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Note on the Pronunciation of  Names

Serbian phonetic spellings have been retained:      
C, c          −   ts, as in pets
Č, č         −  ch,  as in chilly
Ć, ć         −   tj, close to ch, but softer, as in tube 
Đž, dž     −    j,  as  in joke
Đ, đ        −   dj, close to dž, but softer as in during
J, j          −   y, as in yard
Nj, nj      –  ny, as in canyon
Lj, lj       –  li, as in pavilion
Š, š         −   sh, as in ship
Ž, ž         −  zh, as s in pleasure

Напомена о изговору имена

Српски фонетски правопис је задржан



УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Књига, Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а, 1941 – 1945, са подручја општине  
Градишка/Босанска Градишка (Сепарат I), представља дио основног научноистраживачког 
пројекта Историја Босанске Градишке и њене околине, штампане 2008. године.

Чињеница да је списак погинулих партизанских бораца и сарадника НОП-а са подручја 
босанскоградишке општине чекао пуних 75 година да буде комплетиран и припремљен за 
штампу, указује на сву сложеност посла кога је на локалном нивоу одгађало непостојање 
адекватних истраживачких института, а на ширем плану – закашњела стручна обрада архи-
ва и појава релевантних публикација. Из тих разлога, сви до сада утврђени спискови нису 
потпуни и коначни, што је на дну страница књиге (у тзв. футеру) назначено, и што, свакако, 
подразумијева обавезу да се посао на истраживањима у овој области настави. 

У утврђивању списка погинулих партизанских бораца НОБ-а и сарадника НОП-а, 1941 – 
1945. године, са подручја босанскоградишке општине, коришћени су сљедећи извори:

- архив СУБНОР-а Градишка/Босанска Градишка;

- архив Музеја жртава геноцида Београд;

- архивска грађа Музеја Босанске крајине, Бања Лука;

- архивска грађа Завичајног музеја Градишка;

- архивска грађа Завичајног музеја Приједор;

- споменици погинулим партизанским борцима, илегалцима и активним сарадницима 
НОП-а, подигнути по насељима градишке општине;

- споменик погинулим партизанским борцима из крајишких општина у Националном 
парку „Козара“;

- публикација Други крајишки народноослободилачки партизански (козарски) одред 
„Младен Стојановић“, аутора Драгутина Ћургуза и Милорада Вигњевића, Национални парк 
„Козара“ Приједор, 1982; 

- публикација Пета козарска бригада, аутора Љубомира Боројевића, Душана Самарџије 
и Раде Башића, „Народна књига“ Београд, 1973;

- публикација Једанаеста крајишка (козарачка) бригада – Зборник сјећања, Војноизда-
вачки и новински центар Београд, 1987;

- публикација Од Шеснаесте крајишке народноослободилачке ударне бригаде до Прве 
крајишке бригаде народне одбране, аутора Владе Д. Кецмана, ГрафоМарк Лакташи, 2001;

- публикација Пролетерски батаљон Босанске крајине, аутора Саве Трикића и Душана 
Репајића, Београд, 1982;
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- публикација Хроника поткозарског села Грбавци, аутора Богдана Шмитрана, СПиКД 
„Просвјета“ Градишка, 2002;

- публикација Цимироти – записи о селу, аутора Василија Шиника, СПиКД „Просвјета“ 
Градишка, 2014;

- публикација Ламинци у НОБ-у (записи и сјећања), аутора Остоје Дејановића, Нацио-
нални парк „Козара“ Приједор, 1991;

- публикација Хроника села Доње Јурковице 1800 – 2000 године, аутора Данила Карапе-
тровића, Друштво књижевника Градишка, 2007;

- монографија Парохија Ламинци, аутора Владе Слијепчевића, Миће – Митра Ристића и 
Стокана Видовића, Српска православна црквена општина Ламинци, 2012;

- лични архив (заоставштина) Мирка Крагуља из Брезик Ламинаца,   и

- лични архив (заоставштина) Душана – Дуле Видовића из Машића.

Велику захвалност градишка општина дугује новинару и публицисти Гојку Шербули који 
је послије Отаџбинског рата 1991 – 1995. године вршио дужност секретара СУБНОР-а Градиш-
ка, и кога је смрт спријечила да посао на комплетирању спискова погинулих партизанских 
бораца и жртава усташко-нацистичког геноцида приведе крају.

Значајан допринос, посебно на опремању овог сепарата, дали су:

- Боро Прпош, академски сликар и ликовни уредник издања;

- Бојан Вујчић, кустос Завичајног музеја Градишка, који је приређивачу ставио на распо-
лагање материјал изложбе „Путеви побједе“, организоване од стране Општине Градишка и 
СУБНОР-а Градишка, 1970. године;

- Вицо Поповић из Градишке, који је приређивачу пронашао један број фотографија по-
гинулих партизанских бораца, које су укључене у ову књигу, и

- фотограф Предраг Зец, који је фотографисао споменике погинулих партизанских бо-
раца и жртава усташко-нацистичког геноцида подигнуте по насељима општине Градишка, и 
који је све прикупљене фотографије погинулих партизанских бораца превео у електронску 
форму, пригодну за припреме штампања књиге.

Драгоцјену помоћ комплетирању података о погинулим партизанским борцима НОБ-а и 
сарадницима НОП-а пружили су преживјели партизански борци: Танасије – Тане Гаковић, из Ко-
чићева; Боро Дардић, из Доњих Карајзоваца; Милош Станишљевић, из Турјака, као и потомци 
– ближи и даљи рођаци и познаници погинулих бораца: Миле Станишљевић – Бато, из Турјака; 
Боро Прпош, из Совјака; Мирослав Гогић, из Сређана Ламинаца; Гојко Дардић, из Доњих Ка-
рајзоваца; Мара Дринић, из Градишке; Јефто Грујић, из Елезагића; Саво Гвозден, из Сређана 
Ламинаца; Василије Борковић, из Турјака; Мирослав Марковић, из Дубрава Ламинаца; чланови 
Скупштине СУБНОР-а Градишка и предсједници Савјета мјесних заједница општине Градишка. 

Оба ова сепарата са списковима, и погинулих партизанских бораца, и жртава геноцида 
1941 – 1945. године, не би било могуће припремити и реализовати без разумијевања и пуне 
подршке градоначелника Градишке, Зорана Аџића, као и координатора цјелокупног пројекта 
Историја Градишке/Босанске Градишке и њене околине, Николе Крагуља, коју су за то обе-
збиједили сву неопходну логистику.
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Прикупљена грађа, искази и свједочења сарадника, систематизовани су и обрађени 
тако да је, с једне стране, списак погинулих партизанских бораца употпуњен, и да су, с друге 
стране, отклоњене све уочене грешке, понављања истих имена, и сл. Уочено је да се евиден-
ције унеколико међу собом разликују, зависно од тога у ком периоду су настајале. У првим 
евиденцијама послије Другог свјетског рата навођени су само борци страдали непосредно у 
борбеним дејствима, или који су убијени као заробљеници, у усташким и њемачким логори-
ма. Касније су у евиденције уношена и имена погинулих партизанских илегалаца, обавјеш-
тајаца и сарадника НОП-а, те припадника, организатора и вршилаца народне власти на осло-
бођеним територијама.

Најпоузданији подаци о погинулим партизанским борцима налазе се у монографијама 
ратних јединица, штампаним послије рата, на основу ратне персоналне евиденције, допуње-
не сјећањима преживјелих сабораца.

Свеобухватни, и поуздани, подаци о погинулим партизанским родољубима у Другом свјет-
ском рату, исписани су на споменицима који су подигнути у већини насеља градишке општине.

Скрећемо пажњу да је извјестан број страдалих, који су у овој књизи наведени као поги-
нули партизански борци и сарадници НОП-а, у евиденцији Музеја жртава геноцида Београд 
и СУБНОР-а Градишка заведени као цивилне жртве. То је посљедица чињенице да су улоге 
партизанских илегалаца и обавјештајаца у НОР-у тек касније објелодањене и верификова-
не. Приређивач се држао фактографије утврђене на подигнутим споменицима по насељима, 
прихватајући да је мјесно становништво најбоље знало ко је какву улогу имао у Другом свјет-
ском рату. 

На једном броју споменика, уз презиме и име погинулих партизанских бораца није на-
вођено средње слово, тј. име родитеља, као ни година рођења, ни година погибије, а подаци 
се нису могли пронаћи ни у другим расположивим евиденцијама. У овом издању наведена 
су њихова презимена и имена, уз опаску да су уписани на споменику, а да остали подаци 
недостају.

С тога СУБНОР Градишка моли потомке погинулих бораца, и све оне оне који могу 
документовати недостајуће податке, или указати на евентуалне грешке, да своје допуне и 
примједбе доставе у СУБНОР Градишка, како би се оне могле унијети у наредно допуњено 
издање.

Напомињемо да су бројеви  уз имена погинулих, бројеви пописница (пописних листа) 
Савезног завода за статистику (СФРЈ), из пописа 1964. године. Музеј жртава геноцида Београд 
је код накнадних уноса погинулих наводио бројеве са назнаком „М“ пред бројем.

У другим евиденцијама није практиковано завођење погинулих под бројем (нпр. у еви-
денцији СУБНОР-а Градишка, и евиденцији погинулих партизанских бораца по ратним једи-
ницама), па је то исто практиковано и у овом издању за оне погинуле којих нема у евиденцији 
Музеја жртава геноцида Београд.

Сва имена и презимена наведена су како су пронађена – фонетски, етимолошки, или 
комбиновано, у коришћеним материјалним изворима.

Тумачење скраћеница дато је на крају књиге. 

                                                                                                             Приређивач
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INTRODUCTORY REMARKS

 

The book Killed Partisan NOB Fighters and NOP Associates, 1941 - 1945, from the area of 
Bosanska Gradiška municipality (Separate I), is part of the entire basic science-research project 
History of Bosanska Gradiška and its surroundings, published in 2008.  

The fact that the list of killed Partisan fighters and NOP associates from the area of   the Bosans-
ka Gradiška municipality has been waiting for 75 years to be completed and prepared for print 
indicates the complexity of the work, which was delayed locally by the lack of adequate research 
institutes, and more broadly – by delayed professional processing of archives and the emergence of 
relevant publications. For these reasons, all the lists established so far are not complete and defini-
tive, which is indicated at the bottom of the pages of the book (in the so-called footer), and which, 
of course, implies an obligation to continue research work in this area.

The following sources were used in establishing the list of killed Partisan fighters of the NOB 
and NOP associates, 1941 - 1945, from the territory of the Bosanska Gradiška municipality: 

- Archive of SUBNOR Gradiška/Bosanska Gradiška;

- Archive of the Museum of Genocide Victims Belgrade;

- Archive material of the Museum of the Bosanska Krajina, Banja Luka;

 - Archive material of the Gradiška County Museum;

- Archive material of the Prijedor County Museum;

- Monuments to the killed Partisan fighters, illegals and active associates of the NOP, erected 
in the settlements of the Gradiška municipality;

- A memorial to fallen Partisan fighters from Krajina municipalities in the National Park “Kozara”;

- Publication Second Krajina People’s Liberation Partisan (Kozara’s) Detachment “Mladen Sto-
janović”, by Dragutin Ćurguz and Milorad Vignjević, National Park “Kozara” Prijedor, 1982;

- Publication Fifth Kozara Brigade, by Ljubomir Borojević, Dušan Samardžija and Rade Bašić, 
“Narodna knjiga” Belgrade, 1973;

- Publication Eleventh Krajina (Kozara’s) Brigade - Collection of Memories, Military Publishing 
and News Center Belgrade, 1987;

- Publication From the Sixteenth Krajina People’s Liberation Strike Brigade to the First Krajina 
People’s Defense Brigade, authored by Vlado D. Kecman, GrafoMark Laktaši, 2001;

- Publication Proletarian Battalion of Bosanska Krajina, by Sava Trikić and Dušan Repajić, Bel-
grade, 1982;

- Publication Chronicle of the village Grbavci from Potkozarje, by Bogdan Šmitran, SPiKD 
“Prosvjeta” Gradiška, 2002;
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  - Publication Cimiroti - village records, by Vasilij Šinik, SPiKD “Prosvjeta” Gradiška, 2014;

  - Publication Laminci in the National Liberation War (records and memories),

by Ostoja Dejanović, National Park “Kozara” Prijedor, 1991;

- Publication Chronicle of the village of Donja Jurkovica from 1800 to 2000, by Danilo Kara-
petrović, Writers Association Gradiška, 2007;

- Monograph Laminci Parish, authored by Vlado Slijepčević, Mićo - Mitar Ristić and Stokan 
Vidović, Serbian Orthodox Church Municipality Laminci, 2012;

- Personal archive (legacy) of Mirko Kragulj from Brezik Laminci,

- Personal archive (legacy) of Dušan - Dule Vidović from Mašići.

The Municipality of Gradiška owes a great deal of gratitude to journalist and publicist Gojko 
Šerbula, who served as SUBNOR Gradiška’s Secretary after the 1991-1995 war, and whose death 
prevented the completion of the list of killed Partisan fighters and victims of the Ustasha-Nazi 
genocide.

 A significant contribution, especially in furnishing this publication, was given by:

- Boro Prpoš, academic painter and design editor;

- Bojan Vujčić, curator of the Gradiška County Museum, who made available to the Editor 
the material of the exhibition “Roads of Victory”, organized by the Municipality of Gradiška and 
SUBNOR Gradiška, in 1970;

- Vico Popović from Gradiška, who found photographs of killed Partisan fighters for the Editor, 
which are included in this book, and 

- Photographer Predrag Zec, who photographed monument of fallen Partisan fighters and 
victims of the Nazi Ustasha genocide erected in the settlements of municipality of Gradiška, and 
who had all collected pictures of killed Partisan fighters translated into electronic form, convenient 
for the preparation of this printed book.

The surviving Partisan fighters provided valuable assistance in completing the data on the 
killed Partisan fighters of the NOB and NOP associates: Tanasije - Tane Gaković, from Kočićevo; 
Boro Dardić, from Donji Karajzovci; Miloš Stanišljević, from Turjak, as well as descendants - close 
and distant relatives and acquaintances of the killed figthers: Mile Stanišljević - Bato, from Turjak; 
Boro Prpoš, from Sovjak; Miroslav Gogić, from Sređani Laminci; Gojko Dardić, from the Donji Kara-
jzovci; Mara Drinić, from Gradiška; Jefto Grujić, from Elezagići; Savo Gvozden, from Sređani Laminci; 
Vasilije Borković, from Turjak; Miroslav Marković, from Dubrave Laminci; members of the SUBNOR 
Assembly of Gradiška and presidents of the Local Community Councils of the Gradiška municipality. 

Certainly, both of these Separates with the lists, both the fallen Partisan fighters and the vic-
tims of the 1941-1945 genocide, could not be prepared and implemented without the understand-
ing and full support of the Mayor of Gradiška, Zoran Adžić, as well as the coordinator of the entire 
Gradiška/Bosanska Gradiška History and its surroundings Project, Nikola Kragulj, who provided all 
the necessary logistics for it.

Collected material, statements and testimonies of associates, have been systematized and 
processed, so that, on the one hand, the list of fallen Partisan fighters is supplemented, and on the 
other hand, all noticed errors have been removed, repetitions of the same names etc. It is noted 
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that the records differ somewhat depending on the period in which they were created. In the first 
registers after the Second World War only the fighters that are killed directly in combat, or killed as 
prisoners, in Ustasha and German camps have been listed. Later, the names of the dead Partisan 
illegals, intelligence officers and NOP associates, as well as members, organizers and executors of 
the national authorities in the liberated territories, were also entered in the records. 

The most reliable data on the fallen Partisan fighters are in the monographs of the war units, 
printed after the war, based on the personal records from war, supplemented by the memories of 
the surviving comrades.

 The most comprehensive, and equally reliable, information on the deaths of Partisan patriots 
in World War II is written on the monuments erected in most settlements in the Gradiška munici-
pality.

We draw attention to the fact that a number of victims, who are listed in this book as killed 
Partisan fighters and NOP associates, are recorded as civilian casualties in the records of the Geno-
cide Victims Museum of Belgrade and SUBNOR Gradiška. This is mainly due to the fact that the 
roles of Partisan illegals and intelligence officers in the NOR were only later disclosed and verified. 
The organizer adhered to the facts established on the erected monuments in the settlements, ac-
cepting that the local population knew best who played which role in the World War II.

As the number of monuments, with the last name and name of the killed Partisan fighters, 
did not indicate the middle letter, i.e. the parents’ name, as well as the year of birth or the year of 
death, and the data could not be found in any other available records, this edition lists their sur-
names and names, with the note that they are entered on the monument and that other data are 
missing.

 Therefore SUBNOR Gradiška kindly asks descendants of fallen fighters, and all those who 
can document the missing data or point out any possible errors to deliver theirs amendments and 
remarks to SUBNOR Gradiška, how they could be incorporated into the next revised edition.

Please note that the numbers in addition to the names of the dead are the census numbers 
(census lists) of the Federal Bureau of Statistics (SFRY), from the 1964 Census. The Museum of 
Genocide Victims of Belgrade, in the subsequent entries of the dead, listed the numbers marked 
“M” in front of the number.

In other records, it was not accustomed to list the killed under number (e.g. in records of 
SUBNOR Gradiška, and in records of the dead Partisan fighters by military units), so the same was 
applied in this issue for those killed that are not registered at the Museum of Victims of Genocide 
Belgrade.

All names are listed as found - phonetically, etymologically, or combined, in the material 
sources used.

An interpretation of the abbreviations is given at the end of the book. 

            Editor
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ПРЕДГОВОР
(ПОГИНУЛИ БОРЦИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКЕ БОРБЕ 
И САРАДНИЦИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ПОКРЕТА 

СА ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА/БОСАНСКА ГРАДИШКА)

Под жртвама рата начелно се подразумијевају припадници оружаних снага и цивили 
страдали на бојишту, у позадини или у одмаздама – за вријеме или непосредно послије рата. 
Изузев директних жртава, посљедица ратова су и индиректни губици (исељавање, опадање 
наталитета и природног прираштаја), који такође утичу на демографску ситуацију.

У односу на претходне периоде, у модерном времену мијењана је „филозофија рата“. 
Конрад фон Клаузевиц (1780–1831) истакао је разлику између „кабинетских“ ратова 17. и 18. 
вијека и „муњевите“ Наполеонове кампање (почетак 19. вијека), усмјерене не само на пораз, 
већ и на уништење противника. Клаузевиц је, такође, уочио разлику између ограниченог су-
коба и тоталног рата, који се у пуном смислу остварио у свјетским сукобима 20. вијека. Вер-
тикала која је остала константа у свим ратним конфликтима је побједа на бојном пољу, као 
јединствено средство преко којег се остварују војни, али не увијек и политички, економски 
или неки други циљеви. Војни сукоб остао је основна ратна карактеристика и почетком 21. 
вијека, иако савременост показује да рат све више „излази“ из примарног појма, добијајући 
нове садржаје (економске, политичке, културне, спортске и друге санкције; пријетње пораже-
нима суђењем за ратне злочине; контрола електронских комуникација на глобалном нивоу; 
контролисана употреба хемијских и биолошких супстанци, отрова и вируса; планско усмје-
равање дуготрајних и широких миграција). И поред изражене војне компоненте,  савремени 
рат поприма спољне обрисе уобичајеног поимања стања мира.

Иако су људске жртве саставни дио ратних сукоба, који су, опет, саставни дио историје 
човјечанства од њених почетака – историјска, војна и правна наука тек су се у 20. вијеку по-
чели занимати за феномен жртве рата. Свјетски ратови, са карактером тоталног рата, про-
узроковали су огромне људске жртве.  Процјењује се да је у Првом свјетском рату погинуло 
око девет милиона војника на свим зараћеним странама. У војним жртвама предњачиле су 
Русија (око 1,7 милиона) и Њемачка (такође, око 1,7 милиона), Француска (око 1,36 милио-
на), Аустроугарска (око 1,2 милиона). Знатно више на нивоу процјене него као резултат ег-
зактниих евиденција, налазе се и подаци од око 21 милион рањених и скоро осам милиона 
заробљених и несталих војника. Као у сваком рату у којем су употребљена оружја која су 
проузроковала масовна страдања, бројчано преовладавају директне цивилне жртве. О њима 
ниједно међународно тијело није системски прикупљало податке. Према непоузданим про-
цјенама, око 13 милиона цивила страдало је у ратним операцијама, војним одмаздама и по-
кољима, или је умрло од посљедица глади или болести проузрокованих ратом. Посљедњих 
мјесеци рата избила је епидемија шпанског грипа, која је „покосила“ неколико десетина ми-
лиона људи.
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Према подацима Конференције мира у Паризу 1919, Краљевина Србија изгубила је 
око 1.250.000 људи, односно 28% предратног становништва. Немјерљиве су биле војне (око 
13.000) и цивилне (око 7.000) жртве и Краљевине Црне Горе. Због огромних демографских 
губитака у Првом свјетском рату (а озбиљни су били и људски губици у претходно завршеним 
балканским ратовима), Срби нису могли да буду главни носилац социјалног прогреса у ново-
створеној Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевини Југославији).

У Другом свјетском рату погинуло је више од 50 милиона људи. И овај податак проистекао 
је из процјена, јер су се истраживања показала недостатним.  Понајприје су непоуздани пода-
ци за жртве Совјетског Савеза (од 20 до 27 милиона погинулих војника и цивила, па и више од 
тога) и Кине (више од 10 милиона). Послије те двије државе, највећи број директних жртава  у 
Другом свјетском рату имале су Пољска (око 5,8 милиона) и Њемачка (око 5,2 милиона). Ци-
вилне жртве превазилазиле су војне, највише због масовног страдања у бомбаровањима гра-
дова, због расних, вјерских и политичких прогона, као и због глади (нарочито у Кини), болести 
и исцрпљености. Процјене броја рањених крајње су непоуздане. Други свјетски рат, глобалан 
и тоталан, проузроковао је масовне миграционе процесе. Као примјер, у мају 1945. у Европи 
се налазило око 12 милиона расељених људи (ратни заробљеници, преживјели логораши, из-
бјеглице). Велики број људи присилно је пресељен послије дефинисања нових граница, па се 
процјењује да су постратне миграције обухватиле око 20 милиона људи. 

Послије Првог свјетског рата, када је и појединац постао субјект међународног права, 
покушаји суђења одговрнима за ратне злочине били су спорадична појава. Њемачки монарх 
избјегао је суђење. Послије Другог свјетског рата одржана су суђења двадесет двојици ње-
мачких војних и политичких функционера (Нирнбершки суд) и двадесет осморици јапанских 
(Токијски суд). Ови ad hoc успостављени међународни судови, и поред начелно племените 
намјере суђења одговорнима за ратне злочине, били су судови побједника – судили су за 
злочине које су починиле поражене Силе осовине. Суђење пред националним судом избје-
гле су најодговорније вође Независне Државе Хрватске (НДХ). Нирнбершким пресудама, у 
међународном праву прихваћен је институт кривичне одговорности појединца за ратне зло-
чине. Уједињене нације су 1949. усвојиле четири Женевске конвенције о заштити жртава рата 
(уз два допунска протокола), које су – у односу на раније конвенције – прошириле правну 
заштиту становништва од ратних дејстава. Конвенција о незастаријевању ратних злочина 
усвојена је 1968, a 1998 (са почетком рада од 2002) успостављен је Међународни кривични 
суд за ратне злочине, као стални суд Уједињених нација.

На простору бивше Краљевине Југославије – у складу са карактером ратних збивања – 
већина жртава у Другом свјетском рату били су цивили. Њихово страдање произлазило је из 
вјерских, расних и националних прогона и одмазди, чему су, посебно у НДХ били изложени 
Срби, Јевреји и Роми. Много цивила, укључујући и дјецу, скончало је у концентрационим 
логорима, од којих су најзлогласнији били у НДХ – Јасеновац (систем логора), Јадовно. Логор 
Старо Сајмиште (код Земуна) представљао је крајњу источну тачку простора које је послије 
Априлског рата 1941. ушло у састав НДХ. Њиме су управљале њемачке окупационе власти до 
маја 1944, а од тада власти НДХ. Углавном су цивили били жртве бруталних ратних казнених 
експедиција, које су покретале окупационе, али и локалне војне формације. Велика стра-
дања проистекла су из сукоба на идеолошкој основи, још једне компоненте грађанског рата у 
Југославији 1941–1945. године. Поред директних жртава идеолошки супротстављених војски, 
прогони комуниста с једне стране, посебно су међу Србима, као вид социјалне револуције, 
имали свој одговор у „лијевим скретањима“ у првој фази рата и масовном „обрачуну “ са 
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„буржоазијом, кулацима и народним непријатељима“ на његовом крају. Талас репресије на 
крају рата био је усмјерен и према фолксдојчерима.  

Војне жртве обухватале су погинуле, рањене, заробљене и нестале  припаднике На-
родноослободилачке војске Југославије (НОВЈ), припаднике Југословенске војске у отаџбини 
(ЈВО), оружаних снага Независне Државе Хрватске, разних других локалних војних форма-
ција, као и припаднике окупационих јединица (њемачких, италијанских, мађарских, бугар-
ских). У ширем смислу (зависно од методологије пописа жртава), војне жртве обухватале би 
погинуле и рањене борце Црвене армије у борбама у Југославији 1944, као и Југословене, 
припаднике савезничких или осовинских снага, страдалих изван матичне државе.

Статистички подаци о страдању у Југославији у Другом свјетском рату нису поуздано ут-
врђени. Крајем 1945. југословенске власти су савезничкој конференцији за репарацију у Паризу 
службено доставиле податак од око 1,7 милиона страдалих, што је укључивало и индиректне 
жртве. Према процјенама, диртектно страдалих било је око 1,3 милиона, од којих око 830.000 
цивила; од око 480.000 страдалих припадника разних оружаних формација, било је око 10.000 
припадника Војске Краљевине Југославије, око 305.000 припадника НОВЈ и око 166.000 при-
падника ЈВО. Дио те статистике је и процјена броја жртава у покрајинама, па се сматра да је на 
простору Босне и Херцеговине настрадало око 532.000 људи (око 339.000 цивила и око 193.000 
припадника оружаних снага – око 1.600 припадника Војске Краљевине Југославије, око 113.000 
припадника НОВЈ и око 78.000 припадника ЈВО). Изостављена је процјена губитака у оружаним 
снагама НДХ, као и процјена губитака разних других војних формација.

Поименични попис „жртава фашистичког терора“ из 1964. (рад на попису трајао је 1964–
1965) године није до распада Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) зва-
нично објављен, због несагласности са првобитном процјеном.  Крајем осамдесетих година 
20. вијека Владимир Жерјавић и Богољуб Кочовић, независно један од другог, објавили су ре-
зултате својих истраживања. Процијенили су да директне ратне жртве у Југославији у Другом 
свјетском рату за неколико десетина хиљада премашују број од милион страдалих. У вријеме 
распада СФРЈ саставни дио узнапредовале ревизионистичке историографије представљала је 
гогољевска трговина мртвим душама, изражено – онима које се односе на страдале у Другом 
свјетском рату. Истицане су и преувеличаване жртве сопствене нације уз покушај превазила-
жења и помирења идеолошких супротности из Другог свјетског рата, а умањиване су жртве 
других нација, посебно цивилне. Бивши предсједник Републике Хрватске Фрањо Туђман, ге-
нерал и историчар, скоро 15 пута умањио је број жртава концентрационог логора „Јасеновац“ 
у односу на званичан извјештај комисије хрватске владе са краја 1945. године. Настојања која 
релативизују и контекстуализују злочине не умањују сазнања да НДХ није била историјска слу-
чајност која би дозвољавала заборављање злочина и њима посљедичних страдања. Геноцид 
почињен у НДХ  неупоредив је и не може се релативизовати поређењем са злочинима других. 

***

Пропуст да непосредно послије Другог свјетског рата систематски и егзактно евиденти-
ра своје жртве (погинуле, рањене, нестале, заробљене, умрле од посљедица рата), оптеретио 
је касније покушаје сазнањем да тај посао у потпуности не може бити завршен. За поједине 
страдале података уопште нема, за друге су они непотпуни, за треће противурјечни. То је 
оставило видљиве трагове на покушаје научника да сами реконструишу историју рата и ње-
гове стварне посљедице. 

Попис из 1964. требало је да буде општи попис свих жртава рата, тим прије што није 
постојала „конкретна документација која би могла ... послужити за подношење одштетних 
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захтјева према Њемачкој“. Пописна комисијa процијенила је да ће пописом бити обухваћено 
више од милион држављана Југославије који су од 6. априла 1941. до 15. маја 1945. страдали 
као жртве „фашистичког терора и/или жртве рата“: 1. интернирани, затварани, депортовани, 
одведени на принудни рад или заробљени, без обзира на то јесу ли убијени, погинули, умр-
ли, нестали или, чак, преживјели; 2. погинули припадници Војске Краљевине Југославије; 3. 
погинули припадници НОВЈ (од 1. марта 1945. Југословенске армије) и погинули припадници 
савезничких војних формација, укључујући и оне који су до 15. маја 1946. умрли о посљедица 
ратног рањавања или болести; 4. цивили, погинули у борбама и/или бомбардовањима; 5. 
жртве директног терора окупатора и њихових сарадника. На крају, пописом су обухваћена 
597.323 лица, страдала на југословенском подручју у Другом свјетском рату, што је знатно 
одударало од званичног податка од 1,7 милиона страдалих. Пописом су само дјелимично 
обухваћене идеолошки неподобне жртве, као и оне о којима није било никаквих података 
или није имао ко да их пружи. Жртве у четничким, домобранским, усташким и сличним једи-
ницама, као и оне стријељане од стране НОВЈ или по наређењу партизанских власти – нису 
пописане. За дио јеврејских или ромских жртава, као и одређених група свих националности, 
није било преживјелих чланова породица који би били извор података о њима. Попис је, да-
кле, представљао доњу границу жртава рата у Југославији 1941–1945. године.

Савезна пописна комисија закључила је да је због разних пропуста у методологији попи-
сивања, наведени број представља мање од 60% жртава рата. Како је попис жртава сачињен, 
поред осталог, и због наплате ратне штете од Савезне Републике Њемачке, одлучено је да не 
буде објављен, изузев незнатан број примјерака за интерну употребу (1966. године). Савезни 
завод за статистику тада је процијенио да укупни демографски губици у Југославији 1941–1945. 
износе више од два милиона људи, а директни око 1,1 милион. Почетком деведесетих година 
Завод за статистику Савезне Републике Југославије поново је обрадио све уносе и формирао 
базу података жртава рата 1941–1945. у Југославији. Дјелимичне ревизије овог пописа спрове-
ли су Завод за статистику Србије и Црне Горе (1995–1999), а затим и Музеј жртава геноцида у 
Београду, користећи се до тада објављеним подацима и архивским истраживањима. Начелно, 
ревизијом су обухваћена сва лица страдала на простору Југославије 1941–1945, а сљедствено 
томе, и страдали сарадници окупатора и чланови њихових породица. Ревизија је била усмје-
рена и на починиоце злочина (што је изостало у попису жртава из 1964), затим на пописивање 
страдалих Рома (нису посебно пописани 1964) и на исправљање нетачних података. Ревидира-
ни списак (који, разумљиво, није коначан), садржи око 660.000 имена, укључујући и страдале 
на послије рата прикљученим територијама. Од њих је било око 27% припадника Народноосло-
бодилачке борбе и сарадника Народноослободилачког покрета.

***

Саставни дио амбициозног, дугогодишњег пројекта Историја Босанске Градишке / 
Градишке и њене околине јесу и спискови страдалих цивила и погинулих бораца Народно-
ослободилачке војске Југославије (НОВЈ) са простора општине Босанска Градишка у Другом 
свјетском рату (1941–1945). Попис погинулих бораца Народноослободилачке борбе (НОБ) и 
сарадника Народноослободилачког покрета (НОП) са простора општине Босанска Градишка у 
Другом свјетском рату, који је предмет ове књиге, приредио је за штампу књижевник, афори-
стичар и некадашњи дипломата Небојша Иваштанин, заслужни посленик у досад успјешној 
реализацији пројекта о историји Градишке.

С обзиром на наслов ове публикације, пожељно је прецизирати одређене терминолошке 
вишеструкости. Под НОВЈ подразумијевају се партизанске формације различитих службених 
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назива током рата, које су се, поред ослобођења од окупационе власти, залагале за социјалну 
револуцију под вођством Комунистичке партије Југославије. Настала је јуна 1941, са форми-
рањем првих партизанских одреда. Током рата мијењала је називе: Народноослободилачки 
партизански одреди Југославије (НОПОЈ) – од јуна 1941. до јануара 1942; Народноослободилач-
ка партизанска и добровољачка војска Југославије (НОП И ДВЈ) – од јануара 1942. до новембра 
1942; Народноослободилачка војска и партизански одреди Југославије (НОВ и ПОЈ) – од новем-
бра 1942. до 1. марта 1945, када је прерасла у Југословенску армију, регуларну војну формацију 
Демократске Федеративне Југославије. Народноослободилачком војском Југославије руково-
дио је Врховни штаб (такође, мијењао је називе), а за њене припаднике користио се неформал-
ни назив – партизани. Савезничке силе признале су је средином 1943. године.

Народноослободилачки покрет (НОП) представљао је водећи антифашистички покрет 
на југословенском простору у Другом свјетском рату. Предводила га је и идеолошки усмјера-
вала Комунистичка партија Југославије. Залагао се за ослобођење Југославије од окупатора, 
али и за социјалну револуцију – борбу против унутрашњих „реакционарних клика“.  Борба 
НОВЈ и читавог НОП против стране окупационе власти и против „унутрашњег непријатеља“ 
у историографији СФРЈ углавном се називала Народноослободилачка борба (НОБ). Њен си-
ноним је термин Народноослободилачки рат (НОР), који се, због његовог револуционарног 
карактера, најчешће наводио као НОР и социјалистичка револуција. 

***

Ослободилачка и устаничка борба Градишчанаца једна је од вертикала њихове исто-
рије. Турско утврђење Бербир, настало у 16. вијеку, имало је примарно војнички карактер. У 
аустро-турским борбама, до краја 18. вијека три пута се по неколико година нашао у посједу 
аустријске војске, која се из њега нерадо и са великим закашњењем повлачила на основу 
одредби мировних уговора. Градишка је средином 16. вијека установљена као једна од пр-
вих капетанија у Босанском санџаку и, касније, у Босанском пашалуку. Српски устанци про-
тив турске власти у 19. вијеку, иницирани неријешеним аграрним питањем, прерастали су 
у националну и социјалну револуцију. Градишки крај захватиле су (неуспјеле) буне Јована 
Јанчића 1809, Петра Пеције Поповића 1858, Велика источна криза 1875–1878, аграрни штрајк 
1910. године. Искуства герилске борбе стечена у овим устанцима примјењена су и у револу-
цији 1941–1945. године. Таквом начину ратовања погодовала је близина Козаре и релативно 
богат сточни фонд. У Историји Босанске Градишке и њене околине Душан Лукач сумирао је 
сазнања о току Другог свјетског рата на ширем градишком простору. Због тога, за потребе 
овог текста биће приказани најважнији процеси, са усмјереном пажњом на историју НОП-а. 

Као и другдје у НДХ, устанак 1941. избио је у виду српског отпора усташкој ками. Касније 
је тај отпор усмјеравала КП, дајући му садржај борбе за ослобођење од њемачког окупатора 
и његових сарадника, као и садржај социјалне револуције. Разлаз на идеолошкој основи во-
дио је НОП сукобу и са ЈВО. У институционалном смислу, у октобру 1941. формирана је Пета 
(градишка) партизанска чета, која је истог мјесеца успјешно учествовала у нападу на пилану 
у Горњим Подградцима, а почетком децембра у разбијању јаког противничког (јединице НДХ 
и Нијемаца) упоришта на Мраковици, при чему је имала жртве и у својим редовима. Послије 
неколико дана одбила је у Грбавцима напредовање њемачко-хрватске казнене експедиције. 
Средином децембра у садејству са три чете Другог крајишког (козарачког) одреда овладала 
је усташко-домобранским упориштем у Турјаку. 

Крајем 1941. на Козари чете Другог крајишког одреда реорганизоване су у батаљоне, од 
којих је Трећи држао положај према Градишци и околним комуникацијама. У то вријеме осло-
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бођена је Орахова, као и друга поткозарска села. У Горњим Подградцима оформљен је Општин-
ски народноослободилачки одбор, репрезент нове власти. Трећи батаљон, самостално или у 
садејству са другим партизанским јединицама, водио је спорадичне али континуиране борбе у 
зиму и прољеће 1942, углавном против оружаних снага НДХ. С друге стране, налазио се на уда-
ру честих противничких офанзивних акција, чији је циљ био потискивање партизанских једини-
ца дубље у Козару, а на крају и њихово уништење. Тако је средином марта противник накратко 
овладао дијелом поткозарских села (Турјак, Драгељи, Кијевци, Лужани). Поновно враћање из-
губљених положаја спровођено је послије тешких борби и обостраних губитака.

Трећи батаљон учествовао је у партизанском заузимању Приједора  маја 1942. године. 
Услиједила је јула исте године обухватна и брутална офанзива углавном њемачких и једини-
ца НДХ (операција „Западна Босна“; Битка на Козари). Масовно су страдали српски цивили, 
поткозарска села потпуно су опустошена, а у покушајима пробоја из обруча, десеткован је, 
поред осталих, и Трећи батаљон. Јединице НОВЈ на Козари релативно брзо су се опоравиле 
и консолидовале. Септембра 1942. Други крајишки одред реорганизован је у Пету крајиш-
ку (козарску) народноослободилачку ударну бригаду, у чијем саставу се борио знатан број 
војника са простора тадашњег градишког среза. Почетком 1943. бригада је (у садејству са 
јединицама Друге крајишке бригаде) изводила акције у Лијевчу пољу, угрожавајући путну 
комуникацију Бања Лука – Градишка. Борила се и против њемачких и хрватских јединица у 
Подгрмечу, марта 1943, на почетку Четврте офанзиве (операција „Вајс“, Битка на Неретви). 
Убрзо је бригада дислоцирана у средњу Босну, а њене задатке на Козари преузео је Козарски 
одред, који је, у склопу збивања на ширем терену, активност све више усмјеравао на угро-
жавање за противника важних путева (Градишка – Горњи Подградци; Бања Лука – Градишка). 
Истовремено, уз војне успјехе интензивиран је и политички рад, посебно међу омладином. 
Септембра 1943. обновљен је Срески комитет СКОЈ-а за Босанску Градишку, а у јулу 1944. у 
Подградцима је изабран Окружни одбор УСАОЈ-а за Козару. У јесен 1944. изабран је Срески 
одбор Народноослободилачког фронта за Босанску Градишку.

