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ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА СТРАДАЛИХ   

 

 

А 

АБЕНШОАМ ДАВИД (ABENSOAM DAVID), трговац у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу.Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8678; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, , http://db.yadvashem.org/) 
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АБЕНШОАМ БОРА (ABENSOAM BORA), трговац у Нишу (Скопљанска 1), 

рођен 1900. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу.Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8678; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, , http://db.yadvashem.org/) 

АБЕНШОАМ СаломонаБУНА (ABENSOAM BUNA), домаћица у Нишу 

(Књегиње Љубице 1), рођена 1912. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште 

где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8679;  ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/, ) 

АБЕНШОАМ МаркаДЕЛИСЈА, дете са станом у Нишу (Књегиње Љубице 1), 

рођена 1938. године у НишуИз КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8680; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АБЕНШОАМ ЕЛИЈА (ABENSOAM ELIAHU), рођена 1908. године у 

Нишу(Скопљанска 1). Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8681; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/ ) 

АБЕНШОАМ ЈАКОВ (ABESAO JAKOV), пензионер, рођен 1874. године у Нишу 

(Скопљанска 1). Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8682; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, , http://db.yadvashem.org/ ) 

АБЕНШОАМ БореЈЕУДА(ABESOAM JEUDA), дете, рођена 1935. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8683;  ИАН, КОЗАРА, кут. 1, , http://db.yadvashem.org/ ) 

АБЕНШОАМ МАРИКА (ABESOAM MARIKA), домаћица, рођена 1910. године у 

Нишу. Из КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8684; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, , http://db.yadvashem.org/) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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АБЕНШОАМ Буне МАРКО, рентијер у Нишу (Књегиње Љубице 1), рођен 1906. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8685; ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

АБЕНШОАМРИКА ( ABANSOAM RIKA ), домаћица у Нишу (Књегиње Љубице 

10), рођена 1886. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена 

гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8687; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

АБЕНШОАМ Марка РИКА (ABENSOAM RIKA), дете, рођена 1934. године у 

Нишу(Књегиње Љубице 1). Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 48686; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, , http://db.yadvashem.org/)  

АБИНУН Давида ЈАКОВ, без занимања – са станом у Нишу, рођен 1910. године у 

Сарајеву.Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

АБРАВАНЕЛ ИЗРАИЛО, рођен 1894. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске 

октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8688; ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

АБРАВАНЕЛИзраилаЈЕУДА, ђак у Нишу (Књегиње Љубице 10), рођена 31. маја 

1929. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8693; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

http://db.yadvashem.org/
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АБРАВАНЕЛИзраилаРЕИНА (ABRAVANEL REJCA), домаћица у Нишу 

(Књегиње Љубице 10), рођена 5. јула 1926. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на 

Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8694; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/ ) 

АВРАМОВИЋ Радивоја ДАНИЛО, земљорадник, рођен 1888. године у селу Мали 

Поповић код Јагодине. Ухапшен од Недићеваца почетком 1942. године под оптужбом да је 

сарадник партизанских одреда. Из нишког логора стрељан априла 1942. године на Бубњу 

код Нишу.  

(АЈ, Ж-0863058013) 

АВРАМОВИЋ КЛАРИСА домаћица у Нишу, рођенау Београду. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8694; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/ ) 

 

АВРАМОВИЋ Александра МАРКО, земљорадник, рођен 1915. године у 

Жучковцу код Соко Бање. Ухапшен од Бугара 21. септембра 1943. године у Жучковцу 

приликом потере за припадницима ЈВУО – присталица Д.М. Из нишког логора интерниран 

на принудни рад у Немачкој (логор „Гелзенкирхен“) где је умро 3. септембра 1944. године.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, А/3-а; ВА, Минхен, 1-I-1086-1087)  

АВРАМОВИЋ Исака МОША, индустријски радник у Нишу – досељен из 

Београда, рођен 1913. године у Београду.Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу; АЈ,Ж-0947058009) 

АВРАМОВИЋ Нахума САРА, домаћица у Нишу, рођена у Београду.Из КЛ.  Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

( СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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АГАТОНОВИЋ МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1911. године у Рајинцу код 

Трстеника. Ухапшен од немачке војске због скривања оружја и осуђен на смрт од Преког 

суда немачке Фелдкомандантуре 809 у Нишу. Стрељан 30. августа 1941. године на 

Делијском вису. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б; Монографија о учесницима НОР-а општине Трстеник, 315) 

  АДАМОВИЋ Јанка АНЂЕЛКО, четнички војвода Крајински, рођен 1892. године 

у селу Црнајка код Мајданпека. Један је од првих организатора четничких одреда Косте 

Пећанца у Неготинској Крајини. Када је пуковник Михаиловић одредио мајора Пилетића 

за организатора четничких одреда, војвода Адамић му се ставља на располагање и 

наоружава му људство. Ухапшен по достави љотићеваца од стране Немаца јануара 1942. 

године у Крепољину и спроведен у Ниш. Осуђен на смрт и стрељан фебруара 1942. године 

на Делијском Вису. Био је један од малог броја стрељаних за кога су Немци касније 

допустили ексхумацију. Откопан је, однет у родну Црнајку и сахрањен на тамошње 

гробље.  

(АЈ, Ж-0197003003;  НМН, ЛЦК, кут. 14, изјава свештеника Јована Говедарице)  

АДАМОВИЋ Средоја ВЛАДИСЛАВ, чиновник, рођен 27. новембра 1921. године 

у Лозници. Ухапшен 4. марта 1944. године као партизански сарадник. Из затвора Шапцу 

интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед 

недостатка талаца у Крушевцу. 

                                                           
Немачка Крајскоманданура у Крушевцу је тражила да јој се пошаље 20 затворених комуниста како би 

били стрељани у циљу одмазде због разарања пруге Крушевац-Сталаћ 15. јуна 1944. године. BdS је 7. јула 

1944. године, одговорио: „20 затвореника за одмазду крећу другим транспортом за Ниш, да тамо буду 

погубљени. Известити Ниш и Чачак“. Адамовић је један из четврте групе затвореника, који је са Бањице 

доведен и стрељан у циљу одмазде. Према неким сведочанствима, четврта група бањичких логораша 

стрељана је на Бубњу, 26. јула 1944, али тај датум није сигуран, с обзиром да је истог дана било савезничко 

бомбардовање. Ипак, у немогућности да сазнају тачан датум, аутори су навели горње поменути.Према 

исказу Станка Турудије, 9. или 10. јула 1944. године из заједничке бараке на Бањици, ноћу око 23 часа, пет 

немачких војника под пуном ратном опремом, предвођени Кригером, прозвали су Влатка Суботића, Мику 

Перића, Косту Николића, Гедеона Коцаковића, Душана Пророковића, Петра Комарчевића, Јовицу 
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(НМН,ЛЦК, кут.8, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 482) 

АДАМОВИЋ Апостола ЗОРА, учитељица у Орашју, рођена 1910. године у 

Прибоју код Врања. Заробљена од недићеваца фебруара 1942. године као активни борац 

Лесковачког (Кукавичког) ПО и осуђена на смрт од стране Преког суда Окружне команде 

СДС-а у Нишу. Предата нишком логору као таоц са већом групом затвореника и стрељана 

априла 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0243043039; пријава за Зору Адамовић, партизанку из Орашја - нерегистровано) 

АДАЊА МАХАЈА( ADANJA MANOJA), без занимања – са станом у Нишу 

(Давидова 5). Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, , http://db.yadvashem.org/) 

АДЕМОВИЋ Абе АЛИЈА, Ром, кочијаш, рођен 1900. године у Нишу. Ухапшен од 

Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Умро 28. септембра 1943. 

године у логорској амбуланти.  

(АЈ, Ж-0360108006) 

АДЕМОВИЋ Демира ИЛИЈА, Ром, индустријски радник у Алексинцу, рођен 

1896. године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у алексиначкој 

ромској махали и одведен у нишки логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу 

код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; АЈ, Ж-0652015003) 

АДУТ АВРАМ, трговац у Нишу (Давидова 3), рођен 1886. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

                                                                                                                                                                                            
Рашковића и Владу Адамовића. Укупно су их 8 извели из бараке.(Подаци Историјског архива Шабац нишком 

Народном музеју од 10. марта 1967. године – заведено  под инвентарним бројем  М.Г.577) 

 

http://db.yadvashem.org/
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АДУТ ЛИКА, домаћица у Нишу(Давидова 3), рођена 1895. године у Београду. Из 

КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЗИЗИ Алије ЕТЕМ, земљорадник, Арнаут, рођен 1915. године у Ораовици код 

Прешева. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу због крвне освете. 

Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0498034007) 

АЗИРОВИЋ Салије АЈЕТ, Ром, индустријски радник у Прокупљу, рођен 1895. 

године у Приштини. Ухапшен од Немаца 1942. године у Прокупљу и одведен у нишки 

логор. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-05160030032) 

АЗИРОВИЋ Кадрије СРЕЛИЈА, Ром, земљорадник, рођен 1900. године у Орану 

код Бојника. Ухапшен од бугарске казнене експедиције марта 1943. године у Орану и 

доведен у логор као партизански сарадник. Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0101016025) 

АЗРИЕЛ АВРАМ, без занимања – са станом у Нишу, рођен 1900. године у 

Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЗРИЕЛ ДАВИД, ученик у Нишу,рођен 1930. године у Београду.Из КЛ.Ниш 

интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 

АЗРИЕЛ РАШЕЛА, домаћица у Нишу, рођена 1906. године у Београду.Из 

КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 

АЈДАРЕВИЋ Раче АЋИМ, Ром, индустријски радник у Врању, рођен 1907. године 

у Винарцу код Лесковца. Ухапшен од Немаца 1943. године у Врању и доведен у логор. 

Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(АЈ, Ж-0757047017) 

 

АЈДАРЕВИЋ МЕМЕТ, Ром, рођен 1905. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. 

октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/136; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

АЈДАРЕВИЋ Мехе РАМАДАН, Ром, носач у Нишу (Сточни Трг 80), рођен 1910. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. 

Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. А/21; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

АЈДАРЕВИЋ САЛИЈА, Ром, ковач у Нишу, рођен 1905. године у Нишу. Ухапшен 

од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/25; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

АЛБАЛАЈ Јосифа ВИДОЈЕ, дете у Нишу (Обреновићева 1), рођен 1934. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

АЛБАЛАЈ ЈОСИФ, архитекта у Нишу (Обреновићева 1), рођен 1902. године у 

Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛБАЛАЈ РАШЕЛА, домаћица у Нишу (Обреновићева 1), рођена 1908. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

АЛБАХАРИ АВРАМ(ALBAHARI AVRAHAM), трговачки помоћник у Нишу 

(Душанова 43), рођен 1914. године у Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, , http://db.yadvashem.org/ ) 

АЛБАХАРИИсакаБЕЊАМИН( ALBAHARI BENIAMIN), дете, рођен 1939. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8696, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, , http://db.yadvashem.org/ ) 

АЛБАХАРИ БЕРТА(ALBAHARI BERTA), домаћица у Нишу (Мрњавчевићева 4), 

рођена 1907. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8695, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛБАХАРИ ДАВИД, службеник у Нишу (Душанова 43), рођен 1915. године у 

Панчеву.Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(АЈ, Ж-0365193016) 

АЛБАХАРИ ДАНИЛО(ALBAHARI DANILO), без занимања – са станом у Нишу, 

рођен 1870. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из 

КЛ.  Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8651, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, , http://db.yadvashem.org/ ) 

АЛБАХАРИ ЈосифаДАНИЛО (ALBAHARI DANILO), дете, рођен1935. године у 

Нишу. Из КЛ.  Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8697 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1, , http://db.yadvashem.org/ ) 

АЛБАХАРИ ЕЛИЗА, домаћица у Нишу, рођена 1876. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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(ЈИМБ, рб. 8652, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛБАХАРИ МАЛВИНА, домаћица у Нишу (Душанова 43), рођена 1920. године у 

Београду. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

( ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛБАХАРИ РАШЕЛА, домаћица у Нишу (Душанова 43), рођена 1908. године у 

Панчеву. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(АЈ, Ж-0365193017) 

АЛБАХАРИ САРИНА, ученица у Нишу (Душанова 43), рођена 1933. године у 

Панчеву. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(АЈ, Ж-0365193017) 

АЛЕКСАНДРИЋ Живка ОГЊЕН, земљорадник, рођен 8. јула 1900. године у 

Грачцу код Врњачке Бање. Заробљен од четника Косте Пећанца децембра 1941. године као 

борац Врњачког ПО и одведен у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 1942. године у 

великом бекству логораша. 

(М.Миловановић, н.д., 289)  

АЛЕКСАНДРОВИЋ Танаска БОЖИДАР, земљорадник, рођен 24. децембра 

1893. године у Међухану код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат 

нишком логору 4. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхaузен где је убијен 6. 

новембра 1943. године. 

                                                           
 Према службеном извештају у првом бекству логораша из једног нацистичког логора погинула су 42 

затвореника док је 6 бегунаца враћено и убијено. Сви преживели логораши слажу се да су Јевреји 13. 

фебруара иза логорске жице закопали тела 48 убијених. Дугогодишњим радом аутори су пописали свих 48 

усмрћених логораша 12. фебруара, али нису могли да пронађу који су логораши погинули за време самог 

пробоја, а који су били враћени и убијени. Ово је један од 48 страдалих логораша – учесника пробоја, 12. 

фебруара 1942. године. 
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(ИАБ, BdS, A-419;Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012006) 

АЛЕКСАНДРОВИЋ Божидара ТИОСАВ, земљорадник, рођен 7. јуна 1916. 

године у Међухану код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхaузен где је убијен 3. марта 1945. године. 

(Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012007) 

АЛЕКСИЋ Павла АЛЕКСА, земљорадник, рођен 1901. године у селу Паликућа 

код Вучја. Ухапшен од СДС-а под оптужбом да је партизански одборник у селу. Из 

затвора у Лесковцу интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у 

надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 

1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код 

Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

                                                           
Стрељања за одмазду је по правилу наређивао немачки Војни заповедник према извештајима 

Фелдкомандантура. Међутим, често пута се догађало да на територији једне Фелдкомандантуре, где је 

због каквог напада, саботаже, диверзије и сл. требало спровести одмазду, нема довољно затвореника на 

располагање. Онда би се Фелдкомандантура обратила BdS-у, који би потом давао своје затворенике за 

одмазду из других логора или затвора. Та стрељања, приликом подношења извештаја о извршеним 

одмаздама, зарачунавала би се оној Фелдкомандантури на чијој територији је стрељање требало првобитно 

извршиити. Таква одмазда би се по правилу обнародовала двојезичним плакатираним саопшењем, где би 

стајало да је због инцидента стрељано толико и толико затвореника у једном граду (месту), док би у 

стварности предвиђени број за одмазду био намириван стрељањем по многим градовима (местима) изван 

Фелдкомандантуре, која мора да изврши стрељање, односно, где је било затвореника предвиђених за одмазду. 

Тих „позајмица“ затвореника било је скоро читаве окупације. Тако су на Бубњу стрељани и затвореници 

који нису боравили у нишком логору или по затворима већ су доведени из других крајева право на губилиште 

и погубљени сходно мерама одмазде. Ово је један од таквих „транзитних затвореника“, који је са Бањице 

доведен у трећој групи и стрељан. Нема података да је по доласку у Ниш боравио са другим затвореницима  

у логор. Трећа група, од 50 затвореника, била је одређена да ископава лешеве стрељаних на Бубњу и да врши 

њихова спаљивања, али пошто је наређена одмазда, били су погубљени а њихов посао наставили су други 

затвореници. Према сећању бањичких логораша, овој групи је речено да иде у Ниш да рашчишћава рушевине 

од савезничких бомбардовања.Тачан датум њиховог погубљења није сигуран, јер су према сведочанствима 

Немци убијали ове затворенике по партијама и то више дана, да би тек касније обнародовали њихова имена 

путем плакатираног саопштења. 
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(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 414; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,104) 

АЛЕКСИЋ - ЋИРИЋ Милутина ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1900. године 

у Дворану код Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у Дворану 

приликом претреса расинског среза у потери за групом потпоручника Милана Матића. Из 

нишког логора отеран са великом групом Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године 

код Церовачког моста у близини Ражња у циљу одмазде. 

(АЈ, 0727005006) 

АЛЕКСИЋ Ристе МИЛОРАД, ученик Средње техничке школе у Нишу, рођен у 

Пећи. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Нишу као активиста 

СКОЈ-а у школи. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 

12. јула 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф. б.б- списак интернираних гимназијалаца; кутија 9, ф. 823) 

АЛЕКСИЋ Васе МИОДРАГ, без занимања, рођен у Севојну код Ужица. Пре рата 

издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(АЈ,Ж-0682078129) 

 

АЛЕКСИЋ Чедомира НОВИЦА, учитељ у пензији у Крушевцу, рођен 1889. 

године у селу Плеш код Александровца. Ухапшен од нишке Специјалне полиције у 

Крушевцу као таоц за сина који је био у партизанима. Из нишког Казненог завода 

спроведен у логор на Бањици у Београду и стрељан 25. децембра 1942. године у Јајинцима 

код Београда.  

(АЈ, Ж-02680845005; НМН, ЛЦК, кут. 14, изјава свештеника Јована Говедарице)  

АЛЕКСИЋ - СТОЈАНОВИЋ Љубисава ТРИФУН, земљорадник, рођен 1904. 

године у Витковцу код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у 

Витковцу због погибије бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом 

групом Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини 

Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца 
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АЛИЈЕВИЋ МЕМЕД, Ром, рођен у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. 

године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

АЛИЈЕВИЋ Мухарема САЛИ, Ром, музичар у Нишу (Битољска 8), рођен 1924. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. 

Умро 30. јуна 1943. године у логорској амбуланти.  

(НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. А/7) 

АЛИЈИЋ Демира БОРЧА, Ром, радник у Белој Паланци, рођен 1899. године у 

Белој Паланци. Ухапшен од Немаца 1942. године и доведен у логор. Стрељан 21. октобра 

1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0086002033) 

АЛИЈИЋ Милана ЖИВОЈИН, Ром, земљорадник, рођен 1924. године у Балајнцу 

код  Мерошине. Заробљен као борац Јастребачког ПО и стрељан 1943. године на Бубњу 

код Ниша. 

(АЈ, пријава за Живојина Алијића, партизана из Балајнца - нерегистровано) 

 

АЛИЈИЋ Селима МЕМИШ, Ром, ковач, рођен 1913. године у Белој Паланци. 

Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у Белој Паланци и доведен у логор. Стрељан 21. 

октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0086002034) 

АЛИЛОВИЋ Меке МЕМЕТ, Ром,кочијаш у Нишу (Мраморска 11), рођен 1887. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца 1942. године у Нишу и одведен у логор Стрељан 24. 

фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/136; НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/35; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, 

фас.67) 
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АЛИМАНОВИЋ Буде РАМАДАН, Ром, ковач у Нишу, рођен 1910. године у 

Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 

23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/42; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

АЛИТИ Дибрана АЉИЉ, земљорадник, Арнаут, рођен 1913. године у Трновици 

код Подујева. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу због крвне освете 

заједно са братом. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0485060002) 

АЛИТИ Дибрана БЕЉУЉ, земљорадник, Арнаут, рођен 1911. године у Трновици 

код Подујева. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу због крвне освете. 

Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0485060001) 

АЛИЋ Милана РАДИСАВ, ковачки радник, рођен 1906. године у Јошаници код 

Соко Бање. Ухапшен од Бугара 21. септембра 1943. године у Јошаници приликом потере за 

припадницима ЈВУО – у његовој кући је пронађена једна пушка. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Француску где је нестао.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, А/3-а; ВА, Минхен, 1-I-1086-1087; податке за Радисава Алића прикупио и 

проследио Мирослав Спасић из Ниша)  

АЛКАЛАЈ Мајира АВРАМ (ALEKLAJ AVRAM), трговац у Нишу (Давидова 3), 

рођен 1889. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из 

КЛ.  Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8660; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

АЛКАЛАЈ Р. АВРАМ (ALEKLAJ AVRAM), трговац у Нишу (Давидова 3), рођен 

1870. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8662; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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АЛКАЛАЈ Рахамина АВРАМ, ученик у Нишу (Војводе Вука 10),рођен 1934. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушенгасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8661; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛКАЛАЈ ДавидаАРОН (ALKALAJ ARON), фотографски помоћник у 

Нишу,рођен 1914.године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8659; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

АЛКАЛАЈ БЕЛА, домаћица, рођена 1880. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8666; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛКАЛАЈ БЕШКА (ALKALAJ DESKA), домаћица, рођена 1885. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8666; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

АЛКАЛАЈ Адање БОРА, са станом у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 

1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

( ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

АЛКАЛАЈ БУКАС (ALKALAJ BUKAS), домаћица у Нишу (Давидова 3), рођена 

1875. године у Београду. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8663; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

АЛКАЛАЈ ДАВИД ( ALKALAJ DAVID), кројач у Нишу (Књегиње Љубице 10), 

рођен 1887. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из 

КЛ.  Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8665; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 
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АЛКАЛАЈ МошеДАВИД (ALKALAJ DAVID),трговац у Нишу (Давидова 3), 

рођен 1887. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8664 ; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛКАЛАЈ АврамаЕСТЕР (ALKALAJ ESTER), домаћица у Нишу(Давидова 3), 

рођена 1922. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8667; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛКАЛАЈ Давида ЕСТЕР(ALKALAJ ESTER), домаћица у Нишу (Давидова 3), 

рођена 1918. године у Нишу Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8668; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

АЛКАЛАЈ ЗИМБУЛ ( ALKALAJ ZUMBUL), домаћица у Нишу (Давидова 3), 

рођена 1866. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8609; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛКАЛАЈ АврамаЈАХОВИД (ALKALAJ YOKHEVED), домаћица, рођена 1920. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8669; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛКАЛАЈ ЛАЗАР ( ALKALAJ LAZAR), без занимања – са станом у Нишу, рођен 

1875. године у Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 
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АЛКАЛАЈ АврамаМАЗАЛ (ALKALAJ MAZAL), домаћица у Нишу (Давидова 3), 

рођена 1926. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8602; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛКАЛАЈ АврамаМАЈИР (ALKALAJ MAJIR), кожарски трговац у Нишу 

(Давидова 3), рођен 1917. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8670; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛКАЛАЈ МајираМАРКО (ALKALAJ MARKO), опанчар у Нишу (Царице 

Марије 7),рођен 1873. године у Београду. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. 

године у Нишу. Убијен децембра 1941. године у нишком концентрационом логору. 

(ЈИМБ,РБ. 3; ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/)  

АЛКАЛАЈ Леона МОРДЕХАЈ (ALKALAJ MORDEHAJ), службеник у Нишу, 

рођен 1902. године у Сарајеву. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу; АЈ, Ж-28420099023, http://db.yadvashem.org/) 

АЛКАЛАЈ МаркаМОША (ALKALAJ MOSCHE), трговачки помоћник, рођен 

1907. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Убијен 

децембра 1941. године у концентрационом логору у Нишу. 

(ЈИМБ,РБ. 3, ИАН, КОЗАРА,КУТ. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛКАЛАЈ АврамаНИСИМ (ALKALAJ NISIM), ученик у Нишу (Давидова 3), 

рођен 1930. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8603; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/) 

АЛКАЛАЈ ДавидаНИСИМ (ALKALAJ NISIM ), електричарски помоћник у 

Нишу (Кеј Престолонаследника Петра 10), рођен 1922. године у Нишу. Ухапшен од 

http://db.yadvashem.org/
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немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8604; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

АЛКАЛАЈ МајираОРУ (ALKALAJ ORU), домаћица у Нишу (Царице Марије 7), 

рођена 1873. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8605 ; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛКАЛАЈ РАКА,службеник у Нишу – избегао из Београда, рођен 1901. године у 

Сарајеву. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу; АЈ,Ж-1569134794) 

АЛКАЛАЈ РАХАМИН, трговац - агентура у Нишу (Војводе Вука 10), рођен 1901. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8606; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛКАЛАЈ РОЗАЛИЈА (ALKALAJ ROZALIA) , домаћица у Нишу, рођена 1886. 

године у Београду. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8666; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛКАЛАЈ САРА( ALKALAJ SARA), домаћица у Нишу (Давидова 3), рођена 

1897. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8607; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛКАЛАЈАдање СОФИЈА (ALKALAJ SOFIJA), домаћица у Нишу (Давидова 3), 

рођена 1896. године у Нишу.  Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/


19 
 

(ЈИМБ, рб. 8608; ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛТАРАС АВРАМ, трговац, рођен 1902. године у Нишу. Ухапшен од немачке 

војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8612; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛТАРАСАврама КЛАРА,дете, рођена 1937. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8613; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛТАРАС НЕЖКА, домаћица рођена 1912. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8614; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛТАРАС ИзидораРИЈКА, домаћица, рођена 1918. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8614; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛТАРАС ШАЛОМ, геометар у Нишу, рођен 1914. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8611; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛХАЕЛ Милутина АВРАМ, јеврејски поданик, рођен 1898. године у Лесковцу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/122) 

АЛХАЕЛ БЕЛА, јеврејска поданица, рођена 1912. године у Лесковцу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

 (НМН, картон логораша,бр.  А/121) 
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АЛХАЕЛ Мике БОЖА, јеврејски поданик, рођен 1934. године у Лесковцу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/120) 

АЛХАЕЛ БУКИЦА, јеврејска поданица из Лесковца. Из КЛ. Ниш интернирана на 

Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, картон логораша,бр. А/120) 

АЛХАЕЛ Соломона БУХАР, јеврејски поданик, рођен 1882.године у Лесковцу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша,бр.  А/119) 

АЛХАЛЕЛ СамуилаВИДА (ALHALEL VIDA), домаћица, рођена 1919. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8657; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛХАЕЛ Мике ЕЛИКА, јеврејска поданица, рођена 1938. године у Лесковцу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

 (НМН, картон логораша, бр. А/107) 

АЛХАЕЛ Аврама ЗЛАТА, јеврејска поданица, рођена 1920. године у Лесковцу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/118) 

АЛХАЛЕЛ СамуилаЗУМБУЛА (ALHALEL ZUMBULA), домаћица, рођена 1916. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8658; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛХАЛЕЛ ЛЕНКА, домаћица у Нишу, рођена 1886. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8653, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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АЛХАЕЛ ЛЕОН, јеврејски поданик, рођен 1916. године у Лесковцу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/117) 

АЛХАЛЕЛ Самуила МАРИЈА, домаћица, рођена 1923. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8654; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АЛХАЕЛ МАЦИ, јеврејска поданица, рођена 1938. године у Лесковцу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/115) 

АЛХАЕЛ МИКА, јеврејски поданик, рођен 1906. године у Лесковцу. Из КЛ.  Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(АЈ, Ж-0862059066) 

АЛХАЕЛ Аврама МИЛУЛЕН, јеврејски поданик, рођен 1931. године у Лесковцу. 

Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/124) 

АЛХАЕЛ Елијаса МИРУЛА, јеврејска поданица у Лесковцу, рођена 1909. године 

у Београду. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(АЈ, Ж-0862059068) 

АЛХАЕЛ Аврама МИША, јеврејски поданик, рођен 1922.године у Лесковцу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша,бр.  А/116) 

АЛХАЕЛ Мике МИША, јеврејски поданик, рођен 1934. године у Лесковцу. Из 

КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

 (НМН, картон логораша, бр. А/102; АЈ, Ж-0862059069) 
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АЛХАЕЛ ОРУ, јеврејска поданица, рођена 1934. године у Лесковцу. Из КЛ.  Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/114) 

АЛХАЕЛ Родена ПАВЛИНА, јеврејска поданица, рођена 1910. године у Лесковцу. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/123) 

АЛХАЛЕЛ СамуилаРАШЕТА (ALHALEL RASELA), домаћица, рођена 1914. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8655; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛХАЕЛ Нисима РОДЕН, јеврејски поданик, рођен 1907. године у Лесковцу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/113) 

АЛХАЕЛ Руфка РОДЕНА, јеврејска поданица, рођена 1888. године у Лесковцу. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/112) 

АЛХАЕЛ Тодора РОДЕНА, јеврејска поданица, рођена 1897. године у Лесковцу. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

 (НМН, картон логораша, бр. А/111)  

АЛХАЛЕЛ САМУИЛО (ALHALEL SAMUILO), кишобранџија у Нишу, рођен 

1880. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8656; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

АЛХАЕЛ СИМА,  јеврејски поданик, рођен 1936. године у Лесковцу. Из КЛ. Ниш 

интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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(НМН, картон логораша, бр. А/110) 

АЛХАЕЛ Мике СОКИЦА - СОЈА, јеврејска поданица, рођена 1936. године у 

Лесковцу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/109; АЈ, Ж-0862059067) 

АЛХАЕЛ Духора ХАИН, јеврејски поданик, рођен 1912. године у Лесковцу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/108) 

АМАР Мајера ЗОРИЦА, дете са станом у Зајечару, рођена 1930. године у 

Београду. Ухапшена са оцем, мајком и две сестре и са осталим зајечарским Јеврејима 

депортована у КЛ. Ниш. Из нишког логора интернирана на Сајмиште и угушена гасом 

марта 1942. године.  

(АЈ, Ж-0868004076) 

АМАР Мајера МАЗА, дете са станом у Зајечару, рођена 1938. године у Зајечару. 

Ухапшена са оцем, мајком и две сестре и са осталим зајечарским Јеврејима депортована у 

КЛ. Ниш. Из нишког логора интернирана на Сајмиште и угушена гасом марта 1942. 

године.  

(АЈ, Ж-0868004075) 

АМАР Аврама МАЈЕР, индустријски радник у Зајечару, рођен 1897. године у 

Пожаревцу. Ухапшен са осталим зајечарским Јеврејима и депортован у КЛ. Ниш. Стрељан 

10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0868004074) 

АМАР САРИНА, домаћица у Зајечару, рођена 1906. године у Београду. Ухапшена 

са мужем и ћеркама и са осталим зајечарским Јеврејима депортована у КЛ. Ниш. Из 

нишког логора интернирана на Сајмиште и угушена гасом марта 1942. године.  

(АЈ, Ж-0868004071) 
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АМАР Мајера ТАНА, ученица у Зајечару, рођена 1932. године у Београду. 

Ухапшена са оцем, мајком и две сестре и са осталим зајечарским Јеврејима депортована у 

КЛ. Ниш. Из нишког логора интернирана на Сајмиште и угушена гасом марта 1942. 

године.  

(АЈ, Ж-0868004075) 

АМЕТОВИЋ Мусе ЈУМЕР, Ром, носач у Нишу (Сточни Трг 9), рођен 1876. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца децембра 1943. године у Нишу и одведен у логор где 

је умро марта 1944. године. 

 

(НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. А/91) 

АМЗИЋ Амзе АСАН, Ром, носач у Нишу (Сточни Трг 10), рођен 1906. године у 

Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 

23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/73; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

АНДРЕЈЕВИЋ Симеона ЈЕЛИСАВЕТА - АНЕТА, ученица женске занатске 

школе у Нишу, рођена 8. јануара 1923. године у Београду. Заробљена од четника Косте 

Пећанца априла 1942. године код села Ргаје у Топлици као борац Топличког партизанског 

одреда (илегално, партизанско име Милена). У Прокупљу је била  тучена са осталим 

заробљеним партизанима и партизанкама од четника. Видећи овај призор, бугарски 

војници су отерали четнике, преузели их као своје затворенике, кратко саслушавали и 

предали Немцима у нишки логор. Стрељана 9. јануара 1943. године на Бубњу. У Народном 

музеју у Нишу чува се записано казивање сведока њеног стрељања: „ Деветог јануара 

1943. године, стигли су камиони за стрељање у 8 часова ујутру, са осуђеницима на смрт, 

из логора. Изашла су шесторица, међу њима и млада девојка која је певала. Немци су 

осуђенике потерали до шанца где су требали да их стрељају. Поређали су их уз јаму самог 

шанца и окренули леђима према џелатима. Девојка је гурнута последња, јер никако није 

желела да се окрене. Почело је стрељање, у потиљак, један по један. Она их је презриво 

гледала и свашта говорила, док су око ње летели парчићи лобања и праменови косе. Дошао 

је ред и на њу. Немци је опомињу неколико пута са се окрене, она неће. Поносно се 
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испрсила пред њих и ударивши се у прса пркосно рекла: `Гадови, нећу да вам се окренем, 

што се стидите да бијете у прса. Мојом крвљу нећете добити рат, нити победити. 

Победа је наша“, настављајући да пева: `Падај сило и неправдо`. Пошто су и њу 

стрељали пришао сам Шулцу и рекао му: `Е, тако умире српска омладина`. Он ме је без 

речи погледао, а потом се изгубио, сео је у аутo и отишао“. 

Име јој је било обзнањено на излепљеним плакатима 9. јануара 1943. године. Писало је да 

се зове „Елизабет Андрејевић“. Била је Јеврејка. После рата проглашена за Народног 

хероја.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних за време Другог светског рата). 

АНДРЕЈИЋ Марка БОРИВОЈЕ, земљорадник из Крајковца код Мерошине. 

Заробљен од СДС-а августа 1942. године као месни борац Јастребачког ПО. Из нишког 

логора одведен на принудни рад у Норвешку где је умро. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15. Подаци за логораше и затворенике са подручја општине Мерошина – саставио 

општински СУБНОР 1970. године) 

АНЂЕЛКОВИЋ Димитрија АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1906. године у 

Прекопчелици код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ.  Маутхaузен где је убијен 16. децембра 1943. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Прекопчелица) 

АНЂЕЛКОВИЋ - СТАМЕНКОВИЋ Милана БОЖИДАР, машиниста у Лебану, 

рођен 20. децембра 1908. године у Ораовици код Грделице. Ухапшен од немачке 

фелджандармерије априла 1943. године у Лебану као припадник четничког покрета Драже 

Михаиловића. Из нишког логора интерниран у КЛ.  Маутхаузен где је умро 1945. године у 

подлогору „Гузен“. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

АНЂЕЛКОВИЋ Драгутина БРАНИСЛАВ, индустријски радник у Прокупљу, 

рођен 1924. године у Прокупљу. Ухапшен од нишке Специјалне полиције фебруара 1942. 
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године у Прокупљу као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора отеран на принудан рад у 

Норвешку где је умро 27. фебруара 1943. године у логору Усен. 

(АЈ, Ж-0516003013; З.Милентијевић, Интернирци Југоисточне Србије у Норвешкој, 22) 

АНЂЕЛКОВИЋ Владимира ВАСИЛИЈЕ - ВАСА АЛБАНАЦ, наредник ЈВ, 

рођен 13. децембра 1911. године у селу Гулијан код Сврљига. Заробљен од месне сеоске 

страже и СДС-а 2. августа 1942. године у Црнољевици код Сврљига и предат Немцима. 

Био је командир 1. чете Сврљишког ПО и једно време вршилац дужности команданта 

Сврљишког ПО. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974; ZB.NOR, I/21, 316). 

АНЂЕЛКОВИЋ Милана ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 22. марта 1922. године 

у Доњем Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 10. децембра 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105018) 

АНЂЕЛКОВИЋ Добросава ВЛАДИСЛАВ, земљорадник, рођен 1923. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 18. марта 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

АНЂЕЛКОВИЋ (Милана) ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1920. године у 

Подримцу код Лесковца. Ухапшен од СДС-а у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. 

године под оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу 

интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу Крушевац-Сталаћ и услед 

недостатка талаца у Крушевцу.  



27 
 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ,Ж - 

0301096001) 

АНЂЕЛКОВИЋ Милосава ЖИВАДИН, земљорадник из Доњег Љубеша код 

Алексинца. Ухапшен од Бугара28. априла 1943. године као сарадник ЈВУО – син Радослав 

је био активни припадник Моравске четничке бригаде поручника Драже Петровића. 

Бугари су му за одмазду запалили кућу. Траг му се губи у нишком логору. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 15/6-1; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис) 

АНЂЕЛКОВИЋ Миладина ЖИВОЈИН, штампарски радник у Крушевцу, рођен 

25. јула 1904. године у Парцану код Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 1. септембра 

1942. године у Крушевцу као поверљиви курир мајора Драгутина Кесеровића и четничког 

покрета у крушевачком крају. Из крушевачког затвора конфиниран у нишки логор и 

стрељан 15. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са 

другим стрељаним логорашима и затвореницима 29. децембра 1942. године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

АНЂЕЛКОВИЋ Милана ЛУКА, радник из Брезовице код Лесковца, рођен 10. 

децембра 1920. године у Горњем Душнику (нишко Заплање). Заробљен од четника Косте 

Пећанца крајем 1941. године као активни партизан – борац Бабичког ПО. Из нишког 

логора конфиниран са Драгољубом Ускоковићем у логор на Бањици и стрељан 25. 

децембра 1942. године у Јајинцима код Београда. 

(НМН, ЛЦК, кутија 1, ф 400; Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 390) 

АНЂЕЛКОВИЋ Станимира МИЛЕНТИЈЕ, земљорадник, рођен 1916. године у 

Бачевини код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 21. октобра 1943. године у Гросрамингу. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен -Бачевина Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 
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АНЂЕЛКОВИЋ Јефтимија МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 24. августа 1925. 

године у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат 

нишком логору 3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузенгде је убијен 27. 

јуна 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419,АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

АНЂЕЛКОВИЋ Пејче МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1901. године у селу 

Велики Вртоп (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Убијен 

23. новембра 1942. године у логору Ботн.  

(АЈ, Ж-0153005009;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 271) 

АНЂЕЛКОВИЋ Стојана МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1914. године у 

Бачевини код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 27. априла 1945. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен -Бачевина) 

АНЂЕЛКОВИЋ Стамена МИЛОВАН, земљорадник, рођен 19. априла 1919. 

године у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат 

нишком логору 3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 24. 

августа 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

АНЂЕЛКОВИЋ Светозара МИЛУН, земљорадник, рођен 15. јуна 1914. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 23. новембра 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 
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АНЂЕЛКОВИЋ Василија МЛАДЕН, земљорадник, рођен 1926. године у 

Бачевини код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 28. децембра 1944. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен -Бачевина) 

АНЂЕЛКОВИЋ Мирка ТОДОСИЈЕ, земљорадник, рођен 10. септембра 1910. 

године у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 16. јануара 1944. годинена радилишту Гросраминг.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0101016022 Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

АНТАНАСКОВИЋ Мике ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1921. године у 

Топоници код Житорађе. Ухапшен од Бугара фебруара 1942. године због сарадње са 

Топличким партизанским одредом и спроведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-082703007) 

АНТАНАСКОВИЋ Благоја РАЈКО, земљорадник, рођен 1921. године у 

Топоници код Житорађе. Ухапшен од Бугара фебруара 1942. године због сарадње са 

Топличким партизанским одредом и спроведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-082703005) 

АНТИЋ Симе БОЖИДАР, припадник КЈВ, рођен 1904. године у Прокупљу. 

Осуђен на смрт од немачког војног суда под оптужбом да је припремао бекство из 

заробљеничког логора у Нишу. Стрељан 10. маја 1941. године у Нишу. 

(АЈ, Ж-0517017003) 

АНТИЋ Стојана ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 26. августа 1907. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 
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претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 24. јануара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156034) 

АНТИЋ Јована ЈОВАН - КУРСУЛА, земљорадник, рођен 1911. године у селу 

Доње Крајинце код Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца као сарадник ПО и 

одведен у нишки логор. Интерниран на принудни рад у Норвешку и стрељан 1942. године 

у логору Корген. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ-Ж-0300074003). 

АНТИЋ Светозара РАДОСАВ, земљорадник, рођен 12. маја 1914. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 6. марта 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156051) 

АНТОНИЈЕВИЋ Милосава ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1920. године у селу 

Доње Точане код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

селу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су нашли његово име 

у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Осуђен на смрт и помилован од 

Немаца. Из нишког логора транспортован у заробљенички логор Слалаг 11 Б у 

Фалинбостелу где је умро 15. октобра 1943. године. Сахрањен на тамошње војно гробље. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

АНТОНИЈЕВИЋ Љубомира СТАНИСЛАВ, кројачки радник, рођен 24. новембра 

1923. године у селу Деонице код Јагодине. Заробљен од четника Косте Пећанца новембра 

1941. године као борац Беличке партизанске чете и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. 

фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша. 
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(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/34; М.Миловановић, 299) 

АНЧЕВИЋ Николе ВОЈИСЛАВ - ВОЈА, ковач, рођен 1908. године у Нозрини код 

Алексинца. Ухапшен од Бугара фебруара 1943. године у Нозрини као партизански 

сарадник и одведен у нишки логор.  Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша.  

 (Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца; АЈ, Ж-0009042005) 

АНЧЕВИЋ Марка МИЛУТИН, радник у Алексинцу, рођен 26. августа 1899. 

године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца и домаће полиције 21. јуна 1944. године у 

великој рацији у Алексинцу под оптужбом да је скривао радио - апарат и слушао стране 

станице. Из нишког логора одведен у логор на Бањици, где је боравио од 18. августа до 26. 

септембра 1944. године када је интерниран у КЛ. Маутхаузен. Убијен 15. фебруара 1945. 

године на познатом маршу смрти од Маутхаузена до Грос Розеа приликом пресељења 

заточеника. 

(ИАН, фонд Општински одбор Савеза бораца НОР-а Алексинац, к. 15, ф. 1-101, нерегистровани папири; АЈ, 

упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Алексинац; АЈ, Ж-0006003003, Црвени крст Републике 

Србије – подаци службе тражења ) 

АНЧЕВИЋ Петруша ЋИРКО, рударски радник, рођен 1909. године у Тетову - пре 

рата живео у Баљевцу на Ибру. Заробљен од четника Машана Ђуровића децембра 1941. 

године као борац Копаоничког партизанског одреда и дотеран у нишки логор. Из логора 

бежи 12. фебруара 1942. године, међутим бива ухапшен од стране СДС-а на липовачким 

појатама и враћен у логор. Из логора одведен на Бубањ и стрељан 8. септембра 1942. 

године. 

(НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр. 371) 

АПИЋ Танета ПЕЖА, Ром,земљорадник, рођен 1903. године у Орану код Лебана. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. Интерниран 

на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 10. октобра 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 
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АРАДИНОВИЋ Реџепа МАЉА, Ром,земљорадник, рођен 1916. године у Иван 

Кули код Куршумлије. Ухапшен од Бугара јуна 1943. године приликом потере за 

четницима у Косаници и одведен у нишки логор. Стрељан 21. октобра 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0282059004) 

АРАНЂЕЛОВИЋ Добросава БРАНКО, земљорадник, рођен 1912. године у  

Доњој Трнави код Ниша. Заробљен августа 1942. године као борац Озренског ПО. Осуђен 

на смрт од преког суда СДС-а и предат немачком логору. Стрељан 8. септембра 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(ИАН, списак бораца Озренског ПО – нерегистровано) 

АРАНЂЕЛОВИЋ ВЕЛИМИР, деловођа у селу Оране код Бојника. Ухапшен од 

немачке војске 22. јуна 1942. године у Орану због сарадње са партизанским одредима. Из 

нишког логора конфиниран у логор на Сајмишту где је умро 20. децембра 1942. године у 

бараци радне групе Тот. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/20) 

АРАНЂЕЛОВИЋ Јордана ВЛАСТИМИР, адвокат у Нишу, рођен 15. априла 

1911. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције као сарадник партизанског одреда. 

Из нишког логора конфиниран у логор на Сајмишту и стрељан марта 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 2, ф- 64; Подаци о рођењу узети из Уписница Нишке гимназије) 

АРАНЂЕЛОВИЋ-ВАЦИЋ Тодора ВУКАДИН – ШОЛИН , земљорадник, рођен 

1921. године у селу Каменица код Ниша. Заробљен као борац Сврљишког партизанског 

одреда. Из нишког логора одведен на Бубањ и стрељан 8. септембра 1942. године. Према 

сведочанству логораша, на путу за Бубањ искочио је из камиона заједно са Рацом 

Благојевићем и Жарком Ђурићем, али су га Немци убили из митраљеза. 

(НМН, ЛЦК, кутија 3, Ф- 249; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр. 424) 

АРАНОВИЋ Исака ЖАК, јеврејски поданик, рођен 1941. године у Лесковцу. Из 

КЛ. Ниш интерниран у логор на Сајмишту где је угушен гасом марта 1942. године. 



33 
 

(НМН, картон логораша, бр.  А/106) 

АРАНОВИЋ ИСАК, јеврејски поданик, рођен 1913. године у Лесковцу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. А/105) 

АРАНОВИЋ Јошке МАТИЛУШКА, јеврејска поданица, рођена 1921. године у 

Лесковцу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(АЈ, Ж- 7408028) 

АРАНОВИЋ Јошке НИСИМ, јеврејски поданик из Лесковца. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

АРИЗАНОВИЋ Љубисава БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1923. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.  Маутхаузен где је 

убијен 1945. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 

АРИЗАНОВИЋ Светозара ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 19. септембра 1921. 

године у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО.  Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 13. децембра 1943. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0101016039) 

АРИЗАНОВИЋ  Милете МИЛИЈА – МИЛИЋ, земљорадник, рођен 12. августа 

1910. године у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 18. јануара 1944. године у радилишту Гросраминг.  
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 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0295015010; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

АРИЗАНОВИЋ Арсе СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1884. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 10. 

јуна 1943. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0101016036) 

АРИФОВИЋ Саима ЈАШАР, земљорадник, рођен 1902. године у Орану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. 

децембра 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; АЈ, Ж-0101023033) 

АРИФОВИЋ Бајрмана ОСМАН, Ром, носач у Нишу (Војислава Илића 21-А), 

рођен 1903. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и 

одведен у логор. Умро 20. јануара 1943. године у логорској амбуланти. 

 

(НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр.А/21) 

АРИФОВИЋ Арифа СЕЛИМ, Ром, земљорадник, рођен 1885. године у Турековцу 

код Лесковца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0301101016) 

АРОНЕР МАЈГАРД, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Јевремовој 22). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

АРСЕНИЈЕВИЋ Милентија ЛАЗАР, земљорадник, рођен 15. марта 1887. године 

у Придворици код Блаца.Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 
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7. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 25. октобра 1943. 

године. 

(, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015019) 

АРСЕНИЈЕВИЋ Милића МИОДРАГ, земљорадник, рођен 15. фебруара 1908. 

године у Придворици код Блаца.Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 7. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 29. 

новембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015009) 

АРСЕНИЈЕВИЋ Војислава ПЕТАР - ПЕРА, цреварски радник у Нишу (Косовска 

18), рођен 1917. године у Нишу. Ухапшен од немачке полиције 3. фебруара 1942. године у 

Нишу због слушања Радио Лондона и Москве. Стрељан 17. фебруара 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кутија 10, ф. б.б; АЈ,Ж-0360114012) 

АРСИЋ ДРАГОЉУБ, словослагач штампарије „Гутемберг“ у Нишу (Поштанска 

15). Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Нишу као активиста СКОЈ-

а. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 1942. године 

у Улвену код Бергена. 

(ИАН, ДЦК, кут. 72, док. бр. 1/235) 

АРСИЋ Стевана ДРАГОСЛАВ, студент у Нишу, рођен 10. октобра 1922. године у 

Нишу. Убијен у нишком концентрационом логору децембра 1941. године.  

(АЈ, Ж-075906817) 

АРСИЋ Богољуба ЈОВАН, земљорадник (Солунац), рођен 7. јануара 1896. године 

у селу Боботе код Александровца (Жупа). Пре рата био је члан ЈРЗ. Неколико дана по 

завршетку избора у једној оштрој полемици убио је из пиштоља Бошка Пљакића из Бобота 

због чега је осуђен на затворску казну у трајању од 10 година. Уочи рата пуштен је из 

крушевачког Казненог завода и једно време живео у Крушевцу. Ухапшен од Немаца 25. 
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септембра 1941. године у великој рацији под оптужбом да је учествовао у нападу на 

Крушевац као четник мајора Драгутина Кесеровића кога је познавао још са Солунског 

фронта. Са крушевачким затвореницима конфиниран у нишки логор и стрељан 21. јануара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, к. 14, ф. 634) 

АРСИЋ Петка ЈОВАН, земљорадник, рођен 25. децембра 1904. године у Орану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

АРСИЋ Живка МИЛАН, земљорадник, рођен 1902. године у Мађару код 

Прокупља. Према изјави његових потомака, заробљен је као припадник КЈВ код 

Куршумлије, доведен као ратни заробљеник у нишки логор и погинуо од струје која је 

била пуштена кроз жице приликом покушаја бекства са још једним заробљеником. Као 

датум његове смрти наводи се 17. април 1941. године. 

(АЈ, Ж-518039004;податке прикупио и проследио Народном музеју у Нишу Игор Тасић ) 

АРСИЋ Филипа МИХАЈЛО, земљорадник, рођен октобра 1885. године у Црном 

Врху код Медвеђе. Био је четнички војвода Медвеђског четничког одреда Косте Пећанца а 

потом и организатор ЈВУО у јабланичком крају. Упутио преко Љубе Добричанина једно 

писмо Дражи Михаиловићу које је нађено у заплењеној партизанској архиви. Ухапшен од 

нишког Гестапоа 24. априла 1942. године у Медвеђи и из немачког истражног затвора у 

Нишу предат Гестапоу у логор шест дана касније. Стрељан 1. октобра 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(ИАБ, BdS, A-206) 

АРСИЋ Јанка НИКОЛА, ливац у Пејићевој фабрици (Савска 23-а), рођен 23. 

октобра 1923. године у Нишу. Ухапшен фебруара 1942. године од стране Специјалне 

полиције у Нишу због пропагандног материјала (члан СКОЈ-а). Стрељан 10. марта 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 
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(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. А/8). 

АРСИЋ Деке РАДОМИР, типографски радник у штампарији „Гутемберг“ у Нишу, 

рођен 1911. године у Бујановцу. Ухапшен од Немаца 7. марта 1942. године у Нишу као 

члан политичког актива у граду. Из нишког логора је 23. априла 1942. године 

транспортован за Норвешку и убијен исте године у логору Берген.  

(НМН, ЛЦК, кут. 3, ф. 115). 

АРСИЋ Алексе СТАНИМИР, земљорадник, рођен 1898. године у селу Извор код 

Сврљига. Ухапшен од Немаца 3. маја 1943. године у селу због поседовања оружја. Из 

нишког логора интерниран у логор Кремс - Стејин. Приликом трећег покушаја бекства 

1944. године ухваћен и стрељан у истом логору  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. 221/СА; музејски картон, Инв.бр. б.б). 

АРСИЋ Ивка СТОЈАН, земљорадник, рођен 10. маја 1903. године у Орану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. 

децембра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; АЈ, Ж-0101023012) 

АРСИЋ Петка ЧЕДА, земљорадник, рођен 1906. године у Орану код Лебана. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. 

новембра 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; АЈ, Ж-0101023023) 

АРСЛАНОВИЋ Салка НУРЕДИН, Ром, индустријски радник у Нишу, рођен 

1915. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у 

логор. Интерниран на принудни рад у логор Заксенхаузен где је убијен 1943. године. 

(АЈ, Ж-0359095001; АЈ, фонд комисије за репатријацију, фас. 1) 
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АСАНОВИЋ Суље АСАН, Ром, индустријски радник у Нишу, рођен 1889. године 

у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 

24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/75; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

АСАНОВИЋ Шабије АСАН, Ром, индустријски радник у Прокупљу. Ухапшен од 

Немаца 1942. године у Прокупљу и одведен у нишки логор. Стрељан 21. октобра 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/139) 

АСАНОВИЋ Шефкета БАЈРАМ, Ром, индустријски радник у Нишу (Мраморска 

8), рођен 1926. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и 

одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/76; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67; АЈ, Ж-0354005005) 

АСАНОВИЋ Миливоја ВЛАДИМИР, Ром, ужар, рођен 1897. године у Сврљигу. 

Ухапшен од СДС-а октобра 1942. године у Сврљигу и предат немачком логору у Нишу. 

Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Д.Мирчетић, Сврљишка брда и врх зелени..., 355) 

 

АСАНОВИЋ  ДАВИД, Ром, радник у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. 

године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/97; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

АСАНОВИЋ Алије ИЛИЈА, Ром, индустријски радник у Алексинцу. Ухапшен од 

Немаца октобра 1942. године у алексиначкој ромској махали и одведен у нишки логор. 

Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73) 
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АСАНОВИЋ Алије НИКОЛА, Ром, ковачки радник у Алексинцу, рођен 1911. 

године у Алексинцу. Доведен у нишки логор због сарадње са четничким покретом Драже 

Михаиловића у Алексинцу. Умро у логору октобра 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

АСАНОВИЋ Асана САЛИЈА, Ром, носач у Нишу (Ледена Стена 10), рођен 1890. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у Казнени 

завод где је умро 1943. године. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/75; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

АСАНОВИЋ ТАСА, без занимања, рођен 1880. године у Нишу. Ухапшен као таоц 

и стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/78). 

АСАНОВИЋ - АМЗИЋ Амзе ТОСИ, Ром, носач у Нишу (Сточни Трг 10), рођен 

1890. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у 

логор. Стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/75; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

АСИЋ-САЛИЋ Милутина АЛЕКСАНДАР - САНДА, Ром, ковач, рођен 1922. 

године у селу Каменица код Ниша. Заробљен од СДС-а августа 1942. године као борац 

Озренског партизанског одреда. Стрељан 6. марта 1943. године на Бубњу код Ниша у 

циљу одмазде због напада на рудник Соко.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Каменица“). 

АСКОВИЋ Стојана БОЖИДАР-БОШКО, земљорадник, рођен 1924. године у 

Доњој Врежини код Ниша. Заробљен 1942. године као борац Сврљишког ПО и осуђен на 

смрт. Из затвора Специјалне полиције у Нишу стрељан 12. октобра 1942. године на месту 

званом „Суводол“, на излазу из Доње Врежине. 

(АЈ, Ж-0361120008; фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Доња Врежина“) 
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АСКАВИЋ Шеће ЗЕНУН, апсолвент права у Косовској Митровици, рођен 12. 

априла 1913. године у Костићу код Бијелог Поља. Доведен у нишки логор са великом 

групом затвореника из Косовске Митровице и конфиниран у логор на Бањици. Стрељан 1. 

марта 1943. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 411; НМН, ЛЦК, кут. 14, ф. Ж-12) 

АСКОВИЋ Демира СТОЈАН, земљорадник, рођен 1887. године у Доњој Врежини 

код Ниша. Ухапшен 1942. године као сарадник Сврљишког ПО и као таоц за сина Бошка. 

Стрељан 17. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0361120007; фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Доња Врежина“) 

АТАЛИЋ Ђуре ЂУРА, машинбравар у Косовској Митровици, рођен 1911. године 

у Оточцу. Ухапшен 15.октобра 1943. године у својој кући као активиста СКОЈ-а. Из 

затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године 

предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 

20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу 

код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 480) 

АТАНАСКОВИЋ Богосава МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1926. године у селу 

Доње Коњувце код Бојника. Ухапшен од СДС-а због сарадње са партизанима и спроведен 

у логор. Стрељан 10. јула 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због убиства 

поручника СДС-а.  

(АЈ, Ж-0100011008) 

АТАНАСКОВИЋ Трајка СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1923. године у 

Бачевини код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 15. новембра 1943. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен -Бачевина) 
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АТАНАЦКОВИЋ Станка БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 1919. године у 

Мајковцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 29. новембра 1943. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Мајковац) 

АТАНАЦКОВИЋ Милоша СТАНОЈЕ, апотекар у Крушевцу, рођен 1894. године 

у Крушевцу. Ухапшен од бугарске полиције 22. марта 1943. године у Крушевцу као члан 

ОК КПЈ-а Крушевац. Према сведочанству његове сестре, фашисти су га ухапсили код куће 

док је ручао а потом опљачкали целу кућу. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на 

Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

АТИЈАС ШИМОН ( ATIJAS SHIMON), геометар, рођен 1915. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ 

и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8615; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

 

АЦОВИЋ Тодора ЧЕДОМИР, књиговезац у Нишу, рођен 1917. године у 

Београду. Ухапшен приликом враћања са посла од стране немачке војске, 13. септембра 

1944. године у рацијизбог убиства једног њиховог војника. Из Казненог завода стрељан 14. 

септембра 1944. године на месту званом „Ђузине ливаде“ са још 8 затвореника. После рата 

ексхумиран и сахрањен на Пантелејском гробљу. 

 (НМН, кут. 14, фас. б.б; кут. 15, фас. б.б; АЈ, Ж-0883087032) 

АЧИЋ Мила КРСТА, касапин у Нишу, рођен 1901. године у Ресници код Пирота. 

Према послератној пријави породице, Немци су га из нишког логора конфинирали у логор 

на Бањици и стрељали 10/23. марта 1943. године.  

(АЈ, пријава за Крсту Ачића – нкл) 

http://db.yadvashem.org/
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АШИМОВИЋ Ашима ЈАКУП, Ром, оштрач ножева у Нишу, рођен 1914. године у 

Нишу. Ухапшен као таоц 8. марта 1942. године у Нишу и одведен у логор.  Стрељан 12. 

маја 1942. године на Бубњу код Ниша.  

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/80; картон логораша, бр. А/25; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

АШИМОВИЋ Ашима ЋАЗИМ, Ром, војни музичар у Нишу (Сарајевска 57), 

рођен 1918. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 8. марта 1942. године у Нишу и одведен у 

логор. Стрељан 9. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/82; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

 

Б 

  БАБИЋ Јевте ВАСИЛИЈЕ, контролор у Дирекцији железница у Београду, рођен 

1895. године у Босанској Дубици.Ухапшен од Гестапоа августа 1942. године у Нишу када 

је дошао као курир из Београда. На саслушању је откривено да је припадник железничке 

организације Драже Михаиловића па је из затвора нишког Гестапоа пребачен у главни 

затвор у Београду. Враћен децембра 1942. године у Нишу као таоц за одмазду. Из нишког 

логора стрељан 5. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0358078007; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

  БАБИЋ Пере ВЕЉКО, свештеник у селу Доња Бела Река код Бора, рођен 18. 

новембра 1910. године у Копљеници. Ухапшен од немачке казнене експедиције 10. 

фебруара 1943. године приликом напада на штаб мајора Љубе Јовановића-Патка у Доњој 

Белој Реци – окарактерисан као присталица Драже Михаиловића, јер је вршио свечани 

обред приликом заклетве бораца Тимочке бригаде ЈВУО. Из нишког логора одведен на 

присилни рад у КЛ.Маутхаузен где је убијен 29. октобра 1943. године.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 
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БАБИЋ - СТОШИЋ Јевтимија (према попису из АЈ отац се звао Алекса) 

МИЛАДИН - МИЈА, земљорадник, рођен 1922. године у Горњој Бресници код Прокупља. 

Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом претреса Великог Јастрепца под 

сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 13. фебруара 1943. године на Бубњу код 

Ниша.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ, Ж-0518031029) 

БАБИЋ Владислава РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1905. године у Бањи код 

Прибоја. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0830021050) 

БАБИЋБлагоја РАДИЧКО, земљорадник, рођен 1884. године у селу Плоче код 

Александровца. Пре рата издржавао казну у крушевачком Казненом заводу. Са великом 

групом крушевачких затвореника доведен у нишки логор и стрељан 21. јануара 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, картон логораша, бр. Б/47) 

БАБИЋ Василија РАДОМИР, кројачки радник у Нишу (Требињска 11), рођен 

1927. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 1. јуна 1942. године у Нишу као 

активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран у Норвешку где је умро јуна 1944. 

године 

 

(АЈ, Ж-0358078009; НМН, ЛЦК, картон логораша, бр.Б/1 ) 

 

БАБИЋ Усеина РАСИМ, Ром, индустријски радник у Нишу, рођен 1901. године у 

Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 

23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(АЈ, Ж-0354003018) 

БАБИЋ Лазара РАТКО - ПРЦАКЛИЈА, индустријски радник у Крушевцу. 

Заробљен од Немаца октобра 1941. године у околини Крушевца са браћом Адамом и 

Милошем као припадник Расинског четничког одреда мајора Драгутина Кесеровића након 
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неуспешног напада на Крушевац. Из крушевачког затвора са великом групом доведен 

октобра 1941. године у нишки логор. Осуђен на смрт и стрељан 21. јануара 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу (непотпун попис) Е/19); подаци за браћу Прчаклију добијени од 

Миланка Ђурића који је са Адамом и Милошем  био једно време код Кесеровића) 

БАБИЋ Васе СПАСОЈЕ, саобраћајни службеник на железничкој станици у Белој 

Паланци, рођен 10. марта 1913. године у Берану (Црна Гора). Ухапшен од Специјалне 

полиције 1942. године као члан Месног комитета КПЈ-а у Белој Паланци. Из нишког 

логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 9. марта 1943. године у Јајинцима код 

Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 471; S.Begović, Logor Banjica...,299) 

БАГУР Алексија ПАВЛЕ, адвокат код Керлошевића у Лесковцу, рођен 1886. 

године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције крајем 1941. године у Лесковцу као 

партизански активиста и одведен у логор. Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. К/91; податке за Павла Багура доставила његова ћерка Олга Славковић) 

БАДЊАРЕВИЋ Љубомира ЈАГОШ, чиновник, рођен 21. марта 1914. године у 

Гајтану код Медвеђе. Био је краће време припадник Лецанске партизанске чете па је 

покушао да се сакрије у Лесковцу где је почетком 1943. године ухапшен од полиције 

(према документацији СУБНОР-а – од четника) и спроведен у нишки концентрациони 

логор, даље у затвор Гестапоа у Београду и коначно у логор на Бањици. Стрељан 1. 

октобра 1943. године у Јајинцима код Београда са великом групом логораша. 

 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 243; Д.Туровић, Гајтан у НОБ (хроника)..., 300; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-

Б, рег. бр. 369/3) 

БАЈРАМАЈ Веље АЗИМ, земљорадник, Арнаут, рођен 1900. године у Понорцу 

код Малишева. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу због крвне освете. 

Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж-0325001001) 

БАЈРАМОВИЋ Војислава ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1917. године у 

Мозгову код Алексинца. Заробљен од СДС-а 1942. године као припадник месне 

партизанске десетине у селу. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици где је 

стрељан 14. маја 1943. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 492; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца ) 

БАЈРАМОВИЋ Раме ИБРАХИМ, Ром, индустријски радник у Нишу, рођен 1908. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. 

Стрељан 4. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0360104010) 

БАЈРАМОВИЋ Максута ФАИК, Ром, индустријски радник у Лесковцу, рођен 

1928. године у Лесковцу. Ухапшен од Немаца 1943. године у Лесковцу и доведен у логор. 

Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(АЈ, Ж-0297028041) 

БАКИЋ Димитрија СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1883. године у Доњој Коњуши 

код Прокупља. Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0519041017) 

БАКТИЈАРЕВИЋ Бејте БАЈРАМ, Ром, индустријски радник у Прокупљу, рођен 

1912. године у Прокупљу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у Прокупљу и 

одведен у нишки логор. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Б/57) 

БАЛТИЋ Петра БОЖИДАР, грађевински радник, рођен 2. јула 1901. године у 

Брезови код Ушћа. Заробљен од четника Косте Пећанца јануара 1942. године у Предолу 

испод планине Гоч као борац Ибарског четничког одреда. Погинуо 12. фебруара 1942. 

године приликом великог пробоја логора у Нишу. 

(НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 2, Владимир Столовић, 1-2; М.Миловановић, 289)   
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БАЛАШЕВИЋ Петра ЈОВАН-БАЛАШ, земљорадник у Илину код Бољевца, 

рођен 1914. године у Злоту код Бора. Заробљен од бугарске војске децембра 1942. године у 

Илину као активни борац ЈВУО (бољевачка четничка бригада). Из затвора у Зајечару 

предат немачком логору у Нишу као таоц за одмазду. Стрељан 19. фебруара 1943. године 

на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0104013024; ) 

БАЛИЋ У. БАРЈАМ, Ром, рођен 1902. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. 

октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан  23. фебруара 1943. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Б/3; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67). 

БАЛИЋ ОСМАН, Ром, старинар у Нишу, рођен 1879. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године са групом виђенијих грађана Ниша као таоц и 

спроведен у логор. Умро три месеци после пуштања на слободу од болести коју је задобио 

у логору. 

(ИАН, КОЗАРА, фас. 696) 

БАНЕ Н., ученик у Крушевцу (избеглица из Скопља), рођен 1923. године. Био је 

борац Расинског партизанског одреда и услед исцрпљености вратио се кући. Ухапшен од 

Специјлане полиције  у Лесковцу где се крио и спроведен у нишки логор. Интерниран за 

Норвешку где је умро од дизентерије.  

(НМН, ЛЦК, кутија 10, ф Б21) 

БАНКОВИЋ Младена МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1924. године у Славнику 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла.  

Интерниран на принудни рад у КЛ.  Маутхаузен где је убијен 15. новембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Славник) 

БАРБУЛОВИЋ Ђорђа МИЛОШ, земљорадник, рођен 1883. године у Душановцу 

код Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж- 0351018011) 

БАРГЕНИХТ ФРАНЦИСКА, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Краљице Марије 10/а). 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БАРЈАМОВИЋ Раме ИБРАХИМ, Ром, чистач у Нишу (Овчепољска 11). Ухапшен 

од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 4. априла 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Б/4; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

БАРУХ АДОЛФ (BARUH ADOLF), печаторезац у Нишу (Трг Краља Александра 

1), рођен 1905. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8616; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

БАРУХ АНРИЈТА, домаћица у Нишу (Трг Краља Александра 1), рођена 1908. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8617; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БАРУХ БАРУХ, обућар у Нишу (Учитељ Тасе 6), рођен 1914. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БАРУХ ВИНКА, домаћица у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је 

угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БАРУХ ЕЛА, домаћица у Нишу(Учитељ Тасе 6), рођена 1919. године у Београду. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

http://db.yadvashem.org/
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БАРУХ ИЛИЈА, инсталатер у Нишу(Лешјанинова 33),рођен 1924. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ 

и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8619; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БАРУХ СамјуелаЛЕОН (BARUH LEON), геометар у Нишу, рођен 1903. године у 

Бугојну. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан у јануару 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8620; ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/) 

БАРУХ  РЕГИНА, домаћица у Нишу (Лешјанинова 33), рођена 1901. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8622; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БАРУХ РЕГИНА, ученица у Нишу, рођена 1929. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8621; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БАРУХИзидораРИФКА (BARUH RIVKA),домаћица у Нишу (Трг Кнеза Михајла 

4), рођена 1915. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена 

гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8623; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

БАРУХ ХАЈИМ (BARUH KHAIM),  рођен 1878. године у Нишу(Лешјанинова 33). 

Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ 

и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8618; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

БАРУХ Давида ХАЈИМ, ученик у Београду, рођен 1924. године у Београду. По 

окупацији Београда пребегао у Ниш. Ухапшен од нишког Гестапоа као члан СКОЈ-а. 

Стрељан јуна 1942. године на Бубњу код Ниша. 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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(Ј.Романо..., 329) 

БАС Зиле ХАЈНРИХ (BASS Zila HEINRICH), комерцијалиста, рођен 30. 

фебруара 1894. године у Бруку (Аустрија). Као Јеврејски емигрант из колективног логора у 

Куршумлијској бањи доведен у Ниш, заточен у логору где је нестао 1942. године. 

(АЈ, упитник за страдале Јевреје – емигранте из Пољске и Аустрије; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БАСАРАБИЋ Димитрија ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1905. године у Подгорцу 

код Бољевца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0104013002) 

БАСАРИЋ Радосава ДУШАН, земљорадник, рођен 1911. године у Аџиним 

Ливадама код Крагујевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 

16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0245057008) 

БАХТИЈАРЕВИЋ Бејте АСАН, физички радник, рођен 1912. године у Прокупљу. 

Ухапшен од Немаца и одведен на принудни рад у рудник Добротић код Прокупља. 

Покушао да побегне па је ухапшен и отеран у нишки логор. Стрељан 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

 (НМН, ЛЦК, картон логораша, бр, Б/1-а). 

БАЦКОВИЋ Јолета МИРКО, инжињеријски поручник КЈВ у Нишу (Пантићева 7) 

– припадник Окружне команде четника Косте Пећанца, рођен 12. октобра 1905. године у 

Стражевну код Никшића (Црна Гора). Ухапшен од немачке војске 1. септембра 1942. 

године у Нишу као припадник четничке организације Драже Михаиловића у Нишу којој је 

испоручивао наоружање и муницију. Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 19. децембра 1942. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

БАЧЕВИЋ Јакова ДУШАН, фирмописац у Крушевцу, рођен 1890. године у 

Крушевцу. Ухапшен од немачке војске 25. септембра 1941. године у Крушевцу под 

оптужбом да је као четник Кесеровића учествовао у нападу на град. Према сећању старих 



50 
 

Крушевљана, приликом Кесеровићевог напада, викао је Немцима: „Беж`те Швабе да 

видите како Срби бију!“ Неко га је проказао приликом велике немачке рације због чега је 

ухапшен и заточен са осталим сумњивим у Среском затвору у Крушевцу. Конфиниран у 

нишки логор, осуђен на смрт и стрељан 21. јануара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0263013012; НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу (непотпун попис) Е/19) 

БАШОВИЋ Јована ПЕТАР, чиновник, рођен 21. фебруара 1908. године у 

Пошћењу код Шавника (Црна Гора – живео у Рибарској Бањи; избеглица из НДХ). 

Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код Рибарске Бање као припадник 

Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. Из нишког логора интерниран у 

КЛ. Маутхаузен где је убијен  24. марта 1943. године. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, Ж-2912003021) 

БЕГОВИЋ Божидара РАНКО - САЛАМУНСКИ, електричар у Алексиначким 

рудницима, рођен 1921. у Трњану код Алексинца. Ухапшен од СДС-а априла 1944. године 

у Трњану као активиста НОП-а - примљен у КПЈ-а 1942. године. Из КЛ. Ниш стрељан 20. 

јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца; АЈ, Ж-0009051014) 

БЕЗУХА Божидара БОРИСАВ, електричар нишке железничке радионице, рођен 

1922. године у селу Владимирци у Мачви. Заробљен од СДС-а 1942. године као борац 

Озренског партизанског одреда. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а).  

БЕЈАКОВ ПЕА (BEJAKOV PERLA), домаћица у Нишу (Добрачина 1-а), рођена 

1898. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8624; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

БЕЛИЋ Стевана ЂОРЂЕ, текстилни радник у Прокупљу – избеглица из НДХ-а, 

рођен фебруара 1923. године у Вуковару (Хрватска). Заробљен од СДС-а августа 1942. 

http://db.yadvashem.org/
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године као активни борац Јастребачког ПО. Осуђен на смрт од Преког суда СДС-а и 

предат немачком логору. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.   

(ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 369/32) 

БЕМОШЕ ДАВИД ( BEMOSE DAVID), трговачки помоћник у Нишу (Масариков 

Кеј 13), рођен 1908. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8626 ; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

БЕМОШЕ ЈЕНДА, дете са станом у Нишу (Масариков Кеј 13), рођена1938. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8627; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БЕН САРА, домаћица (Давидова 6), рођена 1865. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8628; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БЕРАХА ИсакаАВРАМ (BERAHA AVRAHAM), дете са станом у Нишу 

(Скопљанска 1), рођен 1936. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је 

угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8629; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/) 

БЕРАХАБореАНА, ученица у Нишу, рођена 1925. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 36096; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БЕРАХА ИсакаБОРИВОЈЕ – БОРА (BERACHA BORIVOJE),лекар опште 

праксе - држао своју ординацију у улици Ђорђа Вашингтона 10, рођен 1886. године у 

Нишу. Председник Јеврејске општине у Нишу. Ухапшен од немачке војске јануара 1942. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 6830; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 
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БЕРАХА Давида БУКИЦА( BERAHA BUKICO), јеврејска поданица, рођена 

1870. године у Лесковцу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

 (НМН, картон логораша, бр.Б/66, http://db.yadvashem.org/) 

БЕРАХА БореВЕЛКА, домаћица у Нишу, рођена 1917. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8643; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БЕРАХА ИсакаВИНКА, дете са станом у Нишу (Скопљанска 1), рођена 1940. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8644; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БЕРАХА ДОНА( BERAHA DANA), домаћица у Нишу (Рајићева 31), рођена 1877. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8631; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

БЕРАХА ЕСТЕР, домаћица у Нишу (Масариков Кеј 13), рођена 1913. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8632; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БЕРАХА МошеИЗРАИЛО (BERAHA IZRAILO), чиновник у Нишу (Лешјанинова 

25),рођен 1908. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8636; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

БЕРАХА ИСАК (BERAHA YITZKHAK), трговац у Нишу (Скопљанска 1), рођен 

1902. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8635; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

http://db.yadvashem.org/
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БЕРАХА Боривоја ИСАК, банкарски чиновник у Нишу, рођен 4. априла 1910. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8634; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БЕРАХА КЛАРИСА, рођена 1906. године у Београду. По доласку Немаца у 

Београд пребегла у Лесковац, где је приступила партизанском покрету. Ухапшена од 

Гестапоа када је откривено да је Јеврејка и предата немачком логору у Нишу. Стрељана 

1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Ј.Романо..., 334) 

БЕРАХА БореМАЛВИНА, домаћица у Нишу, рођена 1924. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8637; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БЕРАХА МАРИЈАНА(BERAHA MARIJANA), домаћица у Нишу (Скопљанска 1), 

рођена 1917. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8638; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

БЕРАХА Јашка МАТУШКА, јеврејска поданица, рођена 1920. године у Лесковцу. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, картон логораша,бр. Б/67) 

БЕРАХА МОША, свештеник (рабин) у Нишу (Рајићева 31), рођен 1871. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8639; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БЕРАХА Челебона НИСИМ, јеврејски поданик, рођен 1904. године у Лесковцу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр.Б/68) 

http://db.yadvashem.org/
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БЕРАХА АврамаРАХЕЛ (BERAHA RASELA), домаћица у Нишу, рођена 

1890.године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8640; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

БЕРАХА БореСТЕЛА, домаћица у Нишу, рођена 1920. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8641; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БЕРАХА Моше УРИЕЛ, правник у Нишу (Рајићева 31), рођен 7. јануара 1913. 

године у Прокупљу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8642 ; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БЕРАХА Боривоја ХАНА (BERAHA KHANA), студент у Нишу (Ђорђа 

Вашингтона 10), рођена 10. маја 1922. године уНишу. ИзКЛ. Ниш интернирана на 

Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8633; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

БЕРГЛ Хенрика БЕРНАР, службеник у Крушевцу, рођен 1887. године у 

Суботици. Мађари га са женом протерали из Војводине после чега је дошао у Крушевац. 

Ухапшен од Немаца септембра 1941. године као мађарски Јеврејин и заточен у Казненом 

заводу, одакле је 30. октобра 1941. године дотеран са крушевачким затвореницима у 

нишки логор. Стрељан 19. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0618045038) 

БЕРГЛ Армина ФЛОРА, домаћица у Крушевцу, рођена 1893. године у селу Вогањ 

код Руме. Мађари је протерали из Војводине после чега је дошла у Крушевац. Ухапшена 

од Немаца септембра 1941. године као мађарска Јеврејка и заточена у Казненом заводу, 

одакле је 30. октобра 1941. године дотерана са крушевачким затвореницима у нишки 

логор. Интернирана у логор на Сајмишту и угушена гасом 28. фебруара 1942. године. 

(АЈ, Ж-0618045037)  

http://db.yadvashem.org/
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БЕЋИРОВИЋ ДРАГОЉУБ, из Балајнца код Мерошине. Стрељан 8. јула 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; књига стрељаних на Бубњу) 

БЕЋИРОВИЋ Меље ЈАШКО, Ром, ковач у Белој Паланци, рођен 1906. године у 

Белој Паланци. Ухапшен од Немаца јануара 1943. године у Белој Паланци и доведен у 

логор. Стрељан 27. марта 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0086002032) 

БЕЋИРОВИЋ Леке САЛИЈА, Ром, ковач у Белој Паланци, рођен 1919. године у 

Нишу. Ухапшен од Немаца 1942. године и доведен у логор. Стрељан 21. октобра 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0360104023) 

БИОЧАНИН Јевте АЛЕКСА, земљорадник, рођен 1885. године у Кутлову код 

Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 3. фебруара 1943. године у Кутлову као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића – оптужен да је учествовао у борби дан 

раније када је погинуо његов братанац Станоје. Из затвора у Прокупљу конфиниран у 

нишки логор и стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. Бугари су му за 

одмазду запалили кућу.  

(АЈ, Ж-0282031001; ИАН, BdS, евиденција одељења IVA3) 

BIRKENFELD AURELIE ( BIRKENFELD AUREDIJA), јеврејска избеглица – 

досељена у Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у 

Царице Јелене 18). Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 1942. 

године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

BIRKENFELD ISAK, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живеo у Царице Јелене 18). Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

http://db.yadvashem.org/
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БИРКЕНФЕЛД МАЈЕР (BIRKENFELDMAYER), јеврејска избеглица – досељен 

у Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Поенкареовој 

22). Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/) 

БИЋАНИН Тихомира РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1923. године у Осредцима 

код Бруса. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године на месту званом „Вр`ови“ у атару 

села Крива Река испод Копаоника као припадник ЈВУО - пратилац четничког мајора и 

команданта Драгутина Кесеровића. О његовом, као и о заробљавању још пет четника и три 

Енглеза и Аустралијанаца, постоји службени бугарски извештај, који каже: „Дана 3. 

августаове године, била је организована акција чишћењапланине Копаоник,поново од 

устаника  из  покрета генерала Драже Михаиловића.  У овај крај се шири и  ради мајор 

Кесеровић.Акција је била изедена у садејству санемачким снагама и јединица из 7-9 

пешадијске дивизије бугарског корпуса. Однаших дивизија, учешће су узели 2 појачана 

пешадијска четас командиром мајоромЈоновим. Поменутог датума у зору, док се 

наредник-школник Цветан Иванов Лачков кретаокроз шуму са својим водом, изненадио је 

једну групу устаника (четника), која је одмах узела оружје. Наведени наредник није 

изгубио присуство духа, извадио је пиштољ и заједно с војницима који су били са њим, 

напао устанике који су до последњег били заробљени. Када је из даљине једна друга група 

устаника (четника) видела, почела је да бежи. Немачка команда није дозволила бугарској 

чети да врши гоњење, како не би било немачких жртава међу војницима, који су већ били 

ушли у шуму са западне стране.  Устаначка група је била штаб мајора Кесеровића. 

Резултат акцијеје био:заробљена 3 Енглеза(један поручник и дваАустралијанца), као и 6 

четника, 9 пушке, 1 радиоапарат, 1 гештетнер, 1 писаћа машина, ратна резерва и храна. 

За одлично вршење ратне дужности са осталим учесницима и показану храброст, 

посебно од стране поднаредника-школника Цветана Иванова Лачкова – изражавам своју 

личну и службену захвалност. 

Према сећањима, Бићанин се предао Бугарима када су запретили да ће стрељати Енглеза и 

Аустралијанце, што су на крају и учинили и грубо прекршили Женевску конвенцију. Из 

нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 8. децембра 1942. године у 

Јајинцима код Београда. 

http://db.yadvashem.org/
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(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 469; М.Даниловић, 45; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3; податке за 

Радисава Бићанина дао Миланко Ђурић из Лесковца, који је с њим једно време био код Кесеровића) 

 

БЛАГОЈЕВИЋ Лиле ДРАГУТИН – ДРАГА, Ром, ковач из села Плужина код 

Сврљига, рођен 1904. године у селу Ресник код Соко Бање. Ухапшен од СДС-а јула 1942. 

године код своје куће. У његовом полицијском картону, уписано је: „Био члан месне 

партизанске десетине, није имао оружје и није учествовао у оружаним акцијама, одао 

месне партизане: Момчило, син Јулин, сад у Плужини, Јелен, син Вукосавин, сад у 

Плужини, Витко, син Дилин, сад у Плужини, Лачко, син Владе Првуловог, сад у Плужини, 

Руско, син Далета Марковића, сад у Плужини, Цветковић Десимир, сад у Плужини, Динић 

Ратко, сад у Плужини“. Осуђен на смрт од Преког суда СДС-а и предат немачком логору. 

Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.   

(АЈ, Ж-0650037010; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 369/32; НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б; кутија 8, ф 

б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подручја општине Сврљиг-сакупио СУБНОР 1974). 

БЛАГОЈЕВИЋ Милана ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1918. године у Бреници код 

Ниша. Заробљен од СДС као борац Сврљишког ПО. Из затвора Специјалне полиције у 

Нишу одведен и стрељан 12. октобра 1942. године на месту званом „Суводол „ на излазу 

из Доње Врежине код Ниша. 

 (ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Бреница“) 

БЛАГОЈЕВИЋ – БОГДАНОВИЋ Благоја (у попису жртава име оца Сретен) 

НОВИЦА, земљорадник из села Лозан код Сврљига, рођен 1922. године у селу Периш код 

Сврљига. Заробљен као месни партизан и стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф. Б- 33; АЈ, Ж-0649029001).  

БЛАГОЈЕВИЋ Милана САВА, земљорадник, рођен 1919. године у Бреници код 

Ниша. Заробљен од СДС као сарадник Сврљишког ПО. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Норвешку где је умро 1943. године. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Бреница“) 
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БЛАГОЈЕВИЋ Милуна СТОЈАН, земљорадник, рођен 1909. године у селу 

Пољаци код Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у родном 

приликом претреса расинског среза у потери за групом потпоручника Милана Матића. У 

претресу му је пронађена једна скривена пушка. Из нишког логора отеран са великом 

групом Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године код Церовачког моста у близини 

Ражња у циљу одмазде. 

(АЈ, 0727014003) 

БЛУМ Бертхолда АЛМА (BLUMBerthold ALMA), рођена ХЕИЛИГ (HEILIG), 

Немица (Ромкиња), артисткиња, рођена 31. маја 1886. године у месту Gross – Rodensleben. 

Ухапшена по тражењу Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у 

Скопљу. Из нишког логора интернирана у КЛ.Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

БЛУМ Карла АЛФРЕД (BLUM Carl ALFRED), Немaц (Ром),музикант,рођен 27. 

децембра 1906. године у месту Kupnitz – Jaromierz. Ухапшен по тражењу Берлина од 

испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интерниран у 

КЛ. Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

БЛУМ Алфреда ЕЛИЗАБЕТА (BLUM Alfred ELISABETH), Немица 

(Ромкиња),дете, рођена 16. октобра 1936. године у месту Helmstedt. Ухапшена по тражењу 

Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора 

интернирана у КЛ. Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

БЛУМ Карла ЈОХАНА (BLUM Carl JOHANNA), Немица 

(Ромкиња),артисткиња,рођена 17. марта 1922. године у месту Dorfmark. Ухапшена по 

тражењу Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког 

логора интернирана у КЛ. Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 
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БЛУМ Бертхолда КАРЛ (BLUMBerthold KARL), Немац (Ром),циркузант,рођен 

10. јануара 1885. године у месту Dolle. Ухапшен по тражењу Берлина од испоставе нишгог 

Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интерниран у КЛ. Аушвиц где 

је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

БЛУМ Карла ЗИГФРИД (BLUMCarl SIEGFRIED), Немaц (Ром),музикант,рођен 

1. јуна 1914. године у месту Genzin. Ухапшен по тражењу Берлина од испоставе нишког 

Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интерниран у КЛ. Аушвиц где 

је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

БОГДАНОВ (Андрије) ПАВЛЕ, Рус (Ром), ученик у Ћуприји, рођен 1929. године 

у Ћуприји. Немци су га ухапсили септембра 1942. године у Ћуприји и спровели у нишки 

логор. Стрељан 10. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-2411074019; подаци из Историјског архива у Јагодини)  

БОГДАНОВА Андрије ЧУВАШ, Рускиња (Ромкиња), без занимања – живела у  

Ћуприји, рођена 1920. године у Ћуприји. Немци је ухапсили септембра 1942. године у 

Ћуприји и спровели у нишки логор. Стрељана 10. јануара 1943. године на Бубњу код 

Ниша.  

(АЈ, Ж-2411074021; подаци из Историјског архива у Јагодини)  

БОГДАНОВИЋ Милорада ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 9. марта 1923. године 

у Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 24. августа 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093019) 

БОГДАНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ, рођен у Николинцу код Соко Бање, живео у 

нишкој Каменици. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац Сврљишког ПО и 
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осуђен на смрт. Из затвора Специјалне полиције у Нишу стрељан 12. октобра 1942. године 

на месту званом „Суводол“, на излазу из Доње Врежине. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Каменица“) 

БОГДАНОВИЋ Милана ДУШАН, ученик у Нишу, рођен 1927. године у 

Београду. Ухапшен од Гестапоа децембра 1942. године у Нишу као припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у логор Сајмиште у циљу 

слања у заробљеништво. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду и осудило га на 

смрт заједно са оцем. Предат бањичком логору као таоц за одмазду и стрељан 23. марта 

1943. године у Јајинцима код Београда. 

(АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу; АЈ, 

Ж-0640010012) 

БОГДАНОВИЋ Владимира ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1922. године у Разгојни 

код Брестовца. Заробљен 1942. године од четника Косте Пећанца као борац Кукавичког 

ПО и одведен у нишки логор. Интерниран на принудни рад у Норвешку и  стрељан 14. 

новембра 1942. године у логору Карасјок.  

(НМН, ЛЦК, кут. 11; АЈ, Ж-0110013003) 

БОГДАНОВИЋ Стојанче ЈЕФТА, земљорадник, рођен 15. децембра 1903. године 

у Орану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 24. јуна 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

БОГДАНОВИЋ Јована ЈОЦА, земљорадник у Витковцу код Минићева (бивши 

Андејевац), рођен 1903. године у Добром Пољу код Бољевца. Из нишког логора изведен на 

Бубањ и стрељан 1943. године. 

(АЈ, Ж-0337001005) 

БОГДАНОВИЋ Анђелка КОНСТАНТИН – КОСТА, Рус, обућар у Алексинцу. 

Рођен 10. маја 1881. године у Алексинцу. Ухапшен од немачке полиције фебруара 1944. 
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године у Алексинцу као симпатизер НОП-а и спроведен у нишки Казнени завод. Стрељан 

20. августа 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. К-57). 

БОГДАНОВИЋ Стојанче ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1905. године у Орану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 5. маја 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

БОГДАНОВИЋ Александра МИЛАН, земљорадник, рођен 11. децембра 1911. 

године у Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.  

Маутхаузен где је убијен 14. фебруара 1944. године у подлогору Гросраминг. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и злочини..., 96 

Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

БОГДАНОВИЋ Најдана МИЛАН,  капетан I кл. у Нишу, рођен 1897. године у 

Јагодини. Ухапшен од Гестапоа децембра 1942. године у Нишу као припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у логор Сајмиште у циљу 

слања у заробљеништво. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду и осудило га на 

смрт заједно са сином. Предат бањичком логору као таоц за одмазду и стрељан 23. марта 

1943. године у Јајинцима код Београда. 

(АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу; АЈ, 

Ж-0640010012) 

БОГДАНОВИЋ Глигорија МИОДРАГ, учитељ у Лесковцу. Заробљен као месни 

партизански борац и из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је 

умро.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

БОГДАНОВИЋ Николе МИРКО, цигларски радник, рођен 1906. године у 

Великом Боњинцу код Бабушнице. Заробљен од Немаца септембра 1944. године када је 
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извиђао њихов положај у корист партизана. Одведен на Бубањ и стрељан истог месеца. 

Према другим подацима, Немци су га повели за Ниш и на том путу убили. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Б/75) 

БОГДАНОВИЋ Петра НИКОЛА, земљорадник, рођен 1896. године у Бресту код 

Мерошине. Ухапшен од Бугара октобра 1942. године у Бресту као партизански одборник у 

селу. Из бугарског затвора у Нишу одведен у Мрамор и стрељан 24. новембра 1942. 

године.  

(НМН, ЛЦК, к. 15, фас. б.б –подаци за затворенике са подручја општине Мерошина (саставио СУБНОР 

Мерошине)  

БОГДАНОВИЋ рођ. КОЕН Леона ОЛГА, кројачица у Нишу - Јеврејка удата за 

нишког трговца Ратка Богдановића, рођена 21. новембра 1914. године у Сарајеву. 

Ухапшена од Немаца 1943. године у Нишу због прикривања сестре Флоре и Ерне и 

отерана у нишки логор. Стрељана 14. септембра 1944. године у кругу логора. Приликом 

ексхумације сестре су је препознале по плетеницама и зубима. Сахрањена на улазу у сам 

логор, поред садашње касарне „Стеван Синђелић“ а касније пренета и сахрањена на 

гробље у Београду. 

(НМН, ЛЦК, к.6, ф. 385) 

БОГДАНОВИЋ Илије РАДМИЛА, домаћица у Алексинцу, рођена 1923. године у 

Куманову – избеглица из Македоније. Ухапшена од Немаца 21. јула 1944. године у радњи 

Јездимира Лазукића у Алексинцуу тренутку када је дошла као четнички курир из штаба 

Алексиначке бригаде. Депортована је у нишки логор, потом на Бањицу где је стрељана 20. 

августа 1944. године са још пет припадника четничког покрета. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 

                                                           
 Према сведочанствима преживелих, једна велика група интернираца изузета је из транспорта и стрељана 

у дворишту логора на Бањици као одмазда за савезничка бомбардовања где су погинули неки немачки војници 

и официри. 
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БОГДАНОВИЋ Станислава СТАНКО, земљорадник, рођен 1893. године у селу 

Доња Бела Река код Бора. Ухапшен од СДС фебруара 1943. године у Зајечару као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из затвора Специјалне полиције у 

Нишу пребачен у затвор Гестапоа у Београду где је осуђен на смрт. Предат бањичком 

логору као таоц за одмазду и стрељан 25. маја 1943. године у Јајинцима код Београда. 

Немачка казнена експедија му је спалила кућу 20. августа 1943. године приликом другог 

казненог похода на Доњу Белу Реку. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 142; Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења ИАБ, BdS – 

евиденција одељења IVA3)  

БОГИЋ Милоша ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1885. године у Рготини код 

Зајечара. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж- 0107039018) 

БОГИЋЕВИЋ Живана АНТА, земљорадник, рођен 1909. године у селу Ромуне 

код Пећи. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачку. Погинуо 1943. 

године у логору Битефелт код Дортмунда од савезничког бомбардовања. 

(АЈ, Ж-0455082001; НМН, ЛЦК, кут. 16, Витомир Костић – нкл. изјава) 

БОГИЋЕВИЋ Милосава ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 1904. године у Великој 

Ломници код Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у Дворану 

приликом претреса расинског среза у потери за групом потпоручника Милана Матића. Из 

нишког логора отеран са великом групом Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године 

код Церовачког моста у близини Ражња у циљу одмазде. 

(АЈ, 0264025023) 

БОГИЋЕВИЋ Милана ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1910. године у Старом 

Трстенику. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж- 0693042009; Монографија о учесницима НОР-а општине Трстеник, 344) 
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БОГОСАВЉЕВИЋ Михајла РАДОСЛАВ – РАДА, земљорадник из Великог 

Шиљеговца. Активни четник у редовима Косте Пећанца од почетка рата – касније 

приступио ЈВУО код мајора Кесеровића. Дана 2. јуна 1943. године мобилисан у Летећу 

четничку бригаду ваздухопловног потпоручника Милана Матића заједно са 

великошиљеговчанима Радом Јовановићем, Милом Рајковићем, Радославом Мигрићем и 

Верославом Веселиновићем. По распаду бригаде и Матићеве погибије вратио се кући, али 

га је неко проказао Бугарима након чега је ухапшен 22. јуна 1943. године. Из бугарског 

затвора предат нишком логору 1. јула 1943. године. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу 

код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 10. јула 1943. године. 

Писало је да стрељан као „комуниста“ и да се презива „Догосављевић“. Постоји врло мала 

вероватноћа да су га окупатори са Добривојем Тодоровићем из Сикирице поштедели 

стрељања и послали на принудни рад у Немачку и да је после рата остао да живи на западу 

где је и умро.  

(ИА.Крушевац, Хроника Великог Шиљеговца – приредили група аутора; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 40/6-

1; ВА, НДА, кут. 23, рег. бр. 18/3-1; НМН – плакатирана објава о стрељању 45 комуниста; податке за 

Радослава Раду Богосављевића дао Миланко Ђурић из Лесковца, који је с њим и осталим 

великошиљеговчанима једно време био у Матићевој јединици) 

БОГОСАВЉЕВИЋ – СИБИНОВИЋ Војислава РАНКО, келнер у Соко Бањи, 

рођен 1923. године у Бањском Орешцу код Књажевца. Заробљен од СДС-а фебруара 1943. 

године као активни партизан и спроведен у логор. Стрељан  23. фебруара 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0220030009) 

БОГОСАВЉЕВИЋ Милорада ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1919. године у 

Планиници код Зајечара. Ухапшен од Специјалне полиције 17. априла 1943. године у 

Зајечару као припадник СКОЈ-а и ранији борац партизанског Крајинског одреда. Стрељан 

8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним 

плакатима 10. јула 1943. године. 

(АЈ, Ж-0793042005) 
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БОЖАНИЋ Миленка РАДОВАН, службеник у Нишу – избеглица из НДХ (пре 

рата службовао у Вргин Мосту), рођен 1919. године у Шимановцу. Стрељан 1944. године 

на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0827015018) 

БОЖИНОВИЋ Радисава ВЛАСТИМИР, кројачки радник у Нишу, рођен 1920. 

године у селу Шљивовик код Сврљига. Ухапшен од Специјалне полиције  јуна 1942. 

године у кројачкој радњи Војина Никитовића - Црногорца где је радио под оптужбом да је 

помагао партизански покрет. Осуђен на смрт од Преког суда СДС и предат немачком 

логору. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.   

 (НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. 801; кут. 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја 

општине Сврљиг-сакупио СУБНОР 1974) 

БОЖИНОВИЋ Љубомира МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1915. године у 

Жучковцу код Соко Бање. Ухапшен од Бугара 21. септембра 1943. године у Жучковцу 

приликом потере за припадницима ЈВУО – присталица Д.М. Из нишког логора интерниран 

на принудни рад у Немачку (цивилни логор – филијала „Дортмунд“) где је погинуо9. 

јануара 1945. године.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Б/2-а; ВА, Минхен, 1-I-1086-1087)  

БОЖОВИЋ Симе ЂОРЂЕ, земљорадник у Равном Шорту код Куршумлије, рођен 

1877. године у Грахову код Никшића (Црна Гора). Ухапшен од Специјалне полиције 25. 

децембра 1943. године због сарадње са партизанским одредима.  Из затвора у Прокупљу 

интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било 

истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, кут.8, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 414) 

БОЈИЋ-БОЖИНОВИЋ Пандила БОЖИДАР, општински службеник у Нишу, 

рођен 3. маја 1910. године у Нишу. Ухапшен од нишке Специјалне полиције марта 1942. 
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године у Нишу због прикривања Јевреја. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Немачкој где је умро 1943. године. 

(АЈ, пријава за Божидара Божиновића-нкл)  

БОЈОВИЋ Крсте ДРАГИША, порезник Пореске управе у Житковцу (Краља 

Александра 15), рођен 1905. у Сењским рудницима код Деспотовца. Ухапшен од бугарске 

полиције маја 1943. године као главни финансијер равногорске омладинске организације 

(Омладински штаб 1001) и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 18. августа 1943. 

године на Бубњу код Ниша. Имовина му је конфискована као народном непријатељу по 

закључку Среског суда у Житковцу од 13. априла 1946. године, И-39/46.  

(АЈ, Ж-0858018007; НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2, ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 15/6-1 А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; ИАН, фонд Срески народни одбор 

Алексинац, кут. 11, Регистар предмета по којима је обустављен поступак конфискације) 

БОНДАРЕВ Михајла ГЕОРГИЈЕ, Рус, резервни наредник Црвене армије, рођен 

1. октобра 1910. године у месту Шахти (Русија) – пре рата живео у Ростову на Дону. Као 

заробљени припадник Црвене армије успео је да побегне из воза приликом транспорта за 

Немачку и прикључи се припадницима ЈВУО. Заробљен од Немаца у операцији 

„Treibjagd” фебруара 1944. године између села Клока и Тополе као припадник корпуса 

четничког војводе Николе Калабића. Из Београда доведен у нишки логор и стрељан 20. 

марта 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде.  

(ИАБ, BdS, S-828, АЈ,пријава за Георгија Бондарева – нкл)   

BORGENICHT FRANZISKA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Царице Јелене 18). Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БОРОЈЕВИЋ Тешмана МИРКО, радник у Баљевачким рудницима, рођен 1908. 

године у селу Кнезовљани код Костајнице (Хрватска). Заробљен од Немаца 27. новембра 

1942. у селу Наупаре код Крушевца као борац Јастребачког ПО и одведен у нишки логор. 

Стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 
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(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 151; АЈ, Ж-

2549020048 ) 

БОСИЈОКОВИЋ Владимира ДАНИЛО, електричар, рођен 1905. године у  

Оштрељу код Бора. Ухапшен од жандарма јуна 1941. године и одведен у Срески затвор у 

Нишу. Стрељан 9. августа 1941. године на Делијском вису. Сахрањен на Војничком 

гробљу код Ћеле Куле. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 9. августа 

1941. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. б.б; кут.14, Ф-630; АЈ- Ж0107038002) 

БОШКОВИЋ Стевана МИЛАН, земљорадник, рођен 8. септембра 1923. године у 

селу Рибаре код Крушевца. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код 

Рибарске Бање као припадник Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. 

Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен  22. априла 1945. године. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; ИАБ, BdS, B-1) 

БОШКОВИЋ Крсте МИЛУТИН, трговац, рођен 23. јануара 1901. године у 

Власотинцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Власотинцу 

као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је главни финансијер 

организације – уско повезан са поручником Живојином Митићем, командантом власинске 

бригаде. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор а одатле на присилни рад у 

КЛ. Маутхаузен. Убијен 10. јула 1944. године у радној команди „Мелк“. 

(ИАБ, BdS, М-1807; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)  

 БРАДОЊИЋ Живорада МИОДРАГ, браварски радник у Нишкој железничкој 

радионици (Пантићева 3), рођен 16. септембра 1918. године у Речици код Ужичке Пожеге. 

Ухапшен од Специјалне полиције 23. јуна 1941. године у Нишу као члан КПЈ-а. Из затвора 

Специјалне полиције конфиниран у логор на Бањици и стрељан септембра 1941. године у 

Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 67; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,47) 
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БРАНКОВИЋ Светислава ДИМИТРИЈЕ, радник у ливници Пејић у Нишу, рођен 

15. априла 1923. године у Алексинцу. Ухапшен од Специјалне полиције марта 1942. 

године као партизански сарадник и члан СКОЈ-а у ливници. Ухапшен након саслушања 

Бранислава Митровића-Нацка који је одао неке илегалце. Осуђен на смрт 13. маја 1942. 

године и стрељан на Бубњу код Ниша крајем истог месеца. 

(ИАБ, BdS, М-66;АЈ, Ж-0360107005)  

БРАНКОВИЋ Тодора ДОБРИЦА, кројачки радник, рођен 28. децембра 1922. 

године у Прокупљу. Ухапшен од Специјалне полиције децембра 1941. године на 

железничкој станици у Нишу као партизански курир. Стрељан 17. фебруара 1942. године 

на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а). 

БРАНКОВИЋ Петра МИОДРАГ, ученик гимназије у Нишу, рођен 26. новембра 

1924. године у Нишу. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као припадник 

равногорске омладине – омладински штаб у Нишу. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у логор Аушвиц-Пољска, где је умро новембра 1944. године. Према 

документацији УДБ-е, Миодраг Бранковић је стрељан после рата у Нишу као активни 

четник Драже Михаиловића. У служби тражења, Бранковић је евидентиран као затвореник 

подлогора Лајбниц у Аушвицу, али не и као страдао у истом логору. Постоји вероватноћа 

да га је после рата брат пријавио као страдалог у Аушвицу како не би имао проблема са 

новим комунистичким властима пошто је био истакнути функционер.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; АЈ, Ж- 0358974010; АС, фонд БИА – четничка 

организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу) 

БРАНКОВИЋ – ПАНАЈОТОВИЋ Милоша СТРАТИМИР – СТРАТА, ученик, 

рођен 1924. године у Рагодешу код Пирота. Заробљен од СДС-а 1942. године као активни 

борац Сврљишко - нишавског ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је стрељан 10. децембра 1942. године. 

(АЈ, Ж-0430017002; Д.Мирчетић, В.Костић, Сврљишко-нишавски партизански одред...,328; З.Милентијевић, 

Интернирци Југоисточне Србије у Норвешкој, 27) 
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БРАУНОВИЋ Марка МИХАИЛО, земљорадник, рођен 15. априла 1903. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 29. септембра 1944. године у подлогору Гросраминг. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

БРВИЋ Брће МЕМЕД, Ром, кочијаш у Нишу (Мраморска 11), рођен 1889. године 

у Нишу. Ухапшен од Немаца јануара 1944. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 

маја 1944. године на Бубњу код Ниша. Под другим подацима, стрељан од Немаца на путу 

Ниш - Мрамор приликом њиховог повлачења из града и сахрањен на циганском гробљу у 

Нишу. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Б/44) 

БРВИЋ Усеина РАСИМ, Ром, носач у Нишу (Сточни Трг 105), рођен 1901. године 

у Нишу. Ухапшен од Немаца септембра 1941. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 

новембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Б/1) 

БРИДМАН Мавра БЕРТА, домаћица у Књажевцу, рођена 1903. године у селу 

Каравуково у Војводини. Ухапшена као мађарска Јеврејка у Књажевцу и депортована у 

нишки логор, одакле је интернирана на Сајмиште и угушена гасом почетком марта 1942. 

године. 

(АЈ, Ж-0572029019)  

БРИЛ ЕУГЕНИЈА, домаћица у Крушевцу, рођена 1881. године у Вршцу. Мађари 

је протерали из Војводине после чега је дошла у Крушевац. Ухапшена од Немаца 

септембра 1941. године као мађарска Јеврејка и заточена у Казненом заводу, одакле је 30. 

октобра 1941. године дотерана са крушевачким затвореницима у нишки логор. Убијена 11. 

фебруара 1942. године у логору. 

(АЈ, Ж-2515121016) 
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БРКОВИЋ Матије РАДОМИР, индустријски радник у Приштини, рођен 15. 

априла 1920. године у Косовској Митровици. Протеран од Арнаута и дошао у Лесковац где 

је дошао у везу са комунистима. Заробљен од четника Косте Пећанца 1942. године као 

борац Кукавичког ПО и отеран у нишки концентрациони логор. Стрељан 15. децембра 

1942. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 29. 

децембра 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 12, ф Б-20; АЈ, Ж-0298044049) 

БРКОВИЋ Милоша УРОШ, земљорадник, рођен 1900. године у Врмбају код 

Ивањице. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1944. године.  

(АЈ, Ж-0191052007) 

БУГАРИНОВИЋ Грује ЈАНКО, земљорадник, рођен 14. јуна 1905. године у 

Брестовцу код Бора. Заробљен од немачке казнене експедиције априла 1943. године у 

Доњој Белој Реци као припадник штабне чете Тимочког корпуса ЈВУО и пратилац мајора 

Љубе Јовановића-Патка. Из нишког логора интерниран на тежак присилни рад у КЛ. 

Маутхаузен где је умро 9. маја 1944. године  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 283; Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења ИАБ, BdS – 

евиденција одељења IVA3)  

БУЗЕЈИЋ Дисе ТИМОТИЈЕ, земљорадник, рођен 10. априла 1910. године у 

Буковској код Кучева. Заробљен од Немаца октобра 1942. приликом акције на Хомољским 

планинама као активни припадник ЈВУО – сеоска заштитна стража. Из зајечарског затвора 

са већом групом заробљених равногораца из Источне Србије доведен у нишки логор 

одакле је одведен на Сајмиште и по пресуди одељења IVA3 на тежак присилни рад у КЛ. 

Маутхаузен. Умро је 9. априла 1943. године у подлогору Гузен и спаљен у крематоријуму. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0269004019)  

БУЈИЋ Јована МИЛОШ, земљорадник, рођен 1901. године у Малом Извору код 

Бољевца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0103010004) 
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БУКИШ Гершона БЕРТА, кројачица у Нишу (Краљице Марије 10), рођена 1920. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8645; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БУКИШ ГершонаБОРА (BUKIS BORA), службеник у Нишу (Цара Николе 27), 

рођен 1907. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8646; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

БУКИШ ГЕРШОН, службеник у Нишу (Краљице Марије 10), рођен 1879. године 

у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, 8649; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БУКИШ БореГЕРШОН (BUKIS GERSON), дете са станом у Нишу (Краљице 

Марије 10), рођена 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је 

угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8648; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

БУКИШ ГРЕТА, домаћица у Нишу(Краљице Марије 10), рођена 1889. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8650; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БУКИШ ГершонаДАНИЛО (BUKIS DANILO), новинар у Нишу – дописник 

„Правде“ (Краљице Марије 10), рођен 6. априла 1915. године у Нишу. Ухапшен од немачке 

војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8647; ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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БУКИШ ГершонаЈАКОВ (BUKIS YAKOB),  ученик у Нишу (Краљице Марије 

10), рођен 1922. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8698; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

БУКИШ КЛАРА, домаћица у Нишу (Цара Николе 27), рођена 1908. године у 

Нишу.Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8699; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

БУКИШ ГершонаЛЕОН (BUKIS LEON), електричар у Нишу (Краљице Марије 

10), рођен 10. марта 1913. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8700; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

БУКИШ Гершона САМУИЛО (BUKIS SAMUILO), електричар у Нишу 

(Краљице Марије 10), рођен 28. септембра 1918. године у Нишу. Ухапшен од немачке 

војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8701; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

БУКИШ ГершонаСАРА (BUKIS SARA), ученица у Нишу (Краљице Марије 10),  

рођена 25. октобра 1926. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је 

угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8702; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

БУКУМИРОВИЋ Василија МИОДРАГ-ЦРЕВАР, индустријски радник у 

Прокупљу, рођен 1912. године у Прокупљу. Ухапшен од нишке полиције због више 

прекршаја које је починио у Нишу. Осуђен на смрт и јавно обешен 30. априла 1942. године 

у центру града код споменика. 

(АЈ, Ж-0354002009; НМН, ЛЦК, кут. 14, изјава свештеника Јована Говедарице)   

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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БУРДИЋ ТОДОР, земљорадник, рођен у Испници. Пре рата издржавао казну у 

нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Б/72) 

БУТОН РАХИЛА, домаћица у Нишу (Цетињска 4), рођена 1913. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8703; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

В 

ВАЈС Симе БЕЛА, домаћица у Нишу, рођена 1913. године у Сомбору. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(АЈ, Ж-05710803) 

ВАЈС Мариса ЕУГЕН, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 2-а). Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАЈС ЛУНА, домаћица у Нишу, рођена 1904. године у Нишу.  Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8994; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАЈС МОРИЦ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 11). Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАЈС РАЈЕЛ, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 11). Из КЛ. Ниш интернирана на 

Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ВАЈС РУДОЛФ, службеник у Нишу, рођен 1899. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8995; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАЈС САЛОМОН, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 2-а). Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАЈС Мориса ФРИЦ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Књегиње Љубице 10). Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАЛТ МАРКУС, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Чумићевој 18). Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАЛЧИЋ Спасе ДУШАН, трговац, рођен 14. јануара 1887. године у Власотинцу. 

Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Власотинцу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је финансијер покрета и лични 

курир поручника Живојина Митића, команданта власинске четничке бригаде. Из 

лесковачког затвора конфиниран у нишки логор а одатле на присилни рад у КЛ.  

Маутхаузен. Убијен 29. септембра 1944. године. 

(ИАБ, BdS, М-1807; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)  

ВАРОН Леонa БУЕНА, домаћица у Нишу (Цара Николе 14), рођена 1918. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8976; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ВАРОН Соломонa ИЛИЈА, трговац у Нишу (Књегиње Љубице 10), рођен 1902. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8979; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН Хајимa ЈАКОВ, службеник у Нишу (Цара Николе 14), рођен 1906. године 

у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

ЈИМБ, рб. 8980; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН ЛЕОН, трговац у Нишу ( Књегиње Љубице 10), рођен 1871. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8981; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН ЛИНДА, домаћица у Нишу (Цара Николе 14), рођена 1875. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8982; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН ЛУНА, домаћица у Нишу, рођена 1920. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8983; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН Илијe МАЈИР, дете (Књегиње Љубице 10), рођена 1939. године у Нишу. 

Из КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8984; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН МИРЈАМ, домаћица у Нишу (Масариков Трг 11), рођена 1908. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8985; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН ХајимаМОША, адвокатски приправник код Антонија Брачића у Нишу 

(Цара Николе 14), рођен 19. фебруара 1909. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске 
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октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. 

године на свој 33 рођендан. 

(ЈИМБ, рб. 8986; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН НАТАЛИЈА, домаћица у Нишу (Цара Николе 14), рођена 1880. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8987; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН Леона РАФАЕЛ, чиновник у Нишу, рођен 1899. године у Нишу. Ухапшен 

од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 

19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8597; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН Хајима РИКА, ученица у Нишу (Масариков Трг 11), рођена 1930. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8989; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН ШабелејаРИКА, домаћица у Нишу (Књегиње Љубице 10), рођена 1908. 

године у Нишу. Из КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8988; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН СОЛОМОН, трговац конфекцијском робом у Нишу (Масариков Трг 11), 

рођен 1865. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8991; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН Илије СОЛОМОН, ученик у Нишу (Књегиње Љубице 10), рођен 31. јула 

1929. године у Нишу. Из КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушен гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8980 ; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ВАРОН Хајима СОЛОМОН, ученик у Нишу, рођен 1934. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8992; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАРОН ИлијеШАБЕЛАЈ, ученик у Нишу (Књегиње Љубице 10), рођен 1933. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8993; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВАСИЛИЈИЋ Михајла ТИХОМИР, земљорадник, рођен 15. марта 1913. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 11. фебруара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156018) 

ВАСИЉЕВИЋ Николе АНТУН (по документацији СУБНОР-а АНДОН), 

индустријски радник у Прокупљу, рођен 1910. године у месту Месовун – Епир код Јенине 

(Грчка). Ухапшен од нишке Специјалне полиције фебруара 1942. године у Прокупљу као 

активиста СКОЈ-а. Из нишког логора отеран на принудан рад у Норвешку где је убијен 

1942. године. 

(АЈ, Ж-0517012014; З.Милентијевић, Интернирци Југоисточне Србије у Норвешкој, 22) 

ВАСИЉЕВИЋ Виће БОГДАН, земљорадник, рођен октобра 1898. године у 

Гргуру код Блаца. Ухапшен од бугарске војске новембра 1942. године у Гргуру као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. У његовој кући која се налазила у 

засеоку „Дрењак“ формирана је 1. топличка четничка бригада ЈВУО. Из затвора у 

Лесковцу конфиниран у нишки логор 7. априла 1943. године. По пресуди одељења IV A3 

интерниран на тежак принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је умро 22. октобра 1943. године. 

У извештају команде у Маутхаузену наводи се да је преминуо у 7.30 минута од тровања 

крви (сепсе). Извештај је прослеђен његовој супрузи Стаменки. 
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(ИАБ, BdS, А-419; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из Београда – за време 

рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ВАСИЉЕВИЋ Вукашина ДРАГИША, земљорадник, рођен 2. јула 1922. године у 

Јабланици код Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 2. децембра 1942. године у 

Јабланици приликом потере за групом потпоручника Милана Матића. Ухапшен као 

припадник Матићеве летеће бригаде – пуштен на привремено одсуство кући где га је 

затекла блокада. Из крушевачког затвора конфиниран у нишки логор и даље у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 24. новембра 1944. године. 

 (АЈ,Ж-0266062025; ИА.Крушевац, Хроника Великог Шиљеговца – приредили група аутора; податке за 

Драгишу Васиљевића  и остале Великошиљеговчане дао Миланко Ђурић из Лесковца, који је с њима једно 

време био у Матићевој јединици) 

ВАСИЉЕВИЋ Милорада ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1915. године у 

Трмчару код Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у Трмчару 

приликом претреса расинског среза у потери за групом потпоручника Милана Матића. Из 

нишког логора отеран са великом групом Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године 

код Церовачког моста у близини Ражња у циљу одмазде. 

(АЈ, 0267072014) 

ВАСИЉЕВИЋ Миладина ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1924. године у 

Дуваништу код Прњавора. Из КЛ.Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0953104017) 

ВАСИЉЕВИЋ – МИЛИЋЕВИЋ Русомира ЗДРАВКО, земљорадник, рођен 10. 

децембра 1905. године у Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. 

године приликом претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора 

интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. фебруара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 

ВАСИЉЕВИЋ Милоша МАРИЈА, домаћица – удата за Милорада Васиљевића у 

Гргуру код Блаца, рођена 1918. године у Музаћу код Блаца. Ухапшена од бугарске војске 
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новембра 1942. године у Гргуру као четнички курир између Гргура, Прокупља и 

Копаоника. Из нишког логора је са групом женских затвореница новембра 1943. године 

транспортована у КЛ. Аушвиц Биркенау где је умрла 1945. године.   

(ИАБ, BdS, А-419; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из Београда – за време 

рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ВАСИЉЕВИЋ Виће МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1901. године у Гргуру код 

Блаца. Ухапшен од бугарске војске новембра 1942. године у Гргуру као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. У његовој кући која се налазила у засеоку 

„Дрењак“ формирана је 1. топличка четничка бригада ЈВУО. Из затвора у Лесковцу 

конфиниран у нишки логор 7. априла 1943. године. По пресуди одељења IV A3 интерниран 

на тежак принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је умро 21. априла 1944. године. У извештају 

команде у Маутхаузену наводи се да је преминуо у 7.40 минута од слабости срца. Извештај 

је прослеђен његовој супрузи Марији која је тада била у Аушвицу. 

(ИАБ, BdS, А-419; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из Београда – за време 

рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ВАСИЉЕВИЋ Миладина МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1885. године у 

Дуваништу код Прњавора. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0953104016) 

ВАСИЋ Васе ДРАГУТИН, Ром,радник, рођен 1877. године у Добрујевцу код 

Алексинца. Ухапшен од немачке војске у Градашници код Пирота и спроведен у нишки 

логор а даље у логор на Бањици. Стрељан 24. августа 1942. године у Јајинцима код 

Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 453) 

ВАСИЋ МИЛАН, земљорадник из села Тмава код Куршумлије. Пре рата осуђен на 

19 година због убиства комшије у свађи. Издржавао казну у нишком Казненом заводу 

одакле је 16. фебруара 1942. године одведен на Бубањ и стрељан. 

(НМН, кутија 14, ф- б.б ) 
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ВАСИЋ Крсте МИЛАН, земљорадник, рођен 1920. године у Горњем Кормињану 

код Косовске Каменице. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0228004007) 

ВАСИЋ Владимира СВЕТИСЛАВ,земљорадник у Лесковцу, рођен 1917. године 

Орашцу код Обреновца. Ухапшен 1942. године од четника Косте Пећанца као сарадник 

ПО и одведен у нишки логор. Интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 26. 

новембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ, Ж-0422027016). 

ВАЦИЋ Љубомира НАТАЛИЈА, ученица у Нишу, рођена 23. марта 1927. године у 

Нишу. Према послератној пријави породице, Немци су је ухапсили у Нишу заједно са оцем 

и транспортовали на принудни рад у Немачку – у логор Заксенхаузен, где је нестала 1945. 

године. 

(АЈ, пријава за Наталију и Љубомира Вацића – нкл) 

ВЕЗОРИЋ Петра КРСТА, индустријски радник у Зајечару, рођен 1909. године у 

Кобишници код Неготина. Стрељан 22. септембра 1941. године на Делијском вису код 

Ниша. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 24. септембра 1941. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. б.б; АЈ, Ж-0791018008) 

ВЕЛИМИРОВИЋ Радована НИКОЛА, земљорадник, рођен 1904. године у 

Горовићу код Тополе. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-068502004) 

ВЕЛИСАВЉЕВИЋ Милисава ЉУБОМИР, радник у млекари, рођен 1909. 

године у Рготини. Ухапшен од Бугара октобра 1943. године као активни сарадник 

партизанских одреда. Из нишког логора изведен на место звано „Трвначка утрина“  код 

Зајечара где је стрељан 6. новембра 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, к. 4, Ф-439) 
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ВЕЛИЧКОВИЋ Милана АЛЕКСАНДАР – АЦА, звани „КАЧАМАК“, 

канцеларијски дневничар уМостовској радионици у Нишу (Шантићева 7), рођен 10. 

децембра 1909. године у Нишу. Ухапшен од агената Специјалне полиције и Немаца на 

железничкој станици Црвени крст у Нишу због сарадње са партизанским одредима којима 

је слао материјал из радионице. Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. Име 

му није уписано на спомен-плочи палим радницима ложионице и Мостовске радионице 

„Црвени крст“ у Нишу. 

(ИАБ, УГБ СП IV-А/51/А, бр. 1.65) 

ВЕЛИЧКОВИЋ Милана ДРАГОЉУБ, молерски радник у Нишу, рођен 1911. 

године у Прокупљу. Према пријави његове породице, ухапшен почетком 1942. године због 

слушања забрањених страних радио-станица и транспортован у логор у Мађарској где је 

нестао децембра 1944. године. 

(АЈ, пријава за Драгољуба Величковића – нкл) 

ВЕЛИЧКОВИЋ Николе ЂОРЂЕ, студент права, рођен 1914. године у селу 

Боћевица код Лесковца. Био је борац Првог Јужноморавског ПО. Ухапшен од Бугара 23. 

фебруара 1943. године у Грделици када је свратио до своје куће. Стрељан 8. априла 1943. 

године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 12. 

априла 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 12,ф В-37; НМН, ЛЦК, картон логораша,бр. В/63) 

ВЕЛИЧКОВИЋ – ВЕЉКОВИЋЈована МОМЧИЛО – МОМА, сеоски слуга код 

Милутина Милошевића у селу Кулина код Алексинца, рођен 1924. године у селу 

                                                           
Име Александра Величковића-Качамака не спомиње се у локалним књигама, које описују и обрађују ратна 

дешавања у Нишу и околини, ни као припадник партизанског НО покрета, нити као немачка жртва (жртва 

фашистичког терора). Александар Величковић је добио„жиг“ због брата Бранислава-Банета, који је 

такође као партизански активиста  ухапшен и депортован у логор на Сајмишту, где је, пак, постао 

најпознатији батинаш и немилосрдни  убица. Александрова сестра Јелена је убијена од партизана у Горњем 

Крупцу код Алексинца, а њен муж Бора од Немаца на Бубњу.   
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Моклиште код Беле Паланке. Ухапшен од сеоске страже у кући Агатона Цветковића у 

Кулини (био је борац Јастребачког партизанског одреда) августа 1942. године. Стрељан 14. 

новембра 1942. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним 

плакатима 16. новембра 1942. године. Теретио се да је учествовао у једној диверзији. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б) 

ВЕЛИЧКОВИЋ Василија РАДОМИР, радник нишке железничке радионице, 

рођен 1905. године у Ковачевцу код Младеновца. Ухапшен од Гестапоа јуна 1943. године у 

Нишу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици у циљу слања у заробљеништво. Разболео се од пегавог 

тифуса и умро у амбуланти логора 10. априла 1944. године.  

(АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу; АЈ, 

Ж-0871020025) 

ВЕЛИЧКОВИЋ Јованче СИМА, зидарски радник, рођен 1923. године у Броду 

код Црне Траве. Заробљен од СДС-а фебруара 1942. године код Лесковца као борац 

Лесковачког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Беч где је умро 15. 

септембра 1944. године. 

(АЈ, Ж-0120004029) 

ВЕЛИЧКОВИЋ Властимира СТАНИША, земљорадник, рођен 26. октобра 1925. 

године у селу Драги Дел у Топлици. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 29. 

новембра 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0433044001) 

ВЕЛИШ ГУСТАВ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 11). Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ВЕЛИШ СИДОН, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 11). Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВЕЛОЈИЋ Милена СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1890. године у селу Жлне 

код Књажевца. Заробљен од СДС-а августа 1942. године као активни борац Сврљишког 

ПО. Осуђен на смрт од Преког суда СДС-а и предат немачком логору. Стрељан 17. 

октобра 1942. године на Бубњу код Ниша.   

(АЈ, Ж-0221071001) 

ВЕЉКОВИЋ Владимира ВИДЕН, музикант – сеоски свирач, рођен 1904. године у 

селу Језеро код Соко Бање. Активно сарађивао са Дражиним четницима а касније је 

мобилисан у сокобањску четничку бригаду за борбу против Бугара у Сврљигу. Заробљен 

од Бугара 9. септембра 1943. године код Књажевца и убијен у бугарском затвору у Нишу 

крајем исте године. Према другим подацима, био је рањен и тако заробљен, доведен у 

затвор и послат на лечење у градску болницу. Бугарски командант је дошао да види 

Вељковића и убио га из пиштоља у болесничкој постељи.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, В/2-а; ВА, Минхен, 1-I-1086-1087; податке за Видена Вељковића прикупио и 

проследио Мирослав Спасић из Ниша)  

ВЕЉКОВИЋ Владете ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 1920. године у Реснику 

код Бабушнице. Ухапшен од бугарске војске марта 1942. године у Реснику као припадник 

месне партизанске десетине у селу Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут, 7, ф. С-166). 

ВЕЉКОВИЋ Павла ЈЕЛЕНКО, земљорадник из села Гаре код Гаџиног Хана. 

Ухапшен због сарадње са партизанима и стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, фас. В- 52). 

ВЕЉКОВИЋ Мирчета ЈЕФТИМИЈЕ, земљорадник, рођен 20. марта 1903. године 

у Крушкару код Прокупља. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године у Крушкару због 
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сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. 

марта 1943. године.   

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Прокупље) 

ВЕЉКОВИЋ Милана НАЈДАН, земљорадник из Горњег Коњувца код Бојника. 

Заробљен као месни партизански борац и из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Немачку. Умро у логору поред Лајпцига.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ВЕЉКОВИЋ Добривоја РАДОСЛАВ – ЛАЛЕ, радник текстилне фабрике у Нишу 

и бивши трговачки помоћник, рођен 22. априла 1922. године у Нишу. Ухапшен од 

Специјалне полиције 12/13. јула 1942. године у Нишу као курир Озренског партизанског 

одреда. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а; СО Ниш, Матичне  књиге умрлих СО Ниш (1961-1962)– уписи за 1962. годину, стр. 464, упис 69) 

ВЕЉКОВИЋ Јордана СРБИСЛАВ, столар нишке железничке радионице, рођен 

1926. године у Пироту. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као припадник 

равногорске омладине – омладински штаб у Нишу. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у логор Бухенвалд и умро октобра 1944. године у подлогору Дора-Мителбау.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у 

Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу; АЈ, Ж-0355021001) 

ВЕЉКОВИЋ Младена СТАНКО – РЕЉА, земљорадник, рођен 1920. године у 

Горње Крајинце код Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца 1942. године у 

Биљаници као борац Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је убијен септембра 1942. године у Коргену. Према подацима његове 

родбине, задавили су га криминалци у болничкој соби. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ВЕЉКОВИЋ Митра СТОЈАН, земљорадник, рођен 1901. године у Бреговини код 

Прокупља. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године у Бреговини због сарадње са 
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партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 28. октобра 

1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Бреговина) 

ВЕЉКОВИЋ Владимира УРОШ, студент у Лесковцу, рођен 1923. године у 

Барбарушинцу код Врања. Заробљен од СДС-а новембра 1942. године као активни борац 

Лесковачког ПО и осуђен на смрт. Стрељан априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0752003003; АЈ – упитник за погинуле борце НОВ и ПОЈ - Лесковац) 

ВЕЉОВИЋ Аксентија ИЛИЈА, заменик државног тужиоца у Косовској 

Митровици и резервни пешадијски поручник, рођен 20. јула 1909. године у Спанцу код 

Куршумлије. Ухапшен од нишког Гестапоа 1. септембра 1942. године у Нишу као 

поверљиви курир четничког покрета Драже Михаиловића. Убијен на саслушању у нишком 

Гестапоу 10. фебруара 1943. године. Сахрањен 23. фебруара 1943. године на старом 

нишком гробљу.  

(АЈ, Ж-0358072006; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ВЕНЕР АРОН, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 3). Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВЕРКЛАЈМ САМУЕЛ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у генерала Боже Јанковића 14). Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВЕСЕЛИНОВИЋ Миодрага ВУКОСАВА – ВУКИЦА,шнајдерка, рођена 1924. 

године у Тешици код Алексинца. Ухапшена од Специјалне полиције априла 1944. године 

као партизански активиста и спроведена у нишки логор. Стрељана 20. јула 1944. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ,Ж-0009048002) 
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ВЕСЕЛИНОВИЋ Светислава ДАНИЛО, земљорадник, рођен 1925. године у селу 

Церовица код Соко Бање. Из нишког логора интерниран у Аустрију где је умро маја 1944. 

године.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша,  В/1-а) 

ВЕСЕЛИНОВИЋ Милана МИЛЕНТИЈЕ, ковач, рођен 1924. године у Околишту 

код Сврљига. Заробљен од Бугара 12. јануара 1944. године у Околишту као припадник 

ЈВУО-борац Сврљишке четничке бригаде Мирка Ћирковића. Из нишког логора је са већом 

групом припадника ЈВУО из сврљишког среза интерниран на принудни рад у Француску - 

у руднике, где је нестао. Верује се да је погинуо од савезничког бомбардовања. 

(АЈ, пријава за Милентија Веселиновића – нкл) 

ВЕСЕЛИНОВИЋ Атанасија РАТОМИР – ТАСКО, столарски помоћник у Нишу 

(Злетовска 58), рођен 3. априла 1915. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 23. 

јуна 1941. године у Нишу као члан КПЈ-а. Хапшен пре рата, након велике провале Ратка 

Стефановића, 1940. године и затваран у београдској Главњачи. Из затвора Специјалне 

полиције конфиниран у логор на Бањици и стрељан 15. августа 1941. године у селу Скела. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 67; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,47; НМН, ЛЦК, кутија 11 

ф.б- 737) 

ВЕСЕЛИНОВИЋ Михајла СТЕВАН – СТЕВА, интендантски капетан II кл. у 

Нишу (Топличина 4), рођен 18. октобра 1904. године у Балинцу код Књажевца. Ухапшен 

од нишког Гестапоа 4. децембра 1942. године у Нишу као илегални командант града у 

организацији ЈВУО након интернирања др Чедомира Јанковића. Из нишког логора изведен 

на Бубањ и стрељан 23. фебруара 1943. године. 

(АЈ, Ж-0640004011; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ВЕСОВИЋ-МИЛИЈАНОВИЋ Васе САВАТИЈЕ, кафеџија у Куршумлији, рођен 

1880. године у Кастрату код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. 

године у Куршумлији као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су 

нашли његово име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из затвора у 

Прокупљу конфиниран у нишки логор и осуђен на смрт. Уочи стрељања, разболео се па је 
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пребачен на лечење. Пуштен из логора у августу 1943. године, али никада није могао да 

преболи ране и умро је 1953. године у Куршумлији од последица логора.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ВЕШОВИЋ Милоње МИРКО, земљорадник, рођен 11. септембра 1909. године у 

Лушцу код Берана (Црна Гора). Пре рата издржавао затворску казну у нишком Казненом 

заводу по Закону о заштити државе - пропагирање комунистичке идеје и убиство једног 

жандарма. Из Завода конфиниран са једном групом у логор на Бањици и стрељан 9. маја 

1942. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 354; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,49) 

ВИДАНОВИЋ Миладина ГРУЈА, земљорадник из села Кијевац код Бабушнице. 

Стрељан октобра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. С-166). 

ВИДАНОВИЋ Јеленка ПЕТАР, кафеџија, рођен 1906. године у Горњој Врежини 

код Ниша. Ухапшен од бугарске војске због поседовања оружја и осуђен на смрт. Стрељан 

26. марта 1943. године у Нишу. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима од 8. 

априла 1943. године. 

(АЈ, Ж-0361126006) 

ВИДАНОВИЋ Манојла СРЕТЕН, земљорадник из села Камбелевац код 

Бабушнице. Из нишког логора интерниран за Немачку где је погинуо 1944. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. С-166). 

ВИДОЈЕВИЋ Ђурка МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1908. године у Славнику 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 7. јуна 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Славник) 
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ВИДОЈЕВИЋ Владимира СТОЈАНЧА, земљорадник, рођен 1921. године у 

Славнику код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. новембра 1943. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Славник) 

ВИДОЈКОВИЋ Милисава БРАНИСЛАВ – ЦУЛЕ, земљорадник, рођен 1920. 

године у Залоговцу код Варварина. За време устанка 1941. године припадао је Јухорском 

партизанском одреду. По распаду одреда скривао се у Крушевцу где је ухапшен новембра 

1941. године и спроведен у нишки логор. Стрељан 21. јануара 1942. године на Бубњу код 

Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. В-29; АЈ, Ж-0715026007) 

ВИДОЈКОВИЋ–МИЛОСАВЉЕВИЋ Николе ДОБРОСАВ–БОНЕ, 

земљорадник, рођен 1910. године у селу Церје код Ниша. Заробљен као борац Озренског 

партизанског одреда. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, рб. В/40; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 369/32) 

ВИЛОТИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, земљорадник из Трпезе код Куршумлије. 

Ухапшен од бугарске војске 2. јула 1943. године у Трпези као припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у затвор Гестапоа у Београду. 

Стрељан 21. октобра 1943. године у Јајинцима код Београда.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ВИЛОТИЈЕВИЋ Александра ЗДРАВКО, земљорадник у Трпези код 

Куршумлије, рођен 7. јуна 1922. године у селу Турчица код Подујева. Ухапшен од 

бугарске војске 2. јула 1943. године у Трпези као припадник (јатак) четничког покрета 

Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у затвор Гестапоа у Београду. 

Стрељан 21. октобра 1943. године у Јајинцима код Београда.  
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(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ВИНЕР СИФРА, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 3). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВИРКЕМФОЛД ИСАК, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 2-а). Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВИТАС Милоша МИЛАН, машинбравар у руднику Трепча, рођен 1906. године у 

Почитељу код Госпића. Ухапшен 1943. године у Трепчи као члан КПЈ-а. Јуна 1944. године 

предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 

20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу 

код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, кут.8, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 482) 

ВИТОРОВИЋ МИЛАН, радник у Нишу, рођен 20. септембра 1914. године у 

Нишу. Ухапшен као активиста партизанског покрета. Стрељан 12. јуна 1944. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша,бр. В/100) 

ВИТОРОВИЋ СТАНИМИР, земљорадник из Беле Реке код Ужица. Пре рата 

издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. б.б) 

ВИШЊИЦЕР ДАВИД (WISCHNITZER DAVID), трговац, јеврејска избеглица – 

досељен у Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у 
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Владимира Гортана 3). Рођен 13. марта 1900. године у Берлину (Немачка) Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1; АЈ, упитник за страдале Јевреје – емигранте из Немачке, Пољске и Аустрије) 

ВИШЊИЦЕР СИДОНИЈА (WISCHNITZER SIDONE), домаћица,јеврејска 

избеглица – досељена у Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи 

(живела у Владимира Гортана 3). Рођена 8. јануара 1904. године у Берлину (Немачка). Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1; АЈ, упитник за страдале Јевреје – емигранте из Немачке, Пољске и Аустрије) 

ВЛАЈИЋ Николе АЛЕКСАНДАР, ученик, рођен 1925. године у Лесковцу. 

Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Бухенвалд где је убијен 1944. године. 

(АЈ, Ж-0295007012; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ВЛАХОВИЋ Јоке БРАНИСЛАВ – БРАНКО, индустријски радник у Лесковцу, 

рођен 1918. године уБијелом Пољу. Ухапшен од Специјалне полиције 1942. године у 

Лесковцу као активиста НОП-а. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је стрељан 26. новембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ, Ж-02980307038). 

ВОЈВОДИЋ – ТОДОРОВИЋ  Милана ЖИВОЈИН – ЖИКА, службеник у 

Лесковцу, рођен 1913. године у Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије 

априла 1943. године у Лесковцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из 

лесковачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 22. јуна 1943. године на Бубњу 

код Ниша.  Име му је било истакнуто са осталим присталицама Д.М на излепљеним 

плакатима 5. августа 1943. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67-препис саопштења о стрељању; АЈ, Ж-0297034017; ИАБ, BdS, M-1807) 

ВОЈИНОВИЋ Јована СИНИША – МАТИЋ, професор - вршилац дужности 

директора Гимназије у Алексинцу и резервни пешадијски мајор ЈВ, (живео у Кнеза Арсена 
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50 А), рођен 28. јануара 1898. године у Липовцу код Алексинца. Био је припадник и један 

од оснивача четничког - равногорског покрета у срезу Алексиначком. У равногорском 

одбору обављао је дужност благајника. Након формирања Делиградског корпуса  у лето 

1942. године, био је главни идеолог и члан штаба а у немачким документима се спомиње и 

као цивилни командант Алексинца. Ухапшен у ноћи између 9./10. маја 1943. године, након 

провале равногорске организације у Алексинцу од стране Гестапоа. Услед слабих доказа 

пуштен из затвора где је био премлаћен. Гестапо га други пут хапси 17. маја и доводи 

право у нишки логор, где је настављено саслушање и мучење. Стрељан 8. јула 1943. године 

на Бубњу код Ниша са другим логорашима. Име му је било истакнуто на излепљеним 

плакатима 10. јула 1943. године. Писало је да стрељан као „комуниста“. 

(НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2;  ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 15/6-1; Мр Б.Јочић, З.Стевановић, 

Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

ВОЛФ МАЈЕР, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Лешјаниновој 28). Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВОЛФИШ ЈОСИФ, трговац у Нишу, рођен 1912. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8996; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВОРНИЋ РИСТА, из Текије код Кладова, стрељан 26. јула 1941. године на 

Делијском вису. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле.  

(НМН, ЛЦК, кут.7, ф б.б) 

ВРАНИЋ Јеремије ВИДОЈЕ, радник у Нишкој железничкој радионици, рођен 

1910. у Скржутију код Ужица – после априлског рата отишао у Рибарску Бању. Заробљен 

од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу као припадник Горског штаба XII мајора 
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Добривоја Маринковића и предат Немцима у логор. Стрељан 15. октобра 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(АЈ, пријава за Видоја Вранића – нкл; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ВРАНИЋ Николе ЛАЗАР, земљорадник, рођен 8. новембра 1888. године у 

Дединцу код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Дединцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су нашли његово 

име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из затвора у Прокупљу 

конфиниран у нишки логор. По пресуди одељења IV A3 интерниран на тежак принудни 

рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 7. априла 1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ВРАЊЕШ, рођ. Јеремић, Лазара ДАНИЦА, учитељица у селу Бучумет код 

Лебана, рођена 22. марта 1914. године у Нишу. Ухапшена од Специјалне полиције 15. 

марта 1943. године због сарадње са командантом Јабланичког партизанског одреда, 

Милошем Манојловићем. Стрељана 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 13, ф. В-36). 

ВРАЊЕШ УГЉЕША, учитељ у Бучумету код Медвеђе, рођен у Сремској 

Митровици. Ухапшен од Специјалне полиције 15. марта 1943. године због сарадње са 

командантом Јабланичког партизанског одреда, Милошем Манојловићем. Стрељан 31. 

јула 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 13, ф В-36). 

ВРБИЋ Јеврема ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1892. године у Тешици. 

Ухапшен од Бугара 17. маја 1943. године у Тешици под оптужбом да је активни четник 

Драже Петровића и командант села. Предат немачком логору 19. маја 1943. године. 

Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша.На споменику жртава окупатора 

настрадалих у логорима 1941-1945. у Тешици уписан као Љубомир Врбић. 

(ВА, НА (Бугари), кут.1, рег. бр. 16/6-1; НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; А.Динчић, З.Стевановић, 

Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 
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ВРБИЋ Дине ЖИВКО, трговац у Житковцу, рођен 1899. године у Лужану код 

Алексинца. Из нишког логора стрељан 2. марта 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0009052008) 

ВУЈИСИЋ Јована ИВАН, пензионисани капетан I кл, рођен 15. октобра 1894. 

године у Прекобрђу код Колашина (живео у Нишу и Прокупљу). Ухапшен од Бугара 

јануара 1942. године у селу Туларе код Медвеђе као организатор Југословенске војске у 

отаџбини и предат Немцима у логору у Нишу. Из нишког логора је 12. фебруара 1942. 

године успео да побегне са другим затвореницима и оде на Велики Јастребац, 

приступајући Горском штабу XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. Заробљен по 

други пут од Бугара 3. августа 1942. године у Рибарској Бањи, предат Немцима и враћен  у 

логор. Интерниран као „Јован Марковић“ на присилни рад са осталим Маринковићевим 

четницима у КЛ. Маутхаузен где је страдао под истим именом 7. децембра 1942. године. 

Према сведочанствима, убио је немачког стражара приликом бекства и зато се морао крити 

под лажним именом, јер су Немци расписали потерницу за капетаном Вујисићем. У 

Бањичким књигама логораша заведен је као „Јован Марковић“.  

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; ИАБ, BdS, M-104; НМН, ЛЦК, кут. ) 

ВУЈИЋ Рисима ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1906. године у селу Преконога 

код Сврљига. Заробљен 1942. године као месни партизан. Из нишког логора интерниран за 

Норвешку где је погинуо.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б). 

ВУЈИЧИЋ Ђуре ЂОКА, пешадијски поручник КЈВ у Нишу (Немањина 46) –  

припадник команде Нишког четничког батаљона Косте Пећанца, рођен 7. маја 1901. 

године у Грахову. Ухапшен од немачке војске 1. септембра 1942. године у Нишу као 

припадник четничке организације Драже Михаиловића у Нишу –  спремао је колективно 

бекство команде у шуму код припадника ЈВУО. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 17. децембра 1942. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 
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ВУКАШИНОВИЋ Јована ВУКАШИН–ВУЛЕ, фотограф у Краљеву и четнички 

војвода Ибарски, рођен 22. фебруара 1893. године у Нишу. Заробљен од четника Косте 

Пећанца јануара 1942. године у Предолу испод планине Гоч као командант Ибарског 

четничког одреда. Био је један од организатора пробоја логора у Нишу и погинуо 12. 

фебруара 1942. године приликом истог пробоја. 

(НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 2, Владимир Столовић, 1-2; М.Миловановић, 290)   

ВУКАШИНОВИЋ Бошка ДУШАН – ИВА, земљорадник, рођен 1919. године у 

Гласовикукод Прокупља. Заробљен као борац Јастребачког ПО истрељан 10. јула 1943. на 

Бубњу код Ниша  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. С-159; АЈ, Ж-0521109009). 

ВУКАШИНОВИЋ Лазара МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1921. године у 

Боринцу код Бојника. Заробљен као борац Јастребачког ПО и стрељан 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ,Ж-0100002007) 

ВУКИЋ Пауна БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1912. у Горњем Сухотну код 

Алексинца. Ухапшен од Бугара 24. марта 1943. године у Горњем Сухотну као сарадник 

партизанских одреда после провале Мише Обрадовића и спроведен у нишки логор. 

Стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. Према изјавама преживелих 

логораша, убијен је у дворишту логора када није желео да се попне у камион.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; ВА, НДА, кут. 24А, рег. бр.96/5-1; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у 

Завичајном музеју Алексинца) 

ВУКИЋ Јевденија БУДИМИР, земљорадник, рођен 1904. године у Горњем 

Сухотну код Алексинца. Ухапшен од бугарске војске 24. фебруара 1943. године у Горњем 

Сухотну као партизански сарадник након провале Мише Обрадовића. Из бугарског војног 

затвора предат Немцима у логор и стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, фас. б.б; НМН, ЛЦК, кутија 2, ф 226; ВА; НДА, кут. 24А, рег. бр.96/5-1; Д.Мирчетић, 

Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 
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ВУКИЋ Милана ЖИВКО,земљорадник, рођен 1921. године у Топоници код 

Житорађе. Ухапшен од Бугара фебруара 1942. године због сарадње са Топличким 

партизанским одредом и спроведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код 

Ниша.  

(АЈ, Ж-0827030008) 

ВУКИЋ Пауна РАТОМИР, земљорадник, рођен 1908. у Горњем Сухотну код 

Алексинца. Ухапшен од Бугара 15./16. априла 1943. године у Горњем Сухотну као 

сарадник партизанских одреда после провале Мише Обрадовића и спроведен у нишки 

логор 21. априла. Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(ВА, НА, кут. 1, док. бр. 6/6-1; ИАН, микрофилм 2, снимак 281; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – 

рукопис у Завичајном музеју Алексинца; АЈ, Ж-0012084011) 

ВУКИЋ Мике САВА, земљорадник, рођен 1921. године у Топоници код 

Житорађе. Ухапшен од Бугара фебруара 1942. године због сарадње са Топличким 

партизанским одрдом и спроведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код 

Ниша.  

(АЈ, Ж-0827030006) 

ВУКМИРОВИЋ Данета НИКОЛА, машинбравар у Нишу (Ристићева 25), рођен 

18. децембра 1917. године у Врховини код Оточца. Ухапшен од бугарске полиције 

фебруара 1943. године у Нишу као члан ОК КПЈ-а Ниш после провале Мише Обрадовића. 

Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 7. јуна 1943. године у 

Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 149; АЈ, Ж-2326031019)  

ВУКОВИЋ ДРАГОЉУБ, изДрагинца код Лознице. Стрељан 8. јула 1943. године 

на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; књига стрељаних на Бубњу) 
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ВУКОИЧИЋ Нестора ХРАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1901. године у 

Куршумлији. Ухапшен од Бугара 4. новембра 1942. године у Куршумлији као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Из затвора у Куршумлији конфиниран у нишки 

логор где је умро 1943. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ВУКОНЧИЋ Божидара ДУШАН, земљорадник, рођен 1897. године у Трбуњу код 

Блаца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0093018007; НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. В/65) 

ВУКОТИЋ Марка МИХАЈЛО, припадник КЈВ, рођен 1923. године у месту Ново 

Пољанце код Србице. Осуђен на смрт од немачког војног суда под оптужбом да је 

припремао бекство из заробљеничког логора у Нишу. Стрељан 10. маја 1941. године у 

Нишу. 

(АЈ, Ж-0586022003) 

ВУКОШЕВИЋ Недељка МИЛОШ, студент у Књажевцу – избеглица из НДХ (пре 

рата живео у Рогатици), рођен у селу Кујићи. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-1534114001) 

ВУЛЕТИЋ БУДИМИР, војни чиновник у Нишу, рођен 1894. године у Богатићу 

код Шапца. Ухапшен од Гестапоа 20. априла 1943. године у Нишу као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Убијен на саслушању у нишком Гестапоу, 9. маја 

1943. године. Сахрањен на старом нишком гробљу, 16. маја 1943. године.  

(АЈ, Ж-0929034009; СО Ниш, Црквене  књиге умрлих Храма Св.Дух (1941-1943)– уписи за 1943. годину, стр. 

91, упис 56) 

ВУЛЕТИЋ Петра РИСТА, земљорадник, рођен 12. јула 1922. године у 

Куршумлији. Заробљен од СДС-а фебруара 1944. године као борац 14. српске бригаде када 

је покушао да се пребаци преко Јужне Мораве. Из затвора Специјалне полиције у Нишу 



97 
 

предат немачком логору одакле је 20. августа 1944. године одведен и стрељан на Бубњу 

код Ниша.  

(АЈ, Ж-0953108023) 

ВУЛКАН САЛИ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Цетињској 4). Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ВУЧЕНИЋ Милана ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1920. године у Невољану код 

Вучја. Заробљен од СДС-а као активни борац Лесковачког ПО и осуђен на смрт. Стрељан 

10. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0786038008) 

ВУЧЕТИЋ Александра ДРАГУТИН-ДРАГИЋ, лекар у Крушевцу, рођен 1910. 

године у селу Жабаре код Крушевца. Ухапшен од немачке војске септембра 1941. године у 

Крушевцу као активиста Расинског ПО и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 10. 

марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

 

ВУЧИНИЋ Васе ПЕТАР, лекар у Нишу (Ристићева 8), рођен 29. јула 1880. године 

у Рогами код Подгорице (Црна Гора). Ухапшен од Специјалне полиције 23. јуна 1941. 

године у Нишу као члан КПЈ-а. Према извештају полицијског агента, наставио је да делује 

као комунистички агитатор и после забране КПЈ-а. Био је познат као „црвени лекар“. Из 

нишког Казненог завода конфиниран у логор на Бањици и стрељан септембра 1941. године 

у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 64; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,46; НМН, ЛЦК, изјава 

Николе Ђорђевића Мусе) 

ВУЧИЋ Светомира ГАВРИЛО, земљорадник у Самарници код Власотинца, 

рођен 1920. године у Равном Делу код Власотинца. Ухапшен од лесковачке 
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фелджандармерије априла 1943. године у Самарници као припадник четничког покрета 

Драже Михаиловића. Био је припадник равногорске омладине. Из лесковачког затвора 

конфиниран у нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0747019017; ИАБ, BdS, M-1807) 

ВУЧИЋ Милутина МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1926. године у Моравцу код 

Алексинца. Ухапшен од СДС-а априла 1944. године у Моравцу као партизански сарадник 

и спроведен у логор.  Стрељан 18. августа 1944. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-000904016; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

ВУЧИЋ Богомира НИКОСАВА, студент у Алексинцу, рођена 1910. године у 

Горњем Адровцу код Алексинца. Ухапшена од СДС-а маја 1944. године у Доњем Адровцу 

као партизански сарадник и спроведена у логор.  Стрељана 20. јула 1944. године на Бубњу 

код Ниша.  

(АЈ, Ж-0012085003; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

ВУЧКОВИЋ Милана ЗДРАВКА, чиновница Окружног уреда за осигурање 

радника у Нишу (Цара Константина 88), рођена 7. септембра 1907. године у Нишу. 

Ухапшена од Специјалне полиције 23. јуна 1941. године у Нишу под оптужбом да је члан 

КПЈ-а. Из затвора Специјалне полиције конфинирана у логор на Бањици и отпуштена. 

Специјална полиција у Нишу је по други пут хапси фебруара 1942. године после сазнања 

да је члан Месног комитета СКОЈ-а и предаје Немцима у логор. Стрељана 17. октобра 

1942. године на Бубњу код Ниша.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 68; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,47) 

ВУЧКОВИЋ Милутина КРСТИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1923. године у Белом 

Потоку код Књажевца. Заробљен од СДС-а 1942. године као припадник месне десетине 

Сврљишко - нишавског ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку 

где је умро. 

(НМН, ЛЦК, к. 15, фас. б.б; З.Милентијевић, Интернирци Југоисточне Србије у Норвешкој, 22) 
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ВУЧКОВИЋ Уроша РАТОМИР, књиговођа у Нишкој Бањи, рођен 1916. године у 

Власотинцу. Ухапшен од нишког Гестапоа 20. априла 1943. године као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Умро у нишком концентрационом логору 12. 

августа 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, картотека логораша; податке за Ратомира Вучковића дао Милисав Вељковић из Чикага који 

је редовно давао Вучковићу поверљиву пошту ) 

ВУЧКОВИЋ Данила ТРАЈКО, земљорадник, рођен 1924. године у Чокоту код 

Ниша. Ухапшен од бугарске војске 10. јануара 1943. године у Чокоту након искакања 

немачког воза код нишког Казненог завода. Диверзију су извели припадници железничке 

организације Драже Михаиловића из Ниша и Вучковић је ухапшен као саучесник – био је 

стражар на прузи у време несреће. Из бугарског затвора у Нишу предат немачком логору и 

стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде. На излепљеним 

плакатима од 5. августа, окупатори су га сврстали у листу стрељаних комуниста. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Чокот“; НМН, изјаве логораша, књ. 

20, изјава Александра Макотара; АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал 

са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу) 

 

Г 

ГАВРИЛОВИЋ Љубомира МИХАЈЛО, земљорадник, рођен 1922. године у Малој 

Копашници код Грделице. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 14. маја 1943. 

године. 

(АЈ, Ж-0170020003) 

ГАЈИЋ Милана БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1912. године у Витковцу код 

Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због погибије 

бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом Витковчана и 

стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д. Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 
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ГАЈИЋ Живојина ЉУБОДРАГ, земљорадник, рођен 1922. године у Витковцу код 

Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због погибије 

бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом Витковчана и 

стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д. Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

ГАЈИЋ Јована МИЛИВОЈЕ, банкарски чиновник из Алексинца (живео у Краља 

Александра 113), рођен 1909. године у Алексинцу. Ухапшен 10./11. маја 1943. године од 

стране Бугара са својим сином Веселином у Алексинцу због сарадње и финансирања 

равногорског покрета. Из бугарског затвора у Нишу предат немачком логору одакле је 

отпуштен децембра 1943. године. Умро је после рата у Алексинцу од последица пребијања 

у бугарском затвору и немачком логору. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 15/6-1; А. Динчић, З. Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

ГАЈИЋ Томе МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1915. године у Витковцу код 

Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због погибије 

бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом Витковчана и 

стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д. Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

ГАЈИЋ Ђурице МИХАЈЛО, земљорадник, рођен 1887. године у Кусадаку код 

Смедеревске Паланке. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0565024014) 

ГАМДЖУЛА  Атанасија ПАВЛЕ, кондуктер на железничкој станици у Нишу, 

рођен 13. јануара 1895. године у Староминску (Русија). Према пријави његове породице, 

стрељан 15. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(СО Ниш, Матичне  књиге умрлих СО Ниш (1961-1962)– уписи за 1962. годину, стр. 57, упис 350) 
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ГАОН Давида РАФАЕЛ, службеник у Алексинцу, рођен 1903. године у 

Пожаревцу. Ухапшен октобра 1942. године у Алексинцу приликом великог хапшења 

Јевреја и спроведен у нишки логор. Стрељан фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, пријава за Рафаела Гаона – нкл) 

ГАШИ Реџија АСАН, трговачки помоћник, Арнаут, рођен 1915. године у 

Косурићу код Пећи. Пре рата издржавао казну у нишком казненом заводу због крвне 

освете. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0453024047) 

ГВОЗДЕНОВИЋ Ремија МИЛАН, службеник Д.Т.О у Београду, рођен 6. јула 1909. 

године у месту Суха Млака (Турска). Према плакатираној објави од 12. августа 1943. 

године, стрељан 30. јула 1943. године у Нишу у циљу одмазде због напада партизана на 

рудник Боговина код Бољевца. Окарактерисан као комуниста. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 220; Ђ.Стаменковић, Бубањ, 33) 

ГВОЗДИЋ Николе МИЛИЋ, полицијски стражар у Нишу (Милентијева 14), рођен 

5. октобра 1908. године у Вељуну код Слуња (Хрватска). Ухапшен од нишког Гестапоа 20. 

јуна 1943. године у Нишу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из 

нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 21. октобра 1943. године у 

Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 304; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3) 

ГЕДАЉА НахумаГЕДА (GEDALYA GEDALYA), студент у Нишу (Давидова 2), 

рођен 1921. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године.  

(ЈИМБ,РБ. 8746, КОЗАРА, кут.. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

ГЕДАЉА БињеИСАК (GEDALYA YZAK), службеник у Нишу, рођен 13. јула 

1915. године у Нишу.Ухапшен од немачке војскеоктобра1941. године у Нишу. Убијен у 

нишком концентрационом логору новембра 1941. године. 

(ЈИМБ,РБ.8747, КОЗАРА, кут.. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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ГЕДАЉАЧибијаИСАК (GEDALYA YITZKHAK), службеник у Нишу, рођен 17. 

јануара 1910. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ,РБ. 3, КОЗАРА,КУТ. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ГЕДАЉА Јосифа МALKUNA (GEDALJA MALKUNA), домаћица у Нишу, 

рођена1892. године у Кастурији (Грчка). Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је 

угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8749; ИАН, КОЗАРА, кут. 1; картон логораша, бр. Г/3,http://db.yadvashem.org/)) 

ГЕДАЉА Аврама МАРИЈЕТА, домаћица у Нишу, рођена 1901. године у 

Ђевђелији (Македонија). Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Г/3а) 

ГЕДАЉА БињеМЕНАХЕМ (GEDALJA MENAHEM), ученик у Нишу, 

рођен1922. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. 

Убијен у нишком концентрационом логору новембра 1941. године. 

(ЈИМБ,рб. 8750, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ГЕДАЉА ПерсијадеНАХУМ (GEDALJA NAHUM), службеник у Нишу 

(Давидова 2), рођен 1879. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8751, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ГЕДАЉА НЕНИ (GEDALJA NENI), студент у Нишу (Давидова 2), рођена 1920. 

године у Београду. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(АЈ, Ж-0365193534,http://db.yadvashem.org/) 

ГЕДАЉА НахумаРАХЕЛ, домаћица у Нишу (Давидова 2), рођена 1905. године у 

Београду. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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(ЈИМБ,рб. 8752, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1)  

ГЕДАЉАНахумаСАРА( GODALJA SARA), домаћица у Нишу (Давидова 2), 

рођена 1915. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8753, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ГЕДАЉА ИсакаСТРЕЈА (GODALJA STROJA), домаћица у Нишу (Давидова 2), 

рођена 1886. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ,рб.8754, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ГЕОРГЕНБЕРГЕР АМАЛИЈА, домаћица у Нишу (Пријездина 3), рођена 1897. 

године. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8755 ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ГЕОРГЕНБЕРГЕР Исидора БЕЊАМИН, студент у Нишу (Пријездина 3), рођен 

14. августа 1921. године у Сарајеву. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8756, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ГЕОРГЕНБЕРГЕР  ИСИДОР, трговац у Нишу (Обреновићева 111), рођен 1902. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8757, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ГЕРБЕР АЛЕКСАНДАР, трговац у Нишу (Цара Константина 29), рођен 1897. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8758, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

http://db.yadvashem.org/
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ГЕРБЕР АлександраВЛАДИМИР,ученик у Нишу (Цара Константина 29), рођен 

1931. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8761, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ГЕРБЕР АлександраЂОРЂЕ, ученик у Нишу (Цара Константина 29), рођен 1932. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8759. , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ГЕРБЕР РЕГИНА, домаћица у Нишу (Цара Константина 29), рођена 1904. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8760, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ГИДУРЦИЋ Крсте ДУШАН, земљорадник, рођен 1903. године у Радујевцу код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0352023021) 

ГИЧИЋ Крсте СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1920. године у Братмиловцу код 

Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године као борац Бабичког 

ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 25. јануару 

1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а). 

ГЛАВАШКИ Веселина ЈЕЛЕНА, забавиља у Светосавској школи у Нишу и 

службеница Црвеног крста, рођена 21. јуна 1907. године у селу Бочар код Кикинде. 

Ухапшена од Бугара 20. фебруара 1943. године у просторијама Црвеног крста у Нишу због 

сарадње са партизанским одредима и спроведена у нишки логор. Стрељана 12. јуна 1944. 

године на Бубњу код Ниша. Њено име је обзнањено на плакатираним објавама које су биле 

залепљене на огради преко пута данашње Поште у Нишу. Писало је да је због убиства 
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извесне Аугусте Рогале (Августине Рајчевић) стрељано 10 комуниста међу којима се 

нашла и Јелена Главашки.  

(НМН, ЛЦК, кут. 3, ф. 531) 

ГЛАЗБЕРГЕР КОНРАД, геометар у Нишу, рођен 1914. године у Нишу. Ухапшен 

од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 

19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8762, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ГЛИГОРИЈЕВИЋ ДРАЖА, земљорадник из села Врлане код Свилајнца, рођен 

између 1890. и 1900 године. Био је са Иваном Бабејићем најпознатији предратни разбојник 

- хајдук у Краљевини Југославији (извршио преко 300 прекршаја), због чега је уцењен од 

власти на 100.000 динара. После хапшење осуђен на казну смрти. Из затвора у Јагодини, 

пребачен је у нишки Срески затвор одакле су га Немци окованог отерали и стрељали 22. 

септембра 1941. године на Делијском Вису. Име му је било истакнуто на излепљеним 

плакатима 24. септембра 1941. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7 , ф. б.б). 

ГЛИГОРИЈЕВИЋ Милића САВАТИЈЕ, земљорадник, рођен 1917. године у селу 

Висока код Ариља. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 9, ф. 371-375) 

ГЛИГОРИЈЕВИЋ Милана СЛОБОДАН–ДАНЕ, хирург у Прокупљу, рођен 2. 

новембра 1901. године у Зајечару. Ухапшен од бугарске полиције 16. фебруара 1943. 

године у Прокупљу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су га 

теретили да је одлазио у Западну Србију да лечи рањене четнике због чега је исплаћиван у 

злату које је нађено приликом претреса стана. Из бугарског затвора у Нишу предат 

немачком логору 4. априла. Стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је 

било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 12. 

априла 1943. године. 
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(НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; С. Несторовић, Под Хисаром, 274; ИАБ, BdS 

– евиденција одељења IVA3) 

ГЉЕБОВ Симе ЗОРКА, учитељица у Државној школи „Његош“ у Нишу 

(Звечанска 3), рођена 1918. године у Ужицу. Ухапшена од бугарске полиције јануара 1943. 

године у возу на путу Соко Бања - Ниш као курир четничке организације Драже 

Михаиловића – у претресу јој је пронађена поверљива пошта. Из бугарског затвора 

предата немачком логору као таоц за одмазду и стрељана 14. маја 1943. године на Бубњу 

код Ниша. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж-0125020020) 

ГОЈКОВИЋ Милорада МИХАЈЛО, ваздухопловни наредник КЈВ у Зајечару – 

припадник Окружне команде СДС у Зајечару, рођен 19. октобра 1912. године у Београду. 

Ухапшен од бугарске војске 3. јула 1943. године у Зајечару као главни Михаиловићев 

курир између Зајечара и Ниша. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и 

стрељан 25. септембра 1943. године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 228; П.Мартиновић-Бајица, Милан 

Недић, 379) 

ГОЈНИЋ ПЕТАР, инспектор Дирекције пошта, телеграфа и телефона у Нишу, 

рођен 1895. године у Црмници код Бара. Ухапшен од нишког Гестапоа 9. јуна 1942. године 

као припадник обавештајног штаба четничког покрета Драже Михаиловића у Нишу. 

Убијен на саслушању у нишком Гестапоу.  

(АЈ, пријава за Петра Гојнића – нкл; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)   

GOLDFINGERHAJA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Стојана Новаковића 12). Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ГОЛДШТАЈН Мариса ВИЉЕМ–ВИЛИ (GOLDSTEIN VILHEM), трговац у 

Нишу, рођен 19. јануара 1914. године у месту Дедеја Гоч у Турској. Ухапшен од немачке 
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војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(СО Ниш, МКУ СО Ниш 1954-1959, књ. 8, стр. 144, упис 54,http://db.yadvashem.org/) 

ГОЛДШТАЈН СалвадораЕМИЛ, трговац у Нишу, рођен 1917. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941.године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 41376 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

ГОЛДШТАЈН СалватораЕРНЕСТ, трговац у Нишу, рођен 24. августа 1917. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војскеоктобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 41377, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ГОЛДШТАЈН СалвадораЖАК (GOLDSTEIN JACQUES), трговац у Нишу, 

рођен 1913. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 41375, ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

ГОЛДШТАЈН ЈУЛИЈА (GOLSHTAIN YULIA), домаћица, рођена у Нишу 1889. 

године. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8766, ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

ГОЛДШТАЈН Симона ЛЕОНТИНА (GOLDSTEIN LEONTINA), домаћица, 

рођена 1919. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8763, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; НМН, картон логораша,бр. Г/50,http://db.yadvashem.org/ ) 

ГОЛДШТАЈН Jулије НЕТО, трговац у Нишу, рођену месту Русе код Шумена 

(Бугарска). Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(АЈ, Упитник за страдале Јевреје- стране поданике у Југославији) 

http://db.yadvashem.org/
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ГОЛДШТАЈН СТАНИСЛАВ (GOLDSTAJN STANISLAV), дете, рођен 1939. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8764, ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

ГОЛУБОВИЋ Димитрија ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1912. године у 

Мозгову код Алексинца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 

16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

ГОЛУБОВИЋ Николе ДУШАН, хармоникаш, рођен 1922. године у селу Бачевина 

код Лебана. Ухапшен од СДС-а новембра 1942. године као месни партизан (дошао је код 

куће да се преобуче и узме храну). Из затвора Специјалне полиције пребачен у нишки 

логор. Стрељан јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут.14, фас. б.б) 

ГОЛУБОВИЋ Станче ЖИВОЈИН, земљорадник у Магашу, рођен 6. децембра 

1898. године у селу Раков До. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Магаш) 

ГОЛУБОВИЋ Вучка ЈЕЛЕНКО, земљорадник из Горње Врежине код Ниша. 

Ухапшен од Бугара 27. јануара 1944. године у Доњој Врежини код Ниша приликом потере 

за вездухопловним поручником Душаном Поповићем који је држао овај крај – третиран 

као сарадник четничког покрета Драже Михаиловића. О овоме постоји и службени 

извештај који каже: „Исто тако, јуче око 10 часова један бугарски одред блокирао је село 

Горњу Врежину, тражећи поручника Поповића, који припада организацији Драже 

Михајловића, и приликом поласка ухапсили су претседника општине, деловођу и писара са 

још 3-4 грађана овог села и одвели за Ниш“. У нишком логору мучен и пребијан од Бугара 

и Немаца због скривене пушке која је нађена у његовом подруму. Умро од последица 

http://db.yadvashem.org/
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мучења у својој кући 1944. године. На споменику палим борцима и жртвама фашистичког 

терора у центру села није уписан.  

(Микрофилм документа у Историјском архиву Ниш, микрофилм 1, снимак број 441; НМН, ЛЦК, кут. 7, фас. 

Г/4. Подаци о Јеленку Голубовићу добијени од Душана Стефановића из Церја) 

ГОЛУБОВИЋ ЈОВАН, рачуновођа суда у Књажевцу. Ухапшен од нишке 

Специјалне полиције због скривања једног рањеног партизана и спроведен у затвор у 

Нишу. По саопштењу полиције извршио самоубиство пуцајући себи под браду, марта 

1943. године. 

(Р.Драгићевић, Именик жртава 2. светског рата општине Књажевац (необјављени рукопис) 

ГОЛУБОВИЋ ЈОВАН, из Зајечара. Заробљен од СДС-a 1942. године као борац 

Тимочког ПО. Умро у затвору Специјалне полиције у Нишу. 

(НМН, ЛЦК, кут.14, фас. б.б) 

ГОЛУБОВИЋ-ПЕТРОВИЋ Радисава ПЕТРОНИЈЕ, земљорадник, рођен 1910. 

године у селу Преконога код Сврљига. Заробљен 1942. године као месни партизан. Из 

нишког логора интерниран за Норвешку где је погинуо.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б). 

ГОЛУБОВИЋ Тодора РАДОМИР, земљорадник, рођен 1912. године у Крављу 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 17. јануара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156040) 

ГОЛУБОВИЋ Милана РАДОСЛАВ – ГРУЈА, студент, рођен 7. новембра 1922. 

године у Сврљигу. Заробљен од СДС-а августа 1942. године као борац Сврљишког ПО. 

Осуђен на смрт од Преког суда СДС-а и предат немачком логору. Стрељан 8. септембра 

1942. године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ,Ж-0650039020; НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја 

општине Сврљиг-сакупио СУБНОР 1974)    

ГОЛУБОВИЋ Стојана СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1891. године у селу 

Драги Дел у Топлици. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1. новембра 1943. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521094002) 

ГОРЕТА Фрање ФРАЊО, радник рудника у Баљевцу на Ибру, рођен 1904. године 

у Кадиној Главици код Дрниша (Хрватска). Заробљен од четника Косте Пећанца 19. 

децембра 1941. године на месту званом „Бељци“ код Биљановца као борац Копаоничког 

ПО и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог 

бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша,бр.  К/74; М.Миловановић, 290) 

ГОРЈАНИЋ Мавра АЛБЕРТ, спикер на радио станици у Скопљу, рођен 2. маја 

1908. године у Славонском броду (Хрватска). За време окупације избегао из Скопља у 

Ниш где је покушао да се прикрије. Ухапшен од Немаца по сазнању да је јеврејског 

порекла и спроведен у нишки логор. Стрељан 19. фебруара 1942. године на Бубњу код 

Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 4, ф. 643) 

ГОРУНОВИЋ Јакова МИЛОРАД, службеник из Власотинца. Ухапшен као 

сарадник НОП-а и из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачку где је умро.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

 

ГОРЧИЋ Бошка МИРКО, земљорадник, рођен 1919. године у Братмиловцу код 

Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године као борац Бабичког 

ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен. 



111 
 

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а). 

GOTTLIEBHELENE (GOLTLIB HELENA), јеврејска избеглица – досељена у 

Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Књегиње 

Љубице 10). Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ГРАНДИЋ Стевана ДРАГУТИН, технолог у Крушевцу, рођен 30. септембра 

1914. године у Урошевцу. Ухапшен од бугарске полиције 22. марта 1943. године у 

Крушевцу као члан ОК КПЈ-а Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на 

Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

ГРКОВИЋ Јордана ПАВЛЕ, ученик гимназије у Вучитрну, рођен 1923. године у 

Струмици (Македонија). Ухапшен 15.октобра 1943. године у својој кући као активиста 

СКОЈ-а. Из затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. 

године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. 

Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана 

на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

ГРЛЧИЋ Јосипа ФРАЊО, службеник у Лесковцу – избеглица из НДХ, рођен 

1919. године у селу Клоштар Шиљевачки код Цриквенице (Хрватска). Заробљен од СДС-а 

као активни борац лесковачког ПО и осуђен на смрт. Стрељан 18. августа 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-2477080002) 

ГРОЗДАНОВИЋ Василија БРАНКО, музички наредник-водник II кл. СДС у 

Нишу, рођен 8. октобра 1905. године у Нишу. Ухапшен од нишког Гестапоа 2. децембра 

1942. године као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора са 

већом групом одведен на Сајмиште ради транспорта на принудни рад у Немачку. Одељење 

http://db.yadvashem.org/


112 
 

IVA3 је поништило првобитну пресуду. Стрељан 23. марта 1943. године у Јајинцима код 

Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; НМН, ЛЦК, кут. 16, сећање Војислава Јевтића на Нишки логор – 

необјављено; СО Ниш, Матичне  књиге умрлих СО Ниш (1961-1962)– уписи за 1962. годину, стр. 201, упис 

372) 

ГРОЗДАНОВИЋ Вукадина ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1912. године у 

Личју код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

25. јуна 1943. године у Коргену. 

(АЈ, Ж-0432038031;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 308- 309) 

ГРОЗДАНОВИЋ Љ. СИМА, земљорадник из Пискупова код Лесковца. Заробљен 

од четника Косте Пећанца као месни борац Лесковачког ПО. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Немачку а затим пребачен на рад у Шведску где је погинуо.  

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б).  

ГРОЗДАНОВИЋ Крсте ТРАЈКО, земљорадник, рођен 1920. године у Великом 

Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро 

марта 1943. године у логору Тренхајм. 

(АЈ, Ж-0155035026; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,293; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб  ) 

ГРОС ЈосифаБЕЛА, трговачки заступник у Нишу, рођен 1888. године у селу 

Меленци код Зрењанина. За време окупације више пута хапшен и довођен у логор. 

Стрељан 13. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0365193459) 

 ГРОС Мана  БЕРТА, домаћица у Нишу (Обилићев венац 74), рођена 1900. године 

Зрењанину. Стрељана 13. фебруара 1943. године на Бубњу. 

(АЈ, Ж-0877048009) 
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 ГРОС  БелеЂОРЂЕ – ЂУРИКА,инсталатер у Нишу (Обилићев Венац 74), рођен 

1911. године у Чуругу код Новог Сада. За време рата више пута хапшен од Немаца и 

довођен у логор. Стрељан 13. фебруара 1943. године на Бубњу. 

(ЈИМБ, рб. 8769, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; АЈ-Ж-0877048007) 

 ГРОС БелеЕДИТА – ДЕДИКА, ученица у Нишу (Обилићев венац 74), рођена 

1922. године у Зрењанину.Стрељана 13. фебруара 1943. године на Бубњу.  

(ЈИМБ, рб. 8770, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; АЈ, Ж-0877048006) 

 ГРОС ЛУЈЗА, домаћица у Нишу (Обилићев венац 74), рођена 1913. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8771, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ГРОС Ђорђа МЕНАХЕМ, дете, рођен 1939. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8772, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ГРОС СЛАВКО, живео у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

( СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1)  

ГРУЈИЋ Светозара БОРИСЛАВ, званичник Управе полиције у Нишу, рођен 15. 

априла 1907. године у Нозрини код Алексинца. Ухапшен од СДС-а фебруара 1944. године 

у Нозрини као партизански сарадник и одведен у нишки логор. Стрељан 18. августа 1944. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0570010004; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

ГРУЈИЋ ВЕСЕЛИН, земљорадник, рођен 18. децембра 1920. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 8. 

августа 1945. годинена радилишту Гросраминг.  
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 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Ивање; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ГРУЈИЋ Радосава ВУКАШИН, земљорадник, рођен 18. марта 1928. године у 

Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1944. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртвефашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-1078019008) 

ГРУЈИЋ Јована МИЛАН, земљорадник, рођен 1885. године у Ивању код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из Нишког логора интерниран у КЛ. Маутахузен где је убијен 10. 

јануара 1944. годинена радилишту Гросраминг.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Ивање; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ГРУЈИЋ Светозара МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1908. године у Нозрини код 

Алексинца. Ухапшен од СДС-а фебруара 1944. године у Нозрини као партизански 

сарадник и одведен у нишки логор. Стрељан 18. августа 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0009043001; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

ГРУЈИЋ Тренка НИКОЛА - КОЉА,  металостругар железничке колоније у 

Нишу, рођен 20. августа 1917. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције12. 

фебруара 1942. године као активиста КПЈ-а и стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. Г-26). 

ГРУЈИЋ Стојадина РАДОМИР, земљорадник, рођен 1922. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутахузен где је убијен 1. 

фебруара 1945. годинена радилишту Гросраминг.  
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 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Ивање; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ГРУЈИЋ Младена СТОЈАДИН, земљорадник, рођен 1901. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутахузен где је убијен 10. 

новембра 1943. годинена радилишту Гросраминг.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 

ГРУЈИЋ ХРИСТИВОЈЕ, земљорадник из Вукање код Алексинца. Ухашен од 

Бугара 19. децембра 1942. године у Вукањи као припадник месне четничке страже у селу – 

у претресу му је нађена пушка и муниција. Учествовао са другим Вукањцима у борби 

против Бугара октобра 1942. године на Великом Јастрепцу као припадник батаљона 

потпоручника Милана Матића. Бугарски војни суд га је осудио на смрт и предао немачком 

логору као таоца за одмазду. Нестао у нишком концентрационом логору. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, фонд Ратна штета (1941-

1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; Податке 

за похапшене Вукањце на Светог Николу дао је један из ове групе – Добросав Ивановић, кога је бугарски суд 

осудио на заточеништво у интернирском логору.) 

GRUNBAUMABRAHAM, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Сарајевској 6). Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

GRUNBАUMMARIA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Јелене Димитријевић 5). Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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GRUNBAUMTOBACH, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Сарајевској 6). Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

GRUNFELD ARANKA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Београдској 3). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

GRUNFELDGUSTAV, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Београдској 3). Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ГУДОВИЋ Милорада СРБОЉУБ, земљорадник, рођен 1920. године у Лукавцу 

код Ваљева. Заробљен од Немаца у операцији „Treibjagd” фебруара 1944. године између 

села Клока и Тополе као припадник корпуса четничког војводе Николе Калабића. Из 

Београда доведен у нишки логор и стрељан 20. марта 1944. године на Бубњу код Ниша у 

циљу одмазде.  

(ИАБ, BdS, S-828, АЈ,пријава за Србољуба Гудовића – нкл)   

ГУТМАН ИВАН, службеник у Зајечару, рођену Новом Саду. Ухапшен са осталим 

зајечарским Јеврејима и депортован у КЛ. Ниш. Стрељан 19. фебруара 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Упитник за страдале Јевреје- стране поданике у Југославији) 

ГУТМАН Густава МАГДАЛЕНА, студент у Бору, рођена 1922. године у Новом 

Саду. Крила се као Јеврејка у Бору све до краја 1942. године, када је откривена, ухапшена 

и депортована у нишки логор. Стрељана 9. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0106018019) 
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ГУЧЕ МИЛАН, сатлер у Крушевцу. Ухапшен од бугарске полиције 22. марта 1943. 

године у Крушевцу као члан ОК КПЈ-а Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. 

године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а) 

 

Д 

ДАВИДОВИЋ Љубисава ЖИВОМИР, земљорадник, рођен 1912. године у 

Витковцу код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због 

погибије бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом 

Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

ДАВИДОВИЋ Влајка РАДОСЛАВ, земљорадник, рођен 1904. године у Витковцу 

код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због погибије 

бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом Витковчана и 

стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

ДАВИДОВИЋ Челабона САФИКА, јеврејска поданица, рођена 1907. године у 

Лесковцу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

ДАВИДОВИЋ Мате ХРАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1903. године у 

Макршану код Крушевца. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1944. године.  

(АЈ, Ж-0263018007) 

ДАЈЧ ЕрнестаАЛФРЕД (DAYTCH ALFRED), ученик у Нишу (Јевремова 

22),рођен 26. фебруара 1924. године у Сарајеву. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 
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(ЈИМБ, рб. 8708, ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/) 

ДАЈЧ ГРЕТА( DAJC  GRETA), домаћица у Нишу (Јевремова 22), рођена 1897. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб.8710 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ДАЈЧ ЕРНЕСТ (DAJC ERNEST), индустријалац у Нишу (Јевремова22), рођен 

1893. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра1941.године у Нишу.Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8709, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/ ) 

ДАЈЧ Ернеста МИНИ (DAJC MINI), ученица у Нишу (Јевремова 22), рођена 10. 

маја 1922. године у Сарајеву. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8711, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ДАКИЋ Душана ДРАГОЉУБ, столар, рођен 20. октобра 1919. године у Ђуревцу 

код Прокупља. Заробљен од Бугара 10. марта 1943. године у Гредетину код Алексинца као 

припадник Летеће бригаде потпоручника Милана Матића – био је активан у четничкој 

организацији још од 1941. године када је био главни курир мајора Добривоја Маринковића 

са Прокупљем. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. маја 

1944. године. 

(ИАБ, BdS, D-752 ; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 

 ДАКИЋ Светозара МИОДРАГ, железнички чиновник у Нишу, рођен 24. 

септембра 1913. године у Прокупљу. Ухапшен од нишког Гестапоа 20. марта 1943. године 

у Краљеву где је покушао да се сакрије. Био је поверљиви курир железничке организације 

Драже Михаиловића између Ниша и Краљева. Из нишког логора конфиниран у логор на 

Бањици и стрељан 7. јуна 1943. године у Јајинцима код Београда. Тог истог дана извршено 

је масовно стрељање Михаиловићевих људи и на Бубњу код Ниша.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 429) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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ДАМЈАНОВИЋ Стјепана БОРИВОЈЕ–БОРО, наредник ЈВ – пре рата служио у 

Нишу у аутомобилској јединици 2. коњичке дивизије – живео за време окупације у Југову 

код Прокупља, рођен 4. децембра 1908. године у Пљевљу (Црна Гора). Заробљен од СДС-a 

августа 1942. године као десетар у Јастребачком ПО. Осуђен на смрт од Преког суда СДС-

a и предат немачком логору. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.   

(ИАБ, УГБ, СП IV-A/51-A, бр. 1.65) 

ДАМЈАНОВИЋ Ђурађа МАРКО, земљорадник у Доњем Србу код Доњег Лапца 

(Хрватска), рођен 1878. године у Госпићу. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0051078003) 

ДАМЈАНОВИЋ Марка РАДИВОЈЕ, земљорадник у Шиповцима код Бијелог 

Поља, рођен 1921. године у селу Томашево код Бијелог Поља. Стрељан 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-02872012007) 

ДАМЈАНОВИЋ СТОЈАН, земљорадник из Гаревине код Александровца. Пре рата 

издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

ДАМЊАНОВИЋ Цветана ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1917. године у 

Јелашници код Ниша. Био је једно кратко време у четницима војводе Драгослава 

Почековића па се легализовао. Ухапсио га је бугарски потпоручник Антон Велчев 9. јула 

1943. године у Нишу као припадника четничког - равногорског покрета и предао 16. јула 

1943. године немачком концентрационом логору. Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу 

код Ниша. Име му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на 

излепљеним плакатима 5. августа 1943. године. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 34/6-1; рег. бр. 45/6-1; АЈ, ФРШ, фас. 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења 

Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу) 
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ДАМЈАНОВИЋ Станка ИВАН, трговац у Београду, рођен 19. марта 1909. године у 

Пакрацу. Према плакатираној објави од 12. августа 1943. године, стрељан 30. јула 1943. 

године у Нишу у циљу одмазде због напада партизана на рудник Боговина код Бољевца. 

Окарактерисан као комуниста. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 231; Ђ.Стаменковић, Бубањ, 33) 

ДАНИТИ РикеАЛФРЕД, ученик у Нишу, рођен 1926. године у Нишу.  Ухапшен 

од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 

19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8712, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ДАНИТИ Рахамина–РакеАРОН, трговачки помоћник у Нишу, рођен 1924. године 

у Београду.Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8713, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; АЈ,Ж-0358076015)) 

ДАНИТИ БореБИЊА, дете, рођен 1936. године у Нишу.Ухапшен октобра 1941. 

године у Нишу приликом великог хапшења Јевреја. Из КЛ. Ниш транспортован у логор 

Сајмиште где је угушен марта 1942. године са осталим Јеврејима. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1; АЈ, пријава за Бињу Данити - нкл) 

ДАНИТИ БињеБОРИВОЈЕ– БОРА, глумац у Нишу, рођен 9. јуна 1906. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8714, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ДАНИТИ ДИЈАНА, домаћица у Нишу, рођена 1897. године у Нишу.Из КЛ.Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8715, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ДАНИТИ ЈЕНДА, дете, са станом у Нишу (Јевремова 22), рођена 1936. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 
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(ЈИМБ, рб.8716 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ДАНИТИ МАРКО, члан путујуће позоришне групе у Лесковцу и фотограф. 

Заробљен од четника Косте Пећанца 25. марта 1942. године у селу Поповцу код Лебана као 

борац Лесковачког ПО. Из нишког логора отеран у логор на Сајмишту у Београду где је 

погубљен,   

(С. Николић Лесковачки одред, 383) 

 

ДАНИТИ БињеМАРКО, фотограф у Нишу, рођен 1909. године у Нишу. Ухапшен 

од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 

19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8717, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ДАНИТИ Марка МАТИЛДА, домаћица у Нишу, рођена 1887. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8718 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ДАНИТИ БињеМИКА, домаћица у Нишу, рођена 1909. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8719, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ДАНИТИ Рике МИЛЕ, ученик у Нишу, рођен 1928. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8720, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ДАНИТИ НЕЛА, домаћица у Нишу, рођена 1909. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8721, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ДАНИТИ Михана РАХАМИН–РАКА, трговац у Нишу, рођен 1893. године у 

Београду. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8722, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; АЈ, Ж-0358076021) 

ДАНИТИ СТЕРИНА, домаћица у Лесковцу. Заробљена од четника Косте Пећанца 

25. марта 1942. године у селу Поповцу код Лебана као борац Лесковачког ПО. Из нишког 

логора отерана у логор на Сајмишту у Београду где је погубљена,   

(С. Николић Лесковачки одред, 383) 

 

ДАНИЋ, рођено презиме ДИЈАМАНШТАЈН Милана АЛЕКСАНДАР, ђак 

Средње техничке школе у Нишу, рођен 1924. године у Београду. Отац му је прешао у 

православну веру као Милан Данић. Ухапшен 4. марта 1942. године у Соко Бањи када је 

откривено да је јеврејског порекла. Из Казненог завода у Нишу конфиниран са још 13 

затвореника у логор на Бањици. Стрељан 9. маја 1942. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 354; ЗБ.НОР,1/21, 230)  

ДАНИЋ – ЈОВИЋ Аранђела БРАНКА, домаћица, рођена 20. марта 1901. године у 

Соко Бањи. Ухапшена 4. марта 1942. године у Соко Бањи када је откривено да је удата за 

човека који је јеврејског порекла. Из Казненог завода у Нишу конфинирана са још 13 

затвореника у логор на Бањици. Стрељана 9. маја 1942. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 354; ЗБ.НОР,1/21, 230)  

ДАНИЋ, рођено презиме ДИЈАМАНШТАЈН Људевита МИЛАН, трговац, рођен 

15. септембра 1896. године у Загребу. Прешао у православну веру као Милан Данић. 

Ухапшен 4. марта 1942. године у Соко Бањи када је откривено да је јеврејског порекла. Из 

Казненог завода у Нишу конфиниран са још 13 затвореника у логор на Бањици. Стрељан 9. 

маја 1942. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 354; ЗБ.НОР,1/21, 230)  

ДАНИЋ, рођено презиме ДИЈАМАНШТАЈН Милана МИОДРАГ, свршени 

матурант, рођен 30. јуна 1923. године у Загребу. Отац му је прешао у православну веру као 
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Милан Данић. Ухапшен 4. марта 1942. године у Соко Бањи када је откривено да је 

јеврејског порекла. Из Казненог завода у Нишу конфиниран са још 13 затвореника у логор 

на Бањици. Стрељан 9. маја 1942. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 355; ЗБ.НОР,1/21, 230)  

ДАСКАЛОВИЋ Александра ЈОРДАН–ЈОЦА, студент у Нишу, рођен 1919. 

године у Власотинцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у 

Власотинцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је припадник 

равногорске омладине и један од водећих тројки. Из лесковачког затвора конфиниран у 

нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0747023003; ИАБ, BdS, M-1807) 

ДВОРСКИ ЈОВАН-ЈОШКА, електричар у руднику Бело Брдо, рођен 20. фебруара 

1921. године у месту Феридани (Словенија). У Копаоничком ПО од лета 1941. године. 

Заробљен је почетком октобра на Копаонику и спроведен у Куршумлију. Замењен за 

заробљене четнике Косте Пећанца у Прокупљу 9. октобра 1941. године, када приступа 

Топличком ПО. Заробљен од СДС приликом претреса Малог Јастрепца у мају 1942. 

године. Из затвора Специјалне полције предат немачком логору у Нишу. Осуђен на смрт и 

стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима по граду на листи стрељаних комуниста.  

(ИАБ, картотека фонда BdS, Топлички НО одред, 309; I.Gruden, Stradanje Slovenca…, 112) 

ДЕВЕТАК Сретена МИЛАН, поткивач у Корману код Алексинца,рођен 26. 

априла 1914. године у селу Новска (Хрватска). Био је избеглица из НДХ. Приступио 

четничкој организацији још 1941. године. Заробљен од Бугара 2. јула 1943. године у 

Корману као припадник одреда потпоручника Милана Матића. Из нишког логора 

интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1945. године. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 

ДЕВЕЧЕРСКИ Лазара ДУШАН, секретар Занатлијског удружења у Нишу 

(Облачића Рада 16), рођен 29. септембра 1901. године у Нишу.За време окупације Немци 

су га више пута хапсили под сумњом да је у четничкој организацији и да врши саботаже по 
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граду са другим илегалцима. Последњи пут ухапшен 22. јуна 1943. године када је 

откривено да је био поверљив Михаиловићев човек у граду. Гестапо је га је открио преко 

заплењене архиве поручника Милана Матића којем је био курир. Из нишког логора 

одведен на Бубањ и стрељан 1. октобра 1943. године.  

(ИАБ, BdS, D-731; АЈ, Ж-0357055016) 

ДЕДАУЦИЋ Ђoрђа ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 16. маја 1898. године у селу 

Михајловац код Неготина. Ухапшен од Немаца почетком 1942. године због прикривања 

оружја. Осуђен на смрт и стрељан 27. јула 1942. године у рову нишке Тврђаве.Сахрањен је 

на Старом гробљу у 13 парцели са Боривојем Димитријевићем. 

( НМН, ЛЦК, кут. 14, ф. б.б;ЛЦК, музејски картон, Инв.бр б.б;ЛЦК, к. 6, Ф-363) 

ДЕЈАНОВИЋ Антонија ДУШАН, столар, рођен марта 1922. године у Островице 

код Ниша. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Нишу као сарадник 

партизанског покрета. Из нишког логора интерниран за Норвешку и умро у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 2, ф. 103; З.Милентијевић, Интернирци Југоисточне Србије у Норвешкој, 23) 

ДЕЛЕРЕ Јулијуса ЈУЛИЈА–НАДА, кројачка радница у Прокупљу, рођена 8. 

децембра 1917. године у Славонском Броду. Ухапшена од Специјалне полиције априла 

1942. године у Прокупљу  као секретар Месног комитета КПЈ-a за Прокупље. Крила се под 

лажним именом Милица Јовановић. Из затвора Специјалне полиције у Нишу конфинирана 

у логор на Бањици и стрељана 14. маја 1943. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 400; S.Begović, Logor Banjica...,215) 

ДЕЛИЋ Симеона ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1903. године у Брестовцу код 

Бора. Стрељан априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0106023001) 

ДЕМИРОВИЋ Уска СВЕТОЗАР, ковач, рођен 1904. године у Сићеву код Ниша. 

Из нишког Казненог завода одведен на Бубањ и стрељан 16. фебруара 1942. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. Д-7) 
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ДЕМИРОВИЋ Амдије АБЕДИН. (Генерала Чарнојева) Ухапшен од нишке 

Специјалне полиције под оптужбом да је крао брашно и жито и предат немачком логору. 

Услед личне нетрпељивости пријавио га је полицији комшија да му је украо 20 кг жита. 

Стрељан 14. септембра 1944. године са последњом групом од 36 затвореника приликом 

расформирања логора. По ослобођењу Ниша, приликом ексхумације, мајка га је 

препознала по џемперу. Сахрањен на улазу у логор где му се и данас налазе земни остаци. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, изјаве Јашара Ашимовића и Бајрама Далиповића; АЈ, Ж-0359092008) 

ДЕМИРОВИЋ Асана ШАНКО, Ром, индустријски радник у Прокупљу, рођен 

1924. године у Прокупљу. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачку где је 

умро 15. новембра 1944. године. 

(АЈ, Ж-0516006001) 

ДЕМОЈОРОВИЋ РЕНИТА, дете са станом у Нишу (Душанова 43), рођена 1935. 

године у Панчеву. Ухапшена у Нишу и спроведена у логор на Сајмиште где је угушена 

гасом у марту 1942. године.  

(АЈ, Ж-0365193019) 

ДЕНИТИ МАРКО, јеврејски поданик, рођен 1880. године у Лесковцу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. Д/32) 

ДЕНИТИ СТЕРИНА – СТЕЛА, јеврејска поданица, рођена 1897. године у 

Лесковцу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. Д/33) 

ДЕНИЋ Јована БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1907. године у Лалиновцу код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Лалиновац) 
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ДЕНИЋ Османа ВЛАЈКО, ковач, рођен 1917. године у Горњем Међурову код 

Ниша. Ухапшен од Немаца 1943. године. У нишком логору провео од 15. до 20 јануара 

1943 године. Стрељан 20. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

убиства председника општине Плавци и Турековац.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Д/21) 

ДЕНЧИЋ Јордана ДОБРИВОЈЕ-ВОКАН, имао у организацији ЈВУО илегално 

име „ЧИКА МИЛАН“, наставник Средњетехничке школе у Нишу и резервни пешадијски 

мајор КЈВ, рођен 28. фебруара 1910. године у Врању. Ухапшен од нишког Гестапоа 23. 

новембра 1942. године као главни организатор четничког покрета Драже Михаиловића у 

Нишу и његова водећа равногорска тројка у граду. Након тешког мучења у нишком логору 

стрељан са групом затвореника 18. јануара 1943. године у Горњој Локошници код 

Лесковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима које је потписао 

крајскомандант у Лесковцу истог дана. После рата ексхумиран и сахрањен на старо нишко 

гробље, 20. октобра 1946. године (парцела 21, ред 1, гроб 1) Уписан на спомен-плочи у 

холу Машинске школе „Дванаести фебруар“. 

(ИАБ, BdS, D-662; Податке за Добривоја Денчића доставила Драгослава Хаџи-Костић из Београда; НМН, 

ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 1005) 

ДЕОГАРЕВИЋ Јована ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1914. године у Душановцу 

код Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0352019023) 

ДЕОГАРЕВИЋ Станијана МИЛАН, земљорадник, рођен 1917. године у 

Душановцу код Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0352019015) 

ДЕРВИШЕВИЋ Салија ЈАШАР, Ром, ковач у Нишу, рођен 1892. године у Нишу. 

Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. 

фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Д/13; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 
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ДЕРВИШЕВИЋ СМАИЛ, Ром, ковач из Ниша. Ухапшен од Немаца 20. октобра 

1942 године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код 

Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Д/14)  

ДЕСПОТОВИЋ Драгутина НИКОЛА, саобраћајни чиновник на железничкој 

станици у Белој Паланци, рођен 1911. године у Белој Паланци. Ухапшен од Специјалне 

полиције 1942. године као секретар Месног комитета КПЈ-a у Белој Паланци. Из нишког 

логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 12. априла 1943. године у Јајинцима код 

Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 34; S.Begović, Logor Banjica...,299) 

ДЕСТАНОВИЋ Диме АЛИЈА, Ром, музичар у Нишу (генарала Чарнојевића 23), 

рођен 1894. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и 

одведен у логор. Стрељан 23.априла 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. Д-18; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- 

подаци СУБНОР-а;ЛЦК, картон логораша, бр. Д/15; ЛЦК, картон логораша, бр. Д/34; ИАН, КОЗАРА, кут. 

1, фас.67) 

ДИДИЋ Милије ДИМИТРИЈЕ-МИТА, земљорадник у Мелници, рођен 15. 

августа 1912. године у Малајници код Неготина. Ухапшен од немачке казнене експедиције 

јуна 1943. године у Мелници као четнички командант села. Из нишког логора интерниран 

у КЛ.Маутхаузен где је убијен 7. априла 1945. године. 

(АЈ, Ж-0192008002; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)   

ДИКИЋ Александра ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1. новембра 1920. године у 

Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 12. априла 1944. године. 

(Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Горњи 

Брестовац) 
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ДИКИЋ Милоша КРСТА, земљорадник, рођен 1916. године у Церју код Ниша. 

Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 26. марта 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; АЈ, Ж-0363152037) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Демира АЛИЈА, Ром, индустријски радник у Нишу, рођен 

1900. године у Алексиначком Бујмиру. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у 

Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0358072017) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Петра БОЖИДАР, земљорадник, рођен 23. маја 1907. године 

у Шарбановцу код Соко Бање. Ухапшен од бугарске казнене експедиције 14. јануара 1943. 

године у Шарбановцу приликом претреса терена. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 29. јуна 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Соко Бања) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Антанасија БОРИВОЈЕ – ПИКСЛА, студент агрономије из 

Лесковца, рођен 14. јуна 1920. године у Лесковцу. Ухапшен 1942. године као бивши борац 

партизанских одреда и осуђен на казну смрти. Стрељан 27. јула 1942. године у рову нишке 

Тврђаве. Сахрањен је на Старом гробљу у 13 парцели са Ђорђем Дедауцићем. После рата 

ексхумиран и пренет у Лесковац. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша,бр. Д/37;ЛЦК, музејски картон, Инв.Бр. 312;  ЛЦК, кут. 6, ф.363) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Александра БУДИМИР, земљорадник, рођен 10. септембра 

1924. године у Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године 

приликом претреса терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора 

предат нишком логору 3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузенгде је 

убијен 20. јула 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и 

злочини..., 96) 
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ДИМИТРИЈЕВИЋ–СТАНКОВИЋ Владимира ВЕЛИМИР, пешадијски 

поручник ЈВ, рођен 1915. године у Рељинцу код Прокупља. Био је припадник Окружне 

команде СДС у Нишу – официр за везу са командом у Прокупљу. Ухапшен од Бугара 17. 

фебруара 1943. године у Прокупљу када је откривено да је цивилни командант варошице у 

организацији ЈВУО. Из бугарског затвора у Нишу предат логору 5. априла 1943. године. 

Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша са великом групом равногораца из 

Алексиначког поморавља. 

(АЈ, Ж-0517013010; НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; ИАБ, BdS – евиденција 

одељења IVA3) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Душана ВУКАДИН, земљорадник, рођен 1906. године у 

Шарбановцу код Соко Бање. Ухапшен од бугарске казнене експедиције 14. јануара 1943. 

године у Шарбановцу приликом претреса терена. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је умро 2. новембра 1943 године.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Д/1-а)  

ДИМИТРИЈЕВИЋ ДАНИЛО, земљорадник из села Мијатовац код Ћуприје. 

Ухапшен 23. јула 1941. године и отеран у Срески затвор у Нишу. Из Среског затвора 

транспортован у логор на Бањици истрељан 21. септембра 1941. године у  Јајинцима код 

Београда. 

(НМН, ЛЦК, кут. 5, ф-611)  

ДИМИТРИЈЕВИЋ Веселина ДРАГУТИН – ДРАЖА, земљорадник, рођен 1891. 

године године у Радевцу код Алексинца. Ухапшен од нишког Гестапоа 15. јула 1943. 

године у Радевцу као припадник равногорског покрета - потпоручник Матић га је одредио 

за заменика команданта сеоске страже. Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; пов. бр. 17900; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Радослава ЖИВОЈИН – БЕЛИ, шнајдер у Крушевцу, рођен 

1912. године у Гавезу код Крушевца. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. 
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године у Крушевцу као сарадник ОК КПЈ-а Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. 

године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Стевана ЖИВОЈИН, рођен 20. фебруара 1897. године у 

Међухану код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 7. 

априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 26. децембра 1943. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012009) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Михајла МИЛАН, земљорадник, рођен 1913. године у 

Великој Копашници код Грделице. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 14. маја 

1943. године. 

(АЈ, Ж-0171034016) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Александра МИЛЕНТИЈЕ, земљорадник, рођен 10. јуна 

1920. године у Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године 

приликом претреса терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора 

предат нишком логору 3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је 

убијен 3. децембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и 

злочини..., 96) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Илије МИЛОЈЕ, припадник СДС, рођен 1923. године у 

Крушевци код Лазаревца. Заробљен од Немаца у операцији „Treibjagd” фебруара 1944. 

године између села Клока и Тополе као припадник корпуса четничког војводе Николе 

Калабића. Из Београда доведен у нишки логор и стрељан 20. марта 1944. године на Бубњу 

код Ниша у циљу одмазде.  

(ИАБ, картотека фонда BdS, АЈ,пријава за Милоја Димитријевића – нкл; АЈ, Ж-1032020013)  
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ДИМИТРИЈЕВИЋ Јанка МИХАИЛО, земљорадник, рођен 1903. године у 

Црнајки код Мајданпека. Ухапшен од немачке казнене експедиције јуна 1943. године у 

Црнајки као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

интерниран у КЛ.Маутхаузен где је убијен 15. децембра 1943. године. 

(АЈ, Ж-0322001029; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)   

ДИМИТРИЈЕВИЋ Живана ОБРЕН, земљорадник, рођен 1907. године у Градцу 

код Баточине. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0074006003) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Илије РУЖА, домаћица, рођена 1909. године у Злоту код 

Бора. Ухапшена од Немаца због скривања једне пушке у подруму своје куће. Осуђена на 

смрт и стрељана 2. октобра 1941. године на Делијском Вису код Ниша. Име јој је било 

истакнуто на излепљеним плакатима 3. октобра 1941. године. Писало је да је осуђена на 

смрт од немачког ратног суда због недозвољеног држања оружја. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. б.б ;АЈ, Ж- 0106029015) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Драгомира РУСОМИР, земљорадник, рођен 1906. годиине у 

Жучковцу код Соко бање. Ухапшен од Бугара 9. септембра 1943. године у Жучковцу. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Немачкој (цивилни логор 103 - филајала 

„Дортмунд“) где је погинуо 8. марта 1945. године.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Д/2-а) 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Јована СЛАВКО, земљорадник, рођен 5. маја 1922. године у 

Кумареву код Лесковца. Ухапшен од Специјалне полиције новембра 1942. године као 

партизански активиста. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици где је умро у 

логорској амбуланти 8. децембра 1943. године. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 390; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,162; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, 

рег. бр. 369/3) 
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ДИМИТРИЈЕВИЋ Пејче СПАСОЈЕ, студент у Лесковцу, рођен 1924. године у 

Лесковцу. Ухапшен као припадник СКОЈ-а и убијен у Маутхаузену 5. септембра 1943. 

године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. Д/39). 

ДИМИЋ Стојана ПРОКА, земљорадник из Алабаме код Прокупља. Пре рата 

издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, ф. Д/38) 

ДИНИЋ Живојина БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1916. године у Церју код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 21. јануара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

ДИНИЋ Стојана БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1919. године у Топоници код 

Житорађе. Ухапшен од Бугара фебруара 1942. године због сарадње са Топличким 

партизанским одредом и спроведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код 

Ниша.  

(АЈ, Ж-0827030005) 

ДИНИЋ Стевана БУДИМИР, земљорадник, рођен 1912. године у Церју код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 19. јануара 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

ДИНИЋ Павла ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 27. јануара 1912. године у Церју 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 
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под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 4. фебруара 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

ДИНИЋ Стојана ЈОВАН – ЖАНДА, кројачки радник код Драгољуба 

Пинтеровића у Нишу, рођен 9. јануара 1917. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне 

полиције фебруара 1942. године коа активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран за 

Норвешку где је убијен 1943. године у логору Карасјок.  

(НМН, ЛЦК, кут. 3, ф. 119) 

ДИНИЋ Крсте МИЛОРАД – МИЛЕ, ауто - електричар, рођен 1920. године у 

Нишу. Ухапшен 11. фебруара 1942. године од стране Специјалне полиције у Нишу као 

члан СКОЈ-а. Из затвора Специјалне полиције пребачен у логор и стрељан 10. марта 1942. 

године на Бубњу  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. Д/4-Б; ЛЦК, кут. 3, ф. 251) 

ДИНИЋ Живојина МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1927. године у Церју код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 18. јануара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла 

„Церје“; Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; АЈ, Ж-0363152026) 

ДИНИЋ Николе РАНЂЕЛ, земљорадник, рођен 1913. године у Церју код Ниша. 

Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 21. новембра 1944. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; АЈ, Ж-0363152025) 

ДИНИЋ Милете РАНКО, кројач, рођен 1912. године у Горњем Сухотну код 

Алексинца. Ухапшен од бугарске војске 24. фебруара 1943. године у Горњем Сухотну као 
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партизански сарадник након провале Мише Обрадовића. Из бугарског војног затвора 

предат Немцима у логор и стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 (ВА; НДА, кут. 24А, рег. бр.96/5-1; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца) 

ДИНИЋ Наума РАНКО, земљорадник, рођен 8. октобра 1910. године у Житном 

Потоку код Житорађе. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 18. фебруара 1944. године у Гросрамингу. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0520091004; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ДИНИЋ Живојина РУСОМИР, земљорадник, рођен 10. априла 1928. године у 

Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса 

села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен 

где је убијен 2. фебруара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

ДИНИЋ Светислава СИМА, матурант нишке гимназије, рођен 22. марта 1923. 

године у Јагодини. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. година у Нишу као 

активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран за Норвешку где је убијен у логору 

Кремен 1943 године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф. б.б- списак интернираних гимназијалаца; кутија 9, ф. 823) 

ДИНИЋ Ивана СПАСОЈЕ, земљорадник, рођен 1921. године у Бучумету код 

Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 1945. године. 

(ИАБ, BdS, A-419,АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и 

злочини..., 96) 

ДИНИЋ Младена УРОШ, пензионер, рођен 1885. године селу Доње Коњувце код 

Лесковцa. Ухапшен од немачке војске 1. септембра 1941. године као таоц за Ђурђелану - 
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Ђуку Динић која је отишла у партизане Стрељан 9. јануара 1943. године на Бубњу код 

Ниша.  

(НМН, ЛЦК,  кут.13, ф.б.б; ЛЦК, картон логораша,бр. Д/18; АЈ, Ж-0358076010) 

ДИНИЋ Стојана ЦВЕТАН, земљорадник, рођен 1924. године у Балајнцу код 

Мерошине. Заробљен од СДС 7. јуна 1942. године као борац Јастребачког ПО. Умро у 

нишком концентрационом логору децембра 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ДОБАНОВАЧКИ Саве ЖИВАН, земљорадник, рођен 1. децембра 1907. године у 

Новом Саду – избеглица из Војводине, живео у Алексинцу. Заробљен од Бугара 3. августа 

1942. године у Бољевцу код Рибарске Бање као припадник Горског штаба XII ЈВУО мајора 

Добривоја Маринковића. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 24. 

марта 1943. године и спаљен у подлогору „Гузен“. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; ИАБ, BdS, B-1) 

ДОБРИЧАНИН Милосава ЉУБОМИР – ЉУБА, дописник листа „Политика“ са 

станом у Прокупљу (Војводе Мишића 6). Рођен 14. јануара 1911. године у Рачи код 

Куршумлије. Ухапшен од нишке фелджандармерије 10. априла 1942. године у Прокупљу 

као поверљиви организатор ЈВУО у Топлици – Дража Михаиловић га је послао са Равне 

Горе са декретима за организацију у срезу Топличком, Јастребачком и Косаничком. Из 

немачког истражног затвора пребачен у нишки логор где му се средином 1942. године 

губи сваки траг. Према изјави његових рођака, успео је да протури мало писамце где је 

стајало да га шаљу за Београд. Од тада више нема вести о њему. 

(ИАБ, BdS, A-206, податке о Љуби Добричанину прикупила и проследила Драгана Миленковић из Ниша)  

ДОДИЋ Јована ДРАГОМИР – ДРАГАН, железнички приправник у Грделици, 

рођен 1921. године у селу Врбово код Владичиног Хана. Ухапшен од Бугара 28. фебруара 

1943. године као сарадник партизанских одреда и одведен у логор. Стрељан 14. маја 1943. 

године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Д/35; АЈ,Ж-0736048013) 
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ДОДИЋ Денче СТАНКО, земљорадник, рођен 1920. године у Горњем Брестовцу 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 13. септембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

ДОДИЋ Ђорђа ЧЕДОМИР, обућарски радник у Лесковцу – члан КПЈ, рођен 1922. 

године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Лесковцу 

као партизански активиста. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку 

где је умро 5. новембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ДОЈЧИНОВИЋ Костадина РАНЂЕЛ, земљорадник из Мијајлице код Лесковца. 

Заробљен као месни партизански борац и из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Немачку где је умро.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ДОЛИНАР Јозефа РУДОЛФ – РУДИ, ученик 7. резреда гимназије – живео у 

Баљевцу на Ибру, рођен 9. јануара 1925. године у руднику Боговина код Бољевца. 

Заробљен од четника Косте Пећанца 19. децембра 1941. године у Баљевцу на Ибру као 

борац Копаоничког ПО и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 1942. године 

приликом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша,бр.  К/74; М.Миловановић, 291) 

ДРАГАНОВИЋ Стојанче ВЛАДИМИР, службеник, рођен 1924. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 8. новембра 1943. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0101016041) 
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ДРАГИЋЕВИЋ Ђорђа СВЕТИСЛАВ – СВЕТА, столар у Алексинцу (Проте 

Матеје 17), рођен 1890. године у Соко Бањи. Ухапшен од Гестапоа и љотићеваца 19. 

октобра 1943. године у Алексинцу као активиста ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 20. јула 1944. 

године на Бубњу код Ниша.   

(ИАН, микрофилм 2, снимак 124; АЈ, Ж-0569025025; Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке 

жртве XX века, 73) 

ДРАГИЋЕВИЋ Тодора СТОЈАН – МАТЕ, шофер у Врњачкој Бањи, рођен 10. 

децембра 1897. године у Голубињу код Бенковца (Хрватска). Заробљен од четника Косте 

Пећанца децембра 1941. године као борац Краљевачког ПО и спроведен у нишки логор. 

Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша (остао на жици). 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Д/26; М.Миловановић, 291) 

ДРАГОЈЛОВИЋ Аврама ДРАГОЈЛО, студент, рођен 2. октобра 1919. године у 

Прокупљу. Ухапшен од нишке Специјалне полиције 16. фебруара 1942. године  у 

Прокупљу као члан КПЈ-а и вођа партизанске десетине. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Норвешку где је стрељан 25. јуна 1942. године у логору Тромзе. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Д/29) 

ДРАГОМИРОВИЋ Милана ПЕТАР, службеник у Нишу, рођен 1919. године у 

Куманову (Македонија). Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 17. фебруара 1942. 

године.  

(АЈ, Ж-0862044008) 

ДРАГУТИНОВИЋ Димитрија БУДИМИР, земљорадник, рођен 1910. године у 

селу Преконога код Сврљига. Заробљен 1942. године као месни партизан. Из нишког 

логора интерниран за Норвешку где је погинуо.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф. б.б). 

ДРАЖИЋ Милана НИКОЛА, столарски радник Нишке железничке радионице 

(Цара Константина 26), рођен 17. новембра 1915. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне 

полиције 23. јуна 1941. године у Нишу као члан КПЈ-а. Хапшен пре рата, након велике 
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провале Ратка Стефановића, 1940. године и затваран у београдској Главњачи. Према 

извештају полицијског агента, Дражић је био прочелник партијске ћелије и организатор 

партијског проваљеног форума. Из нишког Казненог завода конфиниран у логор на 

Бањици и стрељан 17. јула 1941. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 65; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,46; НМН, ЛЦК, изајава 

Николе Ђорђевића Мусе) 

ДРАШКОВИЋ Наума МИРКО, земљорадник из села Врапце код Медвеђе, рођен 

1877. године у Невесињу. Ухапшен од Бугара у операцији „Kreis“ 2.јуна 1943. године у 

Врапцу као припадник четничког - равногорског покрета. Потпоручник Љубен га је из 

бугарског затвора предао немачком логору у Нишу 22. јуна 1943. године. Стрељан 8. јула 

1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 10. 

јула 1943. године. Писало је да је стрељан као „комуниста“. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас. Ж-17; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 26/6-1; ВА, НАВ, Т-311, Р-175, С-1296) 

ДРОБЊАКОВИЋ Милана ВЕЛИБОР – БОРА, брица из Старог Трга, касније 

радник у руднику Трепча, рођен 17. јануара 1921. године у Вучитрну. Ухапшен почетком 

новембра 1941. године у Старом Тргу и из затвора у Косовској Митровици спроведен у 

нишки истражни затвор, касније у концентрациони логор. Нестао у априлу 1942. године са 

још неким логорашима из собе број 13. 

(НМН, ЛЦК, к. 14, ф. Д-34) 

ДУГОЊИЋ Милана НЕДЕЉКО, радник у нишкој железничкој радионици 

(Војводе Путника 2), рођен 31. маја 1915. године у Бугојну. Заробљен од бугарске војске 

јуна 1942. године приликом претреса Великог Јастрепца као борац Јастебачког ПО. По 

неким сведочанствима био је борац Кукавичког (Лесковачког) одреда. Из нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици и стрељан 9. децембра 1942. године у Јајинцима код 

Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 469; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,166; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, 

рег. бр. 369/3) 
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ДУЛОВИЋ Радисава ЈЕВРЕМ, учитељ из Прокупља, рођен 1896. године у 

Ужицу. Ухапшен као сарадник партизанског одреда. Умро у нишком логору 30. априла 

1942 године и сахрањен на логорском гробљу.  

(НМН, ЛЦК, кут. 2, ф. 46; ЛЦК, картон логораша, бр. Д/39; АЈ, Ж-0898047004) 

ДУЛОВИЋ Јеврема ЉУБОМИР, матурант, рођен 13. априла 1922. године у 

Куманову (Македонија). Заробљен од СДС-а 6. марта 1942 године као борац Топличког 

ПО код Великог Шељеговца. Из нишког логора интерниран за Норвешку где је погинуо.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Д/40) 

ДУЛОВИЋ Јеврема РАДМИЛА – БАЈКА, студент права, рођена 4. јануара 1921. 

године у Кривој Паланци. Заробљена од Немаца новембра 1942. године у селу Наупаре код 

Крушевца. Стрељана 10. марта 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 2, ф. 46) 

ДУРМИШЕВИЋ Банета АЛИЈА, Ром, индустријски радник у Алексинцу, рођен 

1890. године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у алексиначкој 

ромској махали и одведен у нишки логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу 

код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; АЈ, Ж-035807016) 

ДУРМИШЕВИЋ Алије БАКА, Ром,земљорадник, рођен 1907. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 28. новембра 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ДУРМИШЕВИЋ Салије БОЖИДАР – БОШКО, Ром, ковач, рођен 1906. године у 

Моклишту код Беле Паланке. Ухапшен од Немаца 1942. године и доведен у логор. 

Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0087036017) 
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ДУРМИШЕВИЋ Меце ДРАГУТИН – ДРАГА, земљорадник, рођен 1909. године 

у Малом Шиљеговцу код Крушевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом 

заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж- 0265043002) 

ДУРМИШЕВИЋ Мирка ЗАРКО, Ром, ковач у Вети код Беле Паланке, рођен 

1922. године у Вети. Ухапшен од Бугара јануара 1943. године у Вети приликом потере за 

четницима и одведен у нишки логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0088048013) 

ДУРМИШЕВИЋ Банета ЈАНКО, Ром, индустријски радник у Алексинцу, рођен 

1888. године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у алексиначкој 

ромској махали и одведен у нишки логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу 

код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; АЈ, Ж-0449007001) 

ДУРМИШЕВИЋ Јашка МЕМИШ, Ром, ковач, рођен 1891. године у Белој 

Паланци. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у Белој Паланци и доведен у логор. 

Умро 10. марта 1944. године у логору. 

(АЈ, Ж-0086003022) 

ДУРМИШЕВИЋ Салије МИРКО, свирач, рођен 1915. године у селу Моклиште 

код Беле Паланке. Ухапшен октобра 1942. године као припадник ромске популације. 

Стрељан априла 1943 године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Д/100) 

ДУРМИШЕВИЋ Селима МИРКО, Ром, ковач, рођен 1919. године у Моклишту 

код Беле Паланке. Ухапшен од Немаца 1942. године и доведен у логор. Стрељан 21. 

октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0087036018) 
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ДУРМИШЕВИЋ Мирка ПЕТКО, Ром, ковач у Вети код Беле Паланке, рођен 

1898. године у Вети. Ухапшен од Бугара јануара 1943. године у Вети приликом потере за 

четницима и одведен у нишки логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0088048011) 

 

ДУРМИШЕВИЋ Алије РАМА, земљорадник, рођен 1906. године у Слишану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 27. 

априла 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ДУРМИШЕВИЋ Леке САЛИЈА, Ром, ковач у Белој Паланци, рођен 1900. године 

у Поповцу код Ниша. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у Белој Паланци и доведен 

у логор. Стрељан 26. марта 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0086002031) 

ДУШКИЋ Наће СЛАВКО, учитељ у Сијаринској Бањи, рођен 1905. године у 

Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Бухенвалд где је убијен 15. јуна 1944. године. 

(АЈ, Ж-0864072002; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

 

 

 

Ђ 



142 
 

ЂАКОВИЋ Игњата МИЛЕНКО, индустријски радник у Београду, рођен 1912. 

године у Грубишином Пољу (Хрватска). Стрељан 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0857005002) 

ЂАЛОВИЋ Гмитра ЉУБИСАВ – ЉУБА, земљорадник, рођен 1902. године у 

Дединцу код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Дединцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су нашли његово 

име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из затвора у Прокупљу 

конфиниран у нишки логор и стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ЂЕНИЋ Михајла МИЛЕ, земљорадник, рођен 1918. године у Бојнику код 

Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца јануара 1942. године као активни борац 

Бабичког ПО. Из нишког логора конфиниран на Сајмиште где је стрељан 16. маја 1943. 

године приликом покушаја бекства.  

(АЈ, Ж-0102035074; НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ЂИКИЋ Владимира ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1921. године у Подримцу 

код Лесковца. Ухапшен од СДС-а у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. године под 

оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу интерниран у 

Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у 

Крушевцу. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ, 

0301096005) 

ЂИКИЋ Владимира МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1928. године у Подримцу 

код Лесковца. Ухапшен од СДС-а у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. године под 

оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу интерниран у 

Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 
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уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у 

Крушевцу. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ, 

0301096006) 

ЂОКИЋ-МЛАДЕНОВИЋ Цветана ВЕРА, домаћица, рођена 1927. године у селу 

Костадиновац код Мерошине. Ухапшена 1944. године због сарадње са партизанским 

одредима. Стрељана 14. септембра 1944. године у кругу логора приликом његовог 

расформирања.  

(НМН, ЛЦК, кут. 2, ф. 497; АЈ, Ж-0336021004) 

ЂОКИЋ-ПАНИЋ Александра ЉУБОМИР – КАМЕНКО, земљорадник, рођен 

1924. године у Каменици код Ниша. Заробљен од СДС-а августа 1942. године као борац 

Сврљишког ПО и осуђен на смрт. Стрељан 17. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Каменица“) 

ЂОКИЋ Стојана МИЛАДИН, земљорадник, рођен 19. априла 1908. године у 

Крушици код Крушевца. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године на месту званом 

„Вр`ови“ у атару села Крива Река испод Копаоника као припадник ЈВУО - пратилац 

четничког мајора и команданта Драгутина Кесеровића. Из нишког логора конфиниран у 

логор на Бањици и стрељан 9. децембра 1942. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 469; М.Даниловић, 45; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3) 

ЂОКИЋ Лaзара МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1920. године у Белановцу код 

Лесковца. Заробљен 1942. године као борац Лесковачког ПО и осуђен на смрт. Стрељан 

26. маја 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ,Ж-0299053020) 

ЂОКИЋ Лазара МЛАДЕН, земљорадник, рођен 1904. године у Прибоју код 

Лесковца. Заробљен 1942. године као борац Лесковачког ПО и осуђен на смрт. Стрељан 
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20. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због убиства председника 

општине Плавци и Турековац. 

(АЈ,Ж-0301094001) 

ЂОКИЋ Костадина НИКОЛА, земљорадник, рођен 23. новембра 1919. године у 

Свињарици код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 

3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузенгде је убијен 11. септембра 1943. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Свињарица) 

ЂОКИЋ Светозара НИКОЛА, хемичар у Крушевцу, рођен 3. децембра 1915. 

године у Нишу. Заробљен од четника Косте Пећанца под командом војводе Милана 

Дрљевића као рањени борац Расинског ПО септембра 1941. године и са осталим 

Крушевљанима депортован у нишки логор.  Немци су га излечили а потом стрељали на 

Бубњу 23. фебруара 1943. године.  Народни музеј у Нишу чува писмо које је упутио својој 

породици из нишке болнице. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; књига стрељаних на Бубњу; ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-

а) 

ЂОКИЋ Стојка РАНЂЕЛ, земљорадник, рођен 1904. године у Пискупову код 

Лесковца. Ухапшен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године у Пискупову као 

сарадник партизанских одреда. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где јестрељан 26. новембра 1942. године у логору Ботн. 

(АЈ, Ж-0300083003; НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског 

рата- подаци СУБНОР-а) 

ЂОКИЋ Костадина СТАНКО, земљорадник, рођен 1904. године у Свињарици код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузенгде је убијен 28. фебруара 1944. године. 
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(ИАБ, BdS, A-419,М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен Свињарица) 

ЂОКИЋ Живојина СТОЈАН, земљорадник, рођен 1923. године у Медошевцу код 

Ниша. Према пријави његове породице нестао у нишком концентрационом логору 1944. 

године. На споменику погинулим борцима у НОР-у и жртвама фашистичког терора у 

Медошевцу није уписан. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Медошевац“) 

ЂОРЂЕВИЋ Душана АЛЕКСАНДАР, студент у Нишу – избеглица из 

Македоније (пре рата живео у Скопљу), рођен 1922. године у Тетову (Македонија). 

Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-1116013002) 

ЂОРЂЕВИЋ Драгоја АРСЕНИЈЕ, земљорадник, рођен 3. маја 1922. године у 

Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 5. марта 1944. године у Гросрамингу. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093012; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ЂОРЂЕВИЋ - СТАНОЈЕВИЋ Јордана БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1910. 

године у Доњем Присјану код Власотинца. Заробљен 1942. године као борац Лесковачког 

ПО и осуђен на смрт. Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било 

истакнуто на излепљеним плакатима 5. августа 1943. године. 

(АЈ, Ж-0748035006) 

ЂОРЂЕВИЋ Божидара БОРИВОЈЕ, индустријски радник у Прокупљу, рођен 

1914. године у Прокупљу. Ухапшен од нишке Специјалне полиције фебруара 1942. године 

у Прокупљу као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора отеран на принудан рад у Норвешку 

где је убијен 1943. године. 

(АЈ, Ж-0516004013) 
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ЂОРЂЕВИЋ Милутина БОРИВОЈЕ, земљорадник из Лалинца код Ниша. Пре 

рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

ЂОРЂЕВИЋ Стевана БОРИСЛАВ – БОРА, звани„МИЛОЈКО“, месарски 

радник у Нишу (Косовска 12), рођен 14. октобра 1910. године у Нишу. Ухапшен од 

Гестапоа 3. фебруара 1942. године због слушања страних радио станица. Стрељан 17. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 10, ф. б.б) 

ЂОРЂЕВИЋ Сотира БРАНИСЛАВ – БРАНКО, звани „СОСА“, пиљарски 

трговац у Нишу (Обилићева 5), рођен 1906 године у Нишу. Ухапшен од стране немачке 

војске, 13. септембра 1944. године у рацијизбог убиства једног њиховог војника. Из 

Казненог завода стрељан 14. септембра 1944. године на месту званом „Ђузине ливаде“ са 

још 8 затвореника. Сахрањен на старом нишком гробљу (парцела 30, ред 14, гроб 1) 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; НМН, ЛЦК, картон логораша, Ђ/11; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис 

страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 1014)  

ЂОРЂЕВИЋ  Живка БРАНКО, земљорадник, рођен 7. јануара 1910. године у 

Боровцу код Зајечара. Ухапшен од Специјалне полиције октобра 1942. године након 

провале партијске организације у Тимочкој Крајини. Из нишког логора конфиниран у 

логор на Бањици и стрељан 19. фебруара 1943. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 658; S.Begović, Logor Banjica...,323) 

ЂОРЂЕВИЋ Ранђела БРАНКО, учитељ у Горњој Божурни код Прокупља, рођен 

5. априла 1909. године у селу Бајчинце код Прокупља. Проказан у селу да у школи крије 

радио - станицу. Ухапшен од Бугара 18. фебруара 1943. године код школе у Г. Божурни 

приликом хапшења поручника Душана Шешлије, који је у покушају бекства погинуо. У 

претресу код учитеља Ђорђевића нађен је један пиштољ, пошта коју је примио од 

Шешлије и радио станица енглеске производње. Окарактерисан је енглеским шпијуном 

који ради за покрет Д.М и предат нишком Гестапоу у логор 4. априла 1943. године. Душан 
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Шешлија је постхумно одликован орденом Карађорђеве звезде војничког реда, док су 

Ђорђевића Немци стрељали на Бубњу, 8. априла 1943. године. Име му је било истакнуто са 

другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 12. априла 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЂОРЂЕВИЋ Милана БУДИМИР, земљорадник, рођен 1923. године у селу 

Стублина код Алексинца. Ухапшен од бугарске војске 24. фебруара 1943. године у 

Стублини као партизански активиста након провале Мише Обрадовића и спроведен у 

Нишки логор 21. априла. Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(ВА, НА, кут. 1, док. бр. 6/6-1; АЈ, Ж – 0013100004) 

ЂОРЂЕВИЋ Косте ВЕЛИМИР – ВЕЉА, опанчарски радник у Нишу (Шар-

планинска 2), рођен 1919. године у селу Доњи Душник (нишко Заплање). Ухапшен од 

Специјалне полиције као сарадник партизанског покрета 20. јула 1942. године у Нишу и 

пребачен у Казнени завод а потом и у нишки логор где се разболео због чега је био једно 

време на лечењу у болници. Умро код своје куће од последица пребијања у логору. 

Сахрањен 16. октобра 1943. године на старом гробљу у Нишу. 

(НМН, ЛЦК, кутија 1, ф 23; НМН, ЛЦК, к-4, ф-437; АЈ, Ж-0357061013; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 

369/32; СО Ниш, протокол умрлих Храма Св. Дух у Нишу (1943),стр. 98, упис 99)  

ЂОРЂЕВИЋ Драгутина ВЛАЈКО-ЋИРА, пекарски радник у Лесковцу, рођен 

1913. године у Доњој Локошници код Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца 

фебруара 1942. године као борац Лесковачког ПО приликом претреса Бабичке горе и 

предат немачком логору у Нишу. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0110017006; Ј. Стефановић, Жртве фашизма...,56) 

ЂОРЂЕВИЋ Василија ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1904. године у 

Миљковцу код Књажевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 

16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0221049004) 
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ЂОРЂЕВИЋ Смиљка ВУЈИЦА, земљорадник, рођен 1896. године у Придворици 

код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 7. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 8. августа 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015011) 

ЂОРЂЕВИЋ Милана ВУКАШИН, земљорадник, рођен 3. фебруара 1922. године 

у Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 28. фебруара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; АЈ, Ж-0363152013) 

ЂОРЂЕВИЋ Павла ВУКОСАВ, кројач, рођен 1920. године у Радиновцу код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Радиновац) 

ЂОРЂЕВИЋ Антанаса ДАНИЛО, земљорадник, рођен 1912. године у селу Мали 

Крчимир (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Убијен 

10. децембра 1942. године у логору Ботн.  

(АЈ, Ж-0154022001;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 280) 

ЂОРЂЕВИЋ Тривуна ДАНИЛ, земљорадник, рођен 1920. године у Чубури код 

Прокупља. Ухапшен од четника Косте Пећанца 27. марта 1942. године у Чубури као 

сарадник Топличког ПО. Из затвора Специјалне полиције у Нишу пребачен у логор а 

одатле одведен преко Сајмишта на принудни рад у Норвешку. Убијен 1945. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. бб; АЈ, Ж-0336018001)  
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ЂОРЂЕВИЋ Милана ДОБРИВОЈЕ, кројачки радник, рођен 1916. године у 

Крајковцу код Мерошине. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац месне 

партизанске десетине. Предат Немцима у нишки логор где је нестао 19. децембра 1942. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. б.б) 

ЂОРЂЕВИЋ Велимира ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1922. године у 

Давидовцу код Сврљига. Заробљен од СДС-а и четника К.Пећанца 19. јануара 1942. године 

у Липовцу код Алексинца као партизански курир у Горњој Трнави. Из нишког логора 

интерниран за Норвешку где је умро.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974; Д.Мирчетић, Сврљишка брда и врх зелени...,322) 

ЂОРЂЕВИЋ-СТОЈАНОВИЋ Младена ДРАГОМИР – ИЛИЈА , земљорадник, 

рођен 1924. године у Држановцу код Житорађе. Заробљен од СДС-а 22. августа 1942. 

године приликом претреса Малог Јастрепца као борац Јастребачког ПО. Осуђен на смрт од 

стране Преког суда СДС-а у Нишу и предат немачком логору као таоц за одмазду. 

Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0826012003; НМН, ЛЦК, кут. 15. Подаци за логораше и затворенике са подручја општине Житорађа 

– саставио општински СУБНОР 1967. године) 

ЂОРЂЕВИЋ Тодосија ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1923. године у селу 

Ресник код Соко Бање. Ухапшен од бугарске казнене експедиције 14. јануара 1943. године 

у Реснику приликом потере за устаницима. Из нишког логора интерниран на принудни рад 

у КЛ. Маутхаузен где је умро јуна 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ђ/1-б; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Соко 

Бања) 

ЂОРЂЕВИЋ Јанићија ДРАГОСЛАВ – ГОСА, сеоски кмет, рођен 1899. године у 

Вукањи код Алексинца. Ухашен од Бугара 19. децембра 1942. године у Вукањи као 

припадник месне четничке страже у селу и пуштен на слободу услед слабих доказа. 

Немачка војска га други пут хапси 18. априла 1943. године у Вукањи и доводи у логор где 

су откривене његове везе са четницима као и његово учествовање у борби против Бугара 
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октобра 1942. године на Великом Јастрепцу када се са другим  Вукањцима налазио у 

батаљону потпоручника Милана Матића. Осуђен на смрт од стране бугарског војног суда 

и стрељан 18.августа 1943. године на Бубњу код Ниша са великом групом равногораца из 

Алексиначког поморавља. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, фонд Ратна штета (1941-

1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; Податке 

за похапшене Вукањце на Светог Николу дао је један из ове групе – Добросав Ивановић, кога је бугарски суд 

осудио на заточеништво у интернирском логору.) 

ЂОРЂЕВИЋ Милорада ДРАГОСЛАВ – ДРАШКО, земљорадник, рођен 1920. 

године у селу Дупци код Бруса. Заробљен од Немаца октобра 1941. године у околини 

Крушевца као четник мајора Драгутина Кесеровића који је учествовао у нападу на 

Крушевац. Из крушевачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 21. јануара 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0111021015; НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу (непотпун попис) Е/19) 

ЂОРЂЕВИЋ - ЦВЕТКОВИЋ ТасеДРАГУТИН – ДАКА, земљорадник, рођен 

1916. године у Горини код Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца 19. марта 1942. 

у борби на Соковини испод Кукавице као борац Лесковачког (Кукавичког) ПО. Из нишког 

логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 1943 године у логору 

Фалстад.  

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ЂОРЂЕВИЋ ДУШАН – БАТА, земљорадник, рођен у Доњем Вртогошу код 

Врања. Заробљен од Бугара марта 1942. године код Печењевца као борац 

(пушкомитраљезац) Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је убијен у Поларном кругу 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б-подаци за логораше из врањске општине) 

ЂОРЂЕВИЋ Милорада ДУШАН – ДУШКО, земљорадник, рођен 1926. године у 

селу Дупци код Бруса. Заробљен од Немаца октобра 1941. године у околини Крушевца као 

четник мајора Драгутина Кесеровића који је учествовао у нападу на Крушевац. Из 
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крушевачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 21. јануара 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0111021016; НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу (непотпун попис) Е/19) 

ЂОРЂЕВИЋ Милосава ДУШАН, столар, рођен 1902. године у Јошју код Великог 

Шиљеговца. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године приликом блокаде села 

као активиста КПЈ-а. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205; АЈ, Ж-

0727008008) 

ЂОРЂЕВИЋ - ЦВЕТКОВИЋ Димитрија ЖАРКО, земљорадник, рођен 1924. 

године у Доњем Рињу код Беле Паланке. Ухапшен од четника Косте Пећанца фебруара 

1942. године у Доњем Рињу као сарадник Сврљишког ПО. Из нишког логора интерниран 

23. априла 1942. године на принудни рад у Норвешку. Стрељан 25. јануара 1943. године у 

логору Карасјок. 

(АЈ, Ж-0086018001; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 294) 

ЂОРЂЕВИЋ Ђурађа ЖИВАДИН, земљорадник, рођен 1900. године у Цветојевцу 

код Крагујевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0249119018) 

ЂОРЂЕВИЋ Мијата ИЛИЈА, земљорадник у Држановцу код Житорађе, рођен 20. 

фебруара 1920. године у Здравињу код Блаца. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године 

приликом претреса Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 

15. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним 

плакатима 29. децембра 1942. године.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ, Ж-0519056030) 

ЂОРЂЕВИЋ Михајла ИЛИЈА-ИКА, председник општине Зајечар – архитекта, 

рођен 26. марта 1897. године у Зајечару. Ухапшен од бугарске војске 3. јула 1943. године у 

Зајечару као главни Михаиловићев човек у граду – био је илегални командант Зајечара у 
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организацији ЈВУО. Из затвора нишког Гестапоа конфиниран у логор на Бањици и 

стрељан 25. септембра 1943. године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 228) 

ЂОРЂЕВИЋ Ранђела ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1919. године у селу Кравље 

код Ниша. Ухапшен од Немаца и љотићеваца 16. јула 1944 године као припадник месне 

партизанске десетине и одведен у логор. Стрељан 16. августа 1944. године на Бубњу код 

Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Ђ/3) 

ЂОРЂЕВИЋ ЈЕВРЕМ, мајор у пензији – са станом у Нишу,рођен 1882. године у 

Ћуприји. Ухапшен од немачке војске 22. октобра 1941. године у Нишу са групом 

виђенијих грађана и заточен у логору као таоц. Умро 11. фебруара 1942. године код своје 

куће од последица логора, где је био заточен 40 дана.  

(ИАН, КОЗАРА, кут. 4, фас. 696. Уписница ратне штете Ниш од 29. V 1945) 

ЂОРЂЕВИЋ Богдана ЈЕВРЕМ, земљорадник, рођен 1920. године у Личју код 

Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро 25. априла 1943. 

године у Кусанду од последица тортуре. 

(АЈ, Ж-0154020039; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 309) 

ЂОРЂЕВИЋ - СТЕФАНОВИЋ Јована ЈЕЛИЦА – ЋУЋУЛИКА, текстилна 

радница у Лесковцу, рођена 1914. године у Лесковцу. Заробљена од Бугара 1942. године 

као борац Бабичког партизанског одреда. Стрељана 20. децембра 1942. године на Бубњу 

код Ниша. Име јој је било истакнуто на излепљеним плакатима.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ЂОРЂЕВИЋ Пауна ЈОВАН, земљорадник, рођен 1924. године у Радичевцу код 

Књажевца. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. Ђ-25) 
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ЂОРЂЕВИЋ Влајка КРСТА, кројачки радник у Лесковцу (Пере Велимировића 

49), рођен 15. септембра 1914. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције 

новембра 1942. године у Лесковцу као члан КПЈ-а. Из затвора Специјалне полиције у 

Нишу конфиниран у логор на Бањици и стрељан 14. маја 1943. године у Јајинцима код 

Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 658; S.Begović, Logor Banjica...,323) 

ЂОРЂЕВИЋ Стојана ЛУКА, земљорадник из Вучја код Лесковца. Заробљен као 

месни партизански борац и из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачку где 

је умро.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ЂОРЂЕВИЋ Замфира МИЛАН, машиновођа ложионице Црвени крст у Нишу, 

рођен 12. јуна 1905. године у Масурици код Сурдулице. Ухапшен од Немаца на тражење 

нишког Гестапоа 20. марта 1944. године у Краљеву где је покушао да се прикрије након 

велике провале Драгана Сотировића. Покушао је да оде у шуму, али је ухапшен на станици 

и спроведен у Ниш. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је умро 24. 

априла 1945. године од глади. Спаљен у крематоријиму подлогора „Гузен I“. Био је 

припадник железничко - саботажне организације Драже Михаиловића - група „Гордон“ 

која је дизала у ваздух немачке транспорте пакленим машинама. Није уписан на 

споменику палим радницима и службеницима ложионице Црвени крст код данашње 

Машинске индустрије.  

(АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1 ) 

ЂОРЂЕВИЋ Косте МИЛАН-КОДА, земљорадник, рођен 1882. године у селу 

Доње Коњувце код Бојника. Ухапшен од Бугара 12. фебруара 1943. године као организатор 

партизанског покрета (члан КПЈ) партизанског одреда.Стрељан 23. фебруара 1943. године 

на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 10, ф б.б; НМН, ЛЦК, картон логораша, Ђ/22; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр 437; 

АЈ, Ж-0100011020; кут. 14, фас. Ђ-27) 



154 
 

ЂОРЂЕВИЋ Ставре МИЛАН, земљорадник, рођен 1896. године у селу 

Батушинац код Мерошине. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 

16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ,Ж- 0335011007) 

 ЂОРЂЕВИЋ Ђоке МИЛОРАД, лецидер – радник код инсталатера Ђорђа Гроса у 

Нишу, рођен 28. јуна 1905. године у Нишу. Ухапшен од Немаца и жандарма 18. октобра 

1942. године у Прокупљу као борац Јастребачког ПО. Из нишког логора одведен и 

стрељан са великом групом 18. јануара 1943. године у Горњој Локошници код Лесковца. 

Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима истог дана. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ђ/10; Ђ/29) 

ЂОРЂЕВИЋ Ивана МИРЈАНА – МИЛА, студент економије у Нишу (Учитељ 

Милина 29), рођена 11. децембра 1915. године у Нишу. Ухапшена од Бугара 22. фебруара 

1943. године у Нишу као партизански активиста након провале Мише Обрадовића. Из 

бугарског затвора пребачена у нишки логор где је била тумач. Стрељана 14. септембра 

1944. године у кругу логора. Ексхумирана је 1948. године и пребачена на Старо гробље у 

Нишу где јој је подигнут споменик (парцела 8, ред 3, гроб 1). 

(НМН, ЛЦК, кут. 6, ф. 389; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине 

Ниш – р.бр. 359) 

ЂОРЂЕВИЋ Владимира МИРОЉУБ-МИЛЕ, рударски радник, рођен 1920. 

године у Бобовишту код Алексинца. Ухапшен од СДС 3. априла 1944. године у Бобовишту 

као партизански активиста – једно време у Озренском ПО. Из алексиначког затвора предат 

немачком логору у Нишу. Стрељан 16. августа 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. б.б) 

ЂОРЂЕВИЋ Радована МИХАИЛО, земљорадник, рођен 9. јуна 1908. године у 

Придворици код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

7. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 31. децембра 1944. 

године. 
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(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00351010001) 

ЂОРЂЕВИЋ Трајка МИХАИЛО, индустријски радник, рођен 1905. године у 

Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Бухенвалд где је убијен 5. јула 1944. године. 

(АЈ, пријава за Михаила Ђорђевића – нкл; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЂОРЂЕВИЋ Влајка МЛАДЕН, земљорадник из Лесковца, рођен 1913. године у 

Богојевцу код Лесковца. Заробљен као борац Бабичког партизанског одреда и стрељан 

априла 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша,бр. Ђ/23) 

ЂОРЂЕВИЋ Јанаћка НИКОДИЈЕ, земљорадник, рођен 1895. године у Влахову 

код Житорађе. Ухапшен од Бугара фебруара 1942. године као сарадник Топличког 

партизанског одреда и спроведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код 

Ниша.  

(АЈ, Ж-0826003005) 

ЂОРЂЕВИЋ Андона НИКОЛА, општински службеник у Нишу. Према 

послератној пријави градском НОО, стрељан 15. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ,пријава за Николу Ђорђевића – нкл)   

ЂОРЂЕВИЋ Тодора НИКОЛА – ДОНЕ, молерски радник, рођен 27. априла 1911. 

године у Прокупљу. Заробљен од СДС као борац Јастребачког партизанског одреда. Из 

затвора Специјалне полиције у Нишу стрељан 12. октобра 1942. године на месту званом 

„Суводол„ на излазу из Доње Врежине код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ђ/24; АЈ, Ж-0516004008; Топлички НО одред, 303; НМН, ЛЦК, кут. 14, 

фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 2012) 

ЂОРЂЕВИЋ–ВЛАЈКОВИЋ Илије ОЛГА – РАДОЈИЦА, домаћица (удова) у 

селу Лалинац код Сврљига, рођена 21. децембра 1919. године у Белом Потоку код 

Књажевца. Заробљена од СДС-а 26. јула 1942. године код села Витановац близу Беле 
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Паланке као борац Сврљишког ПО. Заробљена са санитетским материјалом. Стрељана 8. 

септембра 1942 године у дворишту нишког концентрационог логора када су Немци 

сазнали да је Раца Благојевић побегао из камиона.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подручја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974; НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ђ/1-а; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 

369/32) 

ЂОРЂЕВИЋ ПЕТАР, земљорадник из Доњег Бучумета код Медвеђе. Заробљен од 

четника Косте Пећанца фебруара 1942. године код Медвеђе као сарадник партизанских 

одреда у лесковачком округу. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку 

где је умро 12. априла 1943. године у логору Ерландет. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ЂОРЂЕВИЋ Влајка ПЕТАР, типограф у Лесковцу (Пере Велимировића 49), 

рођен 15. октобра 1919. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције новембра 

1942. године у Лесковцу као партизански курир. Из нишког логора конфиниран у логор на 

Бањици и стрељан 19. фебруара 1943. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 654; S.Begović, Logor Banjica...,323) 

ЂОРЂЕВИЋ Арсе РАДМИЛО, трговац у Алексинцу (Таушановићева 28), рођен 

16. септембра 1912. године у Алексинцу. Ухапшен од Гестапоа у Алексинцу  28. априла 

1943. године као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

интерниран у затвор Гестапоа у Београду а одатле у КЛ. Маутхаузен где је умро 19. марта 

1945. године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; А.Динчић,З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис) 

ЂОРЂЕВИЋ Радосава РАДОВАН, земљорадник, рођен 10. октобра 1915. године 

у Придворици код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

7. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутахузен где је убијен 26. новембра 1944. 

године. 
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(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015012) 

ЂОРЂЕВИЋ – СТОЈКОВИЋ Момира РАДОЈКО, земљорадник, рођен 1895. 

године у Вукањи код Алексинца. Ухашен од Бугара 19. децембра 1942. године у Вукањи 

као припадник месне четничке страже у селу – у претресу му је нађена пушка и муниција. 

Учествовао са својим братом Урошем и другим Вукањцима у борби против Бугара октобра 

1942. године на Великом Јастрепцу као припадник батаљона потпоручника Милана 

Матића. Бугарски војни суд га је осудио на смрт и предао немачком логору као таоца за 

одмазду. Стрељан 5. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша са великом групом 

равногораца. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, фонд Ратна штета (1941-

1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; Податке 

за похапшене Вукањце на Светог Николу дао је један из ове групе – Добросав Ивановић, кога је бугарски суд 

осудио на заточеништво у интернирском логору.) 

ЂОРЂЕВИЋ Стојана РАНКО, парох Прве блачке парохије у намесништву 

Косаничком, рођен 1899. године у селу Каштевар код Блаца. Ухапшен 17. фебруара 1943. 

године у Блацу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из бугарског 

затвора у Нишу предат немачком логору 8. марта – заточен у самици бр. 5. Стрељан 8. 

априла 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са другим стрељаним 

присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 12. априла 1943. године 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; 

С.Несторовић, Под Хисаром, 274-275) 

ЂОРЂЕВИЋ Миливоја РАТОМИР, земљорадник, рођен 1920. године у Великом 

Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

децембра 1942. године у логору Карасјок. 

(АЈ, Ж-0155035022; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,293-294; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб  ) 

ЂОРЂЕВИЋ Трајка РИСТА, службеник у Лесковцу, рођен 1903. године у 

Сурдулици. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1943. године у Лесковцу као 

сарадник партизанског одреда на Кукавици. Из затвора у Лесковцу конфиниран у нишки 
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логор и стрељан 22. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. Према сведочанству неких 

Лесковчана, стрељан је у селу Доње Синковце код Лесковца и није прикључен нишком 

транспорту Дражиних затвореника. Име му је било објављено на истакнутим плакатима 5. 

августа. Писало је да је као комуниста стрељан због нестанка председника општине Ђакус. 

(АЈ, Ј-0689001014) 

ЂОРЂЕВИЋ Никодија СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. године у 

Влахову код Житорађе. Ухапшен од Бугара фебруара 1942. године као сарадник 

Топличког партизанског одреда и спроведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0826003006) 

ЂОРЂЕВИЋ Мирка СЛАВОЉУБ, земљорадник, рођен 1924. године у селу 

Брајиновац код Рековца. Заробљен као рањени борац Расинског ПО од стране четника 

Косте Пећанца код села Риљац близу Трстеника. Из КЛ. Ниш стрељан 21. јануара 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; АЈ, Ж-0528006001) 

ЂОРЂЕВИЋ Цветка СТАНИМИР, земљорадник, рођен 1917. године у 

Шљивовику код Беле Паланке. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0930039034) 

ЂОРЂЕВИЋ К. СТЕВАН, земљорадник у Нишу, рођен 1886. године у селу 

Лозица Нашице (Босна). Ухапшен од Немаца 20. марта 1943. године и одведен у логор. 

Стрељан 30. маја 1944. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ђ/10) 

ЂОРЂЕВИЋ Стевана СТЕВАН, власник кафане „Уједињење“ у Нишу 

(Сарајевска 85),  рођен 8. новембра 1886. године у Нишу. Ухапшен од нишког Гестапоа 20. 

јуна 1943. године у Нишу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Оптужен 

да је финансирао покрет и да је давао уточиште илегалним командантима и куририма из 



159 
 

организације. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 21. октобра 

1943. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 305; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3) 

ЂОРЂЕВИЋ Александра СТОЈАН, земљорадник, рођен 1912. године у Бучићу 

код Мерошине. Ухапшен од Бугара октобра 1942. године у Бучићу као партизански 

одборник у селу. Из бугарског затвора у Нишу одведен у Мрамор и стрељан 24. новембра 

1942. године.  

(НМН, ЛЦК, к. 15, фас. б.б –подаци за затворенике са подручја општине Мерошина (саставио СУБНОР 

Мерошине)  

ЂОРЂЕВИЋ Томе СТОЈАН, земљорадник, рођен 1925. године у Чубури код 

Прокупља. Ухапшен од четника Косте Пећанца 27. марта 1942. године у Чубури као 

сарадник Топличког ПО. Из затвора Специјалне полиције у Нишу пребачен у логор а 

одатле одведен преко Сајмишта на принудни рад у Норвешку. Убијен 15. новембра 1942. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. бб; АЈ, Ж-0336018002)  

ЂОРЂЕВИЋ Игњата ТОДОР, земљорадник, рођен 14. априла 1901. године у 

Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 24. августа 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093033) 

ЂОРЂЕВИЋ Крсте ТОМА, радник - телефониста у одељењу ПТТ Ниш I, рођен 

1885. године у селу Горње Власе (нишко Заплање). Ухапшен од Гестапоа маја 1944. године 

у Нишу као припадник обавештајно - саботажне групе у оквиру четничког покрета Драже 

Михаиловића. Оптуженда је слао четничким штабовима податке о кретању возова на 

прузи Ниш - Софија. Осуђен на смрт и стрељан 23. јуна 1944. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Ђ/9; АЈ, Ж-0357053015; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 
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  ЂОРЂЕВИЋ Јанка ТРАЈИЛО, земљорадник у Крепољину код Жагубице, рођен 

1898. године у Лазници код Жагубици. Био је четник војводе Анђелка Адамовића. Из 

затвора у Неготину са групом заробљених крајинских партизана спроведен у нишки логор 

где је убијен. Према изјави логораша, на један дан уочи великог пробоја – 12. фебруара, 

немачки стражари су му разбили главу кундацима и од тих повреда је умро у соби бр. 12. 

(АЈ, Ж-0820021005; НМН, ЛЦК, кут. 14, изјава свештеника Јована Говедарице)  

 

ЂОРЂЕВИЋ ТРАЈКО, земљорадник из Дражевца код Алексинца. Стрељан на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кутија 12, ф. Ђ-30) 

ЂОРЂЕВИЋ Пере ТРАЈКО – КУКАР, студент права, рођен 1922. године у 

Лесковцу. Ухапшен од Гестапоа крајем 1941. године као партизански активиста. Стрељан 

17. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 9, ф. Ђ-49; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр. б.б) 

ЂОРЂЕВИЋ Јована ЧЕДОМИР – ГАЗДИЦА, студент у Нишу, рођен 19. јануара 

1917. године у Каменици код Ниша. Ухапшен од нишке Специјалне полиције због сарадње 

са ПО. Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ЂОРЂЕВИЋ Светозара ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1906. године у Мозгову 

код Алексинца. Заробљен од СДС-а 1942. године као припадник месне партизанске 

десетине у селу. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици где је умро 31. јануара 

1943. године. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 491; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца ) 

ЂОРИЋ Цонета ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1906. године у Орану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 
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да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. 

фебруара 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

ЂОРИЋ Бориса ДИМИТРИЈЕ, земљорадник, рођен 1916. године у Мајковцу код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 28. јуна 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Мајковац) 

ЂОРИЋ Станка ЉУБИСАВ, земљорадник, рођен 20. јануара 1906. године у 

Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 4. марта 1944. године на радилишту Гросраминг.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0101016036 Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ЂОРИЋ Стојка ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 20. августа 1895. године у 

Доњем Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 12. јула 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105008) 

ЂОРИЋ Милисава СТАНИЈАН, земљорадник, рођен 3.маја 1922. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1944. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0101016036) 

ЂОШИЋ Вељка ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1900. године у Влахињи код 

Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске новембра 1942. године у Влахињи као 
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припадник четничког покрета Драже Михаиловића (главни организатор). Бугари су нашли 

његово име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из затвора у Прокупљу 

конфиниран у нишки логор и стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0283084001; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из Београда – за време 

рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ЂОШИЋ Рафаила ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1903. године у Влахињи код 

Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске новембра 1942. године у Влахињи као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића (главни организатор). Бугари су нашли 

његово име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из затвора у Прокупљу 

конфиниран у нишки логор и стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0283084002; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из Београда – за време 

рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ЂОШИЋ Велимира ЖИВОТА, адвокатски приправник у Нишу (Душанова 50), 

рођен 5. априла 1917. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 23. јуна 1941. 

године у Нишу као члан КПЈ-а. Хапшен пре рата, након велике провале Ратка 

Стефановића, 1940. године и затваран у београдској Главњачи. Према извештају 

полицијског агента, ухапшен је у стану Владе Поповића у Хрељиној 21. Према сећању 

старих Нишлија, Ђошић је и одавде покушао да побегне полицији, али га је ранио 

полицијски агент Сретен Милојковић и тако је заробљен. Из затвора Специјалне полиције 

конфиниран у логор на Бањици и стрељан 17. јула 1941. године у Јајинцима код Београда. 

У листу „Ново Време“, изашло је саопштење да је због саботаже стрељано 28 комуниста.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 64; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,46, подаци Слађане 

Сајковски из Ниша; НМН, ЛЦК, изајава Николе Ђорђевића Мусе) 

ЂУКИЋ Живадина СТОЈКО, земљорадник, рођен 1903. године у Међухану код 

Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 7. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 10. октобра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012012) 
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ЂУРАШКОВИЋ Саве ВУКО, земљорадник, рођен 1914. годинеу селу Оћевићи 

код Цетиња. Заробљен као партизански борац јула 1944. године у Врелу код Алексинца. 

Стрељан 16. августа 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б) 

ЂУРАШКОВИЋ Илије ДРАГОЉУБ – ДРАГИ, бравар, рођен 1918. године у 

Косовској Митровици. Ухапшен 15.октобра 1943 године у својој кући као активиста КПЈ-а. 

Из затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године 

предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 

20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу 

код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

ЂУРАШКОВИЋ Ј. ЈОВАН,службеник нишке железничке радионице, рођен у 

Славонском Броду. Ухапшен од Специјалне полиције у Нишу као активиста НОП-а и 

стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ђ/8; књига стрељаних на Бубњу) 

ЂУРЂАНОВИЋ Јанка МИЛАН, земљорадник – радио на немачком аеродрому на 

Медошевачком пољу, рођен 1903. године у Медошевцу код Ниша. Проказан да је 

комуниста и ухапшен. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ђ/7) 

ЂУРЂЕВИЋ Милутина ЉУБИСАВ, службеник суда у Рашкој, рођен 28. марта 

1909. године у селу Кожуар код Сиња (Хрватска). Заробљен од четника Косте Пећанца 

децембра 1941. године као борац Копаоничког ПО и спроведен у нишки логор. Погинуо 

12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ђ/26; М.Миловановић, 291) 

ЂУРЕТИЋ Ђуре ДИМИТРИЈЕ, берберин у Лесковцу, рођен 1912. у месту 

Зонгулдак (Турска). Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1944. године у Лесковцу 

као сарадник партизанских одреда и њихов курир. Из затвора у Лесковцу интерниран у 
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логор на Бањици, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 

за уништавање трагова злочина. Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; АЈ, Ж- 0298041011) 

ЂУРИЋ Михајла БОЖИДАР, студент, рођен 15. маја 1921. године у Прокупљу. 

Ухапшен од нишке Специјалне полиције фебруара 1942. године у Прокупљу као активиста 

СКОЈ-а. Из нишког логора отеран на принудан рад у Норвешку где је убијен 28. јуна 1943. 

године у логору Ботн. 

(АЈ, Ж-0517009004) 

ЂУРИЋ Милована БОСИЉКА – БОСА, професор у Лесковцу, рођена 25. јула 

1893. године у Београду. Ухапшена због сарадње са Бабичким партизанским одредом и 

сакупљања црвене помоћи. Стрељана 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а). 

ЂУРИЋ Михајла ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 21. априла 1918. године у 

селу Велики Боњинац код Бабушнице. Ухапшен од жандармерије заједно са Ратомиром 

Ђурићем и спроведен у Срески затвор у Нишу. Осуђен на смрт од немачког ратног суда и 

јавно обешен 2. октобра 1941. године у Обреновићевој улици. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 3. октобра 1941. године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б; НМН, ЛЦК, к-4, ф-632) 

ЂУРИЋ Димитрија ЖАРКО, кројачки радник у Нишу, рођен 25. новембра 1894. 

године у Белој Паланци. Заробљен од СДС-а 1942. године као борац Сврљишког 

партизанског одреда. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша. Према 

сведочанству логораша, на путу за Бубањ искочио је из камиона заједно са Рацом 

Благојевићем и Вукадином Аранђеловићем, али су га Немци убили из митраљеза. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а; 

СО Ниш, МКУ (1954), стр. 274, упис 24). 

ЂУРИЋ Стоиљка ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1924. године у Братишевцу код 

Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942. године на месту званом „Разбојница“ испод 
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Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Из нишког логора отеран на 

принудан рад у Норвешку где је погинуо 30. марта 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б; Ђ.Златковић, Зла времена – монографија Лужнице 1876-1945, 448-449; АЈ,Ж-

0036025012) 

ЂУРИЋ Милтена РАТОМИР, столарски радник, рођен 6. јануара 1917. године у 

Великом Боњинцу код Бабушнице.  Ухапшен од жандармерије заједно са Драгославом 

Ђурићем и спроведен у Срески затвор у Нишу. Стрељан 17. октобра 1941. године на 

Делијском вису. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле. Име му је било истакнуто 

на излепљеним плакатима 20. октобра 1941. године. Писало је да је стрељан по пресуди 

немачког ратног суда због пљачке сељака Николе Петровића у Свођу 26./27. августа 1941. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф б.б;ЛЦК, к.4, ф. 632) 

ЂУРИЋ Цветка СПАСОЈЕ, радник у Лесковцу, рођен 1893. године у Лесковцу. 

Ухапшен од Специјалне полиције новембра 1942. године у Лесковцу као партизански 

курир. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици где је стрељан 19. фебруара 1943. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф б.б) 

ЂУРИЋ Илије СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1907. године у селу Вране код 

Ариља. Пре рата био на осуди у КЗ Ниш због убиства. Стрељан 16. фебруара 1942. године 

на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 9, ф 371-375) 

ЂУРИЋ Спасе ЦВЕТКО, земљорадник, рођен 1925. године у Лесковцу. Заробљен 

од четника Косте Пећанца 13. марта 1942. године на појатама изнад села Ћелије (нишко 

Заплање) као десетар месне партизанске десетине Бабичког партизанског одреда. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 2. маја 1943. године у 

логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 
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ЂУРОВИЋ Спасоја ВАСИЛИЈЕ – ЖАРКИ, матурант гимназије, рођен 18. 

октобра 1920. године у селу Грлић код Даниловграда (Црна Гора). Заробљен од Бугара 

маја 1944. године у нишком селу Чамурлија на месту званом „Појило“ као командант 9. 

српске бригаде. Из логора изведен на Бубањ и стрељан12. јуна 1944. године.За Народног 

хероја Југославије проглашен 1953. године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 13, ф б.б; Топличко НО Одред, 302) 

ЂУРОВИЋ Радоње ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 25. новембра 1901. године у 

селу Самоково код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Самокову као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су нашли његово 

име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из нишког логора конфиниран 

на Сајмиште а одатле, 21. маја 1943. године, у рудник Трепча. Нестао 9. априла 1944. 

године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници; НМН, ЛЦК, кутија 10, ф б.б)  

ЂУРОВИЋ Милорада МИЛОРАД, без занимања, рођен у Скопљу - живео као 

избеглица у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције 1942. године у Лесковцу. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен 1942. године у 

логору Карасјок. 

(НМН, ЛЦК, кутија; 11 кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ЂУРОВИЋ Ђуре НИКОЛА, шеф пореске управе среза Косаничког у Куршумлији, 

рођен 1902. године на Цетињу (Црна Гора). Ухапшен од бугарске војске 4. новембра 1942. 

године у Куршумлији као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Убијен 10. 

септембра 1943. године у нишком концентрационом логору. Немци су га закопали код 

клозета.  

(АЈ, Ж-0895023004; Податке за похапшене Топличане и Косаничане проследио Лука Степановић из Београда 

– за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ЂУРОВИЋ С. РАДОЈЕ, земљорадник, рођен 20. маја 1895. године у Самокову код 

Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у Самокову као 
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припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су нашли његово име у 

заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из затвора у Прокупљу конфиниран у 

нишки логор. По пресуди одељења IV A3 интерниран на тежак принудни рад у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 23. априла 1945. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

Е 

ЕЛАЗАР АРОН (ELAZER ARON) , кројач у Нишу (Трг Краља Александра), рођен 

1912. године у Нишу.  Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8723, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ЕЛАЗАР Аврама ЈОСИФ (ELAZER JOSIF), трговац у Нишу (Трг Краља 

Александра), рођен 1908. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8724, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) po y rodjen 1909. 

ЕЛАЗАР МОША, трговац у Нишу (Трг Краља Александра), рођен 1911. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8725, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЕЛАЗАР НЕЛИ, домаћица у Нишу, рођена 1908. године у Нишу. Побегла са 

мужем за Београд, 06. 1942. године. Затворена у логору Бањица, страдала 1942. године. 

ЕЛАЗАР Аврама САМУИЛО (ELAZER SAMUILO), столар у Нишу (Трг Краља 

Александра), рођен 1917. године у Нишу. Побегао у Београд, 05.1942. затворен на Бањици. 

Стрељан 08.07. 1942. године. 

(http://db.yadvashem.org/) po y student 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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ЕЛАЗАР СИМКА (ELAZAR SIMHA), домаћица у Нишу ( Трг Краља 

Александра), рођена 1885. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је 

угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8728, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ЕЛЕЗОВИЋ Радослава ДРАГУТИН, Ром, крошњар у Алексинцу (Шуматовачка 

15 – ромска четврт), рођен 1898. године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. 

године у алексиначкој ромској махали и одведен у нишки логор. Стрељан 24. фебруара 

1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; АЈ, Ж-0652015003) 

ЕЛЕЗОВИЋ РАДОСЛАВ, Ром, крошњар у Алексинцу (Шуматовачка 15 – ромска 

четврт), рођен 1887. године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у 

алексиначкој ромској махали и одведен у нишки логор. Стрељан 18. јануара 1943. године у 

Горњој Локошници код Лесковца. Име му је било истакнуто на плакатираној објави коју је 

потписао крајскомандант Лесковца одмах после стрељања. 

 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца; Мр Б.Јочић, З.Стевановић, 

Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. 837) 

 

ЕЛИКСАЗИ ЛАЗЕ, јеврејски поданик, рођен 1896. године у Лесковцу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша, бр. Е/22) 

EPSTEINIssailoBERNHARD, jеврејски поданик из Пољске, рођен 17. децембра 

1895. године у Лангену на Мајни (Немачка). Из КЛ. Ниш интерниран 1. марта 1942. године 

у јеврејски логор на Сајмиште, касније на Бањици. Стрељан 11. августа 1942. године у 

Јајинцима код Београда. 

                                                           
Бежећи од нацистичких прогона из Пољске и Чехословачке, једна група Јевреја склонила се у Вилни 

(Виљнусу), где су ухапшени од немачке полиције по окупацији Литваније и преко Бугарске доведени у Нишки 

концентрациони логор. Јевреји су из Ниша интернирани на Сајмиште, преживели колективно уништење 

гушењем и спроведени у логор на Бањици. Погубљени су 11. августа 1942. године, седам дана касније, на 

Бубњу, Немци стрељају 80 Јевреја из Турске, да би већ сутрадан - 29. августа, немачки шеф Управног штаба 

http://db.yadvashem.org/
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(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 449; ИАБ, BdS, E-17,http://db.yadvashem.org/) 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЕРАЦ Алексе ВОЈИСЛАВ – ВОЈА, народни певач – гуслар у Малој Дренови код 

Трстеника, рођен 16. августа 1914. године у Великој Дренови код Трстеника. Ухапшен од 

Немаца 9. септембра 1942. године на путу између села Богдања и Медвеђе код Трстеника 

приликом потере за четницима Николе Гордића. У четничким извештајима наводи се као 

човек који је песмом вршио пропаганду у корист монархиста и поборника 

Михаиловићевог покрета. Из крушевачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 

15. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са другим 

стрељаним логорашима и затвореницима 29. децембра 1942. године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; НМН, ЛЦК, кут. 9, фас. б.б; ВА, ЧА, кут. 278, рег. бр. 18/1-5) 

ЕРАЦ Василија МИЛОСАВ, земљорадник рођен 1897. године у Малој Дренови 

код Трстеника. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Е/23; НМН, кут. 14, фас. Е-2; АЈ, Ж-0716009015) 

ЕРИЋ Божидара ДРАГОМИР, столар из Јошја, рођен 1913. године у Великом 

Шиљеговцу. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године приликом блокаде села 

као активиста КПЈ-а. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205; АЈ, Ж-

0727008007) 

ЕШКЕНАЗИ АВРАМ, службеник у Нишу, рођен у Београду. Ухапшен од немачке 

војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8731, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

                                                                                                                                                                                            
у Србији Харолд Турнер констатовао у свом извештају заповеднику Југоистока генералу Леру да је Србија 

једина земља у којој је решено питање Јевреја и Цигана. Ово је један Јеврејин из поменуте групе, интерниран 

из Нишког концентрационог логора и погуљен у Београду. Имена страдалих Јевреја из Турске аутори нису 

могли да попишу, али ће у даљем раду трагати за њиховим именима. 

http://db.yadvashem.org/
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ЕШКЕНАЗИДавида Н. (ESKENAZI) дете, рођен 1939. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8733, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ЕШКЕНАЗИ МикеБУБИКА ( ESKENAZI BUBIKA), ученица, рођена1928. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8729, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ЕШКЕНАЗИ БУКАС, домаћица у Нишу, рођена 1872. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8730, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЕШКЕНАЗИЈаковаВИДА (ESCHKENAZI VIDA), домаћица у Нишу, рођена 

1888. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8740, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ЕШКЕНАЗИ ДАВИД, трговац у Нишу, рођен 1910. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8732, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЕШКЕНАЗИ ДАВИД, службеник поште у Нишу, рођен 1916. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8731, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЕШКЕНАЗИ ЖАНА, домаћица у Нишу, рођена 1920. године у Нишу. ИзКЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8737, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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ЕШКЕНАЗИ ЛеонаЈАКОВ (ESKENAZI JAKOV), певач, рођен 1921. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8738, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ЕШКЕНАЗИ МикеЈОЦКО, ученик, рођен 1930. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушенгасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8734, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЕШКЕНАЗИ ЛЕОН (ESHKENAZI LEON), трговац у Нишу – држао радњу у 

Стојана Новаковића бр 12,  рођен 1884. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске 

октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8739, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ЕШКЕНАЗИ МИКА, трговац, рођен 1897. године у Нишу. Ухапшен од немачке 

војске октобра1941.године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8735, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЕШКЕНАЗИ НЕЖКА, домаћица у Нишу, рођена 1904. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8736, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

EШКЕНАЗИ РЕБЕКА – РИВКА, домаћица у Нишу, рођен 1895. године у Софији 

(Бугарска). Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942 године. 

(АЈ, Упитник за страдале Јевреје- стране поданике у Југославији) 

ЕШКЕНАЗЕ Аврама БУХАР, јеврејски поданик, рођен 1870. године у Лесковцу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша, бр. Е/19) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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ЕШКЕНАЗЕ ДАВИД, јеврејски поданик, рођен 1896. године у Лесковцу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу (непотпун потпис) Е/19) 

ЕШКЕНАЗЕ Бухара ЛЕЛИКА, јеврејска поданица, рођена 1923. године у 

Лесковцу. ИзКЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, картон логораша, Е/12) 

ЕШКЕНАЗЕ МАТИЛДА, јеврејска поданица, рођена 1926. године у Лесковцу. Из 

КЛ. Ниш изведена на Бубањ и стрељана 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу (непотпун потпис) Е/10) 

 

Ж 

ЖЕРАЈИЋ Обрена СВЕТОЗАР, земљорадник у Лесковцу, рођен 11. септембра 

1910. године у Невесињу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године 

у Власотинцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

конфиниран у затвор Гестапоа у Београду и одатле враћен нишком Гестапоу, 12. јула 1943. 

године. Од тада му се губи сваки траг.  

( ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЖИВАНОВИЋ Душана ВЛАСТИМИР, земљорадник, рођен 1931. године у 

Гушевцу код Сврљига. Ухапшен од бугарске војске децембра 1941. године због скривања 

оружја. Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша.  

(М.Миловановић, 291) 

ЖИВАНОВИЋ Душана ГРАДИМИР, земљорадник, рођен 1925. године у 

Гушевцу код Сврљига. Ухапшен од бугарске војске децембра 1941. године због скривања 

оружја. Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша.  

(М.Миловановић, 291) 
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ЖИВАНОВИЋ Петра ЖИВАН, земљорадник, рођен 16. фебруара 1910. године у 

селу Лопатањ код Ваљева. Према плакатираној објави од 12. августа 1943. године, стрељан 

30. јула 1943. године у Нишу у циљу одмазде због напада партизана на рудник Боговина 

код Бољевца. Окарактерисан као комуниста. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 81; Ђ.Стаменковић, Бубањ, 33) 

ЖИВАНОВИЋ Петра ЛАЗАР, машинбравар у Косовској Митровици, рођен 27. 

априла 1907. године у Доњем Ковиљу. Ухапшен 15.октобра 1943. године у својој кући као 

активиста КПЈ. Из затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је 

јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова 

злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада 

партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. 

јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 482) 

ЖИВАНЧЕВИЋ Милана РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1905. године у 

Сибници код Блаца. Ухапшен у јулу 1941. године због туче са комшијом у вези имовинско 

- правних односа. Осуђен на казну затвора од 10 месеци. Стрељан 16. фебруара 1942. 

године на Бубњу код Ниша. Изведен са великом групом осуђеника из нишког Казненог 

завода. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б; АЈ, Ж-0093016001) 

ЖИВИЋ Илије БОЖИДАР – БОШКО, земљорадник, рођен 1920. године у 

Моклишту код Беле Паланке. Ухапшен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године у 

Моклишту као месни борац Сврљишког ПО. Из нишког логора интерниран 23. априла 

1942. године на принудни рад у Норвешку. Убијен октобра 1942. године у логору Карасјок. 

(АЈ, Ж-0087036006; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 294) 

ЖИВИЋ Глигорија ЂОРЂЕ, војно лице, рођен 1902. године у Пасјачи код Ниша. 

Према пријави његових најближих нестао у нишком концентрационом логору 1943. 

године. На споменику погинулим борцима у НОР-у и жртвама фашистичког терора у 

Пасјачи није уписан. 
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(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Пасјача“) 

ЖИВИЋ Станка ЈЕЛЕНКО, земљорадник, рођен 1909. године у Церју код Ниша. 

Ухапсили га Немци и љотићевци приликом претреса села под сумњом да одржава везе са 

ПО 16. јула 1944. године. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 9. 

децембра 1944. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; АЈ, Ж-0363152029) 

ЖИВИЋ Милана ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1897. године у Банцареву код 

Ниша. Ухапшен од немачке војске због сечења телефонског кабла маја 1941. године код 

Нишке Бање. Осуђен на смрт од Преког суда нишке Фелдкомандантуре и стрељан са још 

два мештана на Делијском вису код Ниша.  

(АЈ, Ж-0364190003; НМН, ЛЦК, кут. 14, изјава свештеника Јована Говедарице; податке за стрељане 

мештане Банцарева проследио Петроније Стојановић из Ниша) 

 

ЖИВИЋ Стевана МИЛАН, земљорадник, рођен 1876. године у селу Горњи 

Комрен код Ниша. Ухапшен од Немаца 1. септембра 1944. године због партизанског 

напада на село и спроведен у нишки логор. Умро 15. октобра 1944. године у својој кући од 

последица пребијања у логору.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ж/1) 

 ЖИВИЋ Чедомира МИЛАН, студент у Нишу, рођен 1917. године у Бобовишту 

код Алексинца. Ухапшен од Специјалне полиције децембра 1941. године као партизански 

активиста у граду. Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0006007002) 

ЖИВИЋ Крсте МИЛИСАВ, индустријски радник у Нишу, рођен 1900. године у 

Пироту. Стрељан 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ж/1-а) 
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ЖИВИЋ Драгутина НАСТАС, земљорадник, рођен 5. марта 1926.године у Церју 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 17. марта 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

ЖИВКОВИЋ Тодора АЛЕКСАНДАР, радник нишке железничке радионице, 

рођен 1921. године у Островици код Ниша. Ухапшен од бугарске војске децембра 1942. 

године као четнички курир. У претресу му је нађен екплозив који је узео из каменолома у 

Островици и кренуо да га носи у штаб. Из бугарског затвора у Нишу предат немачком 

логору и стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЖИВКОВИЋ Цветка БОГОЉУБ, земљорадник из Бресника код Прокупља, 

рођен 1919. године у Жаркову код Београда. Ухапшен од бугарске војске фебруара 1942. 

године приликом претреса у Топлици под оптужбом да је сарадник партизанских одреда. 

Из нишког логора стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Нишу.  

(АЈ, Ж-0832039002) 

ЖИВКОВИЋ Ранђела БОГОМИР, земљорадник, рођен 1923. године у Трмчару 

код Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у Трмчару приликом 

претреса као таоц. Из нишког логора отеран са великом групом Витковчана и стрељан 9. 

јануара 1943. године код Церовачког моста у близини Ражња у циљу одмазде. 

(АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и 

Ангелу Попову у Нишу – списак стрељаних у селу Церова 9. јануара 1943. године) 

ЖИВКОВИЋ Цветка БОРИВОЈЕ – СРЕЋКО,земљорадник, рођен 1920. године у 

Доњој Бресници код Прокупља. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом 

претреса Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 13. фебруара 

1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1) 
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ЖИВКОВИЋ БУДИМИР, земљорадник, рођен 1908. године у Орашцу код 

Лесковца. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године као партизански 

активиста. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 26. 

новембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ЖИВКОВИЋ Јована ВЕЛИМИР – ВЕЉА, службеник у Алексинцу, рођен 22. 

октобра 1900. године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца и домаће полиције 21. јуна 1944. 

године у великој рацији у Алексинцу под оптужбом да је слушао стране радио станице. Из 

нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1945. године. 

(ИАН, фонд Општински одбор Савеза бораца НОР-а Алексинац, к. 15, ф. 1-101, нерегистровани папири; АЈ, 

упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Алексинац) 

ЖИВКОВИЋ Братислава ВЛАСТИМИР, представник финансијске дирекције у 

Нишу, рођен 25. октобра 1909. године у Трнавикод Чачка. Ухапшен од Специјалне 

полиције фебруара 1943. године у Нишу као партизански активиста и сарадник и предат 

немачком логору. Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(СО Ниш, МКУ С.О Ниш 1954-1959, бр. 8, стр. 12, упис 24; НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф б.б- списак 

погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ЖИВКОВИЋ Марјана ДРАГОЉУБ, зидар, рођен 1901. године у селу Драги Дел 

код Прокупља. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претерса терена под 

сумњом да сарађује са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузену где је погинуо  приликом бомбардовања.  

(ИАБ, BdS, A-419, НМН, ЛЦК, кут. 11, ф.б.б) 

ЖИВКОВИЋ Стојанче ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 10. децембра 1901. 

године у селу Драги Дел у Топлици. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутахузен где је убијен 26. септембра 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0433044055) 
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ЖИВКОВИЋ ДУШАН. Према плакатираној објави од 10. јула 1943. године, 

стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша под оптужбом да је комуниста. 

(НМН, ЛЦК – плакатирана објава о стрељању 45 комуниста, 8. јула 1943 – нкл) 

ЖИВКОВИЋ ДобросаваЖАРКО, ученик Алексиначке гимназије, рођен 25. 

јануара 1923. годинеу Житковцу. Ухапшен од Бугара10. маја 1943. године у Алексинцу као 

припадникравногорске омладине (Штаб 1001). Из бугарског затвора у Нишу предат 

немачком логору 1. јуна 1943. године и ту му се губи сваки траг. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 15/6-1; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис) 

ЖИВКОВИЋ Крсте ЖИВКО, земљорадник, рођен 1902. године у Грлишту код 

Зајечара. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0792032025) 

ЖИВКОВИЋ Петра ЛАЗАР, из Косовске Митровице, стар око 32 године. Ступио 

у партизански одред 1941. године. Стрељан 1942. године у Нишу.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б) 

ЖИВКОВИЋ Душана МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. у Градашници код 

Лесковца. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године као партизански 

активиста. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијену 

логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ЖИВКОВИЋ Пере МИЛОВАН, општински службеник у Житорађи,  рођен 15. 

августа 1914. године у Бублици код Прокупља. Ухапшен од бугарске војске 2. марта 1943. 

године у Житорађи заједно са својим стрицем Мирком због сарадње са ЈВУО. Из нишког 

логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 24. августа 1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж-0521093018) 
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ЖИВКОВИЋ Јолета МИРКО, председник општине Житорађа и резервни 

пешадијски капетан ЈВ, рођен 2. фебруара 1883. године у Бублици код Прокупља. 

Ухапшен од бугарске војске 2. марта 1943. године у Житорађи као равногорски командант 

села (припадник ЈВУО). Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је умро 5. 

фебруара 1944. године. Спаљен у крематоријуму.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж-0521093026) 

ЖИВКОВИЋ Владимира МИХАЈЛО – ШУЋУРАН, ученик гимназије у 

Лесковцу, рођен 1925. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 

1942. године у Лесковцу као члан СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран на принудни рад 

у Норвешку где је стрељан 26. новембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ЖИВКОВИЋ Крсте МЛАДЕН, земљорадник, рођен 1908. године у Градашници 

код Лесковца. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Лесковцу као 

партизански активиста. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где 

јеумро 29. априла 1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ЖИВКОВИЋ Трајка ПЕТАР, земљорадник, рођен 1903. године у Бувцу код 

Лебана. Ухапшен од Бугара у операцији „Kreis“ 2.јуна 1943. године у Бувцу као припадник 

четничког - равногорског покрета (командант села). Потпоручник Љубен га је из бугарског 

затвора предао немачком логору у Нишу 22. јуна 1943. године. Стрељан 8. јула 1943. 

године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 10. јула 

1943. године. Писало је да је стрељан као „комуниста“. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас. Ж-17; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 26/6-1; ВА, НАВ, Т-311, Р-175, С-1296) 

ЖИВКОВИЋ Мирка РАДИВОЈЕ, индустријски радник, рођен 1913. године у 

Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као 
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припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Бухенвалд где је убијен 1944. године. 

(АЈ, Ж-0854069050; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЖИВКОВИЋ Милосава РАДОМИР, земљорадник, рођен 2. марта 1922. године у 

Брачину код Ражња. Према послератној пријави породице, Немци су га из нишког логора 

преко Бањице депортовали за Француску – на канал Ла Манш, где је радио до 12. јуна 

1944. године, када је нестао. 

(АЈ, пријава за Радомира Живковића – нкл) 

ЖИВКОВИЋ Младена САВО, металостругар Нишке железничке радионице 

(Јеронимова 24), рођен 2. јануара 1894. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 

25. априла 1943. године и одведен у Казнени завод. Стрељан 25. маја 1944. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ж/2) 

ЖИВКОВИЋ Велимира СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1923. године у 

Градашници код Лесковца. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у 

Лесковцу као члан СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку 

где је стрељан 26. новембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ЖИВКОВИЋ Винка СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1896. године у селу 

Овсињинац код Гаџиног Хана. Ухапшен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

6. маја 1943. године у логору Ботн приликом покушаја бекства. 

 (АЈ, Ж-0155027001; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 281) 

ЖИВКОВИЋ Ранђела СТОЈАН – СТОЛЕ, адвокатски приправник, рођен 31. 

марта 1915. године у Трњану код Житковца. Заробљен од СДС 14. маја 1942. године код 

Алексинца као борац Озренског партизанског одреда. Ухваћен у заседи заједно са 
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Драгомиром Костићем и Добривојем Стојадиновићем. Из затвора Специјалне полиције у 

Нишу конфиниран у Завод за преваспитавање у Смедеревској Паланци одакле је 

испоручен логору на Бањици. Стрељан 25. јануара 1943. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 426; ZB.NOR, 1/21- 274) 

ЖИВУЛОВИЋ Чедомира АЛЕКСА, земљорадник, рођен 1923. године у 

Чокоњару код Бора. Ухапшен од Специјалне полиције марта 1943. године и спроведен у 

нишки логор. Стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Бор-

сакупио СУБНОР 1974)  

ЖИВУЛОВИЋ Гмитра ИЛИЈА, земљорадник, рођен 15. марта 1923. године у 

селу Белоиње код Срвљига. Заробљен од четника Косте Пећанца 14. априла 1942. године 

као борац Сврљишког партизанског одреда. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974)  

ЖИВЧИЋ Божидара ДУШАН, пуцер у Лесковцу (Миливојевићева 11), рођен 13. 

децембра 1920. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције новембра 1942. 

године у Лесковцу као члан КПЈ и предратни синдикални активиста. Из затвора 

Специјалне полиције у Нишу конфиниран у логор на Бањици и стрељан 25. маја 1943. 

године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 658; S.Begović, Logor Banjica...,323) 

ЖИКИЋ БУДИМИР, земљорадник из Катуна код Алексинца. Ухапшен од 

бугарске војске 13. априла 1944. године у Катуну и након бугарског затвора предат 

немачком логору у Нишу где је нестао. 

(АЈ, пријава за Будимира Жикића - нкл) 

ЖИКИЋ МИЛОШ, земљорадник из Брестовца код Неготина. Осуђен 1937. године 

на 12 година робије због убиства и пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. 

Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 
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(НМН, ЛЦК, картон логораша, б.б) 

ЖИКИЋ Ђорђа ПЕТАР–МАКС, студент у Нишу, рођен 8. јула 1920. године у 

Каменици код Ниша. Ухапшен од бугарских војника 2. децембра 1942. године у Чегарској 

улици у кући г.ђе Брашић у Јагодин Мали као борац Озренског ПО, који је покушао да се 

прикрије у граду након уништења одреда. Из нишког логора одведен у селу Балчак где је 

стрељан 18. јануара 1943. године. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима које 

је истог дана потписао крајскомандант у Лесковцу. 

(АЈ, пријава за Петра Жикића – нкл) 

ЖИЛНИК АНА, домаћица у Нишу – избеглица из Словеније. Приступила 

Топличком ПО 1941. године и у одреду је добила надимак „Мамица“. Заробљена од СДС 

9. маја 1942. године после борбе у Азбресници. Из затвора Специјалне полиције у Нишу 

предата немачком логору и стрељана 17. октобра 1942. године на Бубњу са још неким 

логорашицама.  

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; I.Gruden, Stradanje Slovenaca…,112) 

ЖИЛНИК Софије ВИКТОР, столар у Нишу (Царице Милице 14), рођен 16. марта 

1895. године у Светом Јурију (Словенија). Ухапшен од Специјалне полиције 23. јуна 1941. 

године у Нишу као члан КПЈ. Из затвора Специјалне полиције конфиниран у логор на 

Бањици и стрељан септембра 1941. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 65; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,46) 

ЖОРГА Јакоба ЈАКОБ – ЈАКА, машиновођа, рођен 1888. године у Брезници 

(Словенија). Осуђен на 6 година затвора по Закону о заштити државе и казну је пре рата 

издржавао у нишком Казненом заводу. Из Завода пребачен у нишки логор и одатле 

конфиниран са једном групом у логор на Бањици. Стрељан 9. маја 1942. године у 

Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 355; НМН, ЛЦК, к. 14, ф. Ж-12) 

ЖУГИЋ Светозара ДРАГОСЛАВ – носио конспиративно илегално име „Срећко“,  

железнички службеник у дирекцији железница Југ у Нишу,рођен 1910. године у Ужицу. 

Ухапшен од бугарске полиције 10. јула 1943. године на железничкој станици у Нишу као 
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поверљив курир штаба за Јужну Србију и као главни организатор саботерско - 

диверзантског курса железничке организације Драже Михаиловића у Нишу. Из бугарског 

затвора предат нишком логору 16. јула 1943. године. Стрељан 31. јула 1943. године на 

Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на 

излепљеним плакатима, 5. августа 1943. године. Писало је да се презива „Цугић“. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 43/6-1; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; подаци за Драгослава Жугића 

и његовом деловању добијени од Луке Степановића из Београда  у чијој кући је поменути држао 

саботерско-диверзантски курс). 

ЖУНИЋ Сретена РАДИВОЈЕ – БУЦА, студент технике, рођен 15. јануара 1922. 

године у селу Велико Трњане код Лесковца. Ухапшен од бугарске војске 1942. године код 

Грделице као припадник СКОЈ-а и одведен у нишки логор. Стрељан 14. маја 1943. године 

на Бубњу.  

( НМН, ЛЦК, кут. 9, ф 799; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр. б.б)  

ЖУРКИЋ Филипа МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1908. године у Буковској код 

Кучева. Заробљен од Немаца октобра 1942. приликом акције на Хомољским планинама као 

активни припадник ЈВУО – сеоска заштитна стража. Из зајечарског затвора са већом 

групом заробљених равногораца из Источне Србије доведен у нишки логор одакле је 

одведен на Сајмиште и по пресуди одељења IVA3 на тежак присилни рад у КЛ. 

Маутхаузен. Убијен је 5. маја 1945. уочи ослобођења логора на маршу смрти између 

Гузена и Грос Розеа. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0269004019)  

 

З 

ЗАЈИЋ рођ. КРСТОВИЋ Крсте МИЛЕВА, домаћица, рођена 23. децембра 1912. 

године у селу Медевац код Медвеђе (Лесковац). Ухапшена у Лесковцу као курир 

партизанског покрета када је отишла да пронађе лекове. Стрељана 12. јуна 1944. године на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, картон логораша, бр. З/100; НМН, ЛЦК, к.4, ф.428)  
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ЗАКЛАН Јована ЈОВА, радник у руднику Трепча, рођен 1914. године у Крбавици 

код Коренице. Ухапшен 15.октобра 1943. године у својој кући као активиста КПЈ. Из 

затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године 

предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 

20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу 

код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 482) 

ЗАРИЋ Милорада ВИДОЈЕ, земљорадник, рођен 30. марта 1923. године у 

Ланишту код Јагодине. Заробљен као борац Беличке партизанске чете крајем 1941. године 

и дотеран у нишки логор. Из логора бежи 12. фебруара 1942. године. Заробљен од СДС-а и 

враћен је натраг. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачкој где је 

стрељан. 

(НМН, ЛЦК, Музејски картон, Инв.бр. 364) 

ЗАРИЋ Марка НИКОЛА, студент у Новом Пазару, рођен 1920. године у 

Хашанима код Босанске Купе (Босна). Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-044058004) 

ЗАФИРОВИЋ Зафира ВАСИЉКО, земљорадник, рођен 1905. године у Куманову 

(Македонија). Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-1047021012) 

ЗАФИРОВИЋ Блаже СТРАХИЊА, радник фабрике Обилићево у Крушевцу, 

рођен 1901. године у Скопљу (Македонија). Заробљен од Немаца октобра 1941. године у 

околини Крушевца као четник мајора Драгутина Кесеровића који је учествовао у нападу 

на Крушевац. Из крушевачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 21. јануара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-1033043001; НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу (непотпун попис) Е/19) 
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ЗГОЊАНИН Павла МИХАЈЛО, земљорадник, рођен 1919. године у Драготињу 

код Приједора (Република Српска). Заробљен од Немаца у операцији „Treibjagd” фебруара 

1944. године између села Клока и Тополе као припадник корпуса четничког војводе 

Николе Калабића. Из Београда доведен у нишки логор и стрељан 20. марта 1944. године на 

Бубњу код Ниша у циљу одмазде.  

(ИАБ, BdS, S-828, АЈ,пријава за Михајла Згоњанина – нкл)   

ЗДРАВКОВИЋ Тимотија АЛЕКСАНДАР-АЛЕКСА, земљорадник, рођен 1915. 

године у Бурдиму код Сврљига. Ухапшен од Бугара 10. јануара 1944. године у Бурдиму 

приликом претреса села у потрази за штабом сврљишке четничке бригаде Мирка 

Ћирковића који је једно време био у селу – оптужен као присталица четника Д.М и 

одведен са осталим похапшеним Сврљижанима у нишки логор. Интерниран на присилни 

рад у Француску – у логор Ерувил (француско-немачка граница), где је умро од болести. 

Италијански заробљеници су га сахранили у један јарак. 

(АЈ, пријава за Александра Здравковића – нкл; НМН, ЛЦК, кут. 15, изјава Драгољуба Јовановића из 

Алексиначког Бујимира) 

ЗДРАВКОВИЋ Аврама БОЖИДАР, шеф железничке станице Поповац код Ниша 

(живео у Нишу – Железничка колонија бр. XI-5), рођен 10. децембра 1907. године у 

Скопљу. Ухапшен од нишког Гестапоа 16. фебруара 1944. године у Нишу као припадник 

железничко - саботажне организације Драже Михаиловића – шеф саботажне тројке (група 

„Гордон“). Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 24. априла 1945. 

године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331 С-288398; АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1 ) 

ЗДРАВКОВИЋ Милутина ВЛАЈКО, земљорадник, рођен 1913. године у Равној 

Дубрави (нишко Заплање). Ухапшен од бугарске војске због сарадње са партизанским 

одредима и одведен у нишки логор. Стрељан 30. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

Име му је било истакнуто са другим стрељаним затвореницима који су одговарали по 

партизанском деловању на излепљеним плакатима, 5. августа 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, З/2; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 317) 
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ЗДРАВКОВИЋ ВУКАШИН, земљорадник из Ораовице код Грделице. Заробљен 

од Бугара 3. марта 1942. године на Бабичкој гори као борац Бабичког ПО. Из нишког 

логора интерниран на принудни рад у Норвешку где јенестао. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ЗДРАВКОВИЋ Станка ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1923. године у селу 

Драги Дел у Топлици. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. децембра 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0432033010) 

ЗДРАВКОВИЋ Алексе ЈОРДАН, пекарски радник у Нишу, рођен 1917. годинеу 

селу Манојлина. Ухапшен приликом враћања са посла од стране немачке војске, 13. 

септембра 1944. године у рацијизбог убиства једног њиховог војника. Из Казненог завода 

стрељан 14. септембра 1944. године на месту званом „Ђузине ливаде“ са још 8 

затвореника. После рата ексхумиран и сахрањен на Панталејско гробље. 

 (НМН, кут. 14, фас. б.б; кут. 15, фас. б.б; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на 

територији општине Ниш – р.бр. 1665) 

ЗДРАВКОВИЋ Благоја КОСТА, земљорадник, рођен 7. децембра 1912. године у 

Ображду код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 15. децембра 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Ображда) 

ЗДРАВКОВИЋ МИЛЕ, земљорадник из Бојника. Заробљен од СДС 23. априла 

1942. године у Лапотинцу као месни борац Лесковачког ПО. Из нишког логора интерниран 

на принудни рад у Аустрију и убијен у логору Хајметен-Крајс. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. 448) 
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ЗДРАВКОВИЋ Богомира МИЛЕН, земљорадник, рођен 14. јануара 1914. године 

у селу Дубока код Јагодине. Заробљен од четника Косте Пећанца новембра 1941. године 

као борац Беличке партизанске чете и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 

1942. године приликом великог бекства логораша. 

(М.Миловановић, 291) 

ЗДРАВКОВИЋ - ВУЧКОВИЋ Милована МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 

1920. године у Горњем Драговљу (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. 

године у селу као месни партизански борац. Из нишког логора конфиниран у логор на 

Сајмишту где умро 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 317) 

ЗДРАВКОВИЋ Саве МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 21. јануара 1903. године у 

Ображду код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 20. септембра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Ображда) 

ЗДРАВКОВИЋ Стојана НИКОДИЈЕ, ковач Нишке железничке радионице, рођен 

1. јула 1907. године у Печењевцу код Брестовца. Ухапшен од нишког Гестапоа као члан 

илегалне железничке организације Драже Михаиловића у Нишу – правио илегалним 

штабовима дупликате кључева за одшрафљивање пруга. Осуђен на смрт од Преког суда 

Фелдакомандантуре 809 у Нишу и јавно обешен 15. августа 1942. године у центру града 

код споменика. Сахрањен након неколико дана на Старом нишком гробљу – на 

необележеној парцели пошто је третиран као саботер и „шумски бандит“. Није уписан на 

спомен - плочи погинулим радницима у дворишту Машинске индустрије Ниш. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; СО Ниш, протокол уписа у црквеним књигама умрлих Храма Св.Дух 

за 1942. годину) 

ЗДРАВКОВИЋ Благоја СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1914. године у Ображду 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 
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сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Ображда) 

ЗДРАВКОВИЋ Веље ХРАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1921. године у 

Лапотинцу код Лесковца. Заробљен од СДС 23. априла 1942. године у Лапотинцу као 

борац Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро је 

после рата од последица логора. 

(НМН, ЛЦК, к.15, ф-448) 

ЗДРАВКОВИЋ ХРИСТИВОЈЕ – ХРИСТА, земљорадник из Ораовице код 

Грделице. Заробљен од Бугара 3. марта 1942. године на Бабичкој Гори као борац Бабичког 

ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 8. априла 

1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а)  

ЗЕЈАК Радована МИЛИВОЈЕ, службеник у Стублу код Медвеђе. Ухапшен од 

Специјалне полиције 1943. године као партизански активиста. Стрељан 14. маја 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, пријава за Миливоја Зејака – нерегистровано) 

ЗЕЈНУЛОВИЋ САДИК, земљорадник, Арнаут, рођен у селу Ђорђевац код 

Бујановца. Пре рата издржавао казну у Нишком казненом заводу због крвне освете на 

Косову и Метохији. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, пријава за Садика Зејнуловића - нерегистровано) 

ЗЕКИРОВИЋ Милета ЈАШКО, земљорадник, рођен 1907. године у Орану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. 

децембра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; АЈ, Ж-0101023032)  
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ЗЕКИЋ Зеке ГАНЕ, Ром, индустријски радник у Нишу, рођен 1880. године у 

Ужицу. Био је ромски кмет махале Стамбол капија код Народног позоришта.  Ухапшен од 

Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0296027030; АЈ, фонд комисије за репатријацију, фас. 1; НМН, ЛЦК, кут. 10, фас. 16, изјава Арифа 

Еминовића) 

ЗЕКИЋ Исмаила ИБРАХИМ, Ром, индустријски радник у Нишу, рођен 1918. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. 

Интерниран на принудни рад у логор Дахау где је убијен 10. септембра 1944. године. 

(АЈ, Ж-0360105012; АЈ, фонд комисије за репатријацију, фас. 1) 

ЗЕКИЋ Раме РАДЕ, Ром, индустријски радник у Нишу, рођен 1912. године у 

Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. 

Интерниран на принудни рад у логор Дахау где је убијен 1944. године. 

(АЈ, Ж-0354005013; АЈ, фонд комисије за репатријацију, фас. 1) 

ЗЕЛЕНОВИЋ Гаврила ИЛИЈА, службеник у Нишу, рођен 1901. године у Гацку 

(Република Српска). Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0943028021) 

ЗЛАТАНОВИЋ ЗДРАВКО, земљорадник из Вукање код Алексинца. Ухашен од 

Бугара 19. децембра 1942. године у Вукањи као припадник месне четничке страже у селу – 

у претресу му је нађена пушка и муниција. Учествовао са другим Вукањцима у борби 

против Бугара октобра 1942. године на Великом Јастрепцу као припадник батаљона 

потпоручника Милана Матића. Бугарски војни суд га је осудио на смрт и предао немачком 

логору као таоца за одмазду. Нестао у нишком концентрационом логору. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, фонд Ратна штета (1941-

1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; Податке 

за похапшене Вукањце на Светог Николу дао је један из ове групе – Добросав Ивановић, кога је бугарски суд 

осудио на заточеништво у интернирском логору.) 
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ЗЛАТАНОВИЋ Стојана СЛАВКО, гимназијалац - члан СКОЈ-а, рођен 1923. 

године у селу Мирошевце код Лесковца. Борац Лесковачког партизанског одреда до краја 

септембра 1941. године када прелази у Бабички одред. Пошто се разболео, враћен је у 

Лесковац на лечење и ту је ухапшен марта 1942. године. Из затвора Специјалне полиције у 

Нишу конфиниран на Сајмиште и одатле интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен 

где је убијен марта 1945. године  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; НМН, ЛЦК, к- 8, ф З-8) 

ЗОРНИЋ Миладина ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1925. године у селу Урсуле 

код Јагодине. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, пријава за Војислава Зорнића – нерегистровано) 

ЗОТОВИЋ Михајла МИРОСЛАВ-ЗОТКЕ, резервни пешадијски поручник ЈВ и 

новинар листа „Преглед“ у Нишу (Трг Краља Александра 3), рођен 18. октобра 1914. 

године у Ђуревцу код Прокупља. Први пут ухапшен 20. октобра 1941. године у Нишу са 

групом виђенијих грађана и заточен у логору до децембра 1941. године. Немци га други 

пут хапсе 23. марта 1942. године по сазнању да је припадник нишког четничког (Горског) 

штаба 43 – одређен за команданта бригаде и поверљиви курир који је имао задатак да 

окупља активне и резервне официре. Мучен по бројним самицама нишког логора. Убијен 

2. септембра 1942. године од стране фолксдојчера и гестаповца Бранка Филке на 

саслушању у канцеларији команданта логора капетана Винекеа. Сахрањен на логорском 

гробљу и по интервенцији његовог оца и председника нишке општине Јована Чемерикића, 

пренет на старо нишко гробље и сахрањен без опела. После рата ексхумиран и пренет у 

родни Ђуревац. Комунисти су му запалили кућу у Ђуревцу и Прокупљу и убили мајку 

Јелену. У самици бр. 2, на футеру је написао: „Зотовић новинар командант Дражине бригаде 

уведен 22. VII 42 изведен 25. VIII 42“. 

(Податке за Мирослава Зотовића дала његова ћерка Јелена Стојичић из Ниша, НМН – записи натписа из 

самица , АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у 

Нишу) 
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ЗОТОВИЋ Јована РАДОВАН, резервни капетан КЈВ и учитељ у Прокупљу, 

рођен 25. фебруара 1910. године у селу Ђуревац код Прокупља. За време устанка 1941. 

године био је у четничком одреду војводе Марка Килибарде а касније је организовао ЈВУО 

у Топлици. Ухапшен од бугарске војске 20. марта 1943. године у Прокупљу када су 

окупатори сазнали да врши дужност заменика команданта Прокупља у организацији 

ЈВУО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачку. Погинуо је од 

савезничког бомбардовања децембра 1944. године у логору код Беча. 

(АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу) 

 

И 

ИБИШЕВИЋ АЛИМ, Ром, индустријски радник у Власотинцу, рођен 1885. године 

у Власотинцу. Ухапшен од Немаца 1943. године у Власотинцу и доведен у логор где је 

умро јула 1943. године. 

 

(АЈ, Ж-0747026008) 

 

ИБИШЕВИЋ Атема ЕЛИТ, Ром, индустријски радник у Нишу, рођен 1895. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. 

Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0354003006) 

 

ИБИШЕВИЋ МЕХМЕТ, Ром, носач у Нишу, рођен у Нишу. Ухапшен од Немаца 

20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 23. фебруара 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. И/2) 

ИБИШЕВИЋ Исе МИЛАН, ковачки радник из Градашнице код Лесковца. 

Ухапшен од четника Косте Пећанца 1942. године у свом селу због сарадње са ПО. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен. 
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 (НМН, ЛЦК, кутија 11) 

ИБИШЕВИЋ Исе МИХАЈЛО, ковач, рођен 1900. године у Градашници код 

Лесковца. Ухапшен од четника Косте Пећанца 1942. године у свом селу због сарадње са 

ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ, Ж-0300082012) 

ИБИШЕВИЋ – МЕМЕТОВИЋ Мемета РАМАДАН, Ром, носач у Нишу (Сточни 

Трг 97), рођен 1915. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу 

и одведен у логор. Стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. И/4; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

ИБИШЕВИЋ Алије САИТ, Ром, продавац у Нишу (Сточни трг 80А), рођен 1889. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. 

Стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, И/3; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

ИБИШЕВИЋ Атема САИТ, Ром, носач у Нишу (Сточни Трг 18), рођен 1895. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. 

Стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

 

(НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. И/4; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

ИБРАИМОВИЋ ПЕЛИВАН, земљорадник из Бојника. Ухапшен од СДС 23. 

априла 1942. године у Лапотинцу као припадник месне партизанске десетине. Из нишког 

логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро је после рата од последица логора. 

(НМН, ЛЦК, к.15, ф-448) 

 

ИБРАХИМОВИЋ Беџета АШИМ, Ром, ученик у Нишу (Душана Поповића 3-А), 

рођен 1921. године у Нишу. Ухапшен од Немаца септембра 1941. године у Нишу. Умро 

новембра 1941. године у нишком логору.  
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(НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. И/28) 

 

ИБРАХИМОВИЋ Јелмана СЕЛМАН, Ром, таљигаш у Нишу (Сточни Трг 117), 

рођен 1885. године у Нишу. Ухапшен од Немаца децембра 1943. године у Нишу и одведен 

у логор. Стрељан маја 1944. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. И/6) 

 

ИБРИЋ МИЛУТИН, Ром, ковачки радник, рођен 1905. године у Биљегу код 

Мерошине. Стрељан 15. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0335008011) 

ИВАНОВИЋ Станоја ВЕЛИЧКО, земљорадник, рођен 26. марта 1920. године у 

Сувојници код Масурице. Заробљен као партизан Бабичког одреда од четника војводе 

Драгослава Почековића и остао у његовом одреду – био је четовођа. Заробљен маја 1942. 

године од недићеваца у нишкој Јелашници – рањен у борби и заробљен. Из нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици где је умро у амбуланти од последица рањавања 30. маја 

1943. године.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 429; АС, фонд БИА, к. 15,  ф. 54; к. 9,  ф. 1) 

ИВАНОВИЋ Гаје ВЕСЕЛИН, земљорадник, рођен 10. октобра 1911. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 26. марта 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156019) 

ИВАНОВИЋ Лакића ДРАГУТИН, чиновник у Куршумлији, рођен 22. децембра 

1901. године у Берану (Црна Гора). Ухапшен од Специјалне полиције због сарадње са 

партизанским одредима.  Из затвора у Прокупљу интерниран у Бањички логор, где је јуна 

1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова 

злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада 



193 
 

партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. 

јула 1944. године. 

 (НМН,ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 414; Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у 

НОБ – рукопис у ИАН) 

ИВАНОВИЋ Гмитра ДУШАН, земљорадник, рођен 1912. године у селу Рујевица 

код Соко Бање. Активно сарађивао са Дражиним четницима а касније је мобилисан у 

сокобањску четничку бригаду за борбу против Бугара у Сврљигу. Заробљен од Бугара 9. 

септембра 1943. године код Књажевца. Из нишког логора одведен на принудни рад у 

Пољску где је погинуо 4. марта 1944. године у подлогору „Појнберг“ – филијала Аушвица.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, И/1-а; ВА, Минхен, 1-I-1086-1087; АЈ, Ж-0568003001) 

ИВАНОВИЋ Тодосија ЈЕРОТИЈЕ, земљорадник, рођен 1892. године у Вучићу 

код Раче Крагујевачке. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0523016013) 

ИВАНОВИЋ Сретена ЈОСИФ, земљорадник, рођен 13. јануара 1921. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 

3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 22. јула 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ИВАНОВИЋ Добросава МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1923. године у Јошју 

код Великог Шиљеговца. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године приликом 

блокаде села као активиста КПЈ. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205; АЈ, Ж-

0727008004) 

ИВАНОВИЋ Јована НИКОЛА, земљорадник, рођен 1924. године у Радичевцу 

код Књажевца. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 
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(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. И-16) 

ИВАНОВИЋ Радомира ХРАНИСЛАВ – ЧЕТРЕСТПРВИ, земљорадник, рођен 

1920. године у Доњој Бресници код Прокупља. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године 

приликом претреса Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 

13. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1) 

ИВИЋ АЛЕКСАНДАР, земљорадник из Горњег Матејевца код Ниша. Пре рата 

издржавао казну у Казненом заводу у Нишу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

ИВКОВИЋ Велимира ВИТОМИР – ШУКРИЈА, радник Алексиначких рудника, 

рођен 1917. године у Бобовишту. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац 

Озренског ПО и осуђен на смрт. Стрељан 13. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0007013012) 

ИВКОВИЋ Манче ДУШАН, наредник ЈВ, рођен 17. септембра1902. године у 

Бајчинцу код Житорађе. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код 

Рибарске Бање као припадник Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. 

Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен  15. новембра 1943. године. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, Ж-0519064008) 

ИВКОВИЋ ЉУБОМИР, срески начелник у Ражњу. Ухапшен од немачке војске и 

из нишког логора конфиниран у логор на Бањици у Београду где је нестао децембра 1943. 

године.  

(СО Ниш, Решење Среског суда у Ражњу, О. Бр. 117/48 од 27. септембра 1949. године – о упису смрти) 

ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ, родом из Међе. Према плакатираној објави нишке 

Фелдкомандантуре, стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша као комуниста. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 
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ИВКОВИЋ ПЕТКО, родом из Витине, Према плакатираној објави нишке 

Фелдкомандантуре, стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша као комуниста. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ИВКОВИЋ РАДИВОЈЕ, родом из Међе, Према плакатираној објави нишке 

Фелдкомандантуре, стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша као комуниста. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ИВКОВИЋ ТАСА, родом из Криволака, Према плакатираној објави нишке 

Фелдкомандантуре, стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша као комуниста. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ИВОШЕВИЋ Проке МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1880. године у Саранову 

код Раче крагујевачке. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0523017016) 

ИГЊАТОВИЋ Стевана АЛЕКСАНДАР, кројач у Алексинцу (Рајска 27), рођен 

15. марта 1901. године у Алексинцу. Био је једно време припадник СДС среза 

Алексиначког и тада је успоставио везе са ЈВУО. Ухапшен од нишког Гестапоа 28. априла 

1943. године у Алексинцу као организатор четничког - равногорског покрета и главни 

финансијер, али је отпуштен услед слабих доказа. Гестапо га после пленидбе архиве 

потпоручника Милана Матића други пут хапси 21. јуна и спроводи правоу нишки логор 

где је био подвргнут тешком мучењу. Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

Име му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним 

плакатима, 5. августа 1943. године. 

(ИАБ, BdS, I – 45; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 30/1-1; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а 

заборављени – необјављени рукопис) 

ИГЊАТОВИЋ Стевана ДРАГИЊА, домаћица у Нишу, рођена 1883. године у 

селу Велики Вртоп (нишко Заплање). Ухапшена од Специјалне полиције августа 1941. 
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године у Нишу као таоц за сина Милисава Игњатовића - Јанка, активисту Сврљишког ПО. 

Стрељана 9. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0358076009) 

ИГЊАТОВИЋ Стевана ДРАГОМИР, кафеџија у Алексинцу (Рајска 27), рођен 20. 

јуна 1883. године у Алексинцу. Ухапшен од нишког Гестапоа 28. априла 1943. године у 

Алексинцу под оптужбом да финансира равногорце и крије синове. Брат Александар је био 

организатор, док су му синови Александар - Аца и Миодраг - Мишко били активни 

равногорски омладинци. Из нишког логора отпуштен 21. маја 1943. године. Умро је 28. 

септембра 1952. године у Алексинцу од последица пребијања у логору.  

(ИАБ, BdS, I – 45; ИАН, Среска комисија за ратну штету – Алексинац, кут. 1, док. бр. 1/5; ИАН, Црквене 

књиге рођених цркве Св Никола у Алексинцу – уписи за 1883. годину; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а 

заборављени – необјављени рукопис) 

ИГЊАТОВИЋ Вујице ИГЊАТ, земљорадник, рођен 1895. године у Медвеђи код 

Трстеника. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0717012003; Монографија о учесницима НОР-а општине Трстеник, 244) 

ИГЊАТОВИЋ – СИМОНОВИЋ Милана МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1921. 

године у селу Велики Вртоп (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у 

селу као месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. 

Дахау где је убијен 15. јануара 1943. године. 

(АЈ, Ж-0155037011;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб) 

ИГЊАТОВИЋ Николе МИХАЈЛО,кафеџија у Нишу, рођен 1885. године у 

Великом Крчимиру (нишко Заплање). Ухапшен од Специјалне полиције августа 1941. 

године у Нишу као таоц за сина Милисава Игњатовића - Јанка, активисту Сврљишког ПО. 

Стрељан 9. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0358076008) 

ИГЊАТОВИЋ Михајла РАТОМИР, студент у Нишу, рођен 31. марта 1920. 

године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције августа 1941. године у Нишу као таоц за 
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брата Милисава Игњатовића-Јанка, активисту Сврљишког ПО. Стрељан 9. јануара 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0358076007) 

ИЛИЋ Влајка АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1919. године у селу Рготина 

код Зајечара. Ухапшен од СДС 24. јануара 1943. године као члан СКОЈ-а и одведен у 

нишки логор. Стрељан крајем фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут.4, ф.439)  

ИЛИЋ АНТОНИЈЕ, земљорадник, рођен 1919. године у Вратни код Јабуковца. 

Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0192005008) 

ИЛИЋ Јанка ВИДОЈЕ, земљорадник, рођен 1919. године у Горњем Сухотну код 

Алексинца.Ухапшен од бугарске војске 24. фебруара 1943. године у Горњем Сухотну као 

партизански сарадник након провале Мише Обрадовића. Из бугарског војног затвора 

предат Немцима у логор и стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(ВА; НДА, кут. 24А, рег. бр.96/5-1; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца) 

ИЛИЋ Михајла ВОЈИСЛАВ, председник општине Лесковац, рођен 1905. године у 

Лесковцу. Ухапшен од немачке фелджандармерије децембра 1941. године у Лесковцу због 

слушања страних радио станица. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 17. 

фебруара 1942. године.  

(АЈ, Ж-0926008030) 

ИЛИЋ Добросава ВУКАШИН, земљорадник, рођен 1912. године у Галибабинцу 

код Сврљига. Ухапшен од бугарске војске јуна 1942. године као месни партизан. Из 

нишког логора интерниран за Норвешку где је погинуо 19. јуна 1943. године у логору 

Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф. б.б). 
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ИЛИЋ Јове ДРАГИША, наредник ЈВ, рођен 25. децембра 1916. године у Горњој 

Стражави код Прокупља. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код 

Рибарске Бање као припадник Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. 

Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен. Регистрован као заточеник у команди 

„Ебензе“ и од тада му се губи сваки траг. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; Црвени крст Републике Србије – подаци 

службе тражења) 

ИЛИЋ Глигорија ДРАГУТИН, превозник, рођен 1911. године у Доњем Крајинцу 

код Лесковца. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Лесковцу као 

секретар партијске ћелије у Лесковцу. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је умро 15. октобра 1942. године у логору Ботн.  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а)  

ИЛИЋ Владимира ДУШАН, земљорадник, рођен 1900. године у Великом 

Шиљеговцу код Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у 

Великом Шиљеговцу приликом претреса расинског среза у потери за групом 

потпоручника Милана Матића. Из нишког логора отеран са великом групом Витковчана и 

стрељан 9. јануара 1943. године код Церовачког моста у близини Ражња у циљу одмазде. 

(АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и 

Ангелу Попову у Нишу – списак стрељаних у селу Церова 9. јануара 1943. године) 

ИЛИЋ Божидара ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1924. године у селу Горње 

Драговље код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора конфиниран у логору на Сајмишту. Умро 1943. 

године у истом логору. 

(АЈ, Ж-0153010027;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 275) 

ИЛИЋ Драгутина ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1876. године у Јошју код 

Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у Јошју приликом 
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претреса као таоц. Из нишког логора отеран са великом групом Витковчана и стрељан 9. 

јануара 1943. године код Церовачког моста у близини Ражња у циљу одмазде. 

(АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и 

Ангелу Попову у Нишу – списак стрељаних у селу Церова 9. јануара 1943. године) 

ИЛИЋ Обрада ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1922. године у Чубури код 

Прокупља. Ухапшен од четника Косте Пећанца 27. марта 1942. године у Чубури као 

сарадник Топличког ПО. Из затвора Специјалне полиције у Нишу пребачен у логор а 

одатле одведен преко Сајмишта на принудни рад у Норвешку. Убијен  1945. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. бб; АЈ, Ж-0336018003)  

ИЛИЋ Станислава ЖИВОЈИН,земљорадник, рођен 1922. године у Личју код 

Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 18. децембра 

1942. године у Ботну. 

(АЈ, Ж-0154020047;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,309) 

ИЛИЋ Драгољуба ЖИВОРАД, студент у Нишу, рођен 1924. године у селу Мали 

Борак код Лајковца. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као припадник 

омладинске равногорске организације – омладински штаб у Нишу. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Немачку где му се губи сваки траг.  

(АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу; АЈ, 

Ж-0865082005) 

ИЛИЋ Ранђела ЈАНИЋИЈЕ, земљорадник, рођен 15. децембра 1902. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 

3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузенгде је убијен 22. јула 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419,АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ИЛИЋ Павла ЈЕРЕМИЈА, земљорадник, рођен 1896. године у Крепољину  код 

Жагубице. Заробљен од Руског заштитног корпуса (Белогардејаца) фебруара 1943. године 
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приликом претреса подхомољских села као припадник ЈВУО – одред војводе Жарка 

Костића. Из зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из Источне 

Србије доведен у нишки логор одакле је одведен на Сајмиште ради транспорта на 

принудни рад. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду. Стрељан 25. маја 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0819014001)  

ИЛИЋ Владимира МИЛАН, земљорадник, рођен 1905. године у Остатовици код 

Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942. године на месту званом „Разбојница“ испод 

Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Из нишког логора отеран на 

принудан рад у Норвешку где је убијен 25. јануара 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б; АЈ,Ж-0037045004) 

ИЛИЋ Јована МИЛИВОЈЕ, деловођа, рођен 1895. године у Суповцу код 

Алексинца.Ухашен од Бугара 3. августа 1942. године у Суповцу као припадник месне 

страже у селу. Из нишког логора је 24. новембра 1942. године са групом затвореника 

одведен у село Мрамор и стрељан за одмазду. 

(АЈ, ФРШ, фас. 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; АЈ, Ж-

0013101010) 

ИЛИЋ Тодора МИЛИВОЈЕ, поткивач, рођен 1908. године у Мирошевцу код 

Лесковца. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Борском 

руднику као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

интерниран на тежак присилни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 3. маја 1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 253) 

ИЛИЋ Светозара МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 1882. године у Радевцу код 

Алексинца. Ухапшен од нишког Гестапоа 15. јула 1943. године у Радевцу као сарадник 

равногораца. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; пов. бр. 17900; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 
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ИЛИЋ Љубомира МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1921. године у Великој 

Копашници код Грделице. Ухапшен од бугарске казнене експедиције марта 1943. године 

као партизански активиста и спроведен у нишки логор. Интерниран на принудни рад у КЛ. 

Маутхаузен где је погинуо 28. октобра 1943. године. У извештају логорске управе стоји да 

је стрељан приликом покушаја бекства.  

(ИАБ, BdS, A-419; АЈ, Ж-0171034017) 

ИЛИЋ Цонета МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1906. године у Орану код Лебана. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. 

новембра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; АЈ, Ж-0101023038) 

ИЛИЋ Алексе НИКОЛА, земљорадник, рођен 1912. године у Великом Крчимиру 

код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан децембра 

1942. године у логору Карасјок. 

(АЈ, Ж-0155035024; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,294; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб  ) 

ИЛИЋ Станише РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. године у Слишану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ИЛИЋ Станише РАДИСАВ, земљорадник, рођен 6. маја 1908. године у Горњем 

Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 18. априла 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 
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ИЛИЋ РАДОМИР, земљорадник из Катуна код Алексинца. Ухапшен од бугарске 

војске 13. априла 1944. године у Катуну и након бугарског затвора предат немачком 

логору у Нишу где је нестао. 

(АЈ, пријава за Радомира Илића - нкл) 

ИЛИЋ Александра РАЈА, припадник СДС среза Бољевачког, рођен 1919. године у 

Илину код Бољевца. Ухапшен од бугарске војске децембра 1942. године у Илину због 

сарадње са припадницима ЈВУО. Из затвора у Зајечару конфиниран у нишки логор и даље 

у логор на Бањици у Београду. Стрељан 12. децембра 1942. године у Јајинцима код 

Београда. 

(АЈ, Ж-0103006002; АЈ, инв. бр. 2977) 

ИЛИЋАлексе СВЕТИСЛАВ – МЕЦИ, фабрички радник у Лесковцу, рођен 1924. 

године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције марта 1942. године у Лесковцу као 

члан СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен1. 

априла 1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а)  

ИЛИЋ Луке СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 3. марта 1925. године у Орану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

ИЛИЋ Момира СВЕТОЛИК – ТОЛА, земљорадник, рођен 1915. године у 

Горњем Гргуру код Блаца. Био је четник Косте Пећанца а затим је заједно са Стеваном 

Симићем због неког прекршаја искључен из организације после чега се бавио 

земљорадњом у свом селу. Ухапшен од бугарске војске новембра 1942. године приликом 

претреса Гргура када је проказан да је у организацији четничког покрета Драже 

Михаиловића. Из затвора у Прокупљу конфиниран у нишки логор и стрељан 23. фебруара 

1943. године на Бубњу код Ниша.   
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(АЈ, Ж-0093026007; АЈ, пријава за Светолика Илића – нерегистровано)  

ИЛИЋ Јеремије СВЕТОМИР, земљорадник, рођен 1925. године у Крепољину  

код Жагубице. Заробљен од руског заштитног корпуса (Белогардејаца) фебруара 1943. 

године приликом претреса подхомољских села као припадник ЈВУО – одред војводе 

Жарка Костића. Из зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из 

Источне Србије доведен у нишки логор одакле је одведен на Сајмиште ради транспорта на 

принудни рад. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду. Стрељан 25. маја 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0819014002)  

ИЛИЋ Косте СОТИР, земљорадник, рођен 4. априла 1910. године у Лалиновцу 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутахузен где је 

убијен 11. децембра 1943. године у Гросрамингу. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –

Лалиновац; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ИЛИЋ Ранђела СТАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1897. године у Личју код 

Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора конфиниран на Сајмиште где је стрељан 8. јануара 1943. године. 

(АЈ, Ж-0154020046;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 309) 

ИЛИЋ Цветка СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1897. године у Оштрељу код Бора. 

Ухапшен од српске жандармерије и одведен у затвор Среског суда у Нишу.Стрељан 9. 

августа 1941. године на Делијском вису код Ниша. Сахрањен на Војничком гробљу код 

Ћеле Куле. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 9. августа 1941. године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф-б.б) 

ИЛИЋ Јеремије ТАДИЈА, земљорадник из Минићева код Књажевца. Ухапшен од 

Специјалне полиције 8. фебруара 1943. године због сарадње са партизанским одредима. У 

нишком логору заточен од 22. фебруара до 8. септембра 1943. године. Интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен.  
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(НМН, ЛЦК, кутија 1, ф РБ 414; НМН, ЛЦК, к-4, ф-436) 

ИЛИЋ Војислава ТИМОТИЈЕ, индустријски радник у Књажевцу, рођен 26. 

августа 1921. године у Великој Бањици. Ухапшен  од немачке војске септембра 1942. 

године у Зајечару као припадник четничког покрета Драже Михаиловића и спроведен у 

нишки логор и даље у КЛ. Маутхаузен где му се губи сваки траг.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 525; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ИСАИЛОВИЋ ГВОЗДЕН, земљорадник из Шашиловца код Крушевца. Пре рата 

издржавао казну у Казненом заводу у Нишу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

ИСАКОВИЋ Бохора АВРАМ (ISAKOVIC AVRAM), трговац у Нишу (Хрељина 

9), рођен 1894. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8798, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

 ИСАКОВИЋ БЕРТА (ISAKOVIC BETA), домаћица у Нишу (Јелене 

Димитријевић 5), рођена 1896. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где 

је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8799, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ИСАКОВИЋ ВУКАС, домаћица у Нишу (Београдска 8), рођена 1855. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8810, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ИСАКОВИЋ ИсакaВУКИЦА, домаћица у Нишу (Београдска 8), рођена 1894. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8811, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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ИСАКОВИЋ Аврама ГЕРШОН (ISAKOVIC GORSON), часовничар у Нишу 

(Хрељина 9), рођен 1921. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941.године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8802, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ИСАКОВИЋ Аврама ДАВИД, трговачки помоћник (Хрељина 9), рођен 1922. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8800, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ИСАКОВИЋ Јосифа ЕСТЕР, домаћица у Нишу (Јелене Димитријевић 5), рођена 

1923. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8801, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ИСАКОВИЋСабитаја ИСАК (ISAKOVIC ISAK), трговац у Нишу (Београдска 8), 

рођен 5. августа 1905. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8803, (ЈИМБ,РБ. 4, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ИСАКОВИЋ ЈОВАН, из Црне баре код Бабушнице, стрељан 17. октобра 1941. 

године на Делијском вису. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф- б.б)  

ИСАКОВИЋ Бохора ЈОСИФ (ISAKOVIC JOSIF) , трговац у Нишу (Јелене 

Димитријевић 5), рођен 1888. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8804, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

 ИСАКОВИЋ Аврама МАЛКА (ISAKOVIC MALAKA), ученица у Нишу 

(Хрељина 9), рођена 1929. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је 

угушена гасом марта 1942. године. 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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(ЈИМБ, рб. 8805, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

 ИСАКОВИЋ Боре НАОМИ (ISAKOVIC NAOMI), дете (Београдска 8), рођена 

1940. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8806 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

 ИСАКОВИЋ Боре РАЈНА (ISAKOVIC RAJNA), дете (Београдска 8), рођена 

1937. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8807 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

 ИСАКОВИЋ Гершона САРА, ученица у Нишу (Београдска 8), рођена 1929. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8808, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ИСАКОВИЋ САРИНА (ISAKOVIC SARINA), домаћица у Нишу (Хрељина 9), 

рођена 1900. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8809, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ИСМАИЛОВИЋ МУСА, Ром, таљигаш у Нишу, рођен 1874. године у Нишу. 

Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Умро 1943. 

године код своје куће од последица логора и сахрањен на циганском гробљу у Нишу. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/100; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

ИСМАИЛОВИЋ СЕФЕР, Ром, бравар у Нишу, рођен 1893. године у Нишу. 

Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. 

фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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ИСМАИЛОВИЋ Раима СМАЈА, Ром, индустријски радник у Нишу (Сточни Трг 

66), рођен 1889. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942 године у Нишу и 

одведен у логор. Стрељан 23. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а; НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. И/26; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

ИЦИЋ Аврама БЛАГОЈЕ, качарски радник у Алексинцу (Палилулска 7), рођен 

15. марта 1893. године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца и домаће полиције 21. јуна 1944. 

године у великој рацији у Алексинцу под оптужбом да је слушао стране радио станице. Из 

нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 11. октобра 1944. године. 

(ИАН, фонд Општински одбор Савеза бораца НОР-а Алексинац, к. 15, ф. 1-101, нерегистровани папири; АЈ, 

упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Алексинац; АЈ, Ж-0851045002) 

ИЦИЋ Михајла СЛАВКО, земљорадник, рођен 1923. године у Градашници код 

Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца почетком 1942. године као Борац Бабичког 

ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 26. јануара 

1942. године у логору Ботн  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а)  

 

Ј 

ЈАБЛАНОВИЋ Станоја ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1887. године у Илину код 

Бољевца. Ухапшен од бугарске војске децембра 1942. године у Илину због сарадње са 

припадницима ЈВУО. Из затвора у Зајечару конфиниран у нишки логор и даље на 

принудни рад у Грчку. Умро 10. марта 1943. године у радном логору поред Солуна. 

(АЈ, Ж-0103006001; АЈ, инв. бр. 2977) 

ЈАБЛАНОВИЋ Глише СТОЈАН, земљорадник, рођен 1888. године у Пасјачи код 

Прокупља. Ухапшен од Бугара фебруара 1942. године због сарадње са Топличким 
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партизанским одредом и спроведен у логор. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу 

код Ниша.  

(АЈ, Ж-0520084002) 

ЈАБЛАНОВИЋ Глише ЦВЕТКО, земљорадник, рођен 1901. године у Пасјачи код 

Прокупља. Ухапшен од Бугара фебруа ра 1942. године због сарадње са Топличким 

партизанским одредом и спроведен у логор. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу 

код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 13, ф б.б ; АЈ, Ж-0355025014) 

ЈАЈЧАНИН Николе ВУКАШИН, гимназијалац, рођен 19. маја 1922. године у 

Босанском Новом (Босна и Херцеговина). Ухапшен 18.августа 1944. године у Матарушкој 

бањи од стране немачке Фелджандармерије као припадник СКОЈ-а и спроведен у Краљево. 

У затвору у Краљеву био је три дана након чега је спроведен у нишки логор. Стрељан 14. 

септембра 1944. године у кругу логора приликом његовог расформирања. 

(НМН, ЛЦК, к-6, ф-381) 

ЈАКОВ ЈАК, изМарцеса. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; књига стрељаних на Бубњу) 

ЈАКОВ ПЕРЛА (JAKOV PERLA), домаћица у Нишу, рођена 1856. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8673, ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/ ) 

ЈАКОВ РЕБЕКА, домаћица у Нишу, рођена 1896. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8674 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЈАКОВЉЕВИЋ Мојсила ВУКАШИН, штампарски радник, рођен 25. маја 1895. 

године у Крагујевцу. Пре рата осуђен по Закону о заштити државе због пропагирања 

комунизма и заточен у нишком Казненом заводу. Крајем 1941. године пребачен од стране 

Специјалне полиције у логор на Бањици где је нестао.  

http://db.yadvashem.org/
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(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 64; НМН, ЛЦК, картон логораша Ј-25, пријава његове супруге ) 

ЈАКОВЉЕВИЋ Николе ЈАКОВ, земљорадник, рођен 1870. године у Ораовици 

код Косовске Митровице. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-023100003) 

ЈАКОВЉЕВИЋ Атанасија МИЛОЈКО, пешадијски кап. I кл. КЈВ у Књажевцу, 

рођен 4. јануара 1913. године у Божиновцу код Књажевца. Ухапшен од немачке војске 

јануара 1943. године у Књажевцу због вређања немачких војника и сумње да је у четничкој 

организацији Драже Михаиловића. На саслушању у нишком Гестапоу се одлично држао па 

је услед недостатка доказа послат у затвор Гестапоа у Београду да чека транспорт за 

Немачку. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду, јер је нашло доказа да је био 

прикривени командант 2. књажевачке четничке бригаде ЈВУО, да је активно радио против 

Немаца и осудило га на смрт. Предат бањичком логору као таоц за одмазду и стрељан 25. 

маја 1943. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 142; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЈАКОВЉЕВИЋ Глише ПЕТАР, земљорадник, рођен 1904. године у селу Шуме 

код Тополе. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0684012005) 

ЈАКОВЉЕВИЋ Драгослава РАДОМИР – ЈАКША, студент, рођен 25. новембра 

1920. године у Великој Ломници код Крушевца.Заробљен од Немаца 27. новембра 1942. 

године у селу Наупаре код Крушевца као комесар 2. чете Расинског ПО и одведен у нишки 

логор. Стрељан са својом девојком Радмилом Дуловић – Бајком, 2. марта1943. године на 

Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на немачки воз у Палилули. 

(НМН, ЛЦК, кутија 2, ф 46; ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински 

НОП одред, 205; АЈ, Ж-0264025013) 

ЈАКОВЉЕВИЋ Саватија СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1916. године у 

Павлици код Рашке. Заробљен од четника Косте Пећанца децембра 1941. године у 
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Павлици као борац Копаоничког ПО и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 

1942. године приликом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Ј/48; М.Миловановић, 291) 

ЈАНИЋИЈЕВИЋ Милорада ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1911. године у 

Доњој Бресници код Прокупља. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом 

претреса Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из нишког логора интерниран са 

једном мањом групом на принудни рад у логор поред Солуна (Грчка) где је умро 15. јуна 

1943. године.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ, Ж- 0518030017) 

ЈАНИЋИЈЕВИЋ Ђорђа СТОЈАН, лекар у Житковцу, рођен 14. новембра 1903. у 

селу Поточац код Варварина. Ухапшен од СДС као активиста НОП-а. Стрељан 14. маја 

1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 11, фас.М-76) 

ЈАНКОВИЋ Марка АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1912. године у 

Азбресници код Мерошине. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. 

Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж- 0335004006) 

ЈАНКОВИЋ Стојанче БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 1907. године у Орану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 8. децембра 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

ЈАНКОВИЋ М. БЛАГОЈЕ, резервни наредник КЈВ – учесник Првог светског рата, 

рођен у Чеву код Никшића (Црна Гора) – настањен у Растовници код Прокупља. За време 

устанка 1941. године био је у четничком одреду војводе Марка Килибарде коме је био зет. 

Ухапшен од Бугара 9. јануара 1942. године у свом селу, јер је приликом паљења штале 

експлодирала скривена муниција. Нишком Црвеном крсту се 21. априла 1942. године 
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обратила супруга војводе Килибарде, тражећи информације за своје рођаке: „ У немачком 

логору налазили су се моји рођаци Благоје М. Јанковић из села Растовнице, оп. Влаховске и 

Спасоје Р. Николић из села Бели Камен оп. Житнопоточка. Како за њих не знам од 10-III 

1942. године, то ми је част замолити Одбор да ме извести где се налазе и да ли су и сада 

у поменутом логору“. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 10. марта 1942. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13,фас. б.б; кут. 14, ф. б.б, кут. 15, изјава Марка Килибарде – нкл) 

ЈАНКОВИЋ Васе БОЖИДАР, земљорадник у Ступници код Лесковца, рођен 

1901. године у селу Овсињинац код Гаџиног Хана. Ухапшен од Бугара марта 1942. године 

приликом претреса Бабичке горе као месни партизански борац. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 1943. године у Ботну. 

(АЈ, Ж-0300085020; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб) 

ЈАНКОВИЋ Гаврила БОЖИДАР, Ром,џамбас, рођен 1923. године у Бежишту код 

Беле Паланке. Заробљен од четника Косте Пећанца као борац месне партизанске десетине 

Бабичког партизанског одреда марта 1942. године на појатама изнад села Ћелије (нишко 

Заплање). Из нишког логора интерниран 23. априла 1942. године на принудни рад у 

Норвешку. Стрељан 25. јануара 1943. године у логору Ботн. 

(АЈ, Ж-0087036002; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 294) 

ЈАНКОВИЋ Милутина БОЖИДАР, општински службеник у Нишу (Цара Николе 

21), рођен 14. септембра 1904. године у Нишу. Ухапшен од нишког Гестапоа марта 1943. 

године у Нишу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића – водећа 

равногорска тројка у нишкој општини. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

КЛ. Маутхаузен где је умро 22. априла 1945. године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЈАНКОВИЋ Спасе БОЖИДАР, ковачки радник, рођен 1909. године у Горњем 

Комрену код Ниша. Ухапшен од немачке војске 1. септембра 1944. године у Горњем 

Комрену након паљења села. Убијен на улазу у нишки концентрациони логор 2. септембра 

1944. године.  
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(АЈ, Ж-0362147002) 

ЈАНКОВИЋ Николе ВЛАДИСЛАВ, земљорадник, рођен 1906. године у селу 

Горње Драговље код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као 

месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. 

Стрељан 1942. године у логору Мирмалд. 

(АЈ, Ж-0153010009;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 275) 

ЈАНКОВИЋ Петка ВУЧКО, земљорадник, рођен 1911. године у Сечаници код 

Алексинца.Ухапшен од нишке Специјалне полиције на тражење Бугара јуна 1942. године 

под оптужбом да је са још неким мештанима договарао да са партизанима нападну 

бугарску посаду на Јужној Морави. По наређењу Бугара пуштен на слободу. Бугарска 

војска га друг пут хапси 3. августа 1942. године приликом повратка са Великог Јастрепца и 

одводи у затвор Армије а потом предаје немачком логору. Осуђен на смрт као партизан и 

стрељан са једном групом логораша и затвореника 24. новембра 1942. године у селу 

Мрамор код Ниша у циљу одмазде због рањавања бугарских војника на прузи. 

(ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 369/32; АЈ, ФРШ, фас. 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења 

Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; АЈ, Ж-0009046002) 

ЈАНКОВИЋ Милоја ДОБРОСАВ, земљорадник из Моравца код Алексинца. 

Ухапшен од Бугара маја 1943. године као сарадник ЈВУО. Траг му се губи у нишком 

логору где је предат 10. јуна 1943. године. Син Радивоје убијен је у Маутхаузену. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис) 

ЈАНКОВИЋ Александра ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1904. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 
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ЈАНКОВИЋ ЂОРЂЕ, службеник у Белој Паланци. Ухапшен од Специјалне 

полиције због сарадње са партизанским одредима у белопаланачком крају. Из нишког 

логора интерниран на принудни рад у Норвешку и умро у логору Тремзе. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ЈАНКОВИЋ Драгутина ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1909. године у Бресту 

код Мерошине. Ухапшен од Бугара октобра 1942. године у Бресту као партизански 

одборник у селу. Из бугарског затвора у Нишу одведен у Мрамор и стрељан 24. новембра 

1942. године.  

(НМН, ЛЦК, к. 15, фас. б.б –подаци за затворенике са подручја општине Мерошина (саставио СУБНОР 

Мерошине)  

ЈАНКОВИЋ Живојина ЖИВОТА, ученик првог разреда Трговачке академије у 

Нишу, рођен 18. октобра 1925. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 11. 

фебруара 1942. године у Нишу као члан СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран за 

Норвешку 24. априла 1942. године где је убијен исте године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 3, ф 118; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр.345; СО Ниш, МКУ (1959-1960), стр. 147, 

упис 114) 

ЈАНКОВИЋ Љубомира ЈЕВРЕМ – СРЕЋКО , земљорадник, рођен 10. септембра 

1910. године у Облачини код Мерошине. Ухапшен од Бугара маја 1942. године у селу 

Чокот код Ниша као четовођа Облачинског четничког одреда и организатор ЈВУО у срезу 

Нишком. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици а одатле враћен са једном 

групом и стрељан 4. јануара 1943. године на Бубњу са другим четницима.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 429; АС, фонд БИА, к. 15,  ф. 54; к. 9,  ф. 1) 

ЈАНКОВИЋ Цветана ЉУБОМИР, пензионисани мајор ЈВ – трговац у Облачини, 

рођен 27. августа 1888. године у Облачини код Мерошине. Ухапшен од Бугара маја 1942. 

године у селу Чокот код Ниша као командант Облачинског четничког одреда и 

организатор ЈВУО у срезу Нишком. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици а 

одатле враћен са једном групом и стрељан 4. јануара 1943. године на Бубњу са другим 

четницима. Према неким сведочанствима, старог четничког војводу Љубу Јанковића 



214 
 

видели су на самом крају рата у логор у Еболију – Италија и претпоставља се да је успео 

да емигрира у Енглеску где је и умро.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 429; АС, фонд БИА, к. 15,  ф. 54; к. 9,  ф. 1) 

ЈАНКОВИЋ Алексе МИТКО, земљорадник, рођен 14. јануара 1906. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 15. марта 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ЈАНКОВИЋ Александра НИЋИФОР, земљорадник, рођен 10. децембра 1912. 

године у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 21. фебруара 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ЈАНКОВИЋ Илије ПЕТАР, земљорадник, рођен 1913. године у Малом Извору 

код Бољевца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0103010022) 

ЈАНКОВИЋ Димитрија РАДИВОЈЕ – РАДЕ, кафеџија у Житковцу, рођен 1890. 

године у Грејачу код Алексинца. Ухапшен од нишког Гестапоа маја 1943. године у 

Житковцу као финансијер четничког покрета Драже Михаиловића. У нишком логору био 

заточен 6 месеци. Умро после рата од последица батинања у логору.  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. Ј-22; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а 

заборављени – необјављени рукопис) 

ЈАНКОВИЋ Добросава РАДИВОЈЕ – ШУМАР, кафеџија, рођен 8. априла 1904. 

године у Моравцу код Алексинца. Ухапшен од Бугара маја 1943. године као финансијер 

четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен 

где је убијен 13. јула 1943.године. 
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(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис) 

ЈАНКОВИЋ Александра РАДОСАВ, земљорадник, рођен 2. септембра 1909. 

године у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ЈАНКОВИЋ Петка СВЕТОЛИК, земљорадник, рођен 1914. у Сечаници код 

Алексинца. Ухапшен од нишке Специјалне полиције на тражење Бугара јуна 1942. године 

под оптужбом да је са још неким мештанима договарао да са партизанима нападну 

бугарску посаду на Јужној Морави. По наређењу Бугара пуштен на слободу. Бугарска 

војска га друг пут хапси 3. августа 1942. године приликом повратка са Великог Јастрепца и 

одводи у затвор Армије а потом предаје немачком логору. Осуђен на смрт као партизан и 

стрељан са једном групом логораша и затвореника 24. новембра 1942. године у селу 

Мрамор код Ниша у циљу одмазде због рањавања бугарских војника на прузи. 

(ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 369/32; АЈ, ФРШ, фас. 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења 

Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; АЈ, Ж-0009046001) 

ЈАНКОВИЋ Симе СТАМЕН, земљорадник, рођен 12. августа 1920. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 20. априла 1944. године – подлогор „Гросраминг“. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ЈАНКОВИЋ Милутина СТАНЧА, земљорадник, рођен 1922. године у Горњем 

Драговљу (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку и умро у 

логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 318) 
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ЈАНКОВИЋ Саве ТОДОР, кројачки радник, рођен 1921. године у Куршумлији. 

Ухапшен од Специјалне полиције због сарадње са партизанским одредима.  Из затвора у 

Прокупљу интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године предат у надлежност 

Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године 

на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му 

је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 414; Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у 

НОБ – рукопис у ИАН) 

ЈАНКОВИЋ Тодора ЋИРА, земљорадник, рођен 1920. године у селу Горње 

Драговље (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачку. Умро 1943. 

године у логору Штардгард. 

(АЈ, Ж-0153010008; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,275; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб  ) 

ЈАНКОВИЋ Петра ЧЕДОМИР – ЧЕДА, звани „ЋОРА“, земљорадник, рођен 29. 

септембра 1922. године у Горњем Матејевцу код Ниша. Ухапшен 25. јула 1944. године од 

Гестапоа у својој кући као поверљив курир ПО и отеран у нишки логор где је мучен по 

самицама где и данас стоји његово име. Стрељан је у кругу логора 14. септембра 1944. 

године приликом његовог расформирања. Приликом ексхумације препознат је од своје 

мајке. 

(НМН,ЛЦК, кут. 6, фас. 386; податке за Чедомира Јанковића доставила његова ћерка Душица Ђорђевић) 

ЈАНКУЏИЋ (ЈАНКУЦИЋ) Јанка ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1910. 

године у селу Кривељ код Бора. Ухапшен од српске жандармерије и одведен у затвор 

Среског суда у Нишу. Стрељан 9. августа 1941. године на Делијском вису. Сахрањен на 

Војничком гробљу код Ћеле Куле. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 9. 

августа 1941. године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б; АЈ- Ж0106032016) 
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ЈАЊИЋ Живојина БРАНИСЛАВ-БРКИ, студент у Нишу, рођен 1924. године у 

Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године као активиста СКОЈ-а и 

предат немачком логору у Нишу. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0887099055; НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ЈАНОШЕВИЋ Јована ЈАНКО, земљорадник, рођен 14. новембра 1907. године у 

Буковској код Кучева. Заробљен од Немаца октобра 1942. приликом акције на Хомољским 

планинама као активни припадник ЈВУО – сеоска заштитна стража. Из зајечарског затвора 

са већом групом заробљених равногораца из Источне Србије доведен у нишки логор 

одакле је одведен на Сајмиште и по пресуди одељења IVA3 на тежак присилни рад у КЛ. 

Маутхаузен. Умро је 12. јануара 1943. у подлогору Гузен. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0269004018 )  

ЈАНОШЕВИЋ Јанка РИСТА, земљорадник, рођен 1892. године у Лазници  код 

Жагубице. Заробљен од руског заштитног корпуса (Белогардејаца) фебруара 1943. године 

приликом претреса подхомољских села као припадник ЈВУО – одред војводе Жарка 

Костића. Из зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из Источне 

Србије доведен у нишки логор одакле је одведен на Сајмиште ради транспорта на 

принудни рад. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду. Стрељан 25. маја 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0820020025)  

ЈАЊИЋ Јордана МИОДРАГ – МИЛЕ, механичар, рођен 1906. године у Нишу. 

Ухапшен од Гестапоа 20. марта 1943. године у Нишу као припадник четничког покрета 

Драже Михаиловића. Умро 30. априла 1943. године у нишком концентрационом логору.  

(АЈ, Ж-0355023007; НМН, ЛЦК, кут. 16, сећање Војислава Јевтића на нишки логор – необјављено ) 

ЈАЊИЋ Јована РАДОВАН, земљорадник у Котражи код Чачка, рођен 25. априла 

1903. године.Јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 
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 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; кут. 13, фас. б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik 

dokumenata (Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 531) 

ЈЕВРЕМОВИЋ Владимира БОЖИДАР, машиниста, рођен 14. новембра 1914. 

године у Лапову. Пре рата осуђен по Закону о заштити државе због пропагирања 

комунизма и заточен у нишком Казненом заводу. Крајем 1941. године пребачен од стране 

Специјалне полиције у логор на Бањици и стрељан 19. фебруара 1943. године у Јајинцима 

код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 410; НМН, ЛЦК, картон логораша Ј-25а, пријава његове супруге ) 

ЈЕВРЕМОВИЋ Милана БОЖИДАР, радник у Нишу (Васе Чарапића 2), рођен 

1912. године у Горњем Милановцу. Ухапшен 1941. године са групом комуниста у Нишу и 

конфиниран у логор на Бањици где је стрељан исте године. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ј/16) 

ЈЕВРЕМОВИЋ Стевана ЈАНКО, ученик 8. разреда гимназије у Косовској 

Митровици, рођен 25. фебруара 1924. године у Грабовцу код Косовске Митровице. Према 

плакатираној објави од 12. августа 1943. године, стрељан 30. јула 1943. године у Нишу у 

циљу одмазде због напада партизана на рудник Боговина код Бољевца. Окарактерисан као 

комуниста. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 69; Ђ.Стаменковић, Бубањ, 33) 

ЈЕВТИЋ Драгутина ЂОРЂЕ, пекар у Прокупљу, рођен 16. априла 1914. године у 

Прокупљу. Ухапшен од Бугара 25. марта 1943. године у Прокупљу као партизански 

активиста и из лесковачког затвора предат нишком логору 7. априла. Интерниран на 

принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 10. јула 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у НОБ – рукопис у ИАН) 

ЈЕВТИЋ Тодора РАТОМИР, земљорадник, рођен 1914. године у Бресничићу код 

Прокупља. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

 (АЈ, Ж-0519058011) 
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ЈЕНИЋ Манојла СРЕТЕН, земљорадник, рођен 5. јануара 1912. године у 

Буковској код Кучева. Заробљен од Немаца октобра 1942. приликом акције на Хомољским 

планинама као активни припадник ЈВУО – сеоска заштитна стража. Из зајечарског затвора 

са већом групом заробљених равногораца из Источне Србије доведен у нишки логор 

одакле је одведен на Сајмиште и по пресуди одељења IVA3 на тежак присилни рад у КЛ. 

Маутхаузен. Умро је 9. априла 1943. године у подлогору Гузен и спаљен у крематоријуму. 

У картону је уписано као узрок смрти: слабо срце. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0269004013 )  

ЈЕРЕМИЈАШ Фрање ФРАЊО, радник рудника у Баљевцу на Ибру, рођен 1910. 

године у Бања Луци. Заробљен од четника Косте Пећанца 19. децембра 1941. године на 

месту званом „Бељци“ код Биљановца као борац Копаоничког ПО и спроведен у нишки 

логор. Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Ј/45; М.Миловановић, 292) 

ЈЕРЕМИЈИЋ Севделина ГАЈА,  земљорадник, рођен 1889. године у Локви код 

Књажевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0221048004) 

ЈЕРЕМИЋ Милоја МИЛОВАН, земљорадник, рођен 7. маја 1880. године у 

Бијелом Пољу код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Бијелом Пољу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су нашли 

његово име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из затвора у Прокупљу 

конфиниран у нишки логор. По пресуди одељења IV A3 интерниран на тежак принудни 

рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 18. марта 1945. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ЈЕРЕМИЋ Милана МИОДРАГ, земљорадник, рођен 21. јануара 1901. године у 

Рготини код Зајечара. Ухапшен од Специјалне полиције октобра 1942. године након 
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провале партијске организације у Тимочкој Крајини. Из нишког логора конфиниран у 

логор на Бањици и стрељан 19. фебруара 1943. године у Јајинцима. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 596; S.Begović, Logor Banjica...,323) 

ЈЕФТИЋ – РАНЂЕЛОВИЋ Радомира ВИДЕН, земљорадник, рођен 1887. године 

у Тијовцу код Сврљига. Ухапшен од СДС-а августа 1942. године у Тијовцу као сарадник 

Сврљишког ПО. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша. По другим 

подацима, интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро. 

(АЈ, Ж-0648005005; Д:Мирчетић, Сврљишка брда и врх зелени..., 359) 

ЈЕФТИЋ Видена РАДОМИР, земљорадник из Тијовца код Сврљига. Ухапшен од 

љотићеваца из 5. добровољачког одреда поручника Момчила Ђорђевића априла 1942. 

године у Тијовцу као таоц за сина Видена који је био у Сврљишком ПО. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Аустрију. Умро после рата од последица мучења у логору. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ј/27; Д.Мирчетић, Сврљишка брда и врх зелени...,359) 

ЈОВАНОВИЋ Јанаћка АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1923. године у 

Малој Копашници код Грделице. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 14. маја 

1943. године. 

(АЈ, Ж-0170020008) 

ЈОВАНОВИЋ Косте АЛЕКСА, земљорадник, рођен 1922. године у Сврљигу. 

Ухапшен као партизански сарадник и стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код 

Ниша. 

(Д.Мирчетић, Сврљишка брда и врх зелени..., 357) 

ЈОВАНОВИЋ Петка АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1904. године у 

Прекопчелици код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. фебруара 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Прекопчелица) 
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ЈОВАНОВИЋ Димитрија БЛАГОЈЕ, земљорадник из Бучумета код Медвеђе. Пре 

рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, к. 15, Спискови логораша са подручја општине Медвеђа – саставио СУБНОР Медвеђе) 

ЈОВАНОВИЋ Петра БЛАГОЈЕ, пекар у Алексинцу (Рајска 13), рођен 1897. 

године у Алексинцу. Ухапшен од нишког Гестапоа 28. априла 1943. године у Алексинцу 

као финансијер четничког покрета Драже Михаиловића и одведен у нишки логор 1. маја. 

Стрељан септембра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3,А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис; АЈ, Ж-0006007007) 

ЈОВАНОВИЋ БОГОСАВ, земљорадник, рођен 1. децембар 1922. године у 

Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.  

Маухтаузен где је убијен 11. децембра 1943. године. (подлогор „Гросраминг) 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бублица; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ЈОВАНОВИЋ Јевте БОГОСАВ, земљорадник, рођен 1924. године у Слишану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ЈОВАНОВИЋ Сибина БОГОСАВ, ученик у Лесковцу (Моравска 14), рођен 23. 

септембра 1926. године у Остатовици код Власотинца. Из нишког логора конфиниран у 

логор на Бањици код Београда и стрељан 17. августа 1943. године у Јајинцима код 

Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 219; АЈ, пријава за Богосава Јовановића – нкл) 

ЈОВАНОВИЋ Александра БОРИСАВ, столар, рођен 1921. године у Јошју код 

Великог Шиљеговца. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године приликом 
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блокаде села као активиста КПЈ. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205; АЈ, Ж-

0727008007) 

ЈОВАНОВИЋ Крсте БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1921. године у Пискупову 

код Лесковца. Ухапшен од четника Косте Пећанца 1942. године као сарадник 

партизанских одреда у лесковачком крају. Из нишког логора интерниран на принудни рад 

у Норвешку где је стрељан октобра 1942. године у логору Корген.  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; АЈ,Ж-0300083006) 

ЈОВАНОВИЋ БОРКО, земљорадник из Космовца код Беле Паланке. Ухапшен од 

СДС због сарадње са партизанским одредима у белопаланачком крају. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Норвешку и умро у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ЈОВАНОВИЋ Светозара БРАНИСЛАВ, електричар у нишкој железничкој 

радионици, рођен 1920. године у Забрђу код Петровца. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. 

године у Нишу као припадник равногорске омладине – омладински штаб у Нишу. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у логор Бухенвалд и умро 1944. године у 

подлогору Дора-Мителбау.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у 

Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу; АЈ, Ж-0359094014) 

ЈОВАНОВИЋ Спире БРАНИСЛАВА - БРАНКА, службеница финансијске 

дирекције у Нишу, рођена 1923. године у Крагујевцу. Ухапшена на спавању од Специјалне 

полиције јула 1942. године у Нишу као сарадница партизанских одреда и као таоц за брата 

Марка који је био активни борац у Сврљишком ПО. Стрељана 17. октобра 1942. године на 

Бубњу код Ниша са још неким логорашицама 

(НМН, ЛЦК, кутија 11, ф Ј-3; АЈ, Ж-0358070008) 
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ЈОВАНОВИЋ БРАНКО, службеник у Нишу (Сарајевска 59), рођен 1913. године у 

Београду. Стрељан 17. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Ј/25) 

 ЈОВАНОВИЋ С. ВАСИЛИЈЕ – ВАСА, кафеџија у Нишу – држао кафану „Вардар“ на 

Обилићевом венцу, рођен 1885. године у Кунову код Гостивара (Македонија). Ухапшен од 

нишког Гестапоа 1942. године због одржавања везе са четничким покретом Драже 

Михаиловића преко капетана Ивана Вујисића. Немци су га ухапсили и заточили у нишки 

логор где је подвргнут мучењу и пребијању. Умро по отпуштању из логора код своје куће 

од последица нацистичке тортуре. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 4, фас. 696. Уписница ратне штете Ниш од 29. V 1945; НМН, ЛЦК, кут. 14, изјава 

свештеника Јована Говедарице)  

ЈОВАНОВИЋ Светозара ВАСИЛИЈЕ, матурант гимназије у Лесковцу (Нишка 

17), рођен 3. септембра 1923. године у Лесковцу. Ухапшен од лесковачке 

фелджандармерије априла 1943. године у Борском руднику као припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића. Био је припадник равногорске омладине и један од водећих 

тројки. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 25. септембра 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 253) 

ЈОВАНОВИЋ Јанка ВЛАДИМИР – ЏОНИ, земљорадник, рођен 1895. године у 

Јаковљу код Алексинца. Ухапшен од Бугара 2. јула 1943. године као сарадник 

потпоручника Милана Матића и као новопостављени равногорски командант Јаковља. 

Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са другим 

стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 5. августа 1943. године. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 2/1-6; НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; пов. бр. 17900; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 

ЈОВАНОВИЋ Михајла ВЛАДИМИР – ГОРСКИ, лимарски радник у Лесковцу, 

рођен 1912. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције јануара 1942. године у 

Лесковцу када се покушао прикрити по доласку из Кукавичког ПО. Из нишког логора 
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интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен24. октобра 1944. године у 

Поларном кругу приликом покушаја бекства. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- 

подаци СУБНОР-а) 

ЈОВАНОВИЋ Стојана ВЛАДИМИР – ДУЛАЦ,  пекарски радник, рођен 25. 

септембра 1920. године у Власотинцу. Заробљен од четника Косте Пећанца као борац 

Бабичког партизанског одреда. Учесник је другог бекства 2. децембра 1942. године , али је 

заробљен од Бугара, враћен у логор и стрељан истог дана. Пребачен из логора заједно са 

Видаком Миловићем и Даницом Јововић и сахрањен 12. децембра 1942. године на Старо 

нишко гробље (парцела 25, ред 11, гроб 3).  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних за време Другог светског рата;  НМН, ЛЦК, кут. 

7, изјава Драгомира Гроздановића, 2; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији 

општине Ниш – р.бр. 1637) 

ЈОВАНОВИЋ Спасоја ВОЈИН, поднаредник ЈВ, рођен 1919. године у Гредетину 

код Алексинца. Ухапшен од Бугара 2. јула 1943. године у Гредетину као активни борац 

Моравске четничке бригаде поручника Драже Петровића - пуштен привремено на 

одсуство. Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са 

другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 5. августа 1943. године. 

(НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; пов. бр. 17900; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

  ЈОВАНОВИЋ Петра ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1925. године у селу 

Сиколе код Зајечара. Ухапшен од немачке казнене експедиције 2. августа 1943. године 

приликом напада на штаб мајора Љубе Јовановића-Патка у Сиколу–окарактерисан као 

присталица Драже Михаиловића. Из нишког логора одведен на присилни рад у 

заробљенички логор Сталаг 7-А у Мозбургу (Немачка) где је умро 1945. године.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЈОВАНОВИЋ Радисава ВОЈИСЛАВ, службеник у Пироту, рођен 1923. године у 

селу Рудиње код Пирота. Према послератној пријави породице, из нишког логора 



225 
 

интерниран на принудни рад у Немачку где је нестао (престао да се јавља) после 15. јуна 

1943. године. 

(АЈ, пријава за Војислава Јовановића – нкл) 

ЈОВАНОВИЋ Милојка ВУКСАН, земљорадник, рођен 1905. године у Облачини 

код Мерошине. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(АЈ, Ж-0336030003) 

ЈОВАНОВИЋ Г. ВУЧИЋ, земљорадник, рођен 2. фебруара 1900. године у 

Придворици код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

7. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 30. децембра 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015018) 

ЈОВАНОВИЋ Милета ДИМИТРИЈЕ, књижарски помоћник у Нишу – радио код 

Сретена Стефановића (Оливерова 8), рођен 16. октобра 1914. године у Нишу. Ухапшен од 

Специјалне полиције 23. јуна 1941. године у Нишу као члан КПЈ. Из затвора Специјалне 

полиције конфиниран у логор на Бањици и стрељан 15. августа 1941. године у селу Скела. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 65; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,46) 

ЈОВАНОВИЋ ДРАГУТИН, молер у Нишу (Нушићева 18). Према послератној 

пријави његове породице, проказала га удова Мери Митић, због чега га је Гестапо ухапсио 

10. јануара 1944. године, одвео у нишки логор, где је остао 6 месеци. Интерниран 15. јула 

1944. године на присилни рад у Француску у логор код Меца где је нестао. 

(АЈ, пријава за Драгутина Јовановића – нкл) 

ЈОВАНОВИЋ Сотира ДРАКША, земљорадник, рођен 1883. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. 

године.  
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(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0101016055) 

ЈОВАНОВИЋ ДУШАН, службеник у Нишу, рођен 1908. године у Стојачаку код 

Смедеревске Паланке. Стрељан 17. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0356040008) 

ЈОВАНОВИЋ Илије ДУШАН, земљорадник, рођен 1905. године у Доњем 

Крајинцу код Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца марта 1942. године као борац 

Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен24. 

октобра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а)  

ЈОВАНОВИЋ Димитрија ЖАРКО, учитељ из Островице код Ниша, рођен 4. 

марта 1904. године у Параћину. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године 

као партизански активиста и предат немачком логору у Нишу где је умро 9. марта 1942. 

године од последица мучења. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; АЈ, Ж-0905004008) 

ЈОВАНОВИЋ Стојана ЖИВКО, земљорадник из Доњег Кормињана код Косовске 

Каменице. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0228002004) 

ЈОВАНОВИЋ Арсенија ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1922. године у селу 

Велики Вртоп (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. Дахау где је 

убијен 19. јануара 1943. године. 

(АЈ, Ж-0155037022;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 271) 

ЈОВАНОВИЋ Димитрија ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1916. године у 

Великом Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као 
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месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. 

Стрељан јула 1942. године у логору Карасјок. 

(АЈ, Ж-0155035004; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ.., 294-295; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб  ) 

ЈОВАНОВИЋ Станка ЖИВОЈИН – ЖИКА, ваздухопловни наредник ЈВ, рођен 

1908. године у Лужану код Алексинца. Ухапшен од бугарске војске 10. маја 1943. године у 

Лужану као активни припадник Моравске четничке бригаде – пуштен на привремено 

одсуство. Из бугарског затвора предат немачком логору 29. маја 1943. године, о чему 

постоји документ изложен у Меморијалном музеју „12. фебруар“ у Нишу (био са осталим 

равногорцима у петици). Стрељан  8. јула 1943. године наБубњу код Ниша. Име му је било 

истакнуто на излепљеним плакатима 10. јула 1943. године. Писало је да стрељан као 

„комуниста“. По неким несигурним сведочанствима Немци су на Бубњу стрељали и 

његовог сина. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 22/6-1; НМН, кут. 7, изјава Живка Милосављевића из Кормана који је једно 

време био у четницима Драже Михаиловића; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

ЈОВАНОВИЋ Стојадина ЗОРА, ученица у Нишу, рођена 1929. године у Врању. 

Стрељана 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0355029004) 

ЈОВАНОВИЋ Владимира ЈОРДАН – ПАРАСКЕВА, земљорадник, рођен 1914. 

године у Доњем Драговљу (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године као 

борац месне десетине Бабичког ПО. Из нишког логора стрељан 20. априла 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 337) 

ЈОВАНОВИЋ Јордана ЈОРДАН, индустријски радник у Лесковцу, рођен 1901. 

године у Лесковцу. Ухапшен од лесковачке полиције 12. новембра 1942. године као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из лесковачког затвора конфиниран у 

нишки логор и стрељан 20. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

убиства председника општине Турековац и Плавци. 
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(АЈ, Ж-0060021012; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)  

ЈОВАНОВИЋ Благоја ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1914. године у Калетинцу код 

Гаџиног Хана. Ухапшен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански борац. 

Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 15. фебруара 1944. 

године у Кусанду. 

 (АЈ, Ж-0154017003; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 279) 

ЈОВАНОВИЋ Милана (ЉУБОМИР) ЉУБИША – СОКОЛ,  кожарски радник, 

рођен 25. јануара 1923. године у Пироту. Заробљен од СДС 12. априла 1944. године као 

борац Сврљишког партизанског одреда код села Витановац у близини Беле Паланке. 

Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а) 

ЈОВАНОВИЋ Алексе ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1913. године у селу 

Мачковац код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Пљакову приликом блокаде села а након проналаска архиве поручника Косте Мудрића. 

Ухапшен као припадник четничког покрета Драже Михаиловића и са великом групом 

Косаничана из затвора у Прокупљу предат немачком логору у Нишу где је нестао. 

(АЈ, Ж-0282036003; Податке за похапшене Топличане проследио Лука Степановић из Београда – за време 

рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ЈОВАНОВИЋ Милоја ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1904. године у селу 

Велики Вртоп (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. Дахау где је 

убијен 26. новембра 1942. године.  

(АЈ, Ж-0155037010;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 271) 

ЈОВАНОВИЋ МИЛАН, кафеџија у Нишу. Право име му је Адил Фејзула, био је 

Арнаут, који је извршио крвну освету на Косову и побегао од прогона власти, дошао у 

Ниш, са измењеним идентитетом и отворио кафану у Душановој улици. По уласку Немаца 

у град ставио се на службу немачкој полицији, ускоро и Гестапоу као потказивач грађана 



229 
 

док је учествовао и у хапшењу Заплањаца. Немци су га ухапсили када су сазнали да је 

вршио разне малверзације са новцем на њихов рачун и довели у нишки логор. Убијен је за 

пример у дворишту логора тако што су га немачки вучјаци растргли. Сахрањен на 

логорско гробље.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, подаци за Милана Јовановића, кафеџију у Нишу) 

ЈОВАНОВИЋ Велимира МИЛАН, земљорадник, рођен 1900. године у Перућцу 

код Бајине Баште. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0065010002) 

ЈОВАНОВИЋ Тодора МИЛАН, земљорадник, рођен 9. септембра 1916. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 25. фебруара 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ЈОВАНОВИЋ Драгомира МИЛЕ, земљорадник, рођен 1924. године у селу 

Велики Вртоп (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као борац 

Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Убијен 15. 

априла 1943. године у логору Ботн.  

(АЈ, Ж-0432032009;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб) 

ЈОВАНОВИЋ Мите МИЛЕНКО, земљорадник, рођен 1912. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. 

године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 

ЈОВАНОВИЋ Војислава МИЛУН, земљорадник, рођен 1921. године у Моравској 

Каменици. Ухапшен од бугарске војске у марту 1943. године као партизански сарадник 
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након провале Мише Обрадовића и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 8. априла 

1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било објављено на излепљеним плакатима 

које је потписао фелдкомандант у Нишу. 

(АЈ, Ж-0012088001; НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

  ЈОВАНОВИЋ Љубисава МИЛУН, земљорадник, рођен 10. октобра 1924. године 

у Свињишту код Куршумлије. Ухапшен од СДС 1942. године и предат нишком логору. 

Конфиниран у логор на Бањици где је умро 21. марта 1943. године.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 429) 

ЈОВАНОВИЋ Стојчета МИЛУН, земљорадник, рођен 25. фебруара 1917. године 

у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 5. септембра 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ЈОВАНОВИЋ Драгутина МИЛУТИН, столар, рођен 1921. године у Јошју код 

Великог Шиљеговца. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године приликом 

блокаде села као активиста КПЈ. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205; АЈ, Ж-

0727008006) 

ЈОВАНОВИЋ Милије МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1909. године у Мозгову 

код Алексинца. Заробљен од СДС 1942. године као припадник месне партизанске десетине 

у селу. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици где је умро 5. маја 1943. године. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 491; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца ) 

ЈОВАНОВИЋ Чедомира МИОДРАГ – МИЛЕ, столарски радник, рођен 1920. 

године у Новом Пазару. Доведен у нишки логор са великом групом затвореника из 

Косовске Митровице и конфиниран у логор на Бањици. Стрељан 1. марта 1943. године у 

Јајинцима код Београда.  
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(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 354; НМН, ЛЦК, к. 14, ф. Ж-12) 

ЈОВАНОВИЋ Драгољуба МИРКО, земљорадник, рођен 15. децембра 1925. 

године у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 10. јуна 1943. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0943025004) 

ЈОВАНОВИЋ Деспота МИРОСЛАВА-МИРА, звана „КИТАНЧЕ“, без 

занимања са станом у Нишу, рођена 4. новембра 1922. године у Нишу. Ухапшена од 

немачке патроле за време полицијског часа, јер је затекнута без исправа. Из нишког логора 

стрељана са групом логораша у Горњој Локошници код Лесковца, 18. јануара 1943. 

године. Име јој је било истакнуто под редним бројем 3, на излепљеним плакатима које је 

истог дана потписао немачки крајскомандант Лесковца. 

(АЈ, пријава за Мирославу Јовановић – нкл) 

ЈОВАНОВИЋ Александра МИХАЈЛО-КАЛЧА, студент у Нишу, рођен 1916. 

године у Малчи код Ниша. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у 

Нишу као активиста партизанског покрета и члан СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран 

на принудни рад у Норвешку где је нестао 1942. године. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Малча“) 

ЈОВАНОВИЋ Живојина МЛАДЕН, старешина села Лужане, рођен 1870. године у 

Лужану код Алексинца. Ухапшен од Бугара 2. јула 1943. године у Лужану због сарадње са 

четничким покретом Драже Михаиловића – запаљена му је кућа. Стрељан 18. августа 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

(ВА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. 

Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу) 

ЈОВАНОВИЋ МЛАДЕН – РАДЕ, пекарски радник, рођен 1922. године у селу 

Балиновце код Владичиног Хана. Заробљен од четника Косте Пећанца 25. марта 1942. 

године код села Поповац близу Лесковца као борац Кукавичког (Лесковачког) ПО. Из 
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нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку Умро после рата од последица 

мучења у логору. 

(НМН, ЛЦК, к. 15, фас. б.б – подаци за логораше са подручја врањске општине) 

ЈОВАНОВИЋ Драгана НЕНАД, земљорадник,рођен 25. октобра 1910. године у 

Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 24. августа 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093033) 

ЈОВАНОВИЋ Алексе ПЕТАР – ВИНКО, радник, рођен 1912. године у селу Дол 

код Бабушнице. Ухапшен од СДС приликом преласка границе 30. јула 1942. године као 

активни борац Нишавског ПО. Осуђен на смрт од стране преког суда СДС у Нишу и 

предат немачком логору у циљу одмазде. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код 

Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф С166; НМН, ЛЦК, картон логораша, Ј/1-А ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 

369/32) 

ЈОВАНОВИЋ Васиљка ПЕТАР, земљорадник, рођен 1910. године у Слатини код 

Грделице. Заробљен од четника Косте Пећанца као месни борац Лесковачког (Кукавичког) 

ПО и предат немачком логору у Нишу. Интерниран на принудни рад у Немачку где је 

погинуо 1944. године.  

(АЈ, Ж-0171029002) 

ЈОВАНОВИЋ Радула ПЕТАР, земљорадник, рођен 1911. године у Шљивару код 

Зајечара.Стрељан 22. септембра 1941. године на Делијском вису код Ниша. Сахрањен на 

Војничком гробљу код Ћеле Куле. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 24. 

септембра 1941. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б; АЈ, Ж-0793047020) 

ЈОВАНОВИЋ Ристе ПЕТАР, бравар железничке радионице у Нишу - бравар 

(живео у ул. Учитељ Тасе 7), рођен 1922. године у Врању. Ухапшен од стране Специјалне 
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полиције 16. фебруара 1942. године као члан (секретар) реонског комитета бироа у Нишкој 

железничкој радионици – одељење арматуре и монтаже и доведен у нишки логор. Стрељан 

10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф. Ј - 31; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.Бр 296) 

ЈОВАНОВИЋ Арсенија ПЕТКО, земљорадник – старешина села, рођен 1879. 

године у селу Трмка код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. 

године на излазу из села Трмка као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. 

Ухваћен са пушком, док су Бугари пронашли његово име и у заплењеним белешкама 

поручника Косте Мудрића – био је равногорски командант села. Из затвора у Прокупљу 

конфиниран у нишки логор и стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ЈОВАНОВИЋ Миљка ПРЕДРАГ, пешадијски капетан I кл, рођен 21. маја 1909. 

године у Турији код Кичева (Македонија – живео у Рибарској Бањи). Заробљен од Бугара 

3. августа 1942. године у Бољевцу код Рибарске Бање као заменик команданта Горског 

штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен и нестао. 

 (ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; Црвени крст Републике Србије – подаци 

службе тражења) 

ЈОВАНОВИЋ Василија РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1899. године у Доњој 

Мутници код Параћина. Из затвора у Јагодини конфиниран у нишки логор и погинуо 12. 

фебруара 1942. године у великом бекству. 

(АЈ, Ж-0450018008) 

ЈОВАНОВИЋ Израела РАДМИЛА, домаћица у Нишу, рођена 1903. године у 

Пироту. Ухапшена у Нишу као Јеврејка и одведена у логор где је умрла августа 1941. 

године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 
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ЈОВАНОВИЋ Јованче РАДОМИР, земљорадник из Слишана код Лебана. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ЈОВАНОВИЋ Саве РАДОМИР, индустријски радник, рођен 1924. године у 

Прокупљу. Ухапшен од нишке Специјалне полиције фебруара 1942. године у Прокупљу 

као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора отеран на принудан рад у Норвешку где је убијен 

1943. године. 

(АЈ, Ж-0516001004) 

ЈОВАНОВИЋ Ђорђа САВА, земљорадник, рођен 1908. године у Милошеву код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0353038008) 

ЈОВАНОВИЋ Мите СВЕТОЗАР, земљорадник из Ивања код Бојника. Ухапшен 

од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да одржава везе са 

ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271) 

ЈОВАНОВИЋ Стојана СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1917. године у Гаџин 

Хану код Ниша. Према послератној пријави породице, из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Немачку где је нестао (престао да се јавља) после 15. маја 1944. године. 

(АЈ, пријава за Светозара Јовановића – нкл) 

ЈОВАНОВИЋ Петра СИМА, земљорадник, рођен 1920. године у Градашници код 

Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца марта 1942. године као борац Бабичког ПО. 

Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 24. октобра 1942. 

године у логору Ботн. 
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(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а)  

ЈОВАНОВИЋ Јована СВЕТОЛИК - СРБА, земљорадник из Неготина, рођен 

1915. године у селу Србово код Неготина. Ухапшен од Специјалне полиције 17. априла 

1943. године у Неготину као припадник СКОЈ-а и ранији борац партизанског Крајинског 

одреда. Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф Р33; АЈ, Ж-0353040001) 

ЈОВАНОВИЋ Николе СТАНИЈАН, земљорадник, рођен 23. октобра 1921. године 

у селу Лозане код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године у Лозану због 

сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 19. јануара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Лозане) 

ЈОВАНОВИЋ  Јосифа СТАНИСЛАВ, земљорадник,рођен 8. јануара 1921. године 

у Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 2. маја 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093016) 

ЈОВАНОВИЋ Ристе СТАНИСЛАВ-СТАНКО, илегално име у организацији 

ЈВУО „СЛАВИНСКИ“, студент технике у Нишу, рођен 1920. године у Нишу. Ухапшен од 

нишког Гестапоа 2. новембра 1942. године у Нишу као курир четничког покрета Драже 

Михаиловића – главна веза са Јужном Србијом. Осуђен на смрт и стрељан 30. новембра 

1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0356048009; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЈОВАНОВИЋ Видена СТОЈАДИН, земљорадник, рођен 1890. године у Грлишту 

код Зајечара. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0790005008) 
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ЈОВАНОВИЋ Милутина СТОЈАН, земљорадник, рођен 1900. године у 

Крепољину код Жагубице. Заробљен од руског заштитног корпуса (Белогардејаца) 

фебруара 1943. године приликом претреса подхомољских села као припадник ЈВУО – 

одред војводе Жарка Костића. Из зајечарског затвора са већом групом заробљених 

равногораца из Источне Србије доведен у нишки логор одакле је одведен на Сајмиште 

ради транспорта на принудни рад. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду. 

Стрељан 25. маја 1943. године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0819013004)  

ЈОВАНОВИЋ-ДИМИТРИЈЕВИЋ Алексе ТИХОМИР- ТРЕБИЊАЦ, 

земљорадник, рођен 1902. године у селу Дол код Бабушнице. Ухапшен од СДС приликом 

преласка границе 30. јула 1942. године. Осуђен на смрт од стране преког суда СДС у Нишу 

и предат немачком логору у циљу одмазде. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу 

код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф С 166; НМН, ЛЦК, картон логораша, Ј/1-А; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 

369/32) 

ЈОВАНОВИЋ Ђорђа ТИХОМИР, земљорадник, рођен 1923. године у 

селуСтублина код Алексинца.Ухапшен од Бугара 15./16. априла 1943. године у Стублини 

као сарадник партизанских одреда после провале Мише Обрадовића и спроведен у Нишки 

логор 21. априла. Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(ВА, НА, кут. 1, док. бр. 6/6-1; ИАН, микрофилм 2, снимак 281; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – 

рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

ЈОВИЋ Станоја АНДРИЈА, земљорадник, рођен 1911. године у Милатовцу код 

Жагубице. Заробљен од Руског заштитног корпуса (Белогардејаца) фебруара 1943. године 

приликом претреса подхомољских села као припадник ЈВУО – одред војводе Жарка 

Костића. Из зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из Источне 

Србије доведен у нишки логор одакле је одведен на Сајмиште ради транспорта на 

принудни рад. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду. Стрељан 25. маја 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0820024005)  
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ЈОВИЋ - СТОЈАДИНОВИЋ Гаврила ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1898. 

године у Брадарцу код Алексинца. Заробљен од СДС 1942. године као борац Озренског 

ПО и осуђен на смрт. Стрељан 20. маја 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0010057002; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца ) 

ЈОВИЋ Драгутина ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1910. године у Лукову код 

Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године приликом блокаде 

Лукова у засеоку „Падруси“ након проналаска архиве поручника Косте Мудрића. Ухапшен 

као припадник четничког покрета Драже Михаиловића и са великом групом Косаничана из 

затвора у Прокупљу предат немачком логору у Нишу где је нестао. 

(АЈ, Ж-0281022003; Податке за похапшене Топличане и Косаничане проследио Лука Степановић из Београда 

– за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ЈОВИЋ Арсе ПЕТАР, земљорадник из села Борин До код Власотинца. Заробљен 

као месни партизански борац и из нишког логора интерниран на принудни рад у Аустрију 

где је умро.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ЈОВИЋ Драгутина РАДОСЛАВ - ВЕНЕРА, земљорадник, рођен 1910. године у 

Мозгову код Алексинца. Заробљен од СДС 1942. године као припадник месне партизанске 

десетине у селу. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици где је умро 14. маја 

1943. године. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 492; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца ) 

ЈОВИЋ Стојана СВЕТОЗАР, лекар, рођен 1898. године у Власотинцу. Ухапшен 

од нишког Гестапоа децембра 1942. године због рада за четнички покрет Драже 

Михаиловића. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 7. јуна 1943. године. 

(АЈ, Ж-0747023013; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; D-705) 

ЈОВИЋ Петронија СТЕВАН, земљорадник, рођен 1923. године у Ображди код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 
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да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Ображда) 

ЈОВИЋ Антанаса ТИХОМИР, земљорадник, рођен 1922. године у Подримцу код 

Лесковца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. године под оптужбом 

да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу интерниран у Бањички логор, 

где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање 

трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

напада партизана на пругу Крушевац-Сталаћ и услед недостатка талаца у Крушевцу. 

(НМН, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ, 0301096014) 

ЈОВИЋ Михајла ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1913. године у Грделици. 

Ухапшен од СДС фебруара 1944. године у Грделици као сарадник партизанских одреда и 

њихов курир. Из затвора у Лесковцу интерниран у логор на Бањици, где је јула 1944. 

године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. 

Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; АЈ, Ж - 0169011002) 

ЈОВИЧИЋ Миодрага ЂОРЂЕ, механичар у Београду, рођен 30. априла 1924. 

године у Београду.Јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; кут. 13, фас. б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik 

dokumenata (Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 527) 

ЈОВИЧИЋ Животе ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1884. године у Водању код 

Колара. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0224004001) 
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ЈОВЉЕВИЋ Крсте СЛАВКО, индустријски радник у Нишу, рођен 1924. године у 

Великом Пољу код Обреновца. Умро у нишком концентрационом логору 4. октобра 1941. 

године.  

(АЈ, Ж-0425043009) 

ЈОВОВИЋ Јована ДАНИЦА- РАДА, студент у Прокупљу, рођена 15. априла 

1922. године у селу Бајово Поље код Шавника а живела је у Видовачи код Прокупља. 

Заробљена од четника Косте Пећанца и СДС  1. априла 1942. године у селу Губетин код 

Прокупља као борац Топличког партизанског одреда. Дана 2. децембра 1942. године 

учествовала је у бекству у групи са Видаком Миловићем и Бранком Миленковићем. У 

тренутку када се попела на врх жичане ограде, бугарски митраљез из суседне коњичке 

касарне ју је покосио.  Пребачена из логора заједно са Видаком Миловићем и Владимиром 

Јовановићем и сахрањена 12. децембра 1942. године на старом нишком гробљу. После рата 

у исту парцелу је сахрањен Владимир Јовановић и његова мајка.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних за време Другог светског рата; АЈ, Ж-0516006015;  

НМН, ЛЦК, кут. 7, изјава Драгомира Гроздановића, 2) 

ЈОЈИЋ Луке ДРАГОМИР, индустријски радник у Нишу, рођен 1895. године у 

Арбанашкој код Прокупља. Стрељан маја 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0355025010) 

ЈОКОВИЋ Војислава БРАНИША - БРАНА, учитељ у Рашкој, рођен 19. децембра 1912. 

године у Градцу код Рашке. Заробљен од четника Косте Пећанца 19. децембра 1941. године у 

Градцу као борац Копаоничког ПО. Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства 

логораша у Нишу.  

(М.Миловановић, 292; НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ј/46)   

ЈОКОВИЋ Баје ЉУБОМИР, чиновник у Лебану, рођен 25. марта 1914. године у 

селу Мркоње код Лебана. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године 

у Мркоњу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1945. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 
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ЈОКСИМОВИЋ Миломира МИОДРАГ - САРАЈЛИЈА, студент у Нишу – радио 

као испомоћ у нишкој железничкој радионици, рођен 1922. године у Здравчићу код 

Ужичке Пожеге. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац Сврљишког ПО. Преки 

суд га је осудио на смрт и проследио немачком логору у сврху одмазде. Стрељан 8. 

септембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0496035001) 

ЈОНОВИЋ Јована МЛАДЕН, колар, рођен 6. маја 1891. године у Плавни код 

Неготина. Заробљен од четника Косте Пећанца као борац Крајинског ПО. Умро 11. 

фебруара 1942. године у соби бр. 12 нишког концентрационог логора од последица 

пребијања. Закопан од Јевреја иза логорске жице у једној њиви. 

 (НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 2, Милан Страјиновић, 8; М.Миловановић, 292)   

ЈОНОВИЋ Димитрија СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1885. године у Милошеву 

код Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0353034016) 

ЈОСИЋ Ивана ЂОРЂЕ, кројач у Александрову код Мерошине, рођен 5. октобра 

1907. године у Нишу (према судској документацији – Миланово код Лесковца). Ухапшен 

од СДС фебруара 1944. године у Баличевцу као сарадник ПО. Из нишког логора 

интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1. јануара 1945. године у подлогору „Гузен“. 

(АЈ, Ж-0920088008; СО Ниш, МКУ,стр. 220, упис 343) 

ЈОСИФОВИЋ БЕРТА (JOSIFOVIC BERTA), домаћица у Нишу, рођена 1897. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8812, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ЈОСИФОВИЋ ЈАКОВ (JOSIFOVIC JAKOV), трговац у Нишу (Београдска 8), 

рођен 1898. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8813, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/ ) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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ЈОСИФОВИЋ Јакова РИФКА (JOSIFOVIC RIKA), трговачки помоћник у Нишу 

(Књегиње Љубице 10), рођен 1926. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште 

где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8814, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

ЈОСИФОВИЋ ТУВИ (JUSEFOVIC TUVI), трговац у Нишу (Књегиње Љубице 

10), рођен 1924. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8815, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/)  

ЈОТИЋ Марина ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1899. године у Јабуковцу код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0192002001) 

ЈОТИЋ Владимира НИКОЛА, индустријски радник у Грлишту код Зајечара, 

рођен 1886. године у Зајечару. Стрељан од Немаца 14. септембра 1944. године у кругу 

нишког логора приликом његовог расформирања. 

(АЈ, Ж-0790009005) 

ЈОТИЋ Манасија САВО, земљорадник, рођен 1914. године у Витановцу код Беле 

Паланке. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(АЈ, Ж-0259001035) 

ЈОЦИЋ Пенче ВИДЕН, земљорадник, рођен 1925. године у Моклишту код Беле 

Паланке. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0087036029) 

ЈОЦИЋ Крсте ВИТОМИР, земљорадник, рођен 1905. године у Личју код Гаџиног 

Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански борац. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 27. јануара 1943. године 

у Ботну. 

(АЈ, Ж-0154020037;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 309) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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ЈОЦИЋ Миландина ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1908. године у Житном 

Потоку код Житорађе. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 5. септембра 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0520091006) 

ЈОЦИЋ Косте ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1902. године у Моклишту код 

Беле Паланке. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0087036029) 

ЈОЦИЋ Никодије ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1908. године у Штрбовцу код 

Беле Паланке. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 1943. године. 

(АЈ, Ж-0038049017) 

ЈОЦИЋ Јована ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1925. године у Церју код Ниша. 

Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 7. децембра 1944. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; АЈ, Ж-0363152033) 

ЈОЦИЋ Петра ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1927. године у Крављу код Ниша. 

Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1944. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156026) 

ЈОЦИЋ Јована НИКОЛА, земљорадник, рођен 1927. године у Церју код Ниша. 

Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 15. јануара 1945. године. 
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(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; АЈ, Ж-0363152034) 

ЈОЦИЋ Којадина РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 17. октобра 1916. у Крављу 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 26. марта 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156027) 

ЈУДИЋ ЗИНБУЛ, јеврејски поданик, рођен 1897. године у Лесковцу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша, бр. Ј/30) 

ЈУДИЋ Аврама ЈОСИФ, јеврејски поданик из Лесковца. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша, бр. Ј/30-а) 

ЈУДИЋ Симе ЈОСИФ, јеврејски поданик, рођен 1897. године у Лесковцу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша, бр. Ј/29) 

ЈУДИЋ ЛУНА, јеврејска поданица, рођена 1908. године у Лесковцу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

 (НМН, картон логораша, бр. Ј/27) 

ЈУДИЋ Јосифа МАНИ, јеврејски поданик, рођен 1929. године у Лесковцу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша, бр. Ј/28) 

ЈУДИЋ МАТУША, јеврејски поданик, рођен 1933 године у Лесковцу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 



244 
 

(НМН, картон логораша, бр. Ј/26) 

ЈУДИЋ Аврама УРОШ, јеврејски поданик из Лесковца. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, картон логораша, бр. бр. Ј/26) 

ЈУРИШИН Миливоја МИЛОШ, бравар у Нишкој железничкој радионици, рођен 

1906. године у Остојићеву код Чоке. Заробљен од Немаца и недићеваца маја 1942. године у 

нишкој Јелашници као припадник Јелашничког четничког одреда Драгослава Почековића 

и стрељан на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0134013010; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

 

ЈУСУФОВИЋ Реџепа НЕЏЕП, Ром, свирач у Нишу (Војислава Илића 21-А), 

рођен 1921. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и 

одведен у логор где је убијен 20. децембра 1942. године. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ј/2) 

К 

КАДАШ ПЕТАР, инжињер у Нишкој Бањи, рођен 1914. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 

КАДРИЈЕВИЋ Кадрије ОСМАН, Ром, ковач у Нишу, рођен 1918. године у Нишу. 

Ухапшен од Немаца јануара 1942. године у Нишу и одведен у логор у сврху сахрањивања 

на Бубњу. Стрељан 20. маја 1942. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. К/2; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

КАЈОН Регине БУКИЦА, домаћица у Нишу, рођена 1907. године у Сарајеву. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 
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(ЈИМБ, рб. 38504) 

КАЈОН ИЗРАЕЛ, Јеврејски поданик у Нишу, рођен у Суботици. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КАЈОН Регине ЈОЗЕФ - ЈОСИФ, геометар, рођен 1912. године у Сарајеву. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(ЈИМБ, рб. 8812) 

КАЈОН Ашера РЕГИНА, домаћица, рођена у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на 

Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.38503,http://db.yadvashem.org/ ) 

КАЈОН ХАНА, домаћица у Нишу, рођена 1915. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8816) 

КАЛАЈИ ВАЛТЕР, трговац, рођен 1911. године у Нишу. Из КЛ.Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(ЈИМБ, рб. 8819) 

КАЛАЈИ ЖУЖАНА (KALAJI ZUZANA), домаћица у Нишу, рођена 1922. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8820, http://db.yadvashem.org/) 

КАЛАНОВИЋ Живана МИЛИЦА - МИЉА, учитељица у селу Стајковце код 

Лесковца, рођена 28. октобра 1912. године у селу Страгаре код Крагујевца. Ухапшена од 

стране Специјалне полиције новембра 1942. године у Власотинцу као активиста 

партизанског одреда. Стрељана 14. септембра 1944. године у кругу нишког логора. Када је 

вршена есхумација мајка и брат су је препознали по хаљини и по лицу (испод врата је била 

испечена од хлора). Транспортована је у родно село и сахрањена на сеоско гробље поред 

оца кога су Немци стрељали приликом паљења Страгара. 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б; кут. 6, ф-366) 

КАЛАПИШ Јована ИВАН, керамичарски радник, рођен 28. јула 1908. године у 

Великој Кикинди. Осуђен на 3 године затвора по Закону о заштити државе и казну је пре 

рата издржавао у нишком Казненом заводу. Из Завода пребачен у нишки логор и одатле 

конфиниран са једном групом у логор на Бањици. Стрељан 9. маја 1942. године у 

Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 355; НМН, ЛЦК, кут. 14, ф. Ж-12) 

КАЛДЕРОН Самуила ЕЛИЗА, домаћица у Нишу, рођена 1922. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8821) 

КАЛДЕРОН Јакова ИСАК, ђак у Нишу (Трг Краља Александра 34), рођен 1933. 

године у Београду. Из КЛ.Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. 

године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

КАЛДЕРОН ЈАКОВ, чиновник у Нишу (Трг Краља Александра 34), рођен 1902. 

године у Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КАЛДЕРОН МИРЈАМ, домаћица у Нишу, рођена 1900. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8822) 

КАЛДЕРОН САМУИЛО (KALDRON SHMUEL),трговачки помоћник, рођен 

1891. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(ЈИМБ, рб. 8823, http://db.yadvashem.org/) 

http://db.yadvashem.org/
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КАЛДЕРОН САРИНА, кројачица у Нишу (Трг Краља Александра 34), рођена 

1908. године у Београду. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

КАЛДЕРОН ХАНА, дете у Нишу (Трг Краља Александра 34), рођена 1937. године 

у Београду. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

КАЛЕЗИЋ Радована ЗАРИЈА, студент у Београду, рођен 1920. године у Кнежевцу 

код Београда. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0834062011) 

КАЛЕЗИЋ рођ.СТАНКОВИЋ Светозара НАДЕЖДА- НАДА, учитељица у селу 

Доња Трнава код Прокупља, рођена 21. фебруара 1919. године у Прокупљу. Ухапшена 

због сарадње са Никодијем Стојановићем „Татком“ и као активиста НОП-а. Из Казненог 

завода одведена у нишки логор и стрељана 14. септембра 1944. године у кругу логора 

приликом његовог распуштања.  

(НМН, ЛЦК, кут. 13, ф б.б; НМН, ЛЦК, кут. 6, ф-369;НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца 

на територији општине Ниш – р.бр. 874) 

КАЛИЈАДИС Димитрија ЈАЊА, фармацеут у Прокупљу, рођен 2. фебруара 1914. 

године у Пироту. Ухапшен од бугарске војске 17. фебруара 1943. године у Прокупљу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића – био је курир између Прокупља и 

Копаоника. Из бугарског затвора спроведен у нишки логор 5. априла 1943. године. 

Стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са другим 

стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 12. априла 1943. године 

(АЈ, Ж-02440013006; НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; С.Несторовић, Под 

Хисаром, 274; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

КАЛМИЋ – рођено јеврејско презиме ЈУДА Лазара ЖАРКО (рођено Жан), 

службеник у Нишу, рођен 1888. године у Пожаревцу. Из Ниша је избегао октобарско 
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хапшење и крио се у Нишкој Бањи као Србин Жарко Калмић. Ухапшен од бугарске војске 

октобра 1942. године у селу Јелашница код Ниша у тамошњој основној школи приликом 

потере за четницима. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан фебруара 1943. 

године са другим Јеврејима.  

(АЈ, Ж-0905001004) 

КАЛМИЋ – рођено јеврејско презиме ЈУДАСоломонаЛЕОН, радник у 

Пожаревцу (Кнеза Лазара 6), рођен 1900. године у Београду. Из Ниша је избегао 

октобарско хапшење Јевреја и отишао у Пожаревац где се скривао као „Калмић“. У 

новембру 1941. године откривен, ухапшен и са великом групом затвореника из Источне 

Србије доведен у нишки логор одакле је транспортован у логор на Бањици. Стрељан 15. 

децембра 1941. у Јајинцима код Београда.  

(АЈ, Ж-0879063023; Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 180) 

КАЛОРЕВ Димка ТОДОР, службеник у Штипу, рођен 1915. године у Штипу. Пре 

рата издржавао казну у нишком Казненом заводу са још 6 затвореника по Закону о 

заштити државе – пропагирање комунизма. По окупацији Ниша са једном групом из 

Завода пребачен у нишки логор и интерниран на принудни рад у Норвешку. Погинуо 

приликом покушаја бекства.  

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

КАМХИ ХАИМ, трговачки помоћник, рођен 1923. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(ЈИМБ, рб. 8824) 

КАНИЋ Милорада СТАНОЈЕ, службеник у општини, рођен 1901. године у 

Великом Шиљеговцу. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у Великом 

Шиљеговцу приликом претреса расинског среза у потери за групом потпоручника Милана 

Матића као припадник четничког покрета Драже Михаиловића – одржавао је са Најданом 

и Бориславом Минићем везу са капетаном Душаном Радовићем на Гочу. Из крушевачког 

затвора конфиниран у нишки логор одакле је одведен са великом групом Витковчана и 

стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 
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(Податке за Станоја Канића и остале Великошиљеговчане дао Миланко Ђурић из Лесковца, који је с њим и 

осталим великошиљеговчанима једно време био у Матићевој јединици)  

 

КАПОН МОША, шофер у Нишу (Лешјанинова 33), рођен 1890. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КАРАБАШЕВИЋ Јована БОГДАН, земљорадник, рођен 4. децембра 1916. године 

у Буковској код Кучева. Заробљен од Немаца октобра 1942. приликом акције на 

Хомољским планинама као активни припадник ЈВУО – сеоска заштитна стража. Из 

зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из Источне Србије доведен у 

нишки логор одакле је одведен на Сајмиште и по пресуди одељења IVA3 на тежак 

присилни рад у КЛ. Маутхаузен. Умро је 9. маја 1943. у подлогору Гузен и спаљен у 

крематоријуму. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0269004017 )  

КАРАКАГЛАНОВИЋ ЈАКОВ, службеник у Нишу, рођен 1897. године у 

Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(СО Ниш, МКУ СО Ниш 1950-1951, књ. 6) 

КАРАКАГЛАНОВИЋ МАРА, домаћица у Нишу, рођена 1909. године у Београду. 

Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КАРАКАГЛАНОВИЋ Јакова МАРКО, ученик, рођен 1934. године у Београду. Из 

КЛ.Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КАРАЛИЋ Милована РАДОМИР - РАДЕ, земљорадник, рођен 20. марта 1925. 

године у Горњој Злегињи код Александровца. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године 

на месту званом „Вр`ови“ у атару села Крива Река испод Копаоника као припадник ЈВУО - 
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пратилац четничког мајора и команданта Драгутина Кесеровића. Према сећањима, пошао 

је коњем из Осредака, не знајући да су окупатори већ направили блокаду у Кривој Реци и 

тако је заробљен са осталим четницима. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици 

и стрељан 15. децембра 1942. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 469; М.Даниловић, 45; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3) 

КАРАМАРКОВИЋ Марка МИЛИЋ - ГРЕБЕН, ученик ЖИШ-а, рођен 1923. 

године у селу Кестеновац код Војнића. Заробљен од четника Косте Пећанца 6. марта 1942. 

године на „Ћелијским појатама“ (нишко Заплање) као комесар I чете Сврљишког 

партизанског одреда. Из нишког логора интерниран за Норвешку где је стрељан.  

(НМН, ЛЦК, кут. 9, ф б.б; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр. 299) 

КАРАМАРКОВИЋ Симе СТЕВАН, земљорадник, рођен 1900. године у Новом 

Селу код Врњачке Бање. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 

16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж- 0775002057) 

КАРАНИКОЛИЋ Николе ПЕТАР, берберин, рођен 1922. године у Нишу. 

Ухапшен од Немаца 3. маја 1942. године као партизански активиста и одведен у логор. 

Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. К/71) 

КАРАНОВИЋ Милана МИЛЕ, службеник -избеглица из Војводине (протерали га 

Мађари) – настанио се најпре у Темерину а потом у Соко Бањи, рођен 2. јануара 1919. 

године у селу Вајска код Бача у Војводини. Ухапшен од бугарске војске 14. јануара 1943. 

године у Соко Бањи као припадник четничког покрета Драже Михаиловића и предат 

Немцима у нишки логор. Стрељан 6. марта 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада на рудник Соко. Равногорска организација је помагала његову 

породицу после стрељања. У једном документу четничке Окружне команде у Соко Бањи 

стоји да је породица Мила Карановића добила 4.000 динара на име помоћи. 

(З.Стевановић, Н. Прокић, А.Динчић, Делиградски корпус ЈВУО на фотографијама и документима (допуна 

првог издања), 183, 186; АЈ, Ж-0406265012) 
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КАРАПАНЏИЋ Петра МИЛОРАД, индустријски радник, рођен 1903. године у 

Пироту. Заробљен од СДС 1942. године као активни борац Сврљишко - нишавског ПО. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 12. новембра 1942. 

године. 

(АЈ, Ж-0845003011; Д.Мирчетић, В.Костић, Сврљишко-нишавски партизански одред..., 328) 

КАРАПАНЏИЋ Вукашина РАДУЛ, земљорадник, рођен 1911. године у Ужицу. 

Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године 

на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0709064031) 

КАРИО ВИДА, јеврејска поданица из Лесковца. Из КЛ. Ниш интернирана на 

Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КАРИО ГИЗЕЛА, јеврејска поданица из Лесковца. Из КЛ. Ниш интернирана на 

Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КАРИО ДОНА, јеврејска поданица из Лесковца. Из КЛ. Ниш интернирана на 

Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КАРИО Јеше ЗИМБУЛА, јеврејска поданица из Лесковца. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КАРИО Јерохама ЈЕША, јеврејски поданик из Лесковца. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КАРИО Јеше КЛАРА, јеврејска поданица из Лесковца. Из КЛ. Ниш интернирана 

на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 
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(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КАРИО Јеше ПАВЛИНА, јеврејска поданица из Лесковца. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КАРИО Исака РИФКА, јеврејска поданица, рођена 1910 године у Лесковцу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КАРИО САЛИ, јеврејски поданик из Лесковца. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КАРИО Аврама САРИНА (KARIJO SARINA), јеврејска поданица из Лесковца. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу, http://db.yadvashem.org/) 

КАРИО Јеше СИМА, јеврејски поданик, рођен 1931 године у  Лесковцу. Из КЛ. 

Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КАРИО СОФИЈА (KARIO SOFINA), јеврејска поданица из Лесковца. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу,http://db.yadvashem.org/ ) 

КАРЛЕУША Ђуре МИЛАН, радник рудника Трепча, рођен 1915. године у Брлогу 

код Оточца. Ухапшен 15.октобра 1943. године у својој кући као активиста КПЈ. Из затвора 

у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године предат у 

надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 

1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код 

Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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КАРТАРЛИЈА МИЛЕНКО, поручник КЈВ, рођен 1914. године у Вршцу. Стрељан 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0781026003) 

КАСОЛИЋ Петра СТОЈАН, индустријски радник у Скопљу, рођен 1892. године у 

Пироту. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-1032024010) 

КАСУМОВИЋ Сулејмана ЈЕЛЕНКО, Ром, ковачки радник у Мокри код Беле 

Паланке, рођен 1890. године у Цариброду (Димитровграду). Ухапшен од Бугара јануара 

1943. године у Мокри приликом претреса терена и потере за четницима и одведен у нишки 

логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0087037001) 

КАСУМОВИЋ Касума МУСТАФА, Ром, индустријски радник у Прокупљу,  

рођен 1890. године у Гњилану. Ухапшен од Немаца 1942. године у Прокупљу и одведен у 

нишки логор. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, К/74; АЈ, Ж-0006007005) 

КАТАЛИНОВИЋ Илије БОЖИДАР, општински службеник, рођен 1912. године у 

Буковској код Кучева. Заробљен од Немаца октобра 1942. године приликом акције на 

Хомољским планинама као активни припадник ЈВУО – сеоска заштитна стража. Из 

зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из Источне Србије доведен у 

нишки логор одакле је одведен на Сајмиште и по пресуди одељења IVA3 на тежак 

присилни рад у КЛ. Маутхаузен. Умро је 8. децембра 1943. у подлогору Гузен и спаљен у 

крематоријуму. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0269004023 )  

КАТАН АЛБЕРТ, катастарски инспектор, рођен 1908. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8825) 
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КАТАН КАЛМИ, службеник, рођен 1907. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8826) 

КАТАН ЛАЛЕ, домаћица, рођена 1910. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана 

на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8827) 

КАТАН СОФИЈА (KATON SOFINA), дете, рођена 1935. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8828, http://db.yadvashem.org/) 

КАТИЋ Бецка МИЛАН, земљорадник, рођен 1903. године у Плавцу код Лесковца. 

Јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова 

злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада 

партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. 

јула 1944. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; кут. 13, фас. б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik 

dokumenata (Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 531) 

КАЧАНИКЛИЋ Ђорђа ДУШАН, надзорник затвора у Лесковцу, рођен 5. маја 

1904. године у Чучеру код Скопља. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 

1943. године у Лесковцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из 

нишког логора интерниран на тежак присилни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 16. 

јануара 1945. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

КАЧАРЕВИЋ Светолика ВУКОСАВ-ВУЛЕ, адвокатски приправник у 

Крушевцу, рођен 1910. године у Јагодини. Ухапшен од полиције септембра 1941. године у 

Крушевцу као припадник КПЈ и са крушевачком групом спроведен у нишки логор. 

Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; АЈ, Ж-0950080013) 

http://db.yadvashem.org/
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КАШИЋ Радослава ЉУБИСАВ, радник рудника Јерандо – Ибарски Рудници, 

рођен 24. августа 1922. године у Пискањи код Баљевца. Заробљен од четника Косте 

Пећанца 19. децембра 1941. године на месту званом „Бељци“ код Биљановца као борац 

Копаоничког ПО и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 1942. године 

приликом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. К/74; М.Миловановић, 292) 

КЕРН АЛЕКСАНДАР (KERNALEXANDER), јеврејска избеглица – досељен у 

Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 4). 

Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КЕРН ЈОЛАНДА (KERNJOLANDA), јеврејска избеглица – досељенa у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живелa у Давидовој 4). Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КЕРН ЈУЛИЈУС (KERNJULIUS), јеврејска избеглица – досељен у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 4). Нестао 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КЕРН КУРТ (KERNKURT), јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 4). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КЕРН РОЗА (KERNROSA), јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 4). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 



256 
 

КЕРН РУТ (KERNRUTH), јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 4). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КЕРН ТЕРЕЗА (KERNTHERESE), јеврејска избеглица – досељена у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 4). Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КЕЧА Данета ЈОВАН - ЈОВО, пешадијски наредник СДС у Нишу (Барака 

болничке подофицирске школе), рођен 17. фебруара 1902. године у Хашанима код 

Босанске Купе. Избеглица из НДХ – за време устанка 1941. године био је код мајора 

Јездимира Дангића и као четник је прешао Дрину и нашао уточиште у Окружној команди 

СДС у Нишу. На том положају је припремао колективно бекство стражара у ЈВУО – на 

Суву планину. Ухапшен од нишког Гестапоа 20. јуна 1943. године у Нишу као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. За време хапшења пружио отпор због чега је 

осуђен на смрт. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 21. октобра 

1943. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 305; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3) 

КИТАНОВИЋ Милана АЛЕКСА, земљорадник, рођен 25. августа 1919. године у 

Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је 

убијен 11. априла 1945. годинена радилишту Гросраминг.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Ивање; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

КИТАНОВИЋ Владимира БОГОСАВ, земљорадник, рођен 25. августа 1919. 

године у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 



257 
 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 27. априла 1944. годинена радилишту Гросраминг.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Ивање; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

КИТАНОВИЋ Милана БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1920. године у Личју код 

Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 8. маја 1943. 

године у Карасјоку. 

(АЈ, Ж-0154020043;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

КИТАНОВИЋ Милана СТЕВА, земљорадник, рођен 1916. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутахузен где је убијен 3. 

априла 1945. годинена радилишту Гросраминг.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Ивање; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

КИТИЋ Александра МИОДРАГ - МИЛЕ, бравар у Нишу (Призренска 18), рођен 

10. априла 1925. године у Нишу. Заробљен од Бугара фебруара 1942. године на Бељаници 

након борбе као борац Бабичког ПО. Из лесковачког затвора пребачен у нишки логор. 

Интерниран за Норвешку - логор Бајсфјорд где је стрељан 26. новембра 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 4, ф.337) 

КИЦО Рефика МЕХМЕД, жандармеријски потпоручник КЈВ у Нишу (Звечанска 

20) – припадник Окружне команде СДС, рођен 17. августа 1911. године у Бугојну (Босна и 

Херцеговина). Био је учесник устанка 1941. године код мајора Јездимира Дангића. Са 

наредником Јовом Кечом избегао испред усташког ножа по чишћењу Источне Босне у 

априлу 1942. године и дошао у Ниш где је нашао запослење у Команди СДС округа 

Нишког. Био је водећа Михаиловићева тројка у истој команди.  Ухапшен од немачке војске 

1. септембра 1942. године у Нишу као припадник четничке организације Драже 
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Михаиловића у Ниша. Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен 

где је убијен 6. априла 1943. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

КЛАЈН ЈЕЛИСАВЕТА (KLAJN JELISAVETA), кројачка помоћница у Нишу 

(Лешјанинова 17), рођен 1921. године у Београду. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште 

где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/)  

КЛАЈН Давида ЛЕОПОЛД, без занимања, рођен 1924. године у Суботици. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8826) 

КЛАЈН НОРА (KLAJN NORA), домаћица у Нишу (Лешјанинова 17), рођена 1887. 

године у Београду. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/)  

KLAUBERARTUR, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Ђорђа Вашингтона 2). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

KLAUBER STEFANIA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Ђорђа Вашингтона 2). Нестала 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

KLEINMAN ANNA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Момчиловој 9). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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КЛЕР Александра ЕЛФРИДА – ФРИДА (KLEHRAlexander ELFRIEDE -

FRIEDA), Немица (Ромкиња),артисткиња,рођена 10. јануара 1924. године у месту 

Brandenburg. Ухапшена по тражењу Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. 

године у Скопљу. Из нишког логора интернирана у КЛ.Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

КЛЕР Зигфрида РУДОЛФ (KLEHR Sigfried RUDOLF), Немaц (Ром),дете,рођен 

30. маја 1942. године у Загребу (Хрватска). Ухапшен по тражењу Берлина од испоставе 

нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

КЛИСАРА Јована ВЛАЈКО, земљорадник, рођен 1918. године у Оборцима код 

Доњег Вакуфа (Босна и Херцеговина). Заробљен од Немаца у операцији „Treibjagd” 

фебруара 1944. године између села Клока и Тополе као припадник корпуса четничког 

војводе Николе Калабића. Из Београда доведен у нишки логор и стрељан 20. марта 1944. 

године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде.  

(ИАБ, BdS, S-828, АЈ,пријава за Влајка Клисару – нкл)   

КНЕЖЕВИЋ Здравка ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1884. године у Трбуњу 

код Блаца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кутија 13, ф К-39; АЈ, Ж-0361123003) 

КНЕЖЕВИЋ Вукомира ЉУБА, земљорадник, рођен 1920. године у Братљеву код 

Ивањице. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-01899002001) 

КОБАС ЈАН, радник у Белој Паланци, родом из Чехословачке. Ухапшен од нишке 

Специјалне полиције марта 1942. године у Белој Паланци као припадник партизанског 

актива. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро. 
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(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

КОВАЛЕНКО Василија АЛЕКСАНДАР, службеник суда у Лесковцу, рођен 1903. 

године у Смедереву. Ухапшен од Специјалне полиције децембра 1941. године у Лесковцу 

као партизански активиста и одведен у логор. Стрељан 17. фебруара 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. К/91; АЈ, Ж-0563039008)  

КОВАЧЕВИЋ Боже ДРАГАН, рударски радник, рођен 1915. године у Ивањици. 

Заробљен од четника Косте Пећанца као борац Моравско – ресавског ПО. Погинуо 12. 

фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша у Нишу.  

(М.Миловановић, 292)   

КОВАЧЕВИЋ Боже ЂУРО - ЦИГО, шумар, рођен 1913. године у селу Бравски 

Ваганац код Босанског Петровца (Босна). Заробљен од четника Косте децембра 1941. 

године као борац Копаоничког ПО и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 

1942. године приликом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. К/74; М.Миловановић, 292) 

КОВАЧЕВИЋ Јове КРИСТИНА, кожарска радница у Прокупљу, рођена 15. 

фебруара 1893. године у Ужицу. Ухапшена од Специјалне полиције априла 1942. године у 

Прокупљу када је послата из Београда са још три члана КПЈ у циљу организовања помоћи 

партизанским одредима. Из затвора Специјалне полиције у Нишу конфинирана у логор на 

Бањици и стрељана 14. маја 1943. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 400; S.Begović, Logor Banjica...,215-216) 

КОВАЧЕВИЋ Милана МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 25. новембра 1907. 

године у Породину код Алексинца. Заробљен од бугарске војске јуна 1942. године 

приликом претреса Великог Јастрепца као борац Јастребачког ПО. Из нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици и даље интерниран у КЛ. Маутхаузен где је умро.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 468; АЈ, упитник за страдале у Маутхаузену – Алексинац) 
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КОВАЧЕВИЋ Аврама МИЛУН, земљорадник, рођен 1906. године у Гредетину 

код Алексинца. Ухапшен од бугарске војске 2. маја 1943. године у Гредетину. Злостављан 

у бугарском затвору у Нишу да би одао своје везе са равногорцима, али се добро држао па 

је пуштен. Бугарска казнена експедиција га са Немцима други пут хапси 15. јула 1943. 

године у Гредетину по сазнању да га је потпоручник Матић одредио за команданта сеоске 

страже. Предат је немачком логору и стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша 

са другим заточеницима. 

(НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; пов. бр. 17900; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

КОВАЧЕВИЋ Светозара МИРОСЛАВ, земљорадник, рођен 1905. године у 

Поповцу код Ниша. Ухапшен од нишког Гестапоа 12. фебруара 1943. године у Поповцу 

као курир четника Драже Михаиловића са Прокупљем и Блацем и спроведен у нишки 

логор 5. априла 1943. године. Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0901069007; НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде) 

KODICHEKEMIL, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Мрњавчевићевој 6). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

KODICHEKROSA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Мрњавчевићевој 6). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОДРИЋ ЂОРЂЕ, земљорадник из Плочника код Ражња, 1905. Пре рата 

издржавао казну у Казненом заводу у Нишу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 
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КОЕН БЕЛКА, домаћица у Нишу, рођена 1917. године у Београду. Из КЛ.Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

КОЕН ЈАКОВ, арт. директор у Нишу (Стојана Протића 13), рођен 1897. године у 

Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОЕН Исака ЈАКОВ, јеврејски поданик, рођен 1907. године у  Лесковцу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КОЕН ЛЕВИ, трговац у Нишу (Књегиње Љубице 12), рођен 1879. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941.године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8829, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОЕН Исака МАЈЕР, јеврејски поданик у Лесковцу, рођен 1904. године у 

Београду. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КОЕН МАРКО, јеврејски поданик у Нишу, рођен 1912. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОЕН МИРЈАМ, ученица у Нишу (Књегиње Љубице 12), рођена 1931. године у 

Нишу. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8830, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОЕН МОРДЕХАЈ, ученица у Нишу (Књегиње Љубице 12), рођена 1937. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 
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(ЈИМБ, рб. 8831, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОЕН РАХЕЛ, ученица у Нишу (Књегиње Љубице 12), рођена 1908. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8832, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОЕН ШАБЕТАЈ, електричар у Нишу (Књегиње Љубице 12), рођен 1895. године 

у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8833, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОЖОВИЋ Симе БОШКО, земљорадник, рођен 1910. године у Горњој Бресници 

код Прокупља. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом претреса Великог 

Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 13. фебруара 1943. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ, Ж-0478070007) 

КОКОВИЋ Ристе ПЕТАР, радник Фабрике дувана у Нишу, рођен 1889. године у 

Пискаљи код Прокупља. Ухапшен од Немаца као партизански сарадник у Нишу. Стрељан  

14. септембра 1944. године у Ђузиним ливадама код Казненог завода.  По ослобођењу 

Ниша ексхумиран и сахрањен на Панталејско гробље 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији 

општине Ниш – р.бр. 1666) 

КОКОВИЋ Петра СВЕТИСЛАВ - СВЕТА, браварски радник Фабрике дувана у 

Нишу, рођен 15. фебруара 1919. године у селу Пискаља код Прокупља. Ухапшен од 

Специјалне полиције октобра 1941. године као члан СКОЈ-а. Стрељан 17. фебруара 1942. 

године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а; 

кут. 14, ф-667) 

КОЛАШИНАЦ Адема ВЕЉКО, рударски радник у Ибарским рудницима, рођен 

1915. године у Јанчи код Новог Пазара. Заробљен од четника Косте Пећанца као борац 



264 
 

Копаоничког ПО. Успео да побегне из нишког логора 12. фебуара 1942. године, али је 

поново заробљен од стране СДС приликом претреса терена у нишкој Каменици и враћен у 

логор. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(М.Миловановић, 293) 

КОЛИ АВРАМ, референт у Нишу (Обреновићева), рођен 1921. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОЛОС ЂОРЂЕ, службеник у Зајечару, рођен 1918. године у Новом Саду 

(емигрирао из Русије) Ухапшен са осталим зајечарским Јеврејима и депортован у КЛ. 

Ниш. Стрељан 19. фебрауара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

 (АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији) 

КОМАДИНОВИЋ Гаврила АЛЕКСАНДАР, геометарски радник у Нишу, рођен 

8. марта 1913. године у Чајниче. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у 

Нишу као члан партијског актива у одељењу геометара и предат немачком логору. 

Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; СО Ниш, МКУ (1948-1949), књ.4, стр. 321, упис 413) 

КОМАРЧЕВИЋ Владимира ПЕТАР - МАЧВАНИН, земљорадник, рођен 5. 

марта 1909. године у селу Воћњак код Лознице. Ухапшен јануара 1944. године под 

оптужбом да је партизански курир. Из затвора у Шапцу интерниран у Бањички логор, где 

је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање 

трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним 

плакатима 21. јула 1944. године. 

 (НМН, ЛЦК,кут.8, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 
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 КОМАТИНА Филипа РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1898. године у селу Рсавци 

код Врњачке Бање. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. К-26) 

КОМЛЕНОВИЋ Симе МОМИР, земљорадник, рођен 1912. године у Матарови 

код Куршумлије. Стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша као заробљени 

борац Јастребачког партизанског одреда. 

(АЈ, Ж-0505010003) 

КОН, ученик у Нишу, рођен 1924. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске 

октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8835, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОН ЈОСИФ, рођен 1900. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 

1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8837, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНДИЋ Видојка ВУКОСАВ, земљорадник, рођен 1912. године у Реткоцеру код 

Медвеђе. Заробљен од Бугара у операцији „Kreis“ 2.јуна 1943. године у Реткоцеру као 

активни борац ЈВУО. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 22. 

јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са осталим присталицама 

Д.М на излепљеним плакатима 5. августа 1943. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67-препис саопштења о стрељању; АЈ, Ж- ; ИАБ, BdS, M-1807; НМН, ЛЦК, 

кут. 13, фас. Ж-17; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 26/6-1; ВА, НАВ, Т-311, Р-175, С-1296) 

КОНДИЋ Милосава ЉУБИСАВ, земљорадник, рођен 1911. године у Реткоцеру 

код Медвеђе. Заробљен од Бугара у операцији „Kreis“ 2.јуна 1943. године у Реткоцеру као 

активни борац ЈВУО. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 22. 

јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 

5. августа 1943. године. Писало је да је стрељан као „комуниста“. 
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 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67-препис саопштења о стрељању; АЈ, Ж- ; ИАБ, BdS, M-1807; НМН, ЛЦК, 

кут. 13, фас. Ж-17; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 26/6-1; ВА, НАВ, Т-311, Р-175, С-1296) 

КОНСТАНТИНОВИЋ Захарија ВЛАДИМИР, стражар у Прокупљу, рођен 1914. 

године у Доњем Статовцу код Прокупља. Ухапшен од жандармерије 23. фебруара 1942. 

године у Прокупљу због сарадње са партизанским одредима у Топлици. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у логор Хајленкрајц  код Медлина а затим у Штаргард одакле 

је транспортован у Норвешку. Погинуо 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, К/25) 

КОНСТАНТИНОВИЋ Јована ВЛАДИМИР, полицијски службеник, рођен 7. 

априла 1915. године у Прокупљу. Ухапшен од Немаца септембра 1942. године као главни 

курир мајора Добривоја Маринковића и Горског штаба XII. Из нишког логора интерниран 

у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1945. године.  

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; ИАБ, BdS, K-12) 

КОНСТАHТИНОВИЋ ПЕТАР, земљорадник из Оштреља код Бора, рођен у селу 

Влаове код Мајданпека. Ухапшен од жандарма јуна 1941. године због преступништва и 

одведен у Срески затвор у Нишу. Стрељан 9. августа 1941. године на Делијском вису. 

Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. б.б; ЛЦК, кут. 14, ф. К-31 ) 

КОНФИНО БЕЛА, трговац у Нишу, рођен 1907. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8836, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО Б. БЕЛА, ученик у Нишу, рођен 1933. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8837, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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КОНФИНО Б. БЕЛА, дете, рођена 1937. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана 

на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8838, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО БИТИ, електричар у Нишу (Љ.Недељковића б.б), рођен 1912. године у 

Нишу. Ухапшен од немачкевојскеоктобра1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8839, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО ВЕНЕЗИЈА, домаћица у Нишу, рођена 1914. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8845, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО А. ВЕНЕЦИЈА-ВЕЦЕ, домаћица у Нишу, рођена 1910. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО С. МАЈЕР, електро - техничар у Нишу – држао радњу на Обилићевом 

Венцу 18, рођен 1905. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8840, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО МАРКО, дете у Нишу (Љ.Недељковића), рођен 1940. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО Битија МАРКО, дете са станом у Нишу, рођен 1940. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш интерниранна Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8841, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО МАТИЛДА, домаћица у Нишу, рођена 1908. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 
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(ЈИМБ, рб. 8842, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО ОЛГА, домаћица у Нишу, рођена 1914. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8843, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО САБИТАЈ, службеник у Нишу, рођен 1907. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО САМУИЛО, дете са станом у Нишу, рођена 1936. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш интерниранна Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8844, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОНФИНО САМУИЛО, дете у Нишу (Љ.Недељковића), рођен 1935. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

KORNSTEINANTONIE, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Лешјаниновој 28). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОРНФАЈН БЕЛА (KORNFEINBELА), јеврејска избеглица – досељена у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 3). Из 

КЛ.Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОРНФАЈН ХЕДВИГ (KORNFEINHEDWIG), јеврејска избеглица – досељен у 

Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 3). 

Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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КОСАКОВИЋ Новака ШЋЕПАН, службеник у Нишу, рођен 1906. године у 

Никшићу (Црна Гора). Из нишког логора стрељан 4. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(СО Ниш, МКУ (1948-1049), књ. 4, стр. 291, упис бр. 354) 

КОСАНОВИЋ Симе САВА, обућарски радник у Прокупљу – избеглица из НДХ, 

рођен 1922. године у Јасенаку код Огулина. Ухапшен од Специјалне полиције јануара 

1942. године у Нишу као курир штаба партизанског одреда са Пасјаче и одведен у 

логор.Према извештају Управе полиције у Београду, приликом покушаја бекства у логору 

био је стрељан. Погинуо је 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша.  

(ВА, НДА, к. 20Б, рег. бр. 12/1-1; АЈ, Ж-2224032066) 

КОСАНОВИЋ Новака ШЋЕПАН, службеник у Нишу – избеглица из Македоније 

(пре рата службовао у Скопљу), рођен 1905. године у Подгорици (Црна Гора). Стрељан 

1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0358080004) 

КОСИ БЕЛКА, домаћица у Нишу (Принца Андреје), рођена 1920. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

КОСИ МАЈЕР, фризер у Нишу, рођен 1912. године у Нишу. Ухапшен од немачке 

војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8846, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОСИ МАЛКА- МАЛВИН, домаћица у Нишу, рођена 1918. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8847, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОСИ МАРКО, чиновник у Нишу (Принца Андреје), рођен 1915. године у 

Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КОСТАДИНОВИЋ Вељка БУДИМИР, земљорадник, рођен 25. октобра 1910. 

године у Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 10. августа 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093014) 

КОСТАДИНОВИЋ Петра ДРАГОСЛАВ - ДРАЖА, ковач, рођен 1914. у Доњем 

Адровцу код Алексинца. Ухапшен од СДС маја 1944. године у Доњем Адровцу као 

партизански сарадник и одведен у нишки логор. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу 

код Ниша. 

(АЈ, Ж-0011081015; Б.Стевановић-Ратко, На Јастрепцу, 278; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – 

рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

KОСТАДИНОВИЋ Ђуре ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 6. јуна 1899. године у 

Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 8. августа 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093013) 

КОСТАЊЕВАЦ Јована ИГЊАЦ, пилот, рођен 1912. у  Птују у Словенији – 

живео као избеглица у Доњем Адровцу код Алексинца. Ухапшен од СДС маја 1944. године 

у Доњем Адровцу као партизански сарадник и одведен у нишки логор. Стрељан 20. јула 

1944. године на Бубњу код Ниша. 

(Б.Стевановић-Ратко, На Јастрепцу, 278; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном 

музеју Алексинца) 

КОСТИЋ АЛЕКСАНДАР, Соко Бања. Ухапшен од СДС јануара 1943. године као 

сарадник ПО. Стрељан 6. марта 1943. године на Бубњу у циљу одмазде због напада на 

рудник Соко. 

(АЈ, пријава за Александра Костића – нкл) 
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КОСТИЋ Мике АЛЕКСАНДАР, металски радник, рођен 1904. године у селу 

Стојковце код Вучја. Ухапшен од четника Косте Пећанца јануара 1942. године као 

сарадник партизанских одреда у Пустој Реци. Из нишког логора интерниран на принудни 

рад у Норвешку где је убијен. 

(НМН, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а)  

КОСТИЋ Милана БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 1904. године у Доњој 

Јарушици код Раче крагујевачке. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. 

Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0522009005) 

КОСТИЋ Милана БОЖИДАР, индустријски радник, рођен 1909. године у 

Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у КЛ.Саксенхаузен где је убијен 1945. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

КОСТИЋ Томе БОЖИДАР - БОШКО, партизанско име „ВЕЛИЧКО“, 

земљорадник – син народног хероја Томе Костића, рођен 1922. године у Братмиловцу код 

Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године као борац Бабичког 

ПО. Из нишког логора интерниран за Норвешку где умро 1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 9, ф б.б – фотографије погинулих интернираца у Норвешкој) 

КОСТИЋ Косте ВЕЛИМИР, ученик у Градашници код Лесковца, рођен 1924. 

године у Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у 

Лесковцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Саксенхаузен где је убијен 1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

КОСТИЋ Огњена ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1904. године у Сибници код 

Блаца. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0346053001) 



272 
 

КОСТИЋ Косте ДРАГОЉУБ, ученик, рођен 1926. године у Лесковцу. Ухапшен 

од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Бухенвалд где је убијен 5. децембра 1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

КОСТИЋ Александра ДРАГОМИР - КОЉКА, учитељ, рођен 8. јануара 1915. 

године у Доњем Љубешу код Алексинца. Заробљен од СДС 14. маја 1942. године код 

Алексинца као борац Озренског партизанског одреда. Из затвора Специјалне полиције у 

Нишу конфиниран у Завод за преваспитавање у Смедеревској Паланци одакле је 

испоручен логору на Бањици. Стрељан 11. децембра 1942. године у Јајинцима код 

Београда. 

(НМН, ЛЦК, кутија 12, ф К-63; Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 425-6; ZB.NOR, 1/21- 274) 

КОСТИЋ Љубомира ДРАГОМИР - КАТИН, ученик 8. разреда Лесковачке 

гимназије, рођен 1922. године у Бабичку код Брестовца. Заробљен од Бугара 3. марта 1942. 

године приликом претреса Бабичке горе као политички делегат помоћне десетине 

Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а)  

КОСТИЋ Василија ДУШАН, ученик, рођен 1924. године у Лесковцу. Ухапшен од 

лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Бухенвалд 

где је убијен 1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

КОСТИЋ ЂОРЂЕ, Ром, крошњар у Алексинцу (Шуматовац – ромска четврт). 

Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у алексиначкој ромској махали и одведен у 

нишки логор. Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73) 
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КОСТИЋ Војислава ЗВОНИМИР, ђак 8. разреда гимназије у Лесковцу 

(Дунђерски трг 20), рођен 26. новембра 1925. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне 

полиције новембра 1942. године у Лесковцу као руководилац разредног актива СКОЈ-а. Из 

Нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 19. фебруара 1943. године у 

Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 654; S.Begović, Logor Banjica...,323) 

КОСТИЋ Лазара ЈЕЛЕНКО, земљорадник, рођен 1912. године у селу 

Шарбановац код Соко бање. Ухапшен од Бугара 9. септембра 1943. године у Шарбановцу. 

Из нишког логора интерниран за КЛ. Маутхаузен где је убијен 17. децембра 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, К/1-а) 

КОСТИЋ Јована МИЛАН, земљорадник, рођен 1911. године у Илићеву код 

Крагујевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0249115003) 

КОСТИЋ Јеленка МИЛИЈА, земљорадник из Мозгова код Алексинца, рођен 

1899. године у Дугом Пољу код Соко Бање. Заробљен од СДС 1942. године као припадник 

месне партизанске десетине у селу. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици где 

је умро 18. октобра 1943. године. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 492; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца ) 

КОСТИЋ Војислава МИЛОРАД, железнички службеник у Лесковцу, рођен 1921. 

године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Лесковцу 

као члан КПЈ. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен 24. 

октобра 1944. године у логору Поларни круг приликом покушаја бекства. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а)  

КОСТИЋ Драгослава МИЛОРАД - ЈАБЛАН, машинбравар, рођен 14. априла 

1921. године у Прокупљу. Заробљен као борац Топличког партизанског одреда  на путу 
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између Прокупља и Ниша почетком 1942. године. Стрељан 10. марта 1942. године на 

Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а; 

АЈ, Ж-0516004018) 

КОСТИЋ Светислава МИЉКО, земљорадник,рођен 1. марта 1908. године у 

Међухану код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 7. 

априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 17. фебруара 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012002) 

КОСТИЋ Јеленка МИРКО, казанџија из Андрејевца, рођен 1906. године у селу  

Ново Корито код Књажевца. Ухапшен од жандармерије као члан КПЈ-а и спроведен у 

срески затвор у Нишу. Стрељан 22. септембра 1941. године на Делијском вису. Сахрањен 

на Војничком гробљу код Ћеле Куле. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. б.б; НМН, ЛЦК, кут. 5, ф-607) 

КОСТИЋ А. ОБРЕН, земљорадник,рођен 1. децембра 1897. године у Међухану 

код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 7. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 18. јула 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012004) 

КОСТИЋ Петра РАДИСАВ, трговац у Габровцу код Ниша, рођен 1908. године у 

Прокупљу. Ухапшен од нишког Гестапоа фебруара 1943. године у Габровцу са учитељем 

Владимиром Мијалковићем као финансијер четничког покрета Драже Михаиловића и 

предат немачком логору у Нишу. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име 

му је било истакнуто на излепљеним плакатима 10. јула 1943. године. Писало је да стрељан 

као „комуниста“. 

(АЈ, Ж-0357061010; АЈ,пријава за Радисава Костића – нкл)   



275 
 

КОСТИЋ Тодора РАНЂЕЛ, земљорадник,рођен 18. марта 1896. године у 

Међухану код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 7. 

априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 23. марта 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012001) 

КОСТИЋ РУЖА, Ромкиња, домаћица у Алексинцу. Ухапшена од Немаца октобра 

1942. године у алексиначкој ромској махали и одведена у нишки логор. Стрељана 18. 

августа 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73) 

КОСТИЋ Цветка СВЕТОЗАР, металски радник, рођен 1910. године у Стојковцу 

код Вучја. Заробљен од четника Косте Пећанца марта 1942. године као борац Бабичког 

ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 25. јануара 

1943. године у логору Ботн. 

(НМН, кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а)  

КОСТИЋ Сотира СТОЈАН - СОТОЊСКИ,земљорадник, рођен 1924. године у 

Горњем Буниброду код Грделице. Заробљен од четника Косте Пећанца марта 1942. године 

као борац Кукавичког (Лесковачког) ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је умро 1943. године у логору Корген, а по другим подацима - у Пилонезу. 

(НМН, кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а; 

НМН, ЛЦК, кутија 11) 

КОЦАКОВИЋ Василија ГЕДЕОН, порески чиновник у Лозници, рођен 31. 

децембра 1912. године у Куцурами. (постоји могућност да су то подаци који су унети из 

његове лажне легитимације с којом је доспео у затвор).Ухапшен јануара 1944 године под 

оптужбом да је партизански курир. Из затвора у Шапцу интерниран у Бањички логор, где 

је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање 

трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у Крушевцу. 
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 (НМН, ЛЦК, кут.1, фас.399; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 499) 

КОЦАНОВИЋ Драгутина  БОЖИДАР, трговачки помоћник у Лесковцу, рођен 

1922. године у Власотинцу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 7. јуна 1943. године.  

(АЈ, Ж-0747025011) 

КОЦИЋ Тодора БОРИСЛАВ, студент у Лесковцу, рођен 30. септембра 1922. 

године у Лесковцу. Заробљен од четника Косте Пећанца децембра 1941. године као борац 

Лесковачког ПО и предат немачком логору у Нишу одакле је успео да побегне 12. 

фебруара 1942. године. Заробљен по други пут код нишке Каменице и враћен у логор. 

Стрељан 15. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0879058007; НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

КОЦИЋ Александра БОРИСАВ, машинбравар, рођен 1917. године у Печењевцу 

код Брестовца. Заробљен од Бугара фебруара 1942. године у Биљаници као борац Бабичког 

ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 9. априла 

1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а;  

кутија 11) 

КОЦИЋ Драгутина БУДИМИР, ученик у Нишу, рођен 1. октобра 1928. године у 

Нишу. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као припадник равногорске 

омладине – омладински штаб у Нишу. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

логор Минхен - Немачка, где је убијен 3. фебруара 1945. године.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у 

Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу) 

КОЦИЋ Ђорђа ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1910. године у Печењевцу код 

Брестовца. Заробљен од Бугара фебруара 1942. године у Биљаници као борац Бабичког 

ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 9. априла 

1943. године у логору Ботн. 
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(НМН, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а; НМН, 

ЛЦК, кутија 11) 

КОЦИЋ Александра НИКОЛА, ученик у Нишу (Принца Андреје 4), рођен 5. маја 

1924. године у Нишу. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као припадник 

равногорске омладине – омладински штаб у Нишу. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у логор Дортмунд-Немачка, где је нестао.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у 

Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу) 

КОЦИЋ Младена ПЕТАР, кројачки радник, рођен 1912. године у Петровцу код 

Лесковца. Заробљен од Бугара фебруара 1942. године у Биљаници као борац Бабичког ПО. 

Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а; 

кутија 11) 

КОЦИЋ Ђорђа РАДОМИР, земљорадник, рођен 1926. године у Каменици код 

Ниша. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац Сврљишког ПО и осуђен на смрт. 

Из затвора Специјалне полиције у Нишу стрељан 12. октобра 1942. године на месту званом 

„Суводол“, на излазу из Доње Врежине. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Каменица“) 

КОЧИЋ Саве РАДОМИР, земљорадник, рођен 1914. године у Шишинцу код 

Лесковца. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Шишинцу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 10. јануара 1945. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

КОЦИЋ Ђорђа РАТКО, радник, рођен 1924. године у Каменици код Ниша. 

Заробљен од СДС августа 1942. године као борац Сврљишког ПО и осуђен на смрт. Из 

затвора Специјалне полиције у Нишу стрељан 12. октобра 1942. године на месту званом 

„Суводол“, на излазу из Доње Врежине. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Каменица“) 
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КОШУТИЋ Драгољуба РЕЉА, радник у Куршумлијској Бањи, рођен 1915. 

године у Приштини. Ухапшен од Специјалне полиције 25. децембра 1943. године због 

сарадње са партизанским одредима.  Из затвора у Прокупљу интерниран у Бањички логор, 

где је јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање 

трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним 

плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 414; Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у НОБ 

– рукопис у ИАН) 

КРАГОВИЋ Огњена РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1920. године у Доњој 

Бресници код Прокупља. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом претреса 

Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 13. фебруара 1943. 

године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ, Ж-0518030009) 

КРАЈЦЕР Михе МАКСИМИЛИЈАН-МАКО, илегално партизанско име 

„Звонко“, радник у Алексиначким рудницима – избеглица из Словеније, рођен 1923. 

године у месту Долга Брда у Словенији. Заробљен од СДС 8. августа 1942. године у селу 

Палиграце код Алексинца као борац Озренског ПО и осуђен на смрт. Стрељан 8. 

септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-1988011002; ЗБ.НОР,1/21, 315) 

KRAUSSTRUDE, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео на Обилићевом Венцу 21). Нестао 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КРЕТИЋ Првула ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1896. године у Локви код 

Књажевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0221048001) 
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КРИВОКАПИЋ Милутина АНДРИЈА, земљорадник из Пасјаче код Прокупља, 

рођен 1888. године у Трешњеву код Берана (Црна Гора). Ухапшен од бугарске војске 

фебруара 1942. године приликом претреса Пасјаче као сарадник Топличког ПО. Стрељан 

10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0520084006) 

КРИВОКАПИЋ Андрије ДУШАН, земљорадник, рођен 25. марта 1900. године у 

Баћоглави код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Баћоглави као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су нашли 

његово име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из затвора у Прокупљу 

конфиниран у нишки логор. По пресуди одељења IV A3 интерниран на тежак принудни 

рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 6. јануара 1945. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

КРИШАНОВИЋ Јанка ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1900. године у Буковској 

код Кучева. Заробљен од Немаца октобра 1942. приликом акције на Хомољским 

планинама као активни припадник ЈВУО – сеоска заштитна стража. Из зајечарског затвора 

са већом групом заробљених равногораца из Источне Србије доведен у Нишки логор 

одакле је одведен на Сајмиште и по пресуди одељења IVA3 на тежак присилни рад у КЛ. 

Маутхаузен. Умро је 16. октобра 1943. у подлогору Гузен и спаљен у крематоријуму.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж - 0269004009)  

КРИШАНОВИЋ Јована ПАУН, земљорадник,рођен 1. марта 1900. години у 

Буковској код Кучева. Заробљен од Немаца октобра 1942. приликом акције на Хомољским 

планинама као активни припадник ЈВУО – сеоска заштитна стража. Из зајечарског затвора 

са већом групом заробљених равногораца из Источне Србије доведен у нишки логор 

одакле је одведен на Сајмиште и по пресуди одељења IVA3 на тежак присилни рад у КЛ. 

Маутхаузен. Умро је 21. октобра 1943. у подлогору Гузен и спаљен у крематоријуму.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0269004012 )  
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КРИШАНОВИЋ Љубомира СЕРАФИН, земљорадник, рођен 23. октобра 1900. 

години у Буковској код Кучева. Заробљен од Немаца октобра 1942. приликом акције на 

Хомољским планинама као активни припадник ЈВУО – сеоска заштитна стража. Из 

зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из Источне Србије доведен у 

нишки логор одакле је одведен на Сајмиште и по пресуди одељења IVA3 на тежак 

присилни рад у КЛ. Маутхаузен. Убијен је 5. маја 1945. уочи ослобођења логора на маршу 

смрти између Гузена и Грос Розеа. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0269004021 )  

КРКИЋ Мартина ПАВЛЕ, земљорадник, рођен 1890. године у Лазници  код 

Жагубице. Заробљен од Руског заштитног корпуса (Белогардејаца) фебруара 1943. године 

приликом претреса подхомољских села као припадник ЈВУО – одред војводе Жарка 

Костића. Из зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из Источне 

Србије доведен у нишки логор одакле је одведен на Сајмиште ради транспорта на 

принудни рад. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду. Стрељан 25. маја 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0820021013)  

КРМАР РАЈКО - ПРОТИЋ, приватни ужар у Нишу, рођен 1917. године у 

Госпићу. Заробљен од СДС 1942. године као борац Сврљишког партизанског одреда и 

осуђен на смрт. Стрељан 8. септембра 1942. година на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

KRONEREDITH, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Јевремовој 22). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

KRONERMEINHARD, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Јевремовој 22). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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KRONERPETERLEO, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Јевремовој 22). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

КРСЈАНОВИЋ Лазара ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1906. године у Добром Пољу 

код Бољевца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0103004020) 

КРСТИЋ ДУШАН, радник у Нишу. Према изјави преживелих логораша, ухапшен 

од Специјалне полиције у великој рацији на припаднике НОП-а у фебруару 1942. године. 

Из нишког логора стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. бб) 

КРСМАНОВИЋ Велизара ДРАГОЈЛО, земљорадник из Карана код Ужица. 

Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0682078149) 

КРСТИЋ АРСО, земљорадник, рођен 1886. године у Црној Трави. Из КЛ.Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 20. августа 1944. године.  

(АЈ, Ж-0357061020) 

КРСТИЋ Александра БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 25. марта 1926. године у 

Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса 

села под сумњом да одржава везе са ПО.  Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен 

где је убијен 26. децембра 1944. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

КРСТИЋ Алексе БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1909. године у Великом 

Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора конфиниран у логор на Сајмишту и тамо стрељан 

20. децембра 1942. године.  
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(Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,295; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб) 

КРСТИЋ Милана БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1917. године у селу Горњи 

Присјан код Власотинца. Заробљен од четника Косте Пећанца марта 1942. године као 

месни партизански борац у свом селу. Из нишког логора интерниран на принудни раду 

Норвешку где је умро 10. октобра 1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 9, ф б.б – фотографије погинулих интернираца у Норвешкој; кутија 8, ф. б.б- списак 

погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

КРСТИЋ Милана ВЕЛИМИР, земљорадник у нишкој Каменици, рођен 1913. 

године у Хуму код Ниша. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац Сврљишког 

ПО и осуђен на смрт. Из затвора Специјалне полиције у Нишу стрељан 12. октобра 1942. 

године на месту званом „Суводол“, на излазу из Доње Врежине. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Каменица“; АЈ, Ж-0364192016; НМН, 

ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 2016) 

КРСТИЋ Андреје ВИДОЈЕ, земљорадник, рођен 14. јуна 1914. године у Крављу 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 27. децембра 1944. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156002) 

КРСТИЋ Живојина ВЛАСТИМИР, студент у Нишу, рођен 1924. године у селу 

Лесковик код Беле Паланке. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. 

године у Лесковцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је курир 

између Беле Паланке и Лесковца и припадник равногорске омладине. Из лесковачког 

затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0355032013; ИАБ, BdS, M-1807) 

КРСТИЋ Михајла ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1901. године у селу Мали 

Крчимир (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 
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партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Убијен 

10. децембра 1942. године у логору Ботн.  

(АЈ, Ж-0154022014;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 280) 

КРСТИЋ ДРАГОЉУБ, земљорадник из Печењевца код Лесковца. Заробљен од 

четника Косте Пећанца као борац Лесковачког ПО. Из нишког логора интерниран за 

Норвешку где је убијен.  

(НМН, ЛЦК, кутија 2, ф 89) 

КРСТИЋ Илије ЈЕФТА, рударски радник у Лепаји код Мерошине – протеран од 

Бугара са Косова, рођен 1888. године у Врднику у Војводини. Ухапшен од Немаца као 

таоц за сина који је био у партизанима и доведен у нишки логор. Стрељан маја 1944. 

године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

КРСТИЋ Благоја ЈОВАН, земљорадник, рођен 1862. године у Шпају код Беле 

Паланке. Ухапшен од бугарске војске децембра 1941. године због скривене пушке у 

подруму. Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша у Нишу. 

(М.Миловановић, 292) 

КРСТИЋ Ранђела ЉУБОМИР, земљорадник, рођен јуна 1900. године у Церју код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 21. априла 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

КРСТИЋ Стаменка МИЛАН, земљорадник, рођен 1891. године у Горњем 

Присјану код Власотинца. Заробљен од СДС 1942. године као борац Јабланичког ПО и 

осуђен на смрт. Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било 

истакнуто на плакатираној објави са другим стрељаним комунистима, 5. августа 1943. 

године. 
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(АЈ, 0748038007) 

КРСТИЋ Николе МИЛОРАД, Ром, земљорадник, рођен 1925. године у Ваљеву. 

Одведен у логор на Бањици и јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 

1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у 

циљу одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као „комуниста“. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; кут. 13, фас. б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik 

dokumenata (Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 315) 

КРСТИЋ МИЛОШ, земљорадник из Риљца код Трстеника. Пре рата издржавао 

казну у Казненом заводу у Нишу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

КРСТИЋ Алексе МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1883. године у Долцу код Беле 

Паланке. Према послератној пријави градском НОО, стрељан 1942. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0356041005, АЈ,пријава за Милутина Крстића – нкл)   

КРСТИЋ Величка МЛАДЕН, земљорадник, рођен 1917. године у Великом 

Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

септембра 1942. године у логору Осен. 

(Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,295; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб  ) 

КРСТИЋ Младена ПЕТРОНИЈЕ, земљорадник, рођен 1920. године у Великом 

Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

децембра 1942. године у логору Карасјок. 

(АЈ, Ж-0155035019; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,293-294; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб  ) 

КРСТИЋ Николе РАДОСЛАВ, Ром, земљорадник, рођен 1922. године у Ваљеву. 

Одведен у логор на Бањици и јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 



285 
 

1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у 

циљу одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као „комуниста“. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; кут. 13, фас. б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik 

dokumenata (Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 315) 

КРСТИЋ Величка СВЕТОМИР, земљорадник, рођен 1920. године у Великом 

Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

септембра 1942. године у логору Осен. 

(Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,293-294; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

КРСТИЋ Здравка СТАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1897. године у Водању код 

Колара. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0224004008) 

КРСТИЋ Милана ТАДИЈА, земљорадник, рођен 1927. године у Крављу код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 9. децембра 1944. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 

КРСТИЋ Никодија ТИХОМИР, земљорадник, рођен 1919. године у Букоровцу  

код Беле Паланке. Заробљен од СДС 1942. године као борац Сврљишког ПО и осуђен на 

смрт. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0086004001) 

КРСТИЋ Милана ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1919. године у Горњем 

Присјану код Власотинца. Заробљен од СДС 1942. године као борац Јабланичког ПО и 

осуђен на смрт. Умро јула 1942. године у нишком концентрационом логору.  
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(АЈ, Ж-0748038008) 

КРУНИЋ Милорада ДУШАН, земљорадник, рођен 1905. године у Шарбановцу 

код Бора. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0107043016) 

КРУНИЋ Јона ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1887. године у Шарбановцу код Бора. 

Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0107043001) 

КУЗМАНИЋ Анте ПЕТАР, земљорадник, рођен 1924. године у Каштел Новом код 

Сплита (Хрватска). Заробљен од Немаца у операцији „Treibjagd” фебруара 1944. године 

између села Клока и Тополе као припадник корпуса четничког војводе Николе Калабића. 

Из Београда доведен у нишки логор и стрељан 20. марта 1944. године на Бубњу код Ниша 

у циљу одмазде.  

(ИАБ, BdS, S-828, АЈ,пријава за Петра Кузманића – нкл)   

КУКЛИЋ Ђорђа БРАНКО, ваздухопловни капетан КЈВ, рођен 17. августа 1908. 

године у Пироту. Ухапшен од Немаца и Бугара у великој рацији у Нишу 4. марта 1944. 

године када је покушао да се пребаци за Нишку Бању. Био је оперативни официр ЈВУО на 

Хомољу а касније при Врховној Команди и веза са бугарским антифашистима. Према 

изјави Персе Димитријевић, Бугари су га довели у логор са још једним затвореником из 

суседне коњичке касарне са џаком преко главе и ставили у самицу.  Из нишког логора 

интерниран на Бањицу. Осуђен на тежак присилни рад у Маутхаузену. Међутим, 

окупатори су га изузели из транспорта и стрељали са још четири четника у дворишту 

Бањичког логора где су сви и сахрањени. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 512; НМН, ЛЦК, кут. 15, изјава Персе Димитријевић о Бранку Куклићу; АЈ, 

прјава за нестанак ваздухопловног капетана Бранка Куклића – нерегистровано)  

КУЛИЋ Гаврила ПЕТАР, столарски радник у Лесковцу (Николе Скобалића 35), 

рођен 22. априла 1897. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције новембра 

1942. године у Лесковцу као члан КПЈ и предратни синдикални активиста. Из затвора 
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Специјалне полиције у Нишу конфиниран у логор на Бањици и стрељан 25. маја 1943. 

године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 658; S.Begović, Logor Banjica...,323) 

КУРАЛИТ Ђуре ЂУРА, бравар у руднику Трепча, рођен 1901. године у Бихаћу. 

Ухапшен 15.октобра 1943 године у својој кући као активиста КПЈ. Из затвора у Косовској 

Митровици интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године предат у надлежност 

Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године 

на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му 

је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

КУРТЕШЕВИЋ Кутеше БАЈРАМ, скретничар на железничкој станици у 

Белотинцу код Ниша, рођен 1911. године у Прокупљу. Ухапшен од бугарске војске 1. 

априла 1943. године у Нишу након судара немачких возова у Белотинцу. Диверзију су 

извели припадници железничке организације Драже Михаиловића из Ниша тако што су 

наредили Куртешевићу да окрене скретницу у супротном смеру. Из бугарског затвора у 

Нишу предат немачком логору и стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша у 

циљу одмазде. На излепљеним плакатима од 12. априла, Немци су га сврстали у листу 

стрељаних комуниста. 

(Подаци за Бајрама Куртешевића добијени од Сретена Димитријевића из Ниша; АЈ, фонд Ратна штета 

(1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу) 

КУРТИЋ Османа ЈУСУФ, Ром, чистач обуће, рођен 1911. године у Нишу (сточни 

Трг 70А). Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у  логор. 

Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. К/69; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67)  

КУРТИЋ Курте РАМА, Ром, индустријски радник у Алексинцу, рођен 1900. 

године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у алексиначкој ромској 

махали и одведен у нишки логор. Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; АЈ, Ж-0006002005) 
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КУРТИЋ Шаћира ТРАЈКО, Ром, чистач обуће у Нишу, рођен 1928. године у 

Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 

24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. К/70; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

КУСКУТИС ЈОВАН, лекар у Прокупљу. Ухапшен од Бугара 17. фебруара 1943. 

године у Прокупљу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из бугарског 

затвора у Нишу предат немачком логору 8. априла и стрељан 31. јула 1943. године на 

Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на 

излепљеним плакатима, 5. августа 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; С.Несторовић, Под Хисаром, 274-275) 

КУСКУТИС МАРИЈА, домаћица у Прокупљу. Ухапшена од Бугара 17. фебруара 

1943. године у Прокупљу као сарадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из 

бугарског затвора у Нишу предата немачком логору 8. априла и стрељана 31. јула 1943. 

године на Бубњу код Ниша са супругом Јованом. Немци јој нису обзнанили име на 

излепљеним плакатима, јер су крили да стрељају жене због рада за четнички покрет Драже 

Михаиловића. 

(НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде) 

KUHNFRIEDERIKE, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Јевремовој 22). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

KUHNDr. HEINRICH, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Јевремовој 22). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  
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КУЦИНОСКИ Ристе МИЛАН, индустријски радник у Нишу – избеглица из 

Македоније (пре рата службовао у Струги), рођен 1908. године у Струги (Македонија). 

Стрељан 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-1103037004) 

КУЧ Емра ИСМО, земљорадник, Арнаут, рођен 1903. године у Бару код Сјенице. 

Пре рата издржавао казну у Нишком казненом заводу због крвне освете. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0558001001) 

 

Л 

ЛАБИЦИЋ ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1888. године у Јабуковцу код Неготина. 

Стрељан априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0148009013) 

ЛАБУС Данета ВАСО, индустријски радник у Нишу – избеглица са Косова и 

Метохије, рођен 1914. године у Великој Попини код Грачца (пре рата службовао у 

Косовској Митровици). Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1943. године.  

(АЈ, Ж-0429013008) 

LAZARGERTRUDE, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Југ Богдановој 1). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LAZARSALO, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Југ Богдановој 1). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ЛАЗАРЕВИЋ БОГОЉУБ, студент у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 

фебруара 1942. године у Нишу као партизански активиста и спроведен у немачки логор.  

Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ЛАЗАРЕВИЋ Ђорђа ДИМИТРИЈЕ, земљорадник, рођен 1923. године у Оснићу 

код Бољевца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0104012006) 

ЛАЗАРЕВИЋ Стојадина ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. године у селу 

Горње Драговље (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као 

месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. 

Стрељан 15. децембра 1943. године у логору Кусанд. 

(АЈ, Ж-0153010018) 

ЛАЗАРЕВИЋ Милуна ДУШАН, опанчар, рођен 24. марта 1913. године у Тољевцу 

код Варварина. Ухапшен од бугарске полиције 19. марта 1943. године у Тољевцу као члан 

ОК КПЈ Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

ЛАЗАРЕВИЋ Матеје ЗЛАТАН, земљорадник, рођен 1900. године у Свињарици 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 15. новембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419,М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Свињарица) 

ЛАЗАРЕВИЋ Велимира ЈОВАН, пешадијски поручник ЈВ, рођен 24. фебруара 

1915. године у Београду – живео у Нишу, а после априлског слома у Рибарској Бањи. 

Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код Рибарске Бање као припадник 

Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. Из Нишког логора интерниран у 

КЛ. Маутхаузен где је убијен 12. фебруара 1944. године у подлогору „Ебензе“. 
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(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, Ж-0124016008) 

  ЛАЗАРЕВИЋ Лазара МИЈУШКО, земљорадник, рођен 1903. године у Штави код 

Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 3. фебруара 1943. године у Штави као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из затвора у Лесковца конфиниран у 

нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0283072003; ИАН, BdS, евиденција одељења IVA3) 

ЛАЗАРЕВИЋ Ристе МИЛАН, трговачки помоћник, рођен 20. октобра 1921. 

године у селу Спанцу код Куршумлије. Заробљен од СДС 15. септембра 1943. године као 

активни борац Јастребачког партизанског одреда. Стрељан 20. октобра 1943. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 10, ф. б.б; АЈ, Ж-0283069001) 

ЛАЗАРЕВИЋ Петронија МИЛЕНКО, земљорадник, рођен 1890. године у Мисачи 

код Аранђеловца. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0025020001) 

ЛАЗАРЕВИЋ Николе МИЛИЈА, земљорадник, рођен 1895. године у Јабуковцу 

код Неготина. Стрељан априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 035038010) 

ЛАЗАРЕВИЋМилојаМИХАЈЛО, старешина села, рођен 1880. године у Горњој 

Јошаници код Блаца. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом претреса терена 

око Великог Јастрепца као сарадник Топличког ПО и доведен у нишки логор. Стрељан 8. 

септембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(ВА, НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1;АЈ, Ж-0092009002) 

ЛАЗАРЕВИЋ Јована МОМЧИЛО, трговац у Нишу, рођен 1893. године у 

Призрену. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0360113003) 
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ЛАЗАРЕВИЋ  НОВИЦА - НОВЧА, опанчарски - обућарски радник у Нишу, рођен 

1902. године у Горњој Врежини. Ухапшен од Бугара 25. марта 1942. године у Нишу као 

сарадник ПО. Стрељан октобра 1942. године на Бубњу код Ниша. По другим подацима, 

интерниран на принудни рад у Немачку где је погинуо. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 1, ф. 23; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр. 325) 

ЛАЗАРЕВИЋ Мила РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1920. године у Свињарици 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 31. марта 1944. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -

Свињарица) 

ЛАЗАРЕВИЋ Михајла РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1927. године у 

Свињарици код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 10. јуна 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Свињарица) 

ЛАЗЕРЦОН ЈУДА, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 2). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛАЗИЋ Станоја БРАНКО, обућарски радник у Нишу, рођен 1920. године у 

Сталаћу. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као финансијер равногорске 

омладине – омладински штаб у Нишу. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

логор Дортмунд-Немачка, где је нестао.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у 

Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу; АЈ, Ж-0355028001) 
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ЛАЗИЋ Петра ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1910. године у Свињарици код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 15. новембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419,М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Свињарица) 

ЛАЗИЋ Светозара ВУКАШИН, земљорадник, рођен 1. априла 1917. године у 

Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса 

села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен 

где је убијен 24. јануара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

ЛАЗИЋ Ђорђа ЈОВАН, земљорадник, рођен марта 1904. године у Церју код Ниша. 

Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 9. октобра 1944. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

ЛАЗИЋ Гаврила ПЕТАР, земљорадник, рођен 1890. године у Чокоту код Ниша. 

Ухапшен од бугарске војске 10. јануара 1943. године у Чокоту након искакања немачког 

воза код нишког Казненог завода. Диверзију су извели припадници железничке 

организације Драже Михаиловића из Ниша и Лазић је ухапшен као саучесник – био је 

стражар на прузи у време несреће.  Из бугарског затвора у Нишу предат немачком логору 

и стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде. На излепљеним 

плакатима од 5. августа, Немци су га сврстали у листу стрељаних комуниста. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Чокот“; НМН, изјаве логораша, књ. 

20, изјава Александра Макотара; АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал 

са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу) 
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ЛАЗИЋ Љубомира ПЕТАР, земљорадник у Баботинцу код Прокупља – живео као 

избеглица из НДХ, рођен 1910. године у месту Баботок код Бјеловара (Хрватска). Ухапшен 

од бугарске војске 19. марта 1943. године у Вукањи као припадник одреда Дражиног 

потпоручника Милана Матића. Из бугарског затвора предат немачком логору у Нишу и 

стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0517014008; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЛАЗИЋ Мирка РАДИВОЈЕ, хармоникаш, рођен 1900. године у Гредетину код 

Алексинца. Ухапшен од Бугара 2. јула 1943. године у Гредетинукао сарадник равногораца 

– син Драгослав је био активни борац Моравске четничке бригаде поручника Драже 

Петровића. Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто 

са другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 5. августа 1943. 

године. 

(НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; пов. бр. 17900; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

ЛАЗИЋ Зафира СТОЈАН, земљорадник, рођен 1901. године у Свињарици код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 15. децембра 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Свињарица) 

ЛАЗОВИЋ Милана ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1920. године у селу Велика 

Плана код Прокупља. Ухапшен од СДС као партизански сарадник. Стрељан 12. јуна 1944. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0518032043) 

ЛАЗОВИЋ Ђорђе ЉУБО, земљорадник, рођен 1923. године у селу Велика Плана 

код Прокупља. Ухапшен као партизански сарадник и стрељан 16. августа 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0518032057) 
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ЛАКИЋ Видојка МИЛУН, трговац у Алексинцу, рођен 1903. године у Тешици 

код Алексинца. Из нишког логора стрељан 2. марта 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0361116006) 

ЛАКИЋЕВИЋ Јована БЛАГОЈЕ-ДАНИЛО, ученик Лесковачке гимназије, рођен 

1924. године у Зоровцу код Бојника. Заробљен од четника Косте Пећанца марта 1942. 

године на Сувој планини као политички делегат 1. вода 3. сувопланинске чете Бабичког 

ПО и кандидат за пријем у КПЈ. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је убијен у логору Карасјок. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ЛАКИЋЕВИЋ Петра ПЕТКО - ШОЛЕ, бакалин у селу, рођен 1896. године у 

Трпези код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 2. јула 1943. године у Трпези под 

оптужбом да је убио бугарског капетана два дана раније као активни припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића (био је равногорски командант села док се у његовој кући 

дуго времена налазио Горски штаб 110 мајора Радослава Ђурића). Бугари су му запалили 

кућу за одмазду а њега одвели у затвор у Нишу и касније предали немачком логору. 

Осуђен на смрт и стрељан 17. септембра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-028308006, ИАН, BdS, евиденција одељења IVA3; BdS, M-1807) 

ЛАКЧЕВИЋ Видака БРАНКО-МИЛИЈА, студент у Београду, рођен 1922. године 

у Бару (Црна Гора). Стрељан 15. јула 1942. године на Бубњу код Ниша као заробљени 

борац Озренског партизанског одреда. 

(АЈ, Ж-0907013019) 

LANDMANPEPI, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Поенкареовој 22). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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LAP LEO, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Јевремовој 22). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛАПЧЕВИЋ Милуна ВУЧИЋ - ВУЧКО,  земљорадник,рођен 23. маја 1900. 

године у Међухану код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 7. априла. Интерниран на принудни рад Из Нишког логора интерниран у 

КЛ. Маутхаузен где је убијен 23. марта 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012015) 

ЛАПЧЕВИЋ Радоша ТИОСАВ,  земљорадник,рођен 1925. године у Међухану код 

Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 7. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 27. априла 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012005) 

LARZE CAROLA, Немица (Ромкиња),рођен 7. фебруара 1938. године у месту 

Hanau. Ухапшена по тражењу Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године 

у Скопљу. Из нишког логора интернирана у КЛ. Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

LARZE TONI, Немaц (Ром),рођен 6. новембра 1934. године у месту Diemitz. 

Ухапшен по тражењу Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у 

Скопљу. Из нишког логора интерниран у КЛ. Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

LARZE FRANZISKA, Немица (Ромкиња),рођена 18. августа 1918. године у месту 

Willandsheim. Ухапшена по тражењу Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. 

године у Скопљу. Из нишког логора интернирана у КЛ. Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 
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LARZE WERNER, Немaц (Ром),рођен 23. априла 1936. године у месту Crossen. 

Ухапшен по тражењу Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у 

Скопљу. Из нишког логора интерниран у КЛ. Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

LASTMANSALO, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Цара Николе 14). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛАТИФОВИЋ ИБРАХИМ-КАРАКОН, Ром, џамбас у Нишу. Ухапшен од Немаца 

20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

ЛАТИФОВИЋ Шеме РЕЏЕП, Ром, индустријски радник у Лесковцу, рођен 1926. 

године у Лесковцу. Ухапшен од Немаца 1943. године у Лесковцу и доведен у логор. 

Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(АЈ, Ж-0757047019) 

ЛАТИФОВИЋ Османа ТРАЈКО, Ром, ковач, рођен 1888. године у Нишу. 

Ухапшен од Немаца јуна 1943. године у Нишу и одведен у логор, где је остао до марта 

1944. године. Умро 12. новембра 1947. године од последица мучења у логору. 

ЛАТИНСКИ Радивоја ЖИВОРАД, индустријски радник у Нишу, рођен 1921. 

године у Трњану код Житковца. Ухапшен од бугарске војске фебруара 1943. године у 

Трњану као активиста Озренског ПО – једно време и борац. Из бугарског затвора предат 

немачком логору и стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; АЈ, Ж- 0009051016) 

ЛАФАЈЕТ ЛУЧА, ученица у Нишу, рођена 1928. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 
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(ЈИМБ, рб. 8850, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LACHSDESIDER, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 2). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LEBENTHALALOIS, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Поенкареовој 22). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ АВРАМ, трговац у Нишу (Трг Краља Александра 12), рођен 1864. године у 

Нишу.  Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8858, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ЈосифаАВРАМ, дете са станом у Нишу (Обреновићева 18), рођен 1940. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8859, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ БЕЛА, домаћица у Нишу (Обреновићева 18), рођена 1918. године у Нишу.  

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8860, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ИсакаБЕЊАМИН, кројач у Нишу (Јевремова 3), рођен 1888. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8861, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 



299 
 

ЛЕВИ Мошe БИЊА, службеник у Нишу (Скопљанска 1), рођен 1896. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8862, ИАН, КОЗАРА, кут.1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

ЛЕВИ БОЈАНА, домаћица у Нишу (Лешјанинова 41), рођена 1909. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ БУНА, домаћица у Нишу (Лешјанинова 29), рођена 1884. године у Нишу.  

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8864, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ БУНА, домаћица у Нишу, рођена 1920. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8865, ИАН, КОЗАРА, кут.1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

ЛЕВИ БУЧЕ, домаћица у Нишу (Трг Краља Александра 12), рођена 1915. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8863, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ВИДА, домаћица у Нишу, рођена 1920. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8886) 

ЛЕВИ МошеДАВИД, трговац у Нишу (Момчилова 8), рођен 1886.године у Нишу.  

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8867, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ХајимаДАВИД, трговац у Нишу, рођен 1870. године у Нишу.Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 
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(ЈИМБ, рб. 8866, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ДОНА, јеврејска поданица у Нишу, рођена у Београду. Из КЛ. Ниш 

транспортована на Сајмиште и угушена гасом у марту 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ Моше ЕМИЛИЈА, јеврејска поданица у Нишу, рођена 1897. године у 

Београду. Из КЛ. Ниш транспортована на Сајмиште и угушена гасом у марту 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ЕТЕЛ, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живела у Масариков Кеј 9). Нестала 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ЕФРАЈИМ, трговац у Нишу, рођен 1911. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ.Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8868, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ Самуила ЗЕМИНА, дете у Нишу (Лешјанинова 41), рођена 1940. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интернирана са мајком и другом сестром на Сајмиште где је 

угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ИСАК, трговац у Нишу (Јевремова 3), рођен 1866. године у Нишу. Ухапшен 

од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 

19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8870, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ЈАКОВ, трговац, рођен 1901. године у Лесковцу- живео у Београду. Побегао 

из Београда да би се пребацио у Македонију али је код Дољевца ухваћен од Бугара и 

враћен у Ниш. Из логора изведен и стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу.  

(НМН, кут. 11, ф. Ј-75). 
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ЛЕВИ Давида ЈАКОВ, фотограф у Нишу (Момчилова 8), рођен 1914. године у 

Нишу.  Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8871, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ЈЕНДА, трговац у Нишу (Лешјанинова 29), рођен 1867. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8872, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ЈОЗЕФ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Масариков Кеј 9). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ЈОСИП, јеврејски поданик из Лесковца. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ АврамаЈОСИП, трговац – галантериста у Нишу (Обреновићева 18), рођен 

1903. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8873, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ Аврама ЛЕНКА, јеврејска поданица, рођена 1903. године у  Лесковцу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији) 

ЛЕВИ ЛИОН, трговац у Зајечару, рођен 1885. године у Видину (Бугарска). 

Ухапшен са осталим зајечарским Јеврејима и депортован у КЛ. Ниш. Стрељан 19. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији) 
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ЛЕВИ ИсакаМАЛВИНА, домаћица у Нишу (Јевремова 3), рођена 1908. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8874, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ МАТИЛДА, домаћица у Нишу, рођена 1888. године у Нишу. Из КЛ.Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8876, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ ЈаковаМАТИЛДА, домаћица у Нишу, рођена 1908. године у Нишу. Из 

КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8875, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ АшереМАЗАЛ, домаћица у Нишу (Давидова 4), рођена 1894. године у 

Нишу.  Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8877, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ Давида МЕНАХЕМ, фотограф, рођен 1913. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8879) 

ЛЕВИ МОША, трговац, рођен 1912. године у  Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8878) 

ЛЕВИ Самуила НАТА, дете у Нишу (Лешјанинова 41), рођена 1934. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интернирана са мајком и сестром на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ Исака ОРУ, домаћица у Нишу, рођена 1904. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8880) 
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ЛЕВИ Исака ПЕРЛА, домаћица у Нишу, рођена 1904. године у Нишу.  Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8881) 

ЛЕВИ ПЕРСА, домаћица у Београду, рођена 1896. године у Симферпољу (Русија) 

Београду. Побегла је из Београда у намери да се домогне Албаније, прикључује се 

Јабланичком ПО. Заробљена марта 1942. године и спроведена у нишки логор. Интернирана 

са осталим Јеврејкама на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(АЈ, пријава за Персу Леви – нкл)  

ЛЕВИ РЕГИНА, домаћица у Нишу, рођена 1925. године у Београду. Из КЛ.Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ  Аврама РАХАМИН, старетинар, рођен 1910. године у  Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8882) 

ЛЕВИ  Давида РАХАМИН (LEWI RACHAMIN), трговац, рођен 1912. године у  

Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8883, http://db.yadvashem.org/) 

ЛЕВИ РЕГИНА, домаћица у Нишу (Обреновићева 1), рођена 1924. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

ЛЕВИ РЕГИНА, домаћица у Зајечару, рођена у Видину (Бугарска). Ухапшена са 

осталим зајечарским Јеврејима и депортована у КЛ. Ниш. Интернирана на Сајмиште где је 

угушена гасом марта 1942. године. 

 (АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији) 

http://db.yadvashem.org/
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ЛЕВИ САМУИЛ, трговачки помоћник у Нишу (Лешјанинова 41), рођен 1896. 

године у Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕВИ САРА, домаћица у Нишу, рођена 1870. године у Нишу.  Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8884) 

ЛЕВИ СОЛ, домаћица у Нишу, рођена 1917. године у Нишу.  Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8885) 

ЛЕВИ Лиона ХАНА, ученица у Зајечару. Ухапшена са осталим зајечарским 

Јеврејима и депортована у КЛ. Ниш. Интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

 (АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији) 

ЛЕВИ ХАНА, домаћица у Нишу (Момчилова 8), рођена 1916. године у Нишу.  Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8869, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LEDERERINGE, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 4). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LEDERERKARL HEINZ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 4). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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LEDERERHELENE, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 4). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LEITMANJOSEF, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Лешјаниновој 33). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕКИЋ Илије СТЕВАН, ученик 7. разреда гимназије у Баљевцу, рођен 30. 

новембра 1924. године у Вражогрнцу код Зајечара. Заробљен од четника Косте Пећанца 

децембра 1941. године као борац Копаоничког ПО и спроведен у нишки логор. Погинуо 

12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Л/8; М.Миловановић, 293) 

LEMPART LEO, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Књегиње Љубице 3). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕОНОВИЋ, домаћица у Нишу, рођена 1908. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8855, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕОНОВИЋ МикеДЕЗИ, ученица у Нишу, рођена 1935. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8851, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕОНОВИЋ МикеЛЕОН, ученик у Нишу, рођен 1933. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8852, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ЛЕОНОВИЋ МикеМАТИЛДА, дете са станом у Нишу, рођена 1937. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8853, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕОНОВИЋ МИКА, трговац у Нишу, рођен 1902. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу.Из КЛ. Ниш изведенна Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8854 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕОНОВИЋ МОРИЦ, јеврејски поданик у Нишу, рођен 1897.године у 

Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу.Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8856 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕОНОВИЋ НИСИМ, кројач у Нишу, рођен 1866. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу.Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8856 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕОНОВИЋ МошеСОЈКА, домаћица у Нишу, рођена 1914. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8857 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕП ЛЕО, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у генерала Боже Јанковића 14). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛЕПОЈЕВИЋ Симе ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1906. године у Горњој 

Трнави код Прокупља. Ухапшен од Специјалне полиције децембра 1941. године као 

партизански активиста и доведен у немачки логор у Нишу. Стрељан 17. фебруара 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж-0517026005; НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б)  

ЛЕПОЈЕВИЋ Данила ВОЈИСЛАВ, студент у Лесковцу, рођен 1921. године у 

Броду код Црне Траве. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у 

Лесковцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је припадник 

равногорске омладине и један од водећих тројки. Из лесковачког затвора конфиниран у 

нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0747023009; ИАБ, BdS, M-1807) 

LESERSONJUDA, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Лешјаниновој 33). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

  ЛЕУМ ВРТО, заробљени италијански војник. Стрељан 14. септембра 1944. године 

у кругу логора са још 35 затвореника приликом расформирања нишког концентрационог 

логора. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, изјава Димитрија Николића из Алексинца)   

LEFKOVIC JULIUS, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 4). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LIEBRECHT Dr. MARTIN, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 2-а). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛИСУЛОВ Средоја ВЛАДИМИР, радник у руднику Трепча – живео у Вучитрну, 

рођен 18. марта 1913. године у Великој Кикинди. Ухапшен 15.октобра 1943 године у својој 

кући као активиста КПЈ. Из затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, 

где је јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање 
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трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним 

плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

LITHAUERBERNARD, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 3). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LITHAUERLEON, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 3). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LITHAUERSARA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 3). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЛИЧИЋ Демира ИБРО, Ром, индустријски радник, рођен 1909. године у 

Моклишту код Беле Паланке. Ухапшен од Немаца 1942. године и спроведен у затвор 

Среског суда у Нишу где је умро 5. августа 1943. године. 

(АЈ, Ж-0086003030) 

ЛИЧИЋ Омера ОМЕР, Ром, ковач, рођен 1910. године у Белој Паланци. Заробљен 

од СДС 1942. године као борац Сврљишког ПО и осуђен на смрт. Стрељан 10. јула 1943. 

године на Бубњу у циљу одмазде због убиства једног поручника СДС.  

(АЈ, Ж-0471002014) 
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ЛИЧИЋ Османа ОСМАН, Ром, ковач, рођен 1908. године у Белој Паланци. 

Ухапшен  јануара 1943. године и спроведен у логор као таоц. Стрељан 24. фебруара 1943. 

године на Бубњу код Ниша са великом групом нишких и алексиначких Рома. 

(АЈ, Ж-0471002014) 

LONTSCHARNATAN, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Масариков Кеј 9). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LONTSCHAR FRANZ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живеo у Масариков Кеј 9). Нестаo 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LOWIETEL, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Лешјаниновој 33). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

LOWI JOSEF, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Лешјаниновој 33). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

  ЛУЖАИЋ Миће ДУШАН, чиновник Управе полиције у Нишу, рођен 20. априла 

1905. године у месту Дабар код Оточца (Хрватска). Ухапшен од нишког Гестапоа 1. 

септембра 1942. године у Нишу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића и 

осуђен на смрт због руковања илегалном радио-станицом у граду. Стрељан 1. октобра 

1942. године на Бубњу код Ниша са још 6 Михаиловићевих људи. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

  ЛУЖАИЋ Илије СТЕВАН-СТЕВО, агент Управе полиције у Нишу (Кеј 29. 

децембра бр. 14), рођен 20. октобра 1912. године у месту Дабар код Оточца (Хрватска). 
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Ухапшен од нишког Гестапоа 3. децембра 1942. године у Нишу као припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића – био је главни обавештајни човек Команде Јужне Србије у 

лесковачком крају. Нестао у нишком концентрационом логору.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; BdS, J-660) 

ЛУКИЋ Драгутина КРСТОНИЈЕ-КРСТА, земљорадник, рођен 1917. године у 

Личју код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора конфиниран на Сајмиште где је умро од тифуса 11. 

септембра 1942. године. 

(АЈ, Ж-0098040022;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 309) 

ЛУКИЋ Милана МИРКО, земљорадник у Андрејевцу, рођен 1910. године у 

Габровници  код књажевачке Калне. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0219010006) 

ЛУКОВИЋ Милорада ЈЕЗДИМИР, земљорадник, рођен 1922. године у селу 

Прекопуце код Прокупља. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом претреса 

Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 13. фебруара 1943. 

године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ; 0519055022) 

ЛУЧИЋ Мише МИЛОШ, учитељ у Баљевцу на Ибру, рођен 10. децембра 1913. 

године у селу Забрђе код Пљевље (Црна Гора). Заробљен од четника Косте Пећанца 

децембра 1941. године као борац Копаоничког ПО и спроведен у нишки логор. Погинуо 

12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша. Немци су га донели мртвог 

у логор (умро је од задобијених рана на прелазу пруге Ниш - Зајечар). 

 (НМН, ЛЦК, картон логораша, Л/4; М.Миловановић, 293) 

ЛУЧИЋ Новака МИЛУТИН, опанчарски радник у Чачку, рођен 1893. године у 

Враћевшници код Горњег Милановца. Ухапшен од Немаца септембра 1943. годинезбог 

сарадње са партизанским одредом. Из затвора у Чачку интерниран у Бањички логор, где је 

јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова 
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злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада 

партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. 

јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас. Л-19; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 415) 

 

Љ 

ЉЕШЕВИЋ Крсте МИХАЈЛО, резервни пешадијски капетан и адвокат у 

Прокупљу – за време окупације избегао и живео у селу Бадања код Блаца, рођен 20. 

децембра 1909. године у Никшићу (Црна Гора). Пре рата био је првак радикалне странке у 

Топлици и неколико пута кандидован за посланика. Приступио ЈВУО 1941. године када је 

у својој кући скривао бројне Михаиловићеве изасланике из западне Србије. Ухапшен од 

немачке и бугарске полиције  20. марта 1943. године у Блацу када је кренуо у посету 

рођацима. У претресу му је пронађен пиштољ и поверљива четничка архива. Спроведен у 

нишки логор 5. априла 1943. године и стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

Име му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним 

плакатима, 12. априла 1943. године. 

(АЈ, Ж-0918076024; НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; С.Несторовић, Под 

Хисаром, 124, 274; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЉУБЕНКОВИЋ Јована КРСТА, ковач, рођен 1909. године у Горњем Душнику 

(нишко Заплање). Ухапшен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран 23. априла 1942. године на принудни рад у 

Норвешку. Стрељан 23. септембра 1943. године у логору Ботн. 

(АЈ, Ж-0359086018; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 277) 

ЉУБЕНОВИЋ Крсте АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1924. године у 

Мајковцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 
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2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 9. августа 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Мајковац) 

ЉУБЕНОВИЋ Душана ЂОРЂЕ, техничар у мастовској радионици у Нишу, рођен 

6. маја 1916. године у Прахову код Кладова. Ухапшен априла 1942. године у Земуну као 

курир Покрајинског комитета КПЈ-а и враћен у Ниш. Стрељан 17. октобра 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ЉУБЕНОВИЋ Јована КРСТА - ШАКА, земљорадник, рођен 1907. године у 

Горњем Душнику (нишко Заплање). Из нишког логора интерниран за Норвешку где је 

убијен.  

(НМН, ЛЦК, кутија 9, ф б.б – фотографије погинулих интернираца у Норвешкој)  

ЉУБЕНОВИЋ Момчила РАНЂЕЛ, земљорадник, рођен 1895. године у Мајковцу 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 8. априла 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Мајковац) 

ЉУБЕНОВИЋ Момчила СТАМЕНКО, земљорадник, рођен 1894. године у 

Мајковцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 7. августа 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Мајковац) 

ЉУБЕНОВИЋ Јована СТОЈАН, земљорадник, рођен 1913. године у Мајковцу 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 
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сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад уКЛ. Маутахузен где је убијен 23. марта 1945. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Мајковац) 

ЉУБИСАВЉЕВИЋ Обрада АНДРЕЈА, земљорадник, резервни поручник–

преживели Солунац (хром у једну ногу), рођен 1881. године у Горњој Пешчаници код 

Алексинца. Ухапшен од немачке фелджандармерије 15. јуна 1943. године у Горњој 

Пешчаници као равногорски командант села. Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу 

код Ниша са другим равногорцима. 

(ВА, НДА, кут. 24, пов. бр. 17900; ИАН, фонд VARIA – рукопис хронике села Делиград; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 

ЉУБИЋ Љубомира ВЕЛИН, земљорадник, рођен 1921. године у Бачевини код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузенгде је убијен 5. јануара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419,М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за 

погинуле заточенике логора Маутхаузен -Бачевина) 

ЉУБИЋ Васиљка ГОРЧА, земљорадник, рођен 1909. године у Слишану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ЉУБИЋ Китана ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1920. године у Бачевини код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 24. 

априла 1944. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен -Бачевина) 
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ЉУБИЋ Светозара ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1920. године у Бачевини 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 28. децембра 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419,М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за 

погинуле заточенике логора Маутхаузен -Бачевина) 

ЉУБИЋ Милана ЈОСИП, земљорадник, рођен 17.априла1906. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 3. децембра 1943. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0101016028) 

ЉУБИЋ Божила ЉУБИША, земљорадник из Ивања код Бојника. Ухапшен од 

Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да одржава везе са 

ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271) 

ЉУБИЋ Дине ПЕТАР, земљорадник, рођен 1912. године у Бачевини код Лебана. 

Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО.  Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1. 

новембра 1943. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен -Бачевина) 

ЉУБИЋ Томе СТОЈАНЧА, земљорадник, рођен 1912. у Ивању код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО.  Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 14. 

маја 1945. године.  
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(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0101016018) 

ЉУБОМИРОВИЋ Живојина СВЕТОМИР - ТОМА, земљорадник, рођен 1913. 

године у Бучуму код Сврљига. Ухапшен од Бугара јуна 1942. године због сарадње са 

партизанским одредима у сврљишком крају. Убијен децембра 1942. године у нишком 

логору као помагач другог бекства. Према сведочанству Најде Љубомировић стрељан је од 

стране једног Гушевчана који је био у пољској стражи.  

( НмН, ЛЦК, кутија 14, б.б ) 

ЉУМОВИЋ Радосава АНДРИЈА, земљорадник из Гласовика код Прокупља, 

рођен 1882. године у месту Црнци код Бара (Црна Гора). Ухапшен од СДС 1942. године 

као сарадник Топличког ПО. Умро у затвору Специјалне полиције у Нишу.  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. С-159) 

 

М 

МАГЛИЦА Антона ЈОЖЕ, припадник КЈВ, рођен 1909. године у месту Голец код 

Марибора (Словенија). Осуђен на смрт од немачког војног суда под оптужбом да је 

припремао бекство из заробљеничког логора у Нишу. Стрељан 10. маја 1941. године у 

Нишу. 

(АЈ, Ж-2024177026) 

МАДИЋ Анте СВЕТОМИР, молер у Нишу – мобилисан у СДС среза Нишког, 

рођен 24. маја 1906. године у Пироту. Ухапшен од Специјалне полиције10. јула 1943. 

године у Нишу због покушаја бекства у ЈВУО – чији је сарадник био. Из нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици а одатле транспортован 15. јуна 1944. године у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 6. децембра 1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA)  
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МАЈЕР Хермана ВОЛФ, сапунџија, Јеврејски поданик из Чехословачке, рођен 8. 

јуна 1891. године у Саноку (Немачка). Из КЛ. Ниш интерниран 1. марта 1942. године у 

јеврејски логор на Сајмиште, касније на Бањици. Стрељан 11. августа 1942. године у 

Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 449;  ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

MAJERERIKA, јеврејска избеглица – досељенa у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Лешјаниновој 33). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАЈИРОВИЋ Боре МИРКО, Ром, трговачки помоћник у Нишу, рођен 15. августа 

1915. године у  Нишу. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици  где је стрељан 9. 

маја 1942. године.  

(НМН, ЛЦК кут. 12, ф. М-92). 

МАЈИС МОСЕ, студент у Нишу (Трг Краља Александра 34), рођен 1925. године у 

Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАЈХЕН Блаже ЈАКОБ, припадник КЈВ, рођен 1912. године у селу 

Наткрижовљани код Вараждина (Хрватска). Осуђен на смрт од немачког војног суда под 

оптужбом да је припремао бекство из заробљеничког логора у Нишу. Стрељан 10. маја 

1941. године у Нишу. 

(АЈ, Ж-2759126002) 

МАКИЋ Алита АЛИЈА, ковач, рођен 1898. године у Нишу. Ухапшен од немачке 

војске 20. октобра 1942. године и спроведен у логор. Интерниран на принудни рад у КЛ. 

Саксенхаузен (Немачка) где је умро 1944. године. 

(АЈ, Ж-0360105008) 
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МАКСИМОВИЋ Јона ИЛИЈА, трговац, рођен 1913. године у Злоту код Бора. 

Умро у нишком концентрационом логору марта 1943. године. 

 (АЈ, Ж-0106028007) 

МАКСИЋ Светолика МИОДРАГ, учитељ из Каоника код Крушевца, рођен 1. 

априла 1911. године у селу Пољна код Трстеника. Ухапшен од бугарске казнене 

експедиције 8. новембра 1942. године у Ђунису где се затекао због сарадње са 

партизанским одредима. Из бугарског затвора у Нишу, одведен у село Церово код Ражња и 

стрељан 9. јануара 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. б.б; кут. 2, ф. 43) 

MALZJOSEF, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Јелене Димитријевић 5). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

MALZ PETI, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живела у Јелене Димитријевић 5). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАМУТОВИЋ Јунуза ЏЕМАИЛ, Ром, музикант у Нишу (Вождова 102), рођен 

1913. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у 

логор. Стрељан 20. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, картон логораша, М/4; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МАНДИЛ Ашере АВРАМ, службеник у Нишу, рођен 1889. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(СО Ниш, МКУ СО Ниш 1950-1951, књ. 6; ЈИМБ, рб. 8887) 

http://db.yadvashem.org/
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МАНДИЛ Исака БУНА, домаћица у Нишу, рођена 1924. године у Нишу.  Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8888, ) 

МАНДИЛ БУСА – БУЛИША (MANDIL BUSA BUSE), домаћица у Нишу, рођена 

1887. године у Нишу.  Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8889, http://db.yadvashem.org/) 

МАНДИЛ ВЕНЕЗИЈА, домаћица у Нишу (Царице Јелене 3), рођена 1884. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8924, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ ВИДА( MANDIL VIDA), домаћица у Нишу (Обилићев Венац 21), 

рођена 1900. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8925, ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/) 

МАНДИЛ ДАВИД (MANDIL DAVID), трговачки помоћник у Нишу (Обилићев 

Венац 22),рођен 1903. годинеу Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

МАНДИЛ ИсакаЕСТЕРА, домаћица у Нишу (Џорџа Вашингтона 4), рођена 1904. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8891, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ ЕФРАИМ, трговац, рођен 1891. године у Нишу.  Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8890) 

http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
http://db.yadvashem.org/
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МАНДИЛ НахманаИСАК (MANDIL YITHAC), ученик у Нишу (Џорџа 

Вашингтона 4), рођен 1934. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је 

угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8895, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/ ) 

МАНДИЛРахаминаИСАК (MANDIL YITHAC) , трговац у Нишу (Масариков Кеј 

9), рођен 1892. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. 

Убијен децембра 1941. године у нишком концентрационом логору. 

(ЈИМБ, РБ.8896, ИАН, КОЗАРА,КУТ. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/) 

МАНДИЛХаима ИСАК, трговац у Нишу, рођен 1894. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ ЈАКОВ, доктор у Нишу (Душанова 43), рођен 1897. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8897, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ ЈАКОВ, трговац у Нишу (Давидова 2), рођен 1901. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ ИсакаЈОСИП (MANDIL JOSIP), службеник у Нишу, рођен 1914. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8897, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

МАНДИЛ ЕфраимаКЛАРА, домаћица у Нишу, рођена 1920. године у Загребу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

http://db.yadvashem.org/
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(ЈИМБ, рб.8898 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ МошеЛЕОН (MANDIL LEON), трговац робом за извоз у Нишу 

(Царице Јелене 3, држао радњу у Обреновићевој 10), рођен 1869. године у Нишу. Ухапшен 

од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 

19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8899, ИАН, КОЗАРА, кут. 1,http://db.yadvashem.org/  ) 

МАНДИЛ НисимаЛЕСИ (MANDL LESI), дете(Момчилова 9), рођена 1941. 

године у Нишу.  Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8900, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

МАНДИЛ ЛИКА (MANDIL LIKA), домаћица у Нишу, рођена 1886. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8901, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

МАНДИЛ АврамаМАЗАЛ (MANDIL MAZAL), домаћица (Момчилова 9), рођена 

1922. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8903, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

МАНДИЛ ИсакаМАЗАЛ, домаћица (Вождова 14), рођена 1899. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8904, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ МАРИКА, домаћица, рођена 1907. године у Загребу. Из 

КЛ.Нишинтернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

МАНДИЛ Нисима МАРСЕЛА, дете, рођена 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8902, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

http://db.yadvashem.org/
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МАНДИЛ Левија МАТИЛДА (MANDIL MATILDA), домаћица у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1, http://db.yadvashem.org/) 

МАНДИЛ МИКА, фотограф у Нишу, рођен 1903. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8905, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ МИКА (MANDIL MIKA), службеник у Нишу, рођен 1914. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8906, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

МАНДИЛ МОРДЕХАЈ (MANDIL MORDEHAJ), трговац у Нишу (Принца 

Андреје 3), рођен 1865. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8908, ИАН, КОЗАРА, кут. 1, http://db.yadvashem.org/) 

МАНДИЛ Аврама МОРИЦ, трговац, рођен 1876. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године.  

(ЈИМБ, рб.8909) 

МАНДИЛ РахаминМОРИЦ, трговац мануфактуром у Нишу (Обилићев венац 21), 

рођен 1897. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8910 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ МОША, трговачки помоћник у Нишу (Ђорђа Вашингтона 4), рођен 

1899. године у Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

http://db.yadvashem.org/
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ Исака МОША, трговац у Пожаревцу (Светог Саве 9), рођен 6. 

децембра 1912. године у Нишу. Из Ниша је избегао октобарско хапшење Јевреја и отишао 

у Пожаревац где се скривао. У новембру 1941. године откривен, ухапшен и са великом 

групом затвореника из Источне Србије доведен у нишки логор одакле је транспортован у 

логор на Бањици. Стрељан 15. децембра 1941. у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 180; АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији) 

МАНДИЛ Леона МОША, трговац у Нишу (Царице Јелене 3), рођен 1905. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8911, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ Р. НАХМАН, службеник у Нишу (Џорџа Вашингтона 4) , рођен 1898. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8912, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ НИНА, домаћица у Нишу(Момчилова 9), рођена 1888. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8913, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛИсакаНИСИМ, трговац у Нишу (Момчилова 9), рођен 1924. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Убијен у нишком 

концентрационом логору децембра 1941. године.  

(ЈИМБ, РБ.8914., ИАН, КОЗАРА,КУТ. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

МАНДИЛ Рахамина НИСИМ, ученик у Нишу, рођен 1919. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8915, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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МАНДИЛ Нине ОРУ, домаћица у Нишу (Момчилова 9), рођена 1919. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8916, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ Морхехаја ПУРИСА, јеврејска поданица – пребачена из емигрантског 

колективног логора у Куршумлијској Бањи у Ниш и заточена са другим Јеврејима у логор 

на Црвеном крсту. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8916, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ РАЈКА, домаћица у Нишу (Масариков Кеј 9), рођена 1875. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8920, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ Нахмана РАХАМИМ, ученик у Нишу (Џорџа Вашингтона 4), рођен 

1929. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8917, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ РАХЕЛ, домаћица у Нишу (Момчилова 9), рођена 1875. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8919, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ РАХЕЛ, домаћица у Нишу (Принца Андреје 3), рођена 1895. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8918, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ РАШЕЛА, домаћица у Нишу (Момчилова 9), рођена 1914. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8921, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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МАНДИЛБена РЕБЕКА, домаћица у Нишу (Масариков Кеј 9), рођена 1893. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8922, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

МАНДИЛ РИНА, домаћица у Нишу (Момчилова 9), рођена 1940. године у Нишу. 

Из КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8923, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ Рахамида САМУЕЛ, јеврејски поданик, рођен 1850. године у Лесковцу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

МАНДИЛ САМУИЛО, трговац у Нишу (Давидова 9), рођен 1907. године у 

Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛ Исака СОЛОМОН, трговац у Пожаревцу (Кнеза Лазара 8), рођен 1907. 

године у Нишу. Из Ниша је избегао октобарско хапшење Јевреја и отишао у Пожаревац 

где се скривао. У новембру 1941. године откривен, ухапшен и са великом групом 

затвореника из Источне Србије доведен у Нишки логор одакле је транспортован у логор на 

Бањици. Стрељан 15. децембра 1941. у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 180; АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији; 

ЈИМБ, рб. 8598) 

МАНДИЛ ФРАНКА, домаћица у Нишу, рођена 1901. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8892) 

МАНДИЛ Исака ХАЈИМ, студент у Нишу, рођен 6.септембра 1920. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8893) 
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МАНДИЋ Илије ДРАГОШ, молер у Лапову, рођен 1. новембра 1912. године у 

Мостару. Према плакатираној објави од 12. августа 1943. године, стрељан 30. јула 1943. 

године у Нишу у циљу одмазде због напада партизана на рудник Боговина код Бољевца. 

Окарактерисан као комуниста. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 207; Ђ.Стаменковић, Бубањ, 33) 

МАНДИЛОВИЋ Данила АЛЕКСАНДАР, службеник у Нишу, рођен 1911. године 

у Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(СО Ниш, МКУ СО Ниш 1950-1951, књ. 6) 

МАНДИЛОВИЋ БЕЛА, домаћица у Нишу, рођена 1895. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 36492, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛОВИЋ БУСА, домаћица у Нишу, рођена 1891. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 36472, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЛОВИЋ Боре ИСАК, дете, рођен 1937. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 36491, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНДИЋ БОСА, домаћица, рођена 1881. године у Прокупљу. Ухапшена од 

Немаца 1942. године као партизански активиста и одведена у логор. Стрељана октобра 

1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, картон логораша, бр. М/7) 

МАНДИЋ - ЈОВАНОВИЋ Светозара РАТОМИР - РАТА, земљорадник, рођен 

1915. године у Срњу код Крушевца. Ухапшен 8. јануара 1943. године у родном селу као 

припадник месне четничке страже у крушевачкој четничкој бригади. Предао се есесовцима 

са осталим четницима како би омогућили команданту Гвоздену Недељковићу да се са 
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батаљоном на време склони из села и да не би нацисти палили куће. Из крушевачког 

затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0264022018; П.Миладиновић, А.Динчић, Расински корпус српских четника Равне Горе, 133) 

МАНИЋ Ђорђе БОЖИДАР - БОЖА, председник општине Житорађа и резервни 

пеш. капетан ЈВ, рођен 21. фебруара 1905. године у Пироту. Ухапшен од бугарске војске 

17. фебруара 1943. године у Житорађи са својим кметовима Миланом Стошићем и 

Миланом Недељковићем када су фашисти из заплењене архиве сазнали да је главни 

организатор четничког покрета Драже Михаиловића у Добричу и да је постављен за 

команданта среза Добричког у организацији ЈВУО. Из бугарског затвора испоручен 

нишком логору 4. априла – био је у самици 5, где је на плафону ексером избадао своје име. 

Стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са другим 

стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 12. априла 1943. године 

(НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; 

Податке, фотографију и документацију пружила Јелена Стојичић, ћерка Мирослава Зотовића, којој је 

Божа Манић био теча) 

МАНИЋ Таце ДОБРИВОЈЕ, машиновођа у Нишу (Војводе Путника 6), рођен 12. 

маја 1896. године у Пироту. Ухапшен од бугарске полиције 23. фебруара 1943. године у 

Нишу као члан КПЈ после провале Мише Обрадовића. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 4. маја 1945. године у подлогору „Гузен“. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Ниш; НМН, ЛЦК, кут, 14, ф.95) 

МАНИЋ Ђорђа ЈОВАН, земљорадник, рођен 1924. године у Моклишту код Беле 

Паланке. Ухапшен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године у Моклишту као 

сарадник Сврљишког ПО. Из нишког логора интерниран 23. априла 1942. године на 

принудни рад у Норвешку. Стрељан 25. јануара 1943. године у логору Ботн. 

(АЈ, Ж-0087036002; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 294) 

МАНОЈЛОВИЋ ЖИВАН, из села Клечевица код Параћина, стрељан 15. августа 

1941. године на Делијском вису. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. б.б) 
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МАНОЈЛОВИЋ Михајла МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1907. године у 

Равништу код Жагубице. Заробљен од Руског заштитног корпуса (Белогардејаца) фебруара 

1943. године приликом претреса подхомољских села као припадник ЈВУО – одред војводе 

Жарка Костића. Из зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из 

Источне Србије доведен у нишки логор одакле је одведен на Сајмиште ради транспорта на 

принудни рад. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду. Стрељан 25. маја 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0271038014)  

МАНОЈЛОВИЋ Сретена МИЛУН, земљорадник, рођен 6. августа 1909. године у 

Гредетину код Алексинца. Ухапшен од нишког Гестапоа 15. јула 1943. године у Гредетину 

као активни борац Моравске четничке бригаде поручника Драже Петровића. Из нишког 

логора интерниран у заробљенички логор Сталаг 3- А у Лукенвалду где је умро 1945. 

године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис) 

МАНОЈЛОВИЋ Душана МИЛУТИН, ученик Средњетехничке школе у Нишу, 

рођен 17. децембра 1923. године у Нишу. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у 

Нишу као припадник равногорске омладине – омладински штаб у Нишу. Нестао у нишком 

концентрационом логору децембра 1943. године.  

(АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу) 

МАНСАНИС ЕМАНУЕЛ, војник грчке војске, рођен 17. новембра 1911. године у 

Бају (Грчка). Заробљен од немачке војске приликом освајања Грчке, спроведен у 

колективни заробљенички логор у Нишу где се разболео. Након излечења, задржан са још 

тројицом Грка у срески затвор у Нишу где је умро маја 1942. године. Сахрањен на старом 

нишком гробљу. 

(ИАН, ДЦК, кут. 21, док. бр. 1/4663; СО Ниш, МКУ Српске православне цркве Храма Св. Дух у Нишу (1942-

1943), стр. 35, упис 178) 
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МАНХАЈМ БЕЛА, монтер у Нишу (Књегиње Љубице 13), рођен 1900. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8926, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНХАЈМ Белe МАРТА, ученица у Нишу, рођена 1929. године у Нишу. Из КЛ.  

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8927, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАНХАЈМ САРА, домаћица у Нишу (Франше де Переа 32), рођена 1907. године у 

Нишу. Из КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8928, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАРАСОВИЋ Јосипа СТЈЕПАН-СТЕВО, електромеханичар у нишкој 

железничкој радионици, рођен 3. септембра 1913. године у Сплиту. За време окупације 

више пута хапшен и довођен у логор од Бугара и Немаца због сарадње са партизанским 

покретом и слушања Радио Москве. Стрељан 14. септембра 1944. године у кругу логора 

приликом његовог расформирања.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 358; АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. 

Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; СО Ниш, Матичне  књиге умрлих СО Ниш 

(1954-1959), књ.8, стр. 7, упис 13) 

МАРИНКОВИЋ Китана АДАМ, земљорадник, рођен 25. октобра 1892. године у 

селу Драги Дел у Топлици. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 24. децембра 1943. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521094009) 

МАРИНКОВИЋ Станимира АНТАНАС, земљорадник, рођен 1898. године у 

Бресту код Мерошине. Ухапшен од Бугара октобра 1942. године у Бресту као партизански 

одборник у селу. Из бугарског затвора у Нишу одведен у Мрамор и стрељан 24. новембра 

1942. године.  
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(НМН, ЛЦК, к. 15, фас. б.б –подаци за затворенике са подручја општине Мерошина (саставио СУБНОР 

Мерошине)  

МАРИНКОВИЋ Стоиљка АТАНАСИЈЕ - ТАСА, земљорадник, рођен 1921. 

године у селу Доње Драговље (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године 

као месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. 

Убијен 1942. године у логору Карасјок. Према другим подацима, у Норвешкој је покушао 

да изазове побуну у павиљону па је осуђен на тежак присилни рад у логор Аушвиц, где је и 

убијен крајем 1943. године. 

(Податке за Атанасија Маринковића Тасу дао Душан Јовановић из села Гаре – нишко Заплање; АЈ, Ж-

0153003014; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб) 

МАРИНКОВИЋ Ђуре БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1900. године у 

Остатовици код Бабушнице. Ухапшен од бугарске војске марта 1942. године као 

припадник месне партизанске десетине. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код 

Нишу. По другим подацима, интерниран на принудни рад у Немачку где је умро 1943. 

године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. С-166; АЈ, Ж-0037045012) 

МАРИНКОВИЋ Китана БУДИМИР, земљорадник, рођен 10. октобра 1897. 

године у селу Драги Дел у Топлици. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 8. 

августа 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0433044001) 

МАРИНКОВИЋ Петра ДОБРИВОЈЕ - ЧИЧА, учитељ и резервни коњички мајор 

ЈВ, рођен 22. октобра 1889. године у Трњану код Житковца. Био је први организатор 

четничког покрета генерала Михаиловића у југоисточној Србији. Заробљен од Бугара 3. 

августа 1942. године у селу Бољевац код Рибарске Бање као командант Горског штаба XII 

ЈВУО. О његовом заробљавању постоји бугарски извештај који каже: „На дан 2. и 3. 

августаове године, спроведенаје акција чишћења и хапшења устаника из покрета генерала 

Драже Михаиловићана потезу с. Велики Шиљеговац- с. Рибарска Бања и уз падинепланине 
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Мали Јастребац. Главни организатор акције био је потпуковник Јордан Тодоров - 

начелник штаба дивизије. Руководилац акције био је потпуковник Павел Михов Панов - 

командант 36пешадијског пука, уз помоћ начелника штаба дивизије – 

потпуковникаЈордана Гаврилова Тодорова и начелника извиђачког сектора- капетана 

Панајота Димитрова Иванова. У овој акцијиучешће су узеледивизијске трупе или тачније 

две појачане пешадијске чете и jедан ескадрон из 9 коњичког дивизиона. По 

наређењукорпусног командира, акција је из правца истока била потпомагана од ловачких  

чета у корпусу. Резултати акција били су:заробљавање чланова из  устаничког  одреда 

мајора „Чиче” и самог мајора „Чиче”, а исто тако и лаких матраљеза, пушака, ратне 

резерве и хране. За одлично извршени задатак, свим учестницима у овој акцији изражавам 

моју личну и службену захвалност“. 

Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 10. децембра 1942. године и 

спаљен у крематоријуму.  

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 

МАРИНКОВИЋ - ТОДОРОВИЋ Душана ЖИВОМИР, земљорадник, рођен 

1919. године у Великом Шиљеговцу. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године 

у Великом Шиљеговцу приликом претреса расинског среза као таоц за брата Радомира 

који је био у партизанима. Из нишког логора одведен са великом групом Витковчана и 

стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца; НМН, ЛЦК, к.15, фас. б.б 

– подаци за затворене у Нишу са подручја Месне канцеларије Велики Шиљеговац) 

 

МАРИНКОВИЋ Китана ЈЕФТА, земљорадник, рођен 10. фебруара 1902. године 

у селу Драги Дел у Топлици. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад. у КЛ. Маутхаузен где је убијен 

16. јуна 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419,НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521094004) 
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МАРИНКОВИЋ Александра ЉУБОМИР, земљорадник из Новог Села код 

Куршумлије, рођен 1915. године у селу Богојевац код Куршумлије. Ухапшен од бугарске 

војске 12. новембра 1942. године у Новом Селу након проналаска архиве поручника Косте 

Мудрића. Ухапшен као припадник четничког покрета Драже Михаиловића и са великом 

групом Косаничана из затвора у Прокупљу предат немачком логору у Нишу где је нестао. 

(АЈ, Ж-0281008002; Податке за похапшене Топличане и Косаничане проследио Лука Степановић из Београда 

– за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

МАРИНКОВИЋ Милисава ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 15. априла 1907. у 

Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса 

села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен 

где је убијен 10. децембра 1944. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

МАРИНКОВИЋ - ТОДОРОВИЋ Душана РАДОЈКО, земљорадник, рођен 1921. 

године у Великом Шиљеговцу. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у 

Великом Шиљеговцу приликом претреса расинског среза као таоц за брата Радомира који 

је био у партизанима. Из нишког логора одведен са великом групом Витковчана и стрељан 

9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца; НМН, ЛЦК, к.15, фас. б.б 

– подаци за затворене у Нишу са подручја Месне канцеларије Велики Шиљеговац) 

 

МАРИНКОВИЋ Стоиљка СТАМЕН - МАРГИТА, земљорадник – првоборац из 

Доњег Драговља, рођен 1919. године у селу Доње Драговље (нишко Заплање). Заробљен 

од Бугара марта 1942. године као борац Бабичког ПО. Из нишког логора конфиниран у 

логор на Сајмишту. Погинуо у истом логору 15. новембра 1942. године када је покушао да 

нападне једног немачког стражара. Сахрањен у павиљону „Д“ – „Дунав“. 

(Податке за Стамена Маринковића Маргиту дао Душан Јовановић из села Гаре – нишко Заплање; АЈ, Ж-

0153003015; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 337) 

МАРИЧИЋ Проке НИКОЛА, лимар у Лесковцу, рођен 1921. у Лесковцу. 

Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1944. године у Лесковцу као сарадник 
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партизанских одреда и њихов курир. Из затвора у Лесковцу интерниран у логор на 

Бањици, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440) 

МАРЈАНОВИЋ Матеје БОГОЉУБ, трговачки помоћник у Крагујевцу, рођен 

1909. године у Книћу. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0243042007) 

МАРЈАНОВИЋ Михајла БОРИВОЈЕ - ОБЛАК, жандармеријски службеник, 

рођен 1917. године у Бабичку код Брестовца. Заробљен од Бугара 3. марта 1942. године на 

Бабичкој гори као командир вода у Бабичком ПО. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Норвешку где је стрељан 14. новембра 1942. године у логору Карасјок. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б-списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

МАРЈАНОВИЋ Василија ВИТОМИР, без занимања, рођен у Лесковцу. Ухапшен 

од Специјалне полиције фебруара 1942. године као активиста ПО (једно време био борац у 

Пусторечкој чети). Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где 

јестрељан13. октобра 1942. године у логору Карасјок. 

(НМН, кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а; 

кутија 11). 

МАРЈАНОВИЋ Добросава ВУКОСАВ, земљорадник, рођен 7. августа 1927. 

године у Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године 

приликом претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран 

у КЛ. Маутхаузен где је убијен 9. маја 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 
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МАРЈАНОВИЋ Јована ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1903. године у 

Витковцу код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због 

погибије бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом 

Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

МАРЈАНОВИЋ ЖИВОТА, радник мостовске радионице у Нишу. Ухапшен од 

Специјале полиције фебруара 1942. године као комунистички активиста. Стрељан 10. 

марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а) 

МАРЈАНОВИЋ Радојка ЗОРАН, земљорадник, рођен 1897. године у Равништу 

код Жагубице. Заробљен од Руског заштитног корпуса (Белогардејаца) фебруара 1943. 

године приликом претреса подхомољских села као припадник ЈВУО – одред војводе 

Жарка Костића. Из зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из 

Источне Србије доведен у Нишки логор одакле је одведен на Сајмиште ради транспорта на 

принудни рад. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду. Стрељан 25. маја 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0271038015)  

МАРЈАНОВИЋ Стевана НИКОЛА, шнајдер у Нишу (Синђелићев трг 24), рођен 

11. новембра 1911. године у селу Калетинац (нишко Заплање). Ухапшен од бугарске 

полиције 10. априла 1943. године на путу за Нишку Бању као четнички курир са 

поверљивом поштом коју је носио Видоју Петровићу у Јелашници. Бугари су га предали 

немачком логору одакле је стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Немци су га 

на излепљеним плакатима титулисали као стрељаног комунисту.  

(АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и 

Ангелу Попову у Нишу; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне 

безбедности у Нишу) 
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МАРЈАНОВИЋ Јосифа НОВИЦА, земљорадник, рођен 1921. године у селу 

Разгојна код Брестовца. Заробљен од бугарске војске 1942. године као борац Бабичког ПО. 

Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/171; АЈ, Ж-0110013007) 

МАРЈАНОВИЋ Илије СТАНИМИР, капетан ЈВ, рођен 1906. године у Белоињу 

код Прокупља. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0355032011) 

МАРКОВИЋ Милорада АЛЕКСАНДАР, трговац у Нишу, рођен 1907. године у Јагодини. 

Ухапшен од немачке војске у Нишу због слушања страних радио-станица. Погинуо 12. фебруара 

1942. године приликом великог бекства логораша у Нишу. 

(АЈ, Ж-0640009007) 

МАРКОВИЋ БОЖИДАР, земљорадник из Кравља. Ухапшен од Немаца и 

љотићеваца 16. јула 1944. године као партизански сарадник и одведен у логор. Стрељан 16. 

августа 1944. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, картон логораша, М/101) 

МАРКОВИЋ Стојана БОЖИДАР, кројачки радник у Нишу, рођен 1920. године у 

селу Краставче код Гаџин Хана. Ухапшен од Специјалне полиције у Нишу због сарадње са 

Новицом Лазаревићем и растурања партизанских летака по граду. Након затвора полиције 

предат немачком логору у Нишу где је задобио повреде од којих је умро по пуштању на 

слободу фебруара 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б)  

МАРКОВИЋ Велише ВИДАК, дипломирани филозоф у Нишу, рођен 1907. године 

у селу Киселица код Подгорице (Црна Гора). Ухапшен од Специјалне полиције 23. јуна 

1941. године у Нишу као члан КПЈ. Хапшен пре рата, након велике провале Ратка 

Стефановића, 1940. године и затваран у београдској Главњачи. Из нишког Казненог завода 

конфиниран у затвор Управе полиције у Београду одакле је стрељан 17. јула 1941. године у 

Јајинцима код Београда. У листу „Ново Време“, изашло је саопштење да је због саботаже 

стрељано 28 комуниста. Међу њима био је и Видак Марковић, под редним бројем 2. 



335 
 

(АЈ, Ж-0355019011; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,47; НМН, ЛЦК, изајава Николе Ђорђевића 

Мусе) 

МАРКОВИЋ Василија ВИТОМИР, поднаредник ЈВ, рођен 1912. године у 

Прокупљу. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код Рибарске Бање као 

припадник Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. Из нишког логора 

одведен на Бањицу и стрељан 9. децембра 1942. године у Јајинцима код Београда.  

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; ИАБ, BdS, M-104) 

МАРКОВИЋ Стевана ВИТОМИР, земљорадник, рођен 1898. године у Банцареву 

код Ниша. Ухапшен од немачке војске због сечења телефонског кабла маја 1941. године 

код Нишке Бање. Осуђен на смрт од Преког суда нишке Фелдкомандантуре и стрељан са 

још два мештана на Делијском вису код Ниша.  

(АЈ, Ж-0364190006; НМН, ЛЦК, кут. 14, изјава свештеника Јована Говедарице; податке за стрељане 

мештане Банцарева проследио Петроније Стојановић из Ниша) 

МАРКОВИЋ Василија ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 7. априла 1915. у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО.  Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 2. октобра 1944. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156014) 

МАРКОВИЋ Живојина ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1910. године у 

Бреници код Ниша. Ухапшен од немачке војске 3. априла 1942. године због сарадње са 

партизанским одредима у Каменици и Церју. Из нишког логора интерниран на принудни 

рад у Норвешку где је умро 27. априла 1945. године. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/6) 

МАРКОВИЋ Светомира ГЛИГОРИЈЕ, земљорадник, рођен 1924. године у 

Кавадару код Јагодине. Стрељан 1944. године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж- 0528014002) 

МАРКОВИЋ Сретена ДОБРИВОЈЕ - БРИСКА, ученик 8 разреда гимназије - 

живео у Лежану код Житковца, рођен 19. јуна 1922. године у селу Мали Дреновац код 

Алексинца. Ухапшен од Специјалне полиције као активиста СКОЈ-а. Стрељан јула 1944. 

године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а).  

МАРКОВИЋ Светозара ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 10. јануара 1904. 

године у Придворици код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 7. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 30. 

априла 1945. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015008) 

МАРКОВИЋ Добросава ЂОРЂЕ, ученик Трговачке академије у Нишу, рођен 

1913. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Нишу као 

активиста СКОЈ-а у школи. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку 

где је стрељан 25. новембра 1942. године у логору Карасјок. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а).  

МАРКОВИЋ Милоја ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1900. године у Витковцу 

код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због погибије 

бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом Витковчана и 

стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

МАРКОВИЋ Станка ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1890. године у Џигољу код 

Прокупља. Ухапшен од бугарске војске јуна 1942. године приликом претреса Великог 

Јастрепца и спроведен у логор. Стрељан новембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0520067002) 
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МАРКОВИЋ Ранка ЖИВОМИР, земљорадник, рођен 1921. године у Борчи код 

Раче Крагујевачке. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0522002008) 

МАРКОВИЋ Андрије ЖИВОРАД - ЖИКА, студент права у Јошаничкој бањи, 

рођен 20. маја 1914. године у Краљеву. Заробљен од четника Косте Пећанца децембра 

1941. године у Јошаничкој Бањи као борац Копаоничког ПО и спроведен у нишки логор. 

Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша (остао на жици). 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, М/109; М.Миловановић, 293) 

МАРКОВИЋ Тадије ЖИВОРАД - ЖИКА, општински службеник у Нишу и 

интендантски пуковник (Књегиње Љубице 2), рођен 30. марта 1902. године у Обреновцу. 

За време окупације више пута хапшен и довођен у нишки логор као сумњив да је повезан 

са четничким покретом Драже Михаиловића у Нишу. Био је главни организатор покрета у 

граду и водећа тројка. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици. Стрељан 25. 

јануара 1943. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 488; ИАБ, BdS, C-176) 

МАРКОВИЋ Велимира ЖИВОТА, ливац у Нишу (Поп Иконова 8), рођен 1920. 

године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Нишу као 

припадник СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран за Норвешку где је убијен.  

(НМН, ЛЦК, кутија 9, ф б.б) 

МАРКОВИЋ Драгослава ИЛИЈА, земљорадник у Ђуринцу код Сврљига, рођен 

1922. године у Драјинцу код Сврљига. Заробљен од стране четника Косте Пећанца марта 

1942. године као припадник месне партизанске десетине Сврљишког ПО. Осуђен на смрт и 

предат нишком логору одакле је 20. априла 1942. године стрељан на Бубњу. По неким 

подацима, Немци су га отерали на Бубањ из затвора Специјалне полиције код моста. 

(АЈ, Ж-0791019004) 

МАРКОВИЋ ЈОВАН, рудар Ибарских рудника, рођен 1898. године у Берану 

(Црна Гора). Заробљен од четника Косте Пећанца децембра 1941. године као борац 
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Копаоничког ПО и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 1942. године 

приликом великог бекства логораша. Немци су га рањеног заробили у Каменици, вратили 

у логор и стрељали. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, М/111; М.Миловановић, 293) 

МАРКОВИЋ Милана ЈОВАНКА, домаћица, рођена 1927. године у Доњем 

Комрену код Ниша. Ухапшена од бугарске војске 13. маја 1944. године у Доњем Комрену 

приликом претреса села у потери за припадницима ЈВУО. Истог дана Бугари су стрељали 

у селу Јеленка Младеновића, кога су окривили да се борио против њихових војника код 

Бренице и његову сестру Милеву, док је Јованка  ухапшена у близини њихове куће под 

оптужбом да је јатаковала четницима. О овом догађају немачки дневни извештај за 14. мај, 

каже: „Приликом акције бугарских снага на упоришта Д.М, северно од Ниша, убијено 3 

Д.М и 5 заробљена“. Из нишког логора стрељана 20. маја 1944. године на Бубњу код 

Ниша. 

(НМН, картон логораша, бр. М/55; изјава Душана Стефановића из Церја ) 

МАРКОВИЋ Грује ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1915. године у Деоници код 

Јагодине. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0641017001) 

МАРКОВИЋ Драгутина ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1909. године у селу 

Кравље код Ниша. земљорадник, рођен 1912. године у Крављу код Ниша. Ухапсили га 

Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под сумњом да одржава 

везе са ПО (раније био припадник месне партизанске десетине). Из нишког логора стрељан 

16. августа 1944. године на Бубњу код Ниша. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156033; НМН, картон логораша, бр. М/56) 

МАРКОВИЋ Видена МИЛЕНКО, земљорадник, рођен 1886. године у Врбовцу 

код Бољевца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0104019011) 
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МАРКОВИЋ Милутина МИЛИВОЈЕ, индустријски радник, рођен 1905. године у 

Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у логор 

Сајмиште код Земуна. Приликом транспортовања затвореника за Немачку усташе су код 

Загреба зауставили воз, поубијали немачке војнике, скинули велику групу Дражиних 

интернираца, одвели их у Јасеновац и живе спалили у крематоријуму заједно са четницима 

Павла Ђуришића. Међу њима нашао се и Марковић.  

(АЈ, пријава за Миливоја Марковића – нкл; АЈ, Ж-0911037001; АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 

5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу) 

МАРКОВИЋ П. МИРОСЛАВ, земљорадник из Кравља код Ниша. Ухапшен од 

Немаца и љотићеваца 16. јула 1944. године као партизански сарадник и одведен у логор. 

Стрељан 16. августа 1944. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, картон логораша, М/101) 

МАРКОВИЋ РАДИВОЈЕ, земљорадник из Вукање код Алексинца. Ухашен од 

Бугара 19. децембра 1942. године у Вукањи као припадник месне четничке страже у селу – 

у претресу му је нађена пушка и муниција. Учествовао са другим Вукањцима у борби 

против Бугара октобра 1942. године на Великом Јастрепцу као припадник батаљона 

потпоручника Милана Матића. Бугарски војни суд га је осудио на смрт и предао немачком 

логору као таоца за одмазду. Нестао у нишком концентрационом логору. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, фонд Ратна штета (1941-

1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; Податке 

за похапшене Вукањце на Светог Николу дао је један из ове групе – Добросав Ивановић, кога је бугарски суд 

осудио на заточеништво у интернирском логору.) 

МАРКОВИЋ Драгутина РАДОМИР, земљорадник, рођен 1909. године у Крављу 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из Нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је 

убијен 1945. године. 
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 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 

МАРКОВИЋ Микана РАДОМИР-ЛАЛЕ, земљорадник, рођен 1921. године у 

Врелу код Алексинца. Заробљен од СДС маја 1942. године као борац Озренског ПО и 

осуђен на смрт. Из затвора Специјалне полиције у Нишу стрељан 12. октобра 1942. године 

на месту званом „Суводол“, на излазу из Доње Врежине. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Врело“;  Д.Мирчетић, Светли ликови 

револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца ) 

МАРКОВИЋ Јеленка РАДОМИР - ПАЛАС, књиговезац, рођен 23. априла 1922. 

године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Нишу као 

припадник СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран за Норвешку где је стрељан октобра 

1942. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 2, ф 88; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр 331) 

МАРКОВИЋ М. РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1915. године у Крављу код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из Нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је 

убијен 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 

МАРКОВИЋ Александра СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1924. године у 

Чокоту код Ниша. Ухапшен од бугарске војске 10. јануара 1943. године у Чокоту након 

искакања немачког воза код нишког Казненог завода. Диверзију су извели припадници 

железничке организације Драже Михаиловића из Ниша и Марковић је ухапшен као 

саучесник – био је стражар на прузи у време несреће.  Из бугарског затвора у Нишу предат 

немачком логору и стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде. На 

излепљеним плакатима од 5. августа, окупатори су га сврстали у листу стрељаних 

комуниста. 
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(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Чокот“; НМН, изјаве логораша, књ. 

20, изјава Александра Макотара; АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал 

са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу) 

МАРКОВИЋ Стојана ТРАЈКО, земљорадник, рођен 1907. године у Жабљану код 

Вучја. Ухапшен 1942. године као месни борац Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран 

на принудни раду Бухенвалд где је умро 3. септембра 1943. године.  

(АЈ, Ж-0789033006) 

MARKOVITSCHHEINRICH, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Чумићевој 18). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МАРТИНОВИЋ Петра МИЛОШ, земљорадник, рођен 1910. године у Плавни код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0148007002) 

МАРТИНОВИЋ Грује СТАМЕТА, земљорадник, рођен 1900. године у Миријеву. 

Према плакатираној објави од 12. августа 1943. године, стрељан 30. јула 1943. године у 

Нишу у циљу одмазде због напада партизана на рудник Боговина код Бољевца. 

Окарактерисан као комуниста. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 105; Ђ.Стаменковић, Бубањ, 33) 

 

МАСЛАЋ Јевђенија МИЛОЉУБ,  стражар СДС у Крушевцу, рођен 1922. године 

у селу Рошци код Чачка. Заробљен од припадника СДС 22. јануара 1943. године код 

Крушевца, као пратилац Дражиног потпоручника Милана Матића. Из немачког затвора у 

Београду конфиниран у нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3;  АЈ, Ж-0130054016) 

МАТЕЈИЋ Светозара НИКОЛА, кројач, рођен 1915. године у Прекопчелици код 

Лебана. Ухапшен од четника Косте Пећанца марта 1942. године због сарадње са 
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партизанским одредима. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је 

погинуло 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

МАТЕОВИЋ Арсенија МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1902. године у Мозгову 

код Алексинца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

МАТЕОВИЋ Чедомира СЛАВОЉУБ, земљорадник, рођен 1904. године у селу 

Црни Кал код Ражња. Умро у нишком концентрационом логору августа 1944. године. 

Према другим подацима, умро у логору на Бањици где је конфиниран ради транспорта за 

Немачку. 

(АЈ, Ж-0526003025; Д.Миловановић, Ражањ и околина..., 268) 

МАТЕХЕС Лудвига ЂУРИЦА, ученик у Зајечару, рођен 1925. године у Зајечару. 

Ухапшен у Зајечару и доведен са родитељима и сестрама у нишки логор. Стрељан на 

Бубњу. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МАТЕХЕС Лудвига ЛИДИЈА, ученица у Зајечару (Дубровачка 5), рођена 11. јуна 

1925. године у Бечу (Аустрија). Ухапшена у Зајечару и доведена са родитељима, сестром и 

братом у Нишки логор. Стрељана 3. новембра 1942. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 534; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МАТЕХЕС ЛУДВИГ, лекар у Зајечару. Ухапшен у Зајечару са супругом, сином и 

ћеркама и спроведен у Нишки логор. Стрељан 17. октобра 1942. године на Бубњу код 

Ниша. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 
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МАТЕХЕС Лудвига РУТ, ученица у Зајечару (Дубровачка 5), рођена 23. маја 

1929. године у Зајечару. Ухапшена у Зајечару и доведена са родитељима, сестром и братом 

у Нишки логор. Стрељана 3. новембра 1942. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 534; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МАТИЋ Милана ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1906. године у Милошеву код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0353038011) 

МАТИЋ Добросава ДРАГАН, ученик у Нишу,рођен 1929. године у селу Велики 

Јовановац код Пирота. Убијен у нишком концентрационом логору 1944. године.  

(АЈ, Ж-0359093019) 

МАТИЋ Милана ДРАГОМИР, стражар-приправник СДС у Јагодини, рођен 27. 

децембра 1924. године у селу Тољевац код Јагодине. Ухапшен  од немачке војске фебруара 

1944. године у Јагодини као припадник четничког покрета Драже Михаиловића и 

спроведен у нишки логор и даље у КЛ. Маутхаузен где му се губи сваки траг.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 621; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

МАТИЋ Павла МИХАЈЛО, земљорадник, рођен 1921. године у селу Попучке код 

Ваљева. Заробљен од Немаца у операцији „Treibjagd” фебруара 1944. године између села 

Клока и Тополе као припадник корпуса четничког војводе Николе Калабића. Из Београда 

доведен у нишки логор и стрељан 20. марта 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде.  

(ИАБ, BdS, S-828, АЈ,пријава за Михајла Матића – нкл)   

МАТИЋ Павла СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1921. године у Лазници  код 

Жагубице. Заробљен од Руског заштитног корпуса (Белогардејаца) фебруара 1943. године 

приликом претреса подхомољских села као припадник ЈВУО – одред војводе Жарка 

Костића. Из зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из Источне 

Србије доведен у нишки логор одакле је одведен на Сајмиште ради транспорта на 
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принудни рад. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду. Стрељан 25. маја 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0820020011)  

МАЧУЖИЋ Животе ДРАГОЈИН, земљорадник, рођен 1908. године у Малој Сугубини 

код Трстеника. Пре рата издржавао казну у нишком казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(Монографија о учесницима НОР-а општине Трстеник, 229) 

МАШИЋ МЕНАХЕМ, службеник у Нишу, рођен 1903. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(СО Ниш, МКУ СО Ниш 1950-1951, књ. 6; ЈИМБ, рб. 8887) 

МЕВОРАХ Мирјаме ДАВИД, житарски трговац у Нишу (Књегиње Љубице 13), 

рођен 1901. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8930, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕВОРАХ Мајирa ДАН, дете са станом у Нишу (Књегиње Љубице 13), рођен 

1937. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8929, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕВОРАХ Дана ЈАКОВ, службеник у Нишу (Књегиње Љубице 13), рођен 1904. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8932, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕВОРАХ ДавидаКЛАРА, дете са станом у Нишу (Књегиње Љубице 13), рођена 

1935. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 



345 
 

(ЈИМБ, рб.8933 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕВОРАХ Јосифа МАЗАЛ, домаћица (Књегиње Љубице 13), рођена 1912. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8935, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕВОРАХ МАРИЈА, домаћица у Нишу, рођена 1882. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8934, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕВОРАХ БореМИРЈАМ, домаћица у Нишу (Књегиње Љубице 13), рођена 1881. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8907, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕВОРАХ ДавидаМИРЈАМ, ученица у Нишу, рођена 1931. године у Нишу. Из 

КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8936, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕВОРАХ СОФИЈА, домаћица у Нишу (Књегиње Љубице 13), рођена 1907. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8937, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕВОРАХ Дана ХЕСКИЈА, трговац у Нишу (Књегиње Љубице 13), рођен 1911. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8931, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

MEDAKHermannOSKAR, трговац, јеврејски поданик из Чехословачке, рођен 14. 

новембра 1898. године у Бечу (Аустрија). Из КЛ. Ниш интерниран 1. марта 1942. године у 

јеврејски логор на Сајмиште, касније на Бањици. Стрељан 11. августа 1942. године у 

Јајинцима код Београда. 
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(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 452; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, ) 

MEDAKHILDA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Масариков Кеј 9). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

 (ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕДИЛА АНИТА, дете у Нишу (Принца Андреје), рођена 1937. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

МЕДИЛА МИЛЕ, дете у Нишу (Принца Андреје), рођен 1940. године у Београду. 

Из КЛ.Ниш интерниран са мајком и сестром на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. 

године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

МЕДИЛА СТЕЛА, домаћица у Нишу (Принца Андреје), рођен 1915. године у 

Београду. Из КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)  

МЕКИЋ Меке МУСЕИН, Ром, носач у Нишу (Сточни Трг 10), рођен 1917. године 

у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 

18. августа 1943. године на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а; НМН, картон логораша, бр. М/70; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МЕКИЋ ХАСАН, Ром, индустријски радник у Нишу, рођен 1900. године у Нишу. 

Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. 

фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, картон логораша, бр. М/69; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МЕМЕТОВИЋ – ИБИШЕВИЋ РАМАДАН. Ухапшен као припадник ромске 

популације. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 
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(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/173) 

МЕМИШЕВИЋ - МЕКИЋ АСАН, Ром, кочијаш, рођен у Нишу (Сарајевска 29). 

Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. 

фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. И/4; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МЕНДИЋ Марка СВЕТОЗАР, земљорадник из Бреста, рођен 1905. године у 

Александрову код Мерошине. Ухапшен од Бугара октобра 1942. године у Бресту као 

партизански одборник у селу. Из бугарског затвора у Нишу одведен у Мрамор и стрељан 

24. новембра 1942. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б –подаци за затворенике са подручја општине Мерошина (саставио СУБНОР 

Мерошине)  

MENKES VALERIE, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Цара Николе 14). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

MENKESISIDOR, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Цара Николе 14). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕРО Волфменда МАРГИТА, домаћица, јеврејска поданица из Чехословачке, 

рођена 10. маја 1906. године у Екару (Чехословачка). Из КЛ. Ниш интернирана 1. марта 

1942. године у јеврејски логор на Сајмиште, касније на Бањици. Стрељана 11. августа 

1942. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 449; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МЕЦИЋ ДИМИТРИЈЕ, Ром, крошњар у Алексинцу (Црквена 27), рођен 1864. 

године у Газдару код Медвеђе. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у алексиначкој 

ромској махали и одведен у нишки логор. Стрељан 18. јануара 1943. године у Горњој 
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Локошници код Лесковца. Име му је било истакнуто на плакатираној објави коју је 

потписао крајскомандант Лесковца одмах после стрељања. 

 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца; Мр Б.Јочић, З.Стевановић, 

Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. 837) 

 

МИГРИЋ Војислава ДУШАН, земљорадник, рођен 15. марта 1903. године у 

Великом Шиљеговцу. Ухапшен од бугарске војске 2. децембра 1942. године у Великом 

Шиљеговцу приликом потере за групом потпоручника Милана Матића. Ухапшен као 

припадник Матићеве летеће бригаде – пуштен на привремено одсуство кући где га је 

затекла блокада. Из крушевачког затвора конфиниран у нишки логор и даље у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 6. децембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; ИА.Крушевац, Хроника Великог Шиљеговца – приредили група 

аутора; податке за Душана Мигрића и остале Великошиљеговчане дао Миланко Ђурић из Лесковца, који је с 

њима једно време био у Матићевој јединици) 

МИЈАИЛОВИЋ Милентија БУДИМИР, земљорадник, рођен 1900. године у 

Придворици код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО из лесковачког затвора предат нишком логору 7. 

априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. марта 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419; Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015014) 

МИЈАИЛОВИЋ Мирка ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1888. године у Гојној 

Гори код Горњег Милановца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0164020010) 

МИЈАИЛОВИЋ Андрије РАДОВАН, земљорадник, рођен 2. фебруара 1908. 

године у Придворици код Блаца. Ухапсили га Бугари приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО 19. марта 1943. и предали Немцима. Из лесковачког затвора 

предат нишком логору 7. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 7. јануара 1944. године. 
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(ИАБ, BdS, A-419,Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015006) 

МИЈАЛКОВИЋ Манета ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1912. године у 

Габровници код књажевачке Калне. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0219010005) 

МИЈАЛКОВИЋ Милорада ВЛАДИМИР, учитељ -управник школе у нишком 

Габровцу и резервни пеш. поручник КЈВ, рођен 1902. године у Доњем Матејевцу код 

Ниша. Ухапшен од нишког Гестапоа фебруара 1943. године као главни организатор ЈВУО 

у срезу Нишком. Из нишког логора стрељан 6. марта 1943. године на Бубњу код Ниша у 

циљу одмазде због напада на рудник Соко. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж-0359093011) 

МИЈИЋ Миливоја ЖИВОТА, земљорадник, рођен 1913. године у варош Лапово 

код Баточине. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0076016015) 

МИЈИЋ Данила МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1908. године у селу Лапово код 

Баточине. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0075012005) 

МИЈОВИЋ Миливоја МИЛАН, срески начелник у Салашу код Зајечара – 

избеглица из Македоније (пре рата службовао у Скопљу), рођен 1906. године у Зајечару. 

Ухапшен од Немаца почетком фебруара 1942. године у Нишу приликом велике рације. 

Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0918073034) 

МИЈУШКОВИЋ Живојина МИЛОСАВ - МИЈА, земљорадник из Ратаја код 

Александровца. Ухапшен због убиства и стрељан 21. јануара 1942. година на Бубњу код 

Ниша.  
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(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф М-235) 

МИКИЋ Јована ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 2. марта 1925. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 9. априла 1944. године у Гросрамингу. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

МИКОВИЋ Лазара РАДОСЛАВ, земљорадник, рођен 1914. године у селу 

Грабовница код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Бабици након проналаска архиве поручника Косте Мудрића. Ухапшен као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића и са великом групом Косаничана из затвора у 

Прокупљу предат немачком логору у Нишу где је нестао. 

(АЈ, Ж-0281001003; Податке за похапшене Топличане и Косаничане проследио Лука Степановић из Београда 

– за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

МИЛАДИНОВИЋ Михајла АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1895. године у 

Прекопчелици код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 13. марта 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Прекопчелица) 

МИЛАДИНОВИЋ Ивана АНИЦА, домаћица у Нишу – избеглица из Војводине 

(пре рата живела у Новом Саду), рођена 1896. године у селу Нештин код Беочина. Убијена 

у нишком концентрационом логору 28. јануара 1944. године. 

(АЈ, Ж-0943030024) 

МИЛАДИНОВИЋ Златана ВЛАЈКО, земљорадник, рођен 1915. године у 

Остатовици код Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942. године на месту званом 

„Разбојница“ испод Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Из нишког 
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логора отеран на принудан рад у Норвешку где је погинуо 23. августа 1942. године у 

логору Ботн.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф. б.б; кутија 7, ф. С-166Ђ.Златковић, Зла времена – монографија Лужнице 1876-

1945, 462-463) 

МИЛАДИНОВИЋ Драгомира ДУШАН, берберски радник у Прокупљу, рођен 17. 

марта 1922. године у Прокупљу. Ухапшен од четника Косте Пећанца 13. марта 1942. 

године у Прокупљу као сарадник партизанских одреда и члан КПЈ. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен 17. јула 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/132, АЈ, Ж-0516005001) 

МИЛАДИНОВИЋ Саве СИМА, земљорадник, рођен 1920. године у Пасјачи код 

Прокупља. Заробљен од Бугара јануара 1942. године као партизански активиста приликом 

претреса Пасјаче и одведен у нишки логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код 

Ниша.  

(АЈ, Ж-0517012023) 

МИЛАДИНОВИЋ Миленка СТОЈАН, земљорадник, рођен 1911. године у 

Топоници код Житорађе. Ухапшен од бугарске војске фебруара 1942. године приликом 

претреса у Добричу као сарадник Топличког ПО. Стрељан 10. марта 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0827030001) 

МИЛАНОВИЋ Љубинка ДРАГОЉУБ, земљорадник из Девче код Мерошине. 

Пре рата издржавао казну са оцем у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, 0335017015) 

МИЛАНОВИЋ Михајла ЈОВАН, земљорадник, рођен 20. јуна 1914. године у 

Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 24. августа 1944. године. 
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(НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.Бр 313; АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093001) 

МИЛАНОВИЋ Ђолета ЉУБИНКО, земљорадник, рођен 1899. године у Девчи 

код Мерошине. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0335017016) 

МИЛАНОВИЋ Владислава ПРЕДРАГ, земљорадник, рођен 1912. године у селу 

Горње Гргуре код Блаца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 

16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0093026005) 

МИЛАЧИЋ Душана САВА, трговац и рез. капетан, рођен 12. јула 1909. године у 

Белој Води код Блаца – за време окупације избегао из Ниша где је пре рата живео и 

отишао у родно село, где је постављен за председника општине. Новчано помагао четнике 

Косте Пећанца а касније и припаднике ЈВУО – био је њихов поверљиви курир са 

Прокупљем и Нишом. Ухапшен од бугарске војске 17. фебруара 1943. године и спроведен 

у нишки логор 5. априла 1943. године. Стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код 

Ниша. Име му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним 

плакатима, 12. априла 1943. године 

(НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж-

0520089001) 

МИЛЕНКОВИЋ Јосифа БОРИВОЈЕ, студент, рођен 1920. године у Лесковцу. 

Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у логор Сајмиште 

код Земуна. Приликом транспортовања затвореника за Немачку усташе су код Загреба 

зауставили воз, поубијали немачке војнике, скинули велику групу Дражиних интернираца, 

одвели их у Јасеновац и живе спалили у крематоријуму заједно са четницима Павла 

Ђуришића. Међу њима нашао се и Миленковић. 

(АЈ, пријава за Боривоја Миленковића – нкл; АЈ, Ж-0911037001; АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), 

фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу) 
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МИЛЕНКОВИЋ Владимира БРАНКО, шофер, рођен 1919. године у Бојнику код 

Лесковца. Заробљен као борац Јабланичког ПО од четника Косте Пећанца у селу Бучумет 

где се лечио од последица рањавања. Учесник је другог бекства 2. децембра 1942. године 

али је заробљен од Бугара, враћен у логор и стрељан истог дана. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних за време Другог светског рата; НМН, ЛЦК, к 

14, ф-б.б;  кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 1060) 

МИЛЕНКОВИЋ Момира ВЕЛИСЛАВ (у хроници Бољевца ВЕЛИСАВ), 

земљорадник, рођен 1. марта 1912. године у Бољевцу. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. 

године у Бољевцу код Рибарске Бање као припадник Горског штаба XII ЈВУО мајора 

Добривоја Маринковића и четнички командант села. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 14.фебруара 1944. године. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, Ж-0727003001; ИАК,Хроника Бољевца 

– необјављени рукопис) 

МИЛЕНКОВИЋ Стоимена ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1904. године у 

Клисурици код Прокупља. Ухапшен од бугарске војске фебруара 1942. године приликом 

претреса у Топлици под оптужбом да је сарадник партизанских одреда. Из нишког логора 

стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Нишу.  

(АЈ, Ж-0520069002) 

МИЛЕНКОВИЋ Веље ДРАГОЉУБ, земљорадник из Ивање код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутахузен где је убијен 1945. 

године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 

МИЛЕНКОВИЋ Јована ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1924. године у 

Ображди код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 
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под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је 

убијен 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Ображда) 

МИЛЕНКОВИЋ Стевана ДУШАН, студент у Лесковцу – избеглица из 

Македоније, рођен 1920. године у Чучеру код Кала (Македонија). Заробљен од СДС као 

активни борац Лесковачког ПО и осуђен на смрт. Умро јуна 1943. године у нишком 

концентрационом логору. 

(АЈ, Ж-1011052007) 

МИЛЕНКОВИЋ Таска ДУШАН, трговац у Прокупљу, рођен 1893. године у 

Доњој Трнави код Прокупља. Ухапшен од бугарске војске 17. фебруара 1943. године у 

Блацу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића и спроведен у нишки логор 

5. априла 1943. године. Стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је 

било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 12. 

априла 1943. године 

(АЈ, Ж-0516001002; НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; С.Несторовић, Под 

Хисаром, 274-275) 

МИЛЕНКОВИЋ Младена ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1905. године у селу 

Кравље код Ниша. Ухапшен од Немаца и љотићеваца 16. јула 1944. године као припадник 

месне партизанске десетине и одведен у логор. Стрељан 16. августа 1944. године на Бубњу 

код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/73) 

МИЛЕНКОВИЋ - ЈОВАНОВИЋ Николе ЖИВОЈИН - ЈУДА (ЖИКА ЋОПА), 

земљорадник, рођен 1919. године у селу Црнче код Јагодине. Заробљен од четника Косте 

Пећанца новембра 1941. године као борац Беличке партизанске чете и спроведен у нишки 

логор. Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Ј/39; М.Миловановић, 293) 
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МИЛЕНКОВИЋ Војислава МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 22. марта 1922. 

године у Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 2. новембра 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419,АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093035) 

МИЛЕНКОВИЋ Николе МИОДРАГ-МИЛЕ, студент у Шишави код Власотинца, 

рођен 1915. године уЈагодини. Заробљен као борац Бабичког партизанског одреда и отеран 

у нишки логор. Стрељан 20. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 6, ф-355; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине 

Ниш – р.бр. 1063) 

МИЛЕНКОВИЋ - МИЛОЈКОВИЋ Благоја МИРКО, земљорадник, рођен 1921. 

годинеу Штрбовцу код Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942. године на месту 

званом „Разбојница“ испод Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Из 

нишког логора отеран на принудан рад у Норвешку где је погинуо 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б; Ђ.Златковић, Зла времена – монографија Лужнице 1876-1945, 478-479; АЈ,Ж-

0038049013) 

МИЛЕНКОВИЋ ТривунаРАДОСЛАВ, земљорадник, рођен 1926. година у селу 

Краљево код Алексинца. Ухапшен 19. јула 1944. година од СДС у Краљеву као 

партизански сарадник. Стрељан 20. августа 1944. година на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ, Ж-0007019010) 

МИЛЕНКОВИЋ Веље СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 25. јануара 1914. године 

у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутахузен где је 

убијен 24. фебруара 1944. годинена радилишту Гросраминг.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 
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МИЛЕНКОВИЋ Радисава СВЕТОМИР, студент медицине у Књажевцу, рођен 

17. октобра 1919. године у селу Горња Соколовица код Књажевца. Ухапшен од Немаца 

августа 1942. године у Књажевцу као партизански активиста. Из Нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици где је стрељан 19. фебруара 1943. године у Јајинцима код 

Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 595; АЈ, Ж-0219016004) 

МИЛЕНКОВИЋ Благоја СОФРОНИЈЕ, земљорадник, рођен 1922. године у 

Доњој Локошници код Лесковца. Заробљен од Бугара фебруара 1942. године као борац 

Бабичког ПО и одведен у нишки логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0110017001; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – 

р.бр. 1060) 

МИЛЕНКОВИЋ Танче СТАНИМИР, земљорадник, рођен 1917. године у 

Клисурици код Прокупља. Ухапшен од бугарске војске фебруара 1942. године приликом 

претреса у Топлици под оптужбом да је сарадник партизанских одреда. Из нишког логора 

стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Нишу.  

(АЈ, Ж-0520069004) 

МИЛЕНКОВИЋ Симе СТЕВАН, земљорадник, рођен 1923. године у Доњој 

Локошници код Брестовца. Ухапшен од четника Косте Пећанца јануара 1942. године због 

сарадње са партизанским одредима. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је стрељан 26. јануара 1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

МИЛЕНКОВИЋ Стојка СТОЈАН, земљорадник из Црковнице код Брестовца. 

Заробљен од четника Косте Пећанца на Бабичкој гори као борац Бабичког ПО и предат 

немачком логору у Нишу. Стрељан 10. марта 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Ј.Стефановић, Жртве фашизма..., 61) 
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МИЛЕНКОВИЋ Милана ТРОЈАН,земљорадник, рођен 1920. године у Великој 

Копашници код Грделице. Ухапшен од четника Косте Пећанца јануара 1942. године због 

сарадње са партизанским одредима. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је стрељан 26. новембра 1942. године у логору Ботн.  

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а)  

МИЛЕНОВИЋ ЖивојинаМЛАДЕН, земљорадник, рођен 1925. година у селу 

Краљево код Алексинца. Ухапшен 19. јула 1944. година од СДС у Краљеву као 

партизански сарадник. Стрељан 20. августа 1944. година на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ, Ж-0007020003) 

МИЛЕНОВИЋ СТОЈАН, земљорадник из Бучумета код Медвеђе. Ухапшен од 

СДС 23. априла 1942. године у Лапотинцу као припадник месне партизанске десетине. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро је после рата од последица 

логора. 

(НМН, ЛЦК, кут.15, ф. 448) 

МИЛЕТИЋ - МЛАДЕНОВИЋ БОРИСАВ - БОРА, земљорадник, рођен 1908. 

године у Лознацу код Житковца. Ухапшен од Бугара децембра 1942. године у Лознацу као 

сарадник ЈВУО. Из нишког логора отеран са већом групом и стрељан 18. јануара 1943. 

године у селу Горња Локошница код Лесковца у циљу одмазде за убиство председника 

Горње Локошнице. Име му је било истакнутно на излепљеним плакатима истог дана.  

(Б.M.Стевановић-Ратко, На Јастрепцу...,160; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

МИЛЕТИЋ-ЕРИЋ Драгутина ДРАГОМИР, столар, рођен 1898. године у Јошју 

код Великог Шиљеговца. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године приликом 

блокаде села као активиста КПЈ. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205; АЈ, Ж-

0727008009) 
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МИЛЕТИЋ Животе ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1920. године у селу Варош 

код Ражња. Заробљен од СДС јануара 1943. године код Соко Бање као борац Озренског 

ПО. Из нишког логора стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(АЈ, Ж-0527022001) 

МИЛЕТИЋ Милана ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1922. године у селу 

Жучковац код Соко Бање. Ухапшен од Бугара 9. септембра 1943. године у Жучковцу. Из 

нишког логора интерниран у Немачкој (цивилни логор 103- филијала „Дортмунд“) где је 

погинуо 2. фебруара 1945. године.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/6-а)  

МИЛЕТИЋ Миладина ЖИВОТА, земљорадник, рођен 1903. године у селу 

Лознац код Житковца. Ухапшен од Бугара 24./25. фабруара 1943. године као сарадник 

партизанских одреда. Стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б).  

МИЛЕТИЋ Филипа КОСТАДИН, службеник у Лесковцу, рођен 1900. године у 

Гацку. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у логор 

на Бањици где је умро 13. маја 1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 591) 

МИЛЕТИЋ Рајка ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1903. године у селу Жучковац код 

Соко Бање. Ухапшен од Бугара 9. септембра 1943. године у Жучковцу. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Немачкој (цивилни логор 103- филајала „Дортмунд“) где је 

погинуо 17. јануара 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, М/5-а) 

МИЛЕТИЋ Тодора МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1880. године у Врбовцу код 

Блаца. Ухапшен од бугарске војске јануара 1942. године у Врбовцу као сарадник 

Топличког ПО и спроведен у нишки логор. Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 
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(АЈ, Ж-0093040004) 

МИЛЕТИЋ-ЕРИЋ Стојана МИОДРАГ, столар, рођен 1912. године у Јошју код 

Великог Шиљеговца. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године приликом 

блокаде села као активиста КПЈ. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205; АЈ, Ж-

0727008009) 

 

МИЛЕТИЋ Арсе НИКОЛА, земљорадник, рођен 28. октобра 1900. године у селу 

Шарбановац код Соко Бање. Ухапшен од Бугара 14. јануара 1943. године у Шарбановцу. 

Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен јуна 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, М/1-в; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Соко Бања) 

МИЛЕТИЋ Драгутина РАДОМИР, земљорадник, рођен 1900. године у Јошју код 

Великог Шиљеговца. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године приликом 

блокаде села као активиста КПЈ. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205; АЈ, Ж-

0727008011) 

МИЛЕТИЋ Михајла РАНЂЕЛ, грађевински радник, рођен 1915. године у 

Трговишту код Соко Бање. Ухапшен од СДС јануара 1943. године као партизански 

сарадник на месту званом „Подина“ (одржавао везу са Алексом Маркишићем). Стрељан 

14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, М/183; НМН, картон логораша, М/4-а; НМН, картон логораша, М/102 ) 

МИЛЕТИЋ Живадина СВЕТОЛИК - ТОЛИЈА, земљорадник, рођен 1884. 

године у Радевцу код Алексинца. Ухапшен од нишког Гестапоа 15. јула 1943. године у 

Радевцу као сарадник равногораца. Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша.Име 
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му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 

5. августа 1943. године. 

(НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; пов. бр. 17900; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

МИЛИВОЈЕВИЋ Вукашина БОГОЉУБ - ВОЈИН, земљорадник, рођен 1923. 

године у Давидовцу код Сврљига. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац 

Сврљишког ПО. Осуђен на смрт од Преког суда СДС и предат немачком логору. Стрељан 

8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.   

(АЈ, Ж-0648007009; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 369/32; НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б-подаци за 

хапшена, интернирана и стрељана лица са подручја општине Сврљиг-сакупио СУБНОР 1974; картон 

логораша,бр.  М/123) 

МИЛИВОЈЕВИЋ Драгутина ЖИВОТИЈЕ-ЖОТА, трговац у Крушевцу 

(Јакшићева 5), рођен 15. марта 1907. године у Крушевцу. Заробљен од Немаца јануара 

1943. године на путу између Срња и Кукљина када је покушавао да избегне блокаду. 

Заробљен је као командант 1. батаљона крушевачке четничке бригаде ЈВУО. Из затвора у 

Крушевцу конфиниран у нишки логор и стрељан на Бубњу код Ниша. На обнародованим 

плакатима је било истакнуто да је погубљен 27. априла 1943. године са још 9 присталица 

Д.М у циљу одмазде због убиства среског начелника у Врњачкој Бањи. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, пријава за Животија Миливојевића и његовог брата Ратомира) 

МИЛИВОЈЕВИЋ Радомира РАЗМИР, земљорадник, рођен 1917. године у 

Драјинцу код Сврљига. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0648009027) 

МИЛИВОЈЕВИЋ Драгутина РАТОМИР-РАТА, електричар, рођен 14. августа 

1916. године у Крушевцу. Ухапшен од немачке полције децембра 1942. године у Крушевцу 

као таоц за брата Животија – команданта код Драгутина Кесеровића, Из крушевачког 

затвора конфиниран у нишки логор и одведен на принудно рад у Француску. Нестао у 

логору код Меца 1944. године. 
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(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 410; НМН, ЛЦК, пријава за Рату Миливојевића – нкл) 

МИЛИЈИЋ МОМИР, земљорадник из Бучја код Књажевца. Стрељан 8. јула 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

МИЛИНКОВИЋ Станислава СТОЈАДИН, ученик у Краљеву, рођен 1926. 

године у Црвенки код Крњаче. Ухапшен у Краљеву и доведен у Ниш. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0251001012) 

МИЛИСАВЉЕВИЋ Николе БОРИСЛАВ - ЂОКА, рударски радник, рођен 1922. 

године у Поружници код Соко Бање. Заробљен од СДС 4. марта 1943. године на планини 

Девици као борац Озренског ПО и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 17. априла 

1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0568002009; Д.Мирчетић, Соко Бања и околина у НОБ..., 207) 

МИЛИЋ Драгољуба АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1920. године у селу 

Велики Крчимир (нишко Заплање). Заробљен од Бугара почетком 1942. године као борац 

Бабичког ПО. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 273) 

МИЛИЋ БОШКО. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/121) 

МИЛИЋ Димитрија БОЖИДАР, санитетски референт среза Зајечарског, рођен 

1898. године у Алексинцу. Ухапшен од нишког Гестапоа 28. јануара 1943. године у 

Зајечару као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из затвора Гестапоа у 

Зајечару конфиниран у нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0946049025; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

МИЛИЋ Љубисава ДРАГИША - ГИЛЕ, радник нишке железничке радионице - 

бравар, рођен 1917. године у селу Мозгово код Алексинца. Ухапшен од Специјалне 
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полиције 17. фебруара 1942. године као члан КПЈ, припадник реонског комитета бироа 

железничке радионице – одељење алатнице и одведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. 

године на Бубњу код Ниша.  

 (НМН, ЛЦК, кутија 5, ф-583; НМН, ЛЦК, картон логораша, М/74) 

МИЛИЋ Јована ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1919. године у Долцу код Беле 

Паланке. Био је припадник четника К.Пећанца а потом је прешао у ЈВУО. Заробљен од 

бугарске војске августа 1943. године у Долцу и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 

септембра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж-0086015001) 

МИЛИЋ Светолика ЂОРЂЕ, ученик, рођен 1922. године у селу Влахово код 

Сврљига. Ухапшен од Специјалне полиције код села Габровац код Ниша. Стрељан 1943. 

године на Бубњу. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974) 

МИЛИЋ Николе ЖИВКО, земљорадник, рођен 1922. године у Долцу код Беле 

Паланке. Био је припадник четника К.Пећанца а потом је прешао у ЈВУО. Заробљен од 

бугарске војске августа 1943. године у Долцу и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 

септембра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж-0086015007) 

МИЛИЋ Живка ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1908. године у Поповици код 

Зајечара. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-05450010020) 

МИЛИЋ Радомира ЖИВОЈИН - ЋУЛЕ, ученик нишке гимназије, рођен 22. 

јануара 1925. године у селу Лукавица код Босилеграда. Ухапшен 25. маја 1944. године од 

нишког Гестапоа због растурања левичарске литературе. Из нишког логора интерниран у 

КЛ. Маутхаузен где је убијен маја 1945. године. Постоји мали споменик на месту где је 

погинуо у комплексу логора поред великог - посвећеног погинулим Југословенима. 
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(ИАН, КОЗАРА, к. 1 – пријава Миливоја Ивановића Пуре против Карла Унгара. Пура је о свом и Милићевом 

хапшењу и малтретирању од стране Карла Унгара објавио роман „Пред зидом“ (Просвета, Ниш, 1998) 

МИЛИЋ МИЛОШ. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

 (НМН, ЛЦК, картон логораша,бр.  М/122) 

МИЛИЋ Тодора МИХАЈЛО, ученик у Нишу, рођен 26. децембра 1924. године у 

селу Прћиловица код Алексинца. Из нишког логора одведен на принудни рад у Немачку и 

умро 1943. године. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак интернираних гимназијалаца) 

МИЛИЋ (у документацији СУБНОР-а МИЛИЈЧИЋ/МИЛИЈИЋ) Стевана 

МОМИР - МУСА, свршени ђак пољопривредне школе у Белој Паланци, рођен 1920. 

године у Шпају код Беле Паланке. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. 

године у Белој Паланци као повереник СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран 23. априла 

1942. године на принудни рад у Норвешку. Убијен 1942. године у логору Тремзе. 

(АЈ, Ж-0086010001; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 300) 

МИЛИЋ Јована СЛОБОДАН, земљорадник, рођен 1918. године у Долцу код Беле 

Паланке. Био је припадник четника К.Пећанца а потом је прешао у ЈВУО. Заробљен од 

бугарске војске августа 1943. године у Долцу и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 

септембра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж-0086015003) 

МИЛИЋ Јакова ТИХОМИР, земљорадник у Белановцу код Лесковца, рођен 1920. 

године у Великом Крчимиру (нишко Заплање). Према послератној пријави породице, из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Немачку где је нестао (престао да се јавља) 

после 19. јануара 1944. године. 

(АЈ, пријава за Тихомира Милића – нкл) 

МИЛИЋЕВИЋ Здравка БОЖИН - БОЖА, земљорадник, рођен 1928. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци приликом претреса села под сумњом 
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да одржава везе са ПО 16. јула 1944. године. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 23. јануара 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156021) 

МИЛИЋЕВИЋ Милоша ДИМИТРИЈЕ, земљорадник, рођен 1881. године у 

Ласову код Зајечара. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0792036017) 

МИЛИЋЕВИЋ ЖИВОТА, земљорадник, рођен у варошици Лапово. Пре рата 

издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/175) 

МИЛИЋЕВИЋ Русмира ЗДРАВКО, земљорадник, рођен 10. децембра 1905. 

године у Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године 

приликом претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран 

у КЛ. Маутхаузен где је убијен 27. јануара 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156020) 

МИЛИЋЕВИЋ Вуксана ОБРЕН, земљорадник, рођен 1900. године у Девчи код 

Мерошине. Ухапшен од бугарске војске фебруара 1942. године као сарадник ПО. Из 

нишког логора конфиниран у логор на Бањици где је умро.  

(АЈ, Ж-0335017023)  

МИЛИЋЕВИЋ Тодора РАДИВОЈЕ, службеник у Медвеђи, рођен 1914. године у 

Новој Тополи код Лебана. Према послератној пријави његове породице, из Ниша одведен 

у логор на Бањици у Београду где је нестао. 

(АЈ,пријава за Радивоја Милићевића – нкл)   
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МИЛИЋЕВИЋ Станислава РАДОСЛАВ, земљорадник, рођен 1891. године у 

Белом Потоку код Соко Бање. Ухапшен од бугарске казнене експедиције 14. јануара 1943. 

године у Белом Потоку приликом претреса села. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је умро 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Соко Бања) 

МИЛОВАНОВИЋ Радослава АЛЕКСАНДАР, столар, рођен 1902. године у Јошју 

код Великог Шиљеговца. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године приликом 

блокаде села као активиста КПЈ. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

 

МИЛОВАНОВИЋ Владимира БОГОЈЕ, земљорадник из Ивања код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. 

године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271) 

МИЛОВАНОВИЋ Вукомана БОГОСАВ-ГОСЕ, студент права, рођен 1924. 

године у Моравцу код Алексинца. Ухапшен од нишког Гестапоа 15/16. јула 1943. године у 

Моравцу као партизански активиста.  Из КЛ. Ниш стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу 

код Ниша.   

(ВА, НДА, кут. 24, изв. пов. бр. 17900; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном 

музеју Алексинца ) 

МИЛОВАНОВИЋ Драгутина БОЖИДАР, земљорадник, рођен 25. новембра 

1911. године у Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године 

приликом претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из Нишког логора 

интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 9. фебруара 1945. године. 
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 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 

МИЛОВАНОВИЋ Вукашина БРАНКО - ЦИГА, студент у Белој Паланци. 

Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Белој Паланци као активиста 

СКОЈ. Из нишког логора интерниран 23. априла 1942. године на принудни рад у 

Норвешку. Умро од нацистичке тортуре приликом ослобађања логора. 

(АЈ, Ж-0086005005; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 278) 

МИЛОВАНОВИЋ Вукадина ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1906. године у 

Јаворју код Власотинца. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у 

Јаворју као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 27. јануара 1945. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

МИЛОВАНОВИЋ Димитрија ВЛАДИМИР, земљорадник у Шарбановцу код 

Соко Бање, рођен 27. августа 1897. године у Соко Бањи. Ухапшен од бугарске казнене 

експедиције 14. јануара 1943. године у Шарбановцу приликом претреса терена. Из нишког 

логора интерниран уКЛ. Маутхаузен где је нестао. 

 (НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/3-а; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Соко 

Бања) 

МИЛОВАНОВИЋ Миомира ВУКАШИН, земљорадник, рођен 1912. године у 

селу Лабуково код Соко Бање. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачкој 

где је умро 13. октобра 1943. године. 

 (НМН, ЛЦК, картон логораша, М/4-а) 

МИЛОВАНОВИЋ Михајла ДЕСАНКА, ученица ћилимске школе у Новом 

Пазару - за време окупације живела у Баљевцу на Ибру, рођена 2. фебруара 1923. године у 

Новом Пазару. Заробљена од четника Косте Пећанца као борац Копаоничког партизанског 

одреда и спроведена у нишки логор. Стрељана 17. фебруара 1942. године на Бубњу. 

(НМН, ЛЦК, кут. 3, ф. 275) 
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МИЛОВАНОВИЋ Милана ДРАГОЉУБ-ДРАГАН, гимназијалац, рођен 1905. 

године у Моравцу код Алексинца. Ухапшен од нишког Гестапоа 15/16. јула 1943. године у 

Моравцу као партизански активиста.  Из КЛ. Ниш стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу 

код Ниша.   

(ВА, НДА, кут. 24, изв. пов. бр. 17900; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца ) 

МИЛОВАНОВИЋ Тихомира ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1920. године у 

селу Дабиновац код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Вукојевцу код Куршумлије приликом блокаде села а након проналаска архиве поручника 

Косте Мудрића. Ухапшен као припадник четничког покрета Драже Михаиловића и са 

великом групом Косаничана из затвора у Прокупљу предат немачком логору у Нишу где је 

нестао. 

(АЈ, Ж-0281009001; Податке за похапшене Топличане и Косаничане проследио Лука Степановић из Београда 

– за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

МИЛОВАНОВИЋ Алексе ЂОРЂЕ-НОЛЕ, земљорадник, рођен 1920. године у 

Моравцу код Алексинца. Ухапшен од нишког Гестапоа 15/16. јула 1943. године у Моравцу 

као партизански активиста.  Из КЛ. Ниш стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша.   

(ВА, НДА, кут. 24, изв. пов. бр. 17900; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца ) 

МИЛОВАНОВИЋ Борисава МИОМИР, свршени ученик гимназије, рођен 1923. 

године у Моравцу код Алексинца. Ухапшен од нишког Гестапоа 15/16. јула 1943. године у 

Моравцу као партизански активиста.  Из КЛ. Ниш стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу 

код Ниша.   

(ВА, НДА, кут. 24, изв. пов. бр. 17900; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца ) 

МИЛОВАНОВИЋ Владимира МИРЈАНА, студент у Лесковцу. Из нишког логора 

интернирана у КЛ.Аушвиц (Пољска) где је умрла 6. октобра 1943. године. 
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(АЈ, пријава за Мирјану Миловановић – нкл) 

МИЛОВАНОВИЋ Војислава МИРОЉУБ-МИРКО, гимназијалац, рођен 1923. 

године у Моравцу код Алексинца. Ухапшен од нишког Гестапоа 15/16. јула 1943. године у 

Моравцу као партизански активиста од 1941 и члан СКОЈ-а од новембра 1942. године. Из 

КЛ. Ниш стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ВА, НДА, кут. 24, изв. пов. бр. 17900; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном 

музеју Алексинца ) 

МИЛОВАНОВИЋ - МИЛОШЕВИЋИлије МОМЧИЛО, земљорадник, рођен 

1910. године у Плужини код Сврљига. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац 

Сврљишког ПО. Осуђен на смрт од Преког суда СДС и предат немачком логору. Стрељан 

8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.   

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/172; АЈ, Ж-0650037003) 

МИЛОВАНОВИЋ Павла ПЕТАР, индустријски радник у Прокупљу, рођен 1920. 

године у Прокупљу. Умро 15. октобра 1943. године у нишком концентрационом логору.  

(АЈ, Ж-0359094017) 

МИЛОВАНОВИЋ Ђорђа РАДМИЛА, ученица, рођена 1927. године у Моравцу 

код Алексинца. Ухапшена од СДС априла 1944. године у Моравцу као партизанска 

сарадница и спроведена у логор.  Стрељана 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-000904004; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

МИЛОВАНОВИЋ Танасија СЕКУЛА, земљорадник, рођен 1870. у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. 

децембра 1944. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0434046013) 

МИЛОВАНОВИЋ Видојка СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1924. године у 

Блендији код Соко Бање. Заробљен од љотићеваца 29. маја 1942. године код села Језеро 
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близу Соко Бање као борац Сврљишког ПО. Из нишког логора конфиниран у логор на 

Бањици и одатле на принудни рад у КЛ. Маутхаузен. Умро 1945. године у истом логору. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 429; НМН, кут. 14, фас. б.б; ЗБ.НОР,1/21, 278) 

МИЛОВАНОВИЋ Секуле СТЕВАН, земљорадник, рођен 1904. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1944. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0434046012) 

МИЛОВИЋ Ђоке ВИДАК, кројачки радник у Растовници код Прокупља, рођен 

1922. године у Никшићу (Црна Гора). Заробљен од Бугара фебруара 1942. године као 

активни партизан и предат Немцима у логор. Учесник је другог бекства, 2. децембра 1942. 

године, али је заробљен од Бугара, враћен у логор и стрељан истог дана. Пребачен из 

логора заједно са Владимиром Јовановићем и Даницом Јововић и сахрањен 12. децембра 

1942. године на старом нишком гробљу. После рата, породица Миловић је Видака пренела 

и сахранила у првој парцели поред саме ограде, где му је подигнут споменик 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних за време Другог светског рата; АЈ, Ж-0516006015;  

НМН, ЛЦК, кут. 7, изјава Драгомира Гроздановића, 2) 

МИЛОЈЕВИЋ Драгољуба АЛЕКСАНДАР, електричар, рођен 1921. године у 

Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 2./3.марта 1942. године у Нишу као активиста 

Сврљишког партизанског одреда. Из нишког логора интерниран за Норвешку где је убијен 

1943. године. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 2, ф 94; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр 334). 

МИЛОЈЕВИЋ Драгољуба  ДОБРИВОЈЕ, електричар у Нишу, рођен 1923. године 

у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 2./3. марта 1942. године у Нишу као активиста 

партизанског одреда. Из нишког логора интерниран за Норвешку где је убијен 29. марта 

1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 2, ф 94) 
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МИЛОЈЕВИЋ Добросава ЖИВОЈИН, земљорадник у Зебици код Крушевца, 

рођен 1909. године у Здравињу код Крушевца. Пре рата издржавао казну у нишком 

Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0728025019) 

МИЛОЈЕВИЋ Јеврема ЈОВАН, кројач у Крушевцу, рођен 1911. године у 

Крушевцу. Ухапшен од бугарске полиције 22. марта 1943. године у Крушевцу као члан ОК 

КПЈ Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

МИЛОЈЕВИЋ Симоне МИЛИЈА - БАБЕЈИЋ, земљорадник, рођен 1920. године 

у селу Руђинци код Врњачке Бање. Ухапшен од жандармерије 1940. године због убиства 

једне жене из Врњачке Бање и осуђен на затворску казну коју је издржавао у Казненом 

заводу у Крушевцу. Са групом крушевачких затвореника из Завода конфиниран у нишки 

логор. Стрељан 1. новембра 1941. године у дворишту логора и ту закопан. Немачки 

стражари су га убили из чисте обести.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, б.б) 

МИЛОЈЕВИЋ Станимира МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1922. године у 

Дрешници код Блаца. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1944. године.  

(АЈ, Ж-0093023001) 

МИЛОЈЕВИЋ Чедомира РАДОМИР - РАДЕ „БЕЉИН“. Носио надимак и 

„Милча“, стражар СДС, рођен 1912. године у Прћиловици код Алексинца. Био је у 

четничком одреду војводе Димитрија Танасијевића (Мите Трнавског) а касније прелази у 

СДС и успоставља сарадњу са Моравском четничком бригадом поручника Драже 

Петровића. Ухапшен од Бугара 9. маја 1943. године, али је пуштен на слободу, јер ништа 

није признао и поред тешких мучења у затвору. Дана 22. јуна, приметивши да га јури 

казнена експедиција побегао је из Прћиловице у Бобовиште, али су га тамо уз помоћ 

достављача окупатори пронашли, поново ухапсили и отерали у нишки логор. Стрељан 31. 

јула 1943. године на Бубњу код Ниша као активни припадник Моравске четничке бригаде 
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поручника Драже Петровића. Име му је било истакнуто са другим стрељаним 

присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 5. августа 1943. године. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 15/6-1; НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; ИАН, КОЗАРА, к. 10 А, 

нерегистрована документација, листови без броја; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

МИЛОЈЕВИЋ Владимира РАДОСЛАВ, студент у Нишу, рођен 15. августа 1920. 

године у Нишу. Ухапшен од нишког Гестапоа 1. септембра 1942. године у Нишу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Нестао у нишком концентрационом 

логору. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

МИЛОЈЕВИЋ Јеленка РУСОМИР, земљорадник из Кравља код Ниша, рођен 

1902. године у селу Радмировац код Сврљига. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 

1944. године приликом претреса села под сумњом да одржава везе са ПО (раније био 

припадник месне партизанске десетине). Из нишког логора стрељан 16. августа 1944. 

године на Бубњу код Ниша. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156028; НМН, ЛКЦ, картон логораша, М/75) 

МИЛОЈЕВИЋ Благоја СВЕТОМИР, земљорадник, рођен 1919. године у селу 

Нозрина код Алексинца. Ухапшен од СДС  фебруара 1944. године као активиста 

партизанских одреда у моравском срезу. Из нишког логора стрељан 16. августа 1944. 

године на Бубњу код Ниша. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 10; ф. б.б; АЈ, Ж-0356045004) 

МИЛОЈЕВИЋ Ђорђа СЛОБОДАН, студент, рођен 4. септембра 1926. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке полиције априла 1944. године у Алексинцу. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузен где је умро 3. фебруара 1945. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 10, ф. б.б) 
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МИЛОЈЕВИЋ Стојана СТАНОЈЕ-ШОЛЕ, студент права, рођен 15. августа 1920. 

године у Читлуку код Крушевца. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године 

приликом блокаде села у кући Ратка Пешића као борац Расинског ПО и члан ОК КПЈ 

Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205, 344; АЈ, Ж-

0263003012) 

МИЛОЈКОВИЋ Тодора ВИТОМИР, земљорадник, рођен 1920. године у 

Калетинцу (нишко Заплање). Ухапшен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

17. августа 1942. године у Коргену. 

(АЈ, Ж-0154017000; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 279) 

МИЛОЈКОВИЋ Тодора ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1914. године у Калетинцу 

(нишко Заплање). Ухапшен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 1942. године 

у Ботну. 

 (АЈ, Ж-0154017000; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 279) 

МИЛОЈКОВИЋ Вукашина ЖИВОЈИН, учитељ у Великом Вртопу (нишко 

Заплање), рођен 1917. године у селу Марина Кутина код Гаџиног Хана. Ухапшен од 

Специјалне полиције 6. априла 1942. године у Великом Вртопу са још 6 сарадника због 

везе са Бабичким партизанским одредом. Из нишког логора интерниран за Норвешку и 

убијен у логору Ботн 1943. године. Према сећању интернираца, Немци су га убили 

моткама. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 2, ф 86) 

МИЛОЈКОВИЋ Николе КРСТА, ваздухопловни капетан у Лесковцу, рођен 1891. 

године у Разгојни код Лесковца. Ухапшен од нишког Гестапоа 1942. године у Нишу као 

припадник нишког четничког штаба који га је одредио за будућег команданта Лесковачке 

бригаде ЈВУО. Након заточеништва у нишком логору одведен у заробљенички логор Стриј 
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у Пољској где је умро од туге за својом породицом која је изгинула у савезничком 

бомбардовању Лесковца.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж-0355017009)  

МИЛОЈКОВИЋ Светозара РАДОСЛАВ, цреварски радник у Нишу- избеглица из 

Македоније (Каменички Вис 18), рођен 6. новембра 1914. године у Скопљу. Ухапшен од 

Немаца 2. фебруара 1942. године у кући Ратомира Петковића због слушања страних радио 

станица. Стрељан на Бубњу 17. фебруара 1942. године  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф М-78; музејски картон, Инв.бр б.б) 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Тодора БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 29. априла 1909. 

године у Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Петра БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1893. године у 

Горњој Јарушици код Раче крагујевачке. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом 

заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0522008012) 

МИЛОСАВЉЕВИЋ ГМИТАР, земљорадник из Великог Поповца рођен 1908. 

године у селу Роанда код Свилајнца. Ухапшен од Немаца 2. маја 1941. године јер му је у 

претресу пронађено оружје и забрањене књиге. Спроведен је у затвор у Ћуприји а одатле у 

Срески затвор у Нишу. Стрељан 3. августа 1941. године на Делијском вису. Сахрањен на 

Војничком гробљу код Ћеле Куле. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б; НМН, ЛЦК, к-4, ф-631) 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Лазара ДИМИТРИЈЕ - МИТА, отправник возова у 

Грделици, рођен 1914. године у Ораовици код Грделице. Ухапшен од бугарске војске 28. 
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фебруара 1943. године у Грделици као сарадник партизанских одреда. Стрељан 14. маја 

1943. године на Бубњу код Ниша. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 2, ф 505; АЈ, Ж-0170024022) 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Милана ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 12. марта 1911. у 

Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса 

села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен 

где је убијен 2. марта 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Томе ДРАГИША - ЦРНИ, ауто превозник у Крушевцу, 

рођен 1907. године у Крушевцу. Ухапшен од немачке војске 25. септембра 1941. године у 

Крушевцу јер га је неко денунцирао да је возио мајора Кесеровића и друге четничке 

команданте. Са крушевачком групом спроведен у нишки логор. Осуђен на смрт због 

учествовања у нападу на Крушевац и стрељан 21. јануара 1942. године на Бубњу код Ниша 

са другим Крушевљанима. 

(АЈ, Ж-0268082024; НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу (непотпун попис) Е/19; кут. 14, фас. М-105) 

 

МИЛОСАВЉЕВИЋ ЂОРЂЕ - ЂОКИЦА, обућарски радник у Нишу. Ухапшен од 

Специјалне полиције фебруара 1942. године у Нишу као активиста СКОЈ-а. Стрељан 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 3, ф 119) 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Петка МИЛИСАВ - ЗЕЛЕНИ,радник у нишкој железничкој 

радионици, рођен 1924. године у Божуревцу код Трстеника. Ухапшен од Специјалне 

полиције 12. фебруара 1942. године у Нишу као припадник СКОЈ-а. Стрељан 10. марта 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0716002001) 
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МИЛОСАВЉЕВИЋ Радула МИЛОВАН, резервни пешадијски капетан 

(унапређен у мајора) ЈВ у Прокупљу, рођен 1. фебруара 1899. године у селу Јабучево код 

Прокупља. Први је организовао четнички покрет Драже Михаиловића у Топлици – имао је 

људство од 20 пушака. Ухапшен од Бугара 20. марта 1943. године у Прокупљу после 

сазнања да је био командант среза Прокупачког у организацији ЈВуО. У дневнику ВК 

ЈВУО уписано је да је као командант среза имао двечете од 964 људи, 661 пушку и 2 

митраљеза. Из бугарског затвора у Нишу предат немачком логору 4. априла. Стрељан 8. 

априла 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са другим стрељаним 

присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 12. априла 1943. године 

(АЈ, Ж-2761020024; НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; ИАБ, BdS – евиденција 

одељења IVA3; ВА, ЧА, кут. 82, рег. бр. VK-V-322) 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Јевтимија МЛАДЕН, земљорадник, рођен 1921. године у 

Прекопуцу код Прокупља. Заробљен као борац Јастребачког партизанског одреда и 

одведен у логор. Стрељан 13. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 (НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/131) 

  МИЛОСАВЉЕВИЋ Љубисава МОМЧИЛО, земљорадник, рођен 1923. године у 

Вршевцу код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 3. фебруара 1943. године у 

Вршевцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из затвора у Лесковца 

конфиниран у нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0283086001; ИАН, BdS, евиденција одељења IVA3) 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Чедомира РАДОМИР, земљорадник, рођен 1927. године у 

Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса 

села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен 

где је убијен 29. марта 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

МИЛОШЕВИЋ Јована ВЕЛИМИР - ВЕЛОЈЕ, земљорадник, рођен 12. априла 

1919. године у Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године 
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приликом претреса села под сумњом да одржава везе са ПО (пуштен на привремено 

одсуство из ЈВуО- у његовој кући се дуго времена налазио штаб Дражиног поручника 

Душана Јоксимовића). Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 5. 

фебруара 1945. године.  

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; изјава Душана Стефановића из Церја) 

МИЛОШЕВИЋ Саве ВИДОЈЕ, из Андрејевца код Књажевца, рођен 1898. године 

у Књажевцу. Стрељан 22. септембра 1941. године на Делијском вису код Ниша. Сахрањен 

на Војничком гробљу код Ћеле Куле. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 

24. септембра 1941. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б; ф Ч/8; НМН, картон логораша, М/42) 

МИЛОШЕВИЋ Милана ВОЈИСЛАВ, радник железничке радионице у Нишу, 

рођен 1. фебруара 1915. године у Кнез Селу код Ниша. Ухапшен од Специјалне полиције 

20. децембра 1941. године као партизански активиста и стрељан 17. фебруара 1942. године 

на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф М-69; НМН, картон логораша, бр. М/79) 

МИЛОШЕВИЋ Петра ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1904. године у Малој 

Дренови код Трстеника. Пре рата издржавао казну у нишком казненом заводу. Стрељан 

16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(Монографија о учесницима НОР-а општине Трстеник, 226) 

МИЛОШЕВИЋ Чедомира ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1904. године у селу 

Церовица код Соко Бање. Пре рата осуђен на 20 година као саучесник у убиству једне 

жене. Из нишког Казненог завода одведен на Бубањ и стрељан 16. фебруара 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, М/1-б).  

МИЛОШЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ, из Зајечара.Стрељан 22. септембра 1941. године 

на Делијском вису код Ниша. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле. Име му је 
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било истакнуто на излепљеним плакатима 24. септембра 1941. године. Писало је да је 

стрељан као комуниста. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф б.б) 

МИЛОШЕВИЋ Николе ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1921. године у селу 

Горње Драговље (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као 

месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачку. 

Умро 1943. године у логору Штардгард. 

(АЈ, Ж-0153010012; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,276; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб) 

МИЛОШЕВИЋ Радисава ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1925. године у Церју 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 19. априла 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

МИЛОШЕВИЋ Лазара ЖИВАН, земљорадник, рођен 1894. године у Доњој 

Трнави код Тополе. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0683003023) 

МИЛОШЕВИЋ Милутина ЖИВОЈИН, ковачки радник у Нишу, рођен 1902. 

године у Јелашници код Ниша. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године и заточен у 

логору. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. Према другим подацима, 

погинуо је један дан раније од савезничког бомбардовања. Породица га је после рата 

пријавила као жртву Немаца.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/80) 

МИЛОШЕВИЋ  Илије ЈЕЛЕНКО, земљорадник, рођен 1910. године у Плужини 

код Сврљига. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац Сврљишког ПО. Осуђен на 
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смрт од Преког суда СДС и предат немачком логору. Стрељан 8. септембра 1942. године 

на Бубњу код Ниша.   

(АЈ, Ж-0650037003) 

МИЛОШЕВИЋ Спасе ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 10. марта 1897. године у 

Доњем Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 8. априла 1944. године у Гросрамингу. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105019; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

МИЛОШЕВИЋ Драгутина МИЛАН - ЋОПА, абаџија, рођен 14. априла 1914. 

године у Мрчајевцима. Пре рата издржавао затворску казну у нишком Казненом заводу по 

Закону о заштити државе - пропагирање комунистичке идеје. Из Завода конфиниран у 

логор на Бањици и стрељан 17. октобра 1941. године у селу Јабука код Панчева. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 112; НМН, ЛЦК, к. 14, ф. Ж-12) 

МИЛОШЕВИЋ Јеврема МИЛАН, земљорадник, рођен 1911. године у Плужини 

код Сврљига. Члан КПЈ од 1940. године, а у Сврљишком партизанском одреду од 15. маја 

1942. године. Из нишког логора стрељан 12. октобра 1942. године у селу Доња Врежина 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974). 

МИЛОШЕВИЋ Влајка МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1921. године у 

Великом Крчимиру (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као 

месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. 

Умро септембра 1943. године у логору Ботн. 

(АЈ, Ж-0155035027; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,298; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб  ) 

МИЛОШЕВИЋ Андона МИЛОРАД, земљорадник, рођен 2. јануара 1900. године 

у Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 
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због сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 18. јула 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093023) 

МИЛОШЕВИЋ Јована МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1910. године у Церју код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО (пуштен на привремено одсуство из ЈВУО са својим братом 

Велимиром). Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 5. фебруара 

1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; изјава Душана Стефановића из Церја) 

МИЛОШЕВИЋ Радомира МИЛОШ, службеник у нишкој Народној банци 

(Јеронимова 29), рођен 7. маја 1910. године у селу Сићево код Ниша. Ухапшен од 

Специјалне полиције 16. априла 1943. године због сарадње са партизанима и спроведен у 

логор на Бањици. Стрељан у августу 1944. године у Београду. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/4) 

МИЛОШЕВИЋ Вукашина НЕНАД, свршени ђак учитељске школе у Алексинцу, 

рођен 1919. године у селу Периш код Сврљига. Заробљен од Бугара априла 1942. године 

као партизан из Сврљишког одреда ( месна десетина). Из нишког логора интерниран у 

Норвешку где је стрељан 4. августа 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф.1; Д.Мирчетић, Сврљишка брда и врх зелени...,346) 

МИЛОШЕВИЋ - МАРКОВИЋ Драгутина РАДИВОЈЕ, ливац железничке 

радионице у Нишу, рођен 1917. године у селу Веле Поље код Ниша. Ухапшен од 

Специјалне полиције фебруара 1942. године као припадник реонског комитета бироа 

железничке радионице – одељење ливнице и одведен у логор. Стрељан септембра 1942. 

године у Доњој Врежини код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/27) 
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МИЛОШЕВИЋ Лазара РАДОЈКО, земљорадник, рођен 1889. године у Доњој 

Трнави код Тополе. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0683003013) 

МИЛОШЕВИЋ Ранђела РУЖА, домаћица у Житковцу, рођена 14. фебруара 1922. 

године у Бобовишту код Алексинца. Удала се у Житковцу а потом напустила мужа који је 

служио у СДС. Вратила се у родно село где се повезала са партизанским покретом. 

Ухапшена од СДС 3. априла 1944. године у Бобовишту као сарадник ПО. Из нишког 

логора стрељана 21. јула 1944. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0007013008; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. б.б) 

МИЛОШЕВИЋ Душана СРЕТЕН, студент друге године медицине у Београду, 

рођен 1921. године у Власотинцу. Ухапшен у Борском руднику марта 1943. године и 

спроведен у нишки логор. Стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. б.б; кут. 15, фас.473) 

МИЛОШЕВИЋ Ристе СТАМЕНКО, земљорадник, рођен 1895. године у Илину 

код Бољевца. Ухапшен од бугарске војске децембра 1942. године у Илину због сарадње са 

припадницима ЈВУО. Из затвора у Зајечару конфиниран у нишки логор и даље на 

принудни рад у Грчку. Умро 16. марта 1943. године у радном логору поред Солуна. 

(АЈ, Ж-0103006005; АЈ, инв. бр. 2977)  

МИЛОШЕВИЋ Радоја СТАНИМИР, земљорадник, рођен 1900. године у 

Кочином Селу код Јагодине. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0643058021) 

МИЛОШЕВИЋ Матије ТОДОР, земљорадник, рођен 1892. године у Горњем 

Рињу код Беле Паланке. Ухапшен од бугарске војске јуна 1942. године у Горњем Рињу 

због сарадње са партизанским одредима. Стрељан децембра 1942. године у кругу логора у 

Нишу. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 29. децембра 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. М-178; кут. 8, ф б.б; АЈ, Ж-0087023003) 
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МИЛУТИНОВИЋ Владимира ВАСИЉКО, земљорадник, рођен 1895. године у 

Околишту код Сврљига. Ухапшен од бугарске војске јуна 1942. године приликом претреса 

сврљишког среза као месни партизански борац. Из нишког логора конфиниран у логор на 

Бањици и умро у логорској амбуланти 15. октобра 1943. године. 

 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 429; НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана 

лица са подрчја општине Сврљиг-сакупио СУБНОР 1974) 

 

МИЛУТИНОВИЋ Станимира ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1920. године у 

Витковцу код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због 

погибије бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом 

Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

МИЛУТИНОВИЋ Првула РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1908. године у селу 

Кравље код Ниша. Ухапшен од љотићеваца и Немаца 16. јула 1944. године као припадник 

месне партизанске десетине и одведен у логор. Стрељан 16. августа 1944. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/81) 

МИЛЧИЋ Стојка ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 22. новембра 1906. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 

3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузенгде је убијен 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

МИЛЧИЋ Арсе МИХАИЛО, земљорадник, рођен 18. септембра 1904. године у 

Ображду код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 19. фебруара 1944. године у Гросрамингу. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Ображда; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 
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МИЛЧИЋ Арсе МИХАИЛО, земљорадник, рођен 18. септембра 1904. године у 

Ображду код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 19. фебруара 1944. године у Грос Рамингу. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Ображда) 

МИЛЧИЋ Божидара ПЕТАР, студент, рођен 28. јуна 1923. године у Лебану. 

Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лебану као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Био је припадник равногорске омладине. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 27. октобра 

1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

МИЛЧИЋ Стојанче СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1925. године у Слишану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 24. 

фебруара 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

МИЉКОВИЋ Гаврила БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1912. године у Великом 

Крчимиру (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро од 

изгладнелости априла 1943. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0155035049; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

МИЉКОВИЋ Видојка БРАНКО, електричар нишке железничке радионице 

(Љубљанска 13), рођен 20. фебруара 1921. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне 

полиције 16. фебруара 1942. године као партизански активиста и одведен у логор. Стрељан 

10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛКЦ, картон логораша, бр. М/82;кут. 14, ф. б.б) 
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МИЉКОВИЋ Никодија ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1921. године у 

Великом Крчимиру (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као 

месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. 

Стрељан децембра 1942. године у логору Карасјок. 

(АЈ, Ж-0747025016; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,297; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб  ) 

МИЉКОВИЋ Миладина ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1921. године у 

Душановцу код Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0353035001) 

МИЉКОВИЋ Ранђела ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1923. године у 

Штрбовцу код Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942 године на месту званом 

„Разбојница“ испод Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Из нишког 

логора отеран на принудан рад у Немачку где је убијен 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. С-166; Ђ.Златковић, Зла времена – монографија Лужнице 1876-1945, 478-479; АЈ,Ж-

0038949604) 

МИЉКОВИЋ Милана ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 10. априла 1914. године 

у Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 19. јануара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

МИЉКОВИЋ Пејче ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1899. године у Великом 

Крчимиру (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Аустрију. Стрељан 

децембра 1942. године у логору Кремс. 

(АЈ, Ж-0155035015; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,297; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб  ) 

МИЉКОВИЋ Ранђела ЈЕВРЕМ, земљорадник, рођен 1923. године у Штрбовцу 

код Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942 године на месту званом „Разбојница“ 
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испод Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Из нишког логора отеран 

на принудан рад у Норвешку где је погинуо 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б; Ђ.Златковић, Зла времена – монографија Лужнице 1876-1945, 478-479) 

МИЉКОВИЋ Александра МИЛАН, земљорадник, рођен 1904. године у 

Лапотинцу код Лесковца. Ухапшен од СДС 23. априла 1942. године у Лапотинцу као 

припадник месне партизанске десетине. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку. Умро је после рата од последица логора. 

(НМН, ЛЦК, кут.15, ф-448) 

МИЉКОВИЋ Митра МИЛАН, земљорадник, рођен 1879. године у Орашју код 

Власотинца. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици у Београду где је умро 5. 

маја 1944. године у логорској амбуланти. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 365; АЈ, пријава за Милана Миљковића – нкл) 

МИЉКОВИЋ - РИСТИЋСтанка МИЛАН, земљорадник,рођен 1908. године у 

Рготини код Зајечара. Ухапшен од Гестапоа фебруара 1943. године и отеран у нишки 

логор. Транпортован је маја 1943. године у логор Маутхаузен где је стрељан 20. марта 

1945. године. Околности хапшења нису познате. 

(НМН, ЛЦК, кут. 4, ф. 439; АЈ, Ж-0107039052) 

МИЉКОВИЋ Вукадина МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1904. године у селу 

Бучје код Трстеника. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. година на Бубњукод Ниша. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 8, ф М/207/Б). 

МИЉКОВИЋ Стоиљко ПЕТРОНИЈЕ, земљорадник, рођен 1890. године у селу 

Велики Вртоп (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Убијен 

априла 1943. године у логору Ботн.  

(АЈ, Ж-0155037018;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 271) 
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МИЉКОВИЋ Драге РАДОМИР, столар, рођен 1922. године у селу Станци код 

Алексинца. Осуђен на смрт због провале бакалнице у селу. Из нишког Казненог завода 

одведен на Бубањ и стрељан септембра 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/217) 

МИЉКОВИЋ Василија СВЕТОЗАР-ТОЗА, звани „НИШЛИЈА“, четнички 

војводаи предратни потпредседник Четничког одбора у Нишу, држао кројачку радњу у  

Вождовој 7 – живео у Знепољској 42А, рођен 29. јула 1898. године у Прокупљу. После 

априлског рата пребегао у Рибарску Бању, приступајући четницима Косте Пећанца, када је 

добио титулу војводе Јастребачког. Рањен код села Рлица у близини Трстеника и заробљен 

од четника Косте Пећанца пошто се осамосталио и спроведен у нишки логор, где је једно 

време био старешина собе бр. 12. За време окупације више пута је хапшен од окупатора 

под сумњом да сарађује са четницима Драже Михаиловића и партизанима и затваран у 

логору. Немци су га стрељали 14. септембра 1944. године у кругу логора приликом 

његовог расформирања.  

(СО Ниш, Матична служба, Матичне књиге умрлих СО Ниш (1966-1967), књига 15, страна 109, упис 63; 

ИАК, хроника села Зебица (необјављен рукопис), ИАБ, BdS, М-308; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту, 

268; АЈ, Ж-0858018007) 

МИЉКОВИЋ Здравка ТРИФУН - ФИЛИП, земљорадник, рођен 1915. године у 

селу Доње Драговље (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године као борац 

Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Аустрију. Убијен 24. марта 

1943. године у логору Штаргард. 

(АЈ, Ж-0153003009; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 337; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

МИЉКОВИЋ Радета ХРАНИСЛАВ-КРЕНА, кројачни радник, рођен 1912. 

године у Драгосињцу код Краљева. Заробљен од четника Косте Пећанца као борац 

Краљевачког ПО. Успео да побегне из нишког логора 12. фебуара 1942. године, али је 

поново заробљен од стране СДС приликом претреса терена и враћен у логор. Стрељан 

фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(М.Миловановић, 293; ) 
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МИЉКОВИЋ Милоша ЦВЕТАН, земљорадник из Лапотинца, рођен 1902. године 

у Придворици код Бојника. Заробљен као партизански активиста у Пустој Реци и стрељан 

8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, М/120; АЈ, Ж-0102027011) 

МИЉОЈКОВИЋ Милете ДРАГАН-ТРАЈКО, радник у кафани у Крушевцу, рођен 

17. октобра 1924. у Горњем Степошу код Крушевца. Заробљен од Немаца 27. новембра 

1942. у селу Наупаре код Крушевца као борац Јастребачког ПО и одведен у Нишки логор. 

Стрељан 2. марта1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана 

на немачки воз у Палилули. 

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 151) 

МИМИЋ Ђуре НИКОЛА, индустријски радник у Београду, рођен 1914. године у 

селу Нова Кршља код Слуња (Хрватска). Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0533021019) 

МИНИЋ Најдана БОРИСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. године у Великом 

Шиљеговцу. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у Великом Шиљеговцу 

приликом претреса расинског среза у потери за групом потпоручника Милана Матића као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића – одржавао је са оцем везу са 

капетаном Душаном Радовићем на Гочу. Из крушевачког затвора конфиниран у нишки 

логор одакле је одведен са великом групом Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године 

поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Податке за Борислава Минића и остале Великошиљеговчане дао Миланко Ђурић из Лесковца, који је с њим 

и осталим великошиљеговчанима једно време био у Матићевој јединици)  

 

МИНИЋ МИКА, земљорадник из Риљца код Трстеника. Пре рата издржавао казну 

у Казненом заводу у Нишу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

МИНИЋ Стевана МИЛОШ, машинбравар у Нишу, рођен 20. јануара 1921. године 

у Равној Дубрави (нишко Заплање). Међу првима се одметнуо из града и са оцем 

организовао четнички покрет Косте Пећанца у нишком Заплању да би касније прешао у 
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ЈВУО. Заробљен од Бугара маја 1942. године код Равне Дубраве као припадник 

Равнодубравске чете ЈВУО. Осуђен на смрт стрељањем, али је одељење IV A3 

преименовало пресуду на тежак принудни рад до краја рата. Из нишког логора интерниран 

у КЛ. Маутхаузен где је убијен 2. октобра 1944. године.    

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; ИАБ, BdS, А-419) 

МИНИЋ Милоша СТЕВАН, радник нишке железничке радионице, рођен 6. 

децембра 1886. године у Обилићу код Приштине. Међу првима се одметнуо из града и са 

сином организовао четнички покрет Косте Пећанца у нишком Заплању да би касније 

прешао у ЈВУО. Био је Равнодубравски четовођа. Заробљен од Бугара маја 1942. године 

код Равне Дубраве и осуђен на смрт стрељањем, али је одељење IV A3 преименовало 

пресуду на тежак принудни рад до краја рата. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 1945. године.    

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; ИАБ, BdS, А-419) 

МИРИЋ - СТОЈКОВИЋ Марка ПАВЛЕ, земљорадник, рођен 12. јуна 1907. 

године у Попшицикод Сврљига. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године 

приликом претреса села Врело код Алексинца под сумњом да одржава везе са ПО (био је 

припадник сврљишке четничке бригаде ЈВУО, затекао се у обручу и тако је заробљен). Из 

нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 28. новембра 1944. године.  

(Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; изјава Душана Стефановића из Церја)  

МИРКОВИЋ Јове ВОЈО, земљорадник, рођен 1915. године у Травнику. Пре рата 

издржвао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(АЈ, Ж-1584016005) 

МИРКОВИЋ Милутина РАДОСАВ, тапетар у Смедереву, рођен 1. фебруара 1916. 

године у Друговцу код Смедерева. Према плакатираној објави од 12. августа 1943. године, 

стрељан 30. јула 1943. године у Нишу у циљу одмазде због напада партизана на рудник 

Боговина код Бољевца. Окарактерисан као комуниста. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 205; Ђ.Стаменковић, Бубањ, 33) 
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МИРОВИЋ Вукалица ОБРЕН, земљорадник, рођен 1910. године у селу Пасјача 

код Прокупља. Ухапшен од Бугара фебруара 1942. године приликом претреса терена у 

Топлици као сарадник ПО и спроведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, ф б.б; кут. 8, ф б.б- подаци за три стрељана брата на Бубњу). 

МИРОВИЋ Вукалица ПАНТА, земљорадник, рођен 1903. године у селу Пасјача 

код Прокупља. Ухапшен од Бугара фебруара 1942. године приликом претреса терена у 

Топлици као сарадник ПО и спроведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, ф б.б; кут. 8, ф б.б- подаци за три стрељана брата на Бубњу). 

МИРОВИЋ Вукалица САВА, земљорадник, рођен 1900. године у селу Пасјача код 

Прокупља. Ухапшен од Бугара фебруара 1942. године приликом претреса терена у 

Топлици као сарадник ПО и спроведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, ф б.б; кут. 8, ф б.б- подаци за три стрељана брата на Бубњу; АЈ- Ж0520084009). 

МИРОСЛАВ Н, земљорадник из села Тиовац код Сврљига. Пре рата осуђен на 

доживотну робију због убиства неке жене. Из нишког Казненог завода одведен на Бубањ и 

стрељан 16. фебруара 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/1-а) 

МИРЧИЋ Светислава БОЖИДАР, магационер нишке железничке станице, рођен 

1907. године у Доњем Адровцу код Алексинца. Ухапшен од Специјалне полиције 

фебруара 1944. године у Доњем Адровцу као партизански сарадник. Стрељан јула 1944. 

године на Бубњу. 

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф. Б-178). 

МИТАКОВИЋ Јанка ВЛАДИМИР, службеник, рођен 1921. године у Бору. 

Стрељан 11. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0105015011) 
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МИТИЋ Живана АЛЕКСА, земљорадник, рођен 1889. године у Јасеновику код 

Ниша. Ухапшен од бугарске војске 13. маја 1944. године приликом претреса у Јасеновику 

након њихове борбе против четника између Каменице и Бренице. Ухапшен као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића и предат Немцима у нишки концентрациони логор 

где је нестао заједно са још једним својим мештанином. 

(АЈ, Ж-0361130001; податке за заробљене Јасеновичане дао Драгутин Милојковић из Ниша који их је видео 

када су их Бугари спроводили кроз Каменицу за Ниш) 

MИТИЋ АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1910. године у Накривњу код Вучја. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

сарађује са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. Интерниран на 

принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 23. фебруара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419) 

МИТИЋ Стојка АРАНЂЕЛ-РАНЂЕЛ, власник хотела „Оријент“ у Нишу 

(Вождова 1) , рођен 1902. године у Грамади код Сврљига. Ухапшен од нишког Гестапоа 5. 

децембра 1942. године у Нишу као организатор нишке четничке организације након 

проналаска архиве у стану Сретена Радаковића. Из нишког логора  одведен на саслушање 

у немачки затвор у Тврђави где је по неким непоузданим сведочанствима стрељан 7. 

јануара 1943. године у рову. По другим подацима, отеран је на Бубањ два дана раније и 

стрељан са великом групом равногораца. После рата, одлуком Среског суда града Ниша 

оглашен за народног непријатеља на конфискацију целокупне имовине. 

(ИАБ, BdS, J-660; НМН, ЛЦК, кут. 16, сећање Војислава Јевтића на Нишки логор – необјављено)   

МИТИЋ БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1922. године у Грајевце код Лесковца. 

Ухапшен од четника Косте Пећанца јануара 1942. године због сарадње са партизанским 

одредима. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 26. 

новембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 
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МИТИЋВладиславаБРАНКО, ученик Алексиначке гимназије (живео у 

Трифунској 18), рођен 9. септембра 1926. године у Малом Дреновцу код Алексинца. 

Ухапшен од нишког Гестапоа 28. априла 1943. године у Алексинцу као 

припадникравногорске омладине (Штаб 1001). Предат немачком логору 1. јуна 1943. 

године и ту му се губи сваки траг. Према неким седочанствима, успео је нацистима да 

побегне приликом спровода на стрељање и одметне се у шуму, доспе са главнином снага 

ЈВУО у Босну и погине у одбрани штаба генерала Михаиловића приликом уништења 

јединица ЈВУО на Зеленгори маја 1945. године.  

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 15/6-1; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис) 

МИТИЋ Станка БРАНКО, трговац у Нишу, рођен 1900. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-2462025012) 

МИТИЋ - МАРКОВИЋ Трајка ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1922. године у 

Шарлинцу код Дољевца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 10. фебруара 1944. 

године под оптужбом да је партизански сарадник (осуђен на смрт). Из затвора у Лесковцу 

интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша. 

(НМН, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; Ј.Стефановић, АЈ, Ж - 0147016004) 

МИТИЋ Радована ВИДАН, кафеџија у Нишу, рођен 1919. године у Нишу. 

Ухапшен од Гестапоа децембра 1942. године у Нишу као финансијер четничког покрета 

Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у логор Сајмиште у циљу слања у 

заробљеништво. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду и осудило га на смрт. 

Предат бањичком логору као таоц за одмазду и стрељан 23. марта 1943. године у 

Јајинцима код Београда. 

(АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу) 
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МИТИЋ Милана ДРАГАН, студент у Нишу, рођен 1928. године у Пироту. 

Стрељан априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0357059014) 

МИТИЋ ДРАГОЉУБ, ђак из Ниша, рођен 1929. године у Пољској Ржани код 

Пирота. Стрељан 14. септембра 1944. године у кругу логора приликом његовог 

расформирања.  

(АЈ, пријава за Драгољуба Митића – нкл) 

МИТИЋ Младена ДРАГУТИН, земљорадник из села Ресник код Бабушнице. 

Отишао да замени своја два сина која су била затворена у логор. Немци су их пустили на 

слободу а Драгутина стрељали на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф С-166) 

МИТИЋ Тасе ДУШАН, поткивач у Алексинцу (Ђенерала Рашића 18), рођен 1907. 

године у Суботинцу код Алексинца. Ухапшен од алексиначке фелджандармерије 21. јула 

1944. године у Алексинцу због сарадње са Делиградским корпусом ЈВУО и са великом 

групом Алексинчана депортован у нишки концентрациони логор где је остао до 11. августа 

1944. године, када је интерниран на тежак присилни рад у КЛ. Маутхаузен. Убијен 15.  

априла 1945. године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис) 

МИТИЋ Димитрија ЂОРЂЕ - БИРИ,ужарски радник у Лесковцу, рођен 1922. 

године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Лесковцу 

као члан СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 

15. јануара 1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а)  

МИТИЋ Манојла ЂУРА, земљорадник, рођен 1904. године у Горњем Стрижевцу 

код Бабушнице.Ухапшен од бугарске војске марта 1942. године као месни партизански 

борац. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  
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(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф.С-166; АЈ, Ж-0036028008) 

МИТИЋ - МИЈОВИЋ Милисава ЖАРКО, бравар, рођен 1920. године у Дивљани 

код Беле Паланке. Ухапшен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године у Белој 

Паланци као месни борац Сврљишког ПО. Из нишког логора интерниран 23. априла 1942. 

године на принудни рад у Норвешку. Убијен 21. априла 1943. године у логору Карасјок. 

(АЈ, Ж-0086013004; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 287) 

МИТИЋ Јована ЖИВАДИН, земљорадник, рођен 1910. године у Подримцу код 

Лесковца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. године под оптужбом 

да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу интерниран у Бањички логор, 

где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање 

трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

напада партизана на пругу Крушевац-Сталаћ и услед недостатка талаца у Крушевцу. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173) 

МИТИЋ Милана ЖИВОЈИН-ЈАЊА, лончар, рођен 1921. године у Моклишту код 

Беле Паланке. Ухапшен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године у Моклишту као 

месни борац Сврљишког ПО. Из нишког логора интерниран 23. априла 1942. године на 

принудни рад у Норвешку. Убијен 15. октобра 1942. године у логору Карасјок. 

(АЈ, Ж-0087036022; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 294; АЈ, 

Ж-0087036022)  

МИТИЋ ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1909. године у селу Туларе код 

Медвеђе. Заробљен од четника Косте Пећанца јануара 1942. године као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 8. октобра 

1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а)  

МИТИЋ Стамена ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1892. године у Мајковцу код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 
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да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 7. јула 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Мајковац) 

МИТИЋ Ђорђа ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1898. године у Бресту код 

Мерошине. Ухапшен од Бугара октобра 1942. године у Бресту као партизански одборник у 

селу. Из бугарског затвора у Нишу одведен у Мрамор и стрељан 24. новембра 1942. 

године.  

(НМН, ЛЦК, к. 15, фас. б.б –подаци за затворенике са подручја општине Мерошина (саставио СУБНОР 

Мерошине)  

МИТИЋ Димитрија ПАВЛЕ, земљорадник, рођен 1902. године у Стрижило код 

Јагодине. Заробљен од четника Косте Пећанца новембра 1941. године у Аџиним Ливадама 

као борац Беличке чете и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 1942. године 

приликом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/108; М.Миловановић, 294) 

МИТИЋ Љубе ПЕТРОНИЈЕ, земљорадник, рођен 1917. године у Мајковцу код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 4. августа 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Мајковац) 

МИТИЋ Драгутина СИБИН, земљорадник, рођен 1921. године у Малошишту код 

Ниша. Према пријави његових најближих, одведен од Немаца 1943. године у нишки 

концентрациони логор где је нестао. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Малошиште“) 

МИТИЋ Душана СТАНИМИР, земљорадник, рођен 1913. године у Братишевцу 

код Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942. године на месту званом „Разбојница“ 
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испод Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Стрељан 10. марта 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б; кут. 7, ф 166; АЈ, Ж-0036025006) 

МИТИЋ Стојадина СТОЈАН, земљорадник из Кожеља код Минићева. Пре рата 

издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(АЈ, Ж-0338009007) 

МИТИЋ Трајка СТОЈАН, земљорадник, рођен 1908. године у селу Чукљеник код 

Лесковца. Заробљен као припадник партизанске сеоске помоћне десетине. Стрељан 20. 

априла 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/87) 

МИТКОВИЋ Вићентије ВИДОСАВ, индустријски радник у Куршумлији, рођен 

13. јуна 1923. године у Куршумлији.  Ухапшен од Бугара 25. марта 1943. године у 

Куршумлији као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 25. новембра 1944. године. 

(Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у НОБ – рукопис у ИАН) 

МИТРОВИЋ БОГОМИР, земљорадник из Ћићине код Алексинца. Ухапшен од 

СДС јануара 1943. године у Ћићини као сарадник ПО. Стрељан фебруара 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

МИТРОВИЋ Михајла БУДИМИР, земљорадник, рођен 15. јануара 1922. године у 

Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 

3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузенгде је убијен 12. августа 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и 

злочини..., 96) 
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МИТРОВИЋ Софронија БУДИМИР, земљорадник, рођен 4. септембра 1922. 

године у Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 1945. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093006) 

МИТРОВИЋ Радојла ВИТОМИР, земљорадник, рођен 26. септембра 1921. 

године у Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат 

нишком логору 3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузенгде је убијен 23. 

јуна 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и 

злочини..., 96) 

МИТРОВИЋ Станка ДРАГИЋ, земљорадник, рођен 8. фебруара 1910. године у 

Радоњици код Вучја. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године у Радојници због сарадње 

са партизанимаи из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. Интерниран на 

принудни рад у КЛ.Маутхаузенгде је убијен 2. маја 1944. године.   

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Радоњица) 

МИТРОВИЋ Милоја ДРАГОЉУБ - МИРКО БИТКА, ученик 7 разреда 

гимназије у Прокупљу, рођен 18. септембра 1921. године у Прокупљу. Заробљен од СДС 

код села Чукуровац у близини Алексинца као борац Јастребачког ПО. Из затвора 

Специјалне полиције у Нишу конфиниран у Завод за преваспитавање у Смедеревској 

Паланци одакле је испоручен логору на Бањици. Стрељан 14. маја 1943. године уЈајинцима 

код Београда. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, ф. М-149; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 109) 

МИТРОВИЋ ДРАГОМИР, из Прокупља. Према плакатираној објави СДС 

стрељан октобра 1942. године  у Доњој Врежини као одмазда због убиства једног 

наредника СДС.  

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Каменица“) 
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МИТРОВИЋ Станка ДУШАН, земљорадник, рођен 1922. године у селу Бабе на 

Космају код Београда. Заробљен од Немаца у операцији „Treibjagd” фебруара 1944. године 

између села Клока и Тополе као припадник корпуса четничког војводе Николе Калабића. 

Из Београда доведен у нишки логор и стрељан 20. марта 1944. године на Бубњу код Ниша 

у циљу одмазде.  

(ИАБ, BdS, S-828, АЈ,пријава за Душана Митровића – нкл)   

МИТРОВИЋ Витомира ЈОВАН, радник у Медвеђи код Лесковца, рођен 2. јула 

1922. године у Медвеђи код Лесковца. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 

1943. године у Медвеђи као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког 

логора интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1945. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

МИТРОВИЋ Тодора МИЛАН, ливац, рођен 1918. године у Нишу. Ухапшен од 

Специјалне полиције као припадник СКОЈ-а фебруара 1942. године. Стрељан 10. марта 

1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/88) 

МИТРОВИЋ Илије МИЛЕНТИЈЕ, земљорадник, рођен 15. марта 1923. године у 

Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 14. 

децембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

МИТРОВИЋ Стојана МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1925. године у 

Завидинцу код Бабушнице. Ухапшен од бугарске војске марта 1942. године као месни 

партизански борац у селу. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. С-166; АЈ, Ж-0037046012) 



397 
 

МИТРОВИЋ Илије МИЛОРАД, земљорадник из Горњег Брестовца код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Горњи 

Брестовац) 

МИТРОВИЋ Стојана МИЛОШ, општински службеник у Лесковцу, рођен 1900. 

године у Белишеву код Владичиног Хана. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије 

априла 1943. године у Лесковцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. 

Био је главни организатор покрета у Лесковцу. Из лесковачког затвора конфиниран у 

нишки логор и стрељан 22. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било 

истакнуто са осталим присталицама Д.М на излепљеним плакатима 5. августа 1943. 

године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67-препис саопштења о стрељању; АЈ, Ж-0761078009 ; ИАБ, BdS, M-1807). 

МИТРОВИЋ Јефте РАДОМИР, земљорадник, рођен 1914. године у Слишану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 23. јуна 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

МИТРОВИЋ Крсте РАДОМИР, индустријски радник у Нишу – избеглица са 

Косова и Метохије (пре рата службовао у Јунику), рођен 1920. године у Богутовцу код 

Краљева. Стрељан 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-045302008) 

МИТРОВИЋ Милисава СТАНИСЛАВ, земљорадник у Ореовцу код Ниша, рођен 

1883. године у Јелашници код Ниша. Према пријави његових најближих, Немци су га 

стрељали 2. јануара 1943. године у Нишу. На споменику погинулим борцима у НОР-у и 

жртвама фашистичког терора у Ореовцу и Јелашници није уписан. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Јелашница“) 
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МИТРОВИЋ Саве СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1894. године у Србову код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-054003002) 

МИТРОВИЋ Светозара СТЕВАН, адвокат, рођен 1904. године у Ариљу. Пре рата 

био на осуди у нишком Казненом заводу. Према подацима Историјског архива у Ужицу 

(КИ 4402) исти је интерниран из Ниша за Норвешку где је и стрељан. 

(НМН, ЛЦК, кутија 9, ф. 371-375) 

МИТРОВЧАН Нестора ЖИВКО, трговачки помоћник, рођен 1922. у Бечеју (живео у 

Нишу – после априлског рата пребегао у Рибарску Бању). Заробљен 3. августа 1942. године у 

Бољевцу од Бугара као припадник Горског штаба XII мајора Добривоја Маринковића и предат 

Немцима у логор. Стрељан 1. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, пријава за Живка Митровчана – нкл; ИАБ, BdS, M-1807) 

МИФТАРОВИЋ Мифтара БАНИ, Ром,земљорадник, рођен 1926. године у Рачи 

код Куршумлије. Ухапшен од Бугара јуна 1943. године приликом потере за четницима у 

Косаници и одведен у нишки логор. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0282059002) 

МИФТАРОВИЋ Мифтара ЈАНУЗ, Ром,земљорадник, рођен 1925. године у Рачи 

код Куршумлије. Ухапшен од Бугара јуна 1943. године приликом потере за четницима у 

Косаници и одведен у нишки логор. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0282059003) 

МИФТАРОВИЋ Мифтара ЉАТО, Ром,земљорадник, рођен 1921. године у Рачи 

код Куршумлије. Ухапшен од Бугара јуна 1943. године приликом потере за четницима у 

Косаници и одведен у нишки логор. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0282059005) 
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МИХАИЛОВИЋ Алексе БУДИМИР, чиновник Дирекције железница у Нишу 

(Железничка колонија б.б), рођен 14. октобра 1888. године у Алексинцу. Ухапшен од 

нишког Гестапоа 23. новембра 1942. године у Нишу као припадник железничке 

организације Драже Михаиловића у Нишу. Из нишког логора интерниран на принудни рад 

у КЛ. Маутхаузен где је убијен 13. марта 1944. године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

МИХАЈЛОВИЋ Чедомира АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1920. године у 

Прокупљу. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша као заробљени борац 

Јастребачког ПО. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/119) 

МИХАЈЛОВИЋ Живојина БОГОМИР, земљорадник, рођен 1919. године у 

Драгоцвету код Јагодине. Ухапшен од Немаца јуна 1941. године и стрељан 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, ф.М-121; НМН, картон логораша,  бр. М/1-б; АЈ, Ж-0642044011) 

МИХАЈЛОВИЋ Радисава БОРИСЛАВ, земљорадник, рођен 1908. године у 

Попшицикод Сврљига. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села Врело код Алексинца под сумњом да одржава везе са ПО (био је припадник 

сврљишке четничке бригаде ЈВУО, затекао се у обручу и тако је заробљен). Из нишког 

логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 13. децембра 1944. године.  

(Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; изјава Душана Стефановића из Церја) 

МИХАЈЛОВИЋ Радојка ВОЈИСЛАВ, професор српског језика и књижевности у 

Прокупљу, рођен 26. октобра 1911. године у Великој Крсни код Београда. Ухапшен од 

Бугара 17. фебруара 1943. године као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. 

Из бугарског затвора предат нишком логору 4. априла 1943. године. Стрељан 8. априла 

1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са другим стрељаним 

присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 12. априла 1943. године 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; 

С.Несторовић, Под Хисаром, 274-275; НМН, ЛЦК, кутија 12, ф. бб). 
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МИХАЈЛОВИЋ Глигорија ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 1907. године у 

Витковцу код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због 

погибије бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом 

Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

МИХАЈЛОВИЋ - ТАКИЋ Ђорђа ДОБРИВОЈЕ, трговац у Прокупљу, рођен 19. 

маја 1889. године у Прокупљу. Био је један од оснивача Соколског друштва у Нишу и 

Прокупљу. Ухапшен 17. фебруара 1943. године у Прокупљу као финансијер четничког 

покрета Драже Михаиловића. Из бугарског затвора у Нишу предат немачком логору 8. 

марта – заточен у самици бр. 5. Стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. Име 

му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 

12. априла 1943. године 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; 

С.Несторовић, Под Хисаром, 274-275) 

МИХАЈЛОВИЋ Ранка ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1928. године у Доњој 

Јајини код Лесковца. Заробљен од СДС 1943. године као борац НОВ и спроведен у логор. 

Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0299059006) 

МИХАЈЛОВИЋ Аврама ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1919. године у селу 

Миљковац код Прокупља. Ухапшен од СДС јануара 1943. године као сарадник 

партизанских одреда и одведен у логор. Стрељан 6. марта 1943. године на Бубњу код 

Ниша у циљу одмазде због напада на рудник Соко. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/117) 

МИХАЈЛОВИЋ Ивана ИЛИЈА, земљорадник из Ђевђелије, рођен 1916. године у 

Прњавору (Република Српска). Заробљен од СДС 1943. године као борац НОВ и спроведен 

у нишки логор. Стрељан 6. марта 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

напада на рудник Соко. 
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(АЈ, Ж-0842044004) 

МИХАЈЛОВИЋ МИЛАН, из Београда. Стрељан 17. фебруара 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/118) 

МИХАЈЛОВИЋ Владимира МИХАЈЛО - ДЕСКО, књижарски радник и студент 

права, рођен 1918. године у Власотинцу. Ухапшен 1942. године у Борском руднику као 

активиста НОП-а (ранији борац у Бабичком одреду) и спроведен у нишки логор. Стрељан 

14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б;АЈ, Ж-0747024007 )  

МИХАЈЛОВИЋ Косте РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1923. године у селу 

Шавране код Крушевца. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године на месту званом 

„Вр`ови“ у атару села Крива Река испод Копаоника као припадник ЈВУО - пратилац 

четничког мајора и команданта Драгутина Кесеровића. Из нишког логора конфиниран у 

логор на Бањици и стрељан 15. децембра 1942. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 469; М.Даниловић, 45; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3; податке за 

Радисава Бићанина дао Миланко Ђурић из Лесковца, који је с њим једно време био код Кесеровића) 

МИХАЈЛОВИЋ Ивана СТАНИСЛАВ, индустријски радник у Београду, рођен 

1907. године у Ваљеву. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0856092006) 

МИХИЋ Пере АЛЕКСАНДАР – АЦО, резервни капетан КЈВ и трговац у Нишу 

(држао парфимеријску радњу у Обреновићевој улици), рођен 6. новембра 1914. године у 

селу Стоци-Херцеговина. Ухапшен од нишког Гестапоа 7. децембра 1942. године као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у логор 

на Сајмишту. Одељење IV A3 га је због рада за четнички покрет осудило на смрт. Према 

послератној пријави његове супруге, стрељан са братом Јованом и са још седам нишких 

логораша, 23. марта 1943. године у Јајинцима код Београда.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, пријава за Александра Михића – нкл)  
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МИХИЋ Пере ЈОВАН –ЈОЦА, имао илегално име у организацији Д.Михаиловића 

„Јеремија“, трговац у Нишу (пословођа продавнице обућа „Бата“ – живео у Обреновићевој 

41) и резервни ваздухопловни капетан, рођен 14. априла 1908. године у селу Стоци у 

Херцеговини. Ухапшен од Гестапоа 6. децембра 1942. године у Нишу као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Био је главни финансијер покрета, дајући робу из 

своје продавнице за четничке-горске штабове. У заплењеном писму код једног курира, 

писало је: „Драги Јеремија, још мало па ћемо сви стати под исти барјак. Под барјак 

нашег херојског див јунака министра Драже Михајловића...“На саслушањима у нишком 

логору и поред велике туче одлично се држао па је конфиниран на Сајмиште у циљу слања 

на принудни рад у Немачку. Одељење IV A3 је поништило првобитну пресуду након 

проналажења доказа да је требао као резервни официр да прими једну бригаду и осудило 

га на смрт. Стрељан 23. марта 1943. године у Јајинцима код Београда.  

(НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.Бр. 421; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3) 

МИХИЋ Пере НОВАК-НОВО, ваздухопловни капетан II класе- пилот у Нишу 

(становао у дворишту Андона Андоновића), рођен 14. јануара 1911. године у селу Стоци у 

Херцеговини. Ухапшен од Гестапоа новембра 1942. године у Нишу као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића – требао је да као командант прими нишку 

четничку бригаду. Из нишког логора одведен у Горњу Локошницу код Лесковца и стрељан 

18. јануара 1943. године заједно са Денчићем и другим логорашима. Име му је било 

истакнуто на излепљеним плакатима од 18. јануара 1943. године. Супруга Мира је успела 

да га у потаји ексхумира и пренесе тело у Београду где је и сахрањен. 

(НМН, ЛЦК, кут. 9, ф. Р-3; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3) 

МИШИЋ Миладина БОГОЉУБ, дипломирани хемичар и рез.потпоручник КЈВ у 

Нишу (Ћирила и Методија 6), рођен 16. јула 1918. године у селу Церова код Ражња. 

Ухапшен од београдске Специјалне полиције 1. јуна 1942. године у Нишу као главни 

организатор равногорске омладине у Нишу. У извештају Гестапоа од 3. септембра 1942. 

године, наводи се да је организовао 2000 Дражиних омладинаца у Нишу. Из нишког 

логора пребачен у затвор Гестапоа у Београду, где је био 40 дана и по извештају Гестапоа 
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ништа није признао. Конфиниран у логор на Бањици и стрељан 23. октобра 1942. године у 

Јајинцима код Београда  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 510; ИАБ, BdS, Ј-257) 

МИШИЋ Богдана ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1925. годинеу Завидинцу код 

Бабушнице. Ухапшен од СДС 25. јула 1942. године у Завидинцу као борац Бабичког ПО. 

Стрељан 8. сепптембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф. С-166; АЈ, Ж-0037046027; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 369/32) 

МИШИЋ Богдана ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1925. годинеу Завидинцу код 

Бабушнице. Ухапшен од бугарске војске марта 1942. године као месни партизански борац. 

Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф. С-166; АЈ, Ж-0037046027) 

МИШИЋ Станоја ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1910. године у Малањици код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0192008005) 

МИШИЋ Спире ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1923. године у Великом 

Крчимиру (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро од 

последица мучења марта 1943. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0432037004; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,296; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

МИШИЋ Игњата ЈЕВРЕМ, земљорадник, рођен 1907. године у Великом 

Крчимиру (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро од 

последица мучења марта 1943. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0155035037; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,297; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 
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МИШИЋ Деспота ЈОВАН, земљорадник, рођен 1896. године у Белановцу код 

Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца 1942. године као борац Лесковачког ПО и 

осуђен на смрт. Стрељан 26. маја 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0297030015) 

МИШИЋ Манасије ТОДОР, столарски радник, рођен 1906. године у Врању. 

Преко Грчке доспео на железничку станицу у Нишу где је ухапшен од СДС као поверљиви 

партизански курир. Стрељан је 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, ф. 596; НМН, ЛЦК, картон логораша,бр. М/100)  

МИШЧЕВИЋ Данета НИКОЛА, службеник -избеглица из НДХ (протерале га 

Павелићеве усташе) – настанио се у Соко Бањи, рођен  1920. године у Госпићу. Ухапшен 

од бугарске војске 14. јануара 1943. године у Соко Бањи као припадник четничког покрета 

Драже Михаиловића и предат Немцима у нишки логор  где је нестао.  

(АЈ, Ж-0274023023; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

МЛАДЕНОВИЋ Тодора АЛЕКСАНДАР, резервни пешадијски капетан I кл, 

рођен 1892. године у Дреновцу код Прокупља. Из нишког логора изведен на Бубањ и 

стрељан 1942. године. 

(АЈ, Ж-06065017) 

МЛАДЕНОВИЋ Петра БОЖИДАР - МАРМИ, студент у Лесковцу, рођен 1920. 

године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Лесковцу 

као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је 

умро 15. јануара 1943. године у логору Ботн. По другим подацима, он је у истом логору 

стрељан, 25. јануара 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

  МЛАДЕНОВИЋ Светозара БОРИВОЈЕ, студент у Нишу, рођен 1919. године у 

Разбојни код Бруса. Ухапшен од Немаца 1. септембра 1944. године у великој рацији у 
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граду након погибије једног њиховог војника. Заточен у нишком логору и стрељан 14. 

септембра 1944. године у кругу логора приликом његовог расформирања.   

(АЈ,Ж-0358069003) 

МЛАДЕНОВИЋ Станче БОШКО, земљорадник, рођен 14. новембра 1917. године 

у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 18. септембра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

МЛАДЕНОВИЋ Антонија ВЕЛИМИР, земљорадник у Радиновцу код Лебана, 

рођен 1906. године у Лалиновцу код Лебана. Према послератној пријави његове породице, 

из Ниша одведен у логор на Бањици у Београду где је нестао. 

(АЈ,пријава за Велимира Младеновића – нкл)   

МЛАДЕНОВИЋ Матеје ВИЋЕНТИЈЕ, машинбравар у Нишу (Бранка Радичевића 

22), рођен 1922. године у селу Јаловик Извор код Књажевца. Ухапшен од Специјалне 

полиције 15. фебруара 1942. године као припадник реонског комитета бироа железничке 

радионице – одељење алатнице и одведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/91) 

МЛАДЕНОВИЋ-ПЕШИЋ Милана ГОРЧА, земљорадник, рођен 20. априла 1903. 

године у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из Нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 9. децембра 1943. године – подлогор „Гросраминг“. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

МЛАДЕНОВИЋ Атанаска ДИМИТРИЈЕ, земљорадник, рођен 20. фебруара 

1896. године у селу Драги Дел у Топлици. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године 

приликом претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора 
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предат нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 24. априла 1945. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0433044001) 

МЛАДЕНОВИЋ Божила ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 20. августа 1896. 

године у Средњем Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године 

приликом блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 6. јула 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105025) 

МЛАДЕНОВИЋ Марка ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1896. године у Доњој 

Речици код Прокупља. Ухапшен од четника Косте Пећанца 1942. године као сарадник 

Топличког ПО. Из нишког логора интерниран са првом групом на принудни рад у 

Норвешку где је убијен 7. августа 1943. године.  

(АЈ, Ж-0517015018) 

МЛАДЕНОВИЋ Драгољуба ДУШАН, индустријски радник, рођен 1923. године у 

Прокупљу. Ухапшен од нишке Специјалне полиције фебруара 1942. године у Прокупљу 

као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора отеран на принудан рад у Норвешку где је убијен 

17. јула 1942. године у логору Усен. 

(АЈ, Ж-0516005001) 

МЛАДЕНОВИЋ Тодора ДУШАН, земљорадник, рођен 1909. године у Бресту код 

Мерошине. Ухапшен од Бугара октобра 1942. године у Бресту као партизански одборник у 

селу. Из бугарског затвора у Нишу одведен у Мрамор и стрељан 24. новембра 1942. 

године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б –подаци за затворенике са подручја општине Мерошина (саставио СУБНОР 

Мерошине)  

МЛАДЕНОВИЋ Димитрија ЖАРКО, земљорадник из Доњег Риња код Беле 

Паланке. Ухапшен од Бугара 30. марта 1942. године због сарадње са партизанским 
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одредима у белопаланачком крају. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је умро од глади 1943. године. 

(АЈ, Ж-0086018001) 

МЛАДЕНОВИЋ Бранислава ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1917. године у 

Витковцу код Алексинца. Ухапшен од бугарских војника под оптужбом да је учествовао у 

убиству њихових војника у Витковцу. О том догађају постоји и службени извештај, који 

каже: „Ноћу 30. новембра ове године око 0,30 часа три наоружана човека која припадају 

непознатом одреду, спустили су се низ железничку пругу у близини Витковца, среза 

Моравског и када су били заустављени од стране људи који су чували пругу: Младеновић 

Живорада, Младеновић Јована и Стефановић Рада, сви из Витковца – бандити су овима 

наредили да не смеју викати, или ће у противном бити побијени, а потом су стражаре 

утерали у једну колибу, а поврх колибе поставили митраљезе за дејство у правцу села 

Витковац. Једном су од сељака наредили, да заустави бугарску патролу која буде ишла 

пругом, што је овај и учинио и после измењеног знака распознавања рекао патроли да је 

слободан пролаз, и у том моменту бандити су испалили рафал из митраљеза и сва 

тројица војника су одмах пала. Двојица су на месту остала мртва, а трећи је теже 

рањен па је и он убзо умро“. Неко га је проказао у селу после чега су га Бугари ухапсили 1. 

децембра 1942. године и после краћег боравка у њиховом затвору предали га нишком 

логору. Стрељан са својим братом Јованом, 9. јануара 1943. године код Церовачког моста у 

близини Ражња у циљу одмазде. 

(ВА, НДА, к. 29, рег. бр. 10/1-1; Податке за Живорада Младеновића и акцију у Витковцу дао Драгољуб 

Алексић из Витковца; АЈ, ФРШ, фас. 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу 

Попову у Нишу) 

МЛАДЕНОВИЋ Пауна ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1903. године у Црнајки код 

Мајданпека. Ухапшен од немачке казнене експедиције јуна 1943. године у Црнајки као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 15. децембра 1943. године. 

(АЈ, Ж-0322001028; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)   
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МЛАДЕНОВИЋ Сотира ЈЕВРЕМ, земљорадник, рођен 1907. године у 

Конопници код Власотинца. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. 

године у Конопници као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је 

припадник равногорске омладине. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор и 

стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0749042005; ИАБ, BdS, M-1807) 

МЛАДЕНОВИЋ Бранислава ЈОВАН, земљорадник, рођен 1905. године у 

Витковцу. Ухапшен заједно са братом Живорадом од бугарских војника 1. децембра 1942. 

године под оптужбом да је учествовао у убиству њихових војника у Витковцу. После 

краћег боравка у затвору предат јенишком логору и стрељан 9. јануара 1943. године код 

Церовачког моста у близини Ражња у циљу одмазде. 

(ВА, НДА, к. 29, рег. бр. 10/1-1; Податке за Живорада Младеновића, Раду Стефановића и акцију у Витковцу 

дао Драгољуб Алексић из Витковца; АЈ, ФРШ, фас. 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву 

и Ангелу Попову у Нишу) 

МЛАДЕНОВИЋ Траила ЈОВАН, земљорадник, рођен 1902. године у Валакоњу 

код Бољевца. Ухапшен од бугарске војске марта 1943. године у Валакоњу као сарадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Из затвора у Бољевцу доведен у нишки 

концентрациони логор где је нестао 1943. године. 

(АЈ, Ж-0104018029; АЈ,пријава за Јована Младеновића – нкл)   

МЛАДЕНОВИЋ Величка ЛАЗАР, земљорадник, рођен 5. августа 1899. године у 

Доњем Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 10. децембра 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105023) 

МЛАДЕНОВИЋ Михајла ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1908. године у 

Витковцу код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због 

погибије бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом 

Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 
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(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

МЛАДЕНОВИЋ Вукосава МИЛАН, земљорадник, рођен 1889. године у 

Придворици код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

7. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 16. октобра 1943. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015005) 

МЛАДЕНОВИЋ Петра МИЛАН, службеник окружног уреда у Нишу (Обилићев 

венац 87), рођен 12. фебруара 1920. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције у 12. 

фебруара 1942. године као активиста СКОЈ-а. Стрељан 17. фебруара 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 10, ф б.б; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр б.б; АЈ- Ж0355017004).   

МЛАДЕНОВИЋ Милашина МИЛОМИР,  земљорадник, рођен 5. маја 1911. 

године у Придворици код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО.  Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 7. марта 1944. године. 

(Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015021) 

МЛАДЕНОВИЋ Јована МИОДРАГ, ученик, рођен 1929. године у Витковцу код 

Алексинца. Ухапшен од бугарске војске 1. децембра 1942. године у Витковцу због 

погибије бугарских војника на прузи. Из нишког логора отеран са великом групом 

Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године код Церовачког моста у близини Ражња у 

циљу одмазде. 

(АЈ, Ж-2514118004; .Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

МЛАДЕНОВИЋ Милана МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1920. године у селу 

Драги Дел у Топлици. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 
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7. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 24. септембра 

1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-052109401; НМН, ЛЦК, кутија 11) 

МЛАДЕНОВИЋ Станче МИТАР, земљорадник у Житном Потоку, рођен 1887. 

године у Врању. Према послератној пријави породице, из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Немачку где је нестао (престао да се јавља) после 15. марта 1944. године. 

(АЈ, пријава за Митра Младеновића – нкл) 

МЛАДЕНОВИЋ Божила ПЕТАР, земљорадник, рођен 3. октобра 1898. године у 

Доњем Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 10. децембра 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105004) 

МЛАДЕНОВИЋ Илије ПЕТАР, земљорадник, рођен 1914. године у Брестовцу 

код Бора. Стрељан априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0106023003) 

МЛАДЕНОВИЋ - ПЕТРОВИЋ Милојка РАДИВОЈЕ, земљорадник из Подримца 

код Лесковца, рођен 1903. године у селу Дејан код Власотинца. Ухапшен од СДС у 

операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. године под оптужбом да је партизански одборник у 

селу. Из затвора у Лесковцу интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у 

надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 

1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу 

Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у Крушевцу. 

(НМН, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ, 0301096015) 

МЛАДЕНОВИЋ РАДОМИР - РАДЕ, земљорадник из Кормана – рођен у Горњој 

Пешчаници код Алексинца. Заробљен од Бугара 2. јула 1943. године у Корману приликом 

блокаде као активни припадник Моравске четничке бригаде ЈВУО и спроведен у нишки 
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логор 4. јула 1943. године. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је 

било истакнуто на излепљеним плакатима 10. јула 1943. године. Писало је да стрељан као 

„комуниста“. 

(НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; пов. бр. 17900; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

МЛАДЕНОВИЋ Вукадина РАЈКО, земљорадник, рођен 1910. године у Доњем 

Рињу код Беле Паланке. Ухапшен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године у 

Доњем Рињу као сарадник Сврљишког ПО. Из нишког логора интерниран 23. априла 1942. 

године на принудни рад у Норвешку. Стрељан 30. новембра 1942. године у логору 

Карасјок. 

(АЈ, Ж-0086018003; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 284) 

МЛАДЕНОВИЋ Момчила РАНЂЕЛ, земљорадник, рођен 1880. године у 

Мајковцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 17. августа 1944. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Мајковац) 

МЛАДЕНОВИЋ Николе САВА, земљорадник у Прокупљу, рођен 1890. године у 

Лебану. Заробљен од Бугара јануара 1942. године као партизански активиста приликом 

претреса Пасјаче и одведен у нишки логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код 

Ниша.  

(АЈ, Ж-0517012021) 

МЛАДЕНОВИЋ - МИЛЕНКОВИЋ Стевана САВАТИЈЕ, земљорадник, рођен 

1909. године у Влахињи код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. 

године у Влахињи као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су 

нашли његово име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића – био је сеоски 

командант у организацији ЈВУО. Из затвора у Прокупљу конфиниран у нишки логор. По 

пресуди одељења IV A3 интерниран на тежак принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 29. септембра 1943. године. 
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(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. М-138; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане 

проследио Лука Степановић из Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

МЛАДЕНОВИЋ Божидара СИБИН, рођен 8. децембра 1923. године у Доњем 

Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1945. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105026) 

МЛАДЕНОВИЋ Јована СПАСОЈЕ, земљорадник, рођен 2. маја 1920. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 24. децембра 1943. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Лалиновац) 

МЛАДЕНОВИЋ Величка СТАНКО, земљорадник, рођен 1912. године у Доњем 

Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 12. новембра 1943. године. (подлогор „Гросраминг“) 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105024; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

МЛАДЕНОВИЋ Милентија СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1904. године у 

Прекопчелици код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. августа 1943. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419,АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Прекопчелица) 

МЛАДЕНОВИЋ Јанка ФИЛИП,  земљорадник, рођен 9. јула 1903. године у 

Придворици код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

7. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузен где је убијен 5. августа 1944. 

године. 
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(ИАБ, BdS, A-419; Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015007) 

МЛАДЕНОВИЋ Јована ЦВЕТКО, земљорадник, рођен 1902. године у Кованлуку 

код Мерошине. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

МЛАДЕНОВИЋ Милутина ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1897. године у 

Витковцу код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због 

погибије бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом 

Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

МОЈИС МОСЕ, студент у Нишу, рођен 1922. године у Београду. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(СО Ниш, МКУ СО Ниш 1950-1951, књ. 6) 

МОКИЋ МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1906. године у Мокрањи код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0353032028) 

МОМЧИЛОВИЋ Цветка ВЕЉКО - ВЕЉА, земљорадник, рођен 7. фебруара 

1924. године у Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године 

приликом претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора 

предат нишком логору 3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је 

убијен 24. јуна 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и 

злочини..., 96) 

МОМЧИЛОВИЋ Милутина ВИТОМИР, земљорадник, рођен 17. септембра 

1920. године у Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године 

приликом претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора 
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предат нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 24. јуна 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419,Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

МОМЧИЛОВИЋ Станка ДАНИЛО, земљорадник, рођен 1890. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1945. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

271; АЈ, Ж-0101016023) 

МОМЧИЛОВИЋ Љубомира РАДОМИР, земљорадник, рођен 1912. године у 

Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 

1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

МОМЧИЛОВИЋ Павла РАДОМИР, земљорадник, рођен 1913. године у 

Бачевини код Лебана. Ухапсили га Бугари приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. Интерниран 

на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 5. новембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за 

погинуле заточенике логора Маутхаузен -Бачевина) 

МОМЧИЛОВИЋ Русима РАНЂЕЛ, земљорадник, рођен 1900. године у Мајковцу 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 25. августа 1944. године. 
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(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Мајковац) 

МОМЧИЛОВИЋ Вукадина СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1912. године у 

Влахову код Житорађе. Ухапшен од жандармерије 1942. године као таоц за сина који је 

био у партизанима. Из нишког логора конфиниран са једном мањом групом на Бањицу где 

је умро 23. новембра 1942. године у логорској амбуланти. 

(АЈ, Ж-0826003010) 

МОМЧИЛОВИЋ Најдана ТОМА, земљорадник, рођен 1892. године у Мајковцу 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 2. августа 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Мајковац) 

MORGENSTEERNSTERN, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 2). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МОРИЦ Исака НИСИМ, без занимања, рођен 1897. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА,КУТ. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

МОРТЕРЕР Николаја АЛЕКСАНДАР, трговачки радник у Зајечару, рођен 1895. 

године у Русији. Протеран од усташких власти из Земуна после чега је дошао у Зајечар. 

Ухапшен са осталим зајечарским Јеврејима и депортован у КЛ. Ниш. Стрељан 19. 

фебруара 1942. године на Бубњу.  

(АЈ, Ж-0931045049) 
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МОСКОВИЋ, рођ Сехеин ИДА, лекар у Лесковцу, рођена у Зеници. Ухапшена 

као Јеврејка и стрељана 12. јуна 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, М/ 100) 

МОЧЕВИЋ Адема СУЉО, земљорадник,Арнаут, рођен 1922. године у 

Моћевићима код Пљеваља (Црна Гора). Пре рата издржавао казну у нишком Казненом 

заводу због крвне освете на Косову и Метохији. Стрељан 16. фебруара 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-1571144079) 

МОШИЋ ЛЕОН, трговац у Нишу(Масариков Кеј 13), рођен 1870. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

 (ЈИМБ, рб. 8938, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МОШИЋ МАТИЛДА, домаћица у Нишу (Масариков Кеј 13), рођена 1876. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8939, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МОШИЋ Леона МЕНАХЕМ, трговачки помоћник у Нишу (Масариков Кеј 13), 

рођен 1903. године у Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

МРВОВИЋ Илије ПУНИША, ревизор новина у Куршумлији, рођен 26. јуна 1904. 

у Матарови код Куршумлије. Ухапшен од Бугара 25. марта 1943. године у Куршумлији као 

активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 30. јуна 

1943. године. 

(Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у НОБ – рукопис у ИАН) 
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МУЈКОВИЋ Влајка ДАНИЛО, земљорадник, рођен 1906. године у варош Лапово 

код Баточине. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0076016008) 

МУЛАОСМАНОВИЋ Алије АДЕМ, службеник нишког Имамата (исламски 

вероучитељ), рођен 15. децембра 1916. године у Прибоју. Ухапшен децембра 1941. године 

због сарадње са партизанским покретом (у џамији је имао тајно склониште за штампање 

пропагандног материјала). Из нишког логора стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, ф б.б; кут. 14, ф. б.б). 

МУЛАОСМАНОВИЋ Шабана АЗИЗ, ученик у Нишу, рођен 1929. године у 

Градачцу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-1398017017) 

МУНТНЕР Марка КАЈА, ученица у Зајечару, рођена 6. јануара 1927. године у 

Зајечару. Ухапшена у Зајечару и доведена са родитељима, сестром и братом у Нишки 

логор. Стрељана 3. новембра 1942. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 533; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МУНТНЕР Марка ЉИЉАНА, ученица у Зајечару, рођена 27. августа 1933. 

године у Охриду (Македонија). Ухапшена у Зајечару и доведена са родитељима, сестром и 

братом у нишки логор. Стрељана 3. новембра 1942. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 533; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МУНТНЕР Јозефа МАТИЛДА, домаћица у Зајечару, рођена 1902. године у 

Пољској. Ухапшена у Зајечару и доведена са мужем, сином и ћеркама у нишки логор. 

Стрељана 17. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67; АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији)) 
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МУНТНЕР Јакова Др. МОРДЕКАЈ - МАРКО, лекар у Зајечару, рођен 1888. 

године у Јагиелници (Пољска). Ухапшен у Зајечару са супругом, сином и ћеркама и 

спроведен у нишки логор. Стрељан 17. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67; АЈ, Ж-2519180012; АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у 

Југославији) 

МУНЋАН Димитрија НИКОЛА, индустријски радник у Бору, рођен 1905. године 

у Зајечару. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0105010001) 

МУРАТОВИЋ Селмона СОЛИЈА, Ром, индустријски радник у Лесковцу, рођен 

1923. године у Лесковцу. Ухапшен од Немаца 1943. године у Лесковцу и доведен у логор. 

Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(АЈ, Ж-0297028126) 

 

МУСТАФИЋ Камбера АЈРУШ, Ром, индустријски радник у Нишу, рођен 1920. 

године у Нишу.  Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. 

Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(АЈ, Ж-0354003001) 

 

МУСТАФИЋ Демира АЛИТ, Ром, шнајдер у Нишу (Знепољска 71), рођен 1925. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца јануара 1942. године и одведен у логор у сврху 

сахрањивања. Стрељан 7. маја 1942. године на Бубњу код Ниша. 

 (НМН, ЛЦК, картон логораша, М/103; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МУСТАФИЋ КАМБЕР, Ром, рођен у Нишу. Ухапшен од Немаца и одведен у 

логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, картон логораша, М/98; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67)   
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МУСТАФИЋ Демира НЕАЗИ, Ром, индустријски радник у Нишу (Знепољска 71), 

рођен 1927. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године и спроведен у 

логор. Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, М/99) 

МУСТАФИЋ Мустафе РУШИТ, Ром, продавац старина у Нишу (Јована 

Бабунског 10), рођен 1888. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у 

Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, М/100; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МУСТАФИЋ САБИТ, Ром, носач у Нишу, рођен 1870. године у Нишу. Ухапшен 

од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор а потом пребачен у затвор 

Специјалне полиције и у Казнени завод. Умро 1944. године од задобијених рана у 

Казненом заводу и сахрањен на циганском гробљу у Нишу. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/101; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

 

МУСТАФИЋ СИБИН, Ром, рођен у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. 

године у Нишу и одведен у логор где је умро 1943. године. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/141; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

МУСТАФОВ Џемаила ИБРАХИМ, Арнаут, индустријски радник, рођен 1904. 

године у Скопљу. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу због крвне освете. 

Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-1010025002) 

МУТИЋ Зубе БЕКО, Ром, индустријски радник у Прокупљу, рођен 1899. године у 

Прокупљу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у Прокупљу и одведен у нишки 

логор. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/145) 
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МУТИЋ Зудије РУВЧЕ, Ром, индустријски радник у Прокупљу, рођен 1908. 

године у Прокупљу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у Прокупљу и одведен у 

нишки логор. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. М/144) 

Н 

NAGLERJOSEFINA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 3). Из КЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

NAGLERRICHARD, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 3). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НАЈДАНОВИЋ Александра ВИТОМИР, ученик Трговачке академије у Нишу. 

Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Нишу као члан скојевског 

актива у школи. Из нишког логораинтерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен 

1. децембра 1942. године у логору Ботн. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. Н-75).  

НАЈДАНОВИЋ Милутина СВЕТОЗАР- ТОЗА, ученик 4. разреда у Зајечару, 

рођен 20. марта 1924. године у селу Лесковац код Зајечара. Ухапшен од Специјалне 

полиције у априлу 1943. године као партизански активиста и спроведен у нишки логор. 

Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 10. јула 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, к 14, ф- б.б) 
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НАКИЋ ЉУБИША, земљорадник из села Буци код Крушевца. Према подацима 

Историјског архива у Крушевцу, ухапшен од Бугара као припадник четничког покрета 

Драже Михаиловића и спроведен за Ниш где је стрељан крајем 1942. године. 

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а) 

НАСТАСИЈЕВИЋ Чедомира ДРАГОЉУБ-ШТУКА, ваздухопловни наредник-

пилот ЈКВ у Медошевцу код Ниша, рођен 2. марта 1920. године у Косовској Митровици. 

Ухапшен од бугарске војске фебруара 1943. године у Медошевцу као организатор ЈВУО у 

срезу Нишком. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и даље у Немачку. Био је 

одведен у логор Сталаг 3 А у Лукенвалду, а касније по казни у логор Пеленбург и ту му се 

губи сваки траг. Његови потомци су пре три године писали Народном музеју у Нишу и 

тражили потврду о усмрћењу због оставинског поступка. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3;АЈ, пријава за Драгољуба Настасијевића – нкл; НМН, ЛЦК, пријава за 

Драгољуба Настасијевића – нкл. у фасцикли ЈВУО) 

НАСТИЋ Цветка БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1903. године у селу Бабин 

Поток код Прокупља. Ухапшен од Бугара јануара 1942. године због сарадње са Топличким 

партизанским одредом и одведен је у нишки логор. Стрељан 17. фебруара 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Н/22; АЈ, Ж-0519055022) 

НАСТИЋ Лазара МИЛИЋ - МИЛЕ ОЏА, обућарски радники из Неготина, рођен 

11. октобра 1920. године у Неготину. Ухапшен од Специјалне полиције 17. априла 1943. 

године у Неготину као припадник СКОЈ-а и ранији борац партизанског Крајинског одреда. 

Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф Р33; кут. 14, ф 824; НМН, ЛЦК, музејски картон Инв.бр б.б; АЈ,Ж-0351008002). 

НАУМОВИЋ Александра ЉУБИСАВ, инжињер у Јелашничком руднику код 

Ниша – живео у Нишкој Бањи, рођен у селу Добри До код Куршумлије. Ухапсио га је 

бугарски потпоручник Антон Велчев 9. јула 1943. године у Нишу као припадника 

четничког - равногорског покрета и предао 16. јула 1943. године немачком 

концентрационом логору. Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је 
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било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 5. 

августа 1943. године. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 34/6-1; рег. бр. 45/6-1; АЈ, ФРШ, фас. 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења 

Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу) 

НАУМОВИЋ Ђорђа МИОДРАГ-ШАНЕ, индустријски радник, рођен 1923. 

године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције 24. априла 1942. године у Лесковцу 

после велике провале као активиста НОП-а и организатор СКОЈ-а. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Норвешку где му се губи сваки траг.  

(АЈ, Ж-0516004006;  НМН, ЛЦК, кутија 9, ф б.б; изјава Петра Митића-Крњића; фотографије погинулих 

интернираца у Норвешкој) 

НАФТАЛИ НАХМАН, трговац у Београду. Побегао из Београда да би се пребацио 

у Македонију, али је код Дољевца ухваћен од Бугара и враћен у Ниш. Из логора изведен и 

стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кут. 11, ф. Ј-75). 

НАХМИЈАС Маркуса АВРАМ, трговац у Пожаревцу (Јованова 6), рођен 9. 

децембра 1903. године у Нишу. Из Ниша је избегао октобарско хапшење Јевреја и отишао 

у Пожаревац где се скривао. У новембру 1941. године откривен, ухапшен и са великом 

групом затвореника из Источне Србије доведен у нишки логор одакле је транспортован у 

логор на Бањици. Стрељан 15. децембра 1941. у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 180; АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији) 

НАХМИЈАС Маркуса ИСАК, трговац у Пожаревцу (Јованова 6), рођен 1899. 

године у Нишу. Из Ниша је избегао октобарско хапшење Јевреја и отишао у Пожаревац 

где се скривао. У новембру 1941. године откривен, ухапшен и са великом групом 

затвореника из Источне Србије доведен у нишки логор одакле је транспортован у логор на 

Бањици. Стрељан 15. децембра 1941. у Јајинцима код Београда. (Бањица 1 књига, 180) 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 180; АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији) 

НАХМИЈАС Исака МАРКУС, трговац у Пожаревцу (Јованова 6), рођен 1879. 

године у Нишу. Избегао октобарско хапшење Јевреја у Нишу и отишао у Пожаревац где се 
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скривао. У новембру 1941. године откривен, ухапшен и са великом групом затвореника из 

Источне Србије доведен у нишки логор одакле је транспортован у логор на Бањици. 

Стрељан 15. децембра 1941. у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 180; АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији) 

НАХУМ Давида БИЊА, трговац у Нишу, рођен 12. маја 1860. године у Нишу. 

Избегао октобарско хапшење Јевреја у Нишу и отишао у Београд где је покушао да се 

сакрије. Откривен од немачке полиције, ухапшен и доведен у Ниш. Умро је од болести у 

нишком концентрационом логору. Према изјави Бланке Милановић, Јевреји су га 

сахранили иза логора – на обележеном месту.   

(АЈ, упитник за страдале Јевреје – стране поданике у Југославији) 

НАХУМ БУКА, домаћица у Нишу (Трг Каља Александра 11), рођена 1904. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8940, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НАХУМ РобертаЈАХИМ, фризер у Нишу (Трг Каља Александра 11), рођен 1923. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8941, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НАХУМ ЧибијаРОБЕРТ, фризер у Нишу (Трг Каља Александра 11), рођен 1902. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8942, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НЕДЕЉКО Бранка МИОДРАГ, службеник у Нишу, рођен 1903. године у 

Рибници код Краљева. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 11. новембра 1943. 

године.  

(АЈ, Ж-0354013002) 
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НЕДЕЉКОВИЋ Милана ВЛАСТИМИР, земљорадник, рођен 28. фебруара 1912. 

године у Доњој Јајини код Лесковца. Ухапшен од СДС под оптужбом да је партизански 

одборник у селу. Из затвора у Лесковцу интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. 

године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. 

Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана 

на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 414; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,156) 

НЕДЕЉКОВИЋ Новице ДОБРИВОЈЕ, земљорадник из Крајковца код 

Мерошине. Заробљен од СДС августа 1942. године као месни борац Јастребачког ПО. Из 

нишког логора одведен на принудни рад у Норвешку где је умро. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15. Подаци за логораше и затворенике са подручја општине Мерошина – саставио 

општински СУБНОР 1970. године) 

НЕДЕЉКОВИЋ Трајка ЈОСИФ, земљорадник, рођен 7. априла 1900. године у 

Накривњу код Вучја. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. 

aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Накривањ) 

НЕДЕЉКОВИЋ Петра КОНСТАНТИН, фотограф у Лесковцу (Хаџи Павлова 

24), рођен 14. маја 1899. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције 23. јуна 

1941. године у Лесковцу као члан КПЈ. Из затвора Специјалне полиције у Нишу 

конфиниран у логор на Бањици и стрељан септембра 1941. године и стрељан 15. августа 

1941. године у селу Скела. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 66; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,48) 

НЕДЕЉКОВИЋ Милана МИЛИВОЈЕ - МИША, војни питомац, рођен 28. 

фебруара 1922. године у Куршумлији. Ухапшен од Бугара 25. марта 1943. године у 
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Куршумлији као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 8. фебруара 1944. године. 

(Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у НОБ – рукопис у ИАН) 

НЕДЕЉКОВИЋ МИОДРАГ, службеник на централи у Пошти у Нишу (Мајке 

Јевросиме 11), рођен 1910. године у Нишу. Ухапшен од Немаца, пребијен у нишком логору 

и од последица мучења умро код своје куће. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

НЕДЕЉКОВИЋ Ђорђа НИКОЛА, земљорадник, рођен 1907. године у Брзој 

Паланци. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0114001007) 

НЕДЕЉКОВИЋ Милана РАДИСАВ, радник - бравар нишке железничке 

радионице, рођен 10. маја 1914. године у селу Јелашница код Ниша. Ухапшен од 

Специјалне полиције 16. фебруара 1942. године као припадник реонског комитета бироа 

Железничке радионице – одељење арматуре и монтаже и одведен у логор. Стрељан 10. 

марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 3, ф. 255; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр 427) 

НЕДЕЉКОВИЋ Алексе РАДОВАН, земљорадник, рођен 1924. године у селу 

Здравиње код Блаца. Заробљен од Бугара као борац Јастребачког партизанског одреда и 

одведен у логор. Стрељан 10. фебруара 1943. године на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф б.б; НМН, ЛЦК, картон логораша Н/25)  

НЕДЕЉКОВИЋ Јеленка РАДОМИР, земљорадник, рођен 1917. године у 

Јасеновику код Ниша. Заробљен од Бугара 13. маја 1944. године на потезу званом 

„Главчина“ између села Каменица и Бреница код Ниша – био је припадник нишке 

четничке бригаде ЈВУО (био је и равногорски командант села) – рањен у борби против 

окупатора и тако заробљен. Бугари су га предали Немцима у нишки концентрациони логор 

где је нестао. Неко је у самици 14, на вратима, написао: „Раде 13. V. 44 погиб. 44“. 
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Претпоставља се да се односи на Радомира Недељковића и да је стрељан истог дана када је 

заробљен и доведен у логор. 

(АЈ, Ж-0361130006; податке за заробљене Јасеновичане дао Драгутин Милојковић из Ниша који их је видео 

када су их Бугари спроводили кроз Каменицу за Ниш) 

НЕДЕЉКОВИЋ Тодора СЛАВИША, металостругар у Пејићевој ливници, рођен 

1920. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције као борац Озренског партизанског 

одреда маја 1942. године у Фабрици дувана због растурања комунистичких летака. Из 

нишког логора интерниран за Норвешку 1942. године (логор „Карасјок“) где је убијен.  

(НМН, ЛЦК, кутија 3, ф. 114; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инб.бр. 343) 

НЕДЕЉКОВИЋ Михајла ТОДОР, кафеџија, рођен 1889. године у Нишу. 

Ухапшен децембра 1941. године у Нишу због недозвољеног поседовања радио-апарата и 

спроведен у нишки логор. Убијен 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства 

логораша. 

(АЈ, Ж-0359102004)  

НЕНАДИЋ Рафајла НЕНАД, земљорадник, рођен 1904. године у Засељу код 

Ужичке Пожеге. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0496031010) 

НЕНАДОВИЋ НИКОЛА, из села Клечевица код Параћина, стрељан 15. августа 

1941. године на Делијском вису. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф б.б) 

НЕСТОРОВИЋ Јеврема РАДОМИР - ВЕДРИ, земљорадник у Крушју код 

Алексинца, рођен 1900. године у Мозгову код Алексинца. Ухапшен од СДС августа 1942. 

године као припадник месне десетине Озренског ПО. Осуђен од Преког суда СДС на смрт 

и послат у логор. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0010056023; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 
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НЕШИЋ - ПЕЈЧИЋ Јордана АЛЕКСАНДАР, индустријски радник, рођен 1916. 

године у Пироту. Заробљен од СДС 1942. године као активни борац Сврљишко - 

нишавског ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 

8. новембра 1942. године у логору Ботн. 

(АЈ, Ж-0472009009; Д.Мирчетић, В.Костић, Сврљишко-нишавски партизански одред..., 335) 

НЕШИЋ Радисава ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1925. године у Крављу код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО.  Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 15. марта 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156049) 

НЕШИЋ Велимира ЂОРЂЕ, обућарски радник, рођен 10. маја 1914. године у 

Смедеревској Паланци. Пре рата издржавао затворску казну у нишком Казненом заводу по 

Закону о заштити државе - пропагирање комунистичке идеје. Из Завода конфиниран у 

логор на Бањици и стрељан септембра 1941. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 69; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,49) 

НЕШИЋ Цветка ЖИВКО, земљорадник, рођен 6. априла 1912. године у Крављу 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 9. фебруара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 

НЕШИЋ Стојана ЦВЕТКО, земљорадник, рођен у Крављу код Ниша. Ухапсили 

га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из Нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је убијен 1945. 

године. 
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 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 

НЕШОВАНОВИЋ Милоја САВА, кројачки радник, рођен 15. јануара 1920. 

године у Попадићу код Ваљева. Јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било 

истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као 

комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; кут. 13, фас. б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik 

dokumenata (Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 602) 

НЕШОВИЋ Добросава МИЛОСАВ, учитељ у Меровцу код Прокупља, рођен 

1923. године у Меровцу. Ухапшен почетком јуна 1943. године од стране Немаца у селу 

Гојмановац у моменту кад је из куће Радована Нешовића износио материјал за састанак 

који је трабао да се одржи са комунистима. Стрељан 31. јуна 1943. године на Бубњу код 

Ниша. Име му је објављено на плакатираном саопштењу под редним бројем 7.  

(НМН, ЛЦК, кут. 13, ф. Н-58). 

НИКЕЗИЋ Милуна ХРИСТОФОР - КРСТО, земљорадник у Алексинцу 

(Штипски поток), рођен 8. априла 1914. у Бовну код Крушевца. Ухапшен од нишког 

Гестапоа 18. јула 1943. године у Алексинцу као партизански активиста. Ухапшен када се 

сазнало да се у његовој кући августа 1941. године договарало убиство среског начелника 

Крунослава Ошавковића. Из КЛ. Ниш стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ВА, НДА, кут. 23, рег. бр. 41/6-1; Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73;  

изјава Александра Никезића – директора Завичајног музеја у Алексинца уз приложену фотографију; НМН, 

ЛЦК, кут. 12, ф. Н-71). 

НИКИЋ Јована ДУШАН, земљорадник, рођен 1902. године у Малањици код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0192008008) 
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НИКОДИЈЕВИЋ Богоја БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1896. године у селу 

Прасквче код Ражња. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0527014010) 

НИКОЛИЋ АЛЕКСА, земљорадник, рођен 3. маја 1907. године у Бучумету код 

Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из Нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 26. априла 1944. године у Гросрамингу. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

НИКОЛИЋ Алексе АЛЕКСАНДАР, ковачки радник, рођен 3. маја 1907. године у 

Жегрови код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Жегрови приликом блокаде села а након проналаска архиве поручника Косте Мудрића. 

Ухапшен као припадник четничког покрета Драже Михаиловића – активни борац ЈВУО и 

са великом групом Косаничана из затвора у Прокупљу предат немачком логору у Нишу. 

Интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 26. априла 1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3;АЈ, пријава за Александра Николића – нкл; Податке за похапшене 

Топличане и Косаничане проследио Лука Степановић из Београда – за време рата припадник ЈВУО у 

Топлици и Косаници) 

НИКОЛИЋ Р. АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1908. године у селу Краставче 

(нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора конфиниран у логор на Сајмишту где је умро од батина 9. 

септембра 1942. године. По другим подацима, умро је од епидемије тифуса која је тада 

владала у логору. 

(Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,280; Податке за Александра Николића и друге Заплањце дао 

Душан Јовановић из села Гаре – нишко Заплање) 

НИКОЛИЋ Станоја АНЂЕЛ, земљорадник, рођен 1905. године у Тополници код 

Доњег Милановца. Стрељан 1944. године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж- 0148009013) 

НИКОЛИЋ М. АНТОНИЈЕ, радник нишке железничке радионице, рођен 1919. 

године у Александрову код Мерошине. Ухапшен као члан актива СКОЈ-а и одведен у 

затвор Специјалне полиције у Нишу где је умро 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

НИКОЛИЋ Димитрија БОЖИДАР, матурант гимназије у Лесковцу (Ђуре 

Јакшића 5), рођен 14. новембра 1920. године у Обраници код Лесковца. Ухапшен од 

лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Борском руднику као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Био је припадник равногорске омладине и један 

од водећих тројки. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 25. 

септембра 1943. године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 253) 

НИКОЛИЋ Ранђела БОРИВОЈЕ- МАНАС, бравар мостовске радионице у Нишу, 

рођен 1920. године у селу Црнче код Беле Паланке. Ухапшен од Специјалне полиције 28. 

јануара 1942. године у Нишу као активиста СКОЈ-а. Стрељан 10. марта 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Н/19) 

НИКОЛИЋ Милана БОШКО, земљорадник, рођен 1922. године у Слишану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

НИКОЛИЋ Косте БРАНКО, трговац у Крушевцу, рођен 6. маја 1915. године у  

Крушевцу. Ухапшен од бугарске полиције 22. марта 1943. године у Крушевцу као члан ОК 

КПЈ Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 
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НИКОЛИЋ-МИЛАДИНОВИЋ Крсте БРАНКО-МИЛАДИН, земљорадник, 

рођен 1920. године у Моклишту код Беле Паланке. Заробљен од СДС 27 јула 1942. године 

између Витановца и Козја као борац Сврљишког ПО. Осуђен на смрт од Преког суда СДС 

у Нишу и предат немачком логору у циљу одмазде. Стрељан 17. октобра 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, 0087036007 ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 369/32 ЗБ.НОР,1/21, 303) 

НИКОЛИЋ Митра ВЛАДИМИР -ДИЧЕ ПЕЋАРА, трговац, рођен 1878. године у 

Личју код Гаџин Хана (нишко Заплање). Потиче из најимућније трговачке породице у 

Заплању – Пећари. Био је стари четник К.Пећанца - још из периода Првог светсог рата и 

Топличог устанка, касније приступио ЈВУО-Дражиним четницима. Ухапшен  од бугарске 

војске маја 1942. године у Личју када му је у претресу куће пронађен војно-државни 

пиштољ и муниција. Осуђен на смрт и стрељан  20. новембра 1942. године на Бубњу код 

Ниша.  

(АЈ, Ж-0154020035; податке за све Пећаре – заточенике нишког логора, дао Душан Јовановић из села Гаре – 

нишко Заплање) 

НИКОЛИЋ Трајка ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1903. године у Бунушком 

Чифлуку код Лесковца. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године 

као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на 

тежак присилни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 20. марта 1945. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 253) 

НИКОЛИЋ Добривоја ВЛАДИСЛАВ, радник у Крушевцу, рођен 1908. године у 

Белој Води код Крушевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 

16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0716001005) 

НИКОЛИЋ Новака ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1903. године у Плавни код 

Неготина. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0192010029) 



432 
 

НИКОЛИЋ Стојадина ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. године у Бучумету 

код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и злочини..., 96) 

НИКОЛИЋ Стојана ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 5. августа 1922. године у 

Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 12. јуна 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и злочини..., 96) 

НИКОЛИЋ Влајка ВУКАДИН - ШУЛАЈКО, студент у Белој Паланци, рођен 

1922. године у Мокри код Беле Паланке. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. 

године у Белој Паланци као активиста СКОЈ. Из нишког логора интерниран 23. априла 

1942. године на принудни рад у Норвешку. Убијен јуна 1943. године у логору Карасјок. 

(АЈ, Ж-0087037006; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 278) 

НИКОЛИЋ Ћирка ВУКОЈЕ, земљорадник, рођен 14. марта 1909. године у 

Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 17. октобра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и злочини..., 96) 

НИКОЛИЋ Саве ГЕОРГИНА, домаћица у Нишу, рођена у Паклештици код 

Пирота. Према послератној пријави њене породице, Немци су је ухапсили у Нишу, 

спровели у логор на Црвеном крсту где је нестала у августу 1943. године.  

(АЈ, пријава за Георгину Николић – нкл) 

НИКОЛИЋ Ђуре ГОСПАВА, домаћица, рођен 1893. године у селу Ново 

Момчилово код Прокупља. Ухапшена до Бугара јануара 1942. године због сарадње са 
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Топличким партизанским одредом и одведена у логор. Стрељана 20. априла 1942. године 

на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр.Н/29) 

НИКОЛИЋ Илије ДАВИД, земљорадник, рођен 1926. године у Средњем  

Бучумету код Медвеђе. Заробљен 1943. године као борац Лесковачког ПО и осуђен на 

смрт. Стрељан 10. јула 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због убиства 

једног поручника СДС. 

(АЈ, Ж-0333004003) 

НИКОЛИЋ Здравка ДАНИЛО, кројачки радник у селу Оране код Бојника, рођен 

1895. године у селу Брод (Црна Трава). Заробљен као борац Јабланичког партизанског 

одреда јануара 1942. године и стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. Н-74). 

НИКОЛИЋ Томе ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1906. године у Горњем 

Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад  у КЛ.  Маутхаузен где је убијен 15. августа 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

НИКОЛИЋ Драгутина ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1913. године у Великом 

Крчимиру (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро од 

последица мучења 1943. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0155035035; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,299; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

НИКОЛИЋ Божидара ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 2. јануара 1908. године у 

Слатини код Лесковца. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да сарађује са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. 
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aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 8. фебруара 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419; АЈ, Ж-0171029010) 

НИКОЛИЋ Ђорђа ДРАГУТИН, поткивач, рођен 1915. године у Рујнику код 

Ниша. Ухапшен од бугарске војске 12. фебруара 1944. године у Рујнику као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића о чему постоји и немачки извештај: „За време 

операције бугарске војске северно од Ниша убијено 13 четника Д.М, један заробљен и 

заплењено нешто спреме“. Према пријави његове породице након хапшења одведен у 

нишки логор где је нестао. На споменику погинулим борцима у НОР-у и жртвама 

фашистичког терора у Рујнику није уписан. 

(НАВ, Т-78, Р-331, С-6288338; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Рујник“) 

НИКОЛИЋ Јанка ДУШАН, земљорадник, рођен 15. маја 1922. године у Горњем 

Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 7. јуна 1945. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

НИКОЛИЋ Ј. ДУШАН, земљорадник, рођен 1903. године у Залужњу код 

Лесковца. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да сарађује са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1945. године. 

(ИАБ, BdS, A-419) 

НИКОЛИЋ Добросава ЖИВКО - ВИТЕЗ, земљорадник, рођен 1918. године у 

Крајковцу код Мерошине. Заробљен од СДС 12. августа 1942. године у партизанској 

земуници на Малом Јастрепцу. Осуђен на смрт од Преког суда СДС и предат немачком 
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логору. Стрељан 20. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због убиства 

председника општине Турековац и Плавци.   

(АЈ, Ж-0336024005; НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

НИКОЛИЋ Миљка ЖИВОЈИН - ВУЧКО, минер у каменолому у Бољетину на 

Дунаву, рођен 28. марта 1898. године у Турији код Кучева. Заробљен од четника Косте 

Пећанца као борац Мајданпечког ПО и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 

1942. године прилик ом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Н/29; М.Миловановић, 294) 

НИКОЛИЋ Ђорђа ЈЕРЕМИЈА, земљорадник, рођен 1897. године у Горњем 

Матејевцу код Ниша. Ухапшен септембра 1942. године у Горњем Матејевцу као сарадник 

Сврљишког ПО. По другим подацима, ухапшен је као „Дирисовац“, јер није испоручио 

тражену количину жита Дирекцији за исхрану становништва (оглашен за саботера). Умро 

14. децембра 1944. године у селу од последица батинања у нишком логору.  

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Горњи Матејевац“) 

НИКОЛИЋ Николе ЈОВАН, земљорадник из Боровца, рођен 14. августа 1921. 

године у селу Селачка код Пожаревца. Ухапшен од Специјалне полиције октобра 1942. 

године након провале партијске организације у Тимочкој Крајини. Из нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици и стрељан 19. фебруара 1943. године у Јајинцима. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 596; S.Begović, Logor Banjica...,323) 

НИКОЛИЋ Драгутина КОСТА, правник - судија у Лозници, рођен 28. јула 1908. 

године у Младеновцу. Првоборац Чачанског ПО „Драгиша Мишовић“ – у ослобођеном 

Чачку вршио је дужност комесара судства. Из Чачка премештен у Лозницу где је ухапшен 

фебруара 1944. године као поверљиви партизански човек. Из шабачког затвора 

конфиниран у логор на Бањици, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед 

недостатка талаца у Крушевцу. 

(НМН, ЛЦК, кут.7, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 499) 
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НИКОЛИЋ Ранђела ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1890. године у Драјинцу код 

Сврљига. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0648009073) 

НИКОЛИЋ Бошка МАРКО, земљорадник из села Бели Камен код Прокупља, 

рођен 1890. године у селу Чево код Никшића (Црна Гора). Ухапшен од Бугара фебруара 

1942. године у Белом Камену као партизански сарадник. Стрељан 10. марта 1942. године 

на Бубњу.  

(НМН, картон логораша, бр. Н/34; АЈ, Ж-0849034013)  

НИКОЛИЋ Ђорђа МИЛАН, машиновођа на главној железничкој станици у Нишу 

(Требињска 2), рођен 18. јуна 1889. године у Нишу. Ухапшен од нишке Специјалне 

полиције и Гестапоа 23. октобра 1943. године на железничкој станици у Краљеву код 

припадник железничке организације Драже Михаиловића у Нишу. Из нишког логора 

интерниран у КЛ.Маутхаузен где је умро 6. августа 1944. године.  

(АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1 ) 

НИКОЛИЋ Ћирка МИЛАН, земљорадник, рођен 28. новембра 1912. године у 

Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 11. јуна 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и злочини..., 96) 

НИКОЛИЋ Добривоја МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1924. године у Великом 

Крчимиру (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

септембра 1942. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0155035001; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,300; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

НИКОЛИЋ Милоша МИЛИВОЈЕ - БАТА, апотекар и власник радње „Нана“ у 

Прокупљу, рођен 13. јула 1908. године у Прокупљу. Ухапшен од Бугара 17. фебруара 1943. 
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године у Прокупљу као сарадник четничког покрета Драже Михаиловића (слао је лекове 

на Равну Гору са уредним признаницама и зато је плаћан у енглеским фунтама које су 

нађене приликом претреса стана). Из бугарског затвора у Нишу предат немачком логору 4. 

априла. Стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са 

другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 12. априла 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; С.Несторовић, Под Хисаром, 274-275; ИАБ, 

BdS – евиденција одељења IVA3) 

НИКОЛИЋ Љубомира МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1920. године у Великом 

Крчимиру (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро од 

последица мучења марта 1943. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0155035040;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

НИКОЛИЋ-ЈОВИЋ Апостола МИЛОРАД - МРЉА, земљорадник, рођен 1920. 

године у Грделици. Ухапшен од Бугара 28. фебруара 1943. године као позадински радник 

и члан КПЈ. Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Н/36) 

НИКОЛИЋ Гавре МИЛОШ, студент у Београду, рођен 1924. године у селу Брод 

код Црне Траве. Нестао у нишком концентрационом логору 1943. године. 

(АЈ, Ж-0923103009) 

НИКОЛИЋ Вукадина МИЛУН, земљорадник, рођен 1921. године у селу 

Шарбановац код Соко Бање. Ухапшен од Бугара 9. септембра 1943. године у Шарбановцу. 

Из нишког логора интерниран у Маутхаузен где је убијен 14. децембра 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Н/1-б) 

НИКОЛИЋ Милана МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1926. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. 
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aприла.Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен и даље у Дахау где је убијен 2. 

новембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419;АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

НИКОЛИЋ Светислава МИЛУТИН, ковачки радник, рођен 22. априла 1922. 

године у Прокупљу. Ухапшен од Специјалне полиције 16. децембра 1941. године на 

железничкој станици у Нишу као курир Месног комитета КПЈ у Прокупљу и спроведен у 

нишки логор. Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а; М. Миловановић, н.д, 294; ЛЦК, картон логораша, Н/31). 

НИКОЛИЋ Петка МИРКО, земљорадник, рођен 1885. године у Скрапежу код 

Власотинца. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Скрапежу 

као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у 

затвор Гестапоа у Београду и одатле враћен нишком Гестапоу, 12. јула 1943. године. Од 

тада му се губи сваки траг.  

( ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

НИКОЛИЋ Здравка МИРОСЛАВ - МАНАС, бравар нишке железничке 

радионице(Немањина 48), рођен 6. септембра 1920. године у Нишу. Ухапшен 16. фебруара 

1942. године од Специјалне полиције – члан реонског комитета бироа у Нишкој 

железничкој радионици. Стрељан 10. марта 1942. година на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кутија 12, ф Н-17) 

НИКОЛИЋ Н- МУРА, металски радник из Прокупља. Из нишког логора 

интерниран на присилни рад у Бечу где је страдао од савезничког бомбардовања.  

(НМН, ЛЦК, кутија 13, ф К-69) 

НИКОЛИЋ Милана НАДА-ЦРНОБАРКА, домаћица у Црној Бари код 

Алексинца, рођена 2. јула 1925. године у селу Врбовац код Сокобање. Заробљена од СДС 

13. маја 1944. године као борац 14. српске бригаде 23. дивизије НОВЈ (раније је била борац 
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Нишког партизанског одреда – у НОВЈ је ступила 3. фебруара 1944. године). Спроведена у 

нишки логор и стрељана 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, пријава за Наду Николић – нкл) 

  

НИКОЛИЋ Јордана НИКОЛА, индустријски радник, рођен 1922. године у 

Лесковцу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0946054006) 

НИКОЛИЋ Нисе НИКОЛА, земљорадник, рођен 1911. године у Орану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је убијен 28. 

новембра 1944. године у подлогору Гросраминг. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

НИКОЛИЋ Александра РАДИСАВ, маневриста на железничкој станици у Глоговцу код 

Беле Паланке, рођен  6. септембра 1912. године у Нишу. Ухапшен од нишког Гестапоа 26. 

фебруара 1944. године у Глоговцу као припадник железничко-саботажне организације Драже 

Михаиловића –главни курир између Ниша и Беле Паланке. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 3. децембра 1944. године у подлогору Гузен. 

(АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1 ) 

НИКОЛИЋ Радисава РАДОЈЕ, капетан КЈВ у Нишу, рођен 1908. године у 

Бегаљици код Гроцке. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0172001041) 

НИКОЛИЋ Косте РИСТА-КОМУНИСТА, студент у Крушевцу, рођен 25. јуна 

1917. године у Крушевцу. Заробљен од четника Косте Пећанца септембра 1941. у селу 

Ловци код Крушевца као борац Расинског ПО. Према сведочанству његовог брата, био је 

рањен и лечио се у кући Станка Лацића где га је неко издао. Из КЛ. Ниш стрељан 10. 

марта 1942. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 344) 
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НИКОЛИЋ Јована САВО, земљорадник из села Кривељ код Бора. Ухапшен од 

српске жандармерије и одведен у затвор Среског суда у Нишу. Стрељан 9. августа 1941. 

године на Делијском вису код Ниша. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле. Име 

му је било истакнуто на излепљеним плакатима 9. августа 1941. године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б; АЈ- Ж0106032019) 

НИКОЛИЋ-МИЛЕТИЋ Живана СВЕТИСЛАВ-МИЛЕНТИЈЕ, земљорадник, 

рођен 1916. године у Околишту код Сврљига. Заробљен од СДС јуна 1942. године код 

Гулијана као борац Сврљишког партизанског одреда. Стрељан 8. септембра 1942. године 

на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974; Д.Мирчетић, Сврљишка брда и врх зелени...,346). 

НИКОЛИЋ - ПАРЂЕВИЋ Милана СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1916. 

године у Сврљигу. Заробљен код борац Сврљишког партизанског одреда и стрељан 8. 

септембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Н/35) 

НИКОЛИЋ Војислава СВЕТОЗАР, трговачки помоћник, рођен 1922. године у 

Крупцу код Беле Паланке. Из нишког затвора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 9. 

марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. Н-66) 

НИКОЛИЋ Лазара СВЕТОЛИК, земљорадник, рођен 1898. године у селу 

Шарбановац код Соко Бање. Ухапшен од бугарске казнене експедиције 14. јануара 1943. 

године у Шарбановцу приликом претреса терена. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 28. маја 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф.П-121; НМН, картон логораша, Н/1-а; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен –Соко Бања). 

НИКОЛИЋ Љубисава СВЕТОМИР, земљорадник, рођен 1926. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 
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сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 7. јануара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

НИКОЛИЋ Милана СПАСА, ложач на железници, рођен 1895. године у Просеку 

код Ниша. Према пријави његове породице, ухапшен од бугарске војске 1943. године, 

одведен у нишки концентрациони логор где је нестао. На споменику погинулим борцима у 

НОР-у и жртвама фашистичког терора у Просеку није уписан. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Просек“) 

НИКОЛИЋ Раке СПАСОЈЕ – СПАСА, звани „ВЕЛЕСТОВАЦ“, земљорадник 

из села Бели Камен код Прокупља, рођен 1900. године у селу Чево код Никшића. За време 

устанка 1941. године био је у четничком одреду војводе Марка Килибарде коме је био брат 

од тетке. Ухапшен од Бугара 9. јануара 1942. године у Белом Камену, јер је неко из његове 

куће пуцао према гробљу где се задесио један бугарски војник који је погинуо. Из нишког 

логора изведен на Бубањ и стрељан 10. марта 1942. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 13,фас. б.б; кут. 14, ф. б.б; кут 15, изјава Марка Килибарде - нкл). 

НИКОЛИЋ Видена СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1917. године у Доњем 

Душнику (нишко Заплање). Ухапшен августа 1941. године у Јагодини као борац Озренског 

ПО када је дошао по задатку. Стрељан 22. септембра 1941. године на Делијском вису код 

Ниша. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 24. септембра 1941. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б; Заплање у НОР-у, 341) 

НИКОЛИЋ Велимира СТАНОЈЕ, матурант гимназије у Лесковцу (Миљковићева 

20), рођен 20. децембра 1920. године у Лопатинцу код Медвеђе. Ухапшен од лесковачке 

фелджандармерије априла 1943. године у Борском руднику као припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића. Био је припадник равногорске омладине и један од водећих 

тројки. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 25. септембра 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 253) 
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НИКОЛИЋ Стојадина СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 10. септембра 1919. 

године у Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 23. јуна 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и злочини..., 96) 

НИКОЛИЋ Ђорђа ТИХОМИР-ВУК, земљорадник, рођен 1921. године у 

Букоровцу код Беле Паланке. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац 

Сврљишког ПО. Осуђен на смрт од Преког суда СДС и предат немачком логору. Стрељан 

8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.   

(АЈ, Ж-0086001001; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – 

р.бр. 1104) 

НИКОЛИЋ Недељка ТИХОМИР, земљорадник, рођен 1919. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 7. јануара 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

НИКОЛИЋ Саве ТОМА, земљорадник из села Братишевац код Бабушнице. 

Заробљен од Бугара марта 1942. године на месту званом „Разбојница“ испод Суве планине 

као припадник месне партизанске десетине. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код 

Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б; кут. 7, ф. 166) 

НИКШИЋ Абдулаха ЋАЗИМ, пописивач кола на железничкој станици у Белој 

Паланци, рођен 23. марта 1907. године у Новом Пазару. Ухапшен од нишког Гестапоа 23. 

фебруара 1944. године у Белој Паланци заједно са отправником возова Златомиром 

Илићем као припадник железничке организације Драже Михаиловића – саботерско-

диверзантска група „Гордон“. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

КЛ.Маутхаузен где је умро од глади априла 1945. године.  

(АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1 ) 
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НИКОЛИЋ Зафира ЦВЕТКО, земљорадник, рођен 1905. године у Орану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 14. 

фебруара 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; АЈ, Ж-0101023003) 

НИКОЛИЋ Александра ЧЕДОМИР, земљорадник из села Вароши код Ражња, 

рођен 1918. године у Стањинцу код Калне. Заробљен од СДС јануара 1943. године код 

Соко Бање као борац Озренског ПО. Из нишког логора стрељан 14. маја 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0194011007; НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

НИКОЛИЋ Петра ЧЕДОМИР, столар-меблиста, рођен 7. јуна 1922. године у Нишу. 

Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као припадник равногорске омладине – 

омладински штаб у Нишу. Из нишког логора интерниран на принудни рад у логор Рамброк-

Немачка, где је умро 5. априла 1945. године.  

(АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу) 

НИНКОВИЋ Рафајила ВАСИЛИЈЕ-ВАСА, интендантски пуковник КЈВ у Нишу, 

рођен 7. јануара 1886. године у Плашком код Огулина (Хрватска).Био је легализовани 

Михаиловићев официр у Окружној команди СДС у Нишу.Ухапшен од нишког Гестапоа 3. 

децембра 1942. године као припадник нишке четничке организације након проналаска 

архиве у стану Сретена Радаковића. Требао је да прими нишку четничку бригаду ЈВУО. 

Убијен 8. децембра 1942. године у нишком логору за време саслушања. Карл Унгар га је 

убио из пиштоља у канцеларији команданта и наредио да се сахрани на логорско гробље. 

У немачком извештају о убиству потпуковника Нинковића и Сретена Радаковића истог 

дана, стоји следеће: „Ухапшена 2 функционера Д.М. Након саслушања, оба стрељана“. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Подаци о Васи Нинковићу добијени од логораша Александра 

Јанковића из Венецуеле који је био повезан са поменутим; П.Мартиновић-Бајица, Милан Недић, 379) 

НИНКОВИЋ МИНА - МИЊА, земљорадник из села Мрљак код Прокупља. Пре 

рата осуђен на доживотну робију због убиства жене. Побегао из нишког Казненог завода 
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1941. године и приступио четничком одреду војводе Марка Килибарде. Убијен 25. јуна 

1942. године у логору од батина и дотучен једним метком.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф- Н 57). 

НИНКОВИЋ Јовице РАДОЈЕ, пешадијски потпуковник у пензији (живео у 

Нишу), рођен 2. августа 1870. године у селу Лајковац код Ваљева. Ухапшен од Немаца као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора стрељан 1944. 

године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 13, фас. б.б; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

НИСИМ Челабона БЕРАХА, јеврејски поданик из Лесковца. Из КЛ. Ниш 

изведена на Бубањ и стрељана 19. фебруара 1942 године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

НИСИМ Чибија ДЕЛИСИЈА, домаћица у Нишу, рођена 1924. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8944)  

 НИСИМ Шаула ДЕЛИСИЈА, ученица у Нишу (Обреновићева 10),рођена 1929. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године.  

(ЈИМБ, рб. 8945, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НИСИМ МорицаДЕСИ, ученица у Нишу,рођена 1936. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8946, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НИСИММорицаИСАК, ученик у Нишу (Обреновићева 10), рођен 1934. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8949, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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НИСИМЧибијаИСАК, ученик у Нишу (Обреновићева 10), рођен 1925. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8948. ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НИСИМ МаркаЛЕНКА,домаћица у Нишу (Обреновићева 10), рођена 1907.године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8950, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НИСИМ ИсакаМОРИЦ, трговац у Нишу (Обреновићева 10), рођен 1897. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8951, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НИСИМ ЧибијаРАХАМИМ, ученик у Нишу (Обреновићева 10), рођен 1928. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8952, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НИСИМШаулаРАХЕЛ, ученица ( Обреновићева 10 ), рођена 1933. године у 

Нишу. Из КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8953, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НИСИМ СОЛ, домаћица у Нишу (Обреновићева 10), рођена 1903. године у Нишу.  

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8954, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

НИСИМ МаркаХАНА, домаћица у Нишу (Обреновићева 10), рођена 1903. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8947, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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НИСИМ Исака ЧИБИ, трговац у Нишу, рођен 1892. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8943) 

НИСИМИсака ШАУЛ, трговац у Нишу (Обреновићева 10), рођен 1893. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8955, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

НИСКИЋ Марка ЖИВОЈИН, трговац у Стубли код Медвеђе, рођен 1913. године 

у Придворици. Јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 462) 

НИЦУЛОВИЋ Николе ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1908. године у Мокрањи 

код Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0353032027) 

НИЧИЋ Станислава ВЕЛИМИР, кафеџија, рођен 1911. године у Моравцу код 

Алексинца. Ухапшен од немачке војске марта 1943. године због помагања партизанских 

одреда у моравском срезу. Из нишког логора стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0009040003) 

НИШАВИЋ Уроша МИЛОЈЕ, студент права из Горње Трнаве код Прокупља, 

рођен 20. јула 1919. године у Губетину код Прокупља. Ухапшен од бугарске војске 

фебруара 1942. године у Топлици као месни борац Топличког ПО и спроведен у нишки 

логор. Интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 10. септембра 1943. године. 



447 
 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Н/41; АЈ, Ж-0519054003; З.Милентијевић, Интернирци Југоисточне Србије у 

Норвешкој, 22) 

НОВАКОВИЋ Смиљка ДРАГОМИР - ДРАЖА, земљорадник у Слатини код 

Крушевца, рођен 1919. године у Мудраковцу код Крушевца. Ухапшен од немачке војске 

октобра 1941. године због сарадње са Расинским ПО. Из крушевачког затвора конфиниран 

у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства. 

(НМН, кут. 14, фас. П-169) 

НОВАКОВИЋ ЉУБИЦА. Радила у Алексинцу где су је Немци под непознатим 

околностима ухапсили и спровели у нишки логор. Стрељана 14. септембра 1944. године у 

логорском кругу приликом његове ликвидације. Сахрањена у заједничкој гробници. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. Н-78). 

  НОВАКОВИЋ Војислава ЉУБИША, наредник ЈКВ у Прокупљу-припадник СДС 

округа Нишког, рођен 30. јуна 1912. године у Прокупљу. Ухапшен од бугарске полиције 

20. јуна 1943. године у Нишу као поверљиви курир ЈВУО. Из нишког логора конфиниран у 

затвор Гестапоа одакле је предат логору на Бањици. Стрељан 21. октобра 1943. године у 

Јајинцима код Београда.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 313) 

НОВАКОВИЋ Илије ПЕТАР - ПИНТЕР, аутомобилски капетан I класе - живео у 

Нишу као припадник 2. јуришног одреда СДС, рођен 14. априла 1909. године у Пироту. 

Ухапшен од Гестапоа 28. априла 1943. године у Нишукао поверљиви обавештајни официр 

Моравске четничке бригаде Делиградског корпуса ЈВУО након заробљавања курира 

Жарка Поповића у Тешици. Давао поверљиве податке своме куму поручнику Дражи 

Петровићу под шифром „Пинтер“. Из немачког затвора предат нишком логору из кога је 8. 

јула 1943. године одведен на Бубањ и стрељан. Име му је било истакнуто на излепљеним 

плакатима 10. јула 1943. године. Писало је да стрељан као „комуниста“. 

(Податке за Петра Новаковића дале његове ћерке Мирјана Ивановић и Бисерка Павловић из Алексинца; Мр 

Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 76-77; А.Динчић, З.Стевановић, 

Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 
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НОВАКОВИЋ Јездимира ПЕТАР, ковач у Прокупљу, рођен 28. јуна 1923. у 

Прокупљу. Ухапшен од Бугара 25. марта 1943. у Прокупљу као партизански активиста. Из 

нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 26. јуна 1944. године. 

(Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у НОБ – рукопис у ИАН) 

НОВАКОВИЋ Милоја РАДОМИР, ученик нишке гимназије, рођен 14. марта 1926. године 

у Нишу. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као припадник равногорске омладине 

– омладински штаб у Нишу. Из нишког логора интерниран на принудни рад у логор Нојнгам-

Немачка, где је умро 3. августа 1944. године.  

(СО Ниш, МКУ СО Ниш 1948-1949, књ. 4, стр. 195, упис 161 ; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у 

Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу; НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак интернираних 

гимназијалаца) 

НОВАКОВИЋ Уроша СПАСА, земљорадник, рођен 1912. године у Мерошини. 

Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године 

на Бубњу код Ниша 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

 

O 

ОБРАДОВИЋ Владимира ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1909. године у 

Горовићу код Тополе. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0685020019) 

ОГЊАНОВИЋ Цветана ЉУБИСАВ, земљорадник, рођен 10. децембра 1907. 

године (1921) у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претре са терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 21. 

јануара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 
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ОГЊАНОВИЋ Василија РАДОВАН, земљорадник, рођен септембра 1919. године 

у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 5. фебруара 1944.године-подлогор „Гросраминг“. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ОГЊАНОВИЋ Цветана СИБИН, земљорадник, рођен 15. децембра 1910. године 

у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 22. децембра 1943. године – подлогор „Гросраминг“. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане;Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ОГРИЗОВИЋ Павла ЂУРА, ковачки радник у рудник Трепча, рођен 10. новембра 

1911. године у Брлогу код Оточца. Ухапшен 15.октобра 1943. године у својој кући као 

активиста КПЈ. Из затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је 

јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова 

злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада 

партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у Крушевцу. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

ОСМАНОВИЋ В. АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1926.године у Крављу код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 17. априла 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 
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ОСМАНОВИЋ Куле ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1877. године у Крављу 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

као партизанског сарадника. Стрељан 16. августа 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН) 

ОСМАНОВИЋ Николе ГАВРИЛО, Ром, земљорадник из Врела код Алексинца, 

рођен 1923. године. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села као партизанског сарадника. Стрељан 14. септембра 1944. године у кругу 

логора приликом његовог расформирања. Сахрањен у гробници поред ограде садашње 

касарне „Стеван Синђелић“. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. О-7) 

ОСМАНОВИЋ Ваје ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1910. године у Крављу код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора стрељан 16. августа 1944. године на 

Бубњу код Ниша.  

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 

ОСМАНОВИЋ Ваје ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1922. године у Крављу код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из Нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је 

убијен 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 

ОСМАНОВИЋ ЗЕЈНУЛА, земљорадник, Арнаут, рођен у селу Ђорђевац код 

Бујановца. Пре рата издржавао казну у нишком казненом заводу због крвне освете на 

Косову и Метохији. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, пријава за Зејнулу Османовића - нерегистровано) 
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ОСМАНОВИЋ Драгутина МИРОСЛАВ, земљорадник, рођен 1924. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора стрељан 16. августа 

1944. године на Бубњу код Ниша.  

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 

ОСМАНОВИЋ ОСМАН, Ром, индустријски радник у Алексинцу. Ухапшен од 

Немаца октобра 1942. године у алексиначкој ромској махали и одведен у нишки логор. 

Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73) 

ОСМАНОВИЋ Васе РАТКО, ковачки радник, рођен 1922. године у Ћуштици код 

Калне. Заробљен од СДС 1943. године као борац Јастребачког ПО и осуђен на смрт. 

Стрељан марта 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0194004013) 

ОСМАНОВИЋ Рамана ХАМО, Ром, ковач у Нишу (Мраморска 11), рођен 1911. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. 

Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а; НМН, ЛЦК, картон логораша,О/1; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67). 

ОСМАНОВИЋ Јашара ХИМЕТА, Ромкиња, студент у Нишу, рођена 1923. године 

у Нишу. Ухапшена од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведена у логор. 

Интернирана на принудни рад у логор Заксенхаузен где је умрла 23. маја 1943. године. 

(АЈ, Ж-0360105028; АЈ, фонд комисије за репатријацију, фас. 1) 

ОСТОЈИЋ Мојсија МИЛЕ, типограф и трговачки помоћник у Нишу, рођен 28. 

априла 1923. године у Старом Петровом Селу код Нове Градишке (Хрватска). Отишао са 

Рајом Радосављевићем из Ниша и прикључио се међу првима четничком војводи 

Драгославу Почековићу на Соколовачким планинама. Заробљен маја 1942. године од 
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Недићеваца у Јелашници као Почековићев нераздвојни пратилац, није желео да га напусти 

– рањен у борби где је Почековић погинуо и тако заробљен. Из нишког логора конфиниран 

у логор на Бањици а одатле враћен са једном групом и стрељан 5. јануара 1943. године на 

Бубњу код Ниша са другим Дражиним четницима. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 429; АС, фонд БИА, к. 15,  ф. 54; к. 9,  ф. 1) 

 

П 

ПАВИЋЕВИЋ Симе МИХАЈЛО, ученик Трговачке школе у Вучитрну, рођен 

1921. године у Слапу код Даниловграда. Заробљен од четника Косте Пећанца децембра 

1941. године као борац Копаоничког ПО и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. 

фебруара 1942. године приликом великог пробоја. 

(М.Миловановић, 294) 

ПАВИЋЕВИЋ Петра РАДУЛЕ, поручник КЈВ у Нишу, рођен 1912. године у 

Никшићу. Из КЛ.Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-641017003) 

ПАВЛОВИЋ Ђоке АНКА, домаћица, рођена 1900. године у Бериљу код 

Прокупља. Ухапшена као таоц за Ратка Павловића-Ћићка и доведена у нишки логор где је 

умрла 28. октобра 1943. године. 

(АЈ, Ж-0516001013; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – 

р.бр. 1650) 

ПАВЛОВИЋ Радојице БОЖИДАР, земљорадник у селу Каменица код Ваљева, 

рођен 1897. године у Дружетићима код Горњег Милановца. Пре рата издржавао казну у 

нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0123008017) 
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ПАВЛОВИЋ Стојана БОРИВОЈЕ -БОРКАН, радник у Алексиначким 

рудницима, рођен 1926. године у Бобовишту код Алексинца. Ухапшен од СДС 1943. 

године као партизански активиста. Стрељан 16. августа 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0007013009;  Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца ) 

ПАВЛОВИЋ Николе ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1892. године у селу 

Шарбановац код Соко Бање. Ухапшен од бугарске казнене експедиције 14. јануара 1943. 

године у Шарбановцу приликом претреса терена. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, фас. П- 121). 

ПАВЛОВИЋ Станоја ВОЈИСЛАВ - ВОЈКАН, бравар железничке радионице у 

Нишу, рођен 1921. године у Зајечару. Заробљен код Душника - нишко Заплање, од четника 

Косте Пећанца 23. септембра 1941. године. Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кут. 11, ф. 200; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр. 301). 

ПАВЛОВИЋ ГРАДИМИР, земљорадник, рођен 1925. године у Црној 

Трави.Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Лесковцу као активиста 

СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 26. 

новембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ПАВЛОВИЋ Станка ДРАГОЉУБ - ДРАГАН, илегално име „КОЗАК“, ученик 

Лесковачке гимназије, рођен 1921. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције 

фебруара 1942. године у Лесковцу као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Норвешку где је стрељан 25. јануара 1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

ПАВЛОВИЋ Милена ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1919. године у Пајковцу 

код Варварина. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж-0715018008) 

  ПАВЛОВИЋ Димитрија ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 4. новембра 1910. 

године у Видровцу код Неготина. Ухапшен од Белогардејаца јуна 1944. године у Видровцу 

као равногорски командант села. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

КЛ.Маутхаузен где је умро 14. априла 1945. године.  

(АЈ, Ж-0353037001; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)  

ПАВЛОВИЋ, рођ. ИЛИЋ Драгомира ДРИНКА, учитељица, рођена 8. новембра 

1918. године у Белановици код Љига. Ухапшена од Специјалне полиције 10. априла 1942. 

године у Куршумлији када је покушавала да се састане са чланом партијског поверенства 

Глигоријем Диклићем-Будним. Полиција ју је препознала и ухапсила. Оптужена је да је 

водила технику Месног комитета. Из нишког логора конфинирана у логор на Бањици и 

стрељана 14. маја 1943. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 436; S.Begović, Logor Banjica...,215) 

ПАВЛОВИЋ Јована ЖИВАН, земљорадник, рођен 1872. године у Сврљишкој 

Топли код Књажевца. Ухапшен од бугарске казнене експедиције јуна 1942. године у селу 

под оптужбом да је помагао партизанске одреде у заглавском срезу. Стрељан 1943. године 

на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0221061005) 

ПАВЛОВИЋ Анта ЗДРАВКО, земљорадник, рођен 15. марта 1922. године у Церју 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 21. новембра 1944. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; АЈ, Ж-0363152044) 

ПАВЛОВИЋ Милана ЗДРАВКО, земљорадник, рођен 14. априла 1911. године у 

Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса 

села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен 

где је убијен 2. фебруара 1945. године. 
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 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; АЈ, Ж-0363152044 

ПАВЛОВИЋ Алемпија ЈЕВЂО, земљорадник, рођен 1. јула 1912. године у 

Брекову код Ариља. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0028004018; НМН, ЛЦК, кутија 9, ф 371-375) 

ПАВЛОВИЋ Александра ЉУБИША, јорганџија у Нишу (Јадранска 21), рођен 26. 

августа 1915. године у Нишу. Ухапшен од Гестапоа марта 1944. године у Нишу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на 

присилни рад у КЛ. Бухенвалд где је умро од болести јуна 1944. године. 

(АЈ, пријава за Љубишу Павловића – нкл; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ПАВЛОВИЋ Михаила ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 3. октобра 1910. године 

у Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 12. фебруара 1944. године у Гросрамингу. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –

Лалиновац; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ПАВЛОВИЋ Павла ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1882. године у селу 

Паликућа код Вучја. Ухапшен од СДС под оптужбом да је партизански одборник у селу. 

Из затвора у Лесковцу интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у 

надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 

1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код 

Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 414; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,104) 

ПАВЛОВИЋ Дине МИЛОШ, службеник у Нишу, рођен 1901. године у Рековцу 

код Јагодине. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 6. марта 1943. године.  

(АЈ, Ж-2597139015) 
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ПАВЛОВИЋ Дине МИЛУТИН, земљорадник, рођен 15. марта 1909. године у 

Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ.  Маутхаузен где је 

убијен 20. марта 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093024) 

БЕЛИЋ-ПАВЛОВИЋ МИХАЈЛО, студент у Нишу. Ухапшен од Специјалне 

полиције децембра 1941. године након велике провале као припадник СКОЈ-а. Из нишког 

логора стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 1650) 

ПАВЛОВИЋ Јефте РАДОЈКО, земљорадник, рођен 1894. године у Мирашавцу 

код Раче крагујевачке. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0242036039) 

ПАВЛОВИЋ Томе СТОЈАН, земљорадник, рођен 1900. године у Радиновцу код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Радиновац) 

ПАВЛОВИЋ Алексе ТИХОМИР, земљорадник, рођен 16. априла 1914. године у 

Доњем Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1945. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105006) 

ПАВЛОВИЋ Милете ЧЕДОМИР, радник у руднику Боговина код Бољевца, рођен 

1926. године у Боговини. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0103002010; НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 
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ПАЈОВИЋ Благоте ДАНИЛО, чиновник Окружног суда у Нишу и резервни 

судски поручник КЈВ. Учествовао у устанку 1941. године у редовима четника Драже 

Михаиловића и по слому устанка вратио се у Ниш и легализовао у Окружној команди 

четника Косте Пећанца - био је у судском одељењу.  Ухапшен од нишког Гестапоа 4. 

децембра 1942. године као припадник четничке организације Драже Михаиловића у Нишу 

након проналаска архиве код Сретена Радаковића. Нестао у немачком затвору истог 

месеца. Према једној верзији, стрељан је на Бубњу. По другој, убијен на саслушању у 

затвору Гестапоа.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, пријава за Данила Пајовића - некласификовано) 

ПАЛУРОВИЋ Косте МИЛАН, земљорадник, рођен 1906. године у Доброљубцима 

код Александровца (Жупа). Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. 

Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж- 0004020002; НМН, ЛЦК, кут.14, фас. б.б) 

ПАНАЈОТОВИЋ Ристе ПЕТАР, индустријски радник у Прокупљу, рођен 1909. 

године у Прокупљу. Ухапшен од нишке Специјалне полиције фебруара 1942. године у 

Прокупљу као партизански активиста и спроведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године 

на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 779) 

ПАНИЋ Владимира БРАНКО, надзорник пруге при железничкој станици „Света 

Петка“ у нишкој Островици, рођен 12. децембра 1915. године у селу Трњане код Пирота. 

Ухапшен фебруара 1943. године у Островици као припадник железничке организације 

Драже Михаиловића – преносио је из каменолома експлозив илегалним штабовима. Из 

нишког логора конфиниран у логор на Сајмишту у циљу слања на принудни рад у 

Немачку. Одељење IV А3 је поништило пресуду и осудило га на смрт. Стрељан 23. марта 

1943. године у Јајинцима код Београда.   

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АС, фонд БИА, к. 15,  ф. 54; к. 9,  ф. 1) 

ПАНИЋ Милана ДРАГОЉУБ, браварски помоћник у Нишу – становао код 

Трговачке академије, рођен 1921. године у Рачи крагујевачкој. Ухапшен од Специјалне 
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полиције 25. јануара 1942. године у Нишу као припадник СКОЈ-а и из нишког логора 

интерниран за Норвешку где је убијен крајем 1942. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, ф. П-40; ИАН, ДЦК, к.71, док. бр. 1/235). 

ПАНИЋ Милана МИЛОРАД - МИЛЕТА, фризер у Нишу (Јеронимова 22), рођен 

15. јуна 1924. године у Ћуприји. Ухапшен од Специјалне полиције 25. јануара 1942. године 

у Нишу као припадник СКОЈ-а и из нишког логора интерниран за Норвешку где је убијен 

25. јануара 1943. године у логору Ботн.  

(НМН, ЛЦК, кутија 12, ф П-40; ИАН, к. 71, док. бр. 1/235). 

  ПАНТИЋ Сретена ВЛАДИМИР, трговац у Прокупљу, рођен 1916. године у 

Куршумлији. Ухапшен од Бугара 17. фебруара 1943. године у Прокупљу као организатор 

ЈВУО у срезу Прокупачком. Осуђен на смрт и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 

6. марта 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због уништења рудника Соко. 

(АЈ, Ж-0516001016;  Податке за похапшене Топличане и Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ПАНТИЋ Тодора ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 1924. године у Церју код 

Ниша. Из нишког логора стрељан 15. јуна 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(ИАН, КОЗАРА, фас. 696) 

ПАНТИЋ Божидара ЖИВОМИР, земљорадник, рођен 1904. године у селу Шуме 

код Тополе. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ-Ж0684012009) 

ПАПО ЈАХИЕЛ, геометар у Нишу (Давидова 5), рођен 1909. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и 

стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8956,  ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ПАРАСКЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ, земљорадник, рођен 1914. године у Јабуковцу код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0192002018) 

ПАРДО Рафаила БЕЛА,студент у Нишу (Трг Краља Александра 34), рођена 1922. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта  1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8957, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПАРДО РафаилаЈАКОВ,ученик у Нишу (Трг Краља Александра 34), рођена 1924. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8958, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПАРДО ЈУЛИЈА, домаћица у Нишу (Трг Краља Александра 34), рођена 1896. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8959, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПАРДО РафаилаНАТА,студент у Нишу (Трг Краља Александра 34), рођена 1917. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8960, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПАРДО РАФАИЛО, трговац у Нишу (Трг Краља Александра 34), рођен 1898. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8961, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПАРКАРШЕВИЋ Јована МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1910. године у 

Вајуги код Кладова. Стрељан 15. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0212017001) 
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ПАРЛИЋ Душана МИЛАН, управник поште у Соко Бањи и резервни капетан ЈКВ 

– предратни инспектор Министарства поште и телеграфа,избеглица из Македоније 

(протерали га Бугари), рођен 17. октобра 1910. године у Тетову (Македонија). Ухапшен од 

бугарске војске 25. јула 1943. године у Соко Бањи као припадник четничког покрета 

Драже Михаиловића (био је члан равногорског одбора у Бањи) и предат Немцима у нишки 

логор, 28. јула 1943. године. Из нишког логора интерниран у заробљенички логор Сталаг 

VII A у Мозбургу где је умро 22. октобра 1944. године. Сахрањен на војном 

заробљеничком гробљу поред државног пута који води за Минхен, заједно са још 49 

умрлих ратних заробљеника Војске Краљевине Југославије. Немци су после рата у 

договору са југословенским комунистима ово исто гробље сравнили са земљом. 

Равногорска организација је помагала Парлићеву породицу. У једном документу четничке 

Окружне команде у Соко Бањи стоји да је породица добила 5.000 динара на име помоћи. 

(Његош – гласник српског историско-културног друштва, свеска 28, стр. 80; З.Стевановић, Н. Прокић, 

А.Динчић, Делиградски корпус ЈВУО на фотографијама и документима (допуна првог издања), 183, 186; АЈ, 

Ж-0652020007; ВА; НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 60/6-1) 

ПАТАРИНИ Фудомерија ЕМИЛИО, Италијан, рођен 1922. године у месту 

Бацано (Италија). Као заробљени италијански војник успео је да побегне Немцима из воза 

приликом транспорта за Немачку и прикључи се припадницима ЈВУО. Заробљен од 

Немаца у операцији „Treibjagd” фебруара 1944. године између села Клока и Тополе као 

припадник корпуса четничког војводе Николе Калабића. Из Београда доведен у нишки 

логор и стрељан 20. марта 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде.  

(ИАБ, BdS, S-828, АЈ,пријава за Емилија Патаринија – нкл)   

ПАУНОВИЋ Првана ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 4. јануара 1909. године у 

Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 24. јануара 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и злочини..., 96) 

ПАУНОВИЋ Јанаћка РАДОСАВ, земљорадник, рођен 11. априла 1909. године у 

Буковској код Кучева. Заробљен од Немаца октобра 1942. приликом акције на Хомољским 
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планинама као активни припадник ЈВУО – сеоска заштитна стража. Из зајечарског затвора 

са већом групом заробљених равногораца из Источне Србије доведен у нишки логор 

одакле је одведен на Сајмиште и по пресуди одељења IVA3 на тежак присилни рад у КЛ. 

Маутхаузен. Убијен је 29. априла 1943. у подлогору Гузен и спаљен у крематоријуму.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0269004014 )  

ПАУНОВИЋ Павла СПАСА, земљорадник, рођен 3. марта 1913. године у 

Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 27. марта 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и злочини..., 96) 

ПАУЊЕСКОВИЋ Николе ПАУН, земљорадник, рођен 1893. године у Црнајки 

код Мајданпека. Стрељан фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0322001049) 

ПАШИЋ Живојина АЛЕКСАНДАР - ПАША, ученик нишке гимназије, рођен 2. 

марта 1922. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у 

Нишу као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран за Норвешку где је умро 1944. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак интернираних гимназијалаца). 

ПАШИЋ НиколеАЛЕКСАНДАР, ученик нишке гимназије, рођен 15. априла 1925. 

године у Куманову. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Нишу као 

активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран за Норвешку где је умро 1942. године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак интернираних гимназијалаца). 

ПАШИЋ Мусе МАМУТ, Ром, продавац у Нишу (Сточни Трг 47), рођен 1902. 

године у Нишу. Ухапшен од Немаца јула 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 

23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. А/25; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 
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ПЕЈИЋ Тихомира БРАНКО, земљорадник из Врбовца код Блаца. Из нишког 

логора стрељан са групом затвореника 18. јануара 1943. године у Горњој Локошници код 

Лесковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима истог дана.  

(АЈ, Ж-009304008) 

ПЕЈИЋ Милорада ДРАГОМИР - ДРАШКО, земљорадник, рођен 1907. године у 

Горњем Коњувцу код Бојника. Заробљен од СДС 23. априла 1942. године приликом 

претреса Пусте Реке као припадник месне десетине Јабланичког ПО. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Норвешку где је обешен6.фебруара 1943. године у логору 

Ерландет.  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; АЈ, Ж-0100009014)  

ПЕЈИЋ Милана МИОДРАГ, металостругар у Нишу, рођен 1. јануара 1923. године 

у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године као активиста СКОЈ-а. 

Из Нишког логора интерниран за Норвешку где је стрељан 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, к 14, ф770) 

ПЕЈИЋ Христе МИРОСЛАВ, ученик Лесковачке гимназије, рођен 1923. године у 

Власотинцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу 

као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је припадник равногорске 

омладине. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0747022014; ИАБ, BdS, M-1807) 

ПЕЈИЋ Спасоја ПРЕДРАГ, машински наредник ЈВ у Белој Паланци, рођен 1922. 

године у Новом Саду. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Белој 

Паланци као сарадник белопаланачке комунистичке организације. Из нишког логора 

интерниран 23. априла 1942. године на принудни рад у Норвешку. Убијен јуна 1943. 

године у логору Карасјок. 

(АЈ, Ж-0086002017; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 278) 
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ПЕЈЧИЋ Никодија ВЛАДИСЛАВ, земљорадник, рођен 1921. године у селу 

Космовац код Беле Паланке. Према послератној пријави породице, из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Немачку где је нестао (престао да се јавља) после 5. маја 

1944. године. 

(АЈ, пријава за Владислава Пејчића – нкл) 

ПЕЈЧИЋ Николе ВЛАДИСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. године у Личју 

(нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора конфиниран у логор на Сајмишту где је умро 27. новембра 1942. 

године. 

(АЈ, Ж-0154020007;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 310) 

ПЕЈЧИЋ Трајка МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1901. године у Доњој Трнави 

код Прокупља. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године у Слатини због сарадње са 

партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 23. октобра 

1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Доња Трнава; АЈ, Ж-0518028002; ИАБ, BdS, A-

419) 

ПЕЈЧИЋ Николе ХРАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1924. године у Личју 

(нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора конфиниран у логор на Сајмишту где је умро 27. новембра 1942. 

године. 

(АЈ, Ж-0154020008;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 310) 

ПЕКАРЕК АДАЛБЕРТ, полицијски агент у Нишу, рођен у Загребу. Био је задужен 

за јеврејске заточенике при немачкој полицији у граду и на том положају је почео да се 

бави малверзацијама – тражио је новац од породица затворених да би ослобађао. Немци су 

га ухапсили после ових сазнања и осудили на смрт. Из нишког логора је одведен у 

Обреновићевој улици где је јавно обешен 21. фебруара 1942. године. Према сећању шефа 

нишке Специјалне полиције Мирка Живановића, на саслушању су Немци открили да је 

био јеврејског порекла. Због тога је пре вешања ошишан до главе.  
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(С.Поповић, У затворима окупираног Ниша (Народне новине од фебруара 1966)  

ПЕНИЋ Гроздана ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1912. године у Чубури код 

Прокупља. Ухапшен од четника Косте Пећанца 27. марта 1942. године у Чубури као 

сарадник Топличког ПО. Из затвора Специјалне полиције у Нишу пребачен у логор а 

одатле одведен преко Сајмишта на принудни рад у Норвешку. Убијен 15. децембра 1942. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. бб; АЈ, Ж-0336018015)  

ПЕНИЋ Дамњана МИЛАН, индустријски радник у Нишу, рођен 1891. године у 

Моклишту код Беле Паланке. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0087036014) 

ПЕРИЋ Антонија БРАНИСЛАВ - БРАНКО, земљорадник, рођен 27. августа 

1927. године у Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године 

приликом претреса села под сумњом да одржава везе са ПО.  Из нишког логора 

интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 26. јануара 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156032) 

ПЕРИЋ Косте ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1926. године у Бачевини код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 5. 

маја 1945. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен -Бачевина) 

ПЕРИЋ Петка ГВОЗДЕН, колар, рођен 9. августа 1907. године у Алексинцу. 

Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код Рибарске Бање као припадник 

Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. Из нишког логора интерниран у 

КЛ. Маутхаузен где је убијен 9. априла 1943. године у подлогору „Ебензе“. 
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(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; ИАБ, BdS, M-104) 

ПЕРИЋ ГОЈКО, трговачки помоћник у Соко Бањи - избеглица из Босне. Ухапшен 

од СДС јануара 1943. године као борац Озренског ПО – покушао да се сакрије после 

распада одреда. Из затвора Специјалне полиције у Нишу предат немачком логору у марту 

1943. године и тада му се губи сваки траг.  

(АЈ, пријава за Гојка Перића – нкл) 

ПЕРИЋ Милоша ДИМЧЕ, ученик у Нишу, рођен 1924. године у Тетову 

(Македонија). Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-1116005004) 

ПЕРИЋ Ђорђа ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 5. марта 1914. године у Церју 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО.  Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где 

је убијен 31. јануара 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

ПЕРИЋ Јове МИЛАН, земљорадник из Лозничког поља, рођен 1910. године у 

селу Доњи Шепак код Зворника. Ухапшен од Немаца почетком фебруара 1944. године у 

својој колиби на Шепачком путу под оптужбом да је водио партизане преко Дрине.Из 

затвора у Шапцу интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у 

надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 

                                                           
 После рата Војни суд је судио Станимира Трипковића из Трбушнице због издаје лозничке групе комуниста 

Гестапоу и недићевцима. Трипковић се бранио на основу исказа сведока Младенка Радуловић, да је Милан 

Перић, члан КПЈ, притиснут батинама потказао целу лозничку групу након чега су уследила хапшења 

осталих. Суд је Трипковића осудио на смрт, а затим на пет година тешког присилног рада а цео случај 

лозничке групе због слабог држања члана КПЈ ставио у фијоку. (НМН, ЛЦК, кут 14, Подаци Историјског 

архива Шабац нишком Народном музеју у Нишу од 10. марта 1967. године – заведено  под инвентарним 

бројем  М.Г.577) 
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1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу 

Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у Крушевцу. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

ПЕРИЋ Милана МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1920. године у Бресту код 

Мерошине. Ухапшен од Бугара октобра 1942. године у Бресту као партизански одборник у 

селу. Из бугарског затвора у Нишу одведен у Мрамор и стрељан 24. новембра 1942. 

године.  

(НМН, ЛЦК, к. 15, фас. б.б –подаци за затворенике са подручја општине Мерошина (саставио СУБНОР 

Мерошине)  

ПЕРИЋ Васе МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1912. године у Радиновцу код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Радиновац) 

ПЕРИЋ Васе НАЈДАН, земљорадник, рођен 1907. године у Свињарици код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 11. септембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Свињарица) 

ПЕРИЋ Драгољуба НИКОЛА, земљорадник, рођен 15. октобра 1916. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 23. децембра 1944. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156038) 
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ПЕРИЋ Тодора ОБРАД, земљорадник, рођен 1908. године у Крављу код Ниша. 

Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 15. новембра 1944. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156005) 

ПЕРИЋ Милана ПЕТАР, земљорадник, рођен 1904. године у Свињарици код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 26. септембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Свињарица) 

ПЕРИЋ Милана РАТОМИР, земљорадник, рођен 1917. године у Бачевини код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 10. 

децембра 1943. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен -Бачевина) 

ПЕРИЋ Дичета СТОЈАН, земљорадник, рођен 1900. године у Свињарици код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 2. марта 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Свињарица) 

ПЕРИЋ Алексе ТОДОР, земљорадник, рођен 1914. године у Клисурици код 

Прокупља. Ухапшен од бугарске војске фебруара 1942. године приликом претреса у 

Топлици под оптужбом да је сарадник партизанских одреда. Из нишког логора стрељан 10. 

марта 1942. године на Бубњу код Нишу.  
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(АЈ, Ж-0520069003) 

ПЕРИЋ Антонија ХРАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 15. новембра 1917. у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 3. фебруара 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0359101010) 

ПЕРКОВИЋ Ивана МИОДРАГ, хармоникаш у Нишу, рођен 1916. године у 

Параћину. Према послератној пријави породице, нестао фебруара 1942. године у нишком 

концентрационом логору или затвору. 

(АЈ, пријава за Миодрага Перковића – нкл) 

ПЕРЛИЋ ИЛИЈА-БИРЧАНИН, кафеџија у Нишу – држао кафану „Бирчанин“ преко пута 

нишког логора у Београдској улици. Ухапшен од немачких војника септембра 1944. године под 

оптужбом да је шпијунирао шта раде у логору. Пребијен у логору и отпуштен кући где је ускоро 

умро од последица. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

PERLMANFEITE, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Лешјаниновој 33). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПЕРОВИЋ Дамњана АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1920. године у селу 

Дабиновац код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Дабиновцу након проналаска архиве поручника Косте Мудрића. Ухапшен као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића и са великом групом Косаничана из затвора у 

Прокупљу предат немачком логору у Нишу где је нестао. 

(АЈ, Ж-0281009003; Податке за похапшене Топличане и Косаничане проследио Лука Степановић из Београда 

– за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 
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ПЕРОВИЋ Новице ЈОВАН, земљорадник, рођен 1909. године у Обилићу код 

Бојника. Заробљен од четника Косте Пећанца јануара 1942. године као припадник 

Пусторечке чете Пасјачког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је убијен 1943. године у логору Ботн.  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; АЈ, Ж-0296019002)  

ПЕРОВИЋ Радосава РАДОВАН, земљорадник, рођен 1890. године у селу Врапце 

код Медвеђе. Према послератној пријави његове породице, из Ниша одведен у логор на 

Бањици у Београду где је нестао. 

(АЈ,пријава за Радована Перовића – нкл)   

ПЕРУНОВИЋ Михаила ПЕТАР, геометар у Нишу, рођен 2. јуна 1911. године у 

Реткоцеру код Медвеђе. Ухапшен од Специјалне полиције 12. фебруара 1942. године у 

Нишу као члан политичког актива у одељењу геометара Ниша и као сарадник 

партизанског покрета. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је 

стрељан 17. децембра 1942. године у логору Карасјок.  

(ВА, НДА, к. 20Б, рег. бр. 12/1-1; НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у 

току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ПЕТКОВИЋ Вукадина АКСЕНТИЈЕ, земљорадник, рођен 1923. године у 

Шарлинцу код Дољевца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 10. фебруара 1944. 

године под оптужбом да је партизански сарадник (осуђен на смрт). Из затвора у Лесковцу 

интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; АЈ, Ж - 0838008013) 

ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, магационер на главној железничкој станици у 

Нишу, рођен 21. новембра 1921. године у Нишу. Ухапшен од нишког Гестапоа марта 1944. 

године у Нишу као припадник железничко-саботажне организације Драже Михаиловића. 

Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 6. априла 1945. године. 
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(АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1 ) 

ПЕТКОВИЋ Душана БРАНИСЛАВ - БРАНКО, пекарски радник и ученик 

гимназије у Нишу, рођен 30. јуна 1923. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 

фебруара 1942. године као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран за Норвешку 

где је убијен новембра 1942. године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак интернираних гимназијалаца; кутија 2, ф 90; НМН, ЛЦК, музејски 

картон, Инв.бр 332). 

ПЕТКОВИЋ Златка ВЕЛИН, земљорадник, рођен 3. маја 1914. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 6. новембра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ПЕТКОВИЋ Милића ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1902. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 7. јануара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ПЕТКОВИЋ Стојадина ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1898. године у Орану 

код Бојника. Ухапшен од СДС 1942. године као сарадник партизанских одреда у Пустој 

Реци и спроведен у нишки логор. Стрељан 20. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, 0101023017) 

ПЕТКОВИЋ Милана ЖИВОТА - ЖИКА, учитељ у Алексинцу, рођен 18. 

фебруара 1893. године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца и домаће полиције 21. јуна 1944. 

године у великој рацији у Алексинцу под оптужбом да је слушао стране радио станице. Из 

нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 18. новембра 1944. године. 

(ИАН, фонд Општински одбор Савеза бораца НОР-а Алексинац, к. 15, ф. 1-101, нерегистровани папири; АЈ, 

упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Алексинац) 
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ПЕТКОВИЋ ЉУБОМИР, магационер на железничкој станици у Лапову, рођен 

17. фебруара 1922. године у Београду. Ухапшен од нишког Гестапоа 6. марта 1944. године 

у Лапову као припадник железничко-саботажне организације Драже Михаиловића – 

главни курир са Нишом. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је умро од 

глади 1. марта 1945. године. Према сведочанству Персиде Димитријевић, Петковић је 

заједно са Ћазимом Никшићем, Радисавом Крстићем, Стаменком Станковићем и Миланом 

Ђорђевићем спаљен у крематоријуму у Гузену. 

(АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1; НМН, ЛЦК, кут.15, изјава Персиде Димитријевић о страдалим нишким 

железничарима у Маутхаузену - нкл) 

ПЕТКОВИЋ Михајла ЉУБОМИР - ЉУБА, земљорадник, рођен 1890. године у 

Дрводељи код Медвеђе. Ухапшен од Бугара у операцији „Kreis“ 2.јуна 1943. године у 

Дрводељи као припадник четничког - равногорског покрета. Потпоручник Љубен га је из 

бугарског затвора предао немачком логору у Нишу 22. јуна 1943. године. Стрељан 8. јула 

1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 10. 

јула 1943. године. Писало је да је стрељан као „комуниста“. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас. Ж-17; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 26/6-1; ВА, НАВ, Т-311, Р-175, С-1296) 

ПЕТКОВИЋ Петра ЉУБОМИР - КРУМ, земљорадник, рођен 1924. године у 

Моклишту код Беле Паланке. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац 

Сврљишког ПО. Осуђен на смрт од Преког суда СДС и предат немачком логору. Стрељан 

17. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша.   

(АЈ, Ж-0087036026; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 369/32) 

ПЕТКОВИЋ Јеленка МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1900. године у Доњем 

Душнику (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као борац 

Бабичког ПО (био је на стражи на Бабичкој Гори и неко је то рекао Бугарима). Из нишког 

логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Убијен 4. јануара 1943. године у логору 

Ботн.  

(Податке за Миливоја Петковића дао Душан Јовановић из села Гаре – нишко Заплање; АЈ, Ж-0154022001;  

НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 277) 
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ПЕТКОВИЋ Радисава МИЛИСАВ, кројач, рођен 1920. у Доњем Адровцу код 

Алексинца. Ухапшен од СДС маја 1944. године у Доњем Адровцу као партизански 

сарадник и одведен у Нишки логор. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0011081006; Б.Стевановић-Ратко, На Јастрепцу, 278; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – 

рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

ПЕТКОВИЋ Милије МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1919. године у Богданићу 

код Горажда. Из нишког логора стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-1494011018) 

ПЕТКОВИЋ Зарије МИОДРАГ, земљорадник, рођен 25. марта 1902. године у 

Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 

1945. године. 

(ИАБ, BdS, A-419,Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

ПЕТКОВИЋ Митра НИКОЛА, земљорадник, рођен 19. јануара 1917. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 30. јануара 1944. године у Гросрамингу. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ПЕТКОВИЋ Јована ПЕТАР, земљорадник, рођен 10. маја 1914. године у 

Свињарици код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 18. јануара 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419; АЈ, Ж-0292031002) 
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ПЕТКОВИЋ ПЕТКО, магационер на главној железничкој станици у Нишу, рођен 

21. марта 1882. године у Нишу. Ухапшен од нишког Гестапоа марта 1944. године у Нишу 

као припадник железничко-саботажне организације Драже Михаиловића. Из нишког 

логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је умро 24. фебруара 1945. године. 

(АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1 ) 

ПЕТКОВИЋ Ђорђа РАТОМИР, месарски радник у Нишу (Косте Пећанца 9), 

рођен 13. марта 1913. године у Нишу. Ухапшен од нишког Гестапоа 2. фебруара 1942. 

године под оптужбом да помаже комунистички покрет и због слушања страних радио 

станица. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б). 

ПЕТКОВИЋ Милорада СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1894. године у 

Вукањи код Алексинца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 

16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0013106008) 

ПЕТКОВИЋ В. СЛАВКО, из Зајечара. Стрељан 22. септембра 1941. године на 

Делијском вису код Ниша. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле. Име му је било 

истакнуто на излепљеним плакатима 24. септембра 1941. године. Писало је да је стрељан 

као комуниста. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф- б.б) 

ПЕТКОВИЋ Стојана СТАНКО, земљорадник, рођен 5. августа 1920. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 19. априла 1944. године у Гросрамингу. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ПЕТКОВИЋ Љубисава ТИХОМИР - ДИКА, земљорадник, рођен 1910. године у 

Подримцу код Лесковца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. 
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године под оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу 

интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу Крушевац-Сталаћ и услед 

недостатка талаца у Крушевцу. 

(НМН,ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173) 

ПЕТКОВИЋ Сибина ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1922. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 27. фебруара 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

ПЕТРОВ Јосипа ГРИГОВ, Рус, Ром, по занимању земљорадник у Параћину, рођен 

1913. у Винковцима (Хрватска). Немци су га ухапсили септембра 1942. године у Параћину 

и спровели у нишки логор. Стрељан 10. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша  

(АЈ, Ж-2411074006; подаци из Историјског архива у Јагодини)  

ПЕТРОВИЋ Божидара АЛЕКСАНДАР - ЦАЦИ, дрејер Нишке железничке 

радионице, рођен 1915. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 14. фебруара 

1942. године у Нишу као члан реонског комитета бироа железнице у одељењу колнице. Из 

затвора Специјалне полиције предат немачком логору и стрељан 20. маја 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0354004002; НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ПЕТРОВИЋ - МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, из села Валакоње код Бољевца 

стрељан 15. августа 1941. године на Делијском вису. Сахрањен на Војничком гробљу код 

Ћеле Куле.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б) 
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ПЕТРОВИЋ Петра АЛЕКСАНДАР, кафеџија у Нишу, рођен у Горњем Матејевцу 

код Ниша. Ухапшен од Немаца 1. јануара 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 

3. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. П/13) 

ПЕТРОВИЋ Живојина АНТОНИЈЕ, земљорадник, рођен 1888. године у 

Поповићу код Раче крагујевачке. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. 

Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0523014025) 

ПЕТРОВИЋ Милутина БРАТИСЛАВ, ливац у Нишу, рођен 1917. године у Алексинцу. 

Стрељан октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0355022010) 

ПЕТРОВИЋ Милоја ВИДОЈЕ, општински писар у Јелашници, рођен 16. јануара 

1917. године у Јелашници код Ниша. Био је повереник Црвеног крста у селу и предратни 

припадник Соколске чете у селу. Ухапсио га је бугарски потпоручник Антон Велчев 9. 

јула 1943. године у Нишу као припадника четничког-равногорског покрета и предао 16. 

јула 1943. године немачком концентрационом логору. Стрељан 31. јула 1943. године на 

Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на 

излепљеним плакатима, 5. августа 1943. године. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 34/6-1; рег. бр. 45/6-1; АЈ, ФРШ, фас. 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења 

Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; податке за Видоја Петровића дао Милисав Вељковић из Чикага 

који је предао Видоју поверљиву пошту која је Бугарима и Немцима на крају пала у руке) 

ПЕТРОВИЋ ВЛАДА, земљорадник из Разгојне код Лесковца, рођен 1921. године. 

Ухапшен од четника Косте Пећанца јануара 1942. године због сарадње са партизанским 

одредима. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 14. 

новембра 1942. године у логору Карасјок  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 
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ПЕТРОВИЋ Глигорија ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1901. године у 

Подримцу код Лесковца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. 

године под оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу 

интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед 

недостатка талаца у Крушевцу. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ, 

0301096018) 

ПЕТРОВИЋ Филипа ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1911. године у Горовићу 

код Тополе. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0685020015) 

ПЕТРОВИЋ Аксентија ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1882. године у Радевцу 

код Алексинца. Ухапшен од нишког Гестапоа 15. јула 1943. године у Радевцу као сарадник 

равногораца. Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; пов. бр. 17900; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – 

необјављени рукопис) 

ПЕТРОВИЋ-МАРИНКОВИЋ Петра ДРАГОЉУБ-ДОМИШЉАР, часовничар у 

Соко Бањи, рођен 1895. године у Поружници код Соко Бање. Ухапшен од бугарске војске 

14. јануара 1943. године у Соко Бањи као припадник (финансијер) четничког покрета 

Драже Михаиловића и предат Немцима у нишки логор. Стрељан 6. марта 1943. године на 

Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада на рудник Соко.  

(З.Стевановић, Н. Прокић, А.Динчић, Делиградски корпус ЈВУО на фотографијама и документима (допуна 

првог издања), 184; АЈ, Ж-0569025018; податке за Домишљаре пружила Олга Ђорђевић из Ниша) 

ПЕТРОВИЋ Коце ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1913. године у Чубури код 

Прокупља. Ухапшен од четника Косте Пећанца 27. марта 1942. године у Чубури као 

сарадник Топличког ПО. Из затвора Специјалне полиције у Нишу пребачен у логор а 
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одатле одведен преко Сајмишта на принудни рад у Норвешку. Убијен 15. децембра 1943. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. бб; АЈ, Ж-0336018006)  

ПЕТРОВИЋ Радомира ДРАГОМИР, студент у Лесковцу, рођен 1922. године у 

Власотинцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Власотинцу 

као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је припадник равногорске 

омладине. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0747025007; ИАБ, BdS, M-1807) 

ПЕТРОВИЋ Јордана ДРАГОСЛАВ, студент медицине у Нишу, рођен 1920. 

године у Нишу. Добровољно отишао на рад у Немачку и нестао јула 1944. године.  

(ИАН, КОЗАРА, кут. 4, фас. 696. Уписница ратне штете Ниш од 29. V 1945) 

ПЕТРОВИЋ Спасе ЂОРЂЕ - МУТЕ, земљорадник, рођен 10. октобра 1924. 

године у Пресечини код Вучја. Заробљен као борац Лесковачког ПО и предат немачком 

логору у Нишу. Стрељан 15. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша. Према 

сведочанству Светозара Костадиновића из Вучја који је тада био у логору немачки војници 

су напујдали на њега два вучјака, који су га растргли. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима.  

(Ј.Стефановић, Жртве фашизма..., 105; С. Николић Лесковачки одред, 451) 

ПЕТРОВИЋ Јована ЂУРА, пушкар у Крушевцу – живео као избеглица из 

Војводине, рођен 2. маја 1890. године у Кикинди. Заробљен од Немаца октобра 1941. 

године у околини Крушевца као четник мајора Драгутина Кесеровића који је учествовао у 

нападу на Крушевац. Из крушевачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 21. 

јануара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3АЈ, Ж-0944033008; НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу (непотпун 

попис) Е/19) 
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ПЕТРОВИЋ Петка ЖИВОТА, земљорадник, рођен 1916. године у Добри код 

Голубовца.Јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; кут. 13, фас. б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik 

dokumenata (Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 531) 

ПЕТРОВИЋ Косте ИЛИЈА, трговачки помоћник у Крушевцу, рођен 6. маја 1919. 

године у Крушевцу. Ухапшен од нишког Гестапоа 1. септембра 1942. године у Крушевцу 

као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 12. децембра 1942. године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ПЕТРОВИЋ Вељка КРСТА, надзорник рафинерије у Звечану – живео у Косовској 

Митровици, рођен 1. јануара 1906. године у Браини. Ухапшен 15.октобра 1943. године у 

својој кући као активиста КПЈ. Из затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички 

логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у 

Крушевцу. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

ПЕТРОВИЋ ЛАЗАР, правник из Темске код Пирота. Стрељан 8. априла 1943. 

године на Бубњу код Ниша  

(НМН, ЛЦК, кутија 12, ф П-106). 

ПЕТРОВИЋ - ПАВЛОВИЋ Милоша ЉУБИЦА, учитељица у Богатићу, рођена 

24. јуна 1911. године у Мачваској Митровици код Богатића. Била је борац Мачванског 

партизанског одреда, а по расформирању одреда прелази на илегални рад у Београд па 
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потом у Ниш. Ухапшен од Бугара 1942. године у Нишу. Стрељана 17. октобра 1942. године 

на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а). 

ПЕТРОВИЋ Чедомира ЉУБИША, студент у Пироту, рођен 1922. године у 

Гњилану код Пирота. Умро у нишком концентрационом логору 22. јуна 1944. године.  

 (АЈ, Ж-0473020001) 

ПЕТРОВИЋ Косте ЉУБОМИР, индустријски радник у Нишу, рођен 1891. године 

у Смедереву. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0354009017; НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

ПЕТРОВИЋ МИЛЕ, земљорадник из Пискупова код Лесковца. Ухапшен од 

четника Косте Пећанца почетком 1942. године због сарадње са ПО. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Норвешку где је нестао 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а)  

ПЕТРОВИЋ Светозара МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1919. године у Рујковцу 

код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да сарађује са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен а даље у Бухенвалд где је умро 7. 

фебруара 1944. године. У извештају логорске управе стоји да је умро у 15 сати и 15 минута 

у тамошњој болници од туберкулозе. 

(ИАБ, BdS, A-419; АЈ,Ж-0334041001) 

ПЕТРОВИЋ БудисаваМИОДРАГ, земљорадник, рођен 1925. година у селу 

Краљево код Алексинца. Ухапшен 19. јула 1944. година од СДС у Краљеву као 

партизански сарадник. Стрељан 20. августа 1944. година на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; АЈ, Ж-0007019008) 
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ПЕТРОВИЋ Мирка МИОДРАГ, студент, рођен 1921. године у Лесковцу. 

Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Био је припадник равногорске омладине и један 

од водећих тројки. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 7. јуна 

1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0301100040; ИАБ, BdS, M-1807) 

ПЕТРОВИЋ Тихомира ПЕТАР, земљорадник из Севојна код Ужица. Пре рата 

издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(АЈ, Ж-0682078178) 

ПЕТРОВИЋ Радисава ПЕТРОНИЈЕ, земљорадник, рођен 1907. године у селу 

Преконога код Сврљига. Ухапшен од бугарске казнене експедиције 28. јуна 1942. године у 

Преконоги као сарадник Сврљишког ПО и спроведен у нишки логор. Интерниран на 

присилни рад у Немачку где је убијен 1945. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а)  

ПЕТРОВИЋ Мијалка РАДОМИР, земљорадник из Подримца код Лесковца, 

рођен 1910. године у селу Дејан код Власотинца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 

4. фебруара 1944. године под оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у 

Лесковцу интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност 

Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године 

на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и 

услед недостатка талаца у Крушевцу. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ, 

0301096013) 

ПЕТРОВИЋ Симе СВЕТОЗАР, индустријски радник у Нишу, рођен 27. јануара 

1922. године у Пироту. Ухапшен од Специјалне полиције у Нишу као борац Сврљишког 
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ПО – покушао да се прикрије после разбијања одреда. Стрељан 24. фебруара 1943. године 

на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 793) 

ПЕТРОВИЋ Светозара СИМО, бравар у Нишу, рођен 11. јануара 1922. године у 

Пироту. Заробљен као борац Сврљишког ПО и стрељан 24. фебаруара 1943. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. С/2) 

ПЕТРОВИЋ Милорада СТОЈАН, учитељ у Ступници, рођен 14. новембра 1919. 

године у селу Горње Гаре код Црне Траве. Заробљен од СДС-а 12. новембра 1942. године у 

селу Ступница (махала Запађе) као борац Бабичког партизанског одреда. Из нишког 

логора изведен на Бубањ и стрељан 20. децембра 1942. године 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. б.б) 

ПЕТРОВИЋ Бранка ТАНАСИЈЕ, механичар у Београду, рођен 20. јула 1925. 

године у Кнежевцу код Београда. Јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било 

истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као 

комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 531) 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ Богдана ДУШАН, трговачки помоћник, рођен 1919. године у 

Јабланици код Крушевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 

16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0266062022) 

ПЕТРОШИЋ Милоша ДРАГОЉУБ, жандармеријски поднаредник у Медвеђи 

код Лесковца, рођен 1910. године у Медвеђи код Лесковца. Ухапшен од лесковачке 

фелджандармерије априла 1943. године у Медвеђи као припадник четничког покрета 
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Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен 

где је убијен 1945. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ПЕЦАРСКИ Тасе МИЛИЦА - МИЛКА, домаћица у Нишу, рођена 1895. године у 

Нишу. Ухапшена од Специјалне полиције као активиста партизанског покрета и стрељана 

18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, фас. П-49) 

ПЕШАНОВИЋ - СРЕЋКОВИЋ СРЕТЕН - МУРДАР, кмет општине 

Прћиловица, рођен 1898. године у Врћеновици код Алексинца. Ухапшен од Бугара маја 

1943. године у Прћиловици као припадник четничког - равногорског покрета.Према изјави 

Саве Лазовића, Немци су Пешановића стрељали на Бубњу 1944. године док се у селу и 

после рата веровало да су га стрељали партизани. Бугари су му запалили кућу.  

(НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; АЈ, Ж – 0951089008; НМН, ЛЦК, кут. 10, фас. б.б – изјава Саве Лазовића 

из Рибарске Бање који је једно време провео у четницима; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а 

заборављени – необјављени рукопис) 

ПЕШИЋ Владе БОРА, земљорадник, рођен 22. новембра 1922. године у Бучумету 

код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 20. априла 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и злочини..., 96) 

ПЕШИЋ Тодора БОРА, обућар, рођен 1914. године у Грделици (варош). Ухапшен 

од Бугара 28. фебруара 1943. године као активиста КПЈ. Стрељан 14. маја 1943. година на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а, 

кутија 2, фас. 505). 

ПЕШИЋ Максима ВЛАЈКО, земљорадник, рођен 1906. године у Личју (нишко 

Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански борац. Из 

нишког логора конфиниран на Сајмиште где је умро од тифуса 12. маја 1942. године. 
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(АЈ, Ж-0154020025;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 310) 

ПЕШИЋ Драгутина ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1919. године у селу 

Паликућа код Вучја. Ухапшен од СДС под оптужбом да је партизански одборник у селу. 

Из затвора у Лесковцу интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године предат у 

надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 

1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код 

Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 414; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,104) 

ПЕШИЋ Ђорђа ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1895. године у селу Паликућа 

код Вучја. Ухапшен од СДС под оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у 

Лесковцу интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године предат у надлежност 

Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године 

на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му 

је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 414; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,104) 

ПЕШИЋ Милана ДУШАН, земљорадник, рођен 1914. године у Великом Трњану 

код Лесковца. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у борском 

руднику као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици и стрељан 1. октобра 1943. године у Јајинцима код 

Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 243) 

ПЕШИЋ ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1885. године у Штулцу код Врњачке бање. 

и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у 

КЛ. Маутхаузен где је убијен 10. јула 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419) 
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ПЕШИЋ Јована МИЛИЈА, земљорадник, рођен 7. марта 1920. године у Доњем 

Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 10. децембра 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105029) 

ПЕШИЋ Владимира МИЛОРАД, студент, рођен 1922. године у Лесковцу. 

Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Бухенвалд где је убијен 1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ПЕШИЋ Јована МИЛОРАД, земљорадник, рођен 20. октобра 1908. године у 

Доњем Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 29. септембра 1943. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105028) 

ПЕШИЋ Трајка МИХАЈЛО, земљорадник, рођен 1899. године у Подримцу код 

Лесковца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. године под оптужбом 

да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу интерниран у Бањички логор, 

где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање 

трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у Крушевцу. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ, 

0301096011) 

ПЕШИЋ Станка НИКОЛА, земљорадник, рођен 1900. године у Накривњу код 

Вучја. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 5. јула 1944. године. 
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(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Накривањ) 

ПЕШИЋ Станка РАНЂЕЛ, земљорадник, рођен 1883. године у Вучју код 

Лесковца. Ухапшен од бугарске војске марта 1943. године приликом претреса терена у 

потери за партизанским одредима. Из нишког логора интерниран на присилни рад у КЛ. 

Маутхаузен где је умро 20. априла 1945. године. 

(АЈ, Ж-0789032014) 

ПЕШИЋ Игњата СЛАВКО - БРКА, земљорадник, рођен 1908. године у Бунуши 

код Вучја. Ухапшен од четника Косте Пећанца јануара 1942. године због сарадње са 

партизанским одредима. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је 

стрељан 13. фебруара 1943. године у логору Ботн.  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; АЈ, Ж-0788007005)  

ПЕШИЋ Горче СТОЈАДИН-ДИНА, земљорадник из Вучја код Лесковца. 

Заробљен као месни партизански борац и из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Немачку где је умро.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

 

ПЕШИЋ Зарије ТОДОР - ТОША, трговац, рођен 1892. године у Медвеђи код 

Лесковца. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Медвеђи као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је главни организатор покрета у 

медвеђанском крају и финансијер штаба за Јужну Србију. Из лесковачког затвора 

конфиниран у нишки логор и стрељан 22. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.  Име му је 

било истакнуто на излепљеним плакатима 5. августа 1943. године. Писало је да је 

„комуниста“. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67-препис саопштења о стрељању; АЈ, Ж-0333002001; ИАБ, BdS, M-1807). 
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ПЕШИЋ Милутина ТОДОР, земљорадник, рођен 1888. године у Лепаји код 

Мерошине. Ухапшен као сарадник партизанског одреда и као таоц за сина Василија. Из 

нишког логора стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 10, ф. б.б; кут. 15, фас. б.б) 

ПЕШИЋ Стојана ТРИФУН, службеник у Скопљу, рођен 1910. године у 

Балиновцу код Врања. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

ПЕШИЋ Ђорђа ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1915. године у Церју код Ниша. 

Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

ПЕШУТ Милоша ЛАЗАР, индустријски радник у Нишу – избеглица из 

Македоније (пре рата службовао у Куманову), рођен 1904. године у Градцу код Љубиња. 

Стрељан 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0771030052) 

ПИЈАДЕ Давида АЛИСА, јеврејска поданица из Лесковца. Заробљена као борац 

Бабичког партизанског одреда и одведена у логор. Из нишког логора интернирана у логор 

на Сајмишту и уништена у душегупки са великом групом Јевреја. 

(ЈИМБ, рб. 8962) 

ПИЈАДЕ ВАЊА, јеврејска поданица, рођена у Београду а живела у Лесковцу. Из 

нишког логора интернирана у логор на Сајмишту и уништена у душегупки са великом 

групом Јевреја. 

(ЈИМБ, рб. 8962) 

ПИЈАДЕ Самуила ВЕЛИЗАР, лекар у Лесковцу, рођен 1894. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске децембра 1941. године у Лесковцу са осталим Јеврејима и 

депортован у нишки логор где је био логорски лекар. Код преживелих логораша остао је 
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упамћен као велики хуманиста. Стрељан 13. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша са 

преосталим Јеврејима. 

(Н.Озимић, Др Велизар Пијаде (херој логора на Црвеном крсту), АЈ, Ж-0865082026) 

ПИЈАДЕ ЈАКОВ, трговац - галантериста у Нишу (Момчилова 2), држао радњу у 

Обреновићевој 20, рођен 1896 године у Лесковцу. Ухапшен од Немаца октобра 1941 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942 године. 

(ЈИМБ, рб. 8962) 

ПИЈАДЕ Јакова ЛУНА, ученица у Нишу (Момчилова 2), рођена 1927. године у 

Нишу. Из КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8963, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПИЈАДЕ СОЛЧИ, домаћица у Нишу ( Момчилова 2 ), рођена 1902. године у 

Нишу. Из КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8964, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПИНКАС Моше ВИДА, ученица у Нишу (Давидова 5), рођена 1933. године у 

Нишу. Из КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8968, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПИНКАС Моше ЈОСИФ, дете са станом у Нишу (Давидова 5), рођен 1935. године 

у Нишу. Из КЛ.  Ниш интернирана на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8965, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПИНКАС МАТИЛДА, домаћица у Нишу (Давидова 5), рођена 1903. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8966, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПИНКАС МОША, шофер у Нишу (Давидова 5), рођен 1905. године. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 
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(ЈИМБ, рб. 8967, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПИРЕЦ Мирка МИЛОШ, студент технике у Београду, рођен 25. јула 1920. године 

у Марибору (Словенија). Јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 

1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у 

циљу одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 531) 

ПИТИЋ Илије СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1906. године у Крепољину  код 

Жагубице. Заробљен од Руског заштитног корпуса (Белогардејаца) фебруара 1943. године 

приликом претреса подхомољских села као припадник ЈВУО – одред војводе Жарка 

Костића. Из зајечарског затвора са већом групом заробљених равногораца из Источне 

Србије доведен у нишки логор одакле је одведен на Сајмиште ради транспорта на 

принудни рад. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду. Стрељан 25. маја 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0819011003)  

ПЛАНИЋ Јанка ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1902. године у Равном Шорту 

код Куршумлије. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0282061002) 

ПОДРУШИЋ Ивана АНТОН, столарски радник у Крушевцу – избеглица из 

Словеније. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године у Крушевцу као 

активиста КПЈ. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

ПОЛИЦЕР Саламона СИГФРИД, трговац у Нишу, рођен 1877. године у 

Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(СО Ниш, МКУ СО Ниш 1950-1951, књ. 6) 
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ПОПИЋ Миленка РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1924. године у Кадарићу код 

Високог. Заробљен од Немаца у операцији „Treibjagd” фебруара 1944. године између села 

Клока и Тополе као припадник корпуса четничког војводе Николе Калабића. Из Београда 

доведен у нишки логор и стрељан 20. марта 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде.  

(ИАБ, BdS, S-828, АЈ,пријава за Радослава Попића – нкл)   

ПОПОВИЋ Арсенија БЛАГОЈЕ, свештеник у Дворану код Крушевца, рођен 

1891. године у селу Лепчинце код Врања. Ухапшен од нишког Гестапоа 1. септембра 1942. 

године у Крушевцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића и као таоц за 

сина Душана који је био организатор ЈВУО у нишком крају. Из нишког логора интерниран 

на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 17. априла 1943. године у Гузену.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; ИАН, ДЦК, кут.37, док. бр. 1/2097) 

ПОПОВИЋ Стевана БУДИМИР, пекар у Брусу, рођен 10. фебруара 1923. године 

у Ботуњи код Бруса. Ухапшен од нишког Гестапоа 1. септембра 1942. године у Брусу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловић. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 13. априла 1943. године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ПОПОВИЋ Петра ВЛАДИМИР, инжињер у Лесковцу, рођен 20. новембра 1884. 

године у Власотинцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у 

Власотинцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици и стрељан 26. августа 1943. године у Јајинцима код 

Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 429; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ПОПОВИЋ Драгослава ВУКОСАВА-ВУКА, ученица Трговачке академије у 

Нишу, рођена 1922. године у селу Баре код Пожаревца. Ухапшена од стране немачке 

војске 13. септембра 1944. године у рацијизбог убиства једног њиховог војника. Из 

Казненог завода стрељана 14. септембра 1944. године на месту званом „Ђузине ливаде“ са 

још 8 затвореника. После рата ексхумирана и сахрањена на Пантелејском гробљу. 
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(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ПОПОВИЋ Миливоја ДРАГОЉУБ, ученик 7. разреда гимназије у Крушевцу, 

рођен 16. октобра 1923. године у Ужичкој Пожеги. Ухапшен од нишког Гестапоа 1. 

септембра 1942. године у Крушевцу као припадник четничког покрета Драже 

Михаиловића – био је курир између Крушевца и Рибарске Бање. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 12. децембра 1942. године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ПОПОВИЋ Петра ДРАГОЉУБ, дреер у Фабрици дувана у Нишу (Вождова 37), 

рођен 9. октобра 1919. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 23. јуна 1941. 

године у Нишу као члан КПЈ.  Из затвора Специјалне полиције конфиниран у логор на 

Бањици и стрељан 15. августа 1941. године у селу Скела. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 66; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,46) 

ПОПОВИЋ Владимира ДРАГОСЛАВ, кројач у Лесковцу, рођен 31. децембра 

1912. године у Нишу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у 

Лесковцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици и стрељан 26. августа 1943. године у Јајинцима код 

Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 138; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ПОПОВИЋ Благоја ЂОРЂЕ, студент у Крушевцу, рођен 20. новембра 1919. 

године у Прекопчелици код Лебана. Ухапшен од немачке полиције 1. септембра 1942. 

године у Крушевцу због сарадње са припадницима ЈВУО – једно краће време био у 

Дворанском батаљону код брата Душана Поповића. Из нишког логора интерниран са оцем 

на принудни рад у КЛ.Маутхаузен где је убијен 9. јануара 1943. године у Гузену и спаљен 

у крематоријуму.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; ИАН, ДЦК, кут.37, док. бр. 1/2097) 

ПОПОВИЋ Боривоја ЖАРКО, студент, рођен 1922. године у Тешици код 

Алексинца. Проказала га је једна жена из Тешице а бугарски командант бункера Макивеј 

ухапсио 17. априла 1943. године на железничкој станици у Тешици када је долазио из 
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Ниша. У претресу му је нађено писмо капетана Петра Новаковића које је упутио свом куму 

поручнику Дражи Петровићу. У бугарском затвору остао 10 дана након чега га је Гестапо 

спровео у нишки логор и мучио по самицама. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша као равногорски поверљиви курир са великом групом логораша. Име му је било 

истакнуто на излепљеним плакатима 10. јула 1943. године. Писало је да је стрељан као 

„комуниста“. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис; АЈ, Ж-0009049015) 

ПОПОВИЋ  Влајка ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 23. јуна 1922. године у 

Великом Крчимиру (нишко Заплање). Ухапшен од бугарске војске маја 1942. године у 

Великом Крчимиру као припадник четничког покрета Драже Михаиловића – батаљон 

Петрице Поповића. Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где 

је убијен 24. априла 1945. године.  

(АЈ, Ж-0155035033; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)  

ПОПОВИЋ Драгослава МИЛАН, студент у Нишу (радио у Управи полиције), 

рођен 10. августа 1920. године у селу Нишевац код Сврљига. Ухапшен од стране немачке 

војске, 13. септембра 1944. године у рацијизбог убиства једног њиховог војника. Из 

Казненог завода стрељан 14. септембра 1944. године на месту званом „Ђузине ливаде“ са 

још 8 затвореника. После рата ексхумиран и сахрањен на Пантелејском гробљу. 

(НМН, ЛЦК, кутија 10, фас. б.б; кут. 15, фас. б.б) 

ПОПОВИЋ Радована МИЛОВАН, железнички службеник у Нишу, рођен 10. 

октобра 1884. године у Медуну код Подгорице (Црна Гора). Ухапшен од нишког Гестапоа 

као припадник саботажне железничке организације Драже Михаиловића у Нишу. Из 

нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 12. новембра 1942. године у 

Јајинцима код Београда. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима са осталим 

стрељаним припадницима ДМ. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3;АЈ, Ж-0854071013)  
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ПОПОВИЋ Владимира МИЛУН, земљорадник, рођен 1909. године у Ћићини код 

Алексинца. Ухапшен од СДС јануара 1943. године у Ћићини као сарадник Озренског ПО и 

одведен у нишки логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

ПОПОВИЋ Мирка МОМЧИЛО, инжињер шумарства у Нишу (Ристићева 24), 

рођен 2. септембра 1909. године у Врању. Ухапшен од Специјалне полиције 23. јуна 1941. 

године у Нишу као члан КПЈ. Према извештају полицијског агента био је уводничар 

Радничких новина које су излазиле у Загребу. Из затвора Специјалне полиције конфиниран 

у логор на Бањици и стрељан 15. августа 1941. године у селу Скела. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 63; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,46) 

ПОПОВИЋ Милутина НИКОЛА, земљорадник, рођен 1920. године у Горњем 

Душнику (нишко Заплање). Ухапшен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран 23. априла 1942. године на принудни 

рад у Норвешку. Стрељан 27. октобра 1943. године у логору Ботн. 

(АЈ, Ж-0358077012; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 277) 

ПОПОВИЋ Радивоја ОБРАД-БАДА, земљорадник, рођен 1913. године у 

Моравцу код Алексинца. Ухапшен од СДС априла 1944. године у Моравцу као 

партизански сарадник и спроведен у логор.  Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша.  

 (АЈ, Ж-000904006; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

ПОПОВИЋ Симе ПАВЛЕ, земљорадник, рођен 30. јуна 1892. године у Међухану 

код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 2. јануара 1945. године. 

(Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012010) 

ПОПОВИЋ Милутина РАДОМИР - РАТКО, кројачки радник у Белој Паланци, 

рођен 1921. године у Моклишту код Беле Паланке. Ухапшен од Специјалне полиције 
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фебруара 1942. године у Белој Паланци као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора 

интерниран 23. априла 1942. године на принудни рад у Норвешку и по казни 

транспортован у КЛ. Заксенхаузен. Убијен 1943. године у истом логору. 

(АЈ, Ж-0086005007; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 278) 

ПОПОВИЋ Саве СВЕТИСЛАВ, наредник ЈВ, рођен 22. маја 1903. године у 

Меровцу код Прокупља. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код 

Рибарске Бање као припадник Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. 

Из Нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 7. октобра 1943. године у 

подлогору „Ебензе“. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, Ж-0516008015) 

ПОПОВИЋ Јована СВЕТОЛИК, кројачки радник у Неготину, рођен  1915. године 

у селу Србово код Неготина. Ухапшен од Специјалне полиције 17. априла 1943. године у 

Неготину као припадник СКОЈ-а и ранији борац партизанског Крајинског одреда. Стрељан 

14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. Р-33). 

ПОПОВИЋ Живадина СЛОБОДАН, чиновник у Лебану, рођен 24. децембра 

1913. године у Ћуприји. Јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 

за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; кут. 13, фас. б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik 

dokumenata (Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 415) 

ПОПОВИЋ Живка СТЕВАН - НЕВОЉА, индустријски радник у Прокупљу, 

рођен 1910. године у Белоњину код Прокупља. Ухапшен од Специјалне полиције 1942. 

године као припадник СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран са првом групом на 

принудни рад у Норвешку где је убијен 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 3, ф 117; АЈ, Ж-0364192006) 
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ПОПОВИЋ Јована СТЕВАН, ковачки радник, рођен 1. јануара 1904. године у 

Великом Крчимиру (нишко Заплање). Био је четник Косте Пећанца па је побегао са страже 

и вратио се у селу. Неко га је проказао да је био са партизанима на Бабичкој Гори па су га 

Бугари приликом претреса села у марту 1942. године ухапсили на Крчимирским појатама и 

отерали у Лесковац а затим у немачки логор у Нишу. Интерниран на принудни рад у 

Аустрију. Погинуо  јануара 1943. године у логору Кремс.  

(АЈ, Ж-0410345005; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; податке за Стевана Поповића дао Душан Јовановић из села 

Гаре – нишко Заплање ) 

ПРВУЛОВИЋ Јована БОРИСАВ, земљорадник у Крављу код Ниша, рођен 1917. 

године у Паљини код Ниша.Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године 

приликом претреса села под сумњом да одржава везе са ПО (раније био припадник месне 

партизанске десетине). Из нишког логора стрељан 16. августа 1944. године на Бубњу код 

Ниша. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156007) 

ПРВУЛОВИЋ ЖИВКО, из села Валакоње код Бољевца, стрељан 15. августа 1941. 

године на Делијском вису. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б) 

ПРВУЛОВИЋ Александра САВА, земљорадник, рођен 1902. године у Горњој 

Врежини код Ниша. Ухапшен од стране немачке војске, 13. септембра 1944. године у 

Нишу у великој рацији после убиства једног њиховог војника. Затечен је без исправа и 

осумњичен да је повезан са убиством. Из фелдкомандантуре предат немачком логору и 

стрељан 14. септембра 1944. године са још 35 људи на апел-плацу приликом 

расформирања истог. Поред оца, оставио је мајку Јулку, супругу Разуменку, синове Уска и 

Будимира (погинуо у рату) и ћерку Веру. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Горња 

Врежина“) 
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ПРЕДИЋ Манојла БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1901. године у Великој 

Јасикови код Зајечара. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0545015011) 

ПРЕЛМАН ФАЈГЕ, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Стојана Новаковића 12). Нестала 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ПРЕРАДОВИЋ Младена МИЛУТИН, индустријски радник у Нишу – избеглица 

из НДХ (пре рата службовао у Осијеку), рођен 1887. године у Осијеку (Хрватска). Стрељан 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0428007065) 

ПРИКИЋ Петра БОЖИДАР, припадник КЈВ – предратни службеник 

Хипотекарне банке у Београду, рођен 1906. године у Власотинцу. Осуђен на смрт од 

немачког војног суда под оптужбом да је припремао бекство из заробљеничког логора у 

Нишу. Стрељан 10. маја 1941. године у Нишу. 

(АЈ, Ж-0747024016) 

ПРИЦА Ђуре МИТАР, бравар у Приштини, рођен 1905. године у Личком 

Петровом Селу. Ухапшен 15.октобра 1943. године у својој кући као активиста КПЈ. Из 

затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године 

предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 

20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу 

код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

ПРОКОПОВИЋ Симона ЈОВАН, земљорадник, рођен 1919. године у 

Братмиловце код Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године 

као борац Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је 

нестао 1943. године. 
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(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; АЈ, Ж-0300081015)  

  ПРОЛЕ Милете СЛАВКО, електричар у Нишу, рођен 1914. године у Козилу код 

Шипова. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године приликом масовног хапшења 

Јевреја и одведен у нишки логор. Стрељан 19. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-1322039018)   

ПРОЛОВИЋ Радосава МИОДРАГ - МИЈА, земљорадник, рођен 1920. године у 

Горњој Бресници код Прокупља.Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом 

претреса Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 13. фебруара 

1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ, Ж-0518031029) 

ПРОРОКОВИЋ Алексе ДУШАН, економ у Лозници, рођен 7. јануара 1923. 

године у Козлуку код Зворника. Ухапшен 4. марта 1944. године као партизански сарадник. 

Из затвора Шапцу интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у 

надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 

1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу 

Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у Крушевцу. 

(НМН, ЛЦК, кут.8, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 499) 

ПРОТИЋ Николе МИЛКА-ЛИНА, студент Филозофског факултета у Скопљу, 

рођена 15. септембра 1921. године у селу Белољин код Блаца. Заробљена од четника Косте 

Пећанца 12. априла 1942. године након борбе у селу Ргаје у Топлици. Била је борац 

Видојевачке чете Топличког ПО, која је била уништена од стране Бугара и четника Косте 

Пећанца. Успела је да са неколико бораца извуче рањеног Сретена Младеновића-Мику, 

секретара окружног комитета КПЈ за округ Нишки и да га смести у једној кући, где су га 

четници Косте Пећанца пронашли и заробили а са њим је и сама пала у заробљеништво. Из 

затвора у Куршумлији пребачена у нишки логор. Успела је да побегне из логора 2. 

децембра 1942. године заједно са Надом Томић, али је заробљена, враћена у логор и 

стрељана 28. децембра 1942. године. По једној верзији, Немци су је са Надом Томић 
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стрељали на Бубњу, а по другој, стрељане су иза логорске ограде, према Средњетехничкој 

школи. О њиховом стрељању сведочи Градимир Петровић, који је у то време био 

ангажован на зидању бетонске ограде: „Наду Томић и Милку Протић саслушавали су исто 

тако неколико пута, али оне нису никога одале, па су увече изведене и стрељане на месту 

где се сада налази Средњетехничка школа. То се догодило негде око 4-5 сати предвече, 

зимско време“ 

 (НМН, ЛЦК, кутија 1, ф 415; кутија 8, ф б.б-списак погинулих и стрељаних за време Другог светског рата; 

кут. 10, изјава Градимира Петровића, 15) 

ПРОТИЋ Рајка КРМАР-РОСИЋ, лимар нишке железничке радионце, рођен  

1917. године у Госпићу. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац Озренског ПО и 

осуђен на смрт. Из нишког логора стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(ИАН, биографија бораца Озренског НОП одреда – нкл) 

Р 

РАВИН САМУЕЛ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у генерала Боже Јанковића 14). Нестао 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

РАДАКОВИЋ Милана СРЕТЕН-ЕРА, ваздухопловни чиновник у Нишу, рођен 1. 

августа 1909. године у Ужицу (према службеном војном картону у селу Дренова код 

Ужица). Ухапшен од Специјалне полиције 1. децембра 1942. године у Нишу као 

Михаиловићев поверљиви курир штаба у Белој Паланци, о чему постоји службени 

извештај: „У току данашњег дана, органи Специјалне полиције ове управе ухватили су на 

улици у Нишу и привели овој управи Радаковић Сретена, бив. ваздухопловног наредника 

Југословенске војске, сада приватног чиновника рођеног 1-VIII-1909. у Ужицу.Исти је 

ухапшен под сумњом да одржава везу и помаже акцију Драже Михајловића. Приликом 

личног претреса код Радаковића је пронађен известан број материјала, који га одаје да је 

био у служби Драже Михајловића, као обавештајни официр. Исто тако пронађен је и у 

стану означени материјал. Како се именовани потражује и од Немачке тајне полиције у 
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Нишу, то је о томе одмах извештена и Немачка тајна полиција, која је Радаковића одмах 

преузела и привела  у свој логор“. Убијен 8. децембра 1942. године у нишком логору за 

време саслушања. Убили су га дршкама од столице гестаповци Карл Унгар и Стефан 

Живковић у канцеларији команданта логора, јер ништа није хтео да призна. Сахрањен је на 

логорско гробље.  

(Подаци о Сретену Радаковићу добијени од логораша Александра Јанковића из Венецуеле који је био повезан 

са поменутим; ИАБ, BdS, J-660;  Микрофилм документа у Историјском архиву Ниш, микрофилм 1, снимак 

број 604) 

РАДЕНКОВИЋ Аврама ДОБРОСАВ, земљорадник (предратни дворски 

жандарм), рођен 1913. године у Драгом Делу. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године 

приликом претреса терена под сумњом да сарађује са ПО и  из лесковачког затвора предат 

нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 

1944. године.  

(ИАБ, BdS, A-419, НМН, ЛЦК, кутија 11). 

РАДЕНКОВИЋ Јоксима ЛАЗАР, земљорадник, рођен 15. марта 1902. године у 

селу Драги Дел у Топлици. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 14. фебруара 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521094011; НМН, ЛЦК, кутија 11) 

РАДЕНКОВИЋ Радомира НОВАК, земљорадник, рођен 1923. године у Кобиљу 

код Бруса. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године на месту званом „Вр`ови“ у атару 

села Крива Река испод Копаоника као припадник ЈВУО - пратилац четничког мајора и 

команданта Драгутина Кесеровића. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и 

стрељан 8. децембра 1942. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 469; М.Даниловић, 45; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3; податке за 

Новака Раденковића дао Миланко Ђурић из Лесковца, који је с њим једно време био код Кесеровића) 
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РАДЕНКОВИЋ Јоне СВЕТИСЛАВ, шнајдер, рођен 1910. године у Драгом Делу. 

Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. Интерниран 

на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је умро у Маутхаузену 1944. године.  

(ИАБ, BdS, A-419, НМН, ЛЦК, кутија 11). 

  РАДЕНКОВИЋ Јеленка СТАНКО, земљорадник, рођен 1922. године у Боровцу 

код Минићева. Ухапшен од бугарске војске јануара 1943. године у селу Бурдимо код 

Сврљига и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу; АЈ, Ж-0337002007) 

РАДЕНКОВИЋ Михајла РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1907. године у Ћуковцу 

код Бојника. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0296026003) 

РАДЕНКОВИЋ Ђорђа РАТОМИР, службеник, рођен 1915. године у Нишу. 

Ухапшен од Немаца 13. јуна 1943. године као сарадник НОП-а и затворен у логору. 

Стрељан 31. децембра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Р/2) 

РАДЕНКОВИЋ Д. СВЕТИСЛАВ - СИБИРСКИ, Букоровац, Бела Паланка, 

8.9.1942. 

РАДЕНКОВИЋ Ђоке СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 20. октобра 1910. 

године у селу Драги Дел у Топлици. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 3. фебруара 1945. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521094007) 

РАДЕНОВИЋ Луке МИЛАН, службеник у Лесковцу, рођен 1910. године у 

Дубрави код Бојника. Ухапшен од СДС као партизански сарадник и стрељан 8. априла 

1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима. 
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(АЈ, Ж-0100005001) 

РАДИВОЈЕВИЋ Љубомира ДРАГОЉУБ, студент у Нишу, рођен 1925. године у 

Београду. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као припадник равногорске 

омладине – омладински штаб у Нишу. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

логор Дортмунд-Немачка, где је нестао.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у 

Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу) 

РАДИВОЈЕВИЋ Јевтимија СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 13. септембра 1914. 

године у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 12. новембра 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

  РАДИСАВЉЕВИЋ Илије ВОЈИСЛАВ, деловођа у селу Доња Бела Река код Бора, 

рођен 10. октобра 1910. године у Јелашници код Књажевца. Ухапшен од немачке казнене 

експедиције фебруара 1943. године приликом напада на штаб мајора Љубе Јовановића-

Патка у Доњој Белој Реци – окарактерисан као присталица Драже Михаиловића пошто му 

је нађено писмо Љубе Јовановића. Из нишког логора одведен на присилни рад у КЛ. 

Маутхаузен где је нестао 1945. године.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

РОДИЋ ДАНЕ, земљорадник из села Горње Кординце код Прокупља, рођен у селу 

Глоговац. Ухапшен као активиста партизанског покрета и стрељан 12. јуна 1944. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, картон логораша, Р/1-а) 

РАДИЋ Петра УГЉЕША, инжињер агрономије и резервни пеш. капетан I кл. у 

Прокупљу, рођен 6. јуна 1908. године у Сарајеву. Организовао четнички покрет Косте 

Пећанца у Топлици а потом и Драже Михаиловића. За време устанка 1941. године био је 

командант једног мањег одреда који је оперисао на Великом Јастрепцу. Ухапшен од 

немачке полиције 10. марта 1942. године у Прокупљу и предат нишком логору. Са једном 
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групом логораша конфиниран у логор на Бањици и одатле интерниран на принудни рад у 

Норвешку. Убијен 1943. године од тамошњег команданта због организовања бекства. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 355; НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. бб – подаци за логораше са подручја Топлице) 

РАДИЧЕВИЋ Марка ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1898. године у Петини 

код Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у Петини приликом 

претреса расинског среза у потери за групом потпоручника Милана Матића. Из нишког 

логора отеран са великом групом Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године код 

Церовачког моста у близини Ражња у циљу одмазде. 

(АЈ, 0727013002) 

РАДИЧЕВИЋ Милуна СЛАВКО, земљорадник, рођен 17. август 1926. година у 

селу Краљево код Алексинца. Ухапшен 19. јула 1944. година од српске државне страже у 

Краљеву. Стрељан 20. августа 1944. година на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 11). 

РАДИЧКОВИЋ Алексе РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1905. године у селу 

Мали Крчимир (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Аустрију. Убијен 

1942. године у логору Ситиар код Беча.  

(АЈ, Ж-0154022018;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 281) 

РАДМАН Марка ДАРКО, студент медицинског факултета у Београду, рођен 22. 

октобра 1920. године у Алексинцу. Ухапшен октобра 1943. године од Гестапо-а у Нишу 

као сарадник ПО и отеран у логор. Стрељан у кругу логора 14. септембра 1944. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 6, фас. 370) 

РАДМАН Марка СЛОБОДАН, студент медицинског факултета у Београду, рођен 

11. фебруара 1916. године у Алексинцу. Ухапшен октобра 1943. године од Гестапоа у 

својој кући као сарадник ПО и отеран у нишки логор. Стрељан у кругу логора 14. 

септембра 1944. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 6, фас. 370) 
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РАДОВАНОВИЋ Владимира БОШКО, земљорадник, рођен 1917. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 23. маја 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

РАДОВАНОВИЋ Влајка ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1908. у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 22. 

јуна 1944. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не 

умиру..., 272; АЈ, Ж-0101016017) 

  РАДОВАНОВИЋ Петра МИЛЕНКА, приватни чиновник у Нишу, рођена 5. 

новембра 1922. године у Дервенти – избеглица из НДХ. Ухапшена од нишког Гестапоа 10. 

марта 1942. године у хотелу „Оријент“ као курир четничког покрета Драже Михаиловића. 

Из нишког логора конфинирана у затвор Гестапоа одакле је предата логору на Бањици. У 

истом логору оболела је од тифуса и умрла 10. априла 1943. године у логорској болници. 

Сахрањена у Београду. 

 (ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 352) 

РАДОВАНОВИЋ Милорада ОБРЕН, земљорадник, рођен 1908. године у 

Лапотинцу код Лесковца. Ухапшен од СДС 23. априла 1942. године у Лапотинцу као 

припадник месне партизанске десетине. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку. Умро је после рата од последица логора. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. 448) 

РАДОВАНОВИЋ СТАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1905. године у Срњу код 

Крушевца. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0268092014) 
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РАДОВИЋ Владимира ЈОВАН, радник у Милашевцу,рођен 1922. године у 

Боровцу код Шавника. Ухапшен 15.октобра 1943 године у својој кући као активиста КПЈ. 

Из затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године 

предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 

20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу 

код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр б.б) 

РАДОВИЋ Радисава МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1904. године у Камењачи 

код Трстеника. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж- 0692029003) 

РАДОВИЋ Илије ПЕТАР, геометар у Нишу, рођен 5. јула 1905. године у 

Подгорици. Дана 5. фебруара 1942. године пребачен у болницу ради операције чира. 

Ухапшен 15. фебруара 1942. године, а 5. априла пребачен у нишки логор. Убијен у логору 

Карасјок (Норвешка) 7. децембра 1942. године са Есадом Церићем и Петром Перуновићем  

(НМН, ЛЦК, к12, ф бб; к14, ф-628; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр б.б) 

РАДОВИЋ Благоја СИМО, ливац у Косовској Митровици, рођен 1903. године у 

Крушевици. Ухапшен 15.октобра 1943 године у својој кући као активиста КПЈ. Из затвора 

у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године предат у 

надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 

1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код 

Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

  РАДОИЧИЋ Радоње ДУШАНКА, службеница Управе полиције у Нишу, рођена 

1923. године у Лесковцу. Ухапшена од Специјалне полиције 1943. године у Нишу као 

партизански сарадник – издавала је илегалцима лажне легитимације. Из затвора полиције 

пребачена у нишки логор и пуштена на слободу. Умрла 15. јануара 1944. године код своје 

куће од последица пребијања у затвору Специјалне полиције.   
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(АЈ, Ж-0354010016; АЈ-пријава за Душанку Радоичић – нкл) 

РАДОЈЕВИЋ Цветка БЛАГОЈЕ, ученик нишке гимназије, рођен 1928. године у 

Скопљу. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као припадник равногорске 

омладине – омладински штаб у Нишу. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

логор Флосенберг-Немачка, где је умро 1945. године.  

(АЈ, Ж- 0357061023; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне 

безбедности у Нишу) 

РАДОЈЕВИЋ Милутина ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1899. године у селу 

Шуме код Тополе. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ-Ж0684012010) 

РАДОЈИЧИЋ Веље СТАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 25. јула 1910. године у 

Орану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је 

убијен 13. октобра 1943. године у подлогору Гросраминг. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; АЈ, Ж-0101023040) 

РАДОЈКОВИЋ Вукашина ДОБРОСАВ, поткивач у Алексинцу, рођен 1914. у 

селу Рутевац код Алексинца. Ухапшен од немачке фелджандармерије 21. јула 1944. године 

у Алексинцу због сарадње са ЈВУО и са великом групом Алексинчана депортован у нишки 

концентрациони логор где је остао до 11. августа 1944. године, када је интерниран на 

тежак присилни рад у КЛ. Маутхаузен. Убијен 15. априла 1945. године у истом логору.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис)  

РАДОЈКОВИЋ - СТОЈАНОВИЋ Глигорија ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 

1907. године у селу Краставче (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у 

селу као месни партизански борац. Из нишког логора конфиниран у логор на Сајмишту. 

Убијен 9. септембра 1943. године у истом логору. 

(АЈ, Ж-0154019008; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,343; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 
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РАДОЈКОВИЋ Јована НИКОДИЈЕ, земљорадник, рођен 17. августа 1927. године 

у Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 15. априла 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

РАДОЈКОВИЋ РАДИСАВ, земљорадник из Кормана код Житковца. Пре рата 

издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

РАДОЈКОВИЋ Милића РАЈАН-РАЈА, званичник на главној железничкој 

станици у Нишу (Кеј Престолонаследника Петра бр. 10), рођен 5. јануара 1903. године у 

Влашком Пољу код Књажевца. Отишао из Ниша са братом и прикључио се међу првима 

четничком војводи Драгославу Почековићу на Соколовачким планинама, био је његов 

четовођа и истовремено поверљиви курир Равне Горе. Заробљен од недићеваца маја 1942. 

године у Јелашници када је Почековић убијен. Из нишког логора конфиниран у логор на 

Бањици а одатле враћен са једном групом и стрељан 4. јануара 1943. године на Бубњу са 

другим Михаиловићевим четницима. Брат Милан је после рата стрељан у Нишу од ОЗН-е 

као активни четник.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 429; АС, фонд БИА, к. 15,  ф. 54; к. 9,  ф. 1) 

 

РАДОЈКОВИЋ Јевте СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1917. године у 

Радошићу код Рашке. Из нишког логора стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0525054003) 

РАДОЈКОВИЋ Јеврема СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1902. године у селу 

Округлица код Сврљига. Заробљен од стране Бугара као десетар месне партизанске 

десетине. Из нишког логора интерниран у Норвешку. Умро од последица логора.  



506 
 

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф Р75).  

РАДОНИЋ Петра БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1907. године у Боговини  код 

Бољевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0103002017) 

РАДОНИЋ Ј. ВЕЉА, Оране, 1890, 20.12.1942. 

РАДОЊИЋ Спасоја БРАНКО, радник, рођен 27. фебруара 1922. године у месту 

Бела Лоза код Нашица (Хрватска – избеглица из НДХ, живео у Мириловцу код Параћина). 

Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код Рибарске Бање као припадник 

Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. Из нишког логора интерниран у 

КЛ. Маутхаузен. Премештен 3./4. априла 1943. године у команду „Гузен“, а  8. априла 

1943. године у концентрациони логор Аушвиц, где је заведен под бројем 113752. Од 11. 

марта до 15. априла 1944. године био на лечењу у болници Моновиц. Пребачен поново у 

логор Маутхаузен 25. јануара 1945. године и заведен под логорским бројем 118211. Дана 

29. јануара 1945. године одведен у радну команду „Мелк“ где му се губи сваки траг. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; Црвени крст Републике Србије – подаци 

службе тражења) 

РАДОЊИЋ Грује МИОДРАГ-СИБИН, земљорадник, рођен 10. септембра 1921. 

године у Куршумлији. Заробљен као борац Топличког ПО и стрељан 8. септембра 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 817) 

РАДОСАВЉЕВИЋ Д. БОЖИДАР, земљорадник из Брезовице код Лесковца. Пре 

рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 1, фас. 400).  

РАДОСАВЉЕВИЋ Ђуре БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1914. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 
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сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 18. јула 1944. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 

РАДОСАВЉЕВИЋ Божидара ДУШАН, земљорадник, рођен 26. фебруара 1924. 

године у Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 23. 

јуна 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и 

злочини..., 96) 

РАДОСАВЉЕВИЋ Благоја ЖИВКА, домаћица, рођена 1892. годинеу Неготину. 

Ухапшена од Специјалне полиције 17. априла 1943. године као таоц за сина Миодрага и 

ћерку Стојанку који су отишли у партизански одред. Стрељана октобра 1943. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. Р33; АЈ, Ж-0351013013) 

РАДОСАВЉЕВИЋ ЈОНА, земљорадник из Витановца код Краљева. Пре рата 

издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

РАДОСАВЉЕВИЋ Душана ЈОРДАН - СУЉА, земљорадник, рођен 1921. године 

у Горњој Бресници код Прокупља. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом 

претреса Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 13. фебруара 

1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ, Ж-0518031029) 
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РАДОСАВЉЕВИЋ (РАДУЛОВИЋ) ЉУБА–КРЊА. Командант Заглавско-

тимочког ПО и члан КПЈ од 1940. године. Дезертирао и одао многе комунисте и 

сараднике. Према неким подацима, извршио самоубиство у затвору Специјалне полиције у 

Нишу. По другим, стрељан на Бубњу код Ниша почетком 1943. године.  

(Р.Драгићевић, Именик жртава 2. светског рата општине Књажевац (необјављени рукопис) 

РАДОСАВЉЕВИЋ Костадина МИЛАН, земљорадник из Ивања код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1944. 

године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272) 

РАДОСАВЉЕВИЋ Младена МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1912. године у 

Бачевини код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутахузен где је убијен 8. јула 1943. године. (подлогор „Гросраминг“). 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен –Бачевина; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

РАДОСАВЉЕВИЋ Саве РАДАН, земљорадник, рођен 1918. године у Јасењу код 

Алексинца. Био је борац Озренског ПО а потом се предао СДС, која га је предала 

немачком логору у Нишу. Стрељан као таоц  23. фебруара 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0006004012) 

                                                           
Пошто је третиран као „издајник“ комунистичке идеје, без обзира што је био командант, не наводи се као 

жртва ни у једној публикацији или монографији за подручје Тимочке Крајине, па се тако не зна ни његово 

право презиме-Радосављевић или Радуловић, као и на који начин је изгубио живот у Нишу. Неки сматрају да 

су му Радосављевић и Радуловић лажна (конспиративна) презимена које је користио као командант 

Заглавског-тимочког одреда.  
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РАДОСАВЉЕВИЋ Радоја РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1906. године у 

Крављу код Ниша. Ухапшен од немачке војске и љотићеваца јула 1944. године у Крављу 

као сарадник ПО. Из нишког логора стрељан 16. августа 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, 

фасцикла „Кравље“) 

РАДОСАВЉЕВИЋ Милана СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 11.јуна1906. 

године у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 2. маја 1944. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0943024026) 

РАДОСАВЉЕВИЋ Тодора СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1918. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у логор 

на Бањици и тамо стрељан 15. августа 1944. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0362143013) 

РАДОСАВЉЕВИЋ Тодора СВЕТОМИР, земљорадник, рођен 1918. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО (раније био припадник месне 

партизанске десетине). Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици у циљу слања на 

принудни рад у КЛ. Маутхаузен. Немци су променили одлуку и стрељали га 18. августа 

1944. године у дворишту логора са једном мањом групом. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0362143013) 

РАДОСАВЉЕВИЋ СТАНКО, земљорадник, рођен 12. октобра 1919. године у 

Бачевини код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 
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терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхaузен где је убијен 1. маја 1944. године. (подлогор „Гросраминг“)  

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен-Бачевина Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

РАДОСАВЉЕВИЋ Ратка СТРАХИЊА, ученик средње пољопривредне школе у 

Прокупљу, рођен 1921. године у сели Претежане код Блаца. Заробљен од СДС као члан 

Среског комитета СКОЈ-а среза Јастребачког 7. јула 1943. године на Јастрепцу. Стрељан 

20. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а). 

РАДУЛОВИЋ Милана ЈЕЛЕНА - ЈЕЛКА, радник фабрике дувана у Нишу, 

рођена 1912. године у Алексинцу. Ухапшена од Специјалне полиције као сарадник 

Озренског партизанског одреда. Стрељана 17. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а). 

РАДУЛОВИЋ Сaве ПАВЛЕ, земљорадник из села Пасјача код Прокупља, рођен 

1882. Године у Прекобрђу код Колашина (Црна Гора). Заробљен од Бугара као припадник 

месне партизанске десетине децембра 1941. Године и одведен у нишки логор. Стрељан 10. 

марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

( НмН, ЛЦК, кут 9, фас б.б ) 

РАДУЛОВИЋ ПЕТАР, земљорадник, рођен 1887. године у Радујевцу код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0352022021) 

РАДУНОВИЋ Васе ЂУРА, рударски радник у Трепчи, рођен 1897. године у 

Пргановићу код Цетиња (Црна Гора). Ухапшен 15.октобра 1943. године у својој кући као 

активиста КПЈ. Из затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је 

јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова 

злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада 
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партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. 

јула 1944. године. 

(НМН,ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

РАЈИЋ Миливоја МИЛОШ - КОРЧАГИН, земљорадник, рођен 1922. године у 

Горњој Бресници код Прокупља. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом 

претреса Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 13. фебруара 

1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ, Ж-0518031029) 

РАЈИЧИЋ Миленка БРАНИСЛАВ – БРАНКО, кројачки радник, рођен 1908. 

године у Чибуковцу код Краљева. Заробљен од четника Косте Пећанца као борац 

Копаоничког ПО. Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша 

у Нишу.  

(М.Миловановић, 294)   

РАЈКОВИЋ Јанка МИЛИЈА, земљорадник, рођен 1886. године у Шарбановцу 

код Бора. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0107043002) 

РАЈКОВИЋ РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1909 године у Великом Поповићу 

код Јагодине. Ухапшен од Немаца 2. маја 1941. године јер му је у претресу пронађено 

оружје и забрањене књиге. Спроведен је у затвор у Ћуприји а одатле у Срески затвор у 

Нишу. Стрељан 3. августа 1941. године на Делијском вису. Сахрањен на Војничком 

гробљу код Ћеле Куле. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. Р/34; НМН, ЛЦК, кут. 4, фас. 631) 

РАЈКОВИЋ СТАНОЈЕ, земљорадник из Манојлице код Сврљига. Пре рата 

издржавао казну у нишком Казненом заводу. Интерниран са једном групом осуђеника на 

принудни рад у Норвешку где је умро 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 15. Подаци за логораше и затворенике са подручја општине Сврљиг – саставио 

општински СУБНОР 1970. године) 
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РАКАШ Цвије НИКОЛА, посластичар, рођен 25. јуна 1899. године у Бања Луци – 

избеглица из НДХ, живео у Рибарској Бањи. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у 

Бољевцу код Рибарске Бање као припадник Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја 

Маринковића. Из Нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен и нестао. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; Црвени крст Републике Србије – подаци 

службе тражења) 

РАКЕТИЋ Јове МИОДРАГ, студент у Нишу, рођен 1923. године у Смедереву. 

Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као припадник равногорске омладине – 

омладински штаб у Нишу. Из нишког логора интерниран на принудни рад у логор 

Дортмунд-Немачка, где је нестао октобра 1944. године.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у 

Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу; АЈ, Ж-0358072010) 

РАКИЋ Димитрија ДРАГОЉУБ, трговац у селу Просек код Ниша, рођен 1898. 

године у Рибнику код Јагодине. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-0640012013) 

РАКИЋ Милосава ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1901. године у Ђунису. Пре 

рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. Р/81) 

РАКИЋ Симе ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1929. године у Вардишту код 

Вишеграда (Република Српска). Заробљен од Немаца у операцији „Treibjagd” фебруара 

1944. године између села Клока и Тополе као припадник корпуса четничког војводе 

Николе Калабића. Из Београда доведен у нишки логор и стрељан 20. марта 1944. године на 

Бубњу код Ниша у циљу одмазде.  

(ИАБ, BdS, S-828, АЈ,пријава за Драгомира Ракића – нкл)   

РАКИЋ Васе ИВАН, земљорадник, рођен 1898. године у Александрову код 

Мерошине. Ухапшен од Бугара новембра 1942. Године као партизански позадински 
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радник. У претресу куће пронађена му је пушка. Стрељан 9. јануара 1943. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 732)  

  РАКИЋ Божидара ЉУБИНКА, домаћица, рођена 1923. године у Моравцу код 

Алексинца. Ухапшена од СДС априла 1944. године у Моравцу као омладинска 

активисткиња НОП-а и одведена у нишки логор. Стрељана 14. септембра 1944. године са 

последњом групом у кругу логора приликом његовог расформирања. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца; Љ.Трифуновић-Хајдук, 

Портрет без рама, 58) 

РАКИЋ Сибина МИЛОРАД – МИКА, графичарски радник у Београду, рођен 

1920. године у Београду. Ухапшен од немачке војске 25. септембра 1941. године када је 

дошао у Крушевац да обиђе своје родитеље а након неуспешног напада на град- оглашен 

сарадником устаника. Са крушевачком групом која је била заточена у згради општине 

пребачен у нишки логор где је погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог 

бекства.  

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. б.б) 

РАКИЋ Чедомира МИОДРАГ, ђак, рођен 1924. године у Бивољу код 

Крушевца.Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године у Лазарици као 

припадник Расинског ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; АЈ,Ж-0265047009) 

РАКОЊАЦТихомира РИСТА, ковач у Великој Плани код Прокупља, рођен 1911. 

године у Пребрези код Блаца. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом претреса 

терена око Великог Јастрепца као сарадник Топличког ПО и доведен у нишки логор. 

Интерниран у логор на Сајмишту где је стрељан 25. децембра 1942. године. 

(ВА, НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1;АЈ, Ж-0093034011) 

РАКОЊАЦДимитријаТИХОМИР, земљорадник, рођен 1889. године у Пребрези 

код Блаца. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом претреса терена око Великог 
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Јастрепца као сарадник Топличког ПО и доведен у нишки логор. Стрељан 8. септембра 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(ВА, НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1;АЈ, Ж-0093034002) 

РАКОЧЕВИЋ Мошана ЂОРЂЕ, студент у Лесковцу, рођен 1923. године у 

Лесковцу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 14. маја 1943. године.  

(АЈ, Ж-0874035018) 

РАКОЧЕВИЋ Машана МИЛИСАВ, учитељ у Алексинцу (Рајска 13А), рођен 20. 

марта 1903. године у Прекобрђу код Колашина. Ухапшен од Гестапоа и Специјалне 

полиције 21. јула 1944. у Алексинцу под оптужбом да крије у подруму шапилограф. Са 

великом групом Алексинчана депортован у нишки концентрациони логор где је остао до 

11. августа 1944. године, када је интерниран на тежак присилни рад у КЛ. Маутхаузен. 

Убијен 5. марта 1945. године у истом логору.  

(Податке за учитеља Ракочевића дала његова ћерка, Надежда Јоцић из Ниша; А.Динчић, З.Стевановић, 

Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 

РАЛИЋ Селима, НИКОЛА, земљорадник, рођен 1894. године у селу Козје код 

Беле Паланке. Пре рата изджавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, пријава за Николу Ралића – нкл) 

 

РАМАДАНОВИЋ ИБРАХИМ, Ром, таљигаш у Нишу, рођен 1879. године у Нишу. 

Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. 

фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Р/10; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

РАМАДАНОВИЋ Рамадана ЛАТИФ, Ром, носач у Нишу (Мраморска 8), рођен 

1894. године у Приштини. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен 

у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Р/11; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 
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RAMINSALOMON, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Лешјаниновој 33). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

РАМИЋ ЛАЛЕ, Ром, индустријски радник у Алексинцу. Ухапшен од Немаца 

октобра 1942. године у алексиначкој ромској махали и одведен у нишки логор. Стрељан 

18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73) 

РАМИЋ Дуне МАРКО, Ром, индустријски радник у Алексинцу, рођен 1894. 

године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у Лесковцу и одведен у 

нишки логор. Стрељан 10. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; АЈ, Ж-0006010019) 

РАМИЋ Косане РЕВКА, Ромкиња, домаћица у Нишу (Брегалничка 38), рођена 

1915. године у Нишу. Ухапшена од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведена у 

логор где је умрла 1943. године. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Р/12) 

РАМИЋ ФАИК, Ром, радник у Нишу (Брегачничка 38), рођен 1900. године у 

Куманову (Македонија). Ухапшен под оптужбом да је продавао покварено кучеће месо и 

осуђен на смрт. Из Среског затвора изведен на Бубањ и стрељан 1942. године. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Р/113; кут. 10, фас. 16, изјава Мухарема Алијевића) 

РАНЂЕЛОВИЋ Драгомира БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1922. године у 

Личју код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

20. маја 1943. године у Ботну. 

(АЈ, Ж-0154020049;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 311) 
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РАНЂЕЛОВИЋ Косте БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1922. године у селу 

Овсињинце (нишко Заплање). Из нишког логора интерниран за Норвешку где је убијен.  

(НМН, ЛЦК, кутија 9, ф б.б – фотографије погинулих интернираца у Норвешкој) 

РАНЂЕЛОВИЋ ВИДЕН, земљорадник из Гушевца, рођен 1890. године у селу 

Тиовац код Сврљига. Заробљен од стране буграске казнене експедиције као месни 

партизан. У логору од 26. марта до августа 1942. године. Стрељан на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 12, ф П-53).  

РАНЂЕЛОВИЋ Станче ВИДОЈЕ, земљорадник, рођен 1917. године у селу 

Овсињинац код Гаџиног Хана. Ухапшен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

26. новембра 1942. године у Ботну. 

(АЈ, Ж-0155027003; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 281) 

РАНЂЕЛОВИЋ Душана ВИДОСАВ, земљорадник, рођен 1922. године у 

Чапљинцу код Дољевца. Ухапшен од СДС као партизански курир и спроведен у нишки 

Казнени завод одакле је септембра 1944. године побегао, али је у савезничком 

бомбардовању рањен на девет места и од задобијених повреда умро код своје куће. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Чапљинац“) 

РАНЂЕЛОВИЋ Милана ВОЈИСЛАВ, земљорадник из села Завидинце код 

Бабушнице. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, фас. С- 166). 

РАНЂЕЛОВИЋ Раје ДРАГИЋ, земљорадник, рођен 1902. године у Гаглову код 

Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у Гаглову приликом 

претреса расинског среза у потери за групом потпоручника Милана Матића. Из нишког 

логора отеран са великом групом Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године код 

Церовачког моста у близини Ражња у циљу одмазде. 

(АЈ, 0727009006) 
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РАНЂЕЛОВИЋ Душана ДРАГОМИР, општински службеник у Алексинцу, рођен 

5. јануара 1914. године у Алексинцу. Ухапшен од Гестапоа у Алексинцу 28. априла 1943. 

године као припадник четничког покрета Драже Михаиловићана. Из нишког логора 

интерниран у затвор Гестапоа у Београду а одатле у КЛ.  Маутхаузен где је умро 3. априла 

1945. године. Брат Радослав је стрељан на Бубњу. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис) 

РАНЂЕЛОВИЋ - ЈОВАНОВИЋ Ђорђа ДРАГОМИР, индустријски радник у 

Нишу, рођен 1905. године у Сопотници код Гаџиног Хана. Ухапшен од Бугара марта 1942. 

године у Доњем Душнику као месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Норвешку. Умро 1943. године у Бергену. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 282; АЈ, Ж-0359093023) 

РАНЂЕЛОВИЋ Ђорђа ДУШАН, земљорадник, рођен 1905. године у Орану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. 

децембра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; АЈ, Ж-0101023041) 

РАНЂЕЛОВИЋ Станче ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1912. године у селу 

Овсињинац код Гаџиног Хана. Ухапшен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

17. јула 1942. године у Коргену. 

(АЈ, Ж-0155027003; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 281) 

РАНЂЕЛОВИЋ Милана ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1912. године у Доњем 

Рињу код Беле Паланке. Ухапшен од бугарске војске јуна 1942. године у Доњем Рињу као 

сарадник Сврљишког ПО (запаљена му је кућа). Предат немачком логору у Нишу и 

стрељан 15. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, пријава за Илију Ранђеловића – борца НОВ и ПОЈ; АЈ, Ж-0086018005) 
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РАНЂЕЛОВИЋ Петронија ЈОРДАН, земљорадник, рођен 1923. године у Личју 

код Гаџин Хана (нишко Заплање). Био је четник К.Пећанца, касније приступио ЈВУО-

Дражиним четницима. Ухапшен  од бугарске војске маја 1942. године у Личју када му је у 

претресу куће пронађена скривена пушка. Осуђен на смрт и стрељан  20. новембра 1942. 

године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0154020035; податке за Јордана Ранђеловића дао Душан Јовановић из села Гаре – нишко Заплање) 

РАНЂЕЛОВИЋ Димитрија МИЛАН, земљорадник, рођен октобра 1880. године у 

Хуму код Ниша. Према пријави његове породице, ухапшен од бугарске војске 1944. 

године, одведен у нишки концентрациони логор и нестао у логору на Бањици након 

конфинирања. На споменику погинулим борцима у НОР-у и жртвама фашистичког терора 

у Хуму није уписан. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Хум“) 

РАНЂЕЛОВИЋ Петра НАЈДАН – ПАЛИР, земљорадник, рођен 1925. године у 

Раутову код Ниша. Заробљен од СДС августа 1942. године код Каменице као борац 

Сврљишког ПО и осуђен на смрт. Из нишког логора стрељан 8. септембра 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Раутово“) 

РАНЂЕЛОВИЋ Душана РАДОСЛАВ, студент технике у Нишу, рођен 1. јуна 

1923. године у Алексинцу. Заробљен од Немаца у Јасици код Крушевца као припадник 

четничког одреда потпоручника Милана Матића – налазио се на лечењу у селу.  Стрељан 

31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са осталим 

присталицама Д.М на излепљеним плакатима 5. августа 1943. године. 

(ИА.Крушевац, Хроника Великог Шиљеговца – приредили група аутора; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 40/6-

1; податке за Радослава Ранђеловића дао Миланко Ђурић из Лесковца, који је с њим и осталим 

великошиљеговчанима једно време био у Матићевој јединици; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а 

заборављени – необјављени рукопис ) 

РАНЂЕЛОВИЋ Станче РАТОМИР, земљорадник, рођен 1914. године у селу 

Овсињинац код Гаџиног Хана. Ухапшен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 
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партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

20. септембра 1942. године у Ботну. 

(АЈ, Ж-0155027005; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 281) 

РАНЂЕЛОВИЋ Алексе СИБИН, земљорадник, рођен 1922. године у Личју код 

Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 27. октобра 

1942. године у логору Ботн. 

(АЈ, Ж-0154020046;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 311) 

РАНЂЕЛОВИЋ Станче СТАНИМИР, земљорадник, рођен 1910. године у селу 

Овсињинац код Гаџиног Хана. Ухапшен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

1943. године у Кусанду. 

(АЈ, Ж-0155027004; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 281) 

РАОНИЋ Милована РАДОМИР, земљорадник, рођен 1925. године у селу 

Богојевац код Прокупља. Ухапшен од стране четника Косте Пећанца 1942. године. 

Стрељан на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 9, фас. Р- 85). 

РАТКОВИЋ Глигорија МИОДРАГ, земљорадник из Ивања код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1943. 

године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016035) 

РАТКОВИЋ Станоја СВЕТИСЛАВ земљорадник, рођен 11. септембра 1921. 

године у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 8. фебруара 1944. Године у Гросрамингу. 
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(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016031; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

РАТКОВИЋ Косте СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1900. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 4. 

децембра 1943. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016035) 

РАТКОВИЋ Стојана ТИХОМИР, земљорадник, рођен 1912. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 20. 

децембра 1943. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016035) 

РАЏИЋ Влатка САВА, индустријски радник у Лесковцу, рођен 1912. године у 

Јаковљеву код Власотинца. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 10. августа 

1943. године. 

(АЈ, Ж-0297032006) 

РАШИЋ Величка ДУШАН, земљорадник, рођен 1907. године у Горњем 

Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 27. априла 1945. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

РАШИЋ Шећира ДУШАН, земљорадник, рођен 1884. године у Крајковцу код 

Мерошине. Ухапшен од СДС 1942. године под оптужбом да је партизански активиста и 
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спроведен у нишки логор. Стрељан 20. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због убиства председника општине Турековац и Плавци. 

(АЈ, Ж-0336022016) 

РАШИЋ-ЖИКИЋ Радисава ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1924. године у 

Катуну код Алексинца. Ухапшен од бугарске војске 13. априла 1944. године у Катуну са 

оцем као таоц за брата – партизана. Из бугарског затвора предат нишком логору одакле је 

стрељан 18. августа 1944. године на Бубњу код Ниша.  

(ИАН, микрофилм 1, снимак 463; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца) 

РАШИЋ-ЖИКИЋ Илије РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1904. године у Катуну 

код Алексинца. Ухапшен од бугарске војске 13. априла 1944. године у Катуну са сином као 

таоц за другог сина – партизана. Из бугарског затвора предат Нишком логору одакле је 

стрељан 18. августа 1944. године на Бубњу код Ниша.  

(ИАН, микрофилм 1, снимак 463 ; АЈ, Ж-0007018003; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у 

Завичајном музеју Алексинца) 

РАШИЋ Ранђела ЦВЕТКО, земљорадник из села Брестовац (Пуста Река). 

Заробљен 1942. године од љотићеваца као партизански активиста и спроведен у нишки 

логор. Стрељан 14. маја 1943. година на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас. б.б). 

РАШКОВИЋ Славка ЈОВИЦА, приватни чиновник у Лозници, рођен 15. јула 

1920. године у Кули. Ухапшен 4. марта 1944. године као партизански курир (у претресу му 

је пронађено писмо). Из затвора Шапцу интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. 

године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. 

Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана 

на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут.8, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 499) 
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REDLICHMARTIN, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Бучићевој 35). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

REISSGUSTAV, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Пријездиној 13). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

REISSMANFRED, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Пријездиној 3). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

REISSCACILIE, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Пријездиној 3). Нестала 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

РЕЧКОВИЋ Трајка ЉУБА, Ром, земљорадник, рођен 1. јануара 1914. године у 

Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 4. 

фебруара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

РЕЏЕПОВИЋ Фазлије АЛИЈА, Ром, земљорадник, рођен 1924. године у 

Радиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 1944. године. 
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(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Радиновац) 

РЕЏЕПОВИЋ Асана ЈАШАР, Ром, земљорадник, рођен 1901. године у Орану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 7. маја 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

РИСМАНОВИЋ Р ПАУН, из Зајечара, стрељан 22. септембра 1941. године на 

Делијском вису. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б) 

РИСТИЋ Антанаса АРАНЂЕЛ - АНЂЕЛКО, пописивач кола на главној 

железничкој станици у Нишу (Призренска 53Б), рођен 5. новембра 1902. у Великој 

Крушевици код Прешева. Ухапшен од нишког Гестапоа 16. фебруара 1944. године у Нишу 

као главни курир железничко-саботажне организације Драже Михаиловића – група 

„Гордон“. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 15. априла 1945. 

године. Ћерка Зорица је била после рата истакнути противник нових комунистичких 

власти. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331 С-288398; АС, фонд БИА, к. 15,  ф. 54; к. 9,  ф. 1) 

РИСТИЋ БОРА, радник у Лесковцу. Ухапшен од СДС 23. априла 1942. године у 

Лапотинцу као припадник месне партизанске десетине. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Норвешку. Умро је после рата од последица логора. 

(НМН, ЛЦК, к.15, ф-448) 

РИСТИЋ Вучка БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1923. године у Пресечини код 

Вучја. Заробљен као борац Лесковачког ПО и стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 1136) 

РИСТИЋ Глигорија БРАНИСЛАВ, санитетски наредник и лекар у Окружној 

команди СДС у Ужицу, рођен 16. октобра 1914. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 1. 
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децембра 1942. године на главној железничкој станици у великој рацији као курир 

четничке организације Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у логор на 

Бањици и стрељан 26. децембра 1942. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 582; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

РИСТИЋ Лазара БРАНИСЛАВ - БАНЕ, студент у Нишу, рођен 1920. године у 

Власотинцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Власотинцу 

као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је главни курир између Ниша 

и Власотинца и припадник равногорске омладине. Из лесковачког затвора конфиниран у 

нишки логор и стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0357053009 ; ИАБ, BdS, M-1807) 

РИСТИЋ Видана ВУКАШИН, кројачки радник у Нишу, рођен 1923. године у 

Просеку код Ниша. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као припадник 

равногорске омладине – омладински штаб у Нишу. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у логор Бухенвалд. Умро 15. марта 1945. године у Нишу од последица 

нацистичког мучења.  

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у 

Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу) 

РИСТИЋ Јордана ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1910. године у Доњем 

Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 2. октобра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105001) 

РИСТИЋ Крсте ДУШАН, столарски радник у Нишу (Краљице Марије 27), рођен 

1924. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 10. фебруара 1942. године у Нишу 

по повратку из Сврљишког партизанског одреда. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу 

код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. Ф-1).  



525 
 

РИСТИЋ Крсте ЖИВОЈИН, механичар у Нишу- радио у Пејићевој ливници 

(Краљице Марије 27), рођен 1922. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 10. 

фебруара 1942. године по повратку из Сврљишког партизанског одреда. Из затвора 

одведен са групом затвореника и стрељан 17. октобра 1942. године у Горњој Врежини код 

Ниша у циљу одмазде због убиства једног припадника СДС. 

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф. Ф-1).  

РИСТИЋ Стоиљка ЈОВАН-ИВКО, земљорадник у Новом Селу код Беле Паланке 

(живео као призећен), рођен 1892. године у Космовцу код Беле Паланке. Ухапшен од 

бугарске војске децембра 1941. године у Новом Селу због скривања пушака и муниције 

које је покупио када се краљевска војска повлачила у априлу 1941. године. Из затвора у 

Белој Паланци конфиниран у нишки логор где је погинуо 12. фебруара 1942. године 

приликом великог бекства.  

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. б.б) 

РИСТИЋ Игњата ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1899. године у Подримцу код 

Лесковца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. године под оптужбом 

да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу интерниран у Бањички логор, 

где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за унитавање 

трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

напада партизана на пругу Крушевац-Сталаћ и услед недостатка талаца у Крушевцу. 

 (НМН, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173) 

РИСТИЋ Ђорђа МИЛАН, рођен 14. јануара 1917. године у Приштини. Ухапшен 

од Специјалне полиције 1944. године у стану Чеде Јеремића у Нишу када је дошао из 

Лоћике као партизански курир. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 23. марта 1945.године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Ниш; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. б.б) 
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РИСТИЋ Јованче МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 1902. године у Лапотинцу код  

Бојника. Заробљен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године као месни борац 

Лесковачког ПО. Из нишког логора стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

РИСТИЋ Владимира МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1924. године у Малој 

Копашници код Грделице. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 14. маја 1943. 

године. 

(АЈ, Ж-0170020002) 

РИСТИЋ Тодора МИЛОШ, земљорадник, рођен 1925. године Бресту код 

Мерошине. Заробљен од СДС 30. новембра 1943. године код Мерошине као активни 

партизан и стрељан 12. јуна 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, картон логораша, бр. Р/2-а; кут. 15, фас. б.б) 

РИСТИЋ Јована НИКОЛА, земљорадник, рођен 1910. године у Душановцу код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0352019024) 

РИСТИЋ Игњата РИСТИВОЈЕ- СТЕВА, земљорадник, рођен 13. августа 1901. 

године у селу Лозан код Сврљига. Заробљен од жандарма 21. августа 1942. године у 

Гушевцу као активни борац Сврљишког ПО. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу 

код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974 Д.Мирчетић, Сврљишка брда и врх зелени...,343) 

РИСТИЋ РОЗИКА, кафеџијка из Новог Села код Ниша. Заробљена од СДС са Аном 

Жилник у нишкој Каменици када су требале да се састану са Конрадом Жилником, командантом 

Озренског ПО. Из нишког логора стрељана 15. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша. Име јој 

је било истакнуто на излепљеним плакатима 29. децембра 1942. године. Писало је да се зове 

Розалија Софран и да је рођена у Иванову. Полиција је код ње пронашла лажну легитимацију 

према којој је вођена у картотеци.На вратима самице и данас се може прочитати: Режика Ристић. 

(НМН, ЛЦК, кут. 1, фас. 38;НМН, ЛЦК, кут. 4, изјава Драгице Брадаш – нкл) 
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РИСТИЋ Милентија СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен октобра 1924. године у 

Доњем Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 20. марта 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105007) 

РИСТИЋ Михајла СТАНИЈАН, земљорадник, рођен 1904. године у Слишану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1945. 

године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

РИСТИЋ Нисе СТОЈАН, земљорадник, рођен 10. јануара 1891. године у 

Мијајлици код Лесковца. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да сарађује са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. 

априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 2. фебруара 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419; АЈ, Ж-0101022008) 

РИСТИЋ, рођ. ПЕТРОВИЋ Живојина СТОЈАНА - ЦАНА, домаћица из Тешице 

код Алексинца, рођена 1908. године у Врћеновици код Житковца. Ухапшена од СДС-а 

априла 1944. године због сарадње са партизанским одредима. Стрељана 14. септембра 

1944. године у кругу логора. 

(НМН, ЛЦК, кут. 9, фас. Р-64; НМН, ЛЦК, кут. 6, фас. 388) 

РИСТИЋ Видана ЧЕДОМИР, радник нишке железничке радионице, рођен 1922. 

гоидне  у Просеку код Нишу. Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу као 

припадник равногорске омладине – омладински штаб у Нишу. Умро 30. јуна 1943. године 

у нишком концентрационом логору од последица мучења на саслушању. 

(АЈ, Ж- 0359093009; АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне 

безбедности у Нишу) 
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РИХТЕР Адолфа ХЕРТА (RICHTER Adolf HERTHA), Немица 

(Ромкиња),артисткиња, рођена 5. априла 1899. године у месту Peckelsheim. Ухапшенa по 

тражењу Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког 

логора интерниранa у КЛ.Аушвиц где је убијенa.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

РОЗЕНБАУМ ЉУДЕВИТ, јеврејска поданица са станом у Јагодини. Ухапшена од 

немачке војске и са другим јагодинским Јеврејима депортована у нишки концентрациони 

логор, а потом у логор на Сајмиште где је угушена гасом у марту 1942. године. 

(АЈ, пријава за Људевит Розенбаум – нкл) 

РОЛОВИЋ Иве МИЛО, пешадијски мајор у Власотинцу, рођен 8. новембра 1891. 

године у Брчелу код Бара (Црна Гора). Ухапшен од Гестапоа 12. фебруара 1943. године у 

Власотинцу као командант Власинског корпуса ЈВУО – требао је тек да прими корпус као 

оперативну војну формацију. Немци су пронашли његово име као команданта тако што су 

дешифровали радио-поруке са илегалне четничке станице у Лесковцу и потом је уследило 

хапшење. Спроведен у нишки логор 5. марта 1943. године и стрељан 8. априла 1943. 

године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама 

Д.М, на излепљеним плакатима, 12. априла 1943. године.Пре стрељања, оставио је оловком 

историјски запис у самици бр. 1, песму, која се редовно певала и слушала за време 

окупације: „Не плачи мајчице мила“. Посветио ју је својој покојној мајци, знајући да ће 

ускоро бити стрељан. 

(НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

РОМАНО БУХАР, јеврејски поданик, рођен 1892. године у Лесковцу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(НМН, картон логораша, бр. Р/53) 

РОМАНО ДАВИД, трговац у Нишу (Масариков Кеј 116), рођен 1886. године у 

Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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  РОМАНО МАТИЛДА, домаћица у Крушевцу, рођена 1890. године у Сарајеву. 

Усташе је протерале из Сарајева после чега је дошла у Крушевац. Ухапшена од Немаца 

септембра 1941. године са осталим Јеврејима и заточена у Казненом заводу, одакле је 30. 

октобра 1941. године дотерана са крушевачким затвореницима у нишки логор. 

Интернирана у логор на Сајмишту и угушена гасом марта 1942. године. 

(АЈ, Ж-0869006049)  

ROSENZWEIGRUTH, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Масариков Кеј 13). Нестала 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ROSENZWEIG FEIGE, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Масариков Кеј 13). Нестала 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ROSENTHALHERTHA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Владимира Гортана 3). Нестала 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ROTHSZIGA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 2-а). Нестала 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

РОЧЕСТЕР Том Џон ВИЛИЈАМ (ROCHESTER Tom John WILLIAM) – 

БОКСЕР (BOXER), Енглез, морнарички наредник, рођен 15. јуна 1919. године у луци 

Seaham (Енглеска). Био је члан енглеске војне мисије при штабу Расинског корпуса ЈВУО 

на Копаонику (телеграфиста) Заробљен од Српске државне страже 17./18. августа 1943. 

године у селу Кулина код Алексинца. Заробљен је заједно са мајором Нилом Селбијем и о 

том догађају службени недићевски извештај, каже: „Начелство округа Нишког у акту бр. 
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33951 од 1. септембра 1943 г. извештава да су на дан 17 августа 2 непозната лица у 

основној школи у селу Кулина тражили од учитељице да им уступи просторије за 

смештај емисионе радио-станице. Међутим, учитељица је ове пријавила С.Д.С која их је 

ухапсила и они су изјавили да су Енглези и да је један по чину мајор а други наредник“.У 

немачком извештају за 18. август 1943. године, о овом истом догађају, пише: 

„Седамнаестог августа 1943. године, у близини Алексинца ухваћена 2 енглеска официра“. 

Из Нишког логора одведен у затвор Гестапоа у Београду. Према послератној истрази коју 

су спровели Енглези, у покушају да побегне  са мајором Селбијем, погинуо је 1. октобра 

1943. године у дворишту затвора. Према другим подацима, у том покушају бекства, био је 

рањен, излечен и касније одведен у заробљенички логор у Немачкој.  

(ИАБ, BdS, B-521; ВА, НАВ, Т-313, Р-482, С-544; Т-501, Р-255, С-1099; С-1100; ВА, НДА, к. 21, рег. бр. 122/1-

12; ИАН, микротека „Дража Михаиловић-Немци“, микрофилм 7, снимак 80.; F.V.Dikin, 186) 

РОЧКОМАНОВИЋ Влајка РАДОМИР, кројачки радник у Прокупљу, рођен 23. 

јула 1926. године у Прокупљу. Ухапшен од Бугара 25. марта 1943. године у Прокупљу као 

партизански активиста. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 26. 

јуна 1944. године. 

(Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у НОБ – рукопис у ИАН) 

RUBINFELDJOSEF, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Књегиње Љубице 10). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

RUBINSTEINNOAH, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Момчиловој 11). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

РУДИЋ ЕВГЕНИЈЕ, Рус – живео у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције 

децембра 1941. године у Лесковцу као партизански активиста и одведен у логор. Стрељан 

17. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  
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(НМН, картон логораша, бр. К/91) 

RUDOLFERELLEN, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Пашићевој 51). Нестала 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

RUDOLFER FRANZ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Пашићевој 51). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

RUSS FRITZ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 2). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

РУШИТОВИЋ Рушете САЛИМ, Ром, носач у Нишу (Генерала Чарнојева 23), 

рођен 1891. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и 

одведен у логор. Стрељан 23. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Р/29; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

 

 

С 

САВИЋ Матије АЛЕКСАНДАР-КРЉА, земљорадник, рођен 25. марта 1902. 

године у Јелашници код Ниша. Заробљен од четника Косте Пећанца као десетар месне 

партизанске десетине Бабичког партизанског одреда марта 1942. године на појатама изнад 

села Ћелије (нишко Заплање). Из нишког логора интерниран за Норвешку где је убијен 1. 

децембра 1942. године у логору Ботн.  

(НМН, ЛЦК, кут. 2, фас. 92; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр б.б).  
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САВИЋ Милутина АЛЕКСАНДАР- САНДА, рођен 1922. године у Каменици код 

Ниша. Стрељан 6. марта 1943. године на Бубњу код Ниша као борац Озренског ПО. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша С/33)  

САВИЋ ДИМИТРИЈЕ, Ром, крошњар у Алексинцу (Шуматовац – ромска четврт), 

рођен 1875. године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у алексиначкој 

ромској махали и одведен у нишки логор. Стрељан 18. јануара 1943. године у Горњој 

Локошници код Лесковца. Име му је било истакнуто на плакатираној објави коју је 

потписао крајскомандант Лесковца одмах после стрељања. 

 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца; Мр Б.Јочић, З.Стевановић, 

Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. 837) 

 

САВИЋ Илије ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1900. године у Мозгову код 

Алексинца. Заробљен од СДС 1942. године као припадник месне партизанске десетине у 

селу. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици где је умро 7. јануара 1943. године. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 492; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју 

Алексинца ) 

САВИЋ Радисава ИЛИЈА, земљорадник, рођен у Белој Паланци. Ухапшен од 

Специјалне полиције фебруара 1942. године у Белој Паланци као активиста СКОЈ. Из 

нишког логора интерниран 23. априла 1942. године на принудни рад у Норвешку. Убијен 

17. јула 1942. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0086003004; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 278) 

САВИЋ Р. КОСАРА- ВЕРА, домаћица, рођена 1922. године у селу Доњи Присјан- 

живела у Великом Крчимиру- нишко Заплање. Заробљена од четника Косте Пећанца 13. 

марта 1942. године на „Ракошу“ испод Суве планине као активни борац Бабичког ПО и 

спроведена у нишки логор. Стрељана 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 3, ф 272; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 317) 
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САВИЋ Светозара МИРКО, месарски радник у Нишу, рођен 27. априла 1910. 

године у Бурдиму код Сврљига. Ухапшен од немачке полиције јануара 1942. године у 

Нишу због слушања страних – забрањених радио станица и предат логору где је погинуо 

12. фебруара 1942. године за време великог бекства.  

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; СО Ниш, МКУ С.О. Ниш 1954-1959, бр. 8, стр. 439, упис 90) 

САВИЋ Ј. МИХАЈЛО- ЗИДАРЧЕ, Брод (Црна Трава), живео за време рата у 

Лесковцу одакле је отеран за Норвешку и тамо стрељан  

(НМН, ЛЦК, кутија 11). 

САВИЋ Драгољуба РАДИВОЈЕ, лекар у Књажевцу, рођен 31. јануара 1900. 

године у Књажевцу. Ухапшен од Немаца 9. августа 1942. године у Књажевцу као сарадник 

ПО – лечио рањене борце. Из затвора Специјалне полиције конфиниран у нишки логор где 

је дуго време био логорски лекар. Из нишког логора интерниран у Беч, а одатле у Дахау 

где је оболео од тифуса и умро 25. фебруара 1945. године.  

(Р.Драгићевић, Именик жртава 2. светског рата општине Књажевац (необјављени рукопис) 

САВИЋ Мијата СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 22. новембра 1885. године у 

Придворицикод Блаца.Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 7. марта 1944. године.  

(Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00093015017) 

САВИЋ Светозара РАДОВАН - ОВЧАР, земљорадник, рођен 1919. године у 

Великом Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као 

месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. 

Умро од последица мучења марта 1942. године у логору Осен. 

(АЈ, Ж-0155035005;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 274) 

САВИЋ Јована ТОДОР, машински помоћник, рођен 1923. године у селу Црквина 

код Прњавора (Република Српска) – као избеглица живео у Бојнику. Ухапшен од СДС у 
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операцији „Gewitter“ 10. фебруара 1944. године под оптужбом да је партизански сарадник 

(осуђен на смрт). Из затвора у Лесковцу интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. 

године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. 

Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; АЈ, Ж-0101016022) 

САВКОВИЋ Милована ХРАНИСЛАВ - ХРАНЧЕ,  председник општине 

Прокупље и учитељ у пензији, рођен 2. децембра 1871. године у Трнавцима (Шумадија). 

Ухапшен 3. јуна 1942. године као председник градског Народноослободилачког одбора у 

Прокупљу. Стрељан 15. децембра 1942. година на Бубњу код Ниша. Према сведочанству 

логораша, када су Немци прозвали младића од 16 година за стрељање, Савковић га је 

одгурнуо и пошао на његово место са песмом „Навали се Шар планина“.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а). 

САВОВИЋ Милије НИКА, морнарички наредник (Радио-Лондон је објавио 

његово унапређење у потпоручника када је већ био стрељан), рођен 15. септембра 1909. 

године у месту Кути код Никшића (Црна Гора). Ухапшен од бугарске војске 16. фебруара 

1943. године на путу између Прокупља и Велике Плане када је покушао да побегне из 

града. Био организатор ЈВУО у срезу Топличком и припадник штаба Топличког корпуса 

ЈВУО. Из бугарског затвора у Нишу предат немачком логору 4. марта. Стрељан 8. априла 

1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било објављено на плакатираном саопштењу 

са осталим стрељаним присталицама Драже Михаиловића. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3;Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; Изводи из 

службених новина Краљевске Југословенске владе-ратно издање 1941-1945, 23)  

САДИКОВИЋ Цветана ТРАЈКО, надничар, рођен 1923. године у Чапљинцу код 

Дољевца. Ухапшен децембра 1943. године у Чапљинцу од СДС-а као сарадник 

партизанских одреда и спроведен у нишки Казнени завод одакле је пребачен у логор. 

Стрељан је 14. септембра 1944. године у кругу логора. Приликом ексхумације браћа и 



535 
 

снаха су га препознали по чарапама. Сахрањен је испред логора, поред касарне – први 

гроб. Није ексхумиран и земни остаци су и даље на улазу у логор.  

(НМН, ЛЦК, кут, 6, фас. 368)  

САИТОВИЋ Јашара МЕХМЕД, Ром, бравар железничке радионице у Нишу 

(Душана Поповића 3А), рођен 1916. године у Лесковцу. Ухапшен од Немаца септембра 

1941. године у Нишу и одведн у логор где је убијен новембра 1941. године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а; НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. С/2). 

САЛА Паула ЛАСТМАН, месар, Јеврејски поданик из Пољске, рођен 15. јуна 

1894. године у Лајпцигу (Немачка). Из КЛ. Ниш интерниран 1. марта 1942. године у 

јеврејски логор на Сајмиште, касније на Бањици. Стрељан 11. августа 1942. године у 

Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 452; ИАБ,BdS, E-17) 

  САЛИЈЕВИЋ С. РАМИЗ - МЕЧКАР, Ром, бравар у Нишу. Ухапшен од Немаца 

20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

САМАРЏИЋ Ристе ДРАГУТИН-ДРАГО, економу Крушевцу, рођен 1915. године 

у Никшићу. Ухапшен од бугарске полиције 22. марта 1943. године у Крушевцу као члан 

ОК КПЈ Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; АЈ, Ж-0879061033) 

САРАЈЛИЈА Ивана РАДОВАН, поручник ЈКВ, рођен 1911. године у 

Угриновцима код Земуна. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, пријава за Радована Сарајлију-нкл) 

САРИЋ Мице АРСЕНИЈЕ, земљорадник, рођен 1889. године у Поповици код 

Зајечара. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж-0545010019) 

САЏАКОВИЋ Трајка МИРКО, бравар у руднику Трепча, рођен 6. јануара 1918. 

године у Србобрану. Ухапшен 15.октобра 1943 године у својој кући као активиста КПЈ. Из 

затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је јуна 1944. године 

предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 

20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу 

код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН,ЛЦК,  кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 482) 

СВИЛЕНКОВИЋ Ђорђа ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 10. јануара 1905. 

године у Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 18. децембра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бучумет; Х.Ракић, Терор и злочини..., 96) 

СЕДЛАР Николе ДАРА, ученица у Нишу – избеглица из НДХ, рођена 1. јануара 

1924. године у Муњави код Огулина. Ухапшена од Гестапоа као таоц пошто се отац из 

СДС одметнуо у ЈВУО. Из нишког логора интернирана на принудни рад у Берген-Белзен и 

умрла  марта 1945. године у подлогору Вајден.  

(АС, фонд БИА, фасцикла 54; Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; АЈ, Ж-2224041030) 

СЕЛАКОВИЋ, рођено презиме ШНЕКЕНДОРФ Лајба МАКСИМ, рођено име 

МАКСИМИЛИЈАН, стоматолог у Нишу – држао ординацију у Поенкареовој 1, рођен 

1870. године у Чачку. Отац му је прешао у православну веру као Љубомир Селаковић. 

Немци су др. Селаковића ухапсили када су добили сазнања да је јеврејског порекла и 

отерали у нишки логор. По другим подацима, ухапшен је због новчаног помагања генерала 

Михаиловића- слао је новац на Равну Гору преко свог сестрића Слободана Величковића, 

који је као резервни пешадијски поручник био активан у четничкој организацији. Рођена 

сестра др. Селаковића Теодора била је венчана за угледног нишког фармацеута Драгутина 

Величковића и такође је с њима затварана у логор. Стрељан 17. октобра 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67; АЈ, пријава за Максима Шнекендорфа, нкл) 

СЕЛБИ Александар Боучамп НИЛ (SELBY Alexander Beauchamp NEIL), 

Енглез, мајор, рођен 13. марта 1915. године у месту Yorkshir (Енглеска). Био је члан 

енглеске војне мисије при штабу Расинског корпуса ЈВУО на Копаонику. Незадовољан 

због Кесеровићевог недопуштања да са другим официрима изводи диверзије на пругама и 

руши мостове,кренуо да се прикључи партизанима који су се налазили на Малом 

Јастрепцу. Са њим су отишли радиотелеграфиста и његов помоћник. Заробљен је од СДС 

17/18. августа 1943. године у селу Кулина код Алексинца. Из нишког логора одведен у 

затвор Гестапоа у Београду. Према послератној истрази коју су спровели Енглези, у 

покушају да побегне, убио је два немачка стражара и погинуо 1. октобра 1943. године у 

дворишту затвора. 

(ИАБ, BdS, B-521; ВА, НАВ, Т-313, Р-482, С-544; Т-501, Р-255, С-1099; С-1100; ВА, НДА, к. 21, рег. бр. 122/1-

12; ИАН, микротека „Дража Михаиловић-Немци“, микрофилм 7, снимак 80.; F.V.Dikin, 186) 

СЕЛИМОВИЋ Алије АВДА, свирач, рођен 1894. године у Нишу. Стрељан 5. 

септембра 1943. године на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а). 

СЕЛИМУСТАФИЋ МИФТАР, Ром, индустријски радник у Алексинцу, рођен у 

Лесковцу. Ухапшен од Немаца 1943. године у Лесковцу и доведен у логор. Стрељан 21. 

октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(АЈ, Ж-0354011007) 

 

СЕЛИМУСТАФИЋ РЕЏЕП, Ром, индустријски радник у Лесковцу. Ухапшен од 

Немаца 1943. године у Лесковцу и доведен у логор. Стрељан 21. октобра 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

 

(АЈ, Ж-0354011006) 

СИМЕОНОВИЋ Петра КРСТО, земљорадник, рођен 1900. године у Оснићу код 

Бољевца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша.  
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(АЈ, Ж-0104012016) 

СИМИЋ Борике АНЂЕЛИЈА-АНЂА, кафеџијка у Крушевцу, рођена у Ужицу. 

Ухапшена од бугарске полиције 22. марта 1943. године у Крушевцу као сарадник ОК КПЈ 

Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељана 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

СИМИЋ - СРЕЋКОВИЋ Ђорђа БОЖИДАР - ШАНДОР, студент у Лесковцу – 

припадник одреда СДС, рођен 1920. године у Лесковцу. Ухапшен од лесковачке 

фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као припадник четничког покрета 

Драже Михаиловића. Био је организатор равногорске омладине у Лесковцу и у општини 

Печењевац. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 22. јуна 1943. 

године на Бубњу код Ниша.  Име му је било истакнуто са осталим присталицама Д.М на 

излепљеним плакатима 5. августа 1943. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67-препис саопштења о стрељању; АЈ, Ж-0298042006 ; ИАБ, BdS, M-1807) 

СИМИЋ Лазара ВЛАДИМИР, пешадијски потпоручник КЈВ, рођен 26. октобра 

1915. године у Нишу – после априлског слома отишао у Рибарску Бању. Заробљен од 

Бугара 3. августа 1942. у Бољевцу као интендантски официр Горског штаба XII мајора 

Добривоја Маринковића и предат Немцима у логор. Стрељан 1. октобра 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(АЈ, пријава за Владимира Симића – нкл; ИАБ, BdS, M-1807) 

СИМИЋ Михајла ДРАГИЋ, земљорадник, рођен 1882. године у Стопањи код 

Трстеника. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

СИМИЋ-МИЛИВОЈЕВИЋ Илије ЈОВАН, земљорадник, рођен 1871. године у 

Црнољевици код Сврљига. Ухапшен од бугарске војске 28. јуна 1942. године у 

Црнољевици под оптужбом да помаже партизанске одреде и спроведен у нишки 

концентрациони логор. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0648002002; Д.Мирчетић, Сврљишка брда и врх зелени..., 363-364) 
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СИМИЋ Стојана ЈОВАН, земљорадник, рођен 1895. године у Мијајлици код 

Лесковца. Ухапшен од четника Косте Пећанца 1942. године као месни партизански борац. 

Из нишког логора интерниран у Немачку где је нестао. 

(АЈ, Ж-0101022003) 

СИМИЋ Милосава ЛАЗАР, земљорадник из Новог Села код Куршумлије, рођен 

1911. године у Чундраку код Подујева. Ухапшен од Специјалне полиције због сарадње са 

партизанским одредима.  Из затвора у Прокупљу интерниран у Бањички логор, где је јуна 

1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова 

злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада 

партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. 

јула 1944. године. 

(НМН,ЛЦК,  кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 415; Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у 

НОБ – рукопис у ИАН) 

СИМИЋ Милоша МИХАЈЛО - МИША, ученик 6. разреда гимназије у Краљеву, 

рођен 13. децембра 1925. године у Каменици код Краљева. Заробљен од четника Косте 

Пећанца 22. јануара 1942. године у Предолу испод планине Гоч као борац у одреду 

четничког војводе Вулета Вукашиновића и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. 

фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. С/102) 

СИМИЋ Трајка ПЕТКО, земљорадник, рођен 1892. године у Орану код Лебана. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. Интерниран 

на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 16. септембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

СИМИЋ Стојка СТАНИЈАН, земљорадник, рођен 15. октобра 1912. године у 

Орану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. 
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априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 24. априла 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

СИМИЋ Вукоја СТЕВАН, земљорадник, рођен 1919. године у Горњем  Гргуру 

код Блаца. Био је четник Косте Пећанца а затим је заједно са Толом Илићем због неког 

прекршаја искључен из организације после чега се бавио земљорадњом у свом селу. 

Ухапшен од бугарске војске новембра 1942. године приликом претреса Гргура када је 

проказан да је у организацији четничког покрета Драже Михаиловића. Из затвора у 

Прокупљу конфиниран у нишки логор и стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код 

Ниша.   

(АЈ, Ж-0093026006; АЈ, пријава за Стевана Симића – нерегистровано)  

СИМИЋ Милуна СТОЈАН-ЗРЗА, службеник у Крушевцу, рођен 12. јуна 1896. у 

Крушевцу. Ухапшен од бугарске полиције 22. марта 1943. године у Крушевцу као члан ОК 

КПЈ Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

СИМИЋ Ноке ТАСА, земљорадник, рођен 1899. године у Мирановцу код Беле 

Паланке. Ухапшен од Бугара марта 1942. године у Мирановцу као сарадник Сврљишког 

ПО и спроведен у логор. Стрељан 20. маја 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0087034010) 

СИМИЋ Трајка ТРИФУН, ученик средње економске школе у Звечану 

(магационер), рођен 1919. године у Косовској Митровици. Ухапшен 15.октобра 1943 

године у својој кући као члан КПЈ. Из затвора у Косовској Митровици интерниран у 

Бањички логор, где је јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 482; Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у 

НОБ – рукопис у ИАН) 
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СИМИЧЕВИЋ Микана РАШКО, земљорадник из села Крушчица код Ариља. 

Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године 

на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 9, фас. 371-375) 

СИМКОВИЋ КУРТ (SIMKOVITSCHKURT), јеврејска избеглица – досељен у 

Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Књегиње 

Љубице 10). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

СИМКОВИЋ ЛУДВИГ (SIMKOVITSCHLUDWIG), јеврејска избеглица – 

досељен у Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у 

Књегиње Љубице 10). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

СИМКОВИЋ НИЛОЛАС (SIMKOVITSCHNIKOLAUS), јеврејска избеглица – 

досељен у Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у 

Поенкареовој 22). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

СИМКОВИЋ ОТО (SIMKOVITSCHOTTO), јеврејска избеглица – досељен у 

Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Књегиње 

Љубице 10). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

СИМОНОВИЋ Петра ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1898. године у Витковцу 

код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због погибије 

бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом Витковчана и 

стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

СИМОНОВИЋ Милорада ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1895. године у 

Витковцу код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због 
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погибије бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом 

Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

СИМОНОВИЋ Станка ГЛИГОРИЈЕ, земљорадник, рођен 1905. године у 

Миланову код Лесковца. Заробљен као борац Бабичког ПО и стрељан 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 851) 

СИМОНОВИЋ Младена НИКОЛА, ученик, рођен 1929. године у Лесковцу. 

Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића (омладинска организација). Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Дахау где је нестао 1944. године. 

(АЈ, Ж-0295003009; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

СИМОНОВИЋ - ЂОРЂЕВИЋ Петра ТАДИЈА, земљорадник, рођен 1912. године 

у Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 15. марта 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5) 

СИНАДИНОВИЋ Драгутина НИЋИФОР, земљорадник, рођен 6. септембра 

1912. године у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 21. јануара 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

СИНАНОВИЋ ФЕЈЗА, Ром, бравар у Нишу, рођен 1875. године у Нишу. Ухапшен 

од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. 

године на Бубњу код Ниша. По другим подацима, умро је од тифуса у Казненом заводу у 

Нишу. 
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67; НМН, ЛЦК,  картон логораша, бр. С/48) 

СИРТ Хемира ЛИДИЈА, Јеврејка - настањена у селу Рибаре код Крушевца. 

Избегала из Сарајева од усташког терора и дошла са породицом у Србију. Скривала се у 

подруму куће Живојина Николића где је ухапшена од Немаца са оцем и мајком јуна 1943. 

године приликом претреса села. Из нишког логора стрељана 31. јула 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

СИРТ ПАУЛА, Јеврејка - настањена у селу Рибаре код Крушевца. Избегала из 

Сарајева од усташког терора и дошла са породицом у Србију. Скривала се у подруму куће 

Живојина Николића где је ухапшена од Немаца са мужем и ћерком јуна 1943. године 

приликом претреса села. Из нишког логора стрељана 31. јула 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

СИРТ ХЕМИР, Јевреј – настањен у селу Рибаре код Крушевца. Избегао из 

Сарајева од усташког терора и дошао у Србију. Скривао се у подруму куће Живојина 

Николића где је ухапшен од Немаца са супругом и ћерком јуна 1943. године приликом 

претреса села. Из нишког логора стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

СИС АВРАМ, трговачки помоћник у Нишу (Душанова 43), рођен 1918. године у 

Београду. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

СКАЛ БЕРТА (SKALBERTA), јеврејска избеглица – досељена у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Књегиње Љубице 12). 

Нестала 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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СКАЛ ЕРВИН (SKALERWIN), јеврејска избеглица – досељен у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Књегиње Љубице 12). 

Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

СКАЛ ИДА (SKAL IDA), јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Књегиње Љубице 12). Нестала 

1942. године у Нишу. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

СКАЛ ПАУЛА (SKALPAULA), јеврејска избеглица – досељена у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Књегиње Љубице 12). 

Нестала 1942. године у Нишу.  

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

СЛАВКОВИЋ Ђорђа СТАНКО, ученик, рођен 1926. године у Горњем 

Кормињану код Косовске Каменице. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0228004009) 

СЛАВКОВИЋ Цветка СТОЈКО, земљорадник, рођен 1923. године у селу Мекиш 

код Дољевца. Заробљен од СДС-а као борац партизанског одреда код села Крајковац у 

једном склоништу. Из нишког логора стрељан 12. јуна 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас. б.б) 

СМАИЛОВИЋ Дуке КОСТА, Ром, индустријски радник у Алексинцу, рођен 1898. 

године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у алексиначкој ромској 

махали и одведен у нишки логор. Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; АЈ, Ж-0006001015) 

СМИЉКОВИЋ Василија БОРИСАВ, санитетски поднаредник СДС у Нишу 

(Звечанска 6), рођен 6. јуна 1921. године у Сарајеву. Ухапшен од Немаца 1. децембра 1942. 

године на главној железничкој станици у великој рацији као курир четничке организације 



545 
 

Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 26. 

децембра 1942. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 506; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

СМИЉКОВИЋ Илије ДУШАН, земљорадник, рођен 1898. године у Прибоју код 

Лесковца. Јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 531) 

СОКОЛОВА Дамјана ВЕРА, професор у Прокупљу, рођен 1908. године у 

Богатићу код Мачванске Митровице. За време окупације због сарадње са ПО више пута 

хапшена и довођена у нишки логор и затворе. Последњи пут ухапшена у Београду, 

спроведена у логор на Бањици и стрељана 14. септамбра 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 4, фас. 41) 

СОКОЛОВИЋ Божидара ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 2.марта 1894. године 

у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 29. јуна 1944. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016061) 

СОКОЛОВИЋ Стевана МИХАЈЛО, земљорадник, рођен 1902. године у 

Лапотинцу код Лесковца. Ухапшен од СДС 23. априла 1942. године у Лапотинцу као 

припадник месне партизанске десетине. Из нишког логора конфиниран у логор на 

Сајмиште и стрељан 1943. године. 

(НМН, ЛЦК, кут.15, фас. 448) 

СОКОЛОВИЋ Миливоја СЛОБОДАНКА, службеница Окружног уреда у Нишу, 

рођена 1913. године у Голупцу код Неготина. Ухапшена као таоц за брата који је био 
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четовођа код Кесеровића и под оптужбом да у својој кући крије Михаиловићеве официре 

који су организовали покрет у Нишу. Из нишког логора интернирана након отмице њене 

мајке из градске болнице на принудни рад у Аустрију где је убијена 1945. године. Била је 

припадница Горског штаба под редним бројем 43 у Нишу и један од главних курира. 

(АС, фонд БИА, фасцикла 54; АЈ, Ж-0516001016) 

СОКОЛОВИЋ, рођ. РАНКОВИЋ Петра ОЛГА-РУЖИЦА, службеник Црвеног 

крста у Нишу, рођена 12. августа 1894. године у Београду. Била је главни Михаиловићев 

курир и обавештајац у Нишу. Ухапшена од Гестапоа јуна 1943. године у Нишу са великим 

бројем равногорских омладинаца и припадника градске организације и заточена у логору. 

У матичним књигама умрлих, као разлог смрти, уписано је: „стрељана на Бубњу, 31. 

октобра 1943“. Међутим, један архивски документ од 30. јуна 1944. године, говори да су је 

равногорци ослободили из градске болнице у Нишу, где су је гестаповци из логора 

послали на лечење: „30. јуна ове године, око 18:30 часова дошла су два непозната 

наоружана лица у државну болницу у Нишу, разоружали стражара Стојана Николића и 

одвели притворенцу Олгу Соколовић која је била доведена на лечење из немачког лагера“. 

Од тада јој се губи траг. Према сведочанству Драгана Јовановића из Крушевца, повукла се 

са припадницима ЈВУО у Босну и ту је умрла од последица малтретирања у нишком 

логору и услед тешких услова живота у Босни.  

(ВА, НДА, кут. 32, рег. бр. 28/11-1; Сведочанство Драгана Јовановића – добијено преко Николе Пашића из 

Канаде – НМН, ЛЦК, кут. 16, нкл; СО Ниш, Матичне  књиге умрлих СО Ниш (1961-1962)– уписи за 1962. 

годину, стр. 318, упис 607) 

  СОТИРОВИЋ Штерије СОТИР, предратни управник нишке царине и резервни 

пешадијски капетан КЈВ (Душанова 2), рођен 7. августа 1885. године у Нишу. Пуштен 

јануара 1943. године из италијанског заробљеништва као рековалесцент, али је недуго 

затим ухапшен под оптужбом да помаже четнички покрет Драже Михаиловића у Нишу и 

као таоц за синове Ратомира и Ратибора – главних организатрора ЈВУО у Топлици. У 

нишком концентрационом логору остао до његовог расформирања, 14. септембра 1944. 

године када је пуштен са последњом групом затвореника. Умро 1952. године у Нишу од 

последица мучења и пребијања у логору. 

(АС, фонд БИА, фасцикла 54; СО Ниш, Матичне књиге умрлих  – уписи за 1952. годину) 
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СПАСИЋ Јована БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1. децембра 1919. године у 

Орану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. 

априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 25. фебруара 1945. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; АЈ, Ж-0101023023) 

СПАСИЋ БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 18. јуна 1895. године у Лалиновцу код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је убијен 9. 

децембра 1943. Године у подлогору Гросраминг. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен-Лалиновац; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СПАСИЋ Драгомира БУДИМИР, земљорадник, рођен 1922. године у Драинцу 

код Сврљига. Заробљен од српских добровољаца 25. јула 1942. године на појати „Мачја 

глава“ после борбе на Црном врху. Био је партизански пушкомитраљезац. Стрељан 8. 

септембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974).  

СПАСИЋ Јована ВЕСЕЛИН, земљорадник из Лалиновца код Лебана. Ухапшен од 

Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да одржава везе са 

ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је убијен 1944. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Лалиновац) 

СПАСИЋ Милована ДАРИНКА - ДАРЧЕ, кројачица у Куршумлији, рођена 9. 

јануара 1914. године у Куршумлији. Ухапшена од љотићеваца 16. јуна 1944. године као 

члан СКОЈ-а и предата је Специјалној полицији. Из затвора СП пребачена је у нишки 

логор где је стрељана 14. септембра 1944. године. Приликом ексхумације препознали су је 

мајка и брат по црној сукњи и бордо џемперу. Сахрањена је испред логора а касније 

пренета у Куршумлију и сахрањена у заједничкој костурници. 
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(НМН, ЛЦК, кут. 6, фас. 367) 

СПАСИЋ Љубомира ДРАГИША, земљорадник, рођен 1919. године у Прокупљу. 

Ухапшен као партизански активиста и стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 860) 

СПАСИЋ ЖИВАН, земљорадник из Марковца код Варварина. Пре рата издржавао 

казну у Казненом заводу у Нишу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

СПАСИЋ ЖИВОЈИН, из Црне баре код Бабушнице, стрељан 17. октобра 1941. 

године на Делијском вису. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле. Име му је било 

истакнуто на излепљеним плакатима 20. октобра 1941. године. Писало је да је стрељан 

после пресуде немачког ратног суда због убиства свога брата 14. августа 1941. године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б) 

СПАСИЋ Јована МИЛОВАН, земљорадник, рођен 22. маја 1924. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхaузен где је убијен 1944. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Лалиновац 

СПАСИЋ Манојла МИЛОРАД, земљорадник из Слишана, рођен 1909. године у 

Орану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 15. децембра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; АЈ, Ж-0101023023) 

СПАСИЋ Ђеросија МИХАЈЛО, земљорадник, рођен 1897. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутахузен где је убијен 3. 

марта 1945. годинена радилишту Гросраминг.  
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 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Ивање; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СПАСИЋ Саве СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 27. децембра 1922. године у 

Батинцу код Ћуприје. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код Рибарске 

Бање као припадник Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. Из нишког 

логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 27. новембра 1944. године. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; ИАБ, BdS, M-104) 

СПАСИЋ Никодија СТАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1907. године у Горњој 

Коритници код Беле Паланке. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 11. новембра 

1943. године. 

(АЈ, Ж-0087022002) 

СПАСИЋ Јована СТЕВАН, земљорадник, рођен 1921. године у Лалиновцу код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 13. децембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Лалиновац) 

СПАСОЈЕВИЋ Богдана РАДОСАВ, земљорадник у Тулару код Медвеђе, рођен 

1905. године у Медвеђи код Лесковца. Ухапшен од немачке војске маја 1941. године под 

оптужбом да је са другим четницима учествовао у нападу на рудник Леце 18. априла 1941. 

године. Из затвора Среског суда пребачен у нишки концентрантрациони логор где је 

погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бекства логораша. 

(АЈ, Ж-0642034005; изјава и подаци Михајла Ђурашиновића из села Стубла код Медвеђе) 

СПИРИДОНОВИЋ Луке ПЕТРОНИЈЕ, земљорадник, рођен 1914. године у селу 

Мали Вртоп (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 
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партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Убијен 

30. новембра 1943. године у логору Босварт.  

(АЈ, Ж-0154022015;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 281) 

СТАЈИЋ Стојана БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1923. године у Горњем 

Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 25. маја 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

СТАЈИЋ Живојина БОШКО, земљорадник, рођен 1904. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је убијен 13. 

априла 1944. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272) 

СТАЈИЋ Ђорђа ВАСИЉКО, земљорадник, рођен 1910. године у Топоници код 

Житорађе. Заробљен од бугарске војске фебруара 1942. године на Пасјачи као месни борац 

Топличког ПО. Из нишког логора стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0827030002) 

СТАЈИЋ Антонија ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 7. децембра 1910. године у 

Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 18. 

фебруара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 
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СТАЈИЋ Младена МИЛАН, земљорадник, рођен 1914. године у Игришту код 

Вучја. Заробљен од четника Косте Пећанца децембра 1941. године као борац Бабичког ПО 

и спроведен у нишки концентрациони логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0789032020) 

СТАМБОЛИЋ С. ДОБРИЛА - СТАНА, учитељица у Гојмановцу код Сврљига, 

рођена 1912. године у селу Брезова код Ивањице. Заробљена од четника Косте Пећанца 

марта 1942. године као политички комесар Бабичког партизанског одреда на месту званом 

„Ракош“ испод Суве планине. После тешког мучеља у нишком логору, стрељана као 

Радмила Марковић (лажно име), 17. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а). 

СТАМЕНКОВИЋ Светозара АЛЕКСАНДАР, студент у Лесковцу (Војводе 

Мицка 12), рођен 9. марта 1922. године у Лесковцу. Ухапшен од лесковачке 

фелджандармерије априла 1943. године у Борском руднику као припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића. Био је припадник равногорске омладине и један од водећих 

тројки. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 25. септембра 1943. 

године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 253) 

СТАМЕНКОВИЋ Андреје БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 1921. године у 

Јарсенову код Лесковца. Заробљен од СДС и четника фебруара 1942. године као месни 

припадник Лесковачког (Кукавичког) ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад 

у Норвешку где је стрељан 26. новембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; АЈ, Ж-0300086003) 

СТАМЕНКОВИЋ Јефтимија ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1920. године у 

Слатини код Грделице. Заробљен као месни партизански борац и стрељан 1943. године на 

Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж-0171029009) 

СТАМЕНКОВИЋ ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 10. јула 1901. године у 

Бачевини код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године прилоком претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ 

Маутхаузен где је убијен 27. априла 1944. године на радилишту Гросраминг. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Бачевина; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТАМЕНКОВИЋ АнтонијаДРАГОМИР, земљорадник из Нозрине код 

Алексинца. Ухапшен од Бугара10. маја 1943. године као припадник ЈВУО. Из бугарског 

затвора у Нишу предат немачком логору 1. јуна 1943. године и ту му се губи сваки траг. 

Према пријави мештана, Немци су га стрељали 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша и 

уписали на излепљеним плакатима као „Драгомира Мутића из Вукање“. По мајци је носио 

презиме Митић, а ухваћен је у Вукањи као активни четник потпоручника Милана Матића. 

Попут многих других Михаиловићевих логораша, на истој плакатираној објави од 10 јула, 

понео је жиг страдања за партизанску идеју. На споменику погинулим борцима у НОР-у и 

жртвама фашистичког терора у Нозрини и Вукањи није уписан. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 15/6-1; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис) 

СТАМЕНКОВИЋ Вукадина ДУШАН, земљорадник, рођен 1914. године у 

Остатовици код Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942. године на месту званом 

„Разбојница“ испод Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Из нишког 

логора отеран на принудан рад у Норвешку где је убијен 25. јануара 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. б.б; АЈ,Ж-0037045009) 

СТАМЕНКОВИЋ Тихомира ЂОРЂЕ – ЂОКА ЦРНИ, радник у ложионици 

„Црвени крст“ у Нишу, рођен 1920. године у Брестовцу код Лесковца. Ухапшен од 

Специјалне полиције 14. фебруара 1942. године у Нишу као активиста партизанског 

покрета-члан реонског комитета бироа у ложионици. Стрељан 10. марта 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 
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(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. б.б) 

СТАМЕНКОВИЋ-СТАНКОВИЋ Обрада ЖИВОТА-СТАНЧИН, земљорадник, 

рођен 1914. године у Моравцу код Алексинца. Ухапшен од СДС априла 1944. године у 

Моравцу као партизански сарадник и спроведен у логор.  Стрељан 20. јула 1944. године на 

Бубњу код Ниша.  

 (АЈ, Ж-000904010; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

СТАМЕНКОВИЋ Милуна МИЛАН, радник у Алексинцу, рођен 3. новембра 

1912. године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца и домаће полиције 21. јуна 1944. године у 

великој рацији у Алексинцу под оптужбом да је помагао партизане. Из нишког логора 

одведен у логор на Бањици, где је боравио од 18. августа до 26. септембра 1944. године 

када је интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 28. априла 1945. године. 

(ИАН, фонд Општински одбор Савеза бораца НОР-а Алексинац, к. 15, ф. 1-101, нерегистровани папири; АЈ, 

упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Алексинац; АЈ, Ж-0006004029) 

СТАМЕНКОВИЋ МИЛУН, земљорадник, рођен 10. децембра 1919. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхaузен где је убијен 6. новембра 1943. године на радилишту Гросраминг.  

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен- Лалиновац; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТАМЕНКОВИЋ Михаила МИЛУН, земљорадник, рођен 1919. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхaузен где је убијен 1944. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Лалиновац) 

СТАМЕНКОВИЋ Александра МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1917. године у 

Семчи (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

25. јануара 1943. године у логору Ботн. 
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(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 306) 

СТАМЕНКОВИЋ Васе МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1923. године у Личју код 

Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 25. јануара 

1943. године у Ботну. 

(АЈ, Ж-0154020018;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 312) 

СТАМЕНКОВИЋ Гавре МИОДРАГ, студент, рођен 1920. године у Лесковцу. 

Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Био је припадник равногорске омладине и један 

од водећих тројки. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 7. јуна 

1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0297030016; ИАБ, BdS, M-1807) 

СТАМЕНКОВИЋ Манасија МИОДРАГ, каплар СДС у Лесковцу, рођен 10. маја 

1901. године у Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у 

Лесковцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 8. јануара 1945. године. 

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

СТАМЕНКОВИЋ НИКОЛА, саобраћајни чиновник из Прибоја код Врања. 

Ухапшен од бугарске војске 28. фебруара 1943. године у Грделици као партизански 

активиста и стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 864; картон 

логораша, С/100 ) 

СТАМЕНКОВИЋ Милутина РАТОМИР, земљорадник, рођен 1929. године у 

селу Горње Драговље (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као 

месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. 

Стрељан 1942. године у Штаргарду. 

(Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 320-321) 
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СТАМЕНКОВИЋ Јована СРЕТЕН, земљорадник из села Остатовица код 

Бабушнице. Стрељан 1942. године као припадник месне партизанске десетина на Бубњу 

код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, фас. С-166). 

СТАМЕНКОВИЋ СТАНКО, пописивач кола на главној железничкој станици у 

Нишу, рођен 11. фебруара 1915. године у Нишу. Ухапшен од нишког Гестапоа 16. 

фебруара 1944. године у Нишу као припадник железничко-саботажне организације Драже 

Михаиловића (група Гордон). Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331 С-288398; АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1 ) 

СТАМЕНКОВИЋ - СТАНКОВИЋ Сташе СТОЈАН - ШЕНК, председник 

општине Бунуша код Лесковца, рођен 1880. године у Вини код Вучја. Ухапшен од 

лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Брзи код Лесковца као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Био је организатор равногорске омладине у 

општини Бунуша и водећа тројка равногорске организације у истом крају. Из лесковачког 

затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 22. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.  

Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 5. августа 1943. године. Писало је да 

је био „комуниста“. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67-препис саопштења о стрељању; АЈ, Ж-0788003004 ; ИАБ, BdS, M-1807) 

СТАМЕНКОВИЋ Добривоја ТОМИСЛАВ, земљорадник, рођен 1921. године у 

Горњој Бресници код Прокупља. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом 

претреса Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 13. фебруара 

1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ, Ж-0518031029) 

СТАМЕНКОВИЋ Тодора ТРАЈКО, апсолвент права у Лесковцу, рођен 11. маја 

1909. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције 1942. године у Лесковцу као 

партизански активиста. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 11. 

августа 1942. године у Јајинцима код Београда. 
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(АЈ, Ж- 0865083005) 

СТАНИМИРОВИЋ Цветка БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 1927. године у Доњој 

Топоници код Прокупља. Стрељан априла 1943. године на Бубњу као заробљени борац 

ПО. 

(АЈ, Ж-0592017023) 

СТАНИМИРОВИЋПетраБОЖИДАР, службеник Нишке железничке радионице, 

рођен 1890. године у Горњој Драгуши код Прокупља – отац народног хероја Миодрага - 

Мије Станимировића. Заробљен од четника Косте Пећанца септембра 1941. године у 

нишком Заплању као борац  Нишавског ПО и одведен у логор. Стрељан 17. фебруара 1942. 

године на Бубњу код Ниша.   

(АЈ, Ж-0890129040) 

СТАНИМИРОВИЋ Николе ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1923. године у 

Дудулајцу код Мерошине. Ухапшен од СДС као сарадник Јастребачког партизанског 

одреда и стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 10, фас. б.б) 

СТАНИМИРОВИЋ Станка НОВИЦА, индустријски радник у Краљеву, рођен 

1910. године у Брезови код Ивањице. Ухапшен од немачке војске 19. априла 1941. године у 

Краљеву због недозвољеног поседовања оружја. Осуђен на смрт од Војног суда нишке 

Фелдкомандантуре и послат у нишки Казнени завод одакле је изведен на Бубањ и стрељан 

16. фебруара 1942. године са другим осуђеницима. 

(АЈ, Ж-0251005009) 

СТАНИМИРОВИЋМилића СЕКУЛА, индустријски радник у Нишу, рођен 1925. 

године у Малој Драгуши код Прокупља. Заробљен од СДС јуна 1942. године приликом 

претреса подјастребачких села и доведен у логор. Стрељан 8. септембра 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0092003032; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр. 300) 
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СТАНИСАВЉЕВИЋ Петра ВИТОМИР, земљорадник, рођен 2. октобра 1927. 

године у Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 19. децембра 1944. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

СТАНИСАВЉЕВИЋ Мирка ВЛАДИМИР, обућар, рођен 16. октобра 1914. 

године у Урошевцу (живео у селу Рибаре код Крушевца). Заробљен од Бугара 3. августа 

1942. године у Бољевцу код Рибарске Бање као припадник Горског штаба XII ЈВУО мајора 

Добривоја Маринковића. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен и нестао. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; Црвени крст Републике Србије – подаци 

службе тражења) 

СТАНИСАВЉЕВИЋ, рођ. СТОШИЋ Стојка ДУШАНКА, учитељица у 

Алексинцу, рођена 6. децембра 1906. године у Врању. Ухапшена новембра 1943. године од 

СДС у Алексинцу са ћерком Надеждом када се враћала са саслушања из четничког штаба. 

Из нишког логора стрељана 20. јула 1944. на Бубњу код Ниша. Према сведочењу Надежде 

Станисављевић, била је члан КПЈ још од 1934. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 868; НМН, 

књига изјава логораша (бр. 23), изјава Надежде Станисављевић; Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, 

Алексиначке жртве XX века, 73; С.Андрејевић, Споменица просветним радницима..., 116-117) 

СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛЕ, земљорадник из Мале Копашнице код Грделице. Из 

нишког логора стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б. Подаци за логораше из општине Грделица) 

СТАНИСАВЉЕВИЋ Димитрија МИОДРАГ-КЕНЕ, радник нишке железничке 

радионце, рођен 1912. године у Соко Бањи. Заробљен од четника Косте Пећанца као борац 

Озренског ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је убијен 

1942. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 
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СТАНИСАВЉЕВИЋ Благоја ПАНТА, пекарски радник у Нишу (Ловћенска 6), 

рођен 1889. године у Власотинцу. Ухапшен од нишке полиције 17. октобра 1941. године. 

Умро 15. децембра 1941. године у Среском затвору у Нишу.  

(НМН, картон логораша, бр. С/23)  

СТАНИСАВЉЕВИЋ Димитрија СТЕВАН, земљорадник, рођен 1902. године у 

Јабуковцу код Неготина. Ухапшен од Немаца због поседовања оружја и осуђен на смрт. 

Стрељан 1. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 01920002008) 

СТАНИСАВЉЕВИЋ Димитрија СТОЈАДИН, капетан I кл. у Лесковцу – 

припадник одреда СДС, рођен 1905. године у Грделици код Лесковца. Ухапшен од 

лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића. У заплењеној архиви је нађено да је одређен за команданта 

2. власинске бригаде ЈВУО. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 

22. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.  Име му је било истакнуто са осталим 

присталицама Д.М на излепљеним плакатима 5. августа 1943. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67-препис саопштења о стрељању; АЈ, Ж-0295013004 ; ИАБ, BdS, M-1807) 

СТАНИЋ Косте МИЛЕ, индустријски радник у Алексинцу где је живео као 

избеглица, рођен 1900. у Ивакуши код Оточца (Хрватска). Ухапшен од немачке војске јуна 

1943. године у Алексинцу као припадник НОП-а и спроведен у нишки логор. Стрељан  31. 

јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца; АЈ, Ж-0019023018) 

СТАНИЋ Манојла ПЕТАР - ПЕРО, авио - механичар, рођен 24. фебруара 1920. 

године у Новој Градишки (Хрватска – избеглица из НДХ, живео у Нишу). Заробљен од 

Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код Рибарске Бање као припадник Горског штаба 

XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен и нестао. 
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(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; Црвени крст Републике Србије – подаци 

службе тражења) 

СТАНИШИЋ Саве ТОДОР, учитељ у Рашкој, рођен 26. новембра 1920. године у 

селу Винић код Даниловграда (Црна Гора). Заробљен од четника Косте Пећанца 19. 

децембра 1941. године изнад села Рудно и спроведен у нишки логор. Погинуо 12. фебруара 

1942. године приликом великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, С/103; М.Миловановић, 296) 

СТАНКОВИЋ Николе АДАМ, службеник у Нишу, рођен 1912. године у Нишу. Из 

нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 11. новембра 1943. године. 

(АЈ, Ж-0397120019) 

СТАНКОВИЋ Милорада АЛЕКСАНДАР, војно лице из Дражевца код 

Алексинца. Стрељан 1942. године на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас. С-194). 

СТАНКОВИЋ Миливоја БОЖИДАР, ђак, рођен 1920. године у Лазарици код 

Крушевца. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године у Лазарици као сарадник 

ОК КПЈ Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

СТАНКОВИЋ Обрада ВАСИЛИЈЕ, земљорадник, рођен 1902. године у 

Суповцу.Ухашен од Бугара 3. августа 1942. године у Суповцу као припадник месне сеоске 

страже у селу. Злостављан у бугарском затвору након су га Немци преместили у логор. 

Дана 24. новембра 1942. године отеран је са групом логораша поред моста у селу Мрамор 

код Ниша и стрељан од стране Бугара у циљу одмазде.  

(АЈ, ФРШ, фас. 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; АЈ, Ж-

0013101007) 

СТАНКОВИЋ Димчета ВАСИЉКО, земљорадник, рођен 1917. године у Равној 

Бањи код Медвеђе. Ухапшен од Бугара у операцији „Kreis“ 2.јуна 1943. године у Равној 
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Бањи као припадник четничког-равногорског покрета. Стрељан 21. октобра 1943. године 

на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас. Ж-17; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 26/6-1; ВА, НАВ, Т-311, Р-175, С-1296) 

СТАНКОВИЋ Владислава ВЕЛИМИР – ВЕЉА, наредник-водник I кл. КЈВ у 

Зајечару – припадник Окружне команде СДС у Зајечару, рођен 19. децембра 1907. године 

у Гостивару. Ухапшен од бугарске војске 3. јула 1943. године у Зајечару као главни 

Михаиловићев курир између Зајечара и Ниша – приликом хапшења пружио отпор. Из 

нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 25. септембра 1943. године у 

Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 228; П.Мартиновић-Бајица, Милан 

Недић, 379) 

СТАНКОВИЋ Симе ВЕЛИН, земљорадник, рођен 1904. године у Слишану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је убијен 21. 

марта 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

СТАНКОВИЋ Јефтимија ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1920. године у 

Слатини код Грделице. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године у Слатини код Грделице 

због сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 20. септембра 1943. године.  

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слатина) 

СТАНКОВИЋ Михајла ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1909. године у селу 

Велико Трњане код Вучја. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша као 

заробљени борац Лесковачког ПО. 

(АЈ, Ж-0789030004) 

СТАНКОВИЋ Симе ВЛАЈКО, земљорадник, рођен 25. јануара 1922. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 
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терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхaузен где је убијен 4. децембра 1943. године на радилишту Гросраминг. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –

Лалиновац; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТАНКОВИЋ Влајка ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1921. године у Великом 

Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро од 

последица мучења марта 1942. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0155035032;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 274)  

СТАНКОВИЋ Васе ДИМИТРИЈЕ, каменорезац и општински одборник у Нишу, 

рођен 1888. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 18. децембра 1941. године као угледни 

нишки грађанин и доведен у логор где је остао до 4. фебруара 1942. године. Умро 30. 

марта 1943. године код своје куће од последица мучења у логору. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. С/31) 

СТАНКОВИЋ Миладина ДРАГИЋ, земљорадник, рођен 1924. године у Личју 

код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 22. септембра 

1943. године у Норвешкој. 

(АЈ, Ж-0154020027;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

СТАНКОВИЋ Василија ДРАГУТИН, индустријски радник у Лесковцу, рођен 

1921. године у Великом Трњану код Вучја. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 

1942. године у Лесковцу као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Норвешку где је умроновембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; АЈ, Ж-0297036005) 

СТАНКОВИЋ Данила ДРАГУТИН, машиновођа на главној железничкој станици 

у Нишу, рођен 1911. године у Требињу код Врања. Ухапшен од нишког Гестапоа 16. 

фебруара 1944. године у Нишу као  припадник железничко-саботажне организације Драже 
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Михаиловића – група „Гордон“ (курир између Ниша и Грделице) и због диверзије код 

Лесковца када је преврнут један немачки транспорт за Грчку. Из нишког логора 

интерниран у КЛ. Маутхаузен где је умро од глади 24. априла 1945. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331 С-288398; АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1; СО Ниш МКУ (1949-1950), књ .5, стр. 

422, упис 661) 

СТАНКОВИЋ Велике ЂОРЂЕ, земљорадник из Моклишта код Беле 

Паланке.Ухапшен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године у Моклишту као 

сарадник Сврљишког ПО. Из нишког логора интерниран 23. априла 1942. године на 

принудни рад у Норвешку. Убијен од стране немачких стражара 1. марта 1943. године под 

оптужбом да је припремао побуну у бараци. Сахрањен у логору Ботн. 

(АЈ, Ж-0087036002; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 294) 

СТАНКОВИЋ Младена ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1924. године у Биљачи код 

Бујановца. Заробљен од СДС као активни борац Лесковачког ПО и осуђен на смрт. 

Стрељан априла 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0118045003) 

СТАНКОВИЋ Светозара ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1926. године у селу 

Белановце код Лесковца. Заробљен од четника К.Пећанца јануара 1942. године као борац 

Лесковачког ПО. Из нишког логора стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0299053013) 

СТАНКОВИЋ Стојана ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1876. године у Влахову код 

Житорађе. Ухапшен од бугарске експедиције фебруара 1942. године приликом претреса 

Пасјаче као месни партизански борац. Из нишког логора стрељан 10. марта 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0826003001). 

СТАНКОВИЋ Љутомира ЖИВАН, земљорадник, рођен у Миљковцу код 

Сврљига. Заробљен од Бугара 28. јуна 1942. године у Миљковцу као партизански 

сарадник. Из нишког логора интерниран на присилни рад у Норвешку где је погинуо.  
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(Д.Мирчетић, Сврљишка брда и врх зелени...,343) 

СТАНКОВИЋ Владимира ЖИВКО, земљорадник, рођен 20. марта 1923. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхaузен где је убијен 13. децембра 1944. године на радилишту Гросраминг. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –

Лалиновац; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТАНКОВИЋ Драгослава ЖИВОЈИН, ученик, рођен 1924. године у Прокупљу. 

Ухапшен од нишке Специјалне полиције фебруара 1942. године у Прокупљу као активиста 

СКОЈ-а. Из нишког логора отеран на принудан рад у Норвешку где је стрељан 22. јула 

1943. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0516002017) 

СТАНКОВИЋ Станка ЖИВОТА - ЦИГА, општински службеник, рођен 1907. 

године у Алексинцу. Ухапшен од алексиначке фелджандармерије 21. јула 1944. године у 

Алексинцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Депортован у нишки 

логор, потом на Бањицу где је стрељан 20. августа 1944. године са Радмилом Богдановић и 

још четири припадника четничког - равногорског покрета. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 

СТАНКОВИЋ-СТАНОЈЕВИЋ Илије ЗАФИР, земљорадник, рођен 1889. године 

у Дрводељи код Лебана. Ухапшен од Бугара у операцији „Kreis“ 2.јуна 1943. године у 

Радевцу код Лебана као припадник четничког - равногорског покрета. Потпоручник Љубен 

га је из бугарског затвора предао немачком логору у Нишу 22. јуна 1943. године. Стрељан 

8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним 

плакатима 10. јула 1943. године. Писало је да је стрељан као „комуниста“. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас. Ж-17; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 26/6-1; ВА, НАВ, Т-311, Р-175, С-1296) 

СТАНКОВИЋ Секуле ЗВЕЗДАН, срески референт за избеглице у Куршумлији, 

рођен 28. јануара 1922. године у Куршумлији. Ухапшен од Бугара 25. марта 1943. у 
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Куршумлији као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 25. фебруара 1944. године. 

(Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у НОБ – рукопис у ИАН) 

СТАНКОВИЋ Милутина ЈЕВРЕМ, земљорадник, рођен 1921. године у 

Штрбовцу код Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942. године на месту званом 

„Разбојница“ испод Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Из нишког 

логора отеран на принудан рад у Норвешку где је погинуо 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б; Ђ.Златковић, Зла времена – монографија Лужнице 1876-1945, 478-479) 

СТАНКОВИЋ Стојана ЉУБОМИР, земљорадник у Доњем Матејевцу код Ниша, 

рођен 1902. године у Дреновцу код Прокупља. Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу 

код Ниша. 

(АЈ, Ж-0360110006)  

СТАНКОВИЋ Младена МИЛИЈА, земљорадник, рођен 1926. године у Личју код 

Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 1942. године 

у Норвешкој. 

(АЈ, Ж-0154020024;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

СТАНКОВИЋ МИЛОРАД, земљорадник из Вукање код Алексинца. Ухашен од 

Бугара 19. децембра 1942. године у Вукањи као припадник месне четничке страже у селу – 

у претресу му је нађена пушка и муниција. Учествовао са другим Вукањцима у борби 

против Бугара октобра 1942. године на Великом Јастрепцу као припадник батаљона 

потпоручника Милана Матића. Бугарски војни суд га је осудио на смрт и предао немачком 

логору као таоца за одмазду. Нестао у нишком концентрационом логору. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, фонд Ратна штета (1941-

1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; Податке 

за похапшене Вукањце на Светог Николу дао је један из ове групе – Добросав Ивановић, кога је бугарски суд 

осудио на заточеништво у интернирском логору.) 



565 
 

СТАНКОВИЋ Јефте МИЛУТИН, земљорадник, рођен 20. августа 1907. године у 

Бачевини код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхaузен где је убијен 19. новембра 1943. године на радилишту Гросраминг. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен –Бачевина; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТАНКОВИЋ - МЛАДЕНОВИЋ Миливоја МЛАДЕН, земљорадник, рођен 

1915. године у Лужану код Алексинца. Ухапшен од Бугара маја 1943. године због сарадње 

са припадницима ЈВУО-одређен за команданта Лужана. Стрељан 18. августа 1943. године 

на Бубњу код Ниша. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 15/6-1; НА, НДА, кут. 24А, рег. бр. 11/6-2; АЈ, Ж-0272003002) 

СТАНКОВИЋ Вучка РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 2. августа 1918. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 7. децембра 1944. године. 

 (ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156052) 

СТАНКОВИЋ Јефте РАДОВАН, земљорадник, рођен 1910. године у Бачевини 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 10. априла 1945. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен -Бачевина) 

СТАНКОВИЋ Китана РАНКО, земљорадник, рођен 1902. године у селу 

Краставче (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора конфиниран у логор на Сајмишту. Убијен 9. 

септембра 1942. године у истом логору. 
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(АЈ, Ж-0357064002;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

СТАНКОВИЋ Драгутина СВЕТИСЛАВ, учитељ у Прокупљу, рођен 15. јануара 

1915. године у Печењевцу код Лесковца. Заробљен као борац Топличког ПО и предат 

немачком логору где је убијен почетком марта 1942. године. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

СТАНКОВИЋ Милана СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1906. године у 

Горњем Стрижевцу код Бабушнице. Ухапшен од бугарске војске марта 1942. године као 

месни партизански борац. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф. С-166; АЈ, Ж-0036028007) 

СТАНКОВИЋ Драгутина СВЕТОЛИК, земљорадник, рођен 1910. године у 

Витковцу код Алексинца. Ухапшен од Бугара 1. децембра 1942. године у Витковцу због 

погибије бугарских војника на прузи. Из нишког логора одведен са великом групом 

Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године поред Церовачког моста у близини Ражња. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

 

СТАНКОВИЋ Јована СВЕТОМИР, земљорадник, рођен 15. марта 1922. године у 

Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 23. јуна 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093009) 

СТАНКОВИЋ Љубомира СВЕТИСЛАВ, трговачки помоћник, рођен 1927. 

године у Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у 

Лесковцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића (омладински штаб 501). 

Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где му се губи сваки 

траг. 

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 
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СТАНКОВИЋ Ђоке СРБОЉУБ, земљорадник, рођен 28. јануара 1910. године у 

Житном Потоку код Житорађе. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 16. децембра 1943. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0520091008) 

СТАНКОВИЋ Цветана СТАНИМИР, земљорадник, рођен 1904. године у селу 

Велики Вртоп (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. Дахау где је 

убијен 27. новембра 1942. године.  

(АЈ, Ж-0155037026;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 271) 

СТАНКОВИЋ Саве СТАНКО, кројач у Нишу (Трг Краља Милана 4), рођен 31. 

марта 1921. године у Калгану (САД). Ухапшен од Специјалне полиције 23. јуна 1941. 

године у Нишу као члан КПЈ и месног комитета СКОЈ-а. Према извештају полицијског 

агента, у претресу стана нађена је књига „Ускрсење“ од Лава Толстоја и 14 разних 

фотографија. Из затвора Специјалне полиције конфиниран у логор на Бањици и стрељан 

15. августа 1941. године у селу Скела. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 66; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,46) 

СТАНКОВИЋ Јована СТОЈАН, капетан I кл. у Нишу, рођен 1902. године у 

Житковцу. Ухапшен од немачке војске, спроведен у нишки концентрациони логор где је 

умро 23. јануара 1942. године. 

(АЈ, Ж-0865082005) 

СТАНКОВИЋ-СТОЈАНОВИЋ Станче ТИХОМИР-ПЕРА, студент технике, 

рођен 1920. године у Старој Божурни код Прокупља. Ухапшен од СДС 5. априла 1942. 

године код Прокупља као активиста Топличког ПО.Обешен маја 1942. године на тавану 

нишког концентрационог логора.  

(ЗБ.НОР,1/21, 250; АЈ, Ж-0827027006) 
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СТАНКОВИЋ  Јована УРОШ, земљорадник, рођен 1889. године у Врањској бањи 

а живео је у Глоговици код Алексинца. Ухапшен од СДС-а октобра 1943. Године као 

партизански активиста и спроведен у Казнени завод а одатле у логор. Стрељан у кругу 

логора 14. септембра 1944. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 6, ф-390) 

СТАНКОВИЋ Добросава ЦВЕТКО, земљорадник, рођен 1911. године у Суповцу 

код Алексинца.Ухашен од Бугара 3. августа 1942. године у Суповцу од Бугара као 

припадник месне сеоске страже у селу. Злостављан у бугарском затвору у Нишу након 

чега су га Немци преместили у логор. Стрељан са групом логораша 24. новембра 1942. 

године поред моста у селу Мрамор код Ниша.  

(АЈ, ФРШ, фас. 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; АЈ, Ж-

0013101006) 

СТАНКОВИЋ Андрије ЧЕДОМИР, обућарски радник у Лесковцу (Старине 

Новака 70), рођен 21. септембра 1921. године у Лесковцу.  Ухапшен од Специјалне 

полиције новембра 1942. године у Лесковцу као организатор агитационих група. Из 

нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 19. фебруара 1943. године у 

Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 654; S.Begović, Logor Banjica...,323) 

СТАНОЈЕВИЋ Костадина АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 20. маја 1927. 

године у Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године 

приликом претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран 

у КЛ. Маутхаузен где је убијен 20. јануара 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156045) 

СТАНОЈЕВИЋ Тасе АНДРЕЈА,  адвокат у Београду, рођен 1898. године у 

Власотинцу. Ухапшен у Београду и доведен у Ниш. Из нишког логора изведен на Бубањ и 

стрељан 7. јуна 1943. године. 
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(АЈ, Ж-0747024017) 

СТАНОЈЕВИЋ Светислава БОГОСАВ- БОЈКА, кафеџија у Тешици, рођен 1894. 

године у Тешици код Алексинца. Ухапшен 1. октобра 1943. године од стране нишког 

Гестапоа и бугарске војске после диверзије у ноћи између 29/30. септембра, коју су извели 

припадници ЈВУО. Оптужен је као саучесник – помагач у диверзији, јер се те ноћи налазио 

као стражар на прузи. Из нишког логора одведен на суђење пред немачким судом који га је 

због саучесништва осудио на смрт. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

 (НМН, ЛЦК, кут. 1, фас. С-209; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис). 

СТАНОЈЕВИЋ Светислава БОЖИДАР- БОТА, земљорадник, рођен 1897. 

године у Тешици код Алексинца. Ухапшен 1. октобра 1943. године од стране нишког 

Гестапоа и бугарске војске после диверзије у ноћи између 29/30. септембра, коју су извели 

припадници ЈВУО. Оптужен је као саучесник – помагач у диверзији, јер се те ноћи налазио 

као стражар на прузи. Из нишког логора одведен на суђење пред немачким судом који га је 

због саучесништва осудио на смрт. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

 (НМН, ЛЦК, кут. 1, фас. С-209; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис). 

СТАНОЈЕВИЋ Тодора ВАСИЉКО, земљорадник, рођен 1904. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 21. септембра 1943. године на радилишту Гросраминг. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –

Лалиновац; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТАНОЈЕВИЋ Велибора ДРАГИША, општински деловођа у Тешици, рођен 20. 

августа 1920. године у Тешици код Алексинца. Ухапшен 1. октобра 1943. године од стране 

нишког Гестапоа и бугарске војске после диверзије у ноћи између 29/30. септембра, коју су 

извели припадници ЈВУО. Оптужен је као саучесник – помагач у диверзији, јер се те ноћи 

налазио као стражар на прузи. Из нишког логора одведен на суђење пред немачким судом 
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који га је због саучесништва осудио на смрт. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу 

код Ниша.  

 (НМН, ЛЦК, кут. 1, фас. С-209; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис). 

СТАНОЈЕВИЋ Радисава ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1907. године у селу 

Трубаревац код Соко бање. Ухапшен од Бугара 9. септембра 1943. године у Трубаревцу. 

Из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачку где је умро 9. априла 1944. 

године у логорској болници ЕISENHERZ.  

(НМН, картон логораша,  С/1-а)  

СТАНОЈЕВИЋ Мите ДУШАН, земљорадник, рођен 1906. године у Горњем 

Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 1945. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

СТАНОЈЕВИЋ Стевана ЖАРКО, радник у Алексинцу, рођен 21. јануара 1910. 

године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца и домаће полиције 21. јуна 1944. године у 

великој рацији у Алексинцу под оптужбом да је помагао партизане. Из Нишког логора 

одведен у логор на Бањици, где је боравио од 18. августа до 26. септембра 1944. године 

када је интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 22. новембра 1944. године. 

(ИАН, фонд Општински одбор Савеза бораца НОР-а Алексинац, к. 15, ф. 1-101, нерегистровани папири; АЈ, 

упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Алексинац; АЈ, Ж-0007018002) 

СТАНОЈЕВИЋ Вучка ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 5. маја 1925. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхaузен где је убијен 20. јануара 1945. године. Оставио оца и мајку Младенку. Брат 

Сретен је стрељан на Бубњу.   
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(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156047) 

СТАНОЈЕВИЋ Душана ЖИВОЈИН, металски радник, рођен 1920. године у 

Манојловцу код Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца марта 1942. године као 

борац Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је 

стрељан 1.септембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

СТАНОЈЕВИЋ Душана ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1923. године у селу 

Манојловце код Лесковца. Заробљен од бугарске војске 1942. године као борац 

Лесковачког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је 

стрељан 1. септембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, кутија 11; АЈ, Ж-0300075007) 

СТАНОЈЕВИЋ Стојанче ЈОВАН, земљорадник, рођен 15. новембра1902. године 

у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 15. августа 1944. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016065) 

СТАНОЈЕВИЋ Цветка ЉУБИСАВ, земљорадник, рођен 1888. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 17. априла 1945. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016050) 

СТАНОЈЕВИЋ Милана ЉУБОМИР, студент у Нишу, рођен 7. септембра 1921. 

године у Смедереву.Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у 



572 
 

Лесковцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 8. јануара 1945. године. 

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

СТАНОЈЕВИЋ Добросава МИЛУТИН, студент, рођен 7. априла 1922. године у 

Власотинцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Власотинцу 

као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је припадник равногорске 

омладине и један од водећих тројки. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор а 

одатле на присилни рад у КЛ. Маутхаузен. Убијен 10. јула 1944. године у радној команди 

„Мелк“. 

(ИАБ, BdS, М-1807; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)  

СТАНОЈЕВИЋ Тодора МИХАИЛО, земљорадник, рођен 10. марта 1914. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхaузен где је убијен 28. јуна 1944. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Лалиновац) 

СТАНОЈЕВИЋ Драгољуба МОМИР-БЕЛИ, земљорадник из Драинца код 

Сврљига. Ухапшен као борац Сврљишког ПО од стране СДС и месне милиције заједно са 

Будимиром Спасићем на месту „Јагњило“ изнад Драинца код Сврљига. Осуђен на смрт од 

стране Преког суда СДС у Нишу и предат немачком логору у циљу одмазде. Стрељан 8. 

септембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(Д.Мирчетић, Сврљишка брда и врх зелени...,343) 

СТАНОЈЕВИЋ Драгољуба МОМЧИЛО, земљорадник, рођен 1922. године у 

Драинцу код Сврљига. Заробљен као борац Сврљишког ПО од стране СДС 25. јула 1942. 

године на месту званом „Мачја глава“, после борбе на Зеленом врху. Стрељан 1942. године 

на Бубњу код Ниша.  

(НМН, кутија 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974). 
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СТАНОЈЕВИЋ Владимира РАДОВАН, земљорадник, рођен 6. септембра 1915. 

године у Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године 

приликом претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора 

предат нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 29. јануара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

СТАНОЈЕВИЋ Жоке РАКА, земљорадник у Алексинцу, рођен 1903. године у 

Лијешту код Подгорице (Црна Гора). Ухапшен од нишког Гестапоа 18. јула 1943. године у 

Алексинцу као партизански активиста и одведен у Нишки логор. Стрељан 31. јула 1943. 

године на Бубњу код Ниша.   

(ВА, НДА, кут. 23, рег. бр. 41/6-1; Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73; 

НМН, ЛЦК, к. 14, ф. б.б) 

СТАНОЈЕВИЋ САВА, земљорадник из села Кривељ код Бора. Стрељан 9. августа 

1941. године на Делијском Вису. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле.   

(НМН, картон логораша, бр. С/27) 

СТАНОЈЕВИЋ - ЗЛАТКОВИЋ Ранђела СВЕТИСЛАВ, земљорадник из села 

Доњи Присјан код Власотинца. Ухапшен од жандарма маја 1943. године као сарадник 

партизанског одреда и месне партизанске десетине у свом селу. Стрељан 31. јула 1943. 

године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима, 5. 

августа 1943. године.  

(НМН, кутија 8, ф б.б)  

СТАНОЈЕВИЋ Милије СВЕТОЗАР, пензионер у Нишу, рођен 1. марта 1883. 

године у Рготини код Бора. Из нишког логора стрељан августа 1944. године на Бубњу код 

Ниша. 

(СО Ниш, МКУ (1949-1950), књ. 5, стр. 393, упис бр. 602)  

СТАНОЈЕВИЋ Манојла СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1907. године у 

Дубочану код Салаша. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж-054003002) 

СТАНОЈЕВИЋ Божила СТАНЧА, земљорадник, рођен 20. августа1903. године у 

Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 18. априла 1944. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016035) 

СТАНОЈЕВИЋ Трајка ЧЕДОМИР - МУКА, текстилни радник, рођен 1918. 

године у селу Козаре код Лесковца. Заробљен од СДС и четника Косте Пећанца јануара 

1942. године као борац Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је умро30. септембра 1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

СТАНЧУЛОВИЋ Петра АЛИМПИЈЕ, земљорадник, рођен 1908. године у 

Србову код Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0353040006) 

СТАНЧУЛОВИЋ ПЕТАР, земљорадник, рођен 1894. године у Србову код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0353040005) 

СТАРИХА Матије ЈАНЕЗ, мајор у команди СДС у Нишу, рођен 4. априла 1907. 

године у Содиновасу код Црномељска (Словенија). Ухапшен од Специјалне полиције 4. 

септембра 1942. године у Нишу под оптужбом да је наводно партизански обавештајац у 

редовима СДС. Из затвора Специјалне полиције у Нишу одведен у затвор Гестапоа у 

Београду. Стрељан 8. децембра 1942. године у Јајинцима код Београда. Према 

послератном извештају УДБ-е Југославије, мајор Стариха је био припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића а на саслушању га је највероватније открио судски капетан 

Јован Тошић због чега је и наређено његово хапшење. 
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(СО Ниш МКУ (1950-1951), књ .6, стр. 317, упис 519; S.Begović, Logor Banjica...,210; ИАБ, УГБ СП IV-А/51/А, 

бр. 1.65) 

СТЕВАНОВИЋ Чедомира БОГОМИР, земљорадник, рођен 1928. године у Церју 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 15. априла 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

СТЕВАНОВИЋ БОЖИДАР, студент у Лесковцу, рођен 29. септембра 1923. 

године у Лесковцу.Према послератној пријави његове породице, из нишког логора одведен 

на принудни рад у Немачку где је нестао. 

(Црвени крст Републике Србије – подаци службе тражења; АЈ, пријава за Божидара Стевановића) 

СТЕВАНОВИЋ Тодора ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1926. године у Чубури 

код Прокупља. Ухапшен од четника Косте Пећанца 27. марта 1942. године у Чубури као 

сарадник Топличког ПО. Из затвора Специјалне полиције у Нишу пребачен у логор а 

одатле одведен преко Сајмишта на принудни рад у Норвешку. Убијен 15. новембра 1942. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. бб; АЈ, Ж-0336018005)  

СТЕВАНОВИЋ Анте ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1911. године у селу 

Тиовац код Сврљига. Заробљен од Бугара у марту 1942. године. Из нишког логора 

интерниран за Норвешку где је умро.  

(НМН, кутија 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974).  

СТЕВАНОВИЋ Николе ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1900. године у Рујнику 

код Ниша. Према пријави његових најближих након хапшења од стране Немаца 1943. 

године одведен у Ниш где је нестао. На споменику погинулим борцима у НОР-у и жртвама 

фашистичког терора у Рујнику није уписан. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Рујник“) 
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СТЕВАНОВИЋ Михајла ЗЛАТКО, земљорадник, рођен 1898. године у Магашу 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је 

убијен 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Магаш) 

СТЕВАНОВИЋ Живојина ИСИДОР - СИДА „БЕШАНАЦ“, земљорадник, 

рођен 1905. године у Бобовишту код Алексинца. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. 

године у Вукањи код Алексинца као заменик команданта месне четничке страже и главни 

курир са Горским штабом XII у Рибарској Бањи. Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу 

код Ниша. Име му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на 

излепљеним плакатима, 5. августа 1943. године. 

(ИАБ, BdS, I – 45; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 30/1-1; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а 

заборављени – необјављени рукопис) 

СТЕВАНОВИЋ Стојанче ЈОСИФ, земљорадник, рођен 6. јуна 1915. године у 

Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ.  Маутхаузен где је убијен 

14. априла 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

  СТЕВАНОВИЋ Милутина КОСАРА, домаћица у Лознацу код Алексинца, рођена 

1885. године у месту Житинени код Дабра (Македонија). Ухапшена од СДС 1943. године 

као таоц за супруга Миливоја Стефановића-Ратка и његовог брата– организаторе 

партизанског покрета у моравском срезу. Из нишког логора стрељана 8. јуна 1943. године 

на Бубњу код Ниша са још две логорашице.  

(АЈ, Ж-1032004007) 

СТЕВАНОВИЋ Јоксима МИЛЕНТИЈЕ, земљорадник, рођен 1910. године у селу 

Тиовац код Сврљига. Заробљен од Бугара у марту 1942. године као борац Сврљишког 



577 
 

партизанског одреда. Из нишког логора интерниран за Норвешку где је умро 1. децембра 

1942. године у логору Корген. 

(НМН, кутија 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974). 

СТЕВАНОВИЋ Николе МИЛЕНТИЈЕ, земљорадник, рођен 1. јуна 1895. године 

у Доњем Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 12. октобра 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105017) 

СТЕВАНОВИЋ Маријана МИЛОРАД, земљорадник, рођен 4. децембра 1912. 

године у Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године 

приликом претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора 

предат нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

СТЕВАНОВИЋ Стевана МИЛОРАД-ЗУБА, радник нишке железничке 

радионице, рођен 19. јуна 1916. године у Крчагову код Ужица. Ухапшен од Специјалне 

полиције 11. новембра 1941. године у Нишу као организатор НОП-а у радионици (био је 

вођа политичког актива). Из нишког логора стрељан са великом групом 10. марта 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас. С-42) 

  СТЕВАНОВИЋ Гаврила МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1881. године у 

Лознацу код Алексинца. Ухапшен од СДС 1943. године као таоц за сина Миливоја 

Стефановића-Ратка и његовог брата– организаторе партизанског покрета у моравском 

срезу. Из нишког логора стрељан 4. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-1032004008) 
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СТЕВАНОВИЋ Ранђела РАДОЈИЦА, земљорадник из Чубуре код Прокупља. 

Ухапшен од четника Косте Пећанца 27. марта 1942. године у Чубури као сарадник 

Топличког ПО. Из затвора Специјалне полиције у Нишу пребачен у логор а одатле одведен 

преко Сајмишта на принудни рад у Норвешку. Убијен 1945. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. бб; АЈ, Ж-0336018007)  

СТЕВАНОВИЋ Љубомира СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1912. године у 

Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса 

села под сумњом да одржава везе са ПО (пуштен на привремено одсуство из ЈВУО због 

славе и заробљен као припадник равногорског покрета). Из нишког логора интерниран у 

КЛ. Маутхаузен где је убијен 20. јануара 1945. године. Оставио ћерку Раду. Брат Младен - 

Маре погинуо је као четник у борби против партизана у Церју и постхумно одликован на 

предлог команданта Младеновића. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; изјава Душана Стефановића из Церја; ВА, ЧА, к. 

99, док. бр. С-В-16678 – наредба бр. 54 команданта Горског штаба бр. 180 за 5. фебруар 1944) 

СТЕВАНОВИЋ Петра ТОДОСИЈЕ, земљорадник, рођен 1912. године у Чубури 

код Прокупља. Ухапшен од четника Косте Пећанца 27. марта 1942. године у Чубури као 

сарадник Топличког ПО. Из затвора Специјалне полиције у Нишу пребачен у логор а 

одатле одведен преко Сајмишта на принудни рад у Норвешку. Убијен 15. јануара 1944. 

године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. бб; АЈ, Ж-0336018004)  

СТЕВАНОВИЋ Неше ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 7. јуна 1908. године у 

Међухану код Блаца. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 1945. године. 

(Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012008) 

СТЕВИЋ Илије МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1887. године у Лукову код 

Бољевца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж-0103009005) 

СТЕВОВИЋ Шћепана ВИДАК, учитељ у Нишу, рођен 1904. године у селу Стуб 

код Никшића (Црна Гора). Стрељан 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-2888011017) 

STEINBERGROSA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Вождовој 10). Нестала 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

СТЕФАНОВИЋ Марка АЛЕКСАНДАР - ПРЧЕЉКО, радник нишке железничке 

радионице - електричар, рођен 8. новембра 1911. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне 

полиције 13. фебруара 1942. године као припадник (секретар) реонског комитета бироа 

железничке радионице – одељење електричарнице, члан КПЈ и одведен у логор. Стрељан 

10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

 (НМН, ЛКЦ, кут. 14, фас. 579) 

СТЕФАНОВИЋ Велимира АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 2. новембра 

1919. године у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 7. фебруара 1944. годинена радилишту Гросраминг.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Ивање; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТЕФАНОВИЋ Тасе АРАНЂЕЛ-РАКА, земљорадник, рођен 1906. године у селу 

Церје код Ниша. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац Озренског ПО и осуђен 

на смрт. Из затвора Специјалне полиције у Нишу стрељан 12. октобра 1942. године на 

месту званом „Суводол“, на излазу из Доње Врежине. 

(ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла „Церје“) 
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СТЕФАНОВИЋ Василија БОГОСАВ, земљорадник, рођен 1901. године у 

Ћићини код Алексинца. Ухапшен од СДС јануара 1943. године у Ћићини као партизански 

сарадник. Стрељан фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

СТЕФАНОВИЋ Марјана БОЖИЛО, земљорадник, рођен 1904. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 5. фебруара 1944. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016007) 

СТЕФАНОВИЋ Прокопија БОШКО, индустријски радник у Лесковцу, рођен 

1925. године у Залужњу код Лесковца. Ухапшен од немачке полиције у Лесковцу као 

сарадника НОП-а и предат логору у Нишу. Стрељан 14. септембра 1944. године у кругу 

логора приликом његовог расформирања.  

(АЈ, Ж-0295015002; НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

СТЕФАНОВИЋ Ристе БРАНКО, земљорадник, рођен 1904. године у селу 

Братишевац код Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942. године на месту званом 

„Разбојница“ испод Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Стрељан 10. 

марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, кут. 8, ф б.б; кут. 7, ф. С-166; АЈ, Ж-0036025001) 

СТЕФАНОВИЋ Милуна БУДИМИР, земљорадник, рођен 1922. године у Доњем 

Адровцу код Алексинца. Ухапшен од СДС маја 1944. године у Доњем Адровцу као 

партизански сарадник и одведен у Нишки логор. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу 

код Ниша. 

(АЈ, Ж-0011081009; Б.Стевановић-Ратко, На Јастрепцу, 278; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – 

рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

СТЕФАНОВИЋ Милентија ВЛАСТИМИР, земљорадник, рођен 1916. године у 

Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 
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под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 1945. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0434048023) 

СТЕФАНОВИЋ Алексе ВОЈИСЛАВ - ВОЈА, општински деловођа у Блацу, рођен 

1900. године у Блацу. Ухапшен од бугарске војске 17. фебруара 1943. године у Блацу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића и спроведен у нишки логор 5. априла 

1943. године. Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0092003003; НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде) 

СТЕФАНОВИЋ - СТАНКОВИЋ Стевана ВОЈИСЛАВ - ВОЈИН, земљорадник, 

рођен 1919. године у Радевцу код Лебана. Ухапшен од Бугара у операцији „Kreis“ 2.јуна 

1943. године у Радевцу као припадник четничког-равногорског покрета. Потпоручник 

Љубен га је из бугарског затвора предао немачком логору у Нишу 22. јуна 1943. године. 

Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 10. јула 1943. године. Писало је да је стрељан као „комуниста“. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас. Ж-17; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 26/6-1; ВА, НАВ, Т-311, Р-175, С-1296) 

СТЕФАНОВИЋ Милана ВУКАШИН, земљорадник, рођен 1915. године у 

Бабичку код Брестовца. Ухапшен као борац Бабичког ПО и спроведен у нишки логор. 

Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 879; АЈ, Ж-

0109004013) 

  СТЕФАНОВИЋ Сотира ДИМИТРИЈЕ – МИТКЕ, пешадијски капетан I кл. у 

Нишу – био је припадник Окружне команде СДС, рођен 20. октобра 1907. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке полиције 1. септембра 1942. године у Нишу као сарадник четничког 

покрета Драже Михаиловића и осуђен на смрт. Стрељан 1. октобра 1942. године на Бубњу 

код Ниша са још 6 Михаиловићевих људи. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; П.Мартиновић-Бајица, Милан Недић, 379) 
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СТЕФАНОВИЋ Милуна ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1919. у Доњем 

Адровцу код Алексинца. Ухапшен од СДС маја 1944. године у Доњем Адровцу као 

партизански сарадник и одведен у Нишки логор. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу 

код Ниша. 

(АЈ, Ж-0011081008; Б.Стевановић-Ратко, На Јастрепцу, 278; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – 

рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

СТЕФАНОВИЋ-НИКОЛИЋ Милуна ДОБРИЛА, домаћица, рођена 1921. године 

у Доњем Адровцу код Алексинца. Ухапшена од СДС маја 1944. године у Доњем Адровцу 

као партизански сарадник и одведена у Нишки логор. Стрељана 18. јула 1944. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0011081010; Б.Стевановић-Ратко, На Јастрепцу, 278; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – 

рукопис у Завичајном музеју Алексинца; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на 

територији општине Ниш – р.бр. 765) 

СТЕФАНОВИЋ Ђорђа ДРАГИ, припадник СДС у Власотинцу, рођен 1908. 

године у Винарцу код Лесковца. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. 

године у Власотинцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког 

логора конфиниран у затвор Гестапоа у Београду и одатле враћен нишком Гестапоу, 12. 

јула 1943. године. Од тада му се губи сваки траг.  

( ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

СТЕФАНОВИЋ Милентија ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1908. године у 

Ивању код Бојника. Ухапсили га Бугари приликом претреса терена као борца ПО 17. марта 

1943. и предали Немцима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је убијен 

1944. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0295014021) 

СТЕФАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ, фијакериста у Нишу, рођен 1909. године у 

Трупалу код Ниша. Ухапшен од Немаца 30. децембра 1943. године у Нишу. Из нишког 

логора интерниран на принудни рад у Немачку – логор Дортмунд где је нестао.  
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 4, фас. 696. Уписница ратне штете Ниш од 29. V 1945) 

СТЕФАНОВИЋ Анте ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1913. године у Тијовцу 

код Сврљига. Према послератној пријави породице, Бугари су га спровели за Ниш где му 

се изгубио сваки траг после 15. јуна 1942. године.  

(АЈ, пријава за Драгутина Стефановића – нкл) 

СТЕФАНОВИЋ - ЂОРЂЕВИЋ Стевана ЂОРЂЕ, земљорадник из Радевца код 

Лебана, рођен 1883. године у Сикирју код Лебана. Ухапшен од Бугара у операцији „Kreis“ 

2.јуна 1943. године у Радевцу као припадник четничког - равногорског покрета. 

Потпоручник Љубен га је из бугарског затвора предао немачком логору у Нишу 22. јуна 

1943. године. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто 

на излепљеним плакатима 10. јула 1943. године. Писало је да је стрељан као „комуниста“. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас. Ж-17; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 26/6-1; ВА, НАВ, Т-311, Р-175, С-1296) 

СТЕФАНОВИЋ Светозара ЈОВАН, земљорадник, рођен 17. марта1906. године у 

Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 2. јануара 1945. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016065) 

СТЕФАНОВИЋ Стаменка ЈОВАНЧА, земљорадник, рођен 1894. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 16. фебруара 1944. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016005) 

СТЕФАНОВИЋ Пауна КРСТА, радник фабрике дувана у Нишу (Стефана 

Првовенчаног бр 52), рођен 2. септембра 1920. године у селу Малча. Ухапшен децембра 

1941. године као припадник СКОЈ-а. Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу код 

Ниша.  
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(НМН, кутија 12, ф С-34; кутија 8, ф. 817) 

СТЕФАНОВИЋ Стаменка МИЛЕНТИЈЕ, земљорадник, рођен 1890. године у 

Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 3. новембра 1943. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016002) 

СТЕФАНОВИЋ Јованче МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1920. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 3. новембра 1943. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016006) 

СТЕФАНОВИЋ Љубомира РАДОСЛАВ, земљорадник, рођен 1910. године у 

Каонику код Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 3. децембра 1942. године у Дворану 

приликом претреса расинског среза у потери за групом потпоручника Милана Матића. Из 

нишког логора отеран са великом групом Витковчана и стрељан 9. јануара 1943. године 

код Церовачког моста у близини Ражња у циљу одмазде. 

(АЈ, 0727009006) 

СТЕФАНОВИЋ Косте САВА, земљорадник, рођен 1926. године у Личју код 

Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 5. априла 

1943. године у Осену. 

(АЈ, Ж-0357054012;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 282) 

СТЕФАНОВИЋ - ЂОРЂЕВИЋ Ђорђа СВЕТИСЛАВ, земљорадник из Радевца 

код Лебана, рођен 1908. године у Сикирју код Лебана. Ухапшен од Бугара у операцији 

„Kreis“ 2.јуна 1943. године у Радевцу као припадник четничког - равногорског покрета. 

Потпоручник Љубен га је из бугарског затвора предао немачком логору у Нишу 22. јуна 
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1943. године. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто 

на излепљеним плакатима 10. јула 1943. године. Писало је да је стрељан као „комуниста“. 

(НМН, ЛЦК, кут. 13, фас. Ж-17; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 26/6-1; ВА, НАВ, Т-311, Р-175, С-1296) 

СТЕФАНОВИЋ Милентија СВЕТОЗАР-ТОЗА, земљорадник, рођен 1926. године 

у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 1944. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016004) 

СТЕФАНОВИЋ Радивоја СРЕТЕН, књиговезац у Нишу (Оливерова 8), рођен 15. 

фебруару 1890. године у Котражи код Гуче. Ухапшен од Специјалне полиције 23. јуна 

1941. године у Нишу као члан КПЈ. Према извештају полицијског агента у претресу му је 

нађена левичарска литература. Из затвора Специјалне полиције конфиниран у логор на 

Бањици и стрељан 15. августа 1941. године у селу Скела. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 63; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,46) 

СТЕФАНОВИЋ Божидара СТЕВАН- ТРЕФ, ученик трговачке академије у 

Нишу, рођен 25. јануара 1925. године у Скопљу. Ухапшен од Специјалне полиције 6. 

фебруар 1942. године у Нишу као сарадник партизанских одреда. Из нишког логора 

интерниран за Норвешку где је убијен 28. јуна 1943. године у логору Ботн код Рогнана 

приликом бекства за Шведску. 

(НМН, кут. 2, фас. 80; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр. 329) 

СТЕФАНОВИЋ Лазара СТОЈАН, студент у Прокупљу, рођен 1921. године у 

Прокупљу. Ухапшен од Специјалне полиције 1942. године као припадник СКОЈ-а. Из 

нишког логора интерниран са првом групом на принудни рад у Норвешку где је убијен 4. 

априла 1942. године.  

(АЈ, Ж-0516008010) 
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СТЕФАНОВИЋ Мике СТОЈАН, студент у Лесковцу (Пашићева 10), рођен 30. 

маја 1920. године у Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. 

године у Борском руднику као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је 

припадник равногорске омладине и један од водећих тројки. Из нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици и стрељан 25. септембра 1943. године у Јајинцима код 

Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 253) 

СТЕФАНОВИЋ Драгољуба ТИМОТИЈЕ - РАДУН, земљорадник, рођен 1922. 

године у селу Велико Боњинце код Бабушнице. Ухапшен 1943. године од стране 

Специјалне полиције у околини села Беле Воде као бивши припадник Бабичког 

партизанског одреда. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, кутија 7, ф С166). 

СТЕФАНОВИЋ Василија ТРАЈКО, шнајдер, рођен 1916. године у Накривњу код 

Лесковца. Заробљен од жандармерије 27. октобра 1941. године код накривањске цркве као 

месни борац ПО и спроведен у нишки логор.Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом 

великог бекства логораша. 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, С/108; М.Миловановић, 296) 

СТЕФАНОВИЋ Глигорија ХРИСТОФОР, железнички службеник у Нишу, рођен 

1895. године у Мојсињу код Чачка. Ухапшен од немачке полиције због омаловажавања 

немачких војника у граду. Претучен у затвору нишког Гестапоа и од тих повреда је умро 

19. априла 1942. године. Сахрањен на Старом нишком гробљу.  

(АЈ, пријава за Христофора Стефановића – нкл) 

СТИЈОВИЋ Вујице БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1916. године у Горњој 

Бресници код Прокупља. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом претреса 

Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 15. децембра 1942. 

године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 29. 

децембра 1942. године.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ, Ж-0518031029) 
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СТИЛИНОВИЋ Анте БОЖИДАР, адвокат у Београду, рођен 1902. године у 

Ђакову. Ухапшен у Београду и доведен у Ниш. Из КЛ.Ниш изведен на Бубањ и стрељан 

1942. године.  

(АЈ, Ж-0358076029) 

СТОИЉКОВИЋ Анта МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1898. године у Доњем 

Статовцу код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 18. априла 1944. године. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521105020) 

СТОИЉКОВИЋ Ранђела РАДОСЛАВ, сеоски бакалин, рођен 1903. године у 

Прекадину код Прокупља. Ухапшен од бугарске војске 17. фебруара 1943. године у 

Прекадину као финансијер четничког покрета Драже Михаиловића. Из затвора у 

Прокупљу конфиниран у нишки логор и стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код 

Ниша. Супругу Јагоду убили су прекадински комунисти. 

(АЈ, Ж-0895023004; С. Несторовић, Три добра села – хроника Прекадина – ИАН; ИАБ, BdS, евиденција 

одељења IVA3) 

СТОИЉКОВИЋ Милана СЛАВКО, земљорадник, рођен 1922. године у Бабичку 

код Брестовца. Заробљен од Бугара 3. марта 1942. године на Бабичкој Гори као борац 

Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 22. 

новембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

СТОЈАДИНОВИЋ Милана БОРИВОЈЕ, без занимања, рођен 1910. године у 

Пироту. Из нишког логора интерниран у Норвешку и ту је нестао 15. новембра 1943. 

године.  

(АЈ, Ж-0471008002) 

СТОЈАДИНОВИЋ Живка БУДИМИР, земљорадник, рођен 1921. године у 

Трњану код Алексинца. Припадник Моравског четничког одреда војводе Димитрија 
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Тансијевића, касније прешао у ЈВУО. Заробљен од Бугара почетком јула 1943. године као 

активни припадник одреда потпоручника Милана Матића. Траг му се губи у нишком 

логору где је предат 20. јула 1943. године. 

(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 52/6-1; рег. бр. 10/6А-1; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени 

– необјављени рукопис) 

СТОЈАДИНОВИЋ Светолика ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1904. године у 

Миљковцу код Књажевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 

16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0221049003) 

СТОЈАДИНОВИЋ Милије МИЛАН, земљорадник, рођен 1912. године у 

Бистрици код Петровца на Млави. Заробљен од Руског заштитног корпуса (Белогардејаца) 

фебруара 1943. године приликом претреса подхомољских села као припадник ЈВУО – 

одред војводе Жарка Костића. Из зајечарског затвора са већом групом заробљених 

равногораца из Источне Србије доведен у нишки логор одакле је одведен на Сајмиште 

ради транспорта на принудни рад. Одељење IVA3 је поништило првобитну пресуду. 

Стрељан 25. маја 1943. године у Јајинцима код Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; АЈ, Ж -0465011017)  

СТОЈАДИНОВИЋ Владислава РАДОМИР, земљорадник, рођен 1925. године у 

селу Бабица код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Бабици након проналаска архиве поручника Косте Мудрића. Ухапшен као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића и са великом групом Косаничана из затвора у 

Прокупљу предат немачком логору у Нишу где је нестао. 

(АЈ, Ж-0281004001; Податке за похапшене Топличане и Косаничане проследио Лука Степановић из Београда 

– за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

СТОЈАДИНОВИЋ Михајла ТАДИЈА, земљорадник, рођен 1901. године у 

Карбулову код Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0353034016) 
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СТОЈАНКОВИЋ Ђорђа ДРАГОМИР, пописивач кола на железничкој станици у 

Белој Паланци, рођен 7. маја 1926. године у Белој паланци. Ухапшен од нишког Гестапоа 

19. марта 1944. године заједно са магационерима Живојином Стојановићем и Вукадином 

Живковићем на железничкој станици у Белој Паланци као припадник железничке 

организације Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. 

Маутхаузен где је умро априла 1945. године.  

(АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1 ) 

СТОЈАНОВ НЕОФИТ АЛЕКСАНДАР, илегално партизанско име „Ломски“. 

Бугарски наредник, који се прикључио Сврљишком партизанском одреду, до 3. августа 

1942. године, када је заробљен код Сврљига од припадника СДС. Из затвора нишке 

Специјалне полиције предат бугарском суду који га је због дезертерства осудио на смрт. 

Стрељан 22. октобра 1942. године у Београду, о чему је јављано: „Данас 22. октобра 1942. 

године у 6,30, према извештају у Нишу потписанога потпуковника Антанаса Митева, 

командира 34. пешадијског пука, који је одређен за начелника при извршењу пресуде Бр. 29 

од 19. октобра 1942. године, коју је издао Војни суд 7. Рилске дивизије, којом је осуђен на 

смрт Неофит Стојанов Александров из 15. пешадијског Ломског пука“. 

(Д.Мирчетић, В.Костић, Сврљишко-нишавски партизански одред..., 336-337) 

СТОЈАНОВИЋ Василија АЛЕКСАНДАР - ЦИЛЕ, ученик Трговачке академије у 

Нишу, рођен 20. марта 1920. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције 

новембра 1942. године у Лесковцу као члан КПЈ од 1942. и организатор агитационих 

група. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 19. фебруара 1943. 

године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 654; S.Begović, Logor Banjica...,323) 

СТОЈАНОВИЋ - ЈОВАНОВИЋ Влајка АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 

1914. године у Остатовици код Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942. године на 

месту званом „Разбојница“ испод Суве планине као припадник месне партизанске 

десетине. Из нишког логора отеран на принудан рад у Норвешку где је убијен 25. јануара 

1943. године.  
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(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б; АЈ,Ж-0037045006) 

СТОЈАНОВИЋ Милана АЛЕКСАНДАР, земљорадник из Велике Копашнице  

код Грделице. Заробљен као месни партизански борац и из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Немачку где је умро.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

СТОЈАНОВИЋ Милана АЛЕКСАНДАР - ШПАНАЦ, моделар Мостовске 

радионце у Нишу, рођен 1905. године у Островици код Ниша. Ухапшен од Специјалне 

полиције 23. јуна 1941. године у Нишу као члан КПЈ. Хапшен пре рата, након велике 

провале Ратка Стефановића, 1940. године и затваран у београдској Главњачи. Из нишког 

Казненог завода конфиниран у затвор Управе полиције у Београду одакле је стрељан 17. 

јула 1941. године у Јајинцима код Београда. У листу „Ново Време“, изашло је саопштење 

да је због саботаже стрељано 28 комуниста. Међу њима био је и Александар Стојановић, 

под редним бројем 5. 

(АЈ, Ж-0355019011; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,47; НМН, ЛЦК, изајава Николе Ђорђевића 

Мусе) 

СТОЈАНОВИЋ Милије АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1904. године у 

Великом Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као 

месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. 

Умро од последица мучења 1942. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0155035014;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 274) 

СТОЈАНОВИЋ Тодора АЛЕКСАНДАР, земљорадник из Лесковца. Ухапшен од 

Специјалне полиције 24. априла 1942. године у Лесковцу после велике провале као 

активиста НОП-а. Из лесковачког затвора конфиниран у нишки логор и стрељан 8. 

септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 889; изјава 

Петра Митића-Крњића) 

СТОЈАНОВИЋ Косте БОГОЉУБ, радник нишке железничке радионице, рођен 

1920. године у Куршумлији. Ухапшен од Гестапоа марта 1943. године у Нишу као 
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припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Бухенвалд где је нестао септембра 1944. године  

(АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу; АЈ, 

Ж-0359094001) 

СТОЈАНОВИЋ Миливоја БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1922. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

СТОЈАНОВИЋ Благоја БОРИВОЈЕ - БОРКО, земљорадник из села Бабичко код 

Брестовца. Заробљен као борац Бабичког ПО и из нишког логора интерниран на принудни 

рад у Немачку где је погинуо 1945.године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б). 

СТОЈАНОВИЋ Јеврема БРАНИСЛАВ - БРАНКО, земљорадник, рођен 1923. 

године у Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године 

приликом претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора 

предат нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 8. фебруара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

СТОЈАНОВИЋ Михајла БРАНИСЛАВ-БАНЕ „ЛАДОВИНА“, чиновник 

градског поглаварства у Нишу и предратни новинар, рођен 7. новембра 1920. године у 

Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 3. априла 1942. године у Белој Паланци као 

припадник Бабичког ПО и спроведен у логор. Немци су га обесили код клозета 31. августа 

1942. године. Предат породици и сахрањен на старом гробљу у Нишу, 1. септембра 1942. 

године (парцела 21, ред 5, гроб 2) 

(ЗБ.НОР,1/21, 250; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – 

р.бр. 1159) 
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СТОЈАНОВИЋ Војислава БУДИМИР, земљорадник, рођен 1924. године у 

Топоници код Беле Паланке. Стрељан новембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0088046008) 

СТОЈАНОВИЋ Наћка БУДИМИР, земљорадник, рођен 1894. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1944. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 

СТОЈАНОВИЋ Михајла ВЕЛИН, земљорадник, рођен 1925. године у Радиновцу 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је 

убијен 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Радиновац) 

СТОЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 15. маја 1913. године у 

Бучумету код Медвеђе. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхaузен где је убијен 26. септембра 1943. године на радилишту Гросраминг.  

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен-Бучумет; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТОЈАНОВИЋ Илије ВЛАДИСЛАВ, земљорадник, рођен 1903. године у 

Суповцу код Алексинца.Ухашен од Бугара 3. новембра 1942. године у Суповцу од Бугара 

као припадник месне сеоске страже у селу. Злостављан у бугарском затвору након су га 

Немци преместили у логор. Дана 24. новембра 1942. године отеран је са групом логораша 

поред моста у селу Мрамор код Ниша и стрељан од стране Бугара у циљу одмазде.  

(АЈ, ФРШ, фас. 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; АЈ, Ж-

0013101002) 



593 
 

СТОЈАНОВИЋ Саве ВЛАЈКО - ЛАКА, аутомеханичар у Нишу (Змаја од ноћаја 

4), рођен 20. априла 1922. године у Великој Грабовници код Грделице. Ухапшен од 

Специјалне полиције у Нишу као партизански активиста – једно време био у Озренском 

ПО па се затим легализовао и скривао. Стрељан 14. септембра 1944. године у кругу 

нишког концентрационог логора приликом његовог расформирања.  

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

СТОЈАНОВИЋ Станимира ВОЈИН - ВОЈА, земљорадник, рођен 1926. године у 

Личју код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора конфиниран на Сајмиште где је умро од тифуса 16. 

јуна 1943. године. 

(АЈ, Ж-0154020025;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 311) 

СТОЈАНОВИЋ Профира ВУКАШИН, радник у Лесковцу, рођен 6. маја 1923. 

године у Лесковцу. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици у Београду и умро 4. 

маја 1944. године у логорској амбуланти. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 415; АЈ, пријава за Вукашина Стојановића – нкл) 

СТОЈАНОВИЋ Стојана ДИМИТРИЈЕ - МИЦА, радник из Власотинца, рођен 

12. октобра 1908. године у Власотинцу. Ухапшен од немачке фелджандармерије априла 

1943. године у Борском руднику где се покушао сакрити када је избегао прогон 

припадника организације Д.М у Власотинцу након хапшења капетана Михајла 

Миљковића. У архиви капетана Миљковића нађено је да је Стојановић био један од 

организатора равногорске омладине у Власотинцу, водећа тројка и поверљив курир Штаба 

110 мајора Радослава Ђурића.  Предат је нишком концентрационом логору 30. априла и 

стрељан 7. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша са великом групом равногораца из 

Лесковца. 

 (НМН, кутија 11, ф б.б; кутија 8, ф б.б; АЈ, Ж- 0747025008; ИАБ, BdS, M-1807).  

СТОЈАНОВИЋ Траила ДИМИТРИЈЕ, земљорадник, рођен 1899. године у 

Тополници код Доњег Милановца. Стрељан 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0148009012) 
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СТОЈАНОВИЋ Никодија ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1923. године у 

Бабичку код Брестовца. Заробљен од Бугара 3. марта 1942. године на Бабичкој Гори као 

борац Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је 

умро31. маја 1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

СТОЈАНОВИЋ Тодора ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1917. године у Церју 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 5. фебруара 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН; АЈ, Ж-0363152030) 

СТОЈАНОВИЋ Јована ДРАГИША, земљорадник из села Ивање код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 

СТОЈАНОВИЋ Ранка ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 25. новембра 1906. 

године у Међухану код Блаца. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхaузен где је убијен 24. јануара 1944. године. 

(Ј.Златић, књ. 1, 154; АЈ, Ж-00092012014) 

СТОЈАНОВИЋ Трајка ДРАГОЉУБ, столарски радник у Лесковцу (Хаџи 

Павлова 13), рођен 16. фебруара 1920. године у Лесковцу. Из нишког логора конфиниран у 

логор на Бањици у Београду и стрељан 1. октобра 1943. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 269; АЈ, пријава за Драгољуба Стојановића – нкл) 
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СТОЈАНОВИЋ Јордана ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1912. године у 

Бабичку код Брестовца. Заробљен као борац Бабичког ПО и стрељан10. марта 1942. године 

на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 887) 

СТОЈАНОВИЋ ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1893 године у Малчи код Ниша. 

Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан је 5. марта 1942. године на 

Бубњу код Нишу са другом групом осуђеника из Казненог завода. 

(НМН, кут. 12, фас. С-65) 

СТОЈАНОВИЋ Ранђела ЖИВАДИН, земљорадник, рођен 1914. године у 

Подримцу код Лесковца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. 

године под оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу 

интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед 

недостатка талаца у Крушевцу. 

 (НМН, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ, 0301096019) 

СТОЈАНОВИЋ ЖИВОЈИН-ЖИКА, звани „БОБАН“, касапин у Нишу – држао 

радњу у Загребачкој улици, рођен 1903. године у Нишу. Ухапшен од стране немачке војске 

13. септембра 1944. године у рацијизбог убиства једног њиховог војника. Из Казненог 

завода стрељан 14. септембра 1944. године на месту званом „Ђузине ливаде“ са још 8 

затвореника. По ослобођењу Ниша, ексхумиран и сахрањен на Панталејско гробље. 

 (НМН, кут. 14, фас. б.б; кут. 15, фас. б.б СО Ниш, МКУ СПЦ Храма СВ. Панталеј (1941-1944), књига 3, 

стр. 21, упис 99) 

СТОЈАНОВИЋ Аксентија ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1921. године у 

Чубури код Прокупља. Ухапшен од четника Косте Пећанца 27. марта 1942. године у 

Чубури као сарадник Топличког ПО. Из затвора Специјалне полиције у Нишу пребачен у 
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логор а одатле одведен преко Сајмишта на принудни рад у Норвешку. Убијен 15. децембра 

1943. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. бб; АЈ, Ж-0336018016)  

СТОЈАНОВИЋ-МАРИНКОВИЋТодора ЖИВОЈИН-КУМАНОВАЦ, лимарски 

радник у Нишу – држао радњу у Душановој улици, а радио у Мостовској радионици, рођен 

1904. године у Нишу. Ухапшен приликом враћања са посла од стране немачке војске, 13. 

септембра 1944. године у великој рацијизбог убиства једног њиховог војника. Из Казненог 

завода стрељан 14. септембра 1944. године на месту званом „Ђузине ливаде“ са још 8 

затвореника. После рата ексхумиран- жена Драгојла га је препознала по прсту. 

 (НМН, кут. 14, фас. б.б; кут. 15, фас. б.б; податке за Живојина Стојановића дала његова ћерка Мирослава 

Милојевић из Ниша) 

СТОЈАНОВИЋ Томислава ЖИВОРАД, службеник железнице у Нишу, рођен 18. 

јула 1915. године у Кривом Виру код Бољевца. Ухапшен од нишке полиције фебруара 

1943. године када је дошао из Београда као курир. Повезан са Александром Величковићем-

Качамаком и осталим људима који су са железнице помагали партизански покрет. Из 

нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 17. фебруара 1945. године.  

(НМН, кут. 12, фас. С-253; кут. 10, фас. 720;  

СТОЈАНОВИЋ ИЛИЈА, рођен 1877. године у Крушевцу. Према плакатираној 

објави коју је потписао крајскомандант у Лесковцу стрељан 18. јануара 1943. године у 

Горњој Локошници код Лесковца  

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. бб) 

СТОЈАНОВИЋ Станче ЈАНКО, земљорадник из Горњег Коњувца код Лесковца. 

Заробљен као месни партизански борац и из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Немачку где је умро.  

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

СТОЈАНОВИЋ Андона ЈОВАН, земљорадник, рођен 1916. године у Лапотинцу 

код Лесковца. Ухапшен од СДС 23. априла 1942. године у Лапотинцу као припадник месне 
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партизанске десетине. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро 

је после рата од последица логора. 

(НМН, ЛЦК, к.15, ф-448; к. 11). 

СТОЈАНОВИЋ Димитрија ЈОВАН, земљорадник, рођен 6. фебруара 1920. 

године у Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхaузен где је убијен 27. септембра 1943. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Лалиновац) 

СТОЈАНОВИЋ Милића ЈОВАН, земљорадник, рођен 1919. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 4. марта 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

СТОЈАНОВИЋ Николе ЈОВАН, земљорадник, рођен 1882. године у Зајечару. 

Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0790004014) 

 

СТОЈАНОВИЋ Веселина ЈОВАНЧА, земљорадник, рођен 1907. године у Орану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 15. јуна 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; АЈ, Ж-0101023043) 

СТОЈАНОВИЋ Кузмана ЈОСИФ, земљорадник, рођен 1910. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1945. године. 
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(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

СТОЈАНОВИЋ Искрена ЛАЗАР, земљорадник из села Ивање код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 

СТОЈАНОВИЋ МИЈАЛКО, земљорадник из села Ивања код Бојника. Ухапшен 

од Бугара 17. марта 1943. године као сарадник ПО. Из нишког логора интерниран за КЛ. 

Маутхаузен марта 1943. године где му се губи траг.  

(НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв. Бр б.б) 

СТОЈАНОВИЋ Марка МИЛАН, полицијски наредник у Нишу и чувар бубањског 

стрелишта (Југовићева 33), рођен 15. октобра 1904. године у Комуну код Добоја 

(Република Српска). Ухапшен од нишког Гестапоа 20. јуна 1943. године као припадник 

четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици 

и стрељан 21. октобра 1943. године у Јајинцима код Београда.  

 (Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 305; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3) 

СТОЈАНОВИЋ-МИТРОВИЋ Стојана МИЛИВОЈЕ-МАТЕЈА, земљорадник, 

рођен 1924. године у Завидинцу код Бабушнице. Заробљен од СДС јула 1942. године 

између Беле Паланке и Пирота као активни борац Бабичког ПО. Осуђен на смрт од стране 

преког суда СДС у Нишу и предат немачком логору у циљу одмазде. Стрељан 8. септембра 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф. С-166; АЈ, Ж-0037046012; ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 369/32) 

СТОЈАНОВИЋ Панета МИЛИСАВ - МИЛЧА, земљорадник, рођен 20. октобра 

1900. године у Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ 

.Маутхaузен где је убијен 29. септембра 1943. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016044) 
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СТОЈАНОВИЋ Велимира МИЛУН, земљорадник, рођен 1920. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 16. априла 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

СТОЈАНОВИЋ Драгољуба МИЛУН, земљорадник, рођен 14. октобра 1911. 

године у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 26. децембра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

СТОЈАНОВИЋ Тодора МИОДРАГ, студент права и службеник Поште у Нишу 

(Душанова 100) , рођен 16. јануара 1916. године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 

18. децембра 1941. године као партизански активиста и из затвора пребачен у нишки 

логор. Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 9, ф 830; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр 434) 

СТОЈАНОВИЋ Тодора МИОДРАГ, браварски радник, рођен 1919. године у 

Лесковцу. Јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на 

излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан као комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; кут. 13, фас. б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik 

dokumenata (Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 462) 

СТОЈАНОВИЋ Младена МИРКО, земљорадник из села Ивање код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 
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СТОЈАНОВИЋ Петра МИРКО, земљорадник, рођен 1914. године у селу 

Братишевац код Бабушнице. Заробљен од бугарске војске марта 1942. године као месни 

партизански борац. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, кутија 7, ф. С-166; АЈ, Ж-0036025009) 

СТОЈАНОВИЋ МИРОСЛАВ, прегледач кола на главној железничкој станици у 

Нишу (Мокрањчева 14), рођен 17. јануара 1906. године у Краљеву. Ухапшен од нишке 

Специјалне полиције и Гестапоа 23. октобра 1943. године на железничкој станици у 

Краљеву као припадник железничке организације Драже Михаиловића у Нишу. Из нишког 

логора интерниран у КЛ. Маутхаузен. Умро после рата од последица мучења у 

Маутхаузену.  

(АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1) 

СТОЈАНОВИЋ Јозефа МИРОСЛАВ - ЈАНКО, приватни чиновник у Нишу, 

рођен 4. јуна 1920. године у Берлину (Немачка). Ухапшен од Специјалне полиције 

фебруара 1942. године у Нишу као секретар Месног комитета КПЈ за Ниш. У сукобу са 

полицијом био је рањен. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици. Пошто му је 

мајка била Немица, Гестапо је покушао да га придобије, али им је он одговорио да је на 

првом месту комуниста. Стрељан 4. јула 1942. године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 401; S.Begović, Logor Banjica...,215, НМН, кутија 12, ф С-68) 

СТОЈАНОВИЋ МИХАЈЛО, земљорадник, рођен 5. маја 1902. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је убијен 20. 

априла 1944. године.  

(Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0101016044; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Ивање) 

СТОЈАНОВИЋ Наће МИХАЈЛО, земљорадник, рођен 20. октобра 1900. године у 

Ивању код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутахузен где је 

убијен 30. септембра 1943. годинена радилишту Гросраминг.  
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 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –Ивање; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТОЈАНОВИЋ Михаила МЛАДЕН, земљорадник, рођен 1898. године у 

Радиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Радиновац) 

СТОЈАНОВИЋ Ристе НОВИЦА, земљорадник, рођен 1902. године у Подримцу 

код Лесковца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. године под 

оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу интерниран у 

Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у 

Крушевцу. 

(НМН, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173) 

СТОЈАНОВИЋ ПЕТАР, земљорадник, рођен 8. јуна 1924. године у Слишану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је убијен 13. 

марта 1944. године на радилишту Гросраминг. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТОЈАНОВИЋ Маријана ПЕТАР, земљорадник, рођен 1908. године у Брзој 

Паланци. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0104019011) 

СТОЈАНОВИЋ Ранђела ПРОКОП, земљорадник, рођен 1906. године у Подримцу 

код Лесковца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. године под 
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оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу интерниран у 

Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

унитавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у 

Крушевцу. 

 (НМН, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ, 0301096002) 

СТОЈАНОВИЋ Јована  РАДИВОЈЕ-МИЛЕ, земљорадник, рођен 1894. године у 

Лозану из Сврљига. Ухапшен од љотићеваца и доведен у нишки логор као таоц за свогсина 

Сретена. Умро у нишком логору 21. јануара 1944. године. 

( НмН, кутија 14, фасцикла б.б; АЈ, Ж-0648017008 ) 

СТОЈАНОВИЋ Благоја РАДИСАВ, земљорадник, рођен 20. октобра 1906. године 

у Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 24. августа 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093008) 

СТОЈАНОВИЋ Ђорђа РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1922. године у Доњој 

Локошници код Лесковца. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у 

Доњој Локошници због сарадње са ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је стрељан 26. новембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; кутија 9, ф б.б – фотографије погинулих интернираца у Норвешкој). 

 

СТОЈАНОВИЋ Ђорђа СВЕТОЗАР, лекар Управе полиције у Нишу, рођен 1901. 

године у Власотинцу. Ухапшен од нишког Гестапоа децембра 1942. године заједно са 

наредником Михајлом Букелићем и Јованом Михићем после хапшења курира Благоја 

Ђокића. Немци су пронашли писмо које је Стојановић добио из четничког штаба из 

Источне Србије. Испоставило се да је главни Михаиловићев човек који је убачен у Управу 
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полиције. Осуђен на смрт и из нишког логора стрељан 1. октобра 1943. године на Бубњу 

код Ниша.  

(АЈ, пријава за Светозара Стојановића - нкл; ИАБ, BdS, D-705)  

СТОЈАНОВИЋ Михајла СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1900. године у Лепаји 

код Мерошине. Ухапшен од СДС као таоц за сина који је био у партизанима. Из нишког 

логора стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

СТОЈАНОВИЋ Сотира СВЕТОЗАР - ПИРКА, земљорадник, рођен 1913. године 

у Доње Крајинце. Заробљен од четника Косте Пећанца марта 1942. године као борац 

Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро од 

злостављања и батина октобра 1942. године у логору Корген. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

СТОЈАНОВИЋ Драгољуба СВЕТОЛИК-БРАЦА, рођен 1920. године у Доњој 

Топоници код Ниша. Заробљен од СДС августа 1942. године као борац Озренског ПО. 

Осуђен од преког суда СДС у Нишу на смрт и предат немачком логору као таоц за 

одмазду. Стрељан 8. септембра 1942 године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, картон логораша С/32; књига стрељаних на Бубњу) 

СТОЈАНОВИЋ Душана СЛАВОЉУБ- ЦАЦА, земљорадник, рођен 1918. године 

у Тешици код Алексинца. Ухапшен 1. октобра 1943. године од стране нишког Гестапоа и 

бугарске војске после диверзије у ноћи између 29/30. септембра, коју су извели 

припадници ЈВУО. Оптужен је као саучесник – помагач у диверзији, јер се те ноћи налазио 

као стражар на прузи. Из нишког логора одведен на суђење пред немачким судом који га је 

због саучесништва осудио на смрт. Стрељан 21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

 (НМН, ЛЦК, кут. 1, фас. С-209; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис). 

СТОЈАНОВИЋ - ВУЧКОВИЋ Крстонија СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1927. 

године у селу Горње Драговље (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у 
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селу као месни партизански борац. Из нишког логора конфиниран на Сајмиште где је умро 

1942. године. 

(Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 321) 

СТОЈАНОВИЋ Радивоја СРЕТЕН - МАРКО, земљорадник, рођен 1. априла 

1921. године у селу Лозан код Свљига. Заробљен од СДС јула 1942. године у атару села 

Лозан као борац Сврљишког ПО и предат Немцима. Стрељан 8. септембра 1942. године на 

Бубњу код Ниша.  

(НМН, кутија 8, ф б.б-подаци за хапшена, интернирана и стрељана лица са подрчја општине Сврљиг-

сакупио СУБНОР 1974). 

СТОЈАНОВИЋ Драгољуба СТАНКО, земљорадник, рођен 1924. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 10. маја 1944. године у подлогору Гросрамингу. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТОЈАНОВИЋ Петра СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 15. септембра 1909. 

године у Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 

претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 7. фебруара 1944. године на радилишту Гросраминг. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТОЈАНОВИЋ Лазара СТЕВАН, индустријски радник у Лесковцу, рођен 1905. 

године у Сремској Митровици. Заробљен од СДС као активни борац Лесковачког ПО и 

осуђен на смрт. Стрељан јуна 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0593021027) 

СТОЈАНОВИЋ Станије СТОЈАН, земљорадник из Лалиновца код Лебана. 

Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 
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одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је убијен 13. 

децембра 1943. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Лалиновац) 

СТОЈАНОВИЋ ТИОСАВ, земљорадник, рођен 1. јануара 1922. године у Ивању 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутахузен где је 

убијен 9. фебруара 1944. године. 

(Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен-Ивање) 

СТОЈАНОВИЋ Васиљка ТИХОМИР, земљорадник, рођен 1923. године у 

Подримцу код Лесковца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. 

године под оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу 

интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед 

недостатка талаца у Крушевцу. 

 (НМН, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ, 0301096004) 

СТОЈАНОВИЋ Милутина ТИХОМИР, земљорадник, рођен 1924. године у 

Каштавару код Брестовца. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 10. фебруара 1944. 

године под оптужбом да је партизански сарадник (осуђен на смрт). Из затвора у Лесковцу 

интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; АЈ, Ж - 0111011002) 

СТОЈАНОВИЋ Јордана ТОМА, земљорадник, рођен 1907. године у Пискупову 

код Лесковца. Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Пискупову због 
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сарадње са ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 

1. децембра 1942. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; АЈ, Ж-0300083002) 

СТОЈАНОВИЋ Бранка ЋИРА, сеоски слуга, рођен 1919. године у Доњем 

Душнику (нишко Заплање). Био је борац Бабичког ПО (у монографији Заплања, 

Нишавског – што није тачно) – налазио се у манастиру Св. Богородице на Бабичкој Гори у 

обезбеђењу команданта одреда Милутина Лучића. Ухапшен у Доњем Душнику издајом 

Милана Јовановића с којим је још пре рата имао неких размирица око жениног имања. Из 

затвора Специјалне полиције у Нишу требао је да буде послат са Луком Анђелковићем и 

Драгољубом Ускоковићем у логор на Бањици, али су га гестаповци из неког разлога 

задржали у логору и стрељали за одмазду 20. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима по граду.  

(АЈ, Ж-0154020025;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,277, 341; 

податке за Ћиру Стојановића дао Душан Јовановић из села Гаре – нишко Заплање ) 

СТОЈАНОВИЋ Благоја ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1920. године у 

Лапотинцу код Лесковца. Заробљен од СДС 23. априла 1942. године у Лапотинцу као 

борац Бабичког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро је 

после рата од последица логора. 

(НМН, ЛЦК, к.15, ф-448) 

СТОЈАНОВИЋ Јеленка ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1906. године у 

Банцареву код Ниша. Ухапшен од немачке војске због сечења телефонског кабла маја 

1941. године код Нишке Бање. Осуђен на смрт од Преког суда нишке Фелдкомандантуре и 

стрељан са још два мештана на Делијском вису код Ниша.  

(АЈ, Ж-0364190012; НМН, ЛЦК, кут. 14, изјава свештеника Јована Говедарице; податке за стрељане 

мештане Банцарева проследио Петроније Стојановић из Ниша)  
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СТОЈАНОВИЋ Тасе ЧЕДОМИР, земљорадник из Лесковаца. Заробљен као борац 

Лесковачког ПО и стрељан 23. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 888) 

СТОЈАНЧИЋ - МАРИНКОВИЋ Ранђела МИРОСЛАВ, земљорадник, рођен 

1928. године у Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године 

приликом претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран 

у КЛ. Маутхаузен где је убијен 3. јануара 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

СТОЈАНЧИЋ - МАРИНКОВИЋ Благоја РАНЂЕЛ, земљорадник, рођен 1887. 

године у Церју код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 27. фебруара 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

СТОЈИЉКОВИЋ Максе БРАНКО, земљорадник, рођен 1911. године у Великом 

Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро од 

последица мучења септембра 1942. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0155035038;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 274) 

СТОЈИЉКОВИЋ Живојина ДРАЖА, земљорадник, рођен 1923. године у селу 

Велики Вртоп (нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. Дахау где је 

убијен 20. јануара 1943. године. 

(АЈ, Ж-0155037025;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 271) 

СТОЈИЉКОВИЋ Тодора МИЛОШ – БУРГИЈА, земљорадник из Ораовице код 

Грделице, рођен 1907 године у Лесковцу. Из нишког логора стрељан 14. маја 1943. године 

на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж-0170024004, НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б. Подаци за логораше из општине Грделица) 

СТОЈИЉКОВИЋ Чедомира РАНКО, стаклорезац у Нишу, рођен 22. априла 1922. 

године у Нишу. Ухапшен од СДС априла 1944. године у Моравцу код Алексинца где је 

избегао услед бомбардовања као партизански сарадник и одведен у нишки логор. Стрељан 

20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(СО НИШ, МС, МКУ С.О Ниш (1949-1950), књ. 5, стр. 389, упис 595; Д.Мирчетић, Светли ликови 

револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

СТОЈИЉКОВИЋ Василија СВЕТИСЛАВ, индустријски радник, рођен 1906. 

године у Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у 

Лесковцу као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у Бухенвалд где је убијен 1944. године. 

(АЈ, Ж-0852053040; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

СТОЈИЉКОВИЋ Милана СЛАВКО, индустријски радник у Лесковцу, рођен 

1920. године у Бабичку код Брестовца. Ухапшен 1942. године као активиста НОП-а. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 22. новембра 1942. 

године у логору Ботн 

(НМН, ЛЦК, кут. 11). 

СТОЈИЉКОВИЋ Анђелка СРЕТЕН, књижар и штампар у Алексинцу 

(Престолонаследникова 14), рођен 26. јануара 1881. године у Алексинцу. За време 

окупације више пута хапшен од стране Немаца под сумњом да је у вези са четничким 

покретом Драже Михаиловића и да га новчано помаже. У нишком логору провео 14 

месеци. Умро 27. јануара 1945. године у Алексинцу од последица тортура у логору.На 

споменику жртвама фашистичког терора у Алексинцу није уписан.  

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 

СТОЈИЉКОВИЋ Јована СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1902. године у 

Остатовици код Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942. године на месту званом 

„Разбојница“ испод Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Из нишког 

логора отеран на принудан рад у Норвешку где је убијен 25. јануара 1943. године.  
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(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б; АЈ,Ж-0037045001) 

СТОЈИЉКОВИЋ Димитрија СТАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1909. године у 

Чапљинцу код Ниша. Ухапшен од бугарске војске 8. јануара 1943. године након искакања 

немачког воза код Белотинца. Диверзију су извели припадници железничке организације 

Драже Михаиловића из Ниша и Стојиљковић је ухапшен као саучесник – био је стражар на 

прузи у време несреће. Осуђен на смрт и стрељан 22. јануара 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

(АЈ, Ж-0147003001; АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења 

Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, 

фасцикла „Чапљинац“) 

СТОЈИЉКОВИЋ Живка СТОЈАДИН, земљорадник, рођен 21. децембра 1923. 

године у Великој Копашници код Грделице. Ухапшен од бугарске казнене експедиције 

марта 1943. године као партизански активиста и спроведен у нишки логор. Интерниран на 

принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је умро 7. октобра 1943. године. У извештају логорске 

управе стоји да је умро од упале плућа са компликацијама.  

(ИАБ, BdS, A-419; АЈ, Ж-0171034010) 

СТОЈИЉКОВИЋНајданаТРИФУН, воденичар, рођен 1906. године у Студенцу 

код Житорађе. Ухапшен од Немаца (Белогардејаца) маја 1943. године приликом блокаде 

села у потери за партизанима под оптужбом да је исте скривао у воденици. Из нишког 

логора изведен са великом групом на Бубањ и стрељан 8. јула 1943. године. Име му је било 

истакнуто на излепљеним плакатима 10. јула 1943. године. 

(Подаци за Трифуна Стојиљковића добијени од Владимира Милошевића из Студенца) 

СТОЈИЧИЋ Милана ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1919. године у Горњем 

Драговљу код Гаџиног Хана. Заробљен од бугарске војске у марту 1942. године приликом 

претреса Заплања као сарадник Бабичког ПО. Из нишког логора конфиниран у логор на 

Бањици у Београду где је умро 1943. године. 

(АЈ, Ж-0153010014; Ђ.Стаменковић, Д.Дејановић, Заплање у НОР-у..., 322) 
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СТОЈИЧИЋ - СТАНОЈЕВИЋ Милана ТРАЈКО, земљорадник, рођен 1922. 

године у Турјану код Бојника. Ухапшен од СДС у операцији „Gewitter“ 10. фебруара 1944. 

године као партизански курир (осуђен на смрт). Из затвора у Лесковцу интерниран у 

Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; АЈ, Ж-0101016022) 

СТОЈИЧЕВИЋ – СТАНКОВИЋ Павла ЖИВОЈИН, земљорадник,рођен 13. 

марта 1900. године у Дражевцу код Алексинца – живео у Тешици. Ухапшен 1. октобра 

1943. године од стране нишког Гестапоа и бугарске војске после диверзије у ноћи између 

29/30. септембра, коју су извели припадници ЈВУО. Оптужен је као саучесник – помагач у 

диверзији, јер се те ноћи налазио као стражар на прузи. Из нишког логора одведен на 

суђење пред немачким судом који га је због саучесништва осудио на тежак присилни рад у 

КЛ. Маутхаузен. Из нишког логора са великом групом интерниран у исти логор где је 

убијен 3. априла 1945. године у Гузену. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 1, фас. С-209; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис). 

СТОЈКОВИЋ Босиљке АНА – ВЕСНА, студент у Лесковцу, рођена19. новембра 

1920. године у Шапцу. Ухапшена од Специјалне полиције у марту 1942. године у Нишу 

где се лечила од тифуса који је задобила у партизанима (борац Лесковачког ПО). Из 

нишког логора стрељана 15. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а).  

СТОЈКОВИЋ Младена БЛАГОЈЕ, ђак Трговачке академије у Нишу (Криве 

ливаде 6) – радио као испомоћ (писар) на железничкој станици „Црвени крст“, рођен 26. 

јануара 1924. године у Горњем Присјану код Власотинца. Ухапшен од љотићеваца на путу 

Ниш-Каменица и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 1. октобра 1943. године на 

Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0359085007; СО Ниш, Решење Среског суда у Нишу  29550 – Р-32/50 о проглашењу смрти)  
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СТОЈКОВИЋ ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 26. октобра 1895. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 22. маја 1943. године на радилишту Гросраминг.  

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен- Ивање; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТОЈКОВИЋ ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 26. октобра 1895. године у Ивању 

код Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.  Маутхaузен где је 

убијен 22. маја 1943. године на радилишту Гросраминг.  

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен- Ивање) 

СТОЈКОВИЋ Стојадина ВЕЛИН, земљорадник, рођен 1920. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је убијен 15. 

априла 1944. године.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,31; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, Ж-0298040022) 

СТОЈКОВИЋ Петра ДЕСПОТ, санитетски капетан I кл-интендант Војне болнице 

у Нишу (Знепољска 64), рођен 17. августа 1904. године у селу Жујинци код Прешева. 

Ухапшен од нишког Гестапоа 20. јуна 1943. године у нишкој Војној болници као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Био је водећи организатор илегалне 

мреже у болници.Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и стрељан 21. октобра 

1943. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 304; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3; НМН, ЛЦК, кут. 11, ф. К-25) 

СТОЈКОВИЋ Влајка ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1911. године у  Доњој 

Студени код Ниша. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу јер је у свађи 

убио свог оца. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0364187001) 
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СТОЈКОВИЋ Светислава ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1919. године у 

Лапотинцу код Лесковца. Ухапшен од СДС 23. априла 1942. године у Лапотинцу као 

припадник месне партизанске десетине. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку. Умро је после рата од последица логора. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. 448) 

СТОЈКОВИЋ Мике ДУШАН, земљорадник, рођен 1903. године у Мрштану код 

Лесковца.Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године у Мрштану због сарадње са 

партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. Интерниран на 

принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 5. јануара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Мрштане) 

СТОЈКОВИЋ Ј. ИЛИЈА, парох Јашуњски, рођен 24. априла 1909. године у селу 

Лапотинац код Лесковца. Свршени богослов Битољске богословије. Почетак рата га је 

затекао као пароха Јашуњског – служио је у цркви Св. Јована. Сарађивао је са партизанима 

из Бабичког одреда, скривајући их у манастиру Св. Богородице. Примљен у КПЈ крајем 

1941. године.  Ухапшен од бугарске војске 1942. године и из затвора у Нишу предат 

немачком логору.  Стрељан 17. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша, истог дана када 

је 1931. рукоположен за свештеника. 

(ПЦЕН, мај, јун, јули 1932, стр. 98; Н. П. Илић, Свештенство Јужне Србије у револуцији (1941-1945), 186-

188) 

СТОЈКОВИЋ Глигорија ЈАЋИМ, земљорадник, рођен 1922. године у Сопотници 

код Гаџиног Хана. Ухапшен од Бугара марта 1942. године у Доњем Душнику као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро 1. 

јуна 1943. године у Лилихамеру. 

 (АЈ, Ж-0155031002; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 282) 

СТОЈКОВИЋ Глигорија МАРКО, кројач, рођен 1923. године у Градишници код 

Лесковца. Ухапшен од Бугара октобра 1943. године као партизански курир и спроведен у 

нишки логор. Стрељан 6. новембра 1943. године на месту званом „трнавачка утрина“ код 

Зајечара. 
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(НМН, ЛЦК, кут. 4, фас. 439) 

СТОЈКОВИЋ Александра МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1913. године у 

Лапотинцу код Лесковца. Ухапшен од СДС 23. априла 1942. године у Лапотинцу као 

припадник месне партизанске десетине. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку. Умро је после рата од последица логора. 

(НМН, ЛЦК, кут.15, фас. 448) 

СТОЈКОВИЋ Глигорија НИКОЛА, земљорадник, рођен 1918. године у 

Сопотници код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни 

партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

1. децембра 1942. године у Коргену. 

 (АЈ, Ж-0155031001; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 282) 

СТОЈКОВИЋ Тодора РАДИВОЈЕ - ШПАНОВИЋ, индустријски радник у  

Лесковцу, рођен 1919. године у Стројковцу код Вучја. Ухапшен од Специјалне полиције 

фебруара 1942. године у Лесковцу као активиста СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Норвешку где је стрељан 25. јануара 1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; АЈ,Ж-0297031049) 

СТОЈКОВИЋ Стојка СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1898. године у 

Радиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Радиновац) 

СТОЈКОВИЋ Милана СВЕТОМИР, земљорадник, рођен 15. марта 1922. године 

у Бублици код Прокупља. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом блокаде села 

због сарадње са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхaузен где је убијен 24. августа 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0521093009) 
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СТОЈКОВИЋ Глигорија СЛАВКО, шофер, рођен 1919. године. Ухапшен од 

Бугара октобра 1943. године као партизански курир и спроведен у нишки логор. Стрељан 

је 6. новембра 1943. године на месту званом „Трнавачка утрина“ код Зајечара. 

(НМН, ЛЦК, кут. 4, фас. 439)   

СТОЈКОВИЋ Уроша СТАНИША, земљорадник, рођен 10. децембра 1904. године 

у Орану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је 

убијен 9. децембра 1944. године на радилишту Гросраминг. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

СТОЈКОВИЋ Јована СТЕВАН, земљорадник, рођен 1922. године у Великом 

Извору код Зајечара. Стрељан 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0791018004) 

СТОЈКОВИЋПроке СТОЈАН, земљорадник, рођен 1906. године у Малошишту 

код Ниша. Заробљен од сеоске заштитне милиције 16. фебруара 1943. године у селу Рибаре 

код Крушевца као партизан Јастребачког одреда и предат Специјалној полицији у Нишу. 

Стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша.  

 (Подаци за Стојана Стојковића добијени од Ђорђа Стојковића из Малошишта) 

СТОЈНИЋ Мила ГОЈКО, земљорадник, рођен 7. октобра 1922. године у 

Добросави код Босанске Крупе (Босна – избеглица из НДХ, живео у Горњој Мутници код 

Параћина). Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код Рибарске Бање као 

припадник Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. Из Нишког логора 

интерниран у КЛ. Маутхаузен и нестао. 

(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; Црвени крст Републике Србије – подаци 

службе тражења) 

СТОКИЋ Ивка АЛЕКСАНДАР, лекар, рођен 25. октобра 1901. године у 

Пожаревцу. Ухапшен од СДС-а 21. јуна 1944. године као сарадник партизанских одреда и 
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одведен у нишки логор. Стрељан 14. септембра 1944. године у кругу логора. Приликом 

ексхумације препознат је по златним зубима и сахрањен је испред логора. Након две 

године тело је пренето у породичну гробницу у Пожаревцу. 

(НМН, ЛЦК, кут. 6,фас. 387)  

СТОКИЋ Стојимира СВЕТОМИР, припадник КЈВ, рођен 1895. године у 

Сладинцу код Голубца. Оптужен да је са осталим војницима припремао бекство из 

заробљеничког логора у Нишу. Умро 8. маја 1941. године у немачком истражном затвору.  

(АЈ, Ж-0160001006) 

СТОПАРЕВИЋ Петра САВА, земљорадник, рођен 1906. године у селу Кривељ 

код Бора. Ухапшен од српске жандармерије и одведен у затвор Среског суда у Нишу. 

Стрељан 9. августа 1941. године на Делијском вису код Ниша. Сахрањен на Војничком 

гробљу код Ћеле Куле. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 9. августа 

1941. године. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б; АЈ- Ж0106032025) 

СТОШИЋ Сотира ДОБРИВОЈЕ, баштован, рођен 1918. године у Шарлинцу код 

Дољевца. Ухапшен од СДС-а у операцији „Gewitter“ 10. фебруара 1944. године под 

оптужбом да је партизански сарадник (осуђен на смрт). Из затвора у Лесковцу интерниран 

у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 

за уништавање трагова злочина. Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; АЈ, Ж - 0147016013) 

СТОШИЋ Миливоја ЖИВОЈИН - ЖИКА „КЉОЦА“, земљорадник, рођен 1888. 

године у Прћиловици код Алексинца. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у 

Вукањи код Алексинца као командант месне четничке страже и веза са мајором 

Добривојем Маринковићем у Рибарској Бањи.У бугарским полицијским извештајима 

наводи се и као четнички интендант. Стрељан 31. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

Име му је било истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним 

плакатима, 5. августа 1943. године. 
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(ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 30/1-1; А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени 

рукопис ) 

СТОШИЋ ЈОВАН, земљорадник, рођен 1903. године у Дубочану код Салаша. 

Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0545004011) 

СТОШИЋ Алексе МИЛАДИН - БРЗИНА, земљорадник, рођен 1916. године у 

Горњој Бресници код Прокупља. Ухапшен од Бугара 22. јуна 1942. године приликом 

претреса Великог Јастрепца под сумњом да помаже ПО. Из КЛ. Ниш стрељан 13. фебруара 

1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, кут. 7, фас. б.б; НАВ, Т-501, Р-248, С-340-1, АЈ, Ж-0518031029) 

СТРАИНОВИЋ Страина МЛАДЕН, земљорадник из Злота код Бора. Стрељан 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0106028015) 

СТРАХИНИЋМилојкаБОЖИДАР - ДИЛКО, земљорадник у Бајчинцу код 

Прокупља, рођен 1911. године у Дегрмену код Куршумлије. Ухапшен од Бугара јануара 

1942. године приликом претреса Пасјаче као борац Топличког ПО и доведен у нишки 

логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0517009007) 

СТРАХИЊИЋ Милана ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1894. године у Орану 

код Бојника Ухапшен од СДС-а у операцији „Gewitter“ 10. фебруара 1944. године под 

оптужбом да је партизански сарадник (осуђен на смрт). Из затвора у Лесковцу интерниран 

у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 

за уништавање трагова злочина. Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; АЈ, Ж-0101016022) 

СТРАХИЊИЋ Јанићија ДРАГАН, земљорадник, рођен 1927. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 
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сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 7. јануара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

СТРАХИЊИЋ Будимира МИЛАН, земљорадник, рођен 1912. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 20. новембра 1943. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

СТРАХИЊИЋ Јанићија САВА, земљорадник, рођен 14. јануара 1898. године у 

Слишану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузени даље у КЛ. Бухенвалд где је 

умро 12. фебруара 1944. године. У извештају логорске управе стоји да је умро од 

бронхитиса. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

СТРАХИЊИЋ Стаменка СТОЈАН, земљорадник, рођен 1897. године у Слишану 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 3. aприла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузенгде је убијен 3. новембра 1943. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Слишане) 

СТРАХИЊИЋ Александра РАДОМИР, земљорадник, рођен 13. априла 1923. 

године у Орану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 1. априла 1945. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

СТРАХИЊИЋ Милорада УРОШ, земљорадник, рођен 15. фебруара 1911. године 

у Горњем Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом 
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претреса терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат 

нишком логору 2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 2. 

јануара 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

СТРАХИЊИЋ Мирка ХРАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. године у Горњем 

Брестовцу код Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 

2. априла. Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 4. фебруара 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, Ј.Стефановић, Жртве фашизма...,20-21; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен – Горњи Брестовац) 

СТРАХИЊИЋ Јована ЧЕДОМИР, радник у Лебану, рођен 1911. године у 

Лебану. Заробљен од СДС-а као активни борац Лесковачког ПО и осуђен на смрт. Стрељан 

21. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0929031051) 

СУБОТИЋ Боже ВЛАДИМИР - ВЛАТКО, земљорадник из Бање Ковиљаче, 

рођен 13. октобра 1903. године у селу Врба код Гацка. Ухапшен 4. марта 1944. године као 

партизански курир (у претресу му је пронађено писмо). Из затвора Шапцу интерниран у 

Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у 

Крушевцу. 

 (НМН, ЛЦК, кут.8, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 499) 

СУЗИН Хајима АШЕР, ученица у Нишу, рођена 1932. године у Београду. Из 

КЛ.Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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СУЗИН ХАЈИМ, трговац у Нишу, рођен 1896. године у Београду. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

( ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

СУЛЕЈМАНОВИЋ Бајрама ИБРАХИМ, земљорадник, рођен 1890. године у селу 

Дебриште код Прилепа (Македонија). Пре рата убио је Џабара Романовског због крвне 

освете и осуђен је на 15 година робије. Из затвора у Идризову пребачен у нишки Казнени 

завод где га је затекла окупација. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 10, ф б.б)  

СУЉИЋ Мије ДРАГОЉУБ, Ром, индустријски радник у Алексинцу, рођен 1890. 

године у Јагодини. Ухапшен од Немаца октобра 1942. године у алексиначкој ромској 

махали и одведен у нишки логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0006007005) 

СУЉИЋ Илије СВЕТИСЛАВ, ковач, рођен 1924. године у селу Горње Драговље 

(нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора конфиниран у логор на Сајмишту. Умро 1942. године у истом 

логору. 

(АЈ, Ж-0153010026; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,276; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб) 

СУЉИЋ ЧАЛЕ, Ром, индустријски радник у Алексинцу. Ухапшен од Немаца 

октобра 1942. године у алексиначкој ромској махали и одведен у нишки логор. Стрељан 

24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(Мр Б.Јочић, З.Стевановић, Т.Петровић, Алексиначке жртве XX века, 73) 

СУНАЈАЦ Лазара ДУШАН, браварски радник, рођен 22. маја 1922. године у 

Корсничанима код Дарувара (Хрватска – избеглица из НДХ, живео у Рибарској Бањи). 

Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године у Бољевцу код Рибарске Бање као припадник 

Горског штаба XII ЈВУО мајора Добривоја Маринковића. Из нишког логора интерниран у 

КЛ. Маутхаузен где је убијен 2. децембра 1942. године. 
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(ВА, НА (Бугари), к. 2, рег. бр. 1/3-1; ЧА, к. 278, рег. бр. 19/1-7;НДА, к. 21, ф.1, рег. бр. 13; А.Динчић, 

З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; ИАБ, BdS, M-104) 

СНЕ АВРАМ, трговац у Нишу, рођен 1918. године у Београду. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(СО Ниш, МКУ СО Ниш 1950-1951)????? 

 

Т 

ТАЈТАЦАК Султана АВРАМ, јеврејски поданик у Нишу. Ухапшен од немачке 

војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ.Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8970, ИАН, КОЗАРА, кут. 1). 

ТАЈТАЦАК Марка БЕРТА,јеврејска поданица у Нишу. Ухапшена од немачке 

војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ.Ниш депортована са Јеврејкама на Сајмиште и 

угушена гасом у марту 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8970, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ТАЛЕВИЋ Стојана ЖИВКО-ЖИКИЦА, службеник у Пакашници код Крушевца, 

рођен 1914. у Битољу. Ухапшен од бугарске полиције 20. марта 1943. године у Крушевцу 

као члан ОК КПЈ Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на Бубњу код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

ТАНАСКОВИЋ Милорада РАДИВОЈА - РАКА, ученик 8 разреда Нишке 

гиманзије, рођен 5. марта 1927. године у селу Лазаревац код Блаца. Ухапшен од Бугара 25. 

маја 1944. године на путу између Горње Врежине и Горњег Матејевца по сазнању да је био 

партизански активиста - Скојевац. Стрељан 14. септембра 1944. године у кругу логора са 

последњом групом логораша. После рата откопан и пренет на старо нишко гробље. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. б.б) 
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ТАНЧИЋ Спасе НИКОЛА, индустријски радник у Нишу, рођен 1883. године у 

Пироту. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0355020002) 

ТАСИЋ Вељка АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1910. године у Подримцу 

код Лесковца. Ухапшен од СДС-а у операцији „Gewitter“ 4. фебруара 1944. године под 

оптужбом да је партизански одборник у селу. Из затвора у Лесковцу интерниран у 

Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за 

уништавање трагова злочина. Стрељан 26. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу 

одмазде због напада партизана на пругу Крушевац - Сталаћ и услед недостатка талаца у 

Крушевцу. 

 (НМН, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata (Srbija), 

knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 441; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,173; АЈ, 0301096003) 

ТАСИЋ Александра ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1914. године у Влахову код 

Сврљига. Заробљен од СДС августа 1942. године код Влахова као борац Сврљишког ПО. 

Осуђен на смрт од стране Преког суда СДС у Нишу и предат немачком логору као таоц за 

одмазду. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0649027001; НМН, кут. 12, фас.б.б) 

ТАСИЋ Милана ВОЈИСЛАВ, ученик 7. разреда гимназије у Прокупљу, рођен 2. 

јануара 1925. у Прокупљу. Ухапшен од Бугара 25. марта 1943. у Прокупљу као 

партизански активиста - Скојевац. Из нишког логора интерниран у КЛ.  Маутхаузен где је 

убијен 25. фебруара 1944. године. 

(Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у НОБ – рукопис у ИАН) 

ТАСИЋ Мијалка ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 9. јуна 1914. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхaузен где је убијен 13. децембра 1943. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Лалиновац) 
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ТАСИЋ Вељка ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1922. године у селу Краставче 

(нишко Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Аустрију. Убијен 5. маја 1943. 

године у логору Штардгард. 

(АЈ, Ж-0154019006; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ...,344; НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб ) 

ТАСИЋ Јована ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1905. године у Личју код 

Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански 

борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Стрељан 30. марта 

1943. године у Коргену. 

(АЈ, Ж-0154020028;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 312) 

ТАСИЋ Благоја КОСТАДИН, земљорадник, рођен 1907. године у селу Жучковац 

код Соко Бање. Ухапшен од Бугара 21. септембра 1943. године у селу Жучковцу као 

припадник четничке сеоске страже. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Немачкој (цивилни логор 103- филајала „Дортмунд“) где је погинуо 12. фебруара 1945. 

године.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, Т/1-а) 

ТАСИЋ Цветка КОСТАДИН, земљорадник, рођен 6. јуна 1906. године у Орљану 

код Дољевца. Ухапшен од бугарске војске 8. јануара 1943. године након искакања 

немачког воза код Белотинца. Диверзију су извели припадници железничке организације 

Драже Михаиловића из Ниша и Тасић је ухапшен као саучесник – био је стражар на прузи 

у време несреће и истовремено командант сеоске страже која је била одређена да чува 

пругу. Из бугарског затвора предат немачком логору у Нишу где је мучен по самицама о 

чему и данас постоје трагови које је оставио у јединици – на вратима. Његови сапатници су 

стрељани на Бубњу, а он је услед доброг држања на саслушањима осуђен на тежак 

присилни рад у КЛ. Маутхаузен, где је интерниран и убијен 26. јула 1944. године а потом 

спаљен у крематоријуму подлогора Гузен. 

 (АЈ, Ж-0147011003; АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења 

Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, 

фасцикла „Чапљинац“) 
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ТАСИЋ Мијалка МИЛАН, земљорадник, рођен 5. марта 1904. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхaузен где је убијен 13. децембра 1943. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Лалиновац) 

ТАСИЋ Христивоја МИЛОРАД, службеник у Нишу, рођен 1921. године у 

Преслапу код Црне Траве. Заробљен од СДС као активни борац Лесковачког ПО и осуђен 

на смрт. Умро 15. априла 1943. године у истражном затвору у Нишу. 

(АЈ, Ж-0296022010) 

ТАСИЋ Михајла МИРОСЛАВ, земљорадник, рођен 1916. године у Солотуши код 

Бајине Баште. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0067034016) 

ТАСИЋ Стојадина РАДЕ, индустријски радник у Лесковцу, рођен 1920. године у 

Врањској Бањи. Из нишког логора стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, пријава за Радета Тасића – нкл) 

ТАТИС АРПАД, текстилац у Нишу, рођен 1896. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8973, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ТAТИС КЛАРА, домаћица у Нишу, рођена 1914. године у Нишу.Из КЛ.Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8974, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ТАУШАНОВИЋ Радоја РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1915. у Крављу код 

Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села под 
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сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.  Маутхаузен где је 

убијен 15. фебруара 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156012) 

ТАФИЋ Меке ТОДОР, Ром, земљорадник, рођен 1912. године у Орану код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. 

Интерниран на принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 27. јуна 1944. године. 

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране) 

ТЕЛЕР АБРАХАМ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Момчиловој 9). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ТЕЛЕР КАРОЛИНА, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Момчиловој 9). Нестала 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ТЕЛРЕР КУРТ, изНиша. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; књига стрељаних на Бубњу) 

 

ТЕРЗИЋ ДИМИТРИЈЕ - ДИКА, земљорадник из Новог Пазара. Пре рата 

издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на 

Бубњукод Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кутија 12, ф Б/25). 
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ТЕШИЋ Радоја БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 1917. године у Засељу код 

Ужичке Пожеге. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0496031011) 

ТИГЕРМАН ЈулијусаСТЕВАН, браварски радник у нишкој железничкој 

радионици – живео као избеглица из Војводине, рођен 13. маја 1905. године у Белој Цркви. 

Ухапшен од нишког Гестапоа 2. децембра 1942. године у Нишу са својом супругом 

Христином као припадник илегалне саботажне организације Драже Михаиловића у нишкој 

железничкој радионици. Осуђен на смрт од преког немачког суда и упућен у логор. 

Стрељан 15. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша. Име му је било истакнуто са 

другим стрељаним логорашима и затвореницима 29. децембра 1942. године.  

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ТИЛИНГЕР Натана Др. ЈОЗЕФ (TILLINGER Natan JOSEF), лекар, рођен 1910. 

године у месту Салетин (Румунија). Из колективног емигрантског логора за Јевреје у 

Куршумлијској Бањи пребачен у Ниш и заточен у логору на Црвеном крсту где му се сваки 

траг губи 1942. године. 

(АЈ, упитник за Јевреје-емигранте из Румуније и Турске) 

ТИЛИШИЈИЋ Саве МИКА, земљорадник, рођен 1907. године у Алдинцу код 

Књажевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0220023005) 

                                                           
Према исказима преживелих логораша, једна већа група Јевреја-емиграната из Турске, Румуније, Аустрије 

и Немачке (око 80), на челу са докторима, стрељана је на Бубњу, 28. августа 1942. године. Већ сутрадан - 

29. августа, немачки шеф Управног штаба у Србији, Харолд Турнер, констатовао је у свом извештају 

заповеднику Југоистока генералу Леру да је Србија једина земља у којој је решено питање Јевреја и Цигана. 

Др. Тилингер је један из последње групе стрељаних Јевреја пред подношење извештаја о завршетку 

Холокауста у окупираној Србији. 
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ТИМОТИЈЕВИЋ Нићифора БРАНИСЛАВ. Пре рата издржавао казну у 

Казненом заводу у Нишу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

ТИРБОЛ ЈАКОБ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у генерала Боже Јанковића 14). Нестао 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ТОДОРОВИЋ Младена БОГДАН, земљорадник, рођен 1910. године у Бресту код 

Мерошине. Ухапшен од Бугара октобра 1942. године у Бресту као партизански одборник у 

селу. Из бугарског затвора у Нишу одведен у Мрамор и стрељан 24. новембра 1942. 

године.  

(НМН, ЛЦК, к. 15, фас. б.б –подаци за затворенике са подручја општине Мерошина (саставио СУБНОР 

Мерошине)  

ТОДОРОВИЋ Благоја ГЛИГОРИЈЕ, земљорадник, рођен 1913. године у 

Великом Крчимиру код Гаџиног Хана. Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као 

месни партизански борац. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. 

Стрељан децембра 1942. године у логору Корген. 

(АЈ, Ж-0155035034;  НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 274) 

ТОДОРОВИЋ - СРЕТКОВИЋ Станка ГРАДИМИР, земљорадник, рођен 1911. 

године у Турековцу код Лесковца. Ухапшен од немачке војске маја 1941. године и одведен 

у затвор Среског суда у Нишу.Стрељан 18. јуна 1941. године на Делијском вису код Ниша 

исахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле. На излепљеним плакатима писало је да је 

због недозвољеног поседовања оружја осуђен на смрт од стране немачког војног суда при 

Фелдкомандантури у Нишу. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б; АЈ, Ж-0301101010; Извештаји и наредбе комесарске управе и недићеве владе за 

округ зајечарски 1941-1942, књ. 1, 42) 

ТОДОРОВИЋ Петронија ДОБРИВОЈЕ, жандармеријски поднаредник, рођен у 

селу Сикирица код Параћина – активни припадник одреда Дражиног потпоручника 
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Милана Матића у моравском срезу. Заробљен од Бугара почетком јула 1943. године у 

Великом Шиљеговцу. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. Постоји 

вероватноћа да су га окупатори вратили са Бубња у логор и касније послали у 

заробљеништво и да се исти после рата крио у Америци од комунистичких власти. На 

излепљеним плакатима о стрељаним затвореницима тога дана његово име је објављено под 

редним бројем 24, али у бугарској документацији постоји податак да се случај Добривоја 

Тодоровића, по молби СДС-а, решава и 13. јула 1943. године, што је пет дана након што је 

стрељање извршено и седам дана по његовом обнародовању да је стрељан као 

„комуниста“.  

(ИА.Крушевац, Хроника Великог Шиљеговца – приредили група аутора; ВА, НА (Бугари), кут. 1, рег. бр. 40/6-

1; ВА, НДА, кут. 23, рег. бр. 18/3-1; НМН – плакатирана објава о стрељању 45 комуниста; податке за 

Добривоја Тодоровића дао Миланко Ђурић из Лесковца, који је с њим и осталим великошиљеговчанима једно 

време био у Матићевој јединици) 

ТОДОРОВИЋ ДРАГИ, земљорадник из Мале Копашнице код Грделице. Из 

нишког логора стрељан 14. маја 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б. Подаци за логораше из општине Грделица) 

ТОДОРОВИЋ Димитрија ДУШАН, земљорадник, рођен 1908. године у Радујевцу 

код Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0352023010) 

ТОДОРОВИЋ - ЦВЕТКОВИЋ Александра ЖИВОЈИН - ЖИКА, земљорадник, 

рођен 1923. године у Грајевце код Лесковца. Заробљен од СДС-а и четника Косте Пећанца 

марта 1942. године као припадник месне десетине Лесковачког (Кукавичког) ПО. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 17. јула 1942. 

године у логору Корген. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; АЈ, Ж-0301099001) 

ТОДОРОВИЋ Младена ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1910. године у Бресту 

код Мерошине. Ухапшен од Бугара октобра 1942. године у Бресту као партизански 
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одборник у селу. Из бугарског затвора у Нишу одведен у Мрамор и стрељан 24. новембра 

1942. године.  

(НМН, ЛЦК, к. 15, фас. б.б –подаци за затворенике са подручја општине Мерошина (саставио СУБНОР 

Мерошине)  

ТОДОРОВИЋ Крсте ЈОВАН, радиник железничке радионице - ливац, рођен 1909. 

године у Нишу. Ухапшен од Специјалне полиције 14. фебруара 1942. године као 

припадник (секретар) реонског комитета бироа Железничке радионице – одељење ливнице 

и одведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

 (НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. Т-17; кут. 10, фас. б.б; кут. 14, фас. 573). 

ТОДОРОВИЋ Саве ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1901. године у Лабукову код 

Сврљига. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0649023007) 

ТОДОРОВИЋ Вује МИЛАДИН, земљорадник, рођен 1925. године у селу Врбовац 

код Соко Бање. Ухапшен од Бугара 21. септембра 1943. године у Врбовцу као припадник 

четничке сеоске страже. Из нишког логора интерниран на принудни рад у логор „Менда“ – 

филијала логора „Дортмунд“ (Немачка) и где је умро 10. маја 1945. године у подлогору 

Менде.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Т/1-а; АЈ, Ж-0568004004) 

ТОДОРОВИЋ Радојка МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1901. године у Клоки 

код Тополе. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0683007025) 

ТОДОРОВИЋ МИЛУТИН, земљорадник из Вукање код Алексинца. Ухашен од 

Бугара 19. децембра 1942. године у Вукањи као припадник месне четничке страже у селу – 

у претресу му је нађена пушка и муниција. Учествовао са другим Вукањцима у борби 

против Бугара октобра 1942. године на Великом Јастрепцу као припадник батаљона 
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потпоручника Милана Матића. Бугарски војни суд га је осудио на смрт и предао немачком 

логору као таоца за одмазду. Нестао у нишком концентрационом логору. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, фонд Ратна штета (1941-

1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; Податке 

за похапшене Вукањце на Светог Николу дао је један из ове групе – Добросав Ивановић, кога је бугарски суд 

осудио на заточеништво у интернирском логору.) 

ТОДОРОВИЋ МИРКО, земљорадник из Вукање код Алексинца. Ухашен од 

Бугара 19. децембра 1942. године у Вукањи као припадник месне четничке страже у селу – 

у претресу му је нађена пушка и муниција. Учествовао са другим Вукањцима у борби 

против Бугара октобра 1942. године на Великом Јастрепцу као припадник батаљона 

потпоручника Милана Матића. Бугарски војни суд га је осудио на смрт и предао немачком 

логору као таоца за одмазду. Нестао у нишком концентрационом логору. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, фонд Ратна штета (1941-

1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; Податке 

за похапшене Вукањце на Светог Николу дао је један из ове групе – Добросав Ивановић, кога је бугарски суд 

осудио на заточеништво у интернирском логору.) 

ТОДОРОВИЋ Вучка МИХАИЛО-МИКИЦА, адвокат у Крушевцу, рођен 27. 

априла 1899. године у Крушевцу. Ухапшен од бугарске полиције 22. марта 1943. године у 

Крушевцу као члан ОК КПЈ Крушевац. Из КЛ. Ниш стрељан 8. јуна 1943. године на Бубњу 

код Ниша.   

(ИА. Крушевац, фонд секција палих бораца НОР-а; А.Маринковић, Расински НОП одред, 205) 

ТОДОРОВИЋ МЛАДЕНА, домаћица из Вукање код Алексинца. Активни 

сарадник и курир ЈВУО где су јој се налазила два брата и муж. Ухапшена од немачке 

војске 16. априла 1943. године у Гредетину где се крила и спроведена у нишки логор. 

Интернирана са великом групом жена на принудни рад у Аустрију где остаје до краја рата. 

Умрла после рата у свом селу од последица мучења у логору. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис; АЈ, фонд Ратна штета (1941-

1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; Податке 

за похапшене Вукањце дао је један из групе – Добросав Ивановић, кога је бугарски суд осудио на 

заточеништво у интернирском логору.) 
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ТОДОРОВИЋ Милорада НАТАЛИЈА, студент медицине у Нишу, рођена 1921. 

године у Нишу. Ухапшена од Специјалне полиције априла 1942. године у Нишу као 

сарадница партизанског покрета. Одведена у нишки логор где се пријавила на добровољни 

рад у Немачку. Интернирана у Аустрију и јављала се до јула 1944. године када јој се губи 

сваки траг. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 4, фас. 696. Уписница ратне штете Ниш од 29. V 1945) 

ТОДОРОВИЋ Вукашина НИКОЛА, земљорадник, рођен 1927. године у Церју 

код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом претреса села 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 1, фасцикла „Церје“; 

Д.Мирчетић, Хроника Церја и Миљковца – рукопис у ИАН) 

ТОДОРОВИЋ-ЦВЕТКОВИЋ Михајла ПЕТАР, земљорадник, рођен 1920. године 

у Грајевце код Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца марта 1942. године као 

припадник месне десетине Лесковачког (Кукавичког) ПО. Из нишког логора интерниран 

на принудни рад у Норвешку где је стрељан 17. јула 1942. године у логору Корген. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11; кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а; АЈ, Ж- 0301099001) 

ТОДОРОВИЋ Матије РАДЕ, земљорадник, рођен 1919. године у селу Врапце код 

Медвеђе. Према послератној пријави његове породице, из Лесковца одведен у Ниш где је 

нестао. 

(АЈ,пријава за Радета Тодоровића – нкл)    

  ТОДОРОВИЋ Јевте РАДИША, земљорадник, рођен 1910. године у Матарови код 

Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 3. фебруара 1943. године у Матарови после 

борбе у Кутлову – под оптужбом да је припадник четничког покрета Драже Михаиловића 

и да је са братом Радојем у истој борби учествовао. Из затвора у Прокупљу конфиниран у 

нишки логор и стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-02820041002; ИАН, BdS, евиденција одељења IVA3) 
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  ТОДОРОВИЋ Благоја РАДОЈЕ, земљорадник, рођен 1907. године у Матарови 

код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 3. фебруара 1943. године у Матарови после 

борбе у Кутлову – под оптужбом да је припадник четничког покрета Драже Михаиловића 

и да је са братом Радашином у истој борби учествовао. Из затвора у Прокупљу 

конфиниран у нишки логор и стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-02820041003; ИАН, BdS, евиденција одељења IVA3) 

ТОДОРОВИЋ Радисава РАДОШ, кочничар трамваја у Нишу, рођен 18. маја 1891. 

године у селу Трбуње код Блаца. Према пријави његове породице, ухапшен од Немаца 

почетком септембра 1944. године у Нишу, јер је за време ваздушне узбуне јурио ножем 

једну фолксдојчерку која је позвала војну патролу. Затворен у нишки логор и стрељан 14. 

септембра 1944. године са другим логорашима у кругу логора приликом његовог 

распуштања. После рата ексхумиран и пренет у родно село.  

(СО Ниш, Матичне  књиге умрлих СО Ниш (1961-1962)– уписи за 1962. годину, стр. 57, упис 350; АЈ, пријава 

за Радоша Тодоровића - нкл) 

ТОДОРОВИЋ Радула РАДУНКА, домаћица у Баћоглави код Куршумлије, рођена 

1901. године у Спанцу код Куршумлије. Ухапшена од бугарске војске 12. новембра 1942. 

године у Баћоглави након проналаска архиве поручника Косте Мудрића. Ухапшена као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића и са великом групом Косаничана из 

затвора у Прокупљу предата немачком логору у Нишу где је нестала. 

(АЈ, Ж-0281005003; Податке за похапшене Топличане проследио Лука Степановић из Београда – за време 

рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ТОДОРОВИЋ Станимира СЛОБОДАН-ОЛАФ, студент технике у Нишу, рођен 

23. јула 1921. године у Нишу (у матичним књигама умрлих, као датум рођења, наводи се: 

23.6.1921). Ухапшен од Специјалне полиције фебруара 1942. године у Нишу као активиста 

СКОЈ-а (куповао материјал за партијску технику). Из нишког логора интерниран за 

Норвешку априла 1942. године у логор Корген где је убијен. 

 (НМН, ЛЦК,  кут. 8, ф б.б- списак интернираних гимназијалаца; кутија 3, ф 116; НМН, ЛЦК, музејски 

картон, Инб.бр 344; СО Ниш, МКУ СО Ниш 1954-1959, књ. 8, стр. 480, упис 171)  
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ТОДОРОВИЋ Милана СТАНКО, земљорадник, рођен 10. јануара 1912. године у 

Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у борском 

руднику као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора 

конфиниран у логор на Бањици и стрељан 1. октобра 1943. године у Јајинцима код 

Београда. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 243) 

ТОДОСИЈЕВИЋ Анђела ЈОВАН, земљорадник, рођен 1920. године у Душановцу 

код Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0352019019) 

ТОМИЋ Милоша АЛЕКСАНДАР, адвокат у крагујевачкој Рачи, рођен 14. марта 

1899. године у Лапову. Према плакатираној објави од 12. августа 1943. године, стрељан 30. 

јула 1943. године у Нишу у циљу одмазде због напада партизана на рудник Боговина код 

Бољевца. Окарактерисан као комуниста. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 64; Ђ.Стаменковић, Бубањ, 33) 

ТОМИЋ Владимира ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1926. године у Кнежици 

код Ниша. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачку где се на крају рата 

утопио у реку. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 238; НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ТОМИЋ Христивоја ДАМЊАН, трговачки помоћник у Крушевцу, рођен 1919. 

године у Лаћиследу код Александовца. Ухапшен од немачке војске 25. септембра 1941. 

године у Крушевцу приликом велике рације након неуспшеног напада на град. Са великом 

групом Крушевљана доведен у нишки логор где је погинуо 12. фебруара 1942. године 

приликом великог бекства логораша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 1, фас. б.б) 

ТОМИЋ Димитрија ДИМИТРИЈЕ, музички наредник СДС у Нишу, рођен 1885. 

године у Мелници код Пожаревца. Убијен у нишком концентрационом логору 18. августа 

1942. године. 
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(АЈ, Ж-0354013018) 

ТОМИЋ Јанка ДРАГИША, земљорадник, рођен 1925. године у Доњој Злегињи 

код Александровца. Заробљен од Бугара 3. августа 1942. године на месту званом „Вр`ови“ 

у атару села Крива Река испод Копаоника као припадник ЈВУО - пратилац четничког 

мајора и команданта Драгутина Кесеровића. Из нишког логора конфиниран у логор на 

Бањици и стрељан 15. децембра 1942. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 469; М.Даниловић, 45; ИАБ, BdS, евиденција одељења IVA3) 

ТОМИЋ Тодора ДРАГОЉУБ, студент права у Лесковцу (Топлице Милана 3), 

рођен 13. септембра 1919. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције 23. јуна 

1941. године у Лесковцу као члан КПЈ-а. Из затвора Специјалне полиције у Нишу 

конфиниран у логор на Бањици и стрељан 15. августа 1941. године у селу Скела. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 63; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,48) 

ТОМИЋ МИЛЕНКО, земљорадник из Рготине код Зајечара. Пре рата издржавао 

казну у Казненом заводу у Нишу. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

ТОМИЋ Александра МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1893. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутахузен где је убијен 4. 

марта 1944. годинена радилишту Гросраминг.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 

ТОМИЋ Михајла МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1893. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутахузен где је убијен 4. 

марта 1944. године на радилишту Гросраминг.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 
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ТОМИЋ Стојана МИОДРАГ, земљорадник, рођен 12. октобра 1919. године у 

Здравињу код Крушевца. Ухапшен од бугарске војске 2. децембра 1942. године у 

Здравињу приликом потере за групом потпоручника Милана Матића. Ухапшен као 

припадник Матићеве летеће бригаде – пуштен на привремено одсуство кући где га је 

затекла блокада. Из крушевачког затвора конфиниран у нишки логор и даље у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 25. августа 1944. године. 

 (АЈ,Ж-0728025005; ИА.Крушевац, Хроника Великог Шиљеговца – приредили група аутора; податке за 

Миодрага Томића и остале Великошиљеговчане дао Миланко Ђурић из Лесковца, који је с њима једно време 

био у Матићевој јединици) 

ТОМИЋ Лазара НАДЕЖДА- НАДА, студент машинске технике у Нишу, рођена 

9. фебрауара 1921. године у Нишу. Заробљена као борац Топличког партизанског одреда 

од стране Бугара и четника Косте Пећанца код села Петровац код Лесковца и из 

лесковачког затвора доведена у нишки логор. Успела је да побегне из логора 2. децембра 

1942. године заједно са Милком Протић, али је заробљена, враћена у логор и стрељана 28. 

децембра 1942. године. По једној верзији, Немци су је са Милком Протић стрељали на 

Бубњу, а по другој, стрељане су иза логорске ограде, према Средњетехничкој школи. 

 (НМН, ЛЦК, кутија 1, ф 415; кутија 8, ф б.б-списак погинулих и стрељаних за време Другог светског рата; 

кут. 10, изјава Градимира Петровића, 15) 

ТОМИЋ Симеона ПАВЛЕ,  земљорадник из Радевца код Алексица. Био је 

припадник четничког одреда војводе Димитрија Танасијевића па је касније седео кући и 

бавио се земљорадњом. У његовој кући чувана је архива Моравске четничке бригаде ЈВУО 

поручника Драже Петровића коју су партизани заробили и оставили оклупаторима на 

прузи да би преко ње прогонили равногорске људе у Алексиначком поморављу. Тако је 

нишки Гестапо 16. јула 1943. године ухапсио Томића у Радевцу због сарадње са 

поручником Дражом Петровићем и Петром Никезићем и отерао у нишки логор  где је био 

заточен до децембра 1943. године када је пуштен по амнестији. Умро је после рата у свом 

селу од последица нацистичке тортуре у логору.  

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 
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ТОМИЋ СИНАДИН, земљорадник из Чукљеника код Вучја. Заробљен као месни 

борац Бабичког ПО и стрељан 20. априла 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – р.бр. 900) 

ТОНЧИЋ Стајка БРАНКО,земљорадник, рођен 1922. године у селу Братмиловце 

код Лесковца. Заробљен од бугарске војске фебруара 1942. године код Лесковца као борац 

Бабичког ПО. Убијен од немачких војника у мају 1942. године за време једне шетње у 

кругу нишког логора. Према изјави Стајке Грегорић, Немци су га закопали иза логора. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кут. 14, фас. 618; АЈ, Ж-03000814 ) 

ТОНЧИЋ Михајла ДУШАН, земљорадник, рођен 24. маја 1921. године у Доњој 

Јајини код Лесковца. Ухапшен од СДС-а новембра 1943. године у Доњем Синковцу када је 

као борац Првог Јужноморавског ПО дошао да види тек рођеног сина и жену Роску 

(проказан у селу). Из затвора Гестапоа у Лесковцу конфиниран у логор на Бањици, где је 

јула 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова 

злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада 

партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. 

јула 1944. године.Уписан као „Душан Томчић из Сивковца“. 

(НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. Т-35; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 384) 

ТОПЛИЧАНИН Јосија СТЕВАН, земљорадник, рођен 1888. године у селу 

Мачковац код Трстеника. Из крушевачког Казненог завода доведен у нишки логор са 

великом групом затвореника и стрељан 21. јануара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кутија 13, ф б.б; АЈ, Ж-0692034011) 

ТОРБАИ ЈАКОВ,  јеврејски поданик у Нишу. Ухапшен од немачке војске 

октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ.Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8970, ИАН, КОЗАРА, кут. 1). 
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ТОШИЋ Тодора БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1905. године у Котроману код 

Кремне. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0258003012) 

ТОШИЋ Николе ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 28. априла 1907. године у селу 

Бошњаце код Лебана.Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године у Бошњацу због сарадње 

са партизанима и из лесковачког затвора предат нишком логору 2. априла. Интерниран на 

принудни рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 23. јуна 1944. године.   

(ИАБ, BdS, A-419, АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Бошњаце) 

ТОШИЋ Живојина ЗАГОРКА-ГОРЧЕ, наставница Трговачке академије у Нишу, 

рођена 30. маја 1909. године у Мокрању код Неготина. Ухапшена од бугарске полиције 

фебруара 1943. године у Нишу након велике провале Мише Обрадовића. Била је сарадница 

партизанских одреда на терену као и њен супруг Јован. Из нишког логора стрељана 20. 

јула 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(С.Андрејевић, Споменица просветним радницима Ниша и околине..., 114) 

ТОШИЋ КРСТА - ЈОВА, правник, рођен 1904. године у селу Моклиште код Беле 

Паланке. Ухапшен од СДС-а 10. марта 1943. године у Белој Паланци као партизански 

сарадник. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-

а). 

ТОШИЋ Саве ЈОВАН, судски капетан I класе Окружне команде СДС-а у Нишу 

(Француске Републике 8), рођен 23. јуна 1911. године у Бољевцу. Ухапшен од Специјалне 

полиције 5. септембра 1942. године у свом стану као партизански обавештајац у редовима 

СДС. Легализовао се по налогу КПЈ-а. Из затвора Специјалне полиције у Нишу 

интерниран у затвор Гестапоа у Београду. Стрељан 8. децембра 1942. године у Јајинцима 

код Београда. 

(S.Begović, Logor Banjica...,216; СО Ниш, МКУ за 1955. годину) 
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ТОШИЋ Михајла МИОДРАГ, ученик IV разреда гимназије у Алексинцу (Кнеза 

Арсена 57)  – избеглица из Војводине, рођен 30. септембра 1925. године у Белој Цркви. 

Ухапшен од нишког Гестапоа са својим братом Божидаром 28. априла 1943. године у 

Алексинцу као припадник равногорске омладинске организације – једно време у одреду 

потпоручника Милана Матића. Из нишког логора интерниран у логор Сталаг 3-А у 

Лукенвалду где се разболео и умро 5. маја 1945. године. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 

ТОШИЋ Ћире МИРКО, земљорадник, рођен 1891. године у Шљивовику код Беле 

Паланке. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0514012024; податке за Мирка Тошића прикупио Братислав Петровић из Беле Паланке) 

ТОШИЋ Јакова СИМА, земљорадник, рођен 1920. године у Калуђерово код 

Бабушнице. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0035015003, НМН, ЛЦК, кутија 7, ф. С-166; Ђ.Златковић, Зла времена – монографија Лужнице 1876-

1945, 456-457) 

ТРАИЛОВИЋ Петра ЈОВАН, земљорадник, рођен 1910. године у Текији код 

Кладова. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0212016004) 

ТРАИЛОВИЋ Грује МИЛАН, земљорадник, рођен 1912. године у Добром Пољу 

код Бољевца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0103004022) 

ТРАИЛОВИЋ Леподата ПАУН, земљорадник, рођен 1888. године у Добром 

Пољу код Бољевца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0103004021) 

ТРАЈКОВИЋ Луке БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 1921. године у Винарцу код 

Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године код Лесковца као 
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борац Бабичког ПО и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 10. марта 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0299048041; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – 

р.бр. 907) 

ТРАЈКОВИЋ Василија БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1919. године у Битољу 

(Македонија). Стрељан 15. октобра 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, пријава за Божидара Трајковића – нкл) 

ТРАЈКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, службеник Финансијске дирекције у Нишу, ухапшен 

августа 1944. године. Умро од последица логора 19. новембра 1945. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас. Т-8). 

ТРАЈКОВИЋ Михајла МЛАДЕН, земљорадник, рођен 1911. године у Бачевини 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхaузен где је 

убијен 5. новембра 1944. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; Х.Ракић, Терор и злочини..., 98; АЈ, упитник за погинуле заточенике 

логора Маутхаузен -Бачевина) 

ТРАЈКОВИЋ РАДОСАВ, из Великог Поповца, стрељан 3. августа 1941. године на 

Делијском вису код Ниша. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, ф б.б) 

ТРАЈКОВИЋ Петка СТОЈАНЧА, земљорадник, рођен 20. јуна 1905. године у 

Орану код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена 

под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је 

убијен 14. фебруара 1944. године у подлогору Гросраминг. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Оране; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih 

Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ТРИФУНОВИЋ Божидара ДУШАН-ШАНКО, земљорадник, рођен 1919. године 

у Моравцу код Алексинца. Ухапшен од СДС 1943. године као активиста партизанског 
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покрета у моравском срезу и предат немачком логору у Нишу. Стрељан 16. августа 1944. 

године на Бубњу код Ниша.   

(АЈ, Ж-0009041011; НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш – 

р.бр. 908) 

ТРИФУНОВИЋ Милоја СТОЈАН, земљорадник, рођен 1884. године у Моравцу 

код Алексинца. Добровољно је отишао да замени сина Љубомира који је држан у затвору 

као таоц за одмазду. Немци су Љубомира пустили а Стојана стрељали 6. марта 1943. 

године на Бубњу у циљу одмазде због уништења рудника Соко. 

(АЈ, Ж-0009041014)  

ТРИЧКОВИЋ - РАДОСАВЉЕВИЋ Ранђела АНДРИЈА, обућар у Алексинцу, 

рођен 1897. године у Алексинцу. Ухапшен од Немаца и домаће полиције 21. јуна 1944. 

године у великој рацији у Алексинцу под оптужбом да је помагао партизане. Из нишког 

логора одведен у логор на Бањици, где је боравио од 18. августа до 26. септембра 1944. 

године када је интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 8. јануара 1945. године. 

(ИАН, фонд Општински одбор Савеза бораца НОР-а Алексинац, к. 15, ф. 1-101, нерегистровани папири; АЈ, 

упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Алексинац; АЈ, Ж-0006004029) 

ТРИЧКОВИЋ Милутина БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1912. годинеу 

Штрбовцу код Бабушнице. Заробљен од Бугара марта 1942. године на месту званом 

„Разбојница“ испод Суве планине као припадник месне партизанске десетине. Из нишког 

логора отеран на принудан рад у Норвешку где је погинуо 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б; Ђ.Златковић, Зла времена – монографија Лужнице 1876-1945, 478-479; АЈ,Ж-

0036025012) 

ТРОШИЋ Јосифа МИЛУН, земљорадник, рођен 1899. године у Медвеђи код 

Трстеника. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж-0717012004; Монографија о учесницима НОР-а општине Трстеник, 245) 
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ТУРКОВИЋ Бехљуља ОРХАН, земљорадник, Арнаут, рођен 1910. године у 

Долићу код Сјенице. Пре рата издржавао казну у Нишком казненом заводу због крвне 

освете. Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0560016002) 

ТУРКОВИЋ Бехљуља РАГИП, земљорадник, Арнаут, рођен 1912. године у Бару 

код Сјенице. Пре рата издржавао казну у Нишком казненом заводу због крвне освете. 

Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0560016001) 

ТУЦАКОВИЋ Живка ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1884. године у Плавни 

код Неготина. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. 

фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0192010035) 

Ћ 

ЋИРИЋ Тодора АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1922. године у Горњем 

Стрижевцу код Бабушнице. Ухапшен од бугарске војске марта 1942. године као месни 

партизански борац у селу. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 7, фас. С-166; АЈ, Ж-0036028008) 

ЋИРИЋ Михајла БРАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1921. године у Ображди код 

Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је убијен 1944. 

године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Ображда) 

ЋИРИЋ ЖАРКО, радник фабрике Ристић у Нишу, рођен 1903. године у Нишу. 

Стрељан 17. октобра 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ћ/1;НМН, ЛЦК, кут. 14, фас. 18. Попис страдалих бораца на 

територији општине Ниш – р.бр. 911) 
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ЋИРИЋ Антона ЖИВОЈИН, земљорадник у Дивљани код Беле Паланке, рођен 

1911. године у Доњој Коритници код Беле Паланке. Стрељан 15. октобра 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0086013001) 

ЋИРИЋ Ђорђа ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1900. године у Реснику код 

Бабушнице. Ухапшен од стране бугарске казнене експедиције марта 1942. године у 

Реснику као припадник месне партизанске десетине и спроведен у нишки логор. Стрељан 

10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф С-166). 

ЋИРИЋ Косте ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1888. године у Реснику код 

Бабушнице. Ухапшен од стране бугарске казнене експедиције марта 1942. године у 

Реснику као припадник месне партизанске десетине и спроведен у нишки логор. Стрељан 

10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф С-166). 

ЋИРИЋ МЛАДЕН, земљорадник из села Козје код Беле Паланке. Ухапшен од 

четника Косте Пећанца фебруара 1942. године у Козју као сарадник Сврљишког ПО. Из 

нишког логора интерниран 23. априла 1942. године на принудни рад у Норвешку. Стрељан 

25. јануара 1943. године у логору Берген. 

(АЈ, Ж-0087036002; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 294) 

ЋОРИЋ Уроша ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1924. године у Балузи код 

Чачка. Ухапшен од СДС као сарадник ПО и спроведен у логор на Бањици. Предат у 

надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина и са великом 

групом транспортован у Ниш. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша. Име му 

је било истакнуто на излепљеним плакатима. 

(АЈ, пријава за Драгутића Ћорића – нкл; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 419) 

ЋОСИЋ Мартина ЈОВАН, земљорадник у Дубочану код Салаша, рођен 1907. 

године у Слатини код Бора. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, Ж-0107041011) 

ЋОСИЋ Животе РАДОМИР, ковач, рођен 1907. године у Десимировцу код 

Крагујевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0246083002) 

ЋУЛАКОВИЋ Пауна ЈОВАН, земљорадник, рођен 1884. године у Глоговици код 

Зајечара. Стрељан 1944. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0545004011) 

ЋУРЧИЋ ВЛАДИМИР, аутомеханичар војне аутокоманде у Нишу. Ухапшен од 

Специјалне полиције фебруара 1942. године у Нишу као активиста НОП-а. Из нишког 

логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је стрељан 1942. године у Улвену код 

Бергена. 

(ИАН, ДЦК, кут. 72, док. бр. 1/235) 

 

У 

УРИХ ЛИЛИ, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живела у Поенкареовој 22). Нестала 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

УРЛИХ ПУЛ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Поенкареовој 22). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

УРОШЕВИЋ Ђ. ЂОРЂЕ, земљорадник из Градашнице код Лесковца. Заробљен од 

четника Косте Пећанца марта 1942. године као припадник месне десетине Лесковачког 

(Кукавичког) ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је 

стрељан 25. јануара 1943. године у логору Ботн. 
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(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

УРОШЕВИЋ Ђ. СЛАВКО, земљорадник из Грајевца код Лесковца. Заробљен од 

СДС и четника Косте Пећанца марта 1942. године као припадник месне десетине 

Лесковачког (Кукавичког) ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је убијен 1942. године у логору Трола Бург. 

(НМН, ЛЦК, кутија 11; кутија 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци 

СУБНОР-а) 

УСЕИНОВИЋ Деке МЛАДЕН, Ром, ковач, рођен 1921. године у Миљковцу код 

Ниша. Ухапшен од СДС 27. јула 1942. године код куће као боарац месне десетине 

Сврљишког (Нишавског) ПО. Осуђен на смрт од стране преког суда СДС у Нишу и предат 

немачком логору као таоц за потребе одмазде. Стрељан 8. септембра 1942. године на 

Бубњу код Ниша. 

(ИАБ, УГБ СП IV, кут. 116-Б, рег. бр. 369/32; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, 

фасцикла „Миљковац“)  

 

УСЕИНОВИЋ РАСИМ, Ром, ковач у Нишу, рођен 1892. године у Нишу. Ухапшен 

од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у логор. Стрељан 24. фебруара 1943. 

године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. У/5; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

УСЕИНОВИЋ Усеина САЛИЈА, Ром, кочијаш у Нишу (Мраморска 2), рођен 

1885. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и одведен у 

логор. Стрељан 24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

 

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. У/4; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67) 

УСКОКОВИЋ Грујице БОЖИДАР - КРЦУН, земљорадник у Лесковцу -  

избеглица из Црне Горе, рођен 1922. године у селу Ћучијићи у Црној Гори. Заробљен од 

четника Косте Пећанца као борац месне партизанске десетине Бабичког партизанског 
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одреда марта 1942. године на појатама изнад села Ћелије (нишко Заплање). Из нишког 

логора интерниран за Норвешку где је погинуо.  

(НМН, ЛЦК, кут. 9, ф б.б – фотографије погинулих интернираца у Норвешкој) 

УСКОКОВИЋМилићаДРАГОЉУБ - ЈАНЧА, Ром, ковач, рођен 15. априла 1916. 

године у селу Бабичко код Брестовца. Ухапшен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. 

године на Бабичкој гори као месни партизан (по другим подацима, заробљен 20. марта 

1942. на Соковини изнад села Туларе). Из нишког логора конфиниран са Луком 

Анђелковићем у логор на Бањици и стрељан 25. децембра 1942. године у Јајинцима код 

Београда. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима од 29. децембра 1942. 

године. 

(АЈ, Ж-0109004006; Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 447; податке за Драгољуба Ускоковића дао Душан 

Јовановић из села Гаре – нишко Заплање) 

 

Ф 

FASSIDA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живела у Масариков Кеј 13). Нестала 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

FASSSAMI, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живела у Масариков Кеј 13). Нестала 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

FEGERBERTA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Ђорђа Вашингтона 4). Нестала 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ФИЛИПОВИЋ - СТАНКОВИЋ Василија ВЛАДИМИР - ВЛАДА, контролор 

нишке кланице, рођен 25. јануара 1910. године у Нишу. Ухапшен од Немаца по уласку у 
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град (у претресу куће му је пронађена једна скривена пушка). Из среског затвора изведен 

на Делијски вис и стрељан 15. августа 1941. године. Сахрањен на Војничком гробљу код 

Ћеле Куле.  

(НМН, кутија 7, ф б.б, НМН, ЛЦК, к-5, ф-609; АЈ- Ж035047006) 

ФИЛИПОВИЋ Светомира ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1903. године у 

Гредетину код Алексинца Ухапшен од Бугара 15. јула 1943. године у Гредетину као 

припадник Моравске четничке бригаде ЈВУО – пуштен привремено на одсуство због 

славе. Из нишког логора интерниран у логор Сталаг 3-А у Лукенвалду где је умро од 

болести новембра 1944. године. 

(А.Динчић, З.Стевановић, Непокорени а заборављени – необјављени рукопис) 

ФИЛИПОВИЋ Јеремије ДИМИТРИЈЕ, земљорадник, рођен 1906. године у 

Радиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 1944. године. 

(АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен – Радиновац) 

ФИЛИПОВИЋ Јоксима ДРАГУТИН, земљорадник из Бучумета код Медвеђе. 

Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 1942. године 

на Бубњу код Ниша. 

(НМН, к. 15, Спискови логораша са подручја општине Медвеђа – саставио СУБНОР Медвеђе) 

ФИЛИПОВИЋ Милисава ДУКАДИН, земљорадник из Темске код Пирота. 

Ухапшен од бугарске војске 17. фебруара 1943. године у Темској као припадник четничког 

покрета Драже Михаиловића и спроведен у нишки логор. Стрељан 8. априла 1943. године 

на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0478071008; ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде) 

ФИЛИПОВИЋ ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1908. године у Семчи (нишко 

Заплање). Заробљен од Бугара марта 1942. године у селу као месни партизански борац. Из 
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нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Погинуо 1943. године у логору 

Штаргард. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, фас. бб; Д.Дејановић, Ђ.Стаменковић, Заплање у НОБ..., 306) 

ФИЛИПОВИЋ  Фате ЉУБИСАВ, зидарски радник у селу Гаре код Црне Траве, 

рођен 1912. године у Дебру (Македонија). Јуна 1944. године предат у надлежност 

Специјалној команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 20. јула 1944. године 

на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада партизана на пругу код Витковца. Име му 

је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. јула 1944. године. Писало је да је стрељан 

као комуниста. 

 (НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; кут. 13, фас. б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik 

dokumenata (Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 531) 

ФИЛИПОВИЋ Станимира МЛАДЕН, рударски радник, рођен 1910. године у 

Бучумету код Медвеђе. Ухапшен 1942. године као сарадник партизанских одреда. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку и умро 1943. године у Ерландету. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ФИЛИПОВИЋ Здравка ПЕТКО, земљорадник из Раче код Куршумлије, рођен 

1912. године у Косовом Пољу код Приштине. Ухапшен од бугарске војске 1. јула 1943. 

године у Рачи као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Осуђен на смрт па 

помилован од Немаца и из нишког логора упућен на тежак присилни рад у Аушвицу где је 

умро 5. јануара 1945. године.  

(АЈ, Ж-0507053016; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио 

Лука Степановић из Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ФИЛИПОВИЋ Душана РАДОМИР – МАШИНСКИ, радник нишке железничке 

радионице (котлар), рођен 1921. године у Приштини. Ухапшен од Специјалне полиције 18. 

фебруара 1942. године као припадник реонског комитета бироа Железничке радионице – 

одељење арматуре и монтаже и одведен у логор. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу 

код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 
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ФИЛИПОВИЋ Дамњана РАНКО, земљорадник, рођен 1926. године у селу Доње 

Точане код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у Доњем 

Точану као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су нашли његово 

име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из затвора у Прокупљу 

конфиниран у нишки логор и стрељан 23. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0281016004; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из Београда – за време 

рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ФИЛИПОВИЋ Александра СТАНКА, домаћица, рођена 1920. године у Горњем 

Бучумету код Медвеђе – живела удата у селу Негосавље код Лесковца. Заробљена од 

недићеваца фебруара 1942. године као активни борац Лесковачког (Кукавичког) ПО и 

осуђена на смрт од стране Преког суда Окружне команде СДС-а у Нишу. Предата нишком 

логору као таоц са већом групом затвореника и стрељана 8. септембра 1942. године на 

Бубњу код Ниша у циљу одмазде због рањавања једног немачког полицајца у Нишу.  

(АЈ, Ж-0432033018; пријава за Станку Филиповић, партизанку из Негосавља - нерегистровано) 

ФИЛИПОВИЋ - МЛАДЕНОВИЋ Ћирка СТОЈАН, учитељ у селу Темска код 

Пирота, рођен 1908. године у Балиновцу код Прокупља. Ухапшен од бугарске војске 17. 

фебруара 1943. године у Прокупљу приликом блокаде варошице као поверљиви курир 

четничког покрета Драже Михаиловића. Из бугарског затвора спроведен у нишки логор 5. 

априла 1943. године. Стрељан 8. априла 1943. године на Бубњу код Ниша. Име му је било 

истакнуто са другим стрељаним присталицама Д.М, на излепљеним плакатима, 12. априла 

1943. године 

(АЈ, Ж-0520073003; НМН, ЛЦК, изјаве логораша, књ. 20, изјава Марка Килибарде; ИАБ, BdS – евиденција 

одељења IVA3) 

ФИЛИПОВИЋ Светозара ТИХОМИР, кочничар на главној железничкој станици 

у Нишу, рођен 20. јануара 1913. године у Брестовцу код Лесковца. Био је у Нишком 

четничком батаљону а по растурању истог прешао је на рад на железници. Ухапшен од 

нишког Гестапоа 16. фебруара 1944. године у Нишу као припадник железничко - 

саботажне организације Драже Михаиловића – група „Гордон“ (курир између Ниша и 

Брестовца) и због диверзије код Лесковца када је преврнут један немачки транспорт за 
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Грчку. У претресу куће нађен је део експлозива нишке саботажне организације. Из нишког 

логора интерниран у КЛ.  Маутхаузен. Умро је у нишкој болници по повратку из 

интернације услед последица пребијања у логору и мучења у Маутхаузену.  

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331 С-288398; АС, фонд БИА, к.15,  ф. 54; к.9, ф.1 ) 

ФИЛИПОВИЋ Арсенија ЦВЕТАН, земљорадник, рођен 1910. године у 

Свињарици код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПОи из лесковачког затвора предат нишком логору 

3. aприла. Интерниран на принудни рад у КЛ.Маутхаузенгде је убијен 20. септембра 1944. 

године. 

(ИАБ, BdS, A-419, М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 207; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора 

Маутхаузен -Свињарица) 

ФИЛИПОВИЋ Петра ЦВЕТКО, земљорадник, рођен 16. марта 1921. године у 

Негосављу код Лесковца. Ухапшен од Бугара 1942. године због сарадње са партизанским 

одредима у лесковачком крају. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку 

где је стрељан. 

(НМН, ЛЦК, књига стрељаних на Бубњу) 

ФИРУЛОВИЋ Здравка ЖИВКО, земљорадник, рођен 1920. године у Великој 

Кикинди код Брзе Паланке. Стрељан јуна 1941. године на Делијском Вису код Ниша.  

(АЈ, Ж-0114010004) 

ФИШЕР Рајнхолда АЛБЕРТ (FISCHERReinhold ALBERT), Немaц (Ром),дете, 

рођен 8. јануара 1941. године у месту Köln-Mühlheim. Ухапшен по тражењу Берлина од 

испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

FICHERELLA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Масариков Кеј 9). Нестала 1942. 

године у Нишу.   
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ФИШЕР Франца ЛИЛИ (FISCHERFranz LILLI), Немица (Ромкиња), 

артисткиња,рођена 3. јула 1920. године у месту Mannheim. Ухапшена по тражењу Берлина 

од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора 

интернирана у КЛ.Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

FISCHER MORITZ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Масариков Кеј 9). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ФИШЕР Рајнхолда РАЈНХОЛД (FISCHER Reinhold REINHOLD), Немaц (Ром), 

дете,рођен 10. јула 1937. године у месту Kirmsstte. Ухапшен по тражењу Берлина од 

испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ФИШЕР Бетхолда ФРАНЦ (FISCHERBerthold FRANZ), Немaц (Ром), 

артиста,рођен 5. априла 1899. године у месту Recklinghausen. Ухапшен по тражењу 

Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора 

интерниран у КЛ.Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ФИШЕР  ИДА, домаћица у Нишу ( Капетан Косте 15), рођена 1873. године у 

Нишу. Из КЛ Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8741, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ФИШЕР ИдеИМРЕ, инсталатер у Нишу (Капетан Косте 15), рођен 1909. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ.  Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8742, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ФИШЕР ИдеЈОШКО, инсталатер у Нишу (Капетан Косте 15), рођен 1915. године 

у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ.  Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8743, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ФИШЕР ИдеМАГДА, домаћица у Нишу (Капетан Косте 15), рођена 1911. у Нишу. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8744, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ФИШЕРИдеОЛГА, домаћица у Нишу (Капетан Косте 15), рођена 1916. у Нишу. 

Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

ЈИМБ, рб. 8745, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

FLEISCHER KARL, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Момчиловој 11). Нестала 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)   

ФОЊО Јулијуса МАРГИТ (FONYOJulliusMARGIT), домаћица, Јеврејска 

поданица из Чехословачке, рођена 23. априла 1910. године у Уденбургу (Мађарска). Из 

КЛ. Ниш интернирана 1. марта 1942. године у јеврејски логор на Сајмиште, касније на 

Бањици. Стрељана 11. августа 1942. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 452; BdS, E-17) 

ФОРОБЕРГ ФЕРЛАН, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Чумићевој 18). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1)   

  ФРАНК Алберта АРПАД, трговац у Крушевцу, рођен 1902. године у Панчеву. 

Мађари га протерали из Војводине са породицом после чега је дошао у Крушевац. 

Ухапшен од Немаца септембра 1941. године као мађарски Јеврејин и заточен у Казненом 
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заводу, одакле је 30. октобра 1941. године дотеран са крушевачким затвореницима у 

нишки логор. Стрељан 19. фебруара 1942. године на Бубњу. 

(АЈ, Ж-0944038010) 

  ФРАНК  БЕРТА, домаћица у Крушевцу, рођена 1903. године у Сомбору. Мађари је 

протерали из Војводине са породицом после чега је дошла у Крушевац. Ухапшена од 

Немаца септембра 1941. године као мађарска Јеврејка си заточена у Казненом заводу, 

одакле је 30. октобра 1941. године дотерана са крушевачким затвореницима у нишки 

логор. Интернирана на Сајмиште и угушена гасом марта 1942. године. По другим 

подацима – са Сајмишта је одведена у Берген Белзен где је умрла 1944. године.  

(АЈ, Ж-0944038017) 

  ФРАНК  Арпада ЕДА, ученица у Крушевцу, рођена 1923. године у Зрењанину. 

Мађари је протерали из Војводине са породицом после чега је дошла у Крушевац. 

Ухапшена од Немаца септембра 1941. године као мађарска Јеврејка и заточена у Казненом 

заводу, одакле је 30. октобра 1941. године дотерана са крушевачким затвореницима у 

нишки логор. Интернирана на Сајмиште и угушена гасом марта 1942. године. По другим 

подацима – са Сајмишта је одведена у Берген Белзен где је умрла 1944. године.  

(АЈ, Ж-0944038012) 

  ФРАНК Алберта РУДИ, трговац у Крушевцу, рођен 1895. године у Панчеву. 

Мађари га протерали из Војводине са породицом после чега је дошао у Крушевац. 

Ухапшен од Немаца септембра 1941. године као мађарски Јеврејин и заточен у Казненом 

заводу, одакле је 30. октобра 1941. године дотеран са крушевачким затвореницима у 

нишки логор. Стрељан 19. фебруара 1942. године на Бубњу. 

(АЈ, Ж-0944038010) 

  ФРАНК Арпада ХЕДА, ученица у Крушевцу, рођена 1928. године у Зрењанину. 

Мађари је протерали из Војводине са породицом после чега је дошла у Крушевац. 

Ухапшена од Немаца септембра 1941. године као мађарска Јеврејка и заточена у Казненом 

заводу, одакле је 30. октобра 1941. године дотерана са крушевачким затвореницима у 
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нишки логор. Интернирана на Сајмиште и угушена гасом марта 1942. године. По другим 

подацима – са Сајмишта је одведена у Берген Белзен где је умрла 1944. године.  

(АЈ, Ж-0944038011) 

ФРАНЦ Роберта ЕЛИЗАБЕТА (FRANZRobert ELISABETH), Немица 

(Ромкиња), дете, рођена 16. октобра 1936. године у месту Helmstedt. Ухапшена по тражењу 

Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора 

интернирана у КЛ.Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ФРАНЦ Августа ЈУЛИАНА (FRANZ AugustJULIANE), Немица 

(Ромкиња),дете,рођена 3. октобра 1938. године у месту Hannover. Ухапшена по тражењу 

Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора 

интернирана у КЛ.Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ФРАНЦ Вилхелма КАРЛ (FRANZWilhelm KARL), Немaц (Ром),глумац,рођен 3. 

септембра 1884. године у месту Posendorf. Ухапшен по тражењу Берлина од испоставе 

нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ФРАНЦ Карла ЛИНА (FRANZ CarlLINA), Немица (Ромкиња),артисткиња, 

рођена 30. новембра 1919. године у месту Eichstedt Ухапшена по тражењу Берлина од 

испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интернирана 

у КЛ.Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ФРАНЦ Карла МАРГАРЕТА (FRANZ CarlMARGARETHE), Немица 

(Ромкиња),артисткиња,рођена 30. априла 1916. године у месту Bico (Mecklbg). Ухапшена 

по тражењу Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из 

нишког логора интернирана у КЛ.Аушвиц где је убијена.  
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(ИАБ, BdS, B-1174) 

FRANZSCHMIDT, Немица (Ромкиња),рођена 16. марта 1891. године у месту 

Lingen. Ухапшена по тражењу Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године 

у Скопљу. Из нишког логора интернирана у КЛ. Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ФРИДЛЕНДЕР НОРБЕРТ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 2-а). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ФРИДЛЕНДЕР САЛИ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 2-а). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ФУКС ЛЕО, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 11). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ФУКС МАРИЈА, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 11). Нестала 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 

Х 

ХАЗАН БЕНЦИОН, електричар у Нишу (Пастерова 6), рођен 1883. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 
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(ЈИМБ, рб. 8778, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

  ХАЗАН Хазана БИСА, домаћица у Нишу (Јована Скерлића), рођена 1923. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8779, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

ХАЗАН Халија БОРА, службеник у Нишу, Ухапшен од немачке војске октобра  

1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан јануара 1942. године. 

(СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

ХАЗАН БУЛИЈА, домаћица у Нишу (Обреновићева 56), рођена 1922. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8780, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАЗАН Самуила  ДЕБОРА, ученица у Нишу (Лешјанинова 32), рођена 1926. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8781, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

ХАЗАН ЕСТЕР, домаћица у Нишу, рођена 1907. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8782, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

  ХАЗАН ИЗРАИЛО, студент у Нишу ( Обреновићева 56 ), рођен у Нишу 1915. 

године. Ухапшен и спроведен у логор Бањица,где је стрељан 1942. године.ПРОВЕРА 

ХАЗАН Хазана ЛЕОН, рођен у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан у јануару 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА,КУТ. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

ХАЗАН МАНАХЕМ, маљач у Нишу (Обреновићева 56), рођен 1909. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 
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(ЈИМБ, рб. 8786, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАЗАН МАРИЈЕТА, домаћица у Нишу, рођена 1917. године у Нишу. ИзКЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8787, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАЗАН МАТИЛДА, домаћица у Нишу, рођена 1872. године у Нишу. ИзКЛ. Ниш 

интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8785, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

  ХАЗАН Хазана МИКА, рођен 1890. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске 

октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 

1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА,КУТ. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1; ЈИМБ, рб. 8783)  

ХАЗАН Самуило ПЕРЛА, ученица у Нишу (Лешјанинова 32), рођена 1923. године 

у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8788, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАЗАН РАХЕЛ, ученица у Нишу (Обреновићева 56), рођена 1925. године у Нишу 

1925. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8789, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАЗАН Левија РАШЕЛА, домаћица у Нишу (Душанова 43), рођена 1896. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8790, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

ХАЗАН Хаима САМУИЛО, трговац у Нишу (Лешјанинова 32), рођен 1896. године 

у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ.  Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан у јануару 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8792, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 
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ХАЗАН  Хазана САМУИЛО, зубар у Нишу (Поенкарева 22), рођен 1896. године у 

Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на 

Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8791, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1)  

ХАЗАН Боре САРИНА - САРИ, домаћица у Нишу (Лешјанинова 32), рођена 1907. 

године у Београду. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8793, ИАН, КОЗАРА, кут. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1) 

ХАЗАН Самуила СИМХА, ученица у Нишу (Поенкарева 22), рођена 1932. године 

у Нишу.Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8794, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАЗАН Хазана ХАЈИМ- МИКА, ситничар у Нишу (Јована Скерлића), рођен 1890. 

године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8783; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

HAZERIJEERNESTINE, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Скопљанској 1). Нестала 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАЈДУШКА Леополда АВРАМ, књиговезац у Београду, рођен 12. маја 1914. 

године у Београду. Пре рата осуђен по Закону о заштити државе због ширења 

комунистичке идеје. Из нишког Казненог завода конфиниран са једном групом логораша 

на Бањици где је нестао. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 354) 
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HAMMELSTEIN RUTH, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Јевремовој 3-а). Нестала 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

HANTZWILHELM, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео на Обилићев Венац 21). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАРАВАН Моше АРОН, рођен 17.јануара 1900. године у Нишу. Ухапшен  од 

немачке војске у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб.8590 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАРАВАНАрона АВРАМ,  рођен у Нишу 1924. године. Ухапшен од немачке 

војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ.Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 

1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8970, ИАН, КОЗАРА, кут. 1). 

ХАРАВАНАрона РАФАИЛО, дете, рођен 1931. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8594, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАРАВОН Рашела РАФАЈЛО, ученик у Нишу, рођен 1927. године у Нишу. 

Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ 

и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8774, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАРАВАН РАХЕЛА, домаћица у Нишу, рођена 1904. године у Нишу. Из КЛ.  Ниш 

интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8592, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ХАРАВАН Аврама РАШЕЛА, јеврејска поданица из Лесковцу. Из КЛ. Ниш 

изведена на Бубањ и стрељана 19. фебруара 1942 године. 

ХАРАВОН РАШЕЛЕ, домаћица у Нишу, рођена 1892. године у Нишу. Из КЛ. 

Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8775, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАРАВАН Арона САЛОМОН, дете, рођен 1933. године у Нишу. Из КЛ. Ниш 

интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8595, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ХАРАВОН Рашеле СОЛОМОН, ученик у Нишу (Душанова 43), рођен 1929. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интерниран на Сајмиште где је угушен гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8777, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ХАРАВОН Рашела СИМХА, домаћица у Нишу (Душанова 43), рођена 1925. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. 

године. 

(ЈИМБ, рб. 8776, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАРАВАН Арона СОФИЈА, домаћица у Нишу, рођена 1928. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8593, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ХАРАВОН ЧИБИ, трошаринац у Нишу, рођен 1861. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб.8773 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

HACKELPERLA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Јевремовој 3-а). Нестала 1942. 

године у Нишу.   
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХАЏИ-ПАВЛОВИЋ Јована ДИМИТРИЈЕ-МИЋА, председник општине Соко 

Бања (трговац), рођен 1892. године у Соко Бањи. За време рата више пута хапшен под 

сумњом да помаже четнике и партизане. Последњи пут ухапшен од Бугара 9. јануара 1943. 

године у Соко Бањи када су окупатори сазнали да је одређен за равногорског команданта 

варошице. Из нишког логора конфиниран у логор Сајмиште где је требао да сачека 

транспорт за Немачку а потом је осуђен на смрт. Неко је у међувремену подметнуо 

Немцима вест да је по партизанском уласку у Соко Бању октобра 1941. године из 

општинске касе дао за њихову организацију 50.000 динара.  Због тога је стрељан 23. марта 

1943 године у Јајинцима код Београда. Код неких Дражиних команданата, није био на 

добром гласу. У извештају мајора Бране Петровића од 31. јула 1944, за Хаџи-Павловића 

стоји следеће:  „Тако, мајор Јовановић борави у кући свога пријатеља Миће Хаџи-

Павловића, бившег и првог од Немаца под окупацијом постављеног претседника општине 

Сокобањске, који је са партизанима одржавао активне везе, увео ове у Соко Бању 1941. 

године, а затим се прилепио уз организацију и под њеном фирмом у друштву са пок. 

среским начелником Рад. Ј. Радићем, црноберзијанчио и крао у велико, о чему постоје 

подаци у Претседништву Српске владе и у Министарству унутрашњих послова“ .Други 

команданти сматрали су га чланом организације и чак су организовали његово ослобађање 

из затвора у Зајечару. У Билтену Обавештајног одсека СДС округа Зајечарског од 20. 

децембра 1942. године, пише: „18. о.м, око 19h извршена је провала у садашњем 

Окружном затвору, стражари су свезани а из затвора одведени Димитрије Хаџи-

Павловић, председник општине Соко Бања, и Оливера Јовановић, супруга потпуковника 

Јовановића. Провалници су били 3 лица у оделу Српске државне страже са зеленом 

граничном траком“. Код старих Сокобањаца уврежено је мишљење да је Мића Хаџи-

Павловић помагао оба покрета отпора и да је био велики противник братоубилачког рата.  

(АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне безбедности у Нишу НМН, 

картон логораша, Х/1-а; ВА; ЧА, кут. 33, док. бр. S-V-16644; Извештаји и наредбе комесарске управе и 

недићеве владе за округ зајечарски 1941-1942, књ. 1, 321-322; подаци за Димитрија Хаџи-Павловића добијени 

од Андрије Хаџи- Павловића из Београда ) 

ХАЏИ-ТОНИЋ Драгутина СИНИША, службеник у Прокупљу, рођен 4. маја 

1901. у Прокупљу. Ухапшен од Бугара 25. марта 1943. у Прокупљу као партизански 
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активиста. Из Нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен 20. јануара 1945. 

године. 

(Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у НОБ – рукопис у ИАН)  

ХЕИМ ЛИКО, изНиша. Стрељан 8. јула 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б; књига стрељаних на Бубњу) 

ХЕРШКОВИЋ Руже АЛЕКСАНДАР, трговачки помоћник у Нишу (Краља 

Првовенчаног 22), рођен 1921. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. 

године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године.  

(ЈИМБ, рб.8795 , ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ХЕРШКОВИЋ Руже ЈЕЛИСАВЕТА, домаћица у Нишу (Поенкарева 22), рођена 

1924. године у Нишу.Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 

1942. године.  

(ЈИМБ, рб. 8796, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ХЕРШКОВИЋ РУЖА, домаћица у Нишу (Поенкарева 22), рођена 1898. године у 

Нишу.Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8797, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

HINDESEDITH, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Бучићевој 10). Нестала 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

HINDES Dr.WOLF, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Бучићевој 10). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ХОМЕЛШТАЈН РУТ, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Капетан Костиној 15). Нестала 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

HORN OLGA, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног емигрантског 

логора у Куршумлијској Бањи (живела у Књегиње Љубице 10). Нестала 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХОЏА Хајрула РАМАДАН, земљорадник, Арнаут, рођен 1913. године у Обранџи 

код Подујева. Пре рата издржавао казну у Казненом заводу у Нишу због крвне освете. 

Стрељан 16. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0505011006) 

ХУН ФРЕДЕРИКЕ, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Обреновићевој 10). Нестала 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

HUBARTMALVINE, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 4). Нестао 1942. године у 

Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ХУН ХАЈДРИХ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Обреновићевој 10). Нестао 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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Ц 

 ЦАЈИЋ Симе СЛАВОМИР, земљорадник, рођен 28. фебруара 1926. године у 

Крављу код Ниша. Ухапсили га Немци и љотићевци 16. јула 1944. године приликом 

претреса села под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 22. марта 1945. године. 

(ВА, НАВ, Т-78, Р-331, С-331; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, фасцикла 

„Кравље“; Д.Мирчетић, То су била партизанска села – рукопис у ИАН; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

304-5; АЈ, Ж-0363156037) 

ЦАЈТ ЛУДВИГ-ЛАЦА, механичар у фабрици авиона у Краљеву, рођен септембра 

1907. године у Невесињу. Ухапшен од Немаца августа 1941. године у Краљеву када је 

откривено да је јеврејског порекла. Из краљевачког затвора пребачен у нишки логор и 

стрељан 19. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ЦАКИЋ ГОЈКО, без занимања – са станом у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне 

полиције фебруара 1942. године као припадник СКОЈ-а. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Норвешку и умро 1. јануара 1943. године у Усену. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ЦАКИЋ Глигорија ДРАГУТИН, занатлија, рођен 1915. године у Палојцу код 

Грделице. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 14. маја 1943. године.  

(АЈ, Ж-0170024003) 

ЦАКИЋ Николе ЖИВОЈИН, индустријски радник, рођен 1924. године у 

Манојловцу код Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године као 

активни борац Лесковачког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је умро 1943. године. 

 (НМН, кутија 11; АЈ, Ж-9300075001) 
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ЦАКИЋ Станка ЈАКОВ, земљорадник, рођен 1909. године у Лапотинцу код 

Бојника. Заробљен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. гоидне као месни борац 

Лесковачког ПО. Из нишког логора стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ЦАКИЋ Пеше ЈОСИФ – БОГДАН, земљорадник, рођен 1903. године у Вучју код 

Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године као активни борац 

Лесковачког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку где је умро 

15. децембра 1944. године. 

 (НМН, кутија 11; АЈ, Ж-0789032015) 

ЦАКИЋ Пејче МИРКО, земљорадник, рођен 1922. године у Брестовцу код 

Лесковца. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Немачку и умро 15. јуна 1943. 

године у логору Флосенберг. 

(АЈ, Ж-0295008003) 

ЦАКИЋ Благоја ПЕТАР, занатлијски радник у Лесковцу, рођен 1921. године у 

Лесковцу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-295001019) 

ЦАКИЋ Младена СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1921. године у селу 

Братмиловце код Лесковца. Заробљен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године 

као активиста Лесковачког ПО. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је стрељан 25. јануара 1943 године у логору Ботн. 

(НМН, кутија 11; АЈ, Ж-0300081013) 

ЦАНИЋ - ЈОВАНОВИЋ Јосифа ДАВИД, земљорадник, рођен 1921. године у 

Топоници код Беле Паланке. Ухапшен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године у 

Топоници као месни борац Сврљишког ПО. Из нишког логора интерниран 23. априла 

1942. године на принудни рад у Норвешку. Стрељан 25. јануара 1943. године у логору 

Ботн. 

(АЈ, Ж-0087036022; Др А.Спасић, др С. Костић, др Н. Живковић, Бела Паланка и околина у НОР-у..., 298) 
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ЦАРАНОВИЋ Димитрија ЈОВАН, земљорадник, рођен 1929. године у Јабуковцу 

код Неготина. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 019001040) 

ЦАРАНОВИЋ Станка ПЕТАР, земљорадник, рођен 1885. године у Мокрању код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0353032027) 

ЦВЕЈИЋ Миливоја БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1917. године у Новом Селу 

код Куршумлије. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша.  

(АЈ, Ж – 0282048008) 

ЦВЕТАНОВИЋ Станче ВЛАДИСЛАВ, земљорадник, рођен у селу Семча (нишко 

Заплање). Ухапшен од Бугара марта 1942. године као месни партизан у свом селу. Из 

нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку. Умро 15. децембра 1942. године 

у логору Рогнан. 

(АЈ, Ж-0155030009) 

ЦВЕТАНОВИЋ Милана ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 10. априла 1917. године у 

Житном Потоку код Житорађе. Ухапшен од Бугара у марту 1943. године приликом 

блокаде села због сарадње са партизанима. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 31. јануара 1944. године у радилишту Гросраминг. 

(АЈ, инв. бр. 2968; АЈ, Ж-0520091007; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ЦВЕТАНОВИЋ Милоја ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1923. године у Личју 

(нишко Заплање). Ухапшен од четника Косте Пећанца фебруара 1942. године као 

припадник месне партизанске десетине и одведен у нишки логор. Стрељан 10. марта 1942. 

године на Бубњу код Ниша. 

(Ђ.Стаменковић, Љ.Дејановић, Заплање у НОБ..., 312) 

ЦВЕТКОВИЋ Атанасија АЛЕКСАНДАР, фабрички мајстор у Лесковцу, рођен 4. 

фебруара 1914. године у Лесковцу. Ухапшен од Специјалне полиције новембра 1942. 
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године у Лесковцу као члан КПЈ-а и организатор агитационих група. Из затвора 

Специјалне полиције у Нишу конфиниран у логор на Бањици и стрељан 9. марта 1943. 

године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 658; S.Begović, Logor Banjica...,323) 

ЦВЕТКОВИЋ Петка БОРИВОЈЕ, земљорадник из села Доња Јајина код 

Лесковца. Заробљен као борац Другог јужноморавског партизанског одреда и стрељан је 

14. маја 1943 године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, картон логораша Ц/8) 

ЦВЕТКОВИЋ Чеде БОЖИДАР – БОШКО, цреварски радник у Нишу, рођен у 

селу Суково код Пирота. Ухапшен 3. фебруара 1942. године у Нишу због слушања страних 

радио станица и одведен у логор. Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу код Ниша.  

( НМН, кут. 12, фас. Ц-11; кут. 10, фас. б.б)  

ЦВЕТКОВИЋ Чеде БОЖИДАР - БОШКО, цреварски радник у Нишу, рођен у 

селу Суково код Пирота. Ухапшен 3. фебруара 1942. године због слушања радиа „Лондон“ 

и „Москва“. Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу.  

( НМН, кут. 12, фас. Ц-11; кут. 10, фас. б.б).  

ЦВЕТКОВИЋ Петка БОРИВОЈЕ, земљорадник из села Доња Јајина код 

Лесковца. Заробљен као борац Другог јужноморавског партизанског одреда и стрељан је 2. 

маја 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, картон логораша Ц/8) 

ЦВЕТКОВИЋ Лепоја ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1910. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. 

Маутхаузен где је убијен 26. децембра 1943. године. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен-Лалиновац) 
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ЦВЕТКОВИЋ Крсте ДРАГОЉУБ – ДРАЖА, земљорадник, рођен 1912. године у 

Великом Крчимиру (нишко Заплање). Заробљен од СДС фебруара 1942. године као борац 

месне десетине ПО са Бабичке Горе. Стрељан 10. марта 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(Ђ.Стаменковић, Љ.Дејановић, Заплање у НОБ..., 202, 274) 

ЦВЕТКОВИЋ-НЕШИЋ Милана ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1916. године 

у Шарлинцу код Дољевца. Ухапшен од СДС-а у операцији „Gewitter“ 10. фебруара 1944. 

године под оптужбом да је партизански сарадник (осуђен на смрт). Из затвора у Лесковцу 

интерниран у Бањички логор, где је јула 1944. године предат у надлежност Специјалној 

команди 1005 за уништавање трагова злочина. Стрељан 12. јула 1944. године на Бубњу код 

Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас.б.б; Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji – zbornik dokumenata 

(Srbija), knjiga VIII, 768; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 440; АЈ, Ж-0361119014) 

ЦВЕТКОВИЋ Саве ДРАГОМИР-ШИЛЕ, кројачки радник из Беле Паланке, 

рођен 1914. године у Белој Паланци. Ухапшен од СДС 4. августа 1942. године у Белој 

Паланци као бивши борац Сврљишког ПО. Осуђен на смрт од стране Преког суда СДС и 

предат немачком логору као таоц за одмазду. Стрељан 8. септембра 1942. године на Бубњу 

код Ниша. 

( НМН, кут. 9, фас. 779; ЗБ.НОР,1/21, 317) 

ЦВЕТКОВИЋ Уроша ДУШАН, индустријски радник из Грделице (варошица), 

рођен 1922. године у Кривој Феји код Врања. Стрељан 14. септембра 1944. године у кругу 

нишког логора приликом његовог расформирања. 

(АЈ, Ж-0483015001) 

ЦВЕТКОВИЋ Благоја ЖИВКО, земљорадник, рођен 1903. године у Чапљинцу 

код Ниша. Ухапшен од бугарске војске 8. јануара 1943. године након искакања немачког 

воза код Белотинца. Диверзију су извели припадници железничке организације Драже 

Михаиловића из Ниша и Цветковић је ухапшен као саучесник – био је стражар на прузи у 

време несреће. Осуђен на смрт и стрељан 22. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша. 
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(АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења Александру Дочеву и 

Ангелу Попову у Нишу) 

ЦВЕТКОВИЋ Ђорђа ЖИВОЈИН, чиновник у Косовској Митровици, рођен 23. 

марта 1909. године у Обилићу. Ухапшен 15.октобра 1943. године у својој кући као 

активиста КПЈ-а. Из затвора у Косовској Митровици интерниран у Бањички логор, где је 

јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова 

злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада 

партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. 

јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 481) 

ЦВЕТКОВИЋ Стојана ЈОВАН, земљорадник, рођен 1912. године у Горњој 

Коритници код Беле Паланке. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 1942. године. 

(АЈ, Ж-0087022005) 

ЦВЕТКОВИЋ Ђорђа КОНСТАДИН, земљорадник, рођен 1907. године у 

Чапљинцу код Ниша. Ухапшен од бугарске војске 8. јануара 1943. године након искакања 

немачког воза код Белотинца. Диверзију су извели припадници железничке организације 

Драже Михаиловића из Ниша и Цветковић је ухапшен као саучесник – био је стражар на 

прузи у време несреће. Осуђен на смрт и стрељан 22. јануара 1943. године на Бубњу код 

Ниша. 

 (АЈ, Ж-0147003002; АЈ, фонд Ратна штета (1941-1945), фасцикла 5, инв. бр. 2005. Материјал са суђења 

Александру Дочеву и Ангелу Попову у Нишу; ИАН, фонд Среска комисија за ратну штету-Ниш, кут. 2, 

фасцикла „Чапљинац“) 

ЦВЕТКОВИЋ Младена МИЛАН, земљорадник из села Ивање код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 
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ЦВЕТКОВИЋ Сотира МИЛИВОЈЕ, земљорадник из села Ивање код Бојника. 

Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом да 

одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је убијен.  

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 

ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ, земљорадник из Придворице код Бојника. Ухапшен 

1942. године као сарадник партизанских одреда. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Норвешку и стрељан 24. октобра 1942. године у Коргену. 

(НМН, ЛЦК, кут. 8, ф. б.б- списак погинулих и стрељаних у току Другог светског рата- подаци СУБНОР-а) 

ЦВЕТКОВИЋ Тодора НИКОЛА, индустријски радник, рођен 1923. године у 

Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Бухенвалд где је убијен 20. јула 1944. године. 

(АЈ, Ж-0297030011; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3) 

ЦВЕТКОВИЋ НИЋИФОР, земљорадник, рођен 1910. године у Ивању код 

Бојника. Ухапшен од Бугара 17. марта 1943. године приликом претреса терена под сумњом 

да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у КЛ.Маутхаузен где је убијен 4. 

децембра 1943. године у подлогору Гросраминг. 

 (Х.Ракић, Терор и злочини..., 100; Ј.Стефановић, Жртве фашизма..,30; М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 

272; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен -Ивање) 

ЦВЕТКОВИЋ Витана ПЕТАР, земљорадник, рођен 1905. године у Вргудинцу код 

Беле Паланке. Из нишког логора изведен на Бубањ и стрељан 1943. године. 

(АЈ, Ж-0355022018) 

ЦВЕТКОВИЋ Марка РАДОМИР, месар у Алексинцу (Кнез Арсена 137), рођен 

1900. године у Алексинцу. Умро у нишком концентрационом логору у марту 1942. године.  

(АЈ, пријава за Радомира Цветковића – нкл) 
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ЦВЕТКОВИЋ Милорада РАНЂЕЛ- РАША, лекар на интерном одељењу у 

Нишкој болници, рођен 5. новембра 1906. године у Сврљигу (у матичним књигама умрлих, 

као датум рођења, стоји: 1.11.1905). Ухапшен од Специјлане полиције 2. септембра 1942. 

године због сарадње са Сврљишким партизанским одредом. Из нишког логора одведен на 

Бубањ и стрељан 14. маја 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кут. 3, фас. 838; СО Ниш, Матичне  књиге умрлих СО Ниш (1961-1962)– уписи за 1962) 

ЦВЕТКОВИЋ-ХРАНИСАВЉЕВИЋ Христивоја РАНКО–КОСТРЕШ, наредник 

ЈКВ, рођен 1917. године у Моравцу код Алексинца. Био је борац Озренског ПО а затим је 

дезертирао из одреда и предао се четницима Косте Пећанца. Осуђен на смрт и предат 

немачком логору у Нишу као таоц за одмазу. Стрељан 17. фебруара 1942. године на Бубњу 

код Ниша.  

(АЈ, Ж-0009040007; Д.Мирчетић, Светли ликови револуције – рукопис у Завичајном музеју Алексинца) 

ЦВЕТКОВИЋ Божидара ТАНАСИЈЕ, индустријски радник у Прокупљу, рођен 

1923. године у Прокупљу. Из нишког логора интерниран на принудни рад у КЛ. Аушвиц – 

Пољска, где је умро 15. септембра 1944. године. 

(АЈ, Ж-0265044012) 

ЦВЕТКОВИЋ Неје ТИХОМИР, земљорадник, рођен 1912. године у Доњем Рињу 

код Беле Паланке. Ухапшен од СДС због сарадње са партизанским одредима у 

белопаланачком крају. Из нишког логора интерниран на принудни рад у Норвешку и умро 

28. фебруара 1943. године у логору Ботн. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ЦВЕТКОВИЋ Васе ЦВЕТКО, земљорадник, рођен 3. фебруара 1898. године у 

Баћоглави код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. године у 

Баћоглави као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су нашли 

његово име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из затвора у Прокупљу 

конфиниран у нишки логор. По пресуди одељења IV A3 интерниран на тежак принудни 

рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 21. септембра 1944. године. 
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(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ЦЕКИЋ Светозара БОРИСАВ, земљорадник, рођен 6. јануара 1912. године у 

Лалиновцу код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса 

терена под сумњом да одржава везе са ПО. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Маутхаузен где је убијен 19. јула 1943. године на радилишту Гросраминг. 

(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –

Лалиновац; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ЦЕКИЋ ДРАГОЉУБ, стрељан јула 1941. године на Делијском вису. Сахрањен на 

Војничком гробљу код Ћеле Куле.  

(НМН, ЛЦК, кутија 7, фас. б.б) 

ЦЕКИЋ Димитрија ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1909. године у Турековцу 

код Лесковца. Ухапшен од немачке војске маја 1941. године и одведен у затвор Среског 

суда у Нишу.Стрељан 18. јуна 1941. године на Делијском вису код Ниша исахрањен на 

Војничком гробљу код Ћеле Куле. На излепљеним плакатима писало је да је због 

недозвољеног поседовања оружја осуђен на смрт од стране немачког војног суда при 

Фелдкомандантури у Нишу. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, ф б.б; АЈ, Ж-0301101011; Извештаји и наредбе комесарске управе и недићеве владе за 

округ зајечарски 1941-1942, књ. 1, 42) 

ЦЕКИЋ Милутина ХРАНИСЛАВ, индустријски радник у Прокупљу, рођен 1920. 

године у Прокупљу. Ухапшен од Специјалне полиције јануара 1942. године у Прокупљу 

као активиста НОП-а. Погинуо 12. фебруара 1942. године приликом великог бегства 

логораша.  

(АЈ, Ж-0516001015) 

ЦЕКИЋ Арсе ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 8. марта 1911. године у Лалиновцу 

код Лебана. Ухапшен од Бугара 19. марта 1943. године приликом претреса терена под 

сумњом да одржава везе са ПО. Из Нишког логора интерниран у КЛ. Маутхаузен где је 

убијен 13. децембра 1943. године. (подлогор „Гросраминг“). 
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(М.Манојловић, Бројеви не умиру..., 448; АЈ, упитник за погинуле заточенике логора Маутхаузен –

Лалиновац; Z.Juzbašić, KLG. Spisak stradalih Jugoslovena na radilištu Grosraming) 

ЦЕКОВИЋ Милоша ЦАНЕ, индустријски радник у Лесковцу, рођен 1910. године 

у Лесковцу. Ухапшен од Недићеваца фебруара 1942. године под оптужбом да је сарадник 

партизанских одреда. Из нишког логора стрељан 10. маја 1942. године на Бубњу код 

Нишу.  

(АЈ, Ж-0297028014) 

ЦЕРИЋ Мухарема ЕСАД, геометар у Нишу, рођен 10. фебруара 1912. године у 

селу Миљковци код Приједора (Република Српска). Ухапшен од Специјалне полиције 12. 

фебруара 1942. године у Нишу као члан политичког актива у одељењу геометара Ниша и 

као сарадник партизанског покрета. Из нишког логора интерниран на принудни рад у 

Норвешку где је стрељан 17. децембра 1942. године у логору Карасјок. 

(СО НИШ, МКУ С.О Ниш 1954-1959, бр. 8, стр. 115, упис 103)  

ЦИМЕРМАН ЈАКОВ, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у генерала Боже Јанковића 14). Нестао 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЦИНЦОВИЋ Крсмана ВЕЛИСАВ, земљорадник, рођен 1916. године у Бањи код 

Прибоја. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-049907017) 

  ЦРЊАК СИМО, службеник у Нишкој железничкој радионици (Рудничка 1), рођен 

1898. године у Мосоровићу код Калиновика. Пуштен јануара 1943. године из италијанског 

заробљеништва као рековалесцент и живео је мирно све док га Немци нису ухапсили 1. 

септембра 1944. године у великој рацији у граду након погибије једног њиховог војника. 

Заточен у нишком логору и стрељан 14. септембра 1944. године у кругу логора приликом 

његовог расформирања.   

(АС, фонд БИА, фасцикла 54; СО Ниш, Матичне књиге умрлих  – уписи за 1952. годину; АЈ, Ж-0355024002) 
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ЦУЊАК РАТКО, из Јагодине.Стрељан 22. септембра 1941. године на Делијском 

вису код Ниша. Сахрањен на Војничком гробљу код Ћеле Куле. Име му је било истакнуто 

на излепљеним плакатима 24. септембра 1941. године. Писало је да је стрељан као 

комуниста. 

(НМН, ЛЦК, кутија 7, фас. б.б) 

 

Ч 

ЧАКИЋ Драгомира ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1921. године у Прокупљу. 

Ухапшен као партијски радник на терену. Стрељан 14. септембра 1944. године у кругу 

логора.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Ч/7)  

ЧАЛИЋ Симе ЈОВАН - ЈОВО, службеник у Лесковцу, рођен 1906. године у 

Костајници (Хрватска). Заробљен од СДС-а као активни борац Расинског ПО и осуђен на 

смрт. Стрељан 18. августа 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0710068019) 

ЧАРАПИЋ Крсте МИЛАН, службеник у Нишу, рођен 1902. године у 

Куршумлији. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0835069016) 

ЧВОРОВИЋ Обрада СТАНИСЛАВА - СТАНА, шнајдерка у Београду, рођена 25. 

децембра 1921. године у Придворици код Чачка. Ухапшена од Специјалне полиције марта 

1942. године у Прокупљу када је дошла из Београда као партизански курир. Из затвора 

Специјалне полиције у  Нишу конфинирана у логор на Бањици и стрељана 3. августа 1942. 

године у Јајинцима код Београда.  

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 446; НМН, ЛЦК, картон логораша Ч-25, пријава њене сестре) 



673 
 

ЧЕЛЕБОНОВИЋ ЗахаријаБУКАС,  домаћица у Нишу (Књегиње Љубице 12), 

рођена 1875. године у Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8704, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ЧЕЛЕБОНОВИЋ Захарија ЗАХАРИЈЕ, трговац у Нишу (Књегиње Љубице 12), 

рођена 1869. године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из 

КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8707, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЧЕЛЕБОНОВИЋ ЗахаријеСАРИНА, домаћица у Нишу (Књегиње Љубице 12), 

рођена 1914. године у Нишу.Из КЛ. Нишинтернирана на Сајмиште где је угушена гасом 

марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8705, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 ЧЕЛЕБОНОВИЋ ЗахаријаШАУЛ, продавац лутрије у Нишу ( Књегиње Љубице 

12 ), рођен 1898.године у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8706, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЧЕЛЕПОПОВИЋ МОША, лекар у Нишу, рођен 1902. године у Београду. 

Ухапшен од немачке војске октобра  1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ 

и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ЧЕРВАТЕНКОВИЋ Танасија ЖИВАДИН, званичник финансијске контроле у 

Нишу (Ракићева 8), рођен 27. октобра 1911. године у Нишу. За време окупације по служби 

путовао за Борски рудник где је успоставио везу са партизанским одредима. Ухапшен од 

Специјалне полиције октобра 1942. године у руднику Вина након провале партијске 

организације у Тимочкој Крајини. Из нишког логора конфиниран у логор на Бањици и 

стрељан 9. марта 1943. године у Јајинцима. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 658; S.Begović, Logor Banjica...,323)  
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ЧЕЧУЛОВИЋ Николе ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1910. године у Душановцу 

код Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0351018012) 

ЧИБИ Исака НИСИМ, службеник у Нишу, рођен 1892. године у Нишу. Ухапшен 

од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 

19. фебруара 1942. године. 

(ИАН, КОЗАРА,КУТ. 1; СО Ниш, МКУ СО Ниш, књ. 1)  

ЧОКИЋ Драгомира АЛИМПИЈЕ, земљорадник, рођен 1919. године у Ковачевцу 

код Младеновца. Према плакатираној објави од 12. августа 1943. године, стрељан 30. јула 

1943. године у Нишу у циљу одмазде због напада партизана на рудник Боговина код 

Бољевца. Окарактерисан као комуниста. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 123; Ђ.Стаменковић, Бубањ, 33) 

ЧОКОРИЛО Саве ВЕЉКО, службеник у Нишу, рођен 1909. године у Никшићу. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 10. јула 1943. године.  

(АЈ, Ж-09200855011) 

ЧОПОРОВИЋ Милана ПЕТАР, индустријски радник, рођен 1925. године у 

Лесковцу. Ухапшен од лесковачке фелджандармерије априла 1943. године у Лесковцу као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из нишког логора интерниран на 

принудни рад у Бухенвалд где је убијен 1944. године. 

(АЈ, Ж-0873029003; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)  

ЧОТИЋ Анђелка ДИМИТРИЈЕ, земљорадник, рођен 1904. године у Јабуковцу 

код Доњег Милановца. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0192001011) 

ЧУКИЋ Мине ОЛГА, свршени матурант гимназије у Књажевцу, рођена 1923. 

године у Трешњеву (Црна Гора). Ухапшена у Књажевцу 1943. године као активисткиња 

СКОЈ-а. Стрељана 1. маја 1943. године на Бубњу код Ниша.  
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(НМН, ЛЦК, кутија 7, фас. Ч/8)  

ЧУМИЋ Анђелка МОМЧИЛО, земљорадник, рођен 1914. године у Владаји код 

Чајетине. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0132025005) 

ЧУПИЋ Васе РАДИВОЈЕ- РАДОЈЕ, земљорадник из Балчака код Прокупља, 

рођен 1896. године у Никшићу (Црна Гора). Ухапшен од СДС-а маја 1944. године код своје 

куће као активни борац команде места Топличког оперативно подручја и члан КПЈ-а и. 

Убијен у кругу логора у Нишу, 14. септембра 1944. године. Приликом ексхумације 

препознао га је брат Живојин Чупић по офарбаном војничком оделу.  

(НМН, кутија 12, фас. Ч-12; НМН, ЛЦК, кут. 6,фас. 383) 

ЧУПИЋ СТОЈАН, земљорадник, рођен 1921. године у Прокупљу. Ухапшен као 

партијски радник на терену. Стрељан 14. септембра 1944. године у кругу логора приликом 

његовог расформирања.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша бр. Ч/6) 

 

Џ 

ЏЕМАИЛОВИЋ  Џемаила ИСМАИЛ, Ром, ковач у Нишу (Сарајевска 41), рођен 

1892. године у Нишу. Ухапшен од Немаца 20. октобра 1942. године у Нишу и  одведен у 

логор. Стрељан  24. фебруара 1943. године на Бубњу код Ниша.  

(НМН, ЛЦК, картон логораша, бр. Џ/1; ИАН, КОЗАРА, кут. 1, фас.67)  

 ЏЕПОВИЋ Ненада ДРАГАН, службеник у ПТТ Лесковац, рођен 1913. године у 

Чучеру код Скопља. Ухапшен од лесковачке полиције 12. новембра 1942. године као 

припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Из лесковачког затвора конфиниран у 

нишки логор и стрељан 20. јануара 1943. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због 

убиства председника општине Турековац и Плавци. 

(АЈ, Ж-1036159018; ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3)  
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ЏЕТИЋ Николе ЈОВАН, земљорадник, рођен 1883. године у Душановцу код 

Неготина. Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж- 0351018015) 

ЏОДИЋ Нићифора ДРАГИША, отправник возова, рођен 14. децембра 1909. 

године у Маричићу код Куршумлије. Ухапшен од бугарске војске 12. новембра 1942. 

године у Барлову као припадник четничког покрета Драже Михаиловића. Бугари су нашли 

његово име у заплењеним белешкама поручника Косте Мудрића. Из затвора у Прокупљу 

конфиниран у нишки логор. По пресуди одељења IV A3 интерниран на тежак принудни 

рад у КЛ. Маутхаузен где је убијен 12. фебруара 1944. године. 

(ИАБ, BdS – евиденција одељења IVA3; Податке за похапшене Косаничане проследио Лука Степановић из 

Београда – за време рата припадник ЈВУО у Топлици и Косаници) 

ЏУВЕРОВИЋ Косте ЈЕЛИСАВЕТА, домаћица у Лесковцу, рођена 3. јануара 

1890. године у Нишу. Ухапшена од СДС-а 1943. године као курир Топличког 

(Јастребачког) ПО. Из нишког логора конфинирана у логор на Бањици где је умрла 5. 

јануара 1944. године у логорској амбуланти. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 602; НМН, ЛЦК, картон логораша, Џ/2) 

 

Ш 

ШАБАНОВИЋ Ђоке ВИДАК, земљорадник из Равног Шорта код Куршумлије, 

рођен 1880. године у Грахову (Црна Гора). Ухапшен од Специјалне полиције због сарадње 

са партизанским одредима. Из затвора у Прокупљу интерниран у Бањички логор, где је 

јуна 1944. године предат у надлежност Специјалној команди 1005 за уништавање трагова 

злочина. Стрељан 20. јула 1944. године на Бубњу код Ниша у циљу одмазде због напада 

партизана на пругу код Витковца. Име му је било истакнуто на излепљеним плакатима 21. 

јула 1944. године. 

(НМН, ЛЦК, кут. 11, фас. б.б; Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 414; Д.Мирчетић, Хроника Куршумлије у 

НОБ – рукопис у ИАН)  
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ШАБЕЛ РОЗА, јеврејска избеглица – досељена у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Момчиловој 9). Нестала 1942. 

године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШАЈН ИДА (скривала се по именом Ида Московић), службеница у Лесковцу, 

рођена 10. октобра 1911. године у Хеници (Босна и Херцеговина). Откривена од Немаца да 

је Јеврејка, ухапшена и предата немачком логору у Нишу. Стрељана 12. јуна 1944. године 

на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, кут. 15, фас. б.б) 

ШАРАНАЦ Ђорђа ЉУБИША, путник у Смедеревској кредитној банци у Нишу, 

рођен 1912. године у Прокупљу. Према послератној пријави његове породице, Немци су га 

ухапсили у Нишу због слушања страних-забрањених радио-станица и интернирали на 

принудни рад у Немачку где је умро 20. септембра 1944. године.  

(АЈ, пријава за Љубишу Шаранца – нкл) 

ШАРКОВИЋ Милорада МИЛИВОЈЕ, студент технике у Нишу, рођен 1924. године 

у Доњем Душнику (нишко Заплање). Ухапшен од Гестапоа 22. јуна 1943. године у Нишу 

као припадник равногорске омладине – омладински штаб у Нишу. Из нишког логора 

интерниран на принудни рад у логор Флосенберг – Немачка, где је умро 17. априла 1945. 

године.  

(АЈ, Ж- 0358075010; , АС, фонд БИА – четничка организације Д.М у Нишу – елаборат Управе државне 

безбедности у Нишу) 

ШАРФ ХЕРШ (SCHAERF HERSCH), службеник, рођен 1895. године у Коњатину 

у Аустрији. Из колективног емигрантског логора за Јевреје у Куршумлијској Бањи 

пребачен у Ниш, заточен у логору на Црвеном крсту и ту нестао 1942. године. 

(АЈ, упитник за страдале Јевреје из Пољске, Аустрије и Немачке – нкл; ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШАТИЋ Глигорија БОРКО, обућарски радник, рођен 1906. године у 

Власонтинцу. Ухапшен од Специјалне полиције маја 1942. године као сарадник 
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партизанског одреда у Власотинцу. Из нишког логора интерниран за Норвешку где је 

стрељан 1943. године.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, ф б.б) 

ШВАРЦ ВАЛТЕР (SCHWARZWALTER), јеврејска избеглица – досељен у Ниш 

из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 4). Нестао 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШВАРЦ МАЈЕР (SCHWARZMAJER), јеврејска избеглица – досељен у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Масариков Кеј 11). 

Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШВАРЦ ПЕПИ (SCHWARZPEPI), јеврејска избеглица – досељен у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Масариков Кеј 11). 

Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 

ШВАРЦ СТЕВАН, службеник у Нишу, рођен 1902. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ.Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8972, ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШЕКАРИЋ Петра МИРКО, земљорадник, рођен 1920. године у селу Превој код 

Куршумлије. Ухапшен 25. децембра 1943. године окд своје куће од стране Специјалне 

полиције због сарадње са ПО. Из логора на Бањици интерниран за Ниш и стрељан јула 

1944. године на Бубњу.  

(НМН, ЛЦК, кутија 8, фас. б.б) 
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ШЕФКОВИЋ ЈУЛИЈУС, јеврејска избеглица – досељен у Ниш из колективног 

емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Давидовој 2-а). Нестао 1942. године 

у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШЕРФ РАХЕЛ (SCHERFRACHEL), јеврејска избеглица – досељена у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Давидовој 11). Нестала 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШЕРФ Абрахама ХЕРШ (SCHERFAbrachameHERSCH), приватни намештеник, 

јеврејски поданик из Пољске, рођен 15. септембра 1896. године у Коматину (Грчка). Из 

КЛ. Ниш интерниран 1. марта 1942. године у јеврејски логор на Сајмиште, касније на 

Бањици. Стрељан 11. августа 1942. године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 452; ИАБ, BdS, E-17) 

ШИМЕЛ ДАВИД (SCHIMMEL DAVID), службеник у Бечу, рођен 21. марта 1897. 

године у Бургенланду у Аустрији. Из колективног емигрантског логора за Јевреје у 

Куршумлијској Бањи пребачен у Ниш и заточен у логору на Црвеном крсту и ту је нестао 

1942. године. 

(АЈ, упитник за погинуле Јевреје – стране поданике из Пољске и Аустрије; ИАН, КОЗАРА, кут. 1). 

ШИМЕЛ ЛЕОПОЛД (SCHIMMEL LEOPOLD), јеврејска избеглица – досељен у 

Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Чумићевој 18). 

Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШИШКОВИЋ АЛЕКСАНДАР – АЛЕКСА, књиговезац у Нишу – држао 

књижарску радњу и књиговезницу „Пфаф“ у Обреновићевој улици, рођен 1893. године у 

Београду. Јевреј који је примио српско држављанство – ожењен 1938. године за српкињу. 

Ухапшен од немачког Гестапоа 26. августа 1942. године у својој књижари. Према изјави 

Димитрија Ристића, његов пријатељ Хајим Леви је са Сајмишта преко бугарског официра 
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послао једно писмо свом сину у Скопљу. У том писму Леви је писао да се његови златни 

наполеони налазе на чување код Александра Шишковића. Бугарски официр је уместо 

сину, предао писмо немачком Гестапоу у Нишу који је потом извршио хапшење Убијен 29. 

августа 1942. године приликом транспортовања из нишког логора за Београд. Немци су га 

код Трупала извели на једној њиви и стрељали. Известили су „да је испао из воза“ 

приликом транспорта. У протоколу умрлих храма Свети Дух у Нишу уписан под редним 

бројем 262 за 1942. годину.  

 (НМН, ЛЦК, кутија 12, ф Ш-5; СО Ниш, Матичне књиге умрлих Храма Св. Дух (1941-1943), стр. 50, упис 

бр. 262) 

ШИШКОВИЋ, рођ. РИСТИЋ Тодора ДРАГИЊА, домаћица из Ниша, рођена 4. 

децембра 1901. године у Нишу. Ухапшена 27. августа 1942. године после хапшења њеног 

супруга Александра. Из нишког логора стрељана 20. децембра 1942. године на Бубњу код 

Ниша. Име јој је било истакнуто на излепљеним плакатима. 

(НМН, ЛЦК, кут. 12, фас. Ш-5) 

ШЛАБЕР АБРАХАМ (SCHLABER ABRAHAM), јеврејска избеглица – досељен у 

Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у генерала Боже 

Јанковића 14). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШЛАГ МАРГИТ (SCHLAGMARGIT), јеврејска избеглица – досељена у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Момчиловој 9). 

Нестала 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШЛЕЗИНГЕР ЕЛЗА (SCHLESINGER ELSA), јеврејска избеглица – досељена у 

Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у 

Мрњавчевићевој 6). Нестала 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ШЛЕЗИНГЕР ЈУЛИЈУС (SCHLESINGERJULIUS), јеврејска избеглица – 

досељена у Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у 

Мрњавчевићевој 6). Нестала 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШЛЕЗИНГЕР МАНФРЕД (SCHLESINGERMANFRED), јеврејска избеглица – 

досељен у Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у 

Лешјаниновој 28). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШЛЕЗИНГЕР ШАНДОР (SCHLESINGERSANDOR), јеврејска избеглица – 

досељен у Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у 

Мрњавчевићевој 6). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 

ШМИТ Франца АДОЛФ (SCHMIDTFranz ADOLF), Немaц (Ром),дете,рођен 10. 

августа 1937. године у месту Duisburg. Ухапшен по тражењу Берлина од испоставе нишког 

Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интерниран у КЛ.Аушвиц где је 

убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ШМИТ Вилхелма АДОЛФ (SCHMIDTWilhelm ADOLF), Немaц (Ром), 

дете,рођен 9. јула 1936. године у месту Wagstadt. Ухапшен по тражењу Берлина од 

испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интерниран у 

КЛ.Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ШМИТ Франца АНА (SCHMIDT Franz ANNA), Немица (Ромкиња),дете,рођена 

20. децембра 1929. године у месту Stade. Ухапшена по тражењу Берлина од испоставе 

нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интернирана у 

КЛ.Аушвиц где је убијена.  
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(ИАБ, BdS, B-1174) 

ШМИТ Франца АВГУСТ (SCHMIDT Franz AUGUST), Немaц (Ром),дете, рођен 

9. јануара 1929. године у месту Rotsch. Ухапшен по тражењу Берлина од испоставе нишког 

Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора интерниран у КЛ.Аушвиц где је 

убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ШМИТ Вилхелма ЈОХАНА (SCHMIDTWilhelm JOHANNA), Немица 

(Ромкиња),артисткиња,рођен 2. марта 1913. године у месту Haingen. Ухапшена по тражењу 

Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора 

интернирана у КЛ.Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ШМИТ Вилхелма ПАУЛИНА (SCHMIDT Wilhelm PAULINE), Немица 

(Ромкиња),дете,рођена 11. децембра 1942. године у Скопљу. Ухапшена по тражењу 

Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора 

интернирана у КЛ.Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ШМИТ Франца РЕГИНА (SCHMIDT Franz REGINA), Немица (Ромкиња), 

артисткиња,рођена 7. марта 1927. године у месту Lanzen/Elbe. Ухапшенa по тражењу 

Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора 

интерниранa у КЛ.Аушвиц где је убијенa.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ШМИТ Теодора СЕЛМА (SCHMIDTTeodor SELMA), Немица (Ромкиња), 

артисткиња,рођена 8. септембра 1896. године у месту Niederstüter. Ухапшен по тражењу 

Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора 

интерниран у КЛ.Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 



683 
 

ШМИТ Вилхелма ВИЛХЕЛМ (SCHMIDT Wilhelm WILHELM), Немaц (Ром), 

артиста, рођен 2. марта 1913. године у месту Rölinghausen. Ухапшен по тражењу Берлина 

од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора 

интерниран у КЛ.Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ШМИТ Вилхелма ВИЛХЕЛМ (SCHMIDTWilhelm WILHELM), Немaц 

(Ром),дете,рођен 27. новембра 1940. године у месту Brachabitz. Ухапшен по тражењу 

Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у Скопљу. Из нишког логора 

интерниран у КЛ.Аушвиц где је убијен.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ШМИТ Карла ВИЛХЕЛМИНА (SCHMIDTCarl WILHELMINE), рођена BLUM, 

Немица (Ромкиња), артисткиња,рођена 23. новембра 1911. године у месту Friedrichsdorf. 

Ухапшена по тражењу Берлина од испоставе нишког Гестапоа 3. маја 1943. године у 

Скопљу. Из нишког логора интернирана у КЛ.Аушвиц где је убијена.  

(ИАБ, BdS, B-1174) 

ШПИГЕЛ АЛБЕРТ (SPIEGELALBERT), јеврејска избеглица – досељен у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Царице Јелене 3). 

Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШПИГЕЛ ШАРИ (SPIEGEL SARI-CHARLOTTE), јеврејска избеглица – 

досељен у Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у 

Царице Јелене 3). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШПИНГАРН ИСАК (SPINNGARNISAK), јеврејска избеглица – досељен у Ниш 

из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Царице Јелене 18). 

Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 
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ШПИНГАРН МАРТА (SPINNGARNMARTA), јеврејска избеглица – досељен у 

Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Царице Јелене 

18). Нестала 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 

ШЊАЈИЋ Радоја ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1896. године у Поповици код 

Зајечара. Стрељан 1943. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0545010018) 

ШОАМОВИЋ САМУИЛА БЕРТА, домаћица у Нишу, рођена 1886. године у 

Нишу. Из КЛ. Ниш интернирана на Сајмиште где је угушена гасом марта 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8971) 

ШОАМОВИЋ МошеБОРА,службеник у Нишу (Пашићева 51), рођен 1909.године 

у Нишу. Ухапшен од немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ.  Ниш изведен 

на Бубањ и стрељан 19. фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8969, ИАН, КОЗАРА, кут. 1). 

ШОАМОВИЋ МОША, сликар у Нишу, рођен 1876. године у Нишу. Ухапшен од 

немачке војске октобра 1941. године у Нишу. Из КЛ.Ниш изведен на Бубањ и стрељан 19. 

фебруара 1942. године. 

(ЈИМБ, рб. 8970, ИАН, КОЗАРА, кут. 1). 

ШОБОТИЋ Пауна ПАВЛЕ, земљорадник, рођен 1908. године у Подгорцу код 

Бољевца. Пре рата издржавао казну у нишком Казненом заводу. Стрељан 16. фебруара 

1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0104013020) 

ШРЕБЕР ИРЕНА (SCHREIBERIRENE), јеврејска избеглица – досељена у Ниш 

из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Цара Николе 14). 

Нестала 1942. године у Нишу.   
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(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШРЕБЕР Др. РУДОЛФ (SCHREIBER Dr.RUDOLF), јеврејска избеглица – 

досељен у Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Цара 

Николе 14). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШТЕРН ХИЛДА (STERNHILDE), јеврејска избеглица – досељена у Ниш из 

колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела у Бучићевој 10). Нестала 

1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШТЕРН Др. ВАЛТЕР (STERN Dr.WALTER), јеврејска избеглица – досељен у 

Ниш из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живео у Књегиње 

Љубице 10). Нестао 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

ШУВАКОВИЋ МИЛИЦА - МАША, студент филозофије и књижевности, рођена 

1. децембра 1912. године у Пакрацу (Хрватска). Ухапшена од Бугара фебруара 1942. 

године у Прокупљу и доведена у нишки логор под лажним именом Јованка Поповић. 

Стрељана 15. децембра 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(НМН, ЛЦК, к 12, ф- б.б; НМН, ЛЦК, музејски картон, Инв.бр 291). 

ШУЛИЋ ДОБРИНКА, домаћица, рођена 1873. године у Облачини код Мерошине. 

Из КЛ. Ниш изведена на Бубањ и стрељана 1942. године.  

(АЈ, Ж-2330013018) 

ШУЛИЋ Вељка МИЛАН, трговац, рођен 1878. године у Облачини код Мерошине. 

Из КЛ. Ниш изведен на Бубањ и стрељан 1942. године.  

(АЈ, Ж-2330013017) 
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ШУМОЊЕ Тодора БОЖА, службеник у Нишу – избеглица из Македоније (пре 

рата службовао у Крушеву), рођен 1888. године у Огулину код Крушева (Македонија). 

Стрељан 1942. године на Бубњу код Ниша. 

(АЈ, Ж-0297030003) 

ШУНДРИЋ Јована ЧЕДОМИР, фабрички радник у Лесковцу (Пере 

Велимировића 68), рођен 22. марта 1895. године у Катуну код Алексинца. Ухапшен од 

Специјалне полиције 23. јуна 1941. године у Лесковцу као члан КПЈ-а. Из затвора 

Специјалне полиције у Нишу конфиниран у логор на Бањици и стрељан септембра 1941. 

године у Јајинцима код Београда. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 1, 67; М.Миловановић, Логор на Црвеном крсту...,48) 

ШУПИЋ Јована ЉУБОМИР, бравар у Смедереву, рођен 7. априла 1914. године у 

Вучјем Долу. Према плакатираној објави од 12. августа 1943. године, стрељан 30. јула 

1943. године у Нишу у циљу одмазде због напада партизана на рудник Боговина код 

Бољевца. Окарактерисан као комуниста. 

(Logor Banjica–logoraši, knjiga 2, 205; Ђ.Стаменковић, Бубањ, 33) 

ШУСТЕР МАРТА (SCHUSTERMARTA), јеврејска избеглица – досељена у Ниш 

из колективног емигрантског логора у Куршумлијској Бањи (живела на Обилићев Венац 

21). Нестала 1942. године у Нишу.   

(ИАН, КОЗАРА, кут. 1) 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА 
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АРХИВСКИ ИЗВОРИ 

 

1. Народни музеј – Ниш 

 

-Књига изјава заточеника концентрационог логора на Црвеном крсту у Нишу (1941-1944) 

-Збирка предмета и докумената заточеника логора на Црвеном  крсту  

-Картотека заточеника логора на Црвеном крсту 

-Књига стрељаних на Бубњу  

 

2. Црвени крст Републике Србије 

-Подаци службе тражења несталих и страдалих лица за време Другог светског рата (1941-1945) 

 

3.Општинска организација Црвеног крста у Нишу  

-Документација (1941-1945-спискови грађана Ниша са адресама становања) 

 

4. Јеврејски историјски музеј у Београду (ЈИМБ) 

-Списак страдалих Јевреја који су живели у Нишу (спискови добијени љубазношћу Јасмине 

Јасне Ћирић, председнице Јеврејске општине у Нишу) 

 

5. Војни архив у Београду (ВА) 

-Немачка микрофилмована документа из серије Вашингтон и Минхен 

-Фонд Недићева архива (НДА) 

-Фонд „Непријатељска архива“ (Бугари) 
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-Фонд „Непријатељска архива „ (Немци) 

-Фонд Четничка архива (ЧА) 

-Фонд „Војска Краљевине Југославије“ –евиденциони картони активних и резервних 

официра војске Краљевине Југославије (1920-1940). 

 

 6. Историјски архив града Београда  

-Књига Логор Бањица –логораши (књиге заточеника концентрационог логора Београд-Бањица 

1941-1944), књиге 1-2, Београд, 2009. 

-Фонд Befehlshaber und des SD (BdS). 

-Евиденција одељења IV A3 (картотека) 

 

7. Архив Југославије у Београду  

-Фонд „Ратна штета (1941-1945). Приказ злочина бр.17189; Материјал са суђења Александру 

Дочеву и Ангелу Попову у Нишу. 

-Жртве рата 1941-1945, Савезни завод за статистику (ознака фонда: 179), Резултати 

пописа, Београд, август 1966. године. Евиденција за 3.000 жртава (страдали- нестали) у 

Нишу и из нишког логора и затвора. 

 

8. Архив Србије у Београду  

-Фонд БИА, фасцикле докумената везане за ОЗН-у /УДБ-у града Ниша. 

- Фонд „Централна картотека учитеља који су службовали у Краљевини Срба, Хрвата и 

Словенаца и Краљевини Југославији“.  

 

9. Историјски архив Ниш  
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-Збирка микрофилмова (1915-1945) 

-VARIA 

-Фонд Начелства округа Нишког (1915-1945) 

-Фонд Народни одбор окуга Нишког (1944-1947) 

-Фонд Скупштина среза Ниш (1944-1967) 

-Фонд Окружно повереништво за утврђивање злочина окупатора и његових помагача (Козара) 

Ниш (1944-1947) 

-Фонд Среска комисија за ратну штету среза Ниш (1945-1947) 

-Фонд Народни одбор града Ниш (1944-1957) 

-Фонд Окружни суд Ниш (1945-) 

-Фонд Окружно Јавно тужилаштво (1945-) 

-Фонд Нишка Трговачка школа НТО (1893-1941) 

-Фонд Градски комитет СКС Ниш (1944-1955) 

-Фонд Савез удружења бораца НОР среза Ниш (1947-1967) 

-Фонд Савез удружења бораца НОР градски одбор Ниш (1947-1955) 

-Фонд Главног одбора Црвеног крста-окружни одбор Ниш (1878-1947) 

-Фонд Црква Светих Архангела Михаила и Гаврила у Нишу (1819-), матичне књиге рођених (1878-

1900) 

-Фонд Црква Светог Николе у Нишу (1863-), матичне књиге рођених (1878-1900) 

-Фонд Мушка гимназија у Нишу (Уписнице Гимназије) Датуми рођења појединих ученика и адресе 

становања коришћени су из Уписница код формирања јединствене базе података за страдале и 

нестале. 

 

Рукописи необјављених хроника 
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-Васић Т, Алексинац 

-Вељановић Б, Рутевац 

-Ђорђевић Д, Суботинац 

-Миловановић М, Алексиначки рудници 

-Миловановић М, Мозгово 

-Мирчетић Д, Врћеновица 

-Мирчетић Д, Вукања 

-Мирчетић Д, Дашница 

-Мирчетић Д, Кулина 

-Мирчетић Д, Лоћика 

-Мирчетић Д, Љуптен 

-Мирчетић Д, Породин 

-Мирчетић Д, Турја 

-Мирчетић Д, Честа 

-Мирчетић Д, Чукуровац 

-Мирчетић Д, Шурић 

-Недељковић Д, Трњане 

- Поповић С, Гркиња  

-Стајић С, Лознац 

-Стајић С, Каменица 

-Стајић С, Са Делиградских шанчева 

-Стаменковић Ђ, Доња Трнава 
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10. Скупштина општине Ниш  

-Судска документација о проглашењу умрлих лица – одељење матичне службе 

-Протокол рођених, венчаних и умрлих лица Храма Свети Дух у Нишу 

-Протокол рођених, венчаних и умрлих лица Храма Св. Николаја у Нишу 

-Протокол рођених, веначних и умрлих лица Храма Св. Панталејмона у Нишу 

-Протоколи рођених, венчаних и умрлих лица СО Ниш (1947-1970) 

 

11. Историјски архив Крушевца  

-Фонд Непријатељска документација (Бугари и Немци), кутије 2-3. 

-Збирка ратне штампе (1941-1944). 

-Фонд Четничка архива Драже Михаиловића  

-Четничка организација у крушевачком округу (1941-1945)-рукопис урађен на основу доступне 

архивске грађе у Крушевцу и Београду. 

-Фонд секција палих бораца НОР-а. 

 

Рукописи необјављених хроника 

-Вујић М, Хроника Бобота 

-Ђорђевић В, Ђорђевић Ж, Николић Боривоје, Хроника Бољевца 

-Милићевић Р, Милорадовић С, Тимотијевић Р, Хроника Здравиња 

-Николић Б, Хроника Гаглова 

-Стевић Ч, Милосављевић М, Лазић В, Денчић Р, Богомировић Ж, Филиповић Д, Поповић М, 

Петровић Ж, Милетић М, Хроника Рибара 

 

12. Завичајни музеј Алексинац  
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-Светли ликови револуције – необјављени рукопис Драгољуба Ж.Мирчетића  

 

13. Алексиначка гимназија 

-Архивско одељење (Уписнице Алексиначке државне реалне гимназије за школску 1941, 1942, 

1943 и 1944. годину; датуми рођења појединих ученика и адресе становања коришћени су из 

Уписница код формирања јединствене базе података за страдале и нестале који су похађали 

гимназију) 

 

14. Техничка школа „ Прота Стеван Димитријевић“  у Алексинцу 

-Архивско одељење (Уписнице Техничке школе 1941-1945; датуми рођења појединих ученика и 

адресе становања коришћени су из Уписница код формирања јединствене базе података за 

страдале и нестале који су похађали Техничку школу) 

15. Народна библиоетека „Стеван Сремац“ Ниш (Одељење штампе) 

-Службени лист ДФЈ број 1/1945. 

-Службени Гласник Србије од 7. јула 1945. године, број 19. 

-Лист Ново Време 

 

ОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ 

 

-Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, tom I, knjigа 5, 

„Vojnoistorijski institut“, Beograd, 1954. 

-Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том I, 

књига 21, „Војноисторијски институт“, Београд, 1965. 

-Извештаји и наредбе комесарске управе и Недићеве владе за округ Зајечарски 1941-1942. година, 

књига 1 – приредио: Божидар Благојевић, Неготин-Зајечар, 2006. 
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-Рат и мир ђенерала Драгољуба М. Михаиловића (изабрани ратни списи), приредили: др 

Коста Николић, др Милан Ристовић и Бојан Димитријевић, књига 1, „Српска реч“, 

Београд, 1998. 

 

 

 

МОНОГРАФИЈЕ, СТУДИЈЕ, СЕЋАЊА И РАСПРАВЕ 

 

-А treatise on the juridical basis of the distinction between lawful combatant and unprivileged 

belligerent, The judge advocate general`s school U.S. Army, Charlotte,  1959. 

-Андрејевић С, Споменица просветним радницима Ниша и околине палим у Народној револуцији, 

„Одбор просветских радника“, Ниш, 1959. 

-Avakumović dr I, Mihailović prema nemačkim dokumentima, „Savez oslobođenje“, London, 1969.  

-Begović S, Logor Banjica 1941-1944, knjiga 1 i 2, „Institut za savremenu istoriju“, Beograd, 

1989. 

-Беговић С, Бекства заточеника Бањичког логора, „Народна књига – Републички одбор 

СУБНОР Србије“, Београд, 1986. 

-Благојевић Б, Неготин и Крајина у рату и револуцији 1941-1944, књига 4, Републички 

општински музеј Крајине и Крајине, Кључа и Пореча, Неготин, 1984. 

-Благојевић В, Бубањ, „Просвета“, Ниш, 1969. 

-Благојевић В, Ножица Б, Бубањ, „Народни музеј Ниш“, Ниш, 1980. 

-Вучковић И, Под заставом устанка (Хроника о раду технике окружног комитета КПЈ 

за нишки округ), „Просвета“, Београд, 1955. 

-Глишић др В, Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 1941-1944, „Институт за 

историју радничког покрета Србије“, Београд, 1970.  
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-Gruden I, Stradanje Slovenaca u Nišu tokom Drugog svetskog rata (1941-1944) – Trpjenje 

Slovencev v Nišu med Drugo svetovno vojno (1941-1944), Udruženje „France Prešern“, Narodni 

muzej Niš, Medivest, Niš, 2014. 

-Група аутора, Београд у рату и револуцији 1941-1945, књ. 1, Историјски архив Београда, Београд, 

1984. 

-Група аутора, Монографија о учесницима НОР-а 1941-1945. општине Трстеник, 

Општински одбор СУБНОР-а Трстеник, Трстеник, 1996. 

-Дејановић Д, Два одреда (прилог за историју НОБ-а нишког ратног округа), „Народни 

музеј Ниш“, Ниш, 1965. 

-Дејановић Д, Живковић Д, Миловановић М, Стаменковић Ђ, Ниш у вихору 

ослободилачког рата (1941-1945), „Дневник“, Нови Сад, 1968. 

-Drainac R, Crni dani (zapisi), Beograd, 1963. 

-Живановић М, Светли ликови из тамних дана (ужаси црног и црвеног фашизма и тешка 

борба противу њих) – мемоари, пишчево издање, Минхен, 1983. 

-Živković dr N, Ratna šteta koju je Nemačka učinila Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu, Beograd, 1975. 

-Ђурковић И, Тифус у Србији 1914-1915, Београд, 2006. 

-Живковић Х, Пирот и околина у народноослободилачком рату и социјалистичкој 

револуцији 1941-1945 (хронологија догађаја), „Општински одбор Субнор Пирот“, Пирот, 

1985. 

-Златић др Ј, Страдалаштво српског народа у нишком ратном округу 1941-1944 – књига 1 

(Злочиначка активност немачке Фелдкомандантуре 809-Ниш и првог краљевског 

(бугарског) окупационог корпуса, „Просвета“, Ниш, 1994. 

-Златић др Ј, Страдалаштво српског народа у Нишком ратном округу (1941-1944), књига 

4 – Равногорски покрет и Југословенска војска у отаџбини пуковника (ђенерала) Драже 

Михаиловића, „Просвета“, Ниш, 1998.  
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-Милић Ђ, Зла времена (монографија Лужнице 1816-1945) – прилози за историју, 

„Народни Универзитет-Бабушница – Савез бораца НОР-а Бабушница – Просвета Ниш“, 

Бабушница, 1967. 

-Илић П. Н, Свештенство Јужне Србије у револуцији (1941-1945), Лесковац, 1972. 

-Јочић Мр Б, Стевановић З, Петровић Т, Алексиначке жртве XX века, Алексинац, 2002. 

-Juzbašić Z, KZ Lager Grossraming Vanjski logor u sastavu logora Mauthausen, april 2011. 

-Изводи из службених новина Краљевске Југословенске владе-ратно издање 1941-1945, 

приредио: ваздухопловни капетан II класе Божидар П.Ћеранић, I Thornhill Ave, Oakworth 

(Енглеска), 20. октобара 1981. године. 

-Кнежевић Л. Р, Кнежевић Л.Ж, Слобода или смрт, пишчево издање, Сијетл (САД), 1981.  

-Kresomr M,Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941-1944 (sa osvrtom na centralne okupacione 

komande i ustanove za Srbiju, Jugoslaviju i Balkan), Beograd, 1979. 

-Кулић др Д, Бугарска окупација 1941-1944, књига прва, „Просвета“, Ниш, 1970. 

-Кулић Д, Бугарска окупација Србије 1941-1944 (Злочини геноцида Првог бугарског 

окупационог корпуса у Србији), Том 2, „Јустиција“, Београд, 1990.  

-Кундаковић Д. Ж, Под Каменичким висом (хроника села Каменица 1941.-1945.), 

Општински одбор Савеза удружења бораца НОР-Ниш, Ниш, 1981. 

-Кундаковић Д. Ж, Седам и по деценија једне фабрике 1887-1958, Ниш, 1959. 

-Лазић В. Б, Сведочења о ратним заробљеницима војске Краљевине Југославије у Другом светском 

рату 1941 – 1945, Београд, 1998. 

-Лопичић др Н. Ђ, Немачки ратни злочини 1941-1945 (пресуде југословенских војних 

судова), Музеј геноцида, Београд, 2009. 

-Манасијевић Ј, Ракић Х, Хронологија радничког покрета и социјалистичке револуције у 

Јужноморавском региону (1903-1945), „Међуопштински одбор Субнор Јужноморавског 

региона Лесковац“, Лесковац, 1979.  
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-Манасијевић Ј, Трајковић А, Хронологија рата и револуције 1941-1945 Сурдулица, „Савез 

удружења бораца НОР-општина Сурдулица“, Сурдулица, 1976. 

-Манојловић М, Бројеви не умиру (Сећања преживелих логораша из Маутхаузена, 

Аушвица, Бухенвалда и концентрационих логора у Норвешкој), Лесковац, 1998. 

Valter Manošek, Holokaust u Srbiji (Vojna okupaciona politika i uništavanje Jevreja 1941-1942), Bеоgrad, 2007. 
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