мр Добривоје Јовановић
мр Дејан Танић
Историјски архив Јагодине

ИЗВЕШТАЈИ КОМАНДЕ СРПСКЕ ДРЖАВНЕ СТРАЖЕ ЗА ОКРУГ
КРАГУЈЕВАЧКИ ЗА 1944. ГОДИНУ

Немачким плановима за окупацију Краљевине Југославије било је
предвиђено потпуно разбијање српског државног и етничког простора. После
априлског слома 1941. године, на територији некадашње Краљевине Југославије
било је створено неколико ''држава'' које су фактички биле окупиране, а формално
биле признате од стране Сила Осовине, као њихови савезници. У састав тих
''држава'', као и околних земаља, Хитлерових савезника, ушле су многе српске
територије – Босна и Херцеговина, делови Далмације, Лика, Банија, Кордун,
Славонија, Црна Гора, највећи део Рашке области (без Новог Пазара), Косово и
Метохија (без Косовске Митровице), Срем, Бачка, Барања, Македонија, Врањски и
Пиротски округ, делови источне Србије. На тај начин је Србија, односно простор
под управом српске администрације, био сведен на територију која је била мања од
оне пре Балканских ратова.
Иако су знали да Србија (од свих окупираних југословенских територија)
има убедљиво највећи стратешки значај, Немци нису могли да организују тоталну
окупациону управу, већ су морали, због великог ангажовања својих трупа у другим
деловима Европе, да се (делимично) ослоне на домаћу администрацију и војнополицијске снаге. По освајању Србије, Немци нису мењали постојећи
административни систем, као ни основну структуру носилаца управних послова.
Територијално, Србија је и даље била подељена на округе, срезове и општине.
Крагујевачки округ такође је остао територијано непромењен. Његово седиште се
налазило у Крагујевцу а у састав овог округа улазили су срезови: гружански,
качарски, крагујевачки, космајски, лепенички, опленачки, орашачки и таковски.
Поред затекнуте администрације, Немци су формирали јаку и густу мрежу
сопствених војно-полицијских органа власти. У сваком окружном месту постојала
је Крајскоманда, Гестапо и војна полиција. У средиштима срезова биле су
формиране Ортскоманде, ТОТ, Културбунд и друге фолксдојчерске организације.
Због свега поменутог, постало је неопходно да се јавности стави на увид
што већи број историјских извора , како би се, без велике сумње у објективност,
могла стећи јасна слика о одређеним догађајима и процесима у нашој земљи за
време Другог светског рата. Вођени овим принципима, приређивачи ових
извештаја су се трудили да, без икаквих интервенција на изворима, пруже што
реалнију слику живота на територији Шумадије, у претпоследњој (1944.) години
рата.

Извештаји
1.
2/II 1944 око 23 часа 10 до 15 комуниста упало је у варошицу Рудник,
среза Качарског, округа Крагујевачког, и на поштанској станици полупали телефон,
а 3 сељака који су чували везали и свукли, па за тим побегли у непознатом правцу.
2.
3/II 1944 г. у селу Жуњама, среза Гружанског, округа Крагујевачког,
добровољци су ухватили и стрељали бивше стражаре одреда Гружанског одведене
са станице Кнић и то: жандарм. поднаред. Војислава Андровића, каплара Милана
Кугића, четника Милосава Јевтића из Гунцака и још једног четника из Жуња.
3.
4/II 1944 г. у 15 часа, потерно одељење пољске страже, среза
Качарског, округа Крагујевачког, у Белановици под командом поручника Милића
напало је комунисте у јачини од око 130 разбојника, у селу Калазенићима, среза
Качарског. Борба је трајала од 15-18 часова. Разбијени комунисти разбегли су се на
све стране, а једна група у јачини око 73 њих повукла се преко села Козеља. У
сукобу је погинуло 5 а заробљено 7 комуниста. Заробљени су политички комесар 1
батаљона Шумадиског партизанског одреда звани Аца, затим политички комесар 1
чете Шумадиског партизан. Одреда Душан Врањеш звани Уча учитељ из Даросаве.
Међу погинулима налази се позната комунисткиња, звана Борка. Заплењено је
оружје, архива и пропагандни материјал. Од стране СДС погинуо је стражар
Радомир Стефановић.
4.
5/II 1944 год. око 10 часа у селу Живковцима, среза Качарског,
округа Крагујевачког предао се је одреду из Белановице и четницима комуниста
Миленко Матејић из села Копљара, среза Орашачког, звани Мита са једним
пушкомитраљезом. Пошто је раније припадао четницима, то су га исти узели ради
вођења истраге.Од убијених комуниста идентификован је леш комунисткиње
Слободанке Лазаревић из села Копљара среза Орашачког, која је погинула у борби
4 о.м.
5.
Добивени су податци да је у борби у селу Калањевцима среза
Качарског, округа Крагујевачког 4 о.м. тешко рањен у кичму и командант
Партизанског Шумадиског одреда и ноћу између 4-5 о.м. превежен преко села
Драгаља према Босуту.
6.
Ноћу између 8 и 9 фебруара 1944 год. од стране непознатих
наоружаних лица убијени су председник општине Јовановачке, округа
Крагујевачког радован Нешић и претседник општине Десимировачке Владислав
Радојевић, оба среза Крагујевачког.
На дан 26/XII. 1943 године у селу
Живковцима, округа Крушевачког, у
борби са комунистима погинуо је стражар приправник Радиша Ж.Јовановић, родом
из села Живковци, среза Качарског.

7.
10/II 1944 г. око 10 часова одељење иоз одреда Аранђеловац јачине
од 20 стражара, у селу Врбица, среза Орашачког, сукобило се је са једном
комунистичком тројком и ову тројку убили. Међу убијеним препознат је познати
теренски Слободан Микић из села Бање и Милорад Гавриловић из села Копљара.
На страни стражара није било губитака.
8.
10/II 1944 год. у јутру одељење добровољаца из блиндираног воза на
прути Лајковац-Аранђеловац у селу Даросава отворило је ватру на четнике и
продужило за Аранђеловац. Од куда су се повратили возом и са четницима ступили
у борбу у селу Даросави. По до сада не провереним податцима 6 четника убијено, 6
рањено и неколико заробљено док на страни добровољаца нема жртава.
9.
10/II 1944 г. око 19 часова упала је у село Липовац, среза Опленачког
група око 20 комуниста и убили сељака Јована Јанковића присталицу Д.М. а затим
се изгубили у правцу села Бање, среза Орашачког.
10.
11/ II 1944 г. око 7.30 часова једна локомотива долазећи од
Крагујевца на жељ.стан. Драгобраће, ударила је у задњи вагон јед.теретног воза. У
вагону се је налазила пошта и фелджандармерија. Један немачки жандарм је лакше
рањен а вагон и локомотива изгорели.
11.
11/ II 1994 г. око 17 часова између села Коморице, среза
Крагујевачког и Ловаца, среза Беличког, појавила се једна група наоружаних људи
јачине око 40 лица и пребацила се у срез Крагујевачки, ови људи су капетана
Смиљанића припадника Д.М.
12.
12/ II 1944 г. у селу Доња Коморица, среза Крагујевачког оделење
добровољаца 2 пука опколило је четнике капетана Мирка Смиљанића ранили и
ухватили са његовом женом и још 19 четника, заплењена је једна збројевка и 110
пушака са муницијом.
13.
16/ II 44 у 19.45 ч. Дошло је до сукоба добровољаца и Бугара у
Лапову, погинула су 2 добровољца и 1 теже рањен. Погинуо 1 Бугарин 1 теже
рањен. Бугари су заклали 4 железничара који су се налазили у затвору, похапсили 9
лица међу којима и 3 добровољца, а 3 стражара СДС разоружали. Узрок непознат.
14.
19/ II 1944 године у 23.55 часова од стране непознатих лица убачено
је 3 до 5 бомби у кућу добровољачког поручника Васе Јелачића у Бријановој улици
у Крагујевцу. Од експлозије је кућа делимично демолирана и 1 добровољац
поднаредник рањен, истрага се води.
15.
27/ II 1944 године од Немаца и добровољаца ухапшени су и то
командир одреда СДС среза Лепеничког поручник САВО С. ТИМОТИЈЕВИЋ, и
стражари ДУШАН МИЛОВАНОВИЋ и ЖИВОЈИН МИРЧЕТИЋ, те одмах
спроведени за Београд.

16.
6/III 1944 год. пољска стража за обезбеђење рудника у Мисару,
среза Орашког у 13.30 ч. напала је једну групу комуниста јачине 80 лица. Борба је
трајала до 16 часова, када су се комунисти разбегли. Резултат 4 комуниста убијено
и 1 комунисткиња рањена, а на страни страже жртава није било.
17.
6/III 1944 г. вођена је борба између четника и комуниста код села
Мајдана, среза Таковског, резултат борбе непознат.
18.
Борба између четника и комуниста вођена је на граници села
Мајдан-Сврачковац и Велерјеч, среза Таковског. Четника је било 10 а комуниста
око 40. Један четник рањен и налази се у болници код Немаца у Гор. Милановцу. У
селу Орашен у борби убијени су комунисти и то: Светолик Лазаревић из Буковика,
Милан Стојковић из Рашковића, Драга Мијаиловић из Вукосавче и неки Никола
политком, а ухваћена је комунисткиња Драга Марјановић из Трбушнице. Група
комуниста која је 6 о.м. разбијена у селу Орашје 7 о.м. дочекана је од стране
четника ДМ у селу Венчанима и после краће борбе комунисти су побегли према
селу Даросави, где су дочекани од друге групе четника Д.М. и разбијени. Резултат
борбе непознат.
19.
9/III 1944 године око 10 часа командир одреда среза Таковског
поручник Живановић са 54 стражара и неколико фелджандарма у селу Грабовица у
кући Милана Илића опколио је групу комуниста од 12 лица. Борба је трајала до
13.30 часова. Резултат 6 комуниста убијено, ухваћен жив комуниста Драгослав
Никитовић из села Горубља, округа Ужичког. Остали 6 комуниста међу којима је
било рањених успели су да се извуку. Заплењено је 5 пушака, 1 збројевка, 3
револвера, 3 торбе муниције и 3 радиоапарата. На страни СДС жртава није било.
Ноћу између 7 и 8 овога месеца у селу Светлица, среза Крагујевачког
20.
из куће Чедомира Ђорђевића једна комунистичка тројка отворила је ватру на једну
групу четника која је наишла. Један четник је погинуо а комунисти су побегли.
Четници због тога убили су Чедомира Ђорђевића, његову жену, сестру и сина му
Драгомира.
21.
11/III 1944 г. у 21 час у селу Врачевац, среза Опленачког једна
комунистичка тројка убила је сељака Милутина Николића за то што је овај имао
сроднике у четницима.
22.
11/III т.г. у засеоку села Гајеви, среза Орашачког нађен је леш старог
комунистичког борца Благојевића из села Врбице који је 6 о.м. од стране СДС
убијен код Орашја.
23.
14/III т.г. капетан Михаиловић са 40 стражара из Аранђеловца у
Буковику код куће Драшића у 10.30 часова сукобио се са јачим комунистичким
одредом-групом. После краће борбе комунисти су се разбегли. Резултат 3
комуниста убијена, 4 ухваћена и комунисткиња Нада Јовановић из села Орашца.

Заплењено 1 митраљез, 4 пушке, 1 коњ, извесна архива и нешто санитетског
материјала. По траговима види се да је било више рањених који су избегли.
24.
14/III. U 14 часова добровољац Миодраг Симић у Крагујевцу тешко
је ранио из пиштоља Миодрага Павићевића раденика. Узрок непознат.
25.
22/3 т.г. око 7 часа милиција из села Грдаци убила је у селу
Жировици, среза Крагујевачког једног четника Д.М. наводно зове се МИЛИВОЈЕ,
бивши подофицир из Рековца среза Левачког командант батаљона Д.М.
26.
22/3 т.г. око 15 ч. на друму у селу Јеровцу, 12 км. од Крагујевца један
немачки камион долазећи од Београда сударио се са колима Лазара Томића из
Чумаца и том приликом погинули су: СТАНКА БОЖИНОВИЋ, и ДРАГА
МИЛОШЕВИЋ, а теже рањена БОСИЉКА ЖИВКОВИЋ и ЈЕЛИСАВЕТА
РАДОВАНОВИЋ из села Лужнице.
27.
19/3 1944 г. у атару села Манголовца, среза Качарског, непозната
група четника опколила је у земуници једну групу око 12 комуниста и уништили
их, четници су запленили и већу количину санитетског материјала.
28.
23/3 1944 г. т.г. група четника Калабића и поручника Васиљевића
водила је борбу од 7-18 часова са једном групом комуниста у атару села
Трбушница, среза Колубарског, ан граници округа Крагујевачког, исход борбе
непознат.
29.
25/III. 1944 г. у 17.30 часа по пресуди преког суда (у Крагујевцу)
стрељани су због крађе Цигани и то:
1. Радослав Николић,
2. Мидраг Марковић,
3. Божидар Јовановић, сви из Параћина.
30.
26/III 1944 год. око 17 часа у селу Топола, среза Опленачког, три
немачка војника нападнута су од једне групе непознатих бандита. Један од ових
војника теже је рањен и налази се у болници у Тополи, другог су сељаци спасили и
вратио се а трећег је нестало. Војници су ишли приватним послом. Верује се да су
ово извршили четници.
31.
30/III 1944 г. између села Липовца и Винче једна непозната петорка
са већег одстојања испалила је на потерно одељење СДС два рафала из митраљеза,
а по том побегли, жртава није било.
32.
1/IV 1944. године, патрола из одељења за прикупљање реквизиције
одреда среза Таковског у селу Семедраж око 10 часова убила је сељака Чедомира
Јовановића који је покушао побећи и на позив није хтео стати.

33.
Ноћу између 2/3/ IV 1944 у селу Платани среза Опленачког од
непознатих четника заклани су сељаци и то:
1) ЂУРО РАДОЈКОВИЋ,
2) ЗЕКА ЂУРИЋ и
3) МОМИР МАТИЈАШЕВИЋ, из разлога што су одржавали везу са
комунистима.
34.
2/IV 1944 г. у 19.30 часа једно лице у униформи добровољачког
наредника са још двојицом у сељачком оделу дошли су у окружну болницу
Крагујевац и довели са собом Др. МИЛАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА верује се да су
ово извршили четници.
35.
3/IV 1944 г. оделење пољске страже среза Качарског јачине 58 на
коти 472 Мутица и 482 Орловица у 15 часа наишло је на јаче групе комуниста
између села Гараша и Даросаве среза Орашачког. Тешка и огорчена борба трајала
је до 19 часова, кад су се комунисти користећи повољан терен и сумрак успели
извући са већим бројем рањеника које су са собом однели. На месту борбе нађено
је 5 комуниста убијених међу којима и командир прве комунистичке чете звани
Бора и једна женска, на страни стражара жртава није било.
36.
Ноћу 2 и 3/IV 1944 године у селу Рајковцу, среза Опленачког од
непознатих четника убијени су сељаци и то:
АРСЕНИЈЕ НОВАКОВИЋ и
1)
2)
ДОБРИВОЈЕ МАРКОВИЋ, из разлога што су сарађивали
сакомунистима.
37.
4/IV 1944 г. у вечер одведен је инжињер Илија Николић претседник
градског поглаварства у Крагујевцу из варошице Груже где је био службено, верује
се да су одвођење извршили четници.
38.
5/IV
одведен је из села Мисаћа претсед. општине Радомир
Тимотијевић од стране непознатих лица у правцу Сипић ср. Лепенички верује се
да су га одв. Четници.
39.
6/IV 1944 г. Комунисти гоњени од трупа из Крагујевца набасали су
код Рудовачког забрана 4 км. североисточно од Даросаве на трупе Београдског
гарнизона где је у борби убијено 7 комуниста и 1 ихваћен.
40.
12/IV 1944 г. у 0.15 часова у Рачи, среза Лепеничког од стране
непознатих лица у свом дворишту убијен је Богољуб Маринковић. Разлог убиства
непознат, истрага се води.
41.
19/IV 1944 г. око 13 часа на железничкој станици Угриновци, срез
Качарски од стране 30 – 40 непознатих бандита из путничког воза који се је
налазио на станици разоружано је 6 немачких војнкка и 1 стражар СДС из
Милановца. Немцима су поскидали блузе, повели их са собом а затим пустили.

42.
21 овог месеца у потери за комунистима једна група припадника ДМ,
јачине око 600-800 дошла је око 11 часа у село Бања, среза Орашачког вршила
претрес села, а по извршеном претресу сазвала збор сељака и по завршеном збору
заклали 6 сељака и 3 сељанке из села Бање. Разлог убиства што су сарађивали са
комунистима.
43.
22 априла 1944. око 11 h, већа група четника припадника ДМ
дошавши у село Копљаре, срез орашачки, заклала је Владимира Станишића, из
истог села, који је био симпатизер комуниста.
44.
23 априла 1944 г. у 12.30 h око 100 непознатих наоружаних људи,
међу којима и 2 женске зауставило је путнички воз на желез. Станици Штавица,
срез качерски, и разоружали 9 немачких војника, са којих су скинули и одела, па
их потом пустили. Истом приликом ранили су два путника, од којих је један
пренет у болницу у Гор.Милановац, а другом је указана помоћ о шефа жељ.
Станице Штавица.
45.
22 априла 1944 г. од стране непознатих лица убијен је у својој кући
Драгољуб Вићентијевић, из села Вишевца, среза лепеничког, мотив непознат.
46.
22 априла 1944 год. од стране непознатих лица, убијен је у својој
кући Милутин Ристић, земљорадник, из села Ђурђева, срез лепенички. Мотив
непознат.
47.
24 априла 1944 г. око 14 часова, већа група четника, заклала је
Милоша Милошевића, сељака, и Зорку уводу Драгићевић, обоје из с.Бање, срез
орашачки. Морив непознат.
48.
24 априла 1944 г. око 2о h мања група четника, одвела је у
непознатом правцу сељака Живојина Швабића, из с. Буковика, срез орашачки.
Мотив непознат.
49.
Ноћу између 28 и 29 априла 1944 г. непозната лица извесила су
комунистичке летке на две бандере у Аранђеловцу.
50.
28 априла 1944 г. око 15 h између села Буковика и Даросаве, немачка
чета и одред СДС из Аранђеловца, наишли су на пет комуниста који су после краће
борбе успели побећи. На месту борбе комунисти су оставили једну торбу са
комунистичким летцима и другим материјалом, које су Немци задржали.
51.
29 априла 1944 год. у 15.30 h у селу Бањи, срез орашачки, око 40-50
комуниста напало је оделење јачине 18 стражара из Тополе, које је обезбеђивало
три чиновника из Крагујевца и један немачки камион. Борба је трајала око 15
минута након чега су се комунисти повукли и изгубили у шуми планине Венчац.
Губитака није било ни на једној страни.

52.
26 марта 1944 г. око 19 часова, сељак Чедомир Новитовић, из села
Буковика, срез орашачки, убио је Видосаву жену Јована Танасковића и ранио
Јована Танасковића. Мотив убиства је тај, што се убијена, која је раније живела са
Новитовићем, вратила своме мужу.
53.
31 марта 1944 г. у атару села Бољковац, среза крагујевачког, услед
експлозије бомбе, коју су нашли чобани убијен је 12-огодишњи дечак Драгослав
Чаушевић, и рањене жене Цвета Чаушевић и Милунка Вукосављевић, сви из
Белошевца, срез крагујевачки.
54.
12 априла 1944 г. стражар одреда С.Д.П.С. среза тземнићског,
Предраг Станојевић, наступио је 2 дана поштеде код своје куће у с. Брзану, срез
лепенички, одакле се више није вратио. Сву његову спрему предала је одреду
његова мајка.
55.
27 априла 1944 г. од стране непознатих четника, убијен је у селу
Даросави, срез орашачки Радован Ранковић, стар 60 година, који је служио као
комунистички курир.
56.
29 ааприла 1944 године око 500 комуниста упало је у село Орашац,
срез орашачки, где су мобилисали и одвели са собом 7 младића.
Глогоревци, срез
57.
1 маја 1944 г. од 13 до 18 часова, код села
орашачки, вођена је борба између четника поручника Васиљевића и групе од око
350 комуниста. Комунисти су отступили преко Даросаве у правцу Лазаревца.
Резултат борбе није познат.
Ноћу између 1 и 2 маја 1944 год. непозната група јачине око 50
58.
комуниста, од којих је мањи број био наоружан, упала је у кућу учитеља у с.
Липовцу, и затим се изгубила у правцу села Крђевца, срез опленачки.
59.
14 априла 1944 г. у 14 ч. у селу Крћевцу, сфез опленачки, једна група
четника зауставила је аутобус Топола – Београд, и из истог одвели са собом
Милана Михаиловића чиновника начелства среза опленачког, и Зорку Павловић,
из Тополе. Узрок одвођења није познат. Одведена Зорка вратила се својој кући,
пошто су је четници као неморалну ошишали па пустили.
60.
Ноћу између 19 и 20 априла 1944 г. група око 20 комуниста дошла је
у кућу претседника општине у селу Копљаре, срез орашачки где су десеторици
сељака одржали говор у комунистичком духу.
61.
Ноћу између 19 и 20 IV 1944 г. непозната група четника ДМ одвела
је из села Бање, срез орашачки сељаке, Јоцу Миловановића, Данила Весовића,
Перишу Гајића, Синишу Драгићевића, Радомира Дукића, Зору Драгачевић, Радојка
Драгачевића и Весница Драгачевић. Узрок одвођења непознат.

62.
22 априла 1944 год. једна група четника ДМ јачине око 500 људи
мобилисало је 47 људи из с. Бање, срез орашачки и 30 људи из с. Стојника, као и
одвела раднике са рудника 'Опленац'и 'Врбица'.
63.
2 маја 1944 г. вођена је борба између четника и комуниста код с.
Прогоревца и Крушевице, среза орашачког. Овом приликом убијено је 49
комуниста, заплењено доста аутоматског оружја и 49 пушака, као и заробљено око
50 новомобилисани сељака, од којих су четници неке стрељали а неке пустили.
64.
4 маја 1944 год. у с. Јеловићу, среза орашачког, од стране четника
Калабића ухваћена су две комунисткиње од којих је једна загребчанка.
65.
7 маја 1944 г. око 11 часа, приликом прелетања англо-америчкихона
бачене су три бобме 300 метара западно од цркве села Рогојевца, срез гружански и
неколико бомби између села Рогојевци,срез гружански и неколико бомби између
Барње и Белевице код куће Коћића у истом срезу. Жртава није било, а штета је
причињена само усевима.
66.
25 априла 1944 године Миладина Мијатовића, из села Тополе, среза
опленачког, нговорио је његов отац Радомир да побегне од четника, што је овај и
учинио. Због овога су четници Радомира осудили на смрт и у с. Крђевцу, срез
опленачки стрељали га.
67.
5 маја 1944 год. око 150 комуниста дошло је од Букуље у село
Гараши, срез орашачки, одакле су одвели четника Боривоја Стевановића, кога су
ухавтили код његове куће, а ноћу између 7 и 8 овога месеца спалили су архиву, и
намештај општине Даросава, срез орашачки.
68.
28 априла 1944 г. око 19 ч. поднаредник добровољац Светомир
Вујић, бацио је у р. Лепеницу Милосаву Јовановић, из Крагујевца, са којом је
живео у љубавним односима, а која се овом приликом удавила. Мотив је љубомора
јер је именована одбила да и даље са њим живи.
69.
10 маја 1944 год. комунистичка шесторка дошла је у село Церова,
атар, општине села Шилопај, срез качарски, где је убила четничког команданта
села Доњи Бранетићи, срез таковски.
70.
15 априла 1944 г. око 20 часова једна комунистич. Петорка ухватила
је железничког радника Бошка Милића, из села Бање, среза орашачког, те му
одузела 2.000 динара, дуванску кутију, радничку књижицу и објаву за путовање,
као и злостављала га. Међу овима нападнути је препознао комунисту Драгомира
Спасојевића, из Бање.

71.
Ноћу између 19 и 20 априла 1944 г. из с. Даросаве, срез орашачки,
отишли су у комунисте: Радомир Неговановић, Михаило Неговановић, Драгутин
Грујић, Милован Ранковић, Божидар Ранковић и син Андрије Марковића.
72.
13 маја 1944 г. око 23 h у Путниковој улици у Крагујевцу непознато
лице, ранило је са једним метком полициског агента Микицу Стојановића и
изгубило се у непознатом правцу.
73.
13 маја 1944 г. око 2 часа једна група око 40 непознатих и добро
наоружаних бандита, дошла је на железничку станицу Кнић, и разоружала једног
немачког војника и ранила једног скретничара, па се потом изгубили у правцу села
Драгобраћа, срез гружански.
74.
4 маја 1944 год. око 23 часа група од 10 комуниста под командом
вође Радојичића мобилисала је известан број сељака са секирама и натерала их да
посечу 10 телефонских бандера између села Такова и Клатичева, срез таковски.
75.
6 маја 1944 г. код с. Јеловика, срез орашачи, примећена је група од 40
–50 комуниста, а 7 маја 1944 г. једна мања група комуниста дошла је у с. Горњу
Трешњевицу, срез орашачки и одвела два младића, синове Милана Ђурића и
Драгољуба Марковића.
76.
16 маја 1944 г. око 9 часова, органи СДС, ухавтили су у Аранђеловцу
комунистичке курире Божидара В. Милосављевића свршеног матуранта из
Крагујевца, и Ивана Јанковића, из Барошевца, који живе у Београду. Код истих је
нађен разни комунистички материјал.
77.
16 маја 1944 г. у с. Гарешу, срез орашачки, четници ДМ убили су
Живка Гавриловића, старог 70 г. као комунистичког јатака и одвели са собом 8
сељака и 1 женску, из истог села.
78.
13 маја 1944 г. четници ДМ у атару с. Даросаве, срез орашачки,
ухватили су и са собом одвели две комунисткиње, чија имена нису позната. Истог
дана иста група четника убила је свештеника с. Даросаве, Александра Марковића и
још два сељака ради везе са комунистима.
79.
15 маја 1944 год. на простору Даросава-Крушевица-Рудовци, вођена
је борба између четника и комуниста. Четници су овом приликом ухватили жива 44
комуниста и убили 29 комуниста. На страни четника погинула су 2 четника.
80.
17 маја 1944 г. на простору Жути Оглавак-Мисача-Раниковићи,
вођена је борба између четника и комуниста. 2 комуниста су убијена и 9 живих
ухваћено. Међу овима је 1 Србин, а остало су Италијани и Руси власовци. На
страни четника погинуо је 1 четник. Четници су запленили 35 пушака и 2
митраљеза, које су оружје комунисти при бегству побацали.

81.
18 маја 1944 год. на путу Крагујевац-Јовановац, ухваћен је и одведен
од непознатих лица Првослав Трајковић студент и чиновник градског поглаварства
у Крагујевцу.
82.
18 маја 1944 г. у с. Буковику, срез орашачки, четници су подпалили
више кућа браће Дражића због сарадње са комунистима.
83.
19 маја 1944 г. око 1.30 часа непозната група комуниста, у с.
Враћешници срез таковски, напала је 23 обвезника националне службе, који су
секли дрва. Овом приликом комунисти су им скинули одела, тукли их и пописали,
па се затим удаљили у непознатом правцу.
84.
6 маја 1944 год. од стране једне групе комуниста, одведен је од своје
куће Милан Степановић из с. Гараша, среза орашачког, кога су комунисти убили и
закопали у селу Раниловићу, срез космајски. Мотив овога убиства је тај, што је
Степановић раније био у четницима.
Ноћу између 10 и 11 маја 1944 године, од стране четника запаљене
85.
су куће браће Љубише и Драгомира Спасојевића, из с. Бање, срез орашачки, због
сумље да су комунистички симпатизери.
86.
20 маја 1944 г. око 15 часова, приликом задржавања путничког воза
на железничкој станици Угриновци, срез качерски, који је ишао за Г.Милановац,
једна комунистичка тројка разоружала је три немачка војника који су се налазили у
возу. Приликом разоружања убијен је један војник, који се противио док су друга
два разоружана пуштена.
Ноћу између 20 и 21 маја 1944 г. од стране органа специјалне
87.
полиције, људства градске страже из Крагујевца и одреда СДС из Аранђеловца,
ухапшено је 18 лица од којих три женске, а који су комунисти, њихови јатаци и
симпатизери, сви из Аранђеловца. Приликом хапшења рањен је Жика Стојановић,
деловођа општине Аранђеловац, који је покушао побећи, а који је касније умро.
Ухапшена лица спроведена су за Крагујевац ради истраге.
88.
12 маја 1944 г. стражар Јагодинске окружне чете, Радоје А. Пантић,
пуштен је својој кући у с. Брзан, срез крагујевачки, одакле се није вратио у своју
јединицу.
89.
24 маја 1944 г. око 15.30 h два непозната наоружана лица одвела су из
Горњег Парка у Крагујевцу, добровољца 5 пука Момчила Здравковића и
приправника финанс. контроле Александра Терзића, оба из Крагујевца. Терзић је
пуштен из с. Шумарице, а Здравковић одведен у непознатом правцу.
90.
24 маја 1944 г. после подне, изнад села Орашца, среза орашачког,
кружио је и нешто бацио једна англо-амерички авион. За баченим предметом се
трага.

91.
24 маја 1944 г. око 23 h у с. Бањи, срез орашачки, од стране једне
непознате групе комуниста убијен је и опљачкан бив. председник општине Коста
Дукић.
Ноћу 25/26 маја 1944 г. органи специјалне полиције и људство одреда
92.
градске страже у Крагујевцу и одреда среза у Аранђеловцу, ухапсили су 23
мушкарца и 8 жена комунистичких јатака и симпатизера, који су спроведни у
Крагујевац.
93.
27 маја 1944 г. око 15.30 h стражар одреда пољске страже из
Белановице, Драгослав П. Ђурђевић нехотице је ранио, из пушке у стомак стражара
истог одреда Јована Димовића, који је око 17 h умро.
94.
28 маја 1944 г. око 1 час у с. Станово, срез гружански, два непозната
младића убили су са једним метком из пиштоља Милоја Живановића, из с.
Грошнице, среза гружанског, чувара имања индустријалца Светозара Стојановића.
Мотив није познат.
95.
28 маја 1944 г. у 21 час једна наредник из 2 добровољачког пука у
пијаном стању опалио је један метак у масу од 45 стражара из Раче Крагујевачке,
који су се враћали са терена и на жел. Бадњевцима чекали воз за Лапово. Том
приликом рањен јестражар Радивоје В. Радојевић у десно раме. Исти наредник био
је разоружан од Бугара, па је после пуштен и дошао у Крагујевац.
96.
29 маја 1944 г. у 10.30 часова, одред СДС из Аранђеловца и један део
Гружанског одреда СДС сукобили су се са групом од 5-10 комуниста у с. Орашцу,
и на исте отворили ватру. Комунисти су успели да побегну. Заплењена је једна
пишка.
97.
18 маја 1944 год. четнички одред под командом капетана ''Бате''
ухватио је у једној колиби, више Прогоревца, срез орашачки, 2 комуниста и
комунисткињу Гроздану, ћерку Љубише Поповића из Прогореваца. Истог дана ова
група четника у околини с. Даросаве, пронашла је једну земуницу са комунистима,
те су са бомбама побили комунисте: Милорада Грујића, Радоја Несторовића,
његову жену Катарину и Милицу Радојчић зв. ''Бела'', сви из с. Даросаве.
98.
18 маја 1944 г. око 20 h два непозната младића упала су у
Здравствену задругу у Аранђеловцу, и однела санитетски материјал па се потом
изгубила у непознатом правцу.
99.
16 маја 1944 г. четници су заклали Добривоја Першића и Обрада
Поповића из с. Даросаве, срез орашачки, због одржавања везе са комунистима.
100. 16 маја 1944 г. између с. Даросаве и Прогореваца на брду зв.
''Вукачина стена'' једна већа група комуниста опкољена је од стране четничке

бригаде капетана ''Бате''. Према прикупљеним подацима убијено је 30 и заробљено
34 комуниста, од којих је стрељано: 11 у с. Крушевици и 7 на Рудовачком гробљу.
Међу погинулима препознат је Драгослав Живановић, из с. Прогореваца, који се
одметнуо 19-IV – 1944 г.
101. 16 маја 1944 г. четници су заклали Милену, жену Миленка Радојчића,
из Даросаве, која је била комунистички курир.
102. 27 маја 1944 г. четбици ДМ убили су Радомира В. Васиљевића,
адвокатског приправника, из Г. милановца, који је живео у Крагујевцу. Разлог
непознат.
103. 30 маја 1944 г. у 21.39 h од стране непознатих лица тешко је рањен са
три пиштољска метка у свом стану Радомир
Миленковић, командир
добровољачке милиције у Лапову, који је у току ноћи умро у Крагујевцу. Разлог
непознат.
104. 30 маја 1944 г. око 21 час у Аранђеловцу, радник Велизар Мајсторац,
из Шабца, у пијаном стању убио је радника Славка Вишинског из Босне.
105. 31 маја 1944 г. примећена је у с. Гараш, срез орашачки, једна група
од око 50 комуниста. Одред СДС из Белановице предузео је потеру.
100. 18 маја 1944 г. у с. Буковику, срез орашачки, убијен је од стране
четника ДМ Драгољуб Л. Стојановић, из Аранђеловца, срез орашачки. Мотив
непознат
101. 31 маја 1944 г. у 3 часа у с. Витић, срез лепенички, од стране
добровољаца 2 пука, убијен је Ђорђе Ђорђевић, из с. Вусића, срез лепенички.
Разлог непознат.
102. 31 маја 1944 г. око 15 h потерно одељење СДС из Белановице,
ухватило је комунисту Драгољуба Михајловића, из с. Прчиловце, срез колубарски.
103. 1 јуна 1944 г. око 9 часова обавештајни органи 2 добр. пука,
ухватили су Слободана Милосављевића четника ДМ, припадника Косовског
корпуса , код кога је нађен један војно-државни пиштољ и неке фотографије.
104. 23 маја 1944 г. група од око 50 комуниста упала је у с. Липовац, срез
опленачки, где су боравили у неколико кућа и од сељака тражили вечеру. У истом
селу ухватили су и собом повели капетана Ђорђе Кујунџића, који је тога дана
дошао из Београда, а који је ноћу између 24 и 25 V 1944 успео побећи. После
једног часа комунисти су напустили поменуто село и отишли у правцу с Бања,
срез орашачки.

105. 21 маја 1944 г. око 15 часова у шуми на месту зв. ''Мајдан'', атар
иопштине Д. Комарице, од стране непознатог лица убијена је (исечена секиром)
Божана М. Јовановић, стара 25 година, из Д. Комарице, срез крагујевачки. Верује
се да ју је убио неки њен љубавник.
106. 5 јуна 1944 г. на ж. станици Срчаник, срез таковски, припадници ДМ
ухватили су у возу комунистичке курире Витомира Јоавновића из с. Горичана, и
Миодрага Тодосијевића из с. Вапе, срез таковски. При спровођењу Витомир је
покушао побећи, те је убијен, а Миодраг је одведен.
107. 5 јуна 1944 год. око 23 часа са територије Београдског округа,
пребацила се група од око 300 комуниста, у с. Беласавци, срез опленачки, где су 6
о.м. одржали збор, а затим отишли у правцу с. Копљари, срез орашачки.
Предузета је потера.
108. 6 јуна 1944 г. око 10.30 ч.с-ист. Од Тополе, 6 км. од с. Љубе, срез
опленачки, срушио се један англо-амерички авион, који је при паду експлодирао.
На лице места су изашле немачке власти.
109. 6 јуна 1944 г. око 18 h потерно одељење СДС Округа крагујевачког,
од 26 стражара и 4 официра под командом мајора Љубише Ђорђевића, сукобило се
са групом од 200-300 комуниста између села Марковца, Стојника и Белосавци,
граница среза орашачког и опленачког. После тешке двочасовне борбе одељење
СДС успело је да се повуче у правцу друма Топола-Белосавци-Младеновац. На
страни СДС погинули су стражари Милорад В. Прелић и Бранко М. Радивојевић, а
лакше рањен стражар Јосиф Вучићевић. На месту борбе нађена су 2 комунистичка
леша и 4 тешко рањена комуниста, које нису могли да воде са собом те су их сами
комунисти побили у гајевима села Стојник, а троја кола одвукла су рањене
комунисте на територију Београдског округа. Рачуна се да има преко 10 мртвих
комуниста.
110. 27. маја 1944 г. око 23 часа, једна комунистичка тројка наишла је на
четнике у с. Бањи, среза орашашачког, и на исте припуцала, којом је приликом
убијен четник Светислав Бановић, из с. Буковика, срез орашачки. После овога
тројка је побегла у непознатом правцу.
111. 8 јуна 1944 г. око 18 ч. на месту Равни Гај, на путу КрагујевацКраљево, у непозната наоружана лица у немачкој униформи, отворила су ватру на
1 немачки аутомобил, који се вратио у Крагујевац те је извештена
фелджандармерија. Фелджандармерија је одмах изашла на леце места и после
краће борбе убијена су два нападача, а два теже рањена ухваћена. Сазнаје се да су
нападачи били немачки војни бегунци, од којих једна Белгијанац.
112. 9 јуна 1944 г.око 21 час група од 100 комуниста напала је на желез.
Станицу Даросава, срез орашачки, и том приликом запалили 6 вагона, који су били

напуњени земљом и каменом, разлупали пумпу за воду, вагу, телефон и посекли 78 телеф. Стубова, па се потом изгубили у правцу Старог села.
113. 12 јуна 1944 г. у 11 часова потерно одељење СДС среза качерског,
јачине 60 људи под командом капетана Душана Лалића, напало је групу од 150
комуниста на брду Чаћевцу, Јеловик Босута, срез качерски. После борбе комунисти
су се повукли преко села Вукосавица ка Букуљи. На месту борбе нађена су четри
комунистчка леша, међу којима је командир чете Косламјског комунист. Батаљона
и Душан Миливојевић такође командир чете родом из с. Бање, срез орашачки.
Комунисти су собом однели 7 рањених. На страни СДС лакше је рањен стражар
Исаило Станојевић.
114. 13 јуна 1944 г. око 21.30 часа у улици Јована Ристића бр.3 у Крагујевцу,
од стране два непозната лица обучена у сељачка одела, теже је рањен једним
метком из пиштоља у леву страну грудног коша Драгутин Азањац, шеф
грађевинског отсека градског поглаварства у Крагујевцу нападачи су побегли низ
реку Лепеницу ка с. Јовановцу.
115. 27 маја 1944 г. око 13.30 часова, једна непозната жена обманула је и са
собом одвела Милку Аруновић, са станом у улициу Војводе Путника бр. 20 у
Крагујевцу, за чију судбину није ништа могло сазнати. Разлог одвођења није
установљен.
116. 6 јуна 1944 год. из села Копљара среза Аранђеловачког одвели су
комунисти сељаке и то: Богдан Стевановића, старог 42 год. Косту Стевановићу
старог 20 год. Витомир Матијевића старог 21 год. Миливоје Мартиновића старог
20 година и неког избеглицу по имену Божа старог 19 година.
117. 8 јуна 1944 год. око 13 часа једна комунистчка петорка у селу Даросави
одвела је 25 младића који су били на железничкој станици у чекали воз за
Аранђеловац, а исти су били позвани од стране четника ДМ у борбу против
комуниста. 9 ов.м. младићи су успели да побегну.
118. 8 јуна 1944 год. око 17.39 ч. у селу Трбасу, среза Крагујевачког
четници ДМ ухватли су Бранка Васиљевића, родом из истог села, живећег у
Крагујевцу, који је раније био добровољац 2. пука СДК. извели на удаљеност 300400. метара од водовода и стрељали га. Разлог убиства што је приликом
легитимисања именованог установљено да је био об. орган 2 пука СДК. у
Крагујевцу као и то да је наводно вршио изнуде од родитеља лица затворених од
стране добровољаца, ради пуштања на слободу.
119. 22 јуна 1944 год. у 15.20 часова на углу Војводе Степе и Шуматовачке
улице у Крагујевцу капетан Васо Јелић са три своја агента у цивилу сви из 2
добровољачког пука ухватили су Николу Тодоровића комесара полиције и
поднаредника Ђуру Рацића са слуђбом код комесаријата исте полиције у Лапову

да носи један ручни куфер у њему један митрољез за уличну борбу. Именоване
су везали и спровели у 2 добровољачки пук у Крагујевцу.120. 23 јуна 1944 год. у 18.30 часова од стране немачке полиције из
Крагујевца, ухапшени су и у Крагујевац спроведени Михајло Урбанчић помоћник
шефа жељез. станице у Лапову Михајло Борић келнер и Чедомир Тошић
земљорадник сви из Лапова. Разлог хапшења непознат.
121. 24 јуна 1944 г. између 18 и 20 час.на путу из војне болнице до свога
стана у Крагујевцу, нестао је мајор Др. Здравко Исаиловић лекар исте болнице, за
чију се судбину ништа незна.
122. 24 јуна 1944 г. у с. Чумићу, срез крагујевачки, од стране Бугара, из
Аранђеловца, убијен је земљорадник Милован Рајчић и ухапшено 15 сељака из
истог села. Разлог убиства и хапшења је тај, што је убијени Рајчић украо Бугарима
један машински пиштољ и предао га четницима Д.М. Ухапшени су спроведени за
Аранђеловац.
123. 26 јуна 1944 г. око 10 h на путу Марковац-Рача, код засеока Пиносаве,
срез лепенички, непозната наоружана лица скинула су са фијакера и одвела у
правцу Новог села, срез В.Орашје, трговачког помоћника Михаила Трифуновића,
из Крагујевца.
124. 27 јуна 1944 г. око 16.30 h на жељез. станици Крагујевац, маневарка
локомотива прегазила је Катарину Ђорђевић стару 80 год., која је умрла.
125. 23 јуна 1944 год., у селу Топаоници, среза Гружанског, одржат јер збор
од стране присталица Д.М. На овоме збору присуствовало је око 7.000 грађана из
срезова, Крагујевачког, Лепеничког и Гружанског. На збору је говорио 1. неки
доктор из Босне како треба да се сви Срби уједине и није вређао никога, а 2. је
говорио неки мајор Палошевић, који је поред осталога критиковао председника
владе ђенерала Милана Недића и његову владу, а затим је позвао присутне да
викну да живи Њ.В. Краљ Петар II, Черчил, Дража што је народ одобравао, а на
крају је рекао да живи Стаљин што народ није одобравао, а такођер није одобравао
ни критику владе народног Спаса.
126. 28 јуна 1944 год., око 19 часова 25-30 комуниста дошло је у село
Црнуће, среза Таковског, и из сеоске задруге однели 80 килограма вуне која је била
прикупљена на име реквизиције, а затим се удаљили у правцу села Сврачковца.
127. 1 јуна 1944.год. око 1 час око 300 комуниста напала је групу четника
око 150, Калабића одреда на месту ''Гружа куће'' у селу Даросави. Борба је трајала
од 1-7.30 h када су се комунисти повукли у правцу Космаја, резултат борбе, на
страни четника 13 мртвих и 4 рањена и 20 заробљених од којих су се неки вратили.
На страни комуниста 30 мртвих и више рањених.

128. 2 јула 1944 год, група од 80 комуниста зауставила је путнички воз који
је ишао из Аранђеловца за Лајковац између села Даросаве и Рудовца на граници
среза Орашачки и Колубарски скинули путнике и вратили их за Аранђеловац,
жељезничаре опљачкали и скинули одело, у локомотиву бацили 1 бомбу и
оштетили је. После свега овога удаљили су се у правцу Космаја.
129. 24 јуна 1944 год, група око 150 комуниста дошла је у село Даросаву
среза Орашачког, и том приликом запалила кућу и опљачкали Богдана Пантелића
жељезничара из Даросаве, разлог што је Пантелићева ћерка Госпава у четницима.
Истога дана иста група комуниста одвела је од својих кућа Витомира П.
Грујића старог 30 год, и Милорада В. Грујића старог 38 година и поубијали их.
Оба убијена били су раније њихови симпатизери а сада прешли у четнике.
130. 5 јула 1944 год, од стране бандита блокирана је варош Гор. Милановац.
Од стране одреда СДС и комуниста вођена је борба и комунисти су из вароши
очишћени. Комунистима је пошло за руком да опљачкају магацин шумске управе
и однесу извесну количину брашна. Жртава није било.
131. 3 јула 1944 год, од стране непознатих наоружаних лица разоружан је у
селу Липници среза Гружанског један немачки официр организације ТОТ. Официр
је пуштен, а непозанта лица удаљила су се у непознатом правцу. Од стране одреда
СДС ѕсретза Гружанског предузете су мере.
132. 5 јула 1944 год, у селу Сврачковцу среза Таковског, од стране стражара
СДС среза Таковског у заседи сачекана је једна група од 20 комуниста. Борба је
вођена 25 минута. Резултат борбе на страни СДС жртава није било, а на страни
комуниста није познато.
133. 9 јула 1944 год, око 20 часова, између жељезничке станице Варош
Лапово и спољне станице у Лапову 3-4 непозната наоружана лица напали су на 2-3
немачка стражара. Немци су на исте отворили ватру и том приликом убијен је
Душан Здравиновић из Лапова бивши добровољац 2 добровољачког пука, а сада у
бегству.
134. 8 јула 1944 год, у срезу Таковском ухапшено је 15 лица као јатаци
комуниста. За време хапшења убијен је од стране немачких војника Љубинко
Милојевић, кмет из села Љутовнице. Ухапшени се налазе у Горњем Милановцу код
Немаца ради вођења истраге.
8 јула 1944 год, око 17 часова вођена је борба између четника под командом
Моме Обрадовића, непозната јачина и групе око 200 комуниста на месту званом
Стељац, кота 217. између села Даросаве и Рудоваца на граници среза Аранђеловац
и Колубарског. Резултат борбе на страни четника 1 мртав, ма страни комуниста 6
мртвих и више рањено. Лешеви изгинулих комуниста изложени су на јавном месту
у Аранђеловцу.
8 јула 1944 год, око 22.30 часова на жељез.станици Губеревац среза
Гружанског у теретни воз који је ишао из Краљева за Крагујевац упала су два

наоружана лица који су у возу разоружали два немачка војника и свукли им одело,
а затим се удаљили у непознатом правцу.
135. 11 јула 1944 год, око 18 часова, група око 250 комуниста разбила је
одред СДС из Лазаревца и Колубарску четничку бригаду на Крушевичком и
Врбарском вису код села Крушевице, среза Колубарског. Одред СДПС из
Белановице јачина 3 официра и 60 стражара под командом капетана Лалића
иницијативом притекао је у помоћ разбијеном одреду СДПС из Лазаревца и
четницима. После краће борбе комунисти су предузели повлачење оступање
отпорно под борбом преко села Трбушнице-Брајковца ка Дебелом брду кота 361 и
пољу 6 километара северно од Белановице среза Качерског. У 15 часова капетан
Лалић са одредом у потери за комунистима наишао је на поседнуте комунистичке
положаје код Дебелог брда и од чега после борбе од 15 до 19 часа разбио
комунисте који су се повукли у 3 различита правца и то: 1 група преко села Голуше
ка Букуљи, 2 група ка селу Рудовцима и 3 ка Стубичком вису кота 393 среза
Колубарског. Резултат борбе на сектору капетана Лалића убијено је 8 комуниста
међу којима један командант бригаде, 1 политички комесар батаљона и 1 жена.
После тога убијена су 2 коња заплењене су ознаке чинова убијених команданата.
На сектору четника убијено је 15 комуниста и рањено 11, заплењена 4
товарна коња са спремом. Губитци код четника 14 мртвих и рањених. Одред СДПС
Лазаревац 1 мртав стражар, а одред СДПС Белановица није имао губитака.
11 јула 1944 год, одерд СДПС из Аранђеловца у селу даросави, среза
Орашачког ухватио је Милутина Д. Танасијевића теренца Колубарске
комунистичке бригаде, родом из села Иванче среза Космајског округа Београдског.
Ухавћени се налази у затвору код одреда Среза СДПС у Аранђеловцу.
136. 12 јула 1944 године, од стране Одреда СДС из Аранђеловца између села
Буковика и Даросаве, среза Аранђеловачког, ухваћен је комуниста Владица
Адамовић, ђак 7 разреда гимназије, рањен у левој руци, испод лакта, родом је из
Требиња. Ухваћени комуниста налази се у затвору одреда СДС у Аранђеловцу.
137. 4 јула 1944 год. у атару општине Пајсијевића, среза Гружанског,
пронађен је леш Милоја М. Петровића бившег стражара велосипедисте, Чете 1
Баталиона СДС родом из села Корићана, општине Драгобраћа среза Гружанског,
који је наводно био на боловању у селу Корићанима. Именовани је од стране
четника у Драгобраћи ухваћен и одведен те је вероватно касније од њих и убијен,
јер је раније био у четничким редовима па је побегао.
138. 18. јула 1944 год. око 24 часа у селу Бањи среза Орашачког вођена је
борба између групе четника и мање групе комуниста који су хтели да упале вршаћу
машину Радована Стучића из села Бање, среза Орашачког. Борба је трајала око 15
минута. Резултат борбе на страни комуниста 1 мртав који је донешен у
Аранђеловац и изложен на пијаци и 5 комуниста је рањено. На страни четника
губитака није било.
19. јула 1944 год. око 3.30 часа група око 20 четника под командом
потпоручника Капетановића дошла је на периферију вароши Гор. Милановац по
договору са неким немачким војником ради куповине муниције, том приликом

наишли су на заседу. Настало је пушкарање. После краће борбе Немци су заробили
7 четника од којих 2 рањена, а 1 Немац погинуо кога су сами Немци убили.
139. 19. јула 1944 год. око 22 часа у Горњем Милановцу, убијен је Младен
Петровић из села Живаје среза Таковског, разлог што се је кретао улицом после
полицијског часа. Ово је учинила немачка патрола.
20. јула 1944 год. око 1 час у селу Јабланици, среза Таковског, Здравко
Радисављевић убио је из освете Бошка Глишића из истога места.
140. 20 на 21. јула 1944 год. у слу Пованци, среза Качерског, убијен је
Трајан Павловић и одведена Јелена Стефановић.
Ноћу 21 на 22. јула 1944 год. група комуниста из среза Таковског, спалила
је архиву железничке станице Бања среза Орашачког, ови горе одведени и убијени
су од стране четника као комунистички симпатизери.
22 јула 1944 год. у Лапову среза Лепеничког, од стране фелт жандармерије
ухваћен је стражар СДС В. Вучковић и спроведен у затвор у Крагујевац. Разлог
непознат.
23. јула 1944 год. у 19.30 часа на железничкој станици у Гружи, среза
Гружанског, од стране четника разоружано је 6 добровољаца 1. баталиона 2. пука
који су спроводили посмртне остатке наредника добровољца Момчила Кара-Илића
из села Грабовца, среза Гружанског. Четници су им одузели 4 пушке 3 пиштоља 1
пушкомитраљез са 240 метака, 7 комада бомби као и осталу спрему и новац. 5
добровољаца су са собом одвели од њих 2 каплара, а један од њих пуштен, који се
пријавио стражи и спроведен у своју јединицу.
141. 22 јула 1944 год. од стране англо-америчких авиона бомбардован је
град Крагујевац на који је бачено око 50 комада бомби. Овом приликом порушено
је око 50 кућа, приликом овог бомбардовања било је око 39 мртвих и 45 теже
рањених гражанских лица. Број лакше рањених није утврђен пошто им је пружена
лекарска помоћ и отишли су својим кућама. Овом приликом од стране припадника
С.Д.С. погинуо је музички водник Милан Јовановић из Крагујевца који је као и
остале жртве на свечан начин сахрањен на крагујевачком гробљу. На раскопавању
рушевина суделује национална служба и припадници С.Д.С. из Крагујевца. Од
војних објеката није ништа погођено. Саобраћај колски и телефонски успостављен
је.
142. 23. јула 1944 год. група око 100 комуниста пребацила се је из среза
Космајског у срез Опленачки и Орашачки.
У селу Бањи, среза Орашачког, делови ове групе 23-25 овог месеца водили
су борбу са четницима. Резултат ове борбе није познат.
24. јула 1944 год. 50 комуниста од наведене групе преданила је у једном
забрану у селу Љубе, среза опленачког, истога дана увече упутили су се у правцу
Тополе са намером да нападну болницу где су ови делови око 24 часа примећени од
стране стражара који су на ове отворили ватру. Командир одреда из Тополе одмах
је преузео потеру за комунистима. Који су се после краће борбе повукли у правцу
села Липовце, среза опленачког, где су 25. јула примећени, а у 20 h вођена је

борба у селу Липовцу, са овима је водила борбу група око 35 четника, борба је
трајала 1 час., када су се комунисти. На страни четника погинуо је Душан Срелић
бивши стражар управе града Београда, на страни комуниста непознато је. Истога
дана примећене су њихове четворке у енглеској униформи.
143. 27. јула 1944 год. приликом расчишћавања рушевина од бомбардовања
у Крагујевцу пронађена је Љубица Ћирић, стара 65 год.
28. јула 1944 год. око 14 часа код гробља у Крагујевачкој Рачи, среза
Лепеничког, од стране непознатих лица убијен је Милосав Т. Ћирковић,
земљоделац из Доње Раче, среза Лепеничког. Разлог убиства је непознат.
144. 22. јула 1944 год. за време бомбардовања Крагујевца теже је рањен
Радомир М. Божић стражар Градске страже у Јагодини, именовани се сада налази у
болници у Крагујевцу на лечењу.
145. 30. јула 1944 год. око 17.35 часова четри непозната ловачка авиона
митраљирали су из ниског лета жељезничку станицу Лапово и Марковац, среза
Лепеничког. У Марковцу рањена су 2 немачка војника. У Лапову митраљирана је
ложионица и оштећена једна локомотива и 2 жељезничара рањена су. Рањени су
одма пренети у болницу ради лечења.
146. 2. августа 1944 год. око 17h у селу Даросави, среза орашачког, једна
група комуниста убила је Обрада Бошковића земљорадника из села Врбице, среза
орашачког, као припадника организације Д.М.
3. августа 1944 год. око 13 часова у Лапову, среза Лепеничког, од стране
немачких војника примећена су 2 четничка курира, четници су се дали одмах у
бегство и који је имао бициклу 1. успео је да побегне, а 2. који је ишао пешке убио
се је са бомбом коју је имао код себе, убица се зове Мишулом Милорадовић из
Лапова бивши добровољац 2. пука који се је налазио у бегству.
147. 23. јула 1944 год. око 21 h једна група око 80 четника Калабића под
командом капетана ''Бате'' у селу Бањи среза орашачког сукобила се је са једном
групом око 120 комуниста, код Танковића кућа. Борба је трајала око један час
када су се комунисти повукли у правцу села Копљара, среза Орашачког. Резултат
борбе на страни четника погинуо четник Радомир Јовановић из села Копљара и 1.
четник рањен. На страни комуниста било је више рањено, јер се је видело по трагу
крви.
148. 21. јула 1944 год. око 23 часа једна комунистичка тројка дошла је у село
Даросаву, среза Орашачког и том приликом однели су два кајиша од вршаћке
машине, својина Раје Пантелића и Драгомира Филиповића из села Даросаве, среза
Орашачког. Комунисти су власницима саопштили да несмеју да вршу без њиховог
одобрења, а да ће им каише вратити у року од месец дана, док виде како ће се
ситуација развити.

22. јула 1944 год. једна већа група комуниста прошла је кроз село Бању, ср.
Орашачког и том приликом однели каиш са вршеће машине Милорада Ризнића из
истог места.
149. 3. августа 1944. год. око 22 часа једна комунистичка петорка одвела је
из села Буковика, среза Орашачког, младића Перишу лаловића као присталицу
Д.М. верује се да је убијен. Данас између 3 и 4 од стране непознатих лица у
Лапову, среза Лепеничког, у близини самога стана, заклана је Лепосава Гајић,
служавка код немачког команданта у Лапову, а Лепосавин син је побегао је у
непознатом правцу. Истрага се води.
150. 23 јула 1944 год. од стране Венчачког одреда заклани су Миладин и
Радован Милинковић, земљорадници из села Прогореоца, среза Орашачког.
Именовани су похватани као комунистички курири у селу Стрмову, среза
Космајског, где су их четници поклали, а поред тога Миладин има синовца у
Комунистима Живомира Миленовића.
151. 5 августа 1944 год. око 9.30 часа у Војводе Путника улици, у
Крагујевцу од стране непознатих лица, обучених у грађанским оделима, убијен је
из пиштоља са три метка Аранђел А. Круновић радник, из Крагујевца стар 35
година који је после неколико минута издахнуо. Разлог убиства верује се да је имао
везе са комунистима.
152. 6 августа 1944 год. око 3 часа вођена је борба између СДС из Београда
и четника са комунистима у селу В. (назив села нечитак) и Раниловићи среза
Космајског. Резултат борбе 20 комуниста мртвих и више рањених. На страни СДС
и четника нема губитака.
153. Нућу између 27 и 28 јула 1944 год. комунисти су убили познатог
комунисту Мику Ћирића из Даросаве у атару истога села, среза орашачког исти је
убијен с тога што је са још неколико другова пљачкао народ по селу даросави.
Мика је учествовао приликом напада на воз у Даросави на месту ''Букичина стена''
када су путницима опљачкали новац и ствари. У комунистичке редове побегао је
још 1942 године, где се је све до данас налазио.
154. 7 августа 1944 год. око 24 часа једна већа група комуниста непознате
јачине наишла је на заседу одреда СДПС среза Орашачког и у селу Буковику после
краћег пушкарања убијен је Момир Богдановић комунистички теренац у селу
Буковику среза Орашачког, верује се да је било више рањених комуниста који су са
осталим успели да побегну. На страни СДПС није било жртава.
155. 9 августа 1944 год. око 20 часа у селу Гарешу, среза Орашачког, од
стране једне комунистичке петорке, убијен је Милован Марковић, земљорадник,
стар 35 година, из села Гареша, Среза Орашачког, зато што је припадао
организацији Драже Михајловића.

156. 11 августа 1944 год. око 17 часова, у селу Прванина среза Таковског,
од стране четника ДМ убијен је Владимир Парчанин из села Гаревнице, среза
Љубићког, комуниста. Код истога је нађена архива Месног Комунистичког
Комитета, који су четници код себе задржали ради истраге.
12 августа око 10 часа непознати авиони митраљирали су жељез. станицу
Лапово, овом приликом оштећене су три локомотиве и 5 лица теже рањено.
Истога дана око 19 час. у Крагујевцу једно лице са пиштољом наоружано
убијено је од стране немачке полиције.
157. 14 августа 1944 год. око 4 часа од стране једне групе комуниста
непознате јачине, срушен је железнички мост између села Даросаве и Рудоваца на
пруги Лајковац-Младеновац, а затим су се удаљили у непознатом правцу. Од
стране одреда СДПС у Аранђеловцу потера је предузета.
158. 17 августа 1944 год. око 12 часова у селу Бањи среза Орашачког, од
стране двојице комуниста убијен је Никола Јовичић, сељак из села Бање среза
Орашачког, зато што је припадао организацији четника ДМ.
159. Ноћу између 6 и 7 августа 1944 год. из варошице Гружа, среза
Гружанског округа Крагујевачког од стране четника ДМ као комунистички јатаци
одведена су следећа лица и то:
1. Цаја Симовић, поштарка
2. Деса Јордановић, учитељ.
3. Миле Скоркова,
4. Душан Рафаиловић,
5. Драгољуб Илић, опш. писар
6. Олга Гавриловић новопостављена учитељица.
За судбину наведених лица ни до данас није се ништа могло дознати.
160. 22 августа 1944 год. око 1 час група комуниста под командом Душана
(презиме нечитко написано), наишло је на жељезничку станицу Трстеник среза
Таковског, упалила је архиву, уништила телефон и из касе узели 905 динара, а
потом експлозивом порушили окретницу и отишли у непознатом правцу.
161. 23 августа 1944 год. у 12 часова у насељу ( ? ) на периферији
Крагујевца, нађен је леш Станије Васиљевић домаћице из Крагујевца старе 35 год.
са станом у Кнез- Михајловој улици број 115, која је од непознатих лица убијена са
једним метком у потиљак.
Разлог убиства непознат. Истрага се води.
162. 23 августа 1944 год. око 18 часова група око 150-200 комуниста
наоружани поред осталог са једним бацачем граната и 7-8 митраљеза, спалила је
жељезничку станицу Бања, среза Орашачког, у селу Копљарима спалила је једну
вршаћу машину, а затим око 19 часова у селу Белосавцима, среза Опленачког,
напала посаду четника за обезбеђење вршаја, разбила је, запалила три вршаће

машине и општинску архиву разбацала по дворишту. Овом приликом рањен је
један четник.
За комунистима упућена је потера из Аранђеловца и Тополе која се је са
комунистима око 19.30 часа сукобила. Борба је трајала око 1 час. На страни
четника и СДС губитака није било а на страни комуниста није познато.