У новембру 1943. формиран је Градишко-лијевчански народноослободилачки парти-
зански одред, са задатком да угрожава противничке положаје у близини Босанске Градишке 
и путну комуникацију према Бањој Луци. Послије неуспјелог покушаја Једанаесте крајиш-
ке бригаде да 1. јануара 1944. заузме Градишку, одред се нашао на удару жестоких напада 
усташких, домобранских и њемачких јединица, током којих је краће вријеме овладао Ли-
сином, највишим козарским врхом. До јесени 1944. Одред, или поједине његове јединице, 
водио је бројне борбе у Лијевчу пољу и околним подручјима. Покушај Петог корпуса НОВЈ да 
у септембру 1944, уз ангажовање знатних снага, заузме Бању Луку и Босанску Градишку није 
успио. 

Октобра 1944. Градишко-лијевчански одред ушао је у састав новоформиране Двадесе-
те крајишке НОУ бригаде, која је, заједно са Тринаестом и Шеснаестом бригадом 22. априла 
1945. почела акцију ослобођења Босанске Градишке. У току борбе ове бригаде су дислоцира-
не према Босанском Новом (Новом Граду), па су два дана касније град ослободиле јединице 
45. српске и 28. славонске дивизије, уз знатне и своје и противничке губитке.

Са подручја предратног среза Босанска Градишка у НОВЈ се борило око 5.200 бораца. 
Од око 630 првобораца погинуло је њих око 435. Народним херојима проглашени су Стеван 
Дукић, Лепа Радић и Енвер Шиљак.

***
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Пописивање жртава рата сложен је посао. У социјалистичкој Југославији често коришћена 
синтагма „учесник НОР-а“ широко је тумачена. И током спровођења пописа жртава 1964–1965, у 
категорији „НОБ и савезничке војне формације“ уврштене су „установе НОВЈ“ – болнице, збјегови 
и слично. Тако је постојала могућност да се у категорије бораца уврсти и неборачки елемент. Кад су 
у питању страдали учесници НОР-а, могућност манипулације била је знатно мања, мада није била 
искључена у потпуности. Уосталом, свједоци смо непоузданости спискова припадника разних вој-
ски из знатно ближе прошлости – уа рату на бившем југословенском простору 1991–1999. године. 
Према попису жртава из 1964, погинулих припадника НОВЈ на цијелој територији државе било је 
око 180.000 (око 60% до тада важеће процјене о 305.000 страдалих партизана). 

Хеуристичку основу састављана списка погинулих партизанских бораца НОБ-а и сарад-
ника НОП-а са подручја општине Босанска Градишка / Градишка, чине доступни извори: ре-
видирани списак Музеја жртава геноцида у Београду (око 1.300 имена); евиденција страда-
лих Савеза удружења бораца НОР-а, Градишка (око 1.115 имена); натписи на споменицима 
жртвама Другог свјетског рата у Градишци и околним насељима. На Споменику на Козари 
евидентирани су скоро сви погинули борци НОВЈ са подручја градишке општине. 

Списак приређивача Н. Иваштанина садржи више од двије хиљаде имена партизанских 
жртава са подручја општине Градишка, која су груписана по насељима, односно мјестима њи-
ховог рођења: Батар (једно име); Берек (29); Бистрица (120); Босанска Градишка / Градишка 
(67); Брестовчина (3); Буквик (4); Вакуф (25); Вилуси (37); Врбашка (90); Гашница (131); Горња 
Јурковица (21); Горњи Карајзовци (25); Горња Липовача (2); Горњи Подградци (136); Грбавци 
(86); Греда (2); Доња Долина (3); Доња Јурковица (17); Доњи Карајзовци (43); Доњи Подград-
ци (66); Драгељи (15); Дубраве (11); Елезагићи (29); Жеравица (2); Јабланица (122); Јазовац 
(23); Кијевци (50); Козинци (6); Кочићево (45); Крушкик (3); Ламинци Брезици (31); Ламин-
ци Дубраве (29); Ламинци Јаружани (12); Ламинци Сређани (9); Лисковац (2); Лужани (11); 
Mачковац (2); Машићи (103); Милошево Брдо (29); Миљевићи (37); Мичије (4);  Мокрице 
(2); Ново Село (1); Нова Топола (3); Орахова (48); Орубица (1); Петрово Село (12); Ровине (3); 
Рогољи (37); Романовци (68); Сеферовци (36); Совјак (34); Средња Јурковица (12); Требовља-
ни (76); Трошељи (21); подручје Турјака (насеља: Аџићи, село Козара, Самарџијре, Трновац, 
Турјак) (179); Церовљани (19); Цимироти (23); Чатрња (15); Чикуле (2); Шашкиновци (6).

Методологија израде списка одговара оној коју примјењује Музеј жртава геноцида у 
Београду. За скоро сваког страдалог наведени су сљедећи подаци: презиме, име оца, име 
страдалог, година рођења, националност, година смрти, статус (учесник НОБ-а или активни 
сарадник НОП-а), мјесто смрти, број картона под којим је заведен у Музеју жртава геноцида 
у Београду. За поједине жртве наведени су дјелимични подаци, јер потпуни нису познати. 

Анализа списка осликава карактер НОП-а на простору Градишке. Од свих страдалих при-
падника НОБ-а и сарадника НОП-а са подручја општине Градишка, њих скоро двије хиљаде су 
Срби; Хрвата је било око 20, а Муслимана (Бошњака) око 40. Као примјер, од 138 страдалих 
из Горњих Подградаца, 137 били су Срби; свих 120 страдалих из Јабланице били су Срби; 
свих 104 страдалих из Машића били су Срби; од 48 страдалих из Орахове, 25 је било Срба, 
14 Муслимана/Бошњака, 1 Хрват итд. Овакав однос страдалих везан је и за структуру станов-
ништва, које је на овом подручју углавном било српско, православно и сељачко. Такође, чести 
су случајеви да је из једне породице страдало више од десет чланова у редовима НОВЈ, поред 
бројних цивилних жртава из истих породица.

Разумљиво, мушкарци представљају огромну већину страдалих, уз око 135 жена (Срп-
киње и једна Хрватица). Гинула је омладина – највећи дио страдалих припадника НОВЈ и са-
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радника НОП-а са подручја општине Градишка рођен је између 1910. и 1926. године. Ријетки 
су старији – рођених у 19. вијеку нешто је више од стотину. Према времену страдања – више 
од половине (око 1118) страдало је 1942.  године. Те године одвијала се козарска епопеја, а 
у концентрациони логор Јасеновац допремљен је највећи број логораша. Године 1941. стра-
дало је око 62 партизана и сарадника НОП-а; 1943 – око 229; 1944 – око 491; 1945 – око 194. 
Недовршеност сваког списка ове природе налаже да се уз број жртава, од којих сваки поједи-
начно представља оличену жртву, наведе апроксимативни израз „око“.  Од свих жртава, око 
1553 биле су борци НОБ-а, а око 488 сарадници НОП-а. Око 561 жртве страдало је у концен-
трациним логорима – у Старој Градишци око 271; у Јасеновцу око 154; око 89 у логору Старо 
Сајмиште; осам – у логорима у Њемачкој. Од погинулих бораца НОБ-а са подручја општине 
Градишка, током Битке на Козари 1942. погинуло је њих око 463. 

Поименично навођење имена жртава „оживјело“ је ове хладне бројке, оличило их и 
дало им људски карактер. 

Очекивати је да ће рад на пописивању страдалих са подручја градишке општине у Дру-
гом свјетском рату бити настављен, допуном постојећих података (посебно за цивилне жрт-
ве), а и пописивањем жртава ЈВО и оружаних снага НДХ. Предмет посебних истраживања 
било би пописивање цивилних и првенствено војних жртава, припадника различитих војних 
формација, поријеклом са других подручја, а страдалих на територији општине Градишка.

                                                                                                           Жељко Вујадиновић
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PREFACE
(KILLED NATIONAL LIBERATION FIGHTERS  

AND ASSOCIATES OF THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT 
FROM THE AREA OF MUNICIPALITY OF GRADIŠKA/BOSANSKA GRADIŠKA)       

       
Victims of war are generally considered to be members of the armed forces and civilians 

killed on the battlefield, in the background or in retaliation - during or shortly after the war. In addi-
tion to direct casualties, the effects of wars are also indirect losses (emigration, declining birth rates 
and population growth), which also affect the demographic situation.

In comparison to the previous periods, the “philosophy of war” has changed in modern times. 
Conrad von Clausewitz (1780-1831) pointed out the difference between the “cabinet” wars of the 
17th and 18th centuries and the “lightning” campaign of Napoleon (in early 19th century), aimed 
not only at defeat but also at the destruction of opponents. Clausewitz also noted the difference 
between limited conflict and total war, which fully came to fruition in the world conflicts of the 
20th century. The vertical position that has remained constant in all conflicts of war is victory on 
the battlefield, as a unique means through which the military, but not always and political, eco-
nomic or other goals are achieved. Military conflict remained a basic feature of war even in the 
early 21st century, although modernity shows that war is increasingly “coming out” of the primary 
concept, gaining new contents (economic, political, cultural, sports and other sanctions; threats to 
defeated by war crimes trials; control of electronic communications on a global scale; controlled 
use of chemical and biological substances, poisons and viruses; planned targeting of long and wide 
migrations). Despite the pronounced military component, modern warfare takes on the external 
contours of the conventional understanding of the state of peace.

Although human sacrifices have been an integral part of war conflicts, which, again, have 
been an integral part of human history since its beginnings - historical, military, and legal science 
only in the 20th century became interested in the phenomenon of the victim of war. World wars, 
with the character of total war, caused enormous loss of life.  It is estimated that around nine 
million soldiers died on all sides participating in the World War I. The most military casualties had 
Russia (about 1.7 million) and Germany (also about 1.7 million), France (about 1.36 million), Aus-
tro-Hungary (about 1.2 million). Much more at the assessment level than as a result of accurate 
records, there are also data from about 21 million wounded and nearly eight million captured and 
missing soldiers. As in any war where the weapons were used that have caused mass starvation, 
numerically predominant were direct civilian casualties. No international body has systematical-
ly collected information about them. According to unreliable estimates, some 13 million civilians 
were killed in war operations, military retaliation and massacres, or died from the effects of famine 
or disease caused by the war. In the last months of the war, a Spanish flu epidemic has erupted, 
killing several tens of millions of people.
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According to the 1919 Paris Peace Conference, the Kingdom of Serbia lost about 1,250,000 
people, or 28% of its pre-war population. Unmeasurable were the military (about 13,000) and ci-
vilian (about 7,000 ) victims and the Kingdom of Montenegro. Due to the huge demographic losses 
in the World War I (and serious losses of people were in the previously ended Balkan wars), Serbs 
could not be the mainstay of social progress in the newly created Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes/Kingdom of Yugoslavia.

More than 50 million people were killed in the World War II. This information also came 
from estimates, as the research proved to be insufficient. First of all, there are unreliable data for 
the victims of the Soviet Union (20 to 27 million dead soldiers and civilians, and more) and China 
(more than 10 million). After these two countries, Poland (about 5.8 million) and Germany (about 
5.2 million) had the highest number of direct casualties in the World War II. Civilian casualties 
outnumbered the military, mostly due to mass casualties in the bombing of cities, racial, religious 
and political persecution, as well as famine (especially in China), illness and exhaustion. Estimates 
of the number of wounded are extremely unreliable. The World War II, global and total, caused 
massive migration processes. As an example, in May 1945, there were about 12 million displaced 
people in Europe (prisoners of war, survived camp detainees, refugees). A large number of people 
were forcibly relocated after defining new frontiers, so it is estimated that post-war migration has 
reached about 20 million people. 

After the World War I, when an individual became subject to international law, attempts of 
trial for those responsible for war crimes were sporadic. The German monarch avoided trial. After 
the World War II, the trials of twenty-two German military and political officials (the Nuremberg 
Court) and twenty-eight Japanese (the Tokyo Court) were held. These ad hoc international tribu-
nals, despite the principle noble intention of war crimes trials, were victorious courts - they tried for 
crimes committed by defeated Axis powers. The trial at the national court was avoided by the most 
responsible leaders of the Independent State of Croatia (NDH). Nuremberg Judgment, in interna-
tional law, accepted the institution of individual criminal responsibility for war crimes. In 1949, the 
United Nations adopted four Geneva Conventions on the Protection of Victims of War (with two 
additional protocols), which - with respect to earlier conventions - extended the legal protection of 
the population from war. The Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War 
Crimes was adopted in 1968 and the International Criminal Court for War Crimes was established 
in 1998 (put into operation in 2002) as a permanent court of the United Nations.

On the territory of the former Kingdom of Yugoslavia - in accordance with the nature of the war 
- most of the victims in the World War II were civilians. Their suffering stemmed from religious, racial 
and national persecutions and retaliations, to which Serbs, Jews and Roma were especially exposed in 
NDH. Many civilians, including children, ended up in concentration camps, the most notorious of which 
were in the NDH - Jasenovac (camp system), Jadovno, Stara Gradiška. Staro Sajmište camp (near Zemun) 
represented the extreme eastern point of the area, which after the April War in 1941 became part of 
NDH. It was administered by the German occupying authorities until May 1944, and since then by the 
NDH authorities. For the most part, civilians were the victims of brutal war criminal expeditions, trig-
gering occupation but also local military formations. Great suffering arose from the ideological conflict, 
another component of the civil war in Yugoslavia in period 1941-1945. Aside direct victims of ideologi-
cally opposing armies, prosecutions of Communists on the one hand, especially among Serbs, as a form 
of social revolution, had their response in the “left turns” in the first stage of the war and in the mass 
“confrontation” with the “bourgeoisie, kulaks and to the enemies of the people “at its end. The wave of 
repression at the end of the war was directed at the Volksdeutschers as well. 
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Military casualties included killed, wounded, captured and missing members of the Nation-
al Liberation Army of Yugoslavia (NOVJ), members of the Yugoslav Army in the Fatherland (JVO), 
armed forces of the Independent State of Croatia, various other local military formations, as well 
as members of occupation units (German, Italian, Hungarian, Bulgarian). More broadly (depending 
on the methodology of the casualty list), military casualties would include the killed and wounded 
fighters of the Red Army in the fights in Yugoslavia in 1944, as well as the Yugoslavs, members of 
the Allied or Axis forces, killed outside their home country . 

The statistics on the suffering in Yugoslavia in the World War II have not been reliably estab-
lished. At the end of 1945, the Yugoslav authorities officially provided the Allied Conference on 
Reparations in Paris with an estimate of 1.7 million casualties, including indirect casualties. Accord-
ing to estimates, directly killed people was is about 1.3 million, of which 830,000 civilians; of which 
about 480,000 casualties of various armed formations, there were about 10,000 members of the 
Army of the Kingdom of Yugoslavia, about 305,000 members of the NOVJ and about 166,000 mem-
bers of the JVO. Part of these statistics is estimate of the number of victims in the provinces, so it 
is considered that on the area of Bosnia and Herzegovina was killed around 532,000 people (about 
339, 000 civilians and about 193,000 members of the armed forces - about 1,600 members of the 
Royal Yugoslav Army, around 113,000 members of the NOVJ and about 78,000 members JVO). The 
assessment of losses in the NDH armed forces was omitted, as well as the loss estimates of various 
other military formations. 

The detailed list of “victims of fascist terror” of 1964 (work on the Census lasted from 1964 
to 1965) was not officially published until the dissolution of the Socialist Federal Republic of Yu-
goslavia (SFRY), due to inconformity with the original estimate. In the late 1980s, Vladimir Žerjavić 
and Bogoljub Kočović, independently of one another, published the results of their research. They 
estimated that tens of thousands of direct war casualties in Yugoslavia in the World War II go over 
few tens of thousands over million victims. At the time of the dissolution of the SFRY, Gogol’s trade 
in dead souls, expressed - to those related to the victims of World War II, was an integral part of 
advanced revisionist historiography. Exaggerated victims of their own nation had been emphasized 
with an attempt to overcome the ideological contradiction and reconciliation of the Second World 
War, but minimized the victims of other nations, especially civil. Former President of the Republic 
of Croatia Franjo Tuđman, General and Historian, reduced the casualties of the Jasenovac con-
centration camp by almost 15 times compared to the official report of the Croatian Government 
Commission from the end of 1945. Efforts to relativize and contextualize crimes do not diminish the 
realization that NDH was not a historical coincidence that would allow the forgetting of crimes and 
their consequent suffering. Genocide committed in NDH is incomparable and cannot be relativized 
by comparison with other crimes. 

***

Failure to immediately after the World War II to systematically and accurately record their vic-
tims (killed, wounded, missing, captured, died of consequences of War), burdened later attempts 
to learn that the job cannot be fully be completed. There is no data at all for some victims, for oth-
ers are incomplete, while contradictory for others. This left visible clues to the scientists’ attempts 
to reconstruct the history of the war and its real consequences.

The 1964 Census was supposed to be a general Census of all the victims of the war, especially 
since there was no “specific documentation that could ... serve as a claim for damages against Ger-
many.” The Census Commissions had estimated that it will include in a list of more than a million 



24

of citizens of Yugoslavia from 6th April 1941 to 15th May 1945 as victims of “fascist terror and / or 
victims of war” : 1. interned, imprisoned, deported, taken to forcible labour or captured, whether 
killed, died, deceased, missing or even survived; 2. killed members of the Army of the Kingdom of 
Yugoslavia; 3. killed members of the NOVJ (as of March 1st, 1945, Yugoslav Army) and killed mem-
bers of the Allied military formations, including those who had died by the time of May 15th, 1946 
as a result of war wounding or illness; 4. Civilians killed in combat and/or bombardment; 5. Victims 
of direct terror by the occupiers and their associates. Lastly, the Census included 597,323 people 
killed in the Yugoslav area during the World War II, which was significantly different from the official 
figures of 1.7 million casualties. The list only partially covered the ideologically ineligible victims, as 
well as those about whom there was no information or no one to provide them. The casualities in 
the Chetniks, Home Defence, Ustasha and similar units, as well as those executed by the NOVJ or 
by the order of the Partisan authorities - are not listed. For the part of Jewish or Roma victims, as 
well as for certain groups of all nationalities, there were no surviving family members who would 
be sources of information about them. The Census, therefore, represented the lower boundary of 
the victims of the Yugoslav war in period 1941-1945.

The Federal Census Commission concluded that due to various omissions in the Census meth-
odology, the cited number represented less than 60% of war victims. As the list of casualties was 
drawn up, inter alia, for the payment of war damages from the Federal Republic of Germany, it was 
decided not to publish it, except for a small number of copies for internal use (1966). The Federal 
Bureau of Statistics then estimated that the total demographic losses in Yugoslavia in 1941-1945 
amounted to more than two million people, and direct ones to about 1.1 million. In the early 90ies, 
the Institute for Statistics of the Federal Republic of Yugoslavia re-evaluated all entries and formed 
a database of victims of 1941-1945 War in Yugoslavia. Partial revisions to this list were carried out 
by the Bureau of Statistics of Serbia and Montenegro (1995-1999) and then by the Museum of 
Genocide Victims in Belgrade, using previously published data and archival research. In principle, 
the audit covered all the people killed in Yugoslavia 1941-1945, and consequently killed collabo-
rators of the occupiers and their family members. The audit was also focused on the perpetrators 
of the crime (which was left out from the 1964 victims list), then on the enumeration of the Roma 
victims (not specifically enumerated in 1964) and on correcting inaccurate data. The revised list 
(which is, of course, not conclusive) contains some 660,000 names, including the casualties in the 
post-war annexed territories. Of these, about 27% were members of the National Liberation Move-
ment and associates of the National Liberation Movement.

***

An integral part of an ambitious, long-term project The History of Bosanska Gradiška/Gradiš-
ka and its surroundings are also lists of civilian casualties and fallen soldiers of the National Libera-
tion Army of Yugoslavia (NOVJ) from the territory of the municipality of Bosanska Gradiška in World 
War II (1941-1945). List of Killed Fighters of the National Liberation Fight (NOB) and associates of 
the National Liberation Movement (NOP) from the territory of the municipality of Bosanska Gradiš-
ka in World War II, which is the subject of this book, prepared for the printing by the writer, aphorist 
and former diplomat Nebojša Ivaštanin, deserving professional in so far successful implementation 
of the project on the history of Gradiška. 

Given the title of this publication, it is desirable to specify certain terminological multiplici-
ties. NOVJ refers to Partisan formations of various official names during the war, which, in addition 
to liberation from the occupying power, advocated a social revolution under the leadership of the 
Communist Party of Yugoslavia. It was formed in June 1941, with the formation of the first Partisan 
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detachments. During the war it changed its names to: National Liberation Partisan Detachments of 
Yugoslavia (NOPOJ) - from June 1941 to January 1942; National Liberation Partisan and Volunteer 
Army of Yugoslavia (NOP and DVJ) – from January 1942 to November 1942; National Liberation 
Army and Partisan Detachments of Yugoslavia (NOV and POJ) - from November 1942 to March 1st, 
1945, when it grew into the Yugoslav Army, a regular military formation of the Democratic Federal 
Republic of Yugoslavia. The National Liberation Army of Yugoslavia was governed by the Supreme 
Headquarters (also changing its names), and its members used the informal title - Partisans. Allied 
Forces recognized it in mid-1943. 

The National Liberation Movement (NOP) was the leading anti-fascist movement in the Yu-
goslav area in World War II. It was led and ideologically directed by the Communist Party of Yugo-
slavia. It advocated the liberation of Yugoslavia from the occupiers, but also the social revolution 
- the fight against internal “reactionary cliques”. The struggle between the NOVJ and the entire 
NOP against the foreign occupying power and against the “internal enemy” in the historiography of 
the SFRY was generally referred to as the National Liberation Fight (NOB). Its synonym is the term 
People’s Liberation War (NOR), which, because of its revolutionary character, was most commonly 
referred to as the NOR and the socialist revolution.

***

The liberation and insurrection struggles of the Gradiška’s people are one of the verticals of 
their history. The Turkish fortress Berbir, built in the 16th century, had a primarily military charac-
ter. In the Austro-Turkish fights, till the end of the 18th century, it had been in the possession of the 
Austrian army three times in a few years, which reluctantly withdrew from it on the basis of Peace 
Treaty provisions. Gradiška was established in the middle of the 16th century as one of the first 
captaincy in the Bosnian sanjak and, later, in the Bosnian eyalet. Serbian uprisings against Turkish 
rule in the 19th century, initiated by an unresolved agrarian issue, grew into a national and social 
revolution. The Gradiška region was affected by the (unsuccessful) revolts of Jovan Jančić in 1809, 
Petar Pecija Popović in 1858, the Great Eastern Crisis of 1875–1878, and the agrarian strike of 1910. 
The guerrilla warfare experiences gained in these uprisings were also applied in the 1941–1945 
revolution years. This kind of warfare was favored by the proximity of Kozara and the relatively rich 
livestock fund. In the History of Bosanska Gradiška and its surroundings, Dušan Lukač summarized 
the knowledge about the course of the Second World War in the wider Gradiška area. Therefore, 
for the purposes of this text, the most important processes will be outlined, with a focus on the 
history of the NOP.

Like elsewhere in the NDH, the 1941 uprising erupted in the form of Serbian resistance to the 
Ustasha dagger. Later, this resistance was directed by the KP, giving it the content of the struggle for 
liberation from the German occupier and its associates, as well as the content of the social revolu-
tion. The split on ideological grounds led the NOP to conflict with the JVO as well. Institutionally, in 
October 1941, the Fifth (Gradiška) Partisan Troop was formed, which in the same month successful-
ly participated in the attack on a sawmill in Gornji Podgradci, and in early December in the breaking 
up of a strong enemy (NDH and Germans units) stronghold in Mrakovica, had casualties in its ranks 
as well. A few days later, it rejected the advancement of the German- Croatian criminal expedition 
in Grbavci. In mid-December, in collaboration with three troops of the Second Krajina (Kozara) De-
tachment, it conquered the Ustasha-Homeguard stronghold on Turjak.

At the end of 1941, at Kozara, the troops of the Second Krajina Detachment were reorganized 
into battalions, the Third of which held position towards Gradiška and surrounding communica-
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tions. At that time, Orahova was liberated, as well as other villages in Potkozarje. In Gornji Podgrad-
ci, a Municipal People’s Liberation Committee was formed, representing the new government. The 
Third Battalion, alone or in cooperation with other Partisan units, led sporadic but continuous fight-
ing in the winter and spring of 1942, mainly against the NDH armed forces. On the other hand, 
it was hit by frequent counter-offensive actions, aimed at pushing the Partisan units deeper into 
Kozara and eventually destroying them. Thus, in mid-March, the enemy briefly conquered part of 
the sub-village villages (Turjak, Dragelji, Kijevci, Lužani). The rebuilding of the lost positions was 
carried out after heavy fighting and mutual losses.

The Third Battalion participated in the partisan capture of Prijedor in May 1942. A compre-
hensive and brutal offensive of mostly German and NDH units (Operation “Western Bosnia”; Battle 
of Kozara) followed in July of that year. Serb civilians were massively killed, villages in Potkozarje 
were completely devastated, and in the attempts to break through the hoops, the Third Battalion 
was decimated, among others. The NOVJ units at Kozara recovered and consolidated relatively 
quickly. In September 1942, the Second Krajina Detachment was reorganized into the Fifth Kraji-
na (Kozara) People’s Liberation Impact Brigade, consisting of a large number of soldiers from the 
area of   the former Gradiška Canton. At the beginning of 1943, the brigade (in cooperation with 
units of the Second Krajina Brigade) carried out actions in Lijevače field, endangering the Banja 
Luka-Gradiška road communication. It also fought against German and Croat units in Podgrmeč, on 
March 1943, at the start of the Fourth Offensive (Operation “Weiss”, Battle of the Neretva). Soon 
the brigade was deployed to central Bosnia, and its tasks at Kozara were taken over by the Kozara 
detachment, which, as part of events on a wider terrain, increasingly focused its activity on ruining 
important roads for the enemy (Gradiška - Gornji Podgradci; Banja Luka - Gradiška). At the same 
time, political success has been intensified along with military success, especially among the youth. 
In September 1943, the SKOJ Canton Committee for Bosanska Gradiška was rebuilt, and in July 1944 
the USAOJ District Committee for Kozara was elected in Podgradci. In the fall of 1944, the Canton 
Committee of the National Liberation Front for Bosanska Gradiška was elected.

In November 1943, the Gradiška-Lijevče National Liberation Partisan Detachment was 
formed, with the task of threatening enemy positions near Bosanska Gradiška and commuting to 
Banja Luka. After the unsuccessful attempt of the Eleventh Krajina Brigade to occupy Gradiška on 
January 1st, 1944, the detachment was attacked by fierce attacks by the Ustasha, Homeguard and 
German units, during which it briefly conquered Lisina, the highest peak of the Kozara. By the fall 
of 1944, the detachment, or some of its units, led numerous battles in Lijevče field and the sur-
rounding areas. An attempt by the Fifth Corps NOVJ in September 1944, with the involvement of 
considerable forces, to occupy Banja Luka and Bosanska Gradiška failed.

In October 1944, the Gradiška-Lijevče Detachment became part of the newly formed Twen-
tieth Krajina NOU Brigade, which, along with the Thirteenth and Sixteenth Brigades, began the 
liberation action of Bosanska Gradiška on April 22nd, 1945. During the fighting, these brigades were 
deployed to Bosanski Novi (Novi Grad), and two days later the city was liberated by units of the 
45th Serbian and 28th Slavonian divisions, with considerable losses both to their own and to their 
opponents.

About 5,200 fighters fought in the area of   pre-war Bosanska Gradiška in NOVJ. Of the 630 
first-graders, about 435 were killed. National heroes were proclaimed Stevan Dukić, Lepa Radić and 
Enver Šiljak.
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***

Listing the victims of war is a complex task. In socialist Yugoslavia, the commonly used phrase 
“participant in NOR” has been widely interpreted. Even during the conducting of the 1964-1965 Cen-
sus, the category “NOB and Allied military formations” included “NOVJ institutions” - hospitals, refu-
gees and the similar. Thus, there was the possibility of including a non-combatant element in the cat-
egories of combatants. When it came to NOR participants, the possibility of manipulation was much 
smaller, although it was not completely ruled out. After all, we are witnessing the unreliability of lists 
of members of various armies from a much closer history - in the 1991-1999 war in the former Yugo-
slav territory. According to the 1964 casualty list, the death toll of the NOVJ on the entire territory of 
the state was about 180,000 (about 60% of the then valid estimate of 305,000 Partisan casualties).

The heuristic basis of the list of fallen Partisan fighters of the NOB and NOP associates from 
the territory of Bosanska Gradiška / Gradiška municipality is made of the available sources: a revised 
list of the Museum of Genocide Victims in Belgrade (about 1,300 names); records of casualties of 
the Alliance of Fighters of the NOR, Gradiška (about 1,115 names); inscriptions on the monuments 
to the victims of World War II in Gradiška and the surrounding settlements. Almost all the killed 
NOVJ fighters from the area of   the Gradiška municipality are recorded at the Kozara Monument. 

List of the Editor N. Ivaštanin contains more than two thousand names of Partisan victims 
from the area of   Gradiška municipality, grouped by settlements or places of birth: Batar (one name); 
Berek (29); Bistrica (120); Bosanska Gradiška/Gradiška (67); Brestovčina (3); Bukvik (4); Vakuf (25); 
Vilus (37); Vrbaška (90); Gašnica (131); Gornja Jurkovica (21); Gornji Karajzovci (25); Gornja Lipov-
ača (2); Gornji Podgradci (136); Grabavci (86); Greda (2); Donja Dolina (3); Donja Jurkovica (17); 
Donji Karajzovci (43); Donji Podgradci (66); Dragelji (15); Dubrave (11); Elezagići (29); Žeravica (2); 
Jablanica (122); Jazovac (23); Kijevci (50); Kozinci (6); Kočićevo (45); Kruškik (3); Laminci Brezici (31); 
Laminci Dubrave (29); Laminci Jaružani (12); Laminci Sređani (9); Liskovac (2); Lužani (11); Mačko-
vac (2); Mašići (103); Miloševo Brdo (29); Miljevići (37); Mičije (4); Mokrice (2); Novo Selo (1); Nova 
Topola (3); Orahova (48); Orubica (1); Petrovo Selo (12); Rovine (3); Rogolji (37); Romanovci (68); 
Seferovci (36); Sovjak (34); Srednja Jurkovica (12); Trebovljani (76); Trošelji (21); Turjak area (set-
tlements: Adžići, Kozara village, Samardžije, Trnovac, Turjak) (179); Cerovljani (19); Cimiroti (23); 
Čatrnja (15); Čikule (2); Šaškinovci (6).

The methodology of the list is consistent with that applied by the Belgrade Genocide Victims 
Museum. For almost every victim, the following information is provided: surname, father’s name, 
name of the victim, year of birth, nationality, year of death, status (NOB participant or active NOP 
contributor), place of death, number of records under which he/she is registered in the Genocide 
Victims Museum in Belgrade. For some victims, partial information is provided because the com-
plete information is not known.

The analysis of the list reflects the character of the NOP in the Gradiška area. Of all the victims 
of the NOB and NOP associates from the Gradiška municipality, nearly two thousand are Serbs; 
Croats were about 20, and the Muslims (Bosniaks) about 40. As an example, of 138 killed in Gornji 
Podgradci 137 were Serbs; all 120 victims of Jablanica were Serbs; of all 104 victims from Mašići 
were Serbs; of the 48 victims from Orahova, 25 were Serbs, 14 were Muslims /Bosniaks, 1 was 
Croat, etc. This ratio of the victims is also related to the structure of the population, which in this 
area was mainly Serbian, Orthodox and peasant. There are also frequent cases where more than 
ten members of one family were killed in a single family, in addition to numerous civilian casualties 
from the same families.
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Understandably, men make up the vast majority of victims, with about 135 women (Serbs 
and one Croat). The youth were killed - most of the casualties of the NOVJ members and NOP asso-
ciates from the Gradiška municipality were born between 1910 and 1926. Rare are the elderly - just 
over a hundred born in the 19th century. According to the time of killing - more than half (about 
1118) were killed in 1942 . That year, a Kozara’s epopee took place and the largest number of in-
mates were brought to the Jasenovac concentration camp. In 1941, about 62 Partisans and NOP 
associates were killed; 1943 - about 229; 1944 - about 491; 1945 - circa 194. The incompleteness of 
each list of this nature requires that the number of victims, each individually representing a person-
ified victim, be given the approximate expression “circa”. Of all the victims, about 1553 were NOB 
fighters, and about 488 were NOP contributors. About 561 victims were killed in concentration 
camps - in Stara Gradiška about 271; in Jasenovac about 154; about 89 in the Staro Sajmište camp; 
eight - in camps in Germany. Of the killed NOB fighters from the Gradiška municipality, about 463 
were killed during the Battle of Kozara in 1942.

Listing the victims’ names “revived” these cool figures, personified them and gave them hu-
man character. 

It is expected that work on the Census of the victims from the area of Gradiška municipality 
in the World War II will be continued, supplementing the existing data (especially for civilian ca-
sualties), as well as enumerating the victims of the JVO and the NDH armed forces. The subject of 
special research would be the enumeration of civilian and primarily military casualties, members 
of different military formations, originating from other areas, and killed on the territory of the 
Gradiška municipality.

                                                               Željko Vujadinović                     
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Споменик погинулим партизанским 
борцима из крајишких општина у 

Националном парку „Козара“

Monument to fallen Partisan fighters from 
Krajina municipalities in Kozara National Park

Запис на Споменику на Патрији
палим партизанима Козаре

Они леже помешани са земљом,
Помешани са ватром, помешани
Са историјом. Ветар је овде сада
Једини сусед и киша једина музика.

Ово место преселили смо у своје срце
И чувамо успомену.

                                 Драган Колунџија

(Из књиге „Године које проћи неће“)
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Борислав Прпош
СПОМЕНИК СЛОБОДИ

у граду Градишка

Borislav Prpoš
MONUMENT TO FREEDOM
in the Gradiška city
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БИСТА НАРОДНОГ ХЕРОЈА СТЕВАНА  ДУКИЋА 
У МЕМОРИЈАЛНОМ ПАРКУ, ГРАДИШКА 

BUST OF NATIONAL HERO STEVAN DUKIĆ IN 
MEMORIAL PARK, GRADIŠKA

Стеван Дукић, син Миланов, рођ. 1920. у Ро-
гољима. Текстилни радник. Скојевац и ак-
тивни синдикални радник од 1937. године у 
Београду. Члан КПЈ од 1938. Учесник демон-
страција 27. марта 1941. у Београду. Био је 
члан Мјесног комитета КПЈ за Београд од љета 
1941, гдје организује саботаже и диверзант-
ске акције од којих је најпознатија отмица из 
руку Гестапоа у болници члана ПК КПЈ за Ср-
бију и члана Политбироа ЦК КПЈ Александра 
Ранковића, 29. јула 1941. године. По задатку 
ПК КПЈ за Србију одлази у Земун на дужност 
секретара Среског комитета КПЈ, марта 1942. 
Јула мјесеца исте године ухапшен је од уста-
ша у Земуну уз помоћ издајника. Ликвидиран 
је у усташком затвору 1942. За народног хе-
роја проглашен је 6. јула 1953.

Stevan Dukić, son of Milan, born in 1920 in Rogol-
ji. Textile worker. Member of Young Communist 
League of Yugoslavia and active Union worker since 
1937 in Belgrade. Member of CPY since 1938. Par-
ticipant of demonstrations on 27th March 1941 in 
Belgrade. He was a member of Local Committee 
of CPY for Belgrade since Summer 1941, where he 
organized sabotages and diversionary actions, out 
of which most known is kidnapping the member 
of CC CPY for Serbia and member of Politburo CC 
CPY Aleksandar Ranković from the hands of Gesta-
po, on 29th July 1941. Upon assignment of CC CPY 
for Serbia, he goes to Zemun  to a duty of Secretary 
of Canton Committee of CPY, in March 1942. On 
July of the same year he was  arrested by Ustashe 
in Zemun with assistance of the traitors. He was 
executed in Ustasha’s  prison in 1942. He was pro-
claimed as national hero on 6th July 1953.
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         БИСТА НАРОДНОГ ХЕРОЈА ЛЕПЕ РАДИЋ У 
МЕМОРИЈАЛНОМ ПАРКУ, ГРАДИШКА

BUST OF NATIONAL HERO LEPA RADIĆ IN 
MEMORIAL PARK, GRADIŠKA

Лепа Радић, кћи Светозарева, рођ. 1925. у 
Гашници. Учестовала је у организовању на-
предне омладине и припремама за поди-
зање устанка. Послије краћег боравка у затво-
ру са комплетном породицом, бива пуштена, 
након чега је отишла у партизанске јединице 
гдје је обављала сложене и одговорне функ-
ције. На извршавању задатака је ухапшена и 
након мучења у Босанској Крупи осуђена на 
смрт вјешањем, 11. фебруара 1943. Народ-
ним херојем проглашена је 20. децембра 
1951.

Lepa Radić, daughter of Svetozar, born in 1925 
in Gašnica. Participated in organizing advanced 
youth and preparations for raising rebellion. Af-
ter short period spent in prison with her whole 
family, she was  released, after which she joined 
Partisan units where she performed complex 
and responsible functions. While performing as-
signments, she was arrested and after torture in 
Bosanska Krupa she was convicted to death by 
hanging, on 11th February 1943. She was pro-
claimed national hero on 20th December 1951.
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БИСТА НАРОДНОГ ХЕРОЈА ЕНВЕРА ШИЉКА У 
МЕМОРИЈАЛНОМ ПАРКУ, ГРАДИШКА 

BUST OF NATIONAL HERO ENVER ŠILJAK IN 
MEMORIAL IN PARK, GRADIŠKA

Енвер Шиљак, син Салихов, рођ. 1919. у 
Босанској Градишци. Окупација земље га је 
затекла у Тузли гдје је радио у руднику Крека. 
Организатор је устанка у тузланској области, 
члан обласног војног руководства. Поред 
осталог, учестовао је у извођењу хусинских 
рудара у партизанске јединице. По завршетку 
овог задатка био је издан, ухапшен и након 
мучења у тузланском затвору, стријељан. 
Народним херојем проглашен је 20. децембра 
1951.

Enver Šiljak, son of Salih, born in 1919 in Bosans-
ka Gradiška. During the occupation of the coun-
try he was in Tuzla where he worked in coal 
mine Kreka. He was the organizer of the rebel-
lion in Tuzla area, member of areal military man-
agement. Among other things, he participated 
in recruiting miners from Husino into Partisan 
units. At the end of this assignment he was be-
trayed, arrested and after torture in Tuzla’s pris-
on, shot. He was proclaimed national hero on 
20th December 1951.



УКУПНО ПОГИНУЛИХ БОРАЦА 
НОБ-а И ПРИПАДНИКА НОП-а,

1941 – 1945, СА ПОДРУЧЈА 
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА/
БОСАНСКА ГРАДИШКА:

2.081

TOTAL NUMBER OF KILLED
NOB FIGHTERS AND NOP 

ASSOCIATES, 1941 – 1945, FROM 
THE AREA OF GRADIŠKA/BOSANSKA

GRADIŠKA MUNICIPALITY:

2.081
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Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а, 1941 – 1945, са подручја општине Градишка/Босанска Градишка 
Killed NOB fighters and NOP associates, 1941 – 1945, from the area of Gradiška/Bosanska Gradiška Municipality

                                                                                                                                                      

БАТАР (1)

— КАЧАВЕНДА, СИМО, БОГДАН, рођен 1889. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од усташа 1941. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1206032002)

БЕРЕК (29)

Споменик погинулим партизанским борцима 
и жртвама фашистичког терора, 1941 – 
1945,  и погинулим борцима Отаџбинског 

рата,  1991 – 1995, у селу Берек

Monument to fallen Partisan fighters and 
Victims of Fascist Terror, 1941 – 1945, and the 
Soldiers of the Homeland War 1991 – 1995, in 
the village of Berek
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Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а, 1941 – 1945, са подручја општине Градишка/Босанска Градишка 
Killed NOB fighters and NOP associates, 1941 – 1945, from the area of Gradiška/Bosanska Gradiška Municipality

Списак није потпун List is not finished yet

— АЏИЋ, ЋИРО, РАДОВАН, рођен 1910. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(5106000036)
— БОРКОВИЋ, Ђ, МИЛОВАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000824)    
— БРАДАЧ, ФЕРДО, ЈОЗО, рођен 1922. Хрват, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - БЕРЕК                   
— БРКИЋ, ЂУРАЂ, МИЛЕВА, рођена 1926. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1207040024)
— ГРАХОВАЦ, СТЕВАН, ТРИВО, рођен 1900. 
Србин, погинуо 1944. године, као сарадник НОП-а 
– МАШИЋИ,  (5001000825)
— ДРАГИЋ, СИМЕУН, МАРА, рођена 1904. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000826)        
— ДРАГИЋ, РАДЕ, РАДОМИР, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПЛЕТЕРНИЦА 
— ЂУДИЋ, ЂУРАЂ, БОГДАН, рођен 1907. Србин, 
умро 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1207040030)
— ЂУДИЋ, МИРКО, МИЛАН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ТЕШЊА, (1207040029)
— КАУЦКИ, ФРАЊО, АЛОЈЗ, рођен 1925. Хрват, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – НОВА ТОПОЛА, 
(1207040046)       
— КЛИНЦОВ, ЈОВАН, СТОЈАН, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА/МОШТАНИЦА, 
(1207040036) 
— ЛУКИЋ, АЛЕКСА, БРАНКО, рођен 1912. Србин, 
умро 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БУСОВАЧА/ТРАВНИК, 
(1207040006)
— ЛУКИЋ, АЛЕКСА, ВИД, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПЕТОШЕВЦИ, (1207040005)
— ЛУКИЋ, АЛЕКСА, МИЛАН, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БИЛА-ВЛАШИЋ/ТРАВНИК, 
(1207040004)
— ЛУКИЋ, МИЛАН, ГОЈКО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (0852057033)
— ЛУКИЋ, МИЛАН, МИРКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА/у пробоју за 
ГРМЕЧ, (1207040010) 

— МИЛИВОЈАЦ, СТОЈАН, НИКОЛА, рођен 
1916. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА, 
(1207040011)
— ПРОЛИЋ, ЛАЗО, СТОЈАН, рођен 1897. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1207040002)
— РАЂЕВИЋ, СТОЈАН, МИЛАН, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РАВНИЦЕ/БОСАНСКИ 
НОВИ, (1207040021)

— СЛАДОЈЕВИЋ, ВАСО, ВИД, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. КОЗАРАЦ/КОЗАРА, 
(1207040022)
— СЛАДОЈЕВИЋ, ВИД, БРАНКО, рођен 1912. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА/
МОШТАНИЦА, (5001000828)

— СЛАДОЈЕВИЋ, ОСТОЈА, МИРКО, рођен 1917. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1207040018)
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Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а, 1941 – 1945, са подручја општине Градишка/Босанска Градишка 
Killed NOB fighters and NOP associates, 1941 – 1945, from the area of Gradiška/Bosanska Gradiška Municipality

— СТИЈАКОВИЋ, ВИД, ИЛИЈА, рођен 1917. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1207040017)
— СТИЈАКОВИЋ, ЈОВАН, ДУШАНКА, рођена 
1922. Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА, 
(1207040033)
— ТОМИЋ, ЛУКА, ВИД, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000831)
— ТОМИЋ, ЛУКА, ДРАГОЈА, рођен 1919. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1943. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5001000829)

— ТОМИЋ, ПАНЕ, СТОЈАН, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РОГОЉИ/ПОТКОЗАРЈЕ, 
(5001000830)
— ТОШИЋ, САВАН, МАРКО, рођен 1903. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БАЈИНА БАШТА, 
(1207040007) 
— ЋУК, СТЕВО, ЈОВО, рођен 1928. Србин, погинуо 
1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОСТАЈНИЦА, (1207040045)
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Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а, 1941 – 1945, са подручја општине Градишка/Босанска Градишка 
Killed NOB fighters and NOP associates, 1941 – 1945, from the area of Gradiška/Bosanska Gradiška Municipality

Меморијални парк у Бистрици: Споменик 
погинулм партизанским борцима и 

жртвама фашистичког терора, 1941 
– 1945. године, и погинулим борцима 

Отаџбинског рата, 1991 – 1995. године, 
за села: Бистрица, Врбашка, Гашница, 

Требовљани и Орахова 

Bistrica Memorial Park: Monument to fallen 
Partisan fighters and Victims of Fascist Terror, 
1941 – 1945, and the Soldiers of the Homeland 
War 1991 – 1995, from the village of Bistrica, 
Vrbaška, Gašnica, Trebovljani and Orahova
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Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а, 1941 – 1945, са подручја општине Градишка/Босанска Градишка 
Killed NOB fighters and NOP associates, 1941 – 1945, from the area of Gradiška/Bosanska Gradiška Municipality

Меморијални парк у Бистрици: Споменик 
погинулим партизанским борцима и жртвама 

фашистичког терора,  1941 – 1945, из села 
Бистрица

Bistrica Memorial Park: Monument  to fallen 
Partisan fighters and Victims of Fascist Terror, 1941 
– 1945, from the villageof Bistrica

БИСТРИЦА (120)
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Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а, 1941 – 1945, са подручја општине Градишка/Босанска Градишка 
Killed NOB fighters and NOP associates, 1941 – 1945, from the area of Gradiška/Bosanska Gradiška Municipality

Списак није потпун List is not finished yet

— АГИЋ, ВУКОСАВ, СТОЈАН, рођен 1901. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, 
(1208042223)
— АГИЋ, СТОЈАН, ОСТОЈА, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000035)
— БАКИЋ, ЈЕФТО, НИКОЛА, рођен 1903. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (5001000043)
— БАКИЋ, ЈОВАН, МИЛОРАД, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000088)
— БАКИЋ, ЈОВАН, ОСТОЈА, рођен 1919. Србин, 
умро 1945. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а, у логору – NEUENGAMME, (1208042116)
— БАКИЋ, МИЛАН, ОСТОЈА, рођен 1916. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПАПУК, (5001000045)
— БАКИЋ, П, МИРКО, рођен 1924. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – непознато 
— БАКИЋ, СТАНКО, РАДОСАВА, рођена 1920. 
Српкиња, убијена од усташа 1942. године, 
као припадник НОП-а, у директном терору – 
БИСТРИЦА, (1208042076)
— БАКИЋ, СТЕВО, НИКОЛА, рођен 1906. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1208042108)
— БАТИЋ, МИЛАН, ЂОКАН, рођен 1923. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(0044004027)
— БЛАГОЈЕВИЋ, В, ЂОКО, рођен 1902. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5106000069)
— БЛАГОЈЕВИЋ, МИЛЕ, ДУШАН, рођен 1903. 
Србин, убијен од усташа 1943. године, као 
припадник НОП-а, у директном терору – 
БИСТРИЦА, (1208042001)
— БЛАГОЈЕВИЋ, ПАВЛЕ, ЂУРО, рођен 1900. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5106000071)
— БЛАГОЈЕВИЋ, СТЕВАН, ДУШАН, рођен 1915. 
Србин, убијен од усташа 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (5001000083)
— БРКИЋ, П, ДУШАН, рођен 1914. Србин, убијен 
од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1208042321)

— ВИЛИЋ, ВОЈКАН, ВАСО, рођен 1910. Србин, 
нестао 1942. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а – непознато, (1208042212)
— ВИЛИЋ, ЛАЗО, ПЕТАР, рођен 1903. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1208042339)
— ВИЛИЋ, ЦВИЈО, СТАНКО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЈАБЛАНИЦА/БОСАНСКА 
ГРАДИШКА   
— ВРАЧАР, ОСТОЈА, ЗДРАВКО, рођен 1923. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (0856092052) 
— ВРАЧАР, СИМЕУН, БРАНКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СЛАВОНИЈА, (5001000041)
— ВУЈИЋ, МИКАН, АЛЕКСА, рођен 1922. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, у директном 
терору, као припадник НОП-а – БИСТРИЦА, 
(1208042146)
— ВУКОТИЋ, В, УРОШ, рођен 1912. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а – непознато   
— ВУКОТИЋ, Н, ДРАГОЈА, рођен 1904. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а – непознато    
— ВУЧИЋ, Н, ПЕРО, рођен 1920. Србин, убијен од 
усташа 1942. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а – непознато      
— ВУЧИЋ, Н, ТАНЕ, рођен 1922. Србин, убијен од 
усташа 1942. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а – непознато      
— ГОЛУБ, ДМИТАР, МИЛОШ, рођен 1905. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВРБАШКА, (5001000047)
— ГОЛУБ, ИЛИЈА, ЉУБО, рођен 1912. Србин, умро 
1942. године, као заробљеник, припадник НОП-а, 
у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, (1208042056)
— ГОЛУБ, МИЛЕ, ДРАГОЈА, рођен 1902. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5001000063)
— ГОЛУБ, МИЛЕ, САВО, рођен 1900. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1208042035)
— ГОЛУБ, ПИЉО, СТЕВАН, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАВНИК, (5001000046)
— ГОЛУБ, РАДЕ, ЦВИЈО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (2752027016)
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— ГОЛУБ, САВО, БРАНКО, рођен 1918. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1208042036)
— ГОЛУБ, САВО, МИРКО, рођен 1922. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000051)
— ГОЛУБ, СТЕВАН, БИЈЕЛИЦА, рођена 1916. 
Српкиња, убијена од усташа 1944. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (5001000062) 
— ГОНЧИН, НИКО, ИЛИЈА, рођен 1922. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године – БИСТРИЦА, (5001000042)   
— ГУСКИЋ, ЉУБОМИР, СЛАВКО, рођен 1922. 
Србин, убијен од усташа 1942. године, као 
припадник НОП-а, у директном терору – 
БИСТРИЦА, (1208042164)
— ДЕСАНЧИЋ, ГЛИШО, МИХАЈЛО, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000052)
— ДЕСАНЧИЋ, ЈОВО, МИЛАН, рођен 1902. Србин, 
убијен од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1208042266)
— ДЕСАНЧИЋ, МАРКО, ПЕРО, рођен 1900. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000050)
— ЂУКИЋ, С, МАРКО, рођен 1902. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник,  
припадник НОП-а – непознато    
— ЗВИЈЕРАЦ, МАРКО, ДРАГОЈЕ, рођен 1883. 
Србин, убијен од Нијемаца 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1208042379)     
— ЗВИЈЕРАЦ, РАДЕ, ЈОЦО, рођен 1922. Србин, 
убијен 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БЕОГРАД, (1208042366)
— ЗВИЈЕРАЦ, СТЕВО, МИЛАН, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАВНИК, (2595115006)
— ЗЛОЈУТРО, Д, ПЕТАР, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000832)
— ЗЛОЈУТРО, ЛАЗО, ДУШАН, рођен 1900. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000037)
— ЗУБЕР, БОЖО, ВАСО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МОТАЈИЦА, (5001000034)

— ЗУБЕР, БОЖО, МИЛОРАД, рођен 1907. Србин, 
умро 1943. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а, у логору – БИСТРИЦА, (1208042092) 

— ЈАНКОВИЋ, ЈОВО, ПЕТАР, рођен 1925. Србин, 
убијен од Нијемаца 1943. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – SACHSHAUZEN, 
(1208042440)

— ЈАНКОВИЋ, НИКОЛА, АНКА, рођена 1925. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у – 
ВОЋИН, (1208042445)

— ЈАНКОВИЋ, СТЕВО, ГОЈКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА/ВИТЛОВСКА, 
(5001000038)

— ЈАЊУЗ, ЛАЗО, ОСТОЈА, рођен 1895. Србин, 
убијен 1944. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – БИСТРИЦА, (1208042314)

— КАЧАВЕНДА, Б, НИКОЛА, рођен 1922. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а – непознато    

— КНЕЖЕВИЋ, СИМО, РАДОЈКА, рођена 1921. 
Српкиња, погинула 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000833)

— КУКОЉ, СТАНКО, НИКОЛА, рођен 1907. 
Србин, убијен од Нијемаца 1943. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, на принудном 
раду – ЊЕМАЧКА, (0832038011)

— КУКОЉ, СТАНОЈЕ, МИЛАН, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БИСТРИЦА, (1208042465)

— КУКОЛЕЧА, Л, ПАВАО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000834)

— ЛАЈИЋ, БРАНКО, МИЛАН, рођен 1927. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – БИСТРИЦА, 
(1208042257)

— ЛАЈИЋ, ЈОВО, ВЛАДО, рођен 1912. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1942. године – 
с. ТРЕБОВЉАНИ, (5001000835)

— ЛАЈИЋ, МИЋО, МИЛАН, рођен 1921. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1208042397)

— ЛАЈИЋ, Н, МАРКО, рођен 1902. Србин, убијен од 
усташа 1942. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а –  непознато    

— ЛАЈИЋ, ОСТОЈА, БРАНКО, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5002000197)
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— ЛАЈИЋ, ОСТОЈА, ДУШАН, рођен 1914. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
Нијемаца 1942. године, у логору – БЕОГРАД-
БАЊИЦА, (0105006009)
— ЛАЈИЋ, САВО, ВИД, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА/с. ШИМИЋИ,  
(1208042398)
— ЛАЈИЋ, ТОМО, ЈОВАН, рођен 1918. Србин, 
убијен од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1208042253)
— ЛАЈИЋ, ТОМО, ПАВЛЕ, рођен 1890. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – БИСТРИЦА, 
(1208042240)
— ЛЕНДИЋ, МИЈО, ПЕТАР, рођен 1906. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 
1942. године – ВЕЛИКИ СТРУГ/стратиште логора 
ЈАСЕНОВАЦ, (5001000048)
— МАНДИЋ, МАРКО, МИЛОШ, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000836)         
— МАЦУРА, СТЕВАН, СИМЕУН, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТРЕБОВЉАНИ, 
(0045019004)
— НИНИЋ, МИЛОШ, МИРКО, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВЕРИЋИ, (0780015013)         
— ПАШАЈЛИЋ, СТЕВО, ЖИВКО, рођен 1911. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1208042105)
— ПЕТРОВИЋ, ЂУРО, ТРИВО, рођен 1900. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1208042328)
— РАДИЋ, П, МАРКО, рођен 1900. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а – непознато   
— РАДИЋ, Т, ДРАГОЈА, рођен 1905. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник   НОП-а –  непознато    
— РАДИЋ, ТЕОДОР, ИЛИЈА, рођен 1907. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА  
— РАДОЊИЋ, ЈОВАН, СТЕВАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАВНИК, (2848009023) 
— РАДУЛОВИЋ, МИЛАН, ЉУБОМИР, рођен 
1926. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – САНИЦА, 
(1208042194)

— РАКАС, ДУШАН, ВЛАДО, рођен 1927. Србин, 
убијен 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, 
(1208042062)

— РАКАС, Л, ДРАГО, рођен 1924. Србин, убијен од 
усташа 1942. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а –  непознато   

— РАКАС, МИЛАН, РАДИВОЈЕ, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СРЕМСКИ ФРОНТ, 
(0951088006)  

— РАКАС, СТАНКО, ЛАЗО, рођен 1923. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – БИСТРИЦА, 
(1208042458)

— РАКАС, СТОЈАН, ЛУКА, рођен 1928. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1944. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1208042137)

— РАКАС, ТАНАСИЈЕ, ДУШАН, рођен 1902. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000049)

— САВИЋ, МИЛАН, ВАСО, рођен 1915. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5001000073)

— САВИЋ, МИЛАН, МИРКО, рођен 1910. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5001000074)

— САВИЋ, ПЕТАР, РАДЕ, рођен 1909. Србин, 
убијен од усташа 1942. године,  као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5001000069)

— СВЈЕТЛИЦА, ПЕРО, ЈОЦО, рођен 1900. Србин, 
убијен од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1208042040)

— СВЈЕТЛИЦА, СТОЈАН, ВАСО, рођен 1904. Србин, 
припадник НОП-а, заробљеник, нестао 1942. 
године, у логору – BUCHENWALD, (1208042061)

— СЕЛАК, П, НИКОЛА, рођен 1896. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5106000214)      

— СЕЛАК, САВАН, МИЛАН, рођен 1904. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000838)

— СЕЛАК, САВО, ТЕШО, рођен 1910. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник  НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(2485022008)
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— СРЕМАЦ, МИЛАН, СИМЕУН, рођен 1920. 
Србин, убијен од Нијемаца 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЊЕМАЧКИ ЛОГОР, (1208042206) 

— СРЕМАЦ, МИЛОВАН, РАДЕ, рођен 1912. Србин, 
убијен 1942. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а, у директном терору – БИСТРИЦА, 
(1208042185)

— ТАТИЋ, С, МИЛАН, рођен 1912. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као заробљеник,  
припадник НОП-а –  непознато   

— ТУРУДИЈА, ПЕТАР, МИЛЕ, рођен 1900. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – БИСТРИЦА, 
(1208042089)

— ТУРУДИЈА, СИМО, ПЕЈО, рођен 1907. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СИСАК, (1208042093)

— ТУРУДИЈА, СТЕВАН, СЛАВКО, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1208042097)

— ЋИРИЛОВИЋ, ИЛИЈА, БРАНКО, рођен 1925. 
Србин, убијен 1942. године, као заробљеник 
припадник   НОП-а – БИЈЕЛА СТИЈЕНА, 
(5001000053)

— ЋИРИЛОВИЋ, СТЕВАН, ИЛИЈА, рођен 1900. 
Србин, убијен од усташа 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (5001000057)

— ХРЊАК, ОСТОЈА, ЖИВКО, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1944. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000044)

— ЦРЊАЦ, МАРЈАН, СТЈЕПАН, рођен 1898. Хрват, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЦРНЕ ЛОКВЕ, (2379067016)

— ЧИКИЋ, МИХАЈЛО, ЈОВАН, рођен 1922. Србин, 
убијен од усташа 1943. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1208042153)

— ЏЕЛАТ, В, БЛАГОЈА, рођен 1916. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник  НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1208042029)         

— ШВРАКА, ГАВРО, ДУШАН, рођен 1900. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1208042296)

— ШВРАКА, ГАВРО, ПЕТАР, рођен 1916. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1208042291)

— ШВРАКА, ГАВРО, СЛАВКО, рођен 1905. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1208042294) 

— ШВРАКА, ЂОКО, РАЈКО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1208042272)

— ШВРАКА, ИЛЕ, МИЛЕ, рођен 1911. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник,  
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1208042324)

— ШВРАКА, ИЛЕ, НИКОЛА, рођен 1900. Србин, 
убијен од усташа 1945. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1222074063)

— ШВРАКА, М, СТЕВО, рођен 1925. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник    НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(5106000247)

— ШВРАКА, МИХАИЛО, ВЛАДО, рођен 1912. 
Србин, убијен од усташа 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (1208042301)

— ШВРАКА, МИХАИЛО, ЈОВО, рођен 1892. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1208042274)       

— ШВРАКА, МИХАИЛО, ЉУБОМИР, рођен 
1920. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ШИМИЋИ/
КОЗАРА, (1208042306)

— ШВРАКА, С, РАЈКО, рођен 1909. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а –  непознато  

— ШВРАКА, СТОЈАН, СТЕВО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЛИПОВАЧКА ШУМА, 
(0089004004)

— ШВРАКА, СТОЈКА, БРАНКО, рођен 1910. Србин, 
убијен 1941. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – НОЖИЧКО, (1132049003)

— ШЕРБУЛА, ЈОВО, ДРАГОЈА, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен - умро 1944. године, у 
логору – ЕСТОНИЈА, (1208042050)

— ШЕРБУЛА, ПАЈО, ГОЈКО, рођен 1920. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – БИСТРИЦА, 
(1208042143)

— ШЕРБУЛА, ПАЈО, ДУШАН, рођен 1910. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – БИСТРИЦА, 
(1208042140) 
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— ШУВАК, ЈОВО, ОСТОЈА, рођен 1896. Србин, 
убијен од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1208042435)

— ШУВАК, СТОЈАН, ДУШАН, рођен 1922. 
Србин, умро 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1208042178)
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БОСАНСКА ГРАДИШКА (67)

— АНТОНИЋ, ПЕРО, РОДОЉУБ, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (1205024035)

— АРНАУТОВИЋ, МУСТАФА, МУСТАФА, рођен 
1900. Муслиман, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БАЊА ЛУКА, 
(1132048021)

— АРНАУТОВИЋ, СМАИЛ, РЕМЗИЈА, рођен 1902. 
Муслиман, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КАРЛОВАЦ, 
(1549101034)

— АЋИМОВИЋ, ДРАГОЉУБ, УРОШ, рођен 
1923. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама –  ВУКОВАР   

— БАБИЋ, СТОЈАН, МИЛОРАД, рођен 1890. Србин, 
убијен 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГОРЊИ  ПОДГРАДЦИ, 
(1205024031)

— БАРИЋ, ЛУКА, ЖЕЉО рођен 1921. Хрват, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈОШАВКА, (1132060021)

— БАТОЗ, ИЛИЈА, МЛАДЕН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код БИОСКЕ/УЖИЦЕ, 
(2371001012)

— БАШИЋ, САЛКО, АВДО, рођен 1914. Муслиман, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДУГА РЕСА, (1205021052)

— БАШТИНАЦ, НН, ДУШАН, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАВНИК, (2813031030)

— БЕЋИРОВИЋ, ЗАИМ, САФЕТ, рођен 1910. 
Муслиман, умро 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ, (1548094002)

— БИЈЕЛИЋ, НИКОЛА, МИЛАН, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КРАГУЈЕВАЦ, (0878051009)

— БОТИНСКИ, НН, ПЕТАР, рођен 1912. Погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – непознато, (1924026001)     

— БРКОВИЋ, ЈОВАН, ЉЕПОСАВА, рођена 1891. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(0894016015)

— ГАВРАНОВИЋ, НН, БРАНКО, рођен 1906. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(0844054012)

— ДРИНИЋ, МИЛЕ, БРАНИСЛАВ, рођен 
1921. Србин, погинуо 1941. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БРОНЗАНИ 
МАЈДАН, (0394064010)

— ДРОЧИЋ, МУХАРЕМ, МАХМУТ, рођен 1913. 
Муслиман, убијен од усташа 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (1205022075)

— ДУБИЧАНАЦ, СУЉО, ОСМАН, рођен 1925. 
Муслиман, погинуо од Италијана 1945. године, 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ИТАЛИЈА, (1205021004)

— ДУКИЋ, МИЛОШ, СТЕВАН, рођен 1912. Србин, 
убијен 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(0838011029)

— ДУРАКОВИЋ, АХМЕТ, МУХАРЕМ, рођен 1920. 
Муслиман, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРУБЕШИНО 
ПОЉЕ, (1206027002)

— ЖИВКОВИЋ, ЈОВО, БОСА, рођена 1921. 
Српкиња, погинула 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – МАЊАЧА       

— ИЛИЋ, П, БОШКО, рођен 1923. Србин, погинуо 
1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – код БАЊА ЛУКЕ  

— ЈЕЈИНИЋ, ЂОРЂЕ, МИРКО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТЕСЛИЋ, (1323012002)

— ЈОВАНОВИЋ, МИЛАН, ПЕТАР, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СРЕМСКИ 
ФРОНТ, (1205024025)

— ЈОВАНОВИЋ, СТАНКО, ЈОВО, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (1604044017)
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— ЈОВАНОВИЋ, СТАНКО, СИМО, рођен 1909. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – непознато, (1604044018)

— ЈУРИШИЋ, ПЕТАР, МИРОСЛАВ, рођен 1920. 
Хрват, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1944. године, у 
логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5001000839)
— КАСУМОВИЋ, ИБРО, РИФЕТ, рођен 1911. 
Муслиман, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА/
ТРАВНИК, (1131043031)  
— КАСУМОВИЋ, ИБРО, ХАМДИЈА, рођен 1903. 
Муслиман, нестао 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(1131043032)
— КНЕЖЕВИЋ, БОШКО, БРАНКО, рођен 1921. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
умро од посљедица рањавања 1944. године – 
КАМЕРИНО МАЋЕРАТО/ИТАЛИЈА, (1205022076)

— КОВАЧЕВИЋ, МАРКО, ЧЕДО, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БЕОГРАД, (1205024065)

— КОРАГИЋ, НН, МИРКО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТЕШАЊ  

— ЛАЈИЋ, НН, БРАНКО, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТУРЈАК, (2233035012)

— ЛЕПИР, НН, СЛАВКО, рођен 1928. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. СЈЕГОВАЦ/ЦЕНТРАЛНА 
БОСНА   

— ЛОПАР, ИВО, ДРАГО - ДУЏА, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. КИЈЕВЦИ/КОЗАРА, 
(5001000840)
— ЛУКИЋ, МАРКО, НЕВЕНКА, рођена 1923. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЛИПИК, 
(1205024028)
— ЉУБОЈА, СТОЈАН, ГОЈКО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (1126007014) 
— МАЛЕШЕВИЋ, ВАСО, ДРАГУТИН, рођен 
1913. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРЊАВОР, 
(0802094017)
— МАЛЕШЕВИЋ, ЂУРО, ДУШАН, рођен 1927. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРЊАВОР, 
(0802094016)
— МАНДИЋ, МИЛЕ, ЗОРКА, рођена 1917. 
Српкиња, погинула 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1127010058)
— МАНДИЋ, МИХАЈЛО, РАДОЈКА, рођена 1914. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРЊАВОР, 
(1128022004)
— МИТРАКОВИЋ, НН, ПЕТАР, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – РИПАЊ/БЕОГРАД   

— МУЛАЛИЋ, М, ХАМДИЈА, рођен 1919. Ром, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а – КОЗАРА, (5106000361)   
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— НАЈОЛЕК, ЈАКОВ, АНТОЛ, рођен 1914. Хрват, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БУСОВАЧА, (1134080009)

— НОВАКОВИЋ, МИХАЈЛО, ЗОРКА, рођена 
1925. Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1215057215)

— ОЉАЧА, РАДЕ, БРАНКО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСНА, (2768078005)

— ПАВИЋ, БОЖО, БОГДАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ШИД, (0850039026)

— РАДИЋ, МИЛОШ, СВЕТО, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, 
(2675029016)

— РАКОВИЋ, ТОМО, СТОЈАН, рођен 1899. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРАБОВАЦ, (1183053037)

— СКЕНДЕРИЈА, НН, ВИТОМИР, рођен у Босанској 
Градишци. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ШИПРАГЕ/
КОТОР ВАРОШ   

— СТАНИШЉЕВИЋ, ЈОВО, НИКОЛА, рођен 1918. 
Србин, погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (0061026002)

— СТИЈАКОВИЋ, МИТАР, ЂУРО, рођен 1890. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(0394063006)

— ТИМАРАЦ, ЈОВО, ЖИВКО, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ХАН ПИЈЕСАК, (0832038028) 

— ТОДОРОВИЋ, ЈОВАН, ВЛАДО, рођен 1923. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЕРДЕВИК, 
(2829017001)

— ТОПИЋ, АДЕМ, АТИФ, рођен 1919. Муслиман, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1942. године, у 
затвору – БАЊА ЛУКА, (1206028010)

— ТОПИЋ, Б, ХАМДИЈА, рођен 1918. Ром, убијен од 
усташа 1942. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5106000406)
— ЋАТИЋ, ШАЋИР, МЕХО, рођен 1906. Муслиман, 
убијен 1944. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1205026003)
— ЋАТИЋ, ШАЋИР, ШЕРИФ, рођен 1902. 
Муслиман, убијен од усташа 1944. године, 
као заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1205026006)
— ЋЕХАЈИЋ, МЕХО, ИБРАХИМ, рођен 1904. 
Муслиман, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ДУГА РЕСА, 
(1205021051)
— ХАЏАЛИЋ, МУХО, ШЕРИФ, рођен 1924. Србин, 
умро 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(2514119002)

— ХАЏИЈУСУФОВИЋ, АДЕМ, ОСМАН, рођен 
1922. Муслиман, убијен од усташа 1944. године, 
као заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (2620034006)

— ЧИЧИЋ, ВАСО, ВОЈИСЛАВ, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАВНИК, (5001000031)  

— ШАНТИЋ, АДЕМ, МЕХО, рођен 1921. Муслиман, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КНЕШПОЉЕ, (1206028004)
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— ШИЉАК, САЛИХ, ЕНВЕР – народни херој, 
рођен 1919. Муслиман, погинуо 1941. године, 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ТУЗЛА, (1575046005)

— ШИНИК, НН, БОЖО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (2327041002)

— ШИНИК, НН, МАРИЈА, рођена 1912. Хрватица, 
погинула 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (2327041003)

— ШЊЕГОТА, МИЛЕ, ДУШАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЛАМИНЦИ, (0895024027)

— ШПИЉАК, НН, ВАСО, рођен у Босанској 
Градишци. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ТРАВНИК

БРЕСТОВЧИНА (3)

— НЕБЕСНИ, КИРИЛ, ГРЕГОР, рођен 1909. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1200010005)

— ПОПОВИЋ, МИХАЈЛО, СИМО, рођен 1911. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама - XI КРАЈИШКА 
БРИГАДА, (1200010008)

— ТУТИЋ, ПЕРО, МАТО, рођен 1901. Хрват, погинуо 
1941. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама - БОСАНСКА КРУПА, (0673005003)

БУКВИК (4)
—  ДАКИЋ, МИЛАН, ОСТОЈА, рођен 1928. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(0180033015)  

— ДАКИЋ, СТОЈАН, МАРИЈА, рођена 1924. 
Српкиња, убијена од усташа 1943. године, као 
заробљеник, припадник НОВ и ПОЈ – ЈАСЕНОВАЦ, 
(0180033017)

— ЈУКИЋ, МАРКО, АНТЕ, рођен 1924. Хрват, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (2371002010)

— САЛКОВИЋ, ЈАКОВ, ПЕТАР, рођен 1927. Хрват, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПОДРАВСКА СЛАТИНА, 
(2371002003)     
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ВАКУФ (25)

Споменик погинулим партизанским  борцима и 
жртвама фашистичког терора, 1941 – 1945,  у 

селу Вакуф         

Monument to Partisan fighters and Victims of 
Fascist Terror, 1941 – 1945, in the village of Vakuf
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— БРКИЋ, БРАНКО, МИЛИВОЈ, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МОШТАНИЦА/БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (1220067013)

— БРКИЋ, ЂУРАЂ, ВЛАЈКО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БУСОВАЧА, (1220067011)

— ВАСИЋ, Ј, ВИД, рођен 1919. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000842)

— ДОДИК - СТОЈАНОВИЋ, Т, МАРИЈА, рођена 
1889. Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000843)

— КЕЛЕЧЕВИЋ, СТОЈАН, СТЕВАН, рођен 1923. 
Србин, убијен од усташа 1944. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1220067008)

— КЕЦМАН, БЛАГОЈЕ, ИЛИЈА, рођен 1909. 
Србин, погинуо 1943. године, учесник у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама, заробљен 
и убијен 1943. године – РЕБРОВАЦ/БАЊА ЛУКА, 
(1220067003)

— КОЈИЋ, ЂУРАЂ, МИЛОШ, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СРЕМСКИ ФРОНТ, 
(1220067029)

— КОЈИЋ, ОСТОЈА, ВИД, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. СОЉАНИ/СРЕМ, 
(1220067027)

— КОШПИЋ, ТРИВУН, ДРАГО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1220067018)

— КУРУЗОВИЋ, СТЕВО, СТОЈАН, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРИЈЕДОР, 
(1220067019)

— ЛАЗИЋ, ЈОВО, ИГЊАТИЈЕ, рођен 1910. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА  ГРАДИШКА, 
(1220067024)

— МАНДИЋ, ТЕОДОР, ЗДРАВКО, рођен 1927. 
Србин, убијен од фашиста 1944. године, као 
припадник НОП-а, у директном терору – ВАКУФ 
, (1220067002)

— МАСТАЛО, ЈОВО, НИКОЛА, рођен 1898. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВАКУФ, (1220067030)    

— МАСТАЛО, НИКОЛА, ДРАГУТИН, рођен 
1923. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРЊАВОР, 
(1220067031)

— НОВКОВИЋ, П, ЂОКО, рођен 1926. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1220067012)

— ПАСПАЉ, ЦВИЈО, РИСТО, рођен 1900. Србин, 
убијен од фашиста 1945. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – ВАКУФ , (1220067010)

— САЈИЋ, ЈОВО, ИЛИЈА, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, учесник у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама, заробљен 
и убијен 1944. године – РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧАНСКИ, 
(1220067028)

— СТОЈАНОВИЋ, МИЛАН, ЂУРО, рођен 1921. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – МАЊАЧА, 
(2831036002)

— ТОМАШЕВИЋ, ГАВРО, ОСТОЈА, рођен 
1921. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1220067007)

— ТРКУЉА, ЛУКА, МИЛАН, рођен 1928. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. МИЧИЈЕ/КОЗАРА, 
(1220067016)

— ТРКУЉА, МИЛЕ, ГОЈКО, рођен 1906. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РАКЕЛИЋИ/ПРИЈЕДОР, 
(1220067014)

— ТРКУЉА, ЦВИЈО, МИЛЕ, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТЕСЛИЋ, (1220067017)

— ТУБИЋ, Ј, МИЛЕ, рођен 1923. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000844)     

— ТУБИЋ, ЈОШО, ПЕРО, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1220067020)

— ШКОБАЉ, МИКАН, ДРАГАН, рођен 1929. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – пл. МАГЛИЋ, (1220067022)
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ВИЛУСИ (37)

Детаљ са Споменика погинулим партизанским 
борцима 1941 – 1945,   село Вилуси

Detail from the Monument to Fallen Partisan 
fighters 1941 – 1945, from the village of Vilusi
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— БЛЕСИЋ, АЛЕКСА, ВЕСЕЛКО, рођен 1921. Ср-
бин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и савез-
ничким војним формацијама – НОВА ТОПОЛА,  
(1224076089)                                                     

— БЛЕСИЋ, ЛУКА, ВЕЉКО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама – ГРБАВЦИ, (1224076008)

— БЛЕСИЋ, НН, СЛАВКО, рођен 1916. Србин, по-
гинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама – непознато    

— ГЛУВИЋ, ГЛИГО, СЛАВКО, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама - непознато, (1224076068)  

— ГЛУВИЋ, СТОЈАН, ВЕЛИМИР, рођен 1906. Ср-
бин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПЕТРОВАЦ, (1224076064)

— ГРАХОВАЦ, МИЈАТ, ЛАЗО, рођен 1916. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама – с. БРАНКОВАЦ/БАЊА ЛУКА, 
(1224076051)

— ГРАХОВАЦ, СТАНКО, ЈОВАН, рођен 1890. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1224076052) 

— ГРГИЋ, ПЕТАР, ЈЕЛА, рођена 1927. Српкиња, 
погинула 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БУКОВИЦА/КОЗАРА, 
(5001000846)

— ГРГИЋ, СТЕВО, МИЛАН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама – КАРЛОВАЦ, (5001000847)

— ГРКАВАЦ, БЛАГОЈЕ, НИКОЛА, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5001000848)

— ГРКАВАЦ, БЛАГОЈЕ, РАДЕ, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама – ПЕТКОВАЦ, (5001000849)

— ИВАШТАНИН, ТЕДЕ, ДУШАН, рођен 1906. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (1224076084)   

— ИЛИСИЋ, М, МАРА, рођена 1921. Српкиња, по-
гинула 1942. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама – КОЗАРА, (5001000851)

— КОЧИЋ, МИЛЕ, МИРКО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1224076033)

— КОЧИЋ, МИЛЕ, СТОЛЕ, рођен 1903. Србин, по-
гинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама – НОВА ТОПОЛА, (1224076034)   

— КОЧИЋ, ОСТОЈА, БРАНКО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама - МЉЕЧАНИЦА, (1224076035)

— КУКРИЋ, МИХАЈЛО, МИРКО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БУСОВАЧА, (1224076017)

— КУКРИЋ, ЋИРО, РАДОВАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама – ДОБРЉИН/БОСАНСКИ НОВИ, 
(1224076018)    

— ЛОВИЋ, СТОЈИЋ, ВЕЉКО, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама – ПРИЈЕДОР 

— ЉЕПОЈЕВИЋ, МИЛАН, БРАНКО, рођен 1919. 
Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезнич-
ким војним формацијама –  БОСАНСКИ НОВИ, 
(1224076028)   

— ЉЕПОЈЕВИЋ, МИЛАН, ОСТОЈА, рођен 1923. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МАРИБОР, (1224076045)

— ЉЕПОЈЕВИЋ, ПЕТАР, ДУШАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1224076040)

— ЉЕПОЈЕВИЋ, СТОЈАН, ЉУБО, рођен 1910. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама (заробљен и 
убијен) – НОВА ТОПОЛА, (1224076041)   

— ЉЕПОЈЕВИЋ, ТЕДЕ, ИЛИЈА, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1224076037)

— ЉЕПОЈЕВИЋ, ТЕДЕ, РАЈКО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ГРБАВЦИ/КОЗАРА, 
(1224076036)

— МАЛОВЧА, МИЛАН, ПАНТЕ, рођен 1924. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БАРАЈИ/
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, (1224076079)   

— НИКОЛЕСИЋ, БЛАГОЈА, АЛЕКСА, рођен 1912. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и савез-
ничким војним формацијама – код ПРИЈЕДОРА, 
(5001000852)

— ПАВЛОВИЋ, Ј, БРАНКО, рођен 1909. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као припадник 
НОП-а – МАШИЋИ, (5106000538)  

— ПЕРОВИЋ, В, МИШО, рођен 1924. Србин, поги-
нуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000853)

— РАДЕТИЋ, С, ВЕЉКО, рођен 1919. Србин, поги-
нуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000854)
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— РИСТИЋ, ВАСО, ИЛИЈА, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БРЕЗИЧАНИ/ПРИЈЕДОР, 
(1224076025)

— САВИЋ, С, ВЕЉКО, рођен 1911. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним фор-
мацијама – ПРИЈЕДОР, (1224076083)

— СЕИЗОВИЋ, М, ВОЈКО, рођен 1916. Србин, учес-
ник у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1944. године, у ло-
гору – ЈАСЕНОВАЦ, (5106000541) 

— СТОЈКОВИЋ, Ј, КОСТА, рођен 1922. Србин, по-
гинуо од фашиста 1944. године, као припадник 
НОП-а – непознато      

— СТРАЖИВУК, МИЛАН, МИЛОШ, рођен 1925. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезнич-
ким војним формацијама – ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, 
(1224076062)   

— СТРАЖИВУК, ПЕЈО, МИРКО, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким вој-
ним формацијама – НОВА ТОПОЛА, (1224076058)   

— ТОДОРОВИЋ, Т, ВАСО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000855)
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ВРБАШКА (90)

Спомен-парк у Бистрици: Споменик погинулим 
партизанским борцима и жртвама 

фашистичког терора, 1941 – 1945, из села 
Врбашка

Bistrica Memorial Park: Monument to Partisan 
Soldiers and Victims of Fascist Terror, 1941 – 1945, 
from the village of Vrbaška
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— БАБИЋ, М, МИХАЈЛО, рођен 1900. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато, (5001000584)     

— БАБИЋ, С, МИЛАН, рођен 1901. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
–  непознато   

— БАЛТА, БЛАГОЈЕ, МИХАЈЛО, рођен 1919. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1227081144)

— БАЛТА, ЂУРО, БОРО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, учесник у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама, заробљен и 
убијен од усташа 1942. године, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (1227081133)

— БАЛТА, Ј, МИЛАН, рођен 1910. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а –  
непознато        

— БАЛТА, МАРКО, БОШКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРБАВЦИ, (5001000029)   

— БАЊАЦ, Ј, ВИДА, рођена 1924. Српкиња, 
убијена од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а – непознато, (5001000645)

— БЈЕЛИЋ, НИКОЛА, АЛЕКСА, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КНЕШПОЉЕ/БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (1227081043)

— БОЈАНИЋ, ГЛИГО, МИЛОШ, рођен 1900. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1227081104)

— ВЛАЈИНИЋ, С. БОГОЉУБ, рођен 1922. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а – непознато   

     

— ВРАНИЋ, СТОЈАН, ЈОВО, рођен 1900. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
Нијемаца 1942. године, у логору – ЊЕМАЧКИ 
ЛОГОР, (1227081068)

— ВРЕБАЦ, М, МИЛОВАН, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1943. године, као припадник НОП-а –  
непознато, (5001000569)     

— ВУКОЛИЋ, ЂУРО, ДАМЈАН, рођен 1899. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЗЕЛЕНГОРА, (1227081006)

— ГАЛИЋ, С, ЈОВАН, рођен 1914. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а –  
непознато   

— ГОГА, СТЕВО, МИРКО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЛИЈЕВЧЕ ПОЉЕ, 
(0174001040)      

— ГОГА, СТЕВО, ПЕТАР, рођен 1909. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (0174001041)   

— ГОРИЧАНИН, С, ЈОЗО, рођен 1923. Хрват, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник  НОП-а – 
непознато   

— ГРАОРАЦ, НИКОЛА, АНКА, рођена 1924. 
Српкиња, убијена од усташа 1942. године, 
као припадник НОП-а, у директном терору – 
ВРБАШКА, (7004000759)

— ДЕСАНЧИЋ, МИЛАН, МИЛОВАН, рођен 
1924. Србин, убијен од усташа 1942. године, 
као заробљеник припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1227081157)

— ЂУРЂЕВИЋ, ЈОШО, МИЛОШ, рођен 1896. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1228081304)
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— ЗЛОЈУТРО, М, ОСТОЈА, рођен 1913. Србин, 
убијен од усташа 1943. године, као припадник 
НОП-а – непознато  

— ЗЛОЈУТРО, М, ПЕРО, рођен 1918. Србин, убијен 
од усташа 1944. године, као припадник   НОП-а – 
непознато   

— ИЛИШЕВИЋ, МИЛАН, СПАСОЈА, рођен 
1925. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ОКУЧАНИ, 
(1227081222)

— ИЛИШЕВИЋ, СИМЕУН, ДУШАН, рођен 
1920. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ОМАРСКА, 
(1227081259)

— ЈОВАНОВИЋ, ЈОВО, МИЛАН, рођен 1909. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПАТРИЈА/
КОЗАРА, (1228081320)

— ЈОВАНОВИЋ, ЈОВО, ОСТОЈА, рођен 1907. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1228081323)

— ЈОВАНОВИЋ, ЈОВО, САВО, рођен 1904. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник 
припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1228081319)

— КАРАН, РАДЕ, МИЛАН, рођен 1924. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године – с. ЈАБЛАНИЦА, (1228081277)

— КАРАН, С, РАДЕ, рођен 1900. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000036)

— КЉАЈИЋ, ГЛИГО, МИЛЕ, рођен 1911. Србин, 
убијен од Нијемаца 1944. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЊЕМАЧКИ ЛОГОР, 
(1227081047)

— КОКАН, РАДЕ, МИЛАН, рођен 1922. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЊЕМАЧКА, (5001000856)   

— КОТУР, СТОКО, ЖИВКО, рођен 1922. Србин, умро 
1943. године, као заробљеник, припадник НОП-а, 
у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, (1227081011)

— КРУНИЋ, ЈАКОВ, МИХАИЛО, рођен 1894. Србин, 
убијен 1942. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1228081350)

— КРУНИЋ, МИЛОШ, МИХАЈЛО, рођен 1922. 
Србин, умро од болести 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ, (1228081360)

— КРУНИЋ, НИКОЛА, ЉУБОМИР, рођен 
1911. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – 
МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, (1227081108)

— КРУНИЋ, С, КОСТА, рођен 1900. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – непознато

— ЛАЗИЋ, Д, ПЕТАР, рођен 1919. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ТОПЧИЋ ПОЉЕ/ЦЕНТРАЛНА 
БОСНА   

— ЛАЈИЋ, ЈОВО, ВЛАДО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРЕБОВЉАНИ, 
(2568041085)  

— ЛАЈИЋ, М, ЉУБО, рођен 1920. Србин, убијен 
од усташа 1943. године, као припадник НОП-а – 
непознато, (5001000579)

— МАНДИЋ, ЂОРЂЕ, СТЕВАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПОЉАНЕ, (1228081378)

— МАНДИЋ, МАРКО, МИЛОШ, рођен 1905. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ТОПЧИЋ 
ПОЉЕ/ЦЕНТРАЛНА БОСНА, (2728032003)

— МАНДИЋ, МИЛОШ, ЈОВАН, рођен 1924. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(0469064007)

— МАНДИЋ, ПЕРО, ОСТОЈА, рођен 1913. Србин, 
убијен од Нијемаца 1944. године, као припадник 
НОП-а, у логору – DACHAU, (1208042461)

— МАНДИЋ, СТОЈАН, ЂОКО, рођен 1900. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, убијен од усташа 1942. године, у 
логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1228081376)

— МАРИЋ, М, ДУШАН, рођен 1917. Србин, убијен 
од усташа 1943. године, као припадник   НОП-а – 
непознато   

— МАРИЋ, МИЛАН, КОСТА, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЖУПА, (1131043018)

— МАРИЋ, О, ПЕТАР, рођен 1920. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – ВРБАШКА, (1227081013) 

— МАРТИЋ, СТОЈАН, ОСТОЈА, рођен 1909. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору  – СТАРА ГРАДИШКА (5001000857)

— МАЦУРА, МИЛЕ, САВАН, рођен 1905. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТУРЈАК, (1227081004)       
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— МИЛИВОЈАЦ, Н, ОСТОЈА, рођен 1917. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а – непознато    

— МИЛИВОЈАЦ, НИКОЛА, ЗОРКА, рођена 1923. 
Српкиња, умрла 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СИСАК, (1227081066)

— ПАВИЋ, МИХАЈЛО, ВЕЉКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000859)

— ПАВИЋ, НИКОЛА, ДУШАН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СЛОВЕНИЈА, (1227081150)

— ПАВИЋ, ОСТОЈА, АЛЕКСА, рођен 1915. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1227081254)

— ПРАСКАЛО, СТАНКО, ОСТОЈА, рођен 1906. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1228081264)

— ПРОЛИЋ, МИЛАН, ДУШАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1227081038)

— ПРОЛИЋ, МИЛАН, РАДОЈКА, рођена 1919. 
Српкиња, убијена од усташа 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1227081042)

— ПУЉАРЕВИЋ, МИЛОШ, МИЛЕ, рођен 
1919. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ЧЕЧАВА/
ЦЕНТРАЛНА БОСНА, (5001000860)

— РАДМАНОВИЋ, НИКОЛА, МИЛАН, рођен 
1914. Србин, убијен од усташа 1942. године, 
као заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1208042418)

— РОНЧЕВИЋ, ДРАГОЈЕ, МИРКО, рођен 1908. 
Србин, убијен од усташа 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1205024067)

— САВИЋ, М, ЈОВАН, рођен 1912. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а –  
непознато   

— САНДАЉ, МИЛАН, МИЛИВОЈ, рођен 1925. 
Србин, убијен од усташа 1943. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1227081036)

— СОЛДАТ, Ј, РАДЕ, рођен 1893. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а – 
непознато, (5001000636)  

— СОЛДАТ, РАДЕ, ВИДА, рођена 1927. Српкиња, 
погинула 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БЈЕЛОВАР, (1228081384)

— СОЛДАТ, РАДЕ, МИЛАН, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1228081382)

— СТОЈАКОВИЋ, МИХАИЛО, ОСТОЈА, рођен 1908. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДЕВЕТИНЕ код ПРЊАВОРА, 
(1228081311)

— СТОЈНИЋ, Ј, МИЛАН, рођен 1918. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000862)

— СТОЈНИЋ, ЈОВАН, СТАНКО, рођен 1911. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – МРАКОВИЦА/КОЗАРА, (1228081296)

— СТОЈНИЋ, НИКОЛА, ОСТОЈА, рођен 1911. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1228081293) 

— СУБОТИЋ, Д, САВО, рођен 1922. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник       НОП-а, 
у директном терору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1228081290) 

— СУБОТИЋ, ДУШАН, МИЋО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1228081286)

— СУБОТИЋ, ДУШАН, ОСТОЈА, рођен 1928. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник НОП-а, 
у директном терору – ВРБАШКА, (1228081288)

— СУБОТИЋ, ЂОРЂИЈЕ, ГЛИГО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРОСАРА, (0768013008)

— СУБОТИЋ, М, РАЈКО, рођен 1924. Србин, убијен 
од усташа 1944. године, као припадник  НОП-а – 
непознато, (5001000630) 

— СУБОТИЋ, МИЛЕ, ДАНИЛО, рођен 1926. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а,  у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1227081161)

— СУБОТИЋ, ПЕТАР, СТАНОЈА, рођен 1902. Србин, 
убијен 1942. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1228081328)

— ТАТИЋ, САВАН, САВО, рођен 1905. Србин, погинуо 
1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ВРБАШКА, (1227081076)

— ЋЕЛИЋ, ВАСИЛИЈЕ, МИЛАН, рођен 1909. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1228081341)

— ЋЕЛИЋ, ПЕТАР, ЈОВАН, рођен 1922. Србин, 
убијен од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1228081344)
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— ЋЕЛИЋ, СТОЈАН, ПЕТАР, рођен 1900. Србин, 
убијен од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1228081343)

— ЧИКИЋ, ЈЕВТО, ДУШАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ГРБАВЦИ/КОЗАРА, 
(0441009004)

— ЧИКИЋ, ЈОВАН, МИЛАН, рођен 1906. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000863)

— ШВРАКА, СИМЕУН, МИЛЕ, рођен 1903. Србин, 
убијен од усташа 1943. године, као заробљеник,  
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1228081363)

— ШИНИК, ЈОВО, ЈЕВТО, рођен 1901. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник,  
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5021000089)

— ШИНИК, ЈОВО, НИКОЛА, рођен 1909. Србин, 
убијен од Нијемаца 1943. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1227081178)

— ШИНИК, С, ЉУБОМИР, рођен 1923. Србин, 
убијен од усташа 1943. године, као припадник       
НОП-а – непознато, (5001000598)

— ШИНИК, САВО, БРАНКО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000864)

— ШПАНОВИЋ, ЛУКА, ЉУБОМИР, рођен 
1922. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1228081373)

— ШПАНОВИЋ, М, БОШКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000865)

— ШПАНОВИЋ, П, ИЛИЈА, рођен 1922. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а – непознато, (5001000627)
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ГАШНИЦА (131)

Спомен-парк у Бистрици: Споменик погинулим 
партизанским борцима и жртвама 

фашистичког терора, 1941 – 1945, из села 
Гашница

Bistrica Memorial Park: Monument to fallen 
Partisan fighters and Victims of Fascist Terror, 1941 
– 1945, from the village of Gašnica 
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— АРАЛИЦА, ВАСО, РАДЕ, рођен 1912. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043378)

— АРАЛИЦА, ЈОВО, МИЛАН, рођен 1923. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043374)

— АРАЛИЦА, РАДЕ, НИКОЛА, рођен 1904. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043376)

— БАБИЋ, ВАСО, ВАСИЛИЈА, рођен 1923. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043297)        

— БАБИЋ, ВАСО, МИЛАН, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СКЕНДЕР ВАКУФ, 
(5001000866)

— БАБИЋ, ВАСО, ПАВЛЕ, рођен 1908. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043014)    

— БАБИЋ, Ј, РАДЕ, рођен 1915. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а –  
непознато   

— БАБИЋ, ЛАЗАР, БРАНКО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – УЖИЦЕ, (0914053013) 

— БАБИЋ, ЛАЗО, ЛЕПОСАВА, рођена 1926. 
Српкиња, учесница у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама, заробљена и убијена од 
усташа 1942. године, у логору - СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043013)   

— БАБИЋ, ЛАЗО, ЖИВКО, рођен 1916. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043010)

— БАЛАЋ, ПЕТАР, ЗОРА, рођена 1927. Српкиња, 
убијена од усташа 1944. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – ГАШНИЦА, 
(1210043354) 

— БАЛАЋ, РАДЕ, БОЖО, рођен 1924. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043388)

— БАРУЏИЈА, НИКОЛА, САВКА, рођена 1924. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОТОР 
ВАРОШ, (5001000867)

— БАРУЏИЈА, С, ОСТОЈА, рођен 1921. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато 

— БЈЕЛАЈАЦ, ВАСЛИЈЕ, МАРКО, рођен 1918. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1210043142)

— БЈЕЛАЈАЦ, Д, ЂУЈА, рођена 1905. Српкиња, 
погинула 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - КОЗАРА, (5001000869)

— БЈЕЛАЈАЦ, М, СИМО, рођен 1921. Србин, 
припадник  НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато 

— БЈЕЛАЈАЦ, МИТАР, ВАСИЛИЈЕ, рођен 1885. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043144)  

— БЈЕЛОВУК, ВАСО, МИРКО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ОРАХОВА/ПРОСАРА, 
(5001000868)

— БЈЕЛОВУК, Ј, ПЕТАР, рођен 1919. Србин, убијен 
1944. године, као припадник НОП-а – СЛАВОНИЈА, 
(5001000009)

— БЈЕЛОТОМИЋ, МИЛОШ, РАДЕ, рођен 
1925. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – НОВА 
ТОПОЛА, (5001000870)

— БУЛОВИЋ, ЈОВО, БОЖО, рођен 1913. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1210043384)

— БУЛОВИЋ, ЈОВО, ЂУРО, рођен 1906. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043435)

— БУЛОВИЋ, Н, ЛУКА, рођен 1915. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник    НОП-а – 
непознато    

— БУЛОВИЋ, НИКОЛА, МИРКО, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000871)    
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— БУЛОВИЋ, П, СТЕВО, рођен 1922. Србин, убијен 
1942. године, као припадник НОП-а  - КОЗАРА, 
(5001000007)

— БУЛОВИЋ, ПАВЛЕ, ЈАКОВ, рођен 1913. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору - ЈАСЕНОВАЦ, (1210043395)

 — БУЛОВИЋ, ПАВЛЕ, МИРКО, рођен 1909. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА,  
(1210043397)                                         

— БУЛОВИЋ, ПАНЕ, НИКОЛА, рођен 1911. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1210043396)

— ВИДОВИЋ, ИЛИЈА, ДУШАН, рођен 1895. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1944. године, 
у директном терору – ГАШНИЦА, (1210043265)

— ВРАЧАР, МАНОЈЛА, МИЛЕ, рођен 1922. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043039)

— ВРАЧАР, О, НИКОЛА, рођен 1916. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник   НОП-а – 
непознато   

— ВРАЧАР, О, САВО, рођен 1912. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а –  
непознато  

— ВРАЧАР, ОСТОЈА, ДРАГОЈА, рођен 1914. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043058)

— ВРАЧАР, ОСТОЈА, МИЛОШ, рођен 1905. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043053)

— ГАЛИЋ, Ј, ЂОКО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ОМАРСКА/ПРИЈЕДОР, 
(5001000872)

— ГАЛИЋ, С, ЈЕВТО, рођен 1924. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а –  
непознато   

— ГОЈКОВИЋ, ЈОВАН, МИХАЈЛО, рођен 1895. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од усташа 1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1201015015)

— ГОЈКОВИЋ, МИЛЕ, ВОЈКО, рођен 1919. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године, 
у директном терору – ОРАХОВА, (1210043210)         

— ГОЈКОВИЋ, МИЛЕ, ДРАГОЈА, рођен 1910. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043208)

— ГОЈКОВИЋ, МИЛЕ, РАДЕ, рођен 1908. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043209)

— ГОЛИЋ, ГЛИША, МИЛАН, рођен 1909. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1210043304)

— ГОЛИЋ, ЈОЦО, МОЈСИЈА, рођена 1909. Српкиња, 
погинула 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈОШАВКА код БАЊА ЛУКЕ, 
(5001000873)

— ГОЛИЋ, ЈОЦО, САВО, рођен 1910. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године, 
у директном терору – с. ГАШНИЦА, (1210043309)

— ГОЛИЋ, Н, ЂОКО, рођен 1905. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – с. БИСТРИЦА код ОМАРСКЕ/
ПРИЈЕДОР   

— ГОЛИЋ, С, РАЈКО, рођен 1923. Србин, убијен 
од усташа1942. године, као припадник НОП-а –  
непознато  

— ГОЛИЋ, С, ТЕОДОР, рођен 1911. Србин, нестао 
1942. године, као припадник НОП-а –  непознато, 
(1208042012) 

— ГОЛИЋ, СТОЈАН, ЈОВАН, рођен 1906. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1210043401)

— ГРГИЋ, РАДЕ, ДУШАН, рођен 1902. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043068)

— ГРГИЋ, С, МИХАИЛО, рођен 1903. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043064)

— ДАМЈАНОВИЋ, МИЛОШ, ЈОВАН, рођен 1896. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ  

— ДАНИЛОВИЋ, МИЛОШ, МИЋО, рођен 1905. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043259)

— ДАНИЛОВИЋ, МИЛОШ, НИКОЛА, рођен 
1905. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГАШНИЦА, 
(1208042455)

— ДАНИЛОВИЋ, МИЛОШ, ОСТОЈА, рођен 1907. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043262)
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— ЈАНКОВИЋ, ЛАЗАР, МИРКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000874)

— ЈАНКОВИЋ, О, ЧЕДО, рођен 1928. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким  
војним формацијама – непознато    

— ЈАНКОВИЋ, ПЕРО, СТОЈАН, рођен 1914. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043170)

— КНЕЖЕВИЋ, Д, РАДЕ, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000875)

— КНЕЖЕВИЋ, С, РАДОСАВА, рођена 1921. 
Српкиња, убијена од фашиста 1943. године, као 
припадник НОП-а – непознато 

— КОЗАРАЦ, Р, ДУШАН, рођен 1911. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а – непознато 

— КОЗАРАЦ, РАДЕ, МИЛАН, рођен 1915. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043425)

— КОТУР, ЉУБО, МИЛАДИН, рођен 1911. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1210043322)

— КОТУР, ЉУБОМИР, ПАВЛЕ, рођен 1906. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043293)              

— КРЉИЋ, АРАН, МИЛОШ, рођен 1922. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043098)

— КУКАВИЦА, ВАСИЛИЈЕ, САВО, рођен 1903. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000876)

— КУКАВИЦА, ДУШАН, ДРАГОЈА, рођен 1922. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043123)

— КУКАВИЦА, ЂУРО, ЈОВО, рођен 1924. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043235)

— КУКАВИЦА, ЂУРО, ПЕТАР, рођен 1920. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043234)

— КУКАВИЦА, ИВАН, ЈОВАНКА, рођена 1909. 
Српкиња, убијена 1943. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – ГАШНИЦА, 
(1210043164)

— КУКАВИЦА, ИЛИЈА, СТАНКО, рођен 1910. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору - ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (2326038015)
— КУКАВИЦА, ЉУБОЈЕ, НИКОЛА, рођен 1920. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043108)
— КУКАВИЦА, МАРКО, МИЛЕ, рођен 1915. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043118)
— КУКАВИЦА, МИЛАН, ОСТОЈА, рођен 1906. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
Нијемаца 1942. године, у логору – НОРВЕШКА, 
(1210043088)
— КУКАВИЦА, МИЛАН, РАЈКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БИХАЋ, (1210043085)
— КУКАВИЦА, МИЛАН, СТАНОЈЕ, рођен 1918. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043087)
— ЛИСИЦА, Ј, МАРКО, рођен 1916. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ОМАРСКА БИСТРИЦА, 
(5001000877)      
— ЛИСИЦА, ПЕТАР, ЂОКО, рођен 1911. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043405)
— ЛОНЧАР, Л, МИЛАН, рођен 1909. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник  НОП-а – 
непознато 
— ЛОНЧАР, Л, МИРКО, рођен 1916. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник   НОП-а – 
непознато 
— МАВИЈА, Г, ДРАГОЈА, рођен 1918. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА
— МАВИЈА, Г, МИХАИЛО, рођен 1915. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и умро 1942. године, у 
логору – СТАРА ГРАДИШКА
— МАНДИЋ, ВАСИЛИЈЕ, МИЛАН, рођен 1910. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043250)
— МАНДИЋ, ДАВИД, СИМО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1295053024)          
— МАНДИЋ, М, МИЛАН, рођен 1923. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1944. године 
– непознато 
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— МАРИНКОВИЋ, ЛУКА, БОШКО, рођен 
1923. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПЕТРОВ ГАЈ/
КОЗАРА, (5001000878)

— МАРИНКОВИЋ, ЛУКА, МИРКО, рођен 1924. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043060)

— МАРИНКОВИЋ, МИРКО, МИЛАН, рођен 1912. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043062)

— МАРИЋ, НН, ДРАГОЈА, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000880)  

— МАРИЋ, НН, МИХАЈЛО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000879)  

— МИЈИЋ, МИРКО, ДУШАН, рођен 1924. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (2400003018)    

— МИРИЋ, С. ДУШАН, рођен 1914. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник    НОП-а – 
непознато  

— ПРАЛИЦА, М, ПЕРО, рођен 1903. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник   НОП-а – 
непознато 

— ПУРЕТА, В, САВО, рођен 1898. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а –  
непознато  

— ПУРЕТА, ЈОВАН, ЛАЗАР, рођен 1906. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043191)

— ПУРЕТА, С, ПЕТРА, рођена 1900. Српкиња, 
погинула 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000882)

— ПУРЕТА, МАРКО, ЖИВКО, рођен 1922. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (2340125005)

— ПУРЕТА, С, СЛАВКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - КОЗАРА, (5001000881)

— РАДАН, Ј, ИЛИЈА, рођен 1915. Србин, убијен 
од фашиста 1945. године, као припадник НОП-а 
–  непознато 

— РАДИЋ, ДРАГОЈА, СРЕТОЈА, рођен 1909. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1210043239)

— РАДИЋ, МИЛОШ, ВЛАДЕТА, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000885)

— РАДИЋ, МИЛОШ, СВЕТО, рођен 1901. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000884)   

— РАДИЋ, СВЕТО, ЛЕПА, народни херој, рођена 
1925. Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
КРУПА, (5001000883)      

— РАКАС, ПАНТЕЛИЈА, БРАНКО, рођен 1916. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. МАХОВЉАНИ/БАЊА 
ЛУКА, (0902076017)

— РАКАС, ТАНАСИЈЕ, НИКОЛА, рођен 1905. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА  

— РУЧНОВ, Ј, ПЕРО, рођен 1922. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000886)

— САВИЋ, СТАНОЈЕ, РАДЕ, рођен 1906. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043353)
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— САВИЋ, ТЕШО, УРОШ, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ДУБИЦА, 
(1174044283)       

— СТОЛИЋ, М, ДРАГОЈА, рођен 1920. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а – непознато  

— СУБОТИЋ, С, ВАСО, рођен 1920. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а –  
непознато  

— ТАДИЋ, ТОДЕ, МИЛЕ, рођен 1917. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043133)

— ТАДИЋ, ТОДЕ, ПЕРО, рођен 1909. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043135)

— ТЕПИЋ, ДРАГОЈЕ, МИРКО, рођен 1922. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043075)

— ТЕПИЋ, Ј, ДРАГОМИР, рођен 1905. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043074) 

— ТОШИЋ, Н. ОСТОЈА, рођен 1906. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник    НОП-а – 
непознато 

— ЋИРИЛОВИЋ, ПЕТАР, СИМЕУН, рођен 
1900. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – на ријеци 
УГАР/КОТОР ВАРОШ, (5001000887)

— ЋИРИЛОВИЋ, ЦВИЈО, МИЛАН, рођен 1921. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043318)

— ЧАЧИЈА, Ф, ФИЛИП, рођен 1910. Србин, убијен 
од фашиста 1945. године, као припадник НОП-а – 
непознато    

— ШАРИЋ, Д, МИРКО, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000888)

— ШЕРБУЛА, МАРКО, СТЕВАН, рођен 1922. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1210043072)

— ШЕРБУЛА, Р, МАРКО, рођен 1903. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1210043071)              

— ШЕШУМ, М, МИЛОВАН, рођен 1905. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043086)   

— ШУВАК, Ђ, МИРКО, рођен 1922. Убијен од 
усташа 1942. године, као припадник НОП-а –  
непознато  

— ШУВАК, ЈОВАН, МИЛОШ, рођен 1905. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1205022072)

— ШУВАК, ЈОВАН, САВО, рођен 1914. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА  ГРАДИШКА, 
(1210043031) 

— ШУВАК, К, МИЛАН, рођен 1924. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору - ЈАСЕНОВАЦ, (5106000866)

— ШУВАК, Л, СТОЈА, рођена 1907. Српкиња, 
припадница НОП-а, убијена од усташа 1944. 
године, у директном терору - ОРАХОВА, 
(5106000865)

— ШУВАК, М, ЛАЗО, рођен 1901. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5106000862)                

— ШУВАК, МИЛЕ, МАРКО, рођен 1907. Србин, 
нестао 1942. године, као припадник НОП-а –  
непознато, (1208042157)

— ШУВАК, НИКОЛА, ПЕТАР, рођен 1923. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ , (1210043160)

— ШУВАК, О, МИЛОВАН, рођен 1910. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а – непознато  

— ШУВАК, СТОЈАН, ЈОВО, рођен 1915. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1210043021)
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ГОРЊА ЈУРКОВИЦА (21)

Спомен-плоча погинулим партизанским 
борцима и жртвама фашистичког терора, 
1941 – 1945, из села: Горња Јурковица, Доња 
Јурковица, Средња Јурковица и Шашкиновци

Memorial plaque to fallen Partisan fighters and 
Victims of Fascist Terror 1941 – 1945, from villages: 
Gornja Jurkovica, Donja Jurkovica, Srednja Jurkovica 
and Šaškinovci
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— БАБИЋ, МИКАЈЛО, ВЛАДО, рођен 1913. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у затвору – БАЊА ЛУКА, (1212051008)
— БАБИЋ, ОСТОЈА, РАЈКО, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1212051026)
— ВРХОВАЦ, МИЛЕ, ДРАЖЕ, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈЕЛОВАЧКА ЦЕСТА/
КОЗАРА, (5001000889)    
— ГАЈИЋ, МАРКО, ДУШАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРБАВЦИ, (1212051098)       
— ГАЈИЋ, НИКОЛА, ЉУБО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1470001035)
— ГАЈИЋ, СТОЈИЋ, ЈОВО, рођен 1905. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГОРЊА ЈУРКОВИЦА, 
(1212051081)
— ЛАЛОШ, ЛАЗО, РАДОВАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1212051047)
— ЛАЛОШ, СТЕВО, ЂОКО, рођен 1915. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1212051063)
— ЛАЛОШ, СТОЈАН, ЂУРО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЗЕЛЕНГОРА, (1212051068)
— ЛАЛОШ, СТОЈАН, МИРКО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ТРАВНИКА, 
(1212051067)
— МАЈСТОРОВИЋ, БЛАГОЈЕ, ГОЈКО, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, рањен у борбама за Сански Мост, 
умро 1943. године, у болници – СИЦИЛИЈА/
ИТАЛИЈА, (1603016013)
— МАЈСТОРОВИЋ, Д, МИЛАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ШИДА, (1127008018)
— МАЈСТОРОВИЋ, ДРАГИЋ, ДРАГОЉУБ, рођен 
1928. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СРЕМСКИ 
ФРОНТ, (1127008019)        
— МАЈСТОРОВИЋ, ЂУРО, ЂОКО, рођен 1914. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000890)     
— МАЈСТОРОВИЋ, ЂУРО, ЈОВАН, рођен 
1925. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1212051115)

— МАЈСТОРОВИЋ, М, МИЛОВАН, рођен 
1898. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000891)         

— МАЈСТОРОВИЋ, МИКАЈЛО, РАДОВАН, рођен 
1898. Србин, убијен од усташа 1942. године, 
као заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
МЛАКА, (1212051106)

— МАЈСТОРОВИЋ, МИЛАН, СТОЈАН, рођен 1921. 
Србин, учесник  у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1943. 
године, у затвору – БАЊА ЛУКА, (5001000892)

— МАЈСТОРОВИЋ, СИМО, КОСТА, рођен 1915. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у – ГОРЊИМ ПОДГРАДЦИМА, 
(2849014005)

— СПАСОЈЕВИЋ, Ј, МИРКО, Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)

— ТАДИЋ, Д, ВИД, Србин. (Уписан на Споменику 
– остали подаци недостају.)
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Споменик погинулим партизанским борцима и 
жртвама фашистичког терора, 1941 – 1945, 

и погинулим борцима Отаџбинског рата 
1991 – 1995, из села Горњи Карајзовци и Доњи 

Карајзовци

Monument to the fallen Partisan Soldiers and 
Victims of Fascist Terror, 1941 – 1945, and the 
Homeland War 1991 – 1995, from the villages of 
Gornji Karajzovci and Donji Karajzovci

ГОРЊИ КАРАЈЗОВЦИ (25)
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— АЏИЋ, ДАВИД, РИСТО, рођен 1910. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – ГОРЊИ КАРАЈЗОВЦИ, 
(5001000100)

— ВУЈЧИЋ, ГАЈО, ВИД, рођен 1914. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000893)

— ВУЈЧИЋ, ГАЈО, МИРКО, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000894)

— ВУЈЧИЋ, САВО, МИХАЈЛО, рођен 19о9. Србин, 
погинуо 1944. године, као припадник НОП-а – 
ГОРЊИ КАРАЈЗОВЦИ, (1213055005)

— ГЛИШИЋ, ЈОВО, ЈОВАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЈАБЛАНИЦА/ПРОСАРА, 
(1213055006)

— ГЛИШИЋ, ЈОВО, МИКАЈЛО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БЕОГРАД/АВАЛА 

— ДЕВИЋ, РАЈКО, МИРКО, рођен 1912. Србин, 
убијен од усташа 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СТАРА 
ГРАДИШКА, (1213055039)

— ДМИТРОВИЋ, ДУШАН, ЖИВКО, рођен 
1924. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ЛИЛИЋ, 
(1213055034)       

— ДМИТРОВИЋ, ДУШАН, МИЛАН, рођен 
1927. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГОРЊИ 
ПОДГРАДЦИ, (1213055033)   

— ЂАКИЋ, СИМО, ТЕОДОР, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СРБАЦ/МОТАЈИЦА, 
(1213055035)

— ЖМИРИЋ, МАРКО, МИЛАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. КАЛЕНДЕРОВЦИ/
ДЕРВЕНТА, (5001000896)   

— ЖМИРИЋ, МИРКО, ПЕТАР, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1213055009)

— КАЛИНИЋ, НИКОЛА, ГОЛУБ, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ПРИБИНИЋИ/ДЕРВЕНТА, 
(1213055036)   

— КАЛИНИЋ, НИКОЛА, ЈОВАН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МА(Х)ЊАЧА, (1213055037)

— КОЗИЋ, М, БРАНКО, рођен 1909. Србин, погинуо 
1945. године, као припадник НОП-а, у директном 
терору – ГОРЊИ КАРАЈЗОВЦИ, (5106000913)     

— КОТАРАШ, К, РАЈКО, рођен 1927. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1213055024)    

— КОТАРАШ, КОЈО, ДАВИД - ДАКО, рођен 
1920. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – СТАРА 
ГРАДИШКА, (5001000897)  

— МАКИВИЋ, МИЛЕ, ВИД, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЗЛАТИБОР/СРБИЈА, 
(1132048009)     

— ПОПОВИЋ, ЂУРО, ЖИВКО, рођен 1922. Србин, 
убијен од усташа 1943. године, као заробљеник, 
припадник НОВ и ПОЈ – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1213055018)

— ПОПОВИЋ, ЂУРО, МИРКО, рођен 1920. 
Србин, убијен од Нијемаца 1943. године, као 
заробљеник, припадник НОВ и ПОЈ – ЊЕМАЧКИ 
ЛОГОР, (1213055017)

— СТАЈЧИЋ, ГЛИГО, ВИД, рођен 1927. Србин, 
убијен 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1213055038)

— СТАЈЧИЋ, ЂУРО, МИРКО, рођен 1922. 
Србин, убијен од Нијемаца 1944. године, као 
заробљеник, припадник НОВ и ПОЈ – ЊЕМАЧКИ 
ЛОГОР, (1213055028)

— СТОЈКОВИЋ, ЛУКА, МИХАЈЛО, рођен 1911. 
Србин, убијен од усташа 1944. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (1213055001)                                        

— ТОДИЋ, МИЛАН, ОСТОЈА, рођен 1907. Србин, 
нестао 1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – НОВА ТОПОЛА, (1325029020)    

— ШКОРИЋ, А, СТЕВО, рођен 1922. Србин, погинуо 
1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ЦЕНТРАЛНА БОСНА, (1213055020) 
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ГОРЊА ЛИПОВАЧА (2)
— ОБИЋ, МУЈО, АЛЕ, рођен 1923. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – БУСОВАЧА, (1200011004)  

— ПАЈИЋ, ОМЕР, АГАН, рођен 1907. Муслиман, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДРВАР, (1206028001)

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ (136)

Меморијални парк у Горњим Подградцима: 
Споменик погинулим партизанским борцима и 

жртвама фашистичког терора, 1941 – 1945,  
и погинулим борцима Отаџбинског рата,  

1991 - 1995 

Memorial Park in Gornji Podgradci: Monument to 
Partisan fighters and Victims of Fascist terror, 1941 
– 1945, and Homeland War Victims, 1991 - 1995
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— БАБИЋ, МИЛЕ, ЂУРО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЧАЂАВИЦА, (1202019045)

— БАБИЋ, МИРКО, ДРАГИЊА, рођена 1925. 
Српкиња, убијена од усташа 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1202019041) 

— БАБИЋ, МИХАЈИЛО, ИЛИЈА, рођен 1903. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВРБАШКА/БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1573018021)

— БАБИЋ, СТОЈАН, РАДЕ, рођен 1924. Србин, 
убијен од Нијемаца 1945. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – NEUENGAMME, 
(1202019046)

— БАБИЋ, СТОЈАН, РАДОЈКА, рођена 1922. 
Српкиња, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљена и убијена од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1202019044)

— БЈЕЛОВУК, ЂОРЂЕ, РАДОВАН, рођен 1910. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (0833049025)

— БЈЕЛОВУК, С, БРАНКА, рођена 1926. Српкиња, 
погинула 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1203020142)

— ВЕРИЋ, Д, МИЛАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1941. године,  у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(5105000061)

— ВЕРИЋ, Д, СЛАВКО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(5105000060)

— ВЕРИЋ, М, ВОЈО, рођен 1926. Србин, погинуо 
1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – БИХАЋ, (5001000899)

— ВУЈИЋ, ПЕЈО, ПАНТЕЛИЈА, рођен 1909. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1214056168)

— ВУЈИЋ, С, ДУШАН, рођен 1920. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – непознато   

— ВУЈИЋ, С, СТАНКО, рођен 1913. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5105000069)

— ВУЈИЋ, С, ТРИВО, рођен 1910. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од Нијемаца 1942. године, у 
логору – ЊЕМАЧКА, (5105000082)

— ВУЈИЋ, СИМЕУН, МИЛАН, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, 
(1126006062)

— ВУЈИЋ, СТАНОЈА, МИЛОШ, рођен 1906. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору –  СТАРА ГРАДИШКА, 
(5105000085)

— ВУКОТИЋ, ОСТОЈА, СЛАВКО, рођен 1927. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
јединицама, заробљен и убијен од усташа 1943. 
године, при депортацији – СУЊА, (1202019178)

— ВУКОТИЋ, Ђ, МИЛОВАН, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – село ЈАБЛАНИЦА/
ПРОСАРА, (0445060042)    

— ВУЧКОВАЦ, АЛЕКСА, МИРКО, рођен 1912. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(5001000900)

— ВУЧКОВАЦ, СТЕВАН, МИЛУТИН, рођен 
1919. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – МЕДЊАК/
ГРМЕЧ, (1203020106)

— ГАЈИЋ, ЛАЗО, ЈОВАН, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВРХПОЉЕ/САНСКИ 
МОСТ, (5001000131)      

— ГАЈИЋ, ЛАЗО, САВО, рођен 1901. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РАВНИ ГАЈ/ПРИЈЕДОР, 
(1203020033)

— ГИГОВИЋ, МИХАИЛО, РИСТО, рођен 1911. 
Србин, убијен 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗАГРЕБ, (1202019083)

— ГОНЧИН, ЛАЗО, ИЛИЈА, рођен 1901. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (0841036022)
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— ГРАХОВАЦ, ЈОВАН, МИЛЕ, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, 
(0916063030)

— ГРАХОВАЦ, ЈОВАН, ОБРАД, рођен 1898. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – НОВА ТОПОЛА, (0916063029) 

— ГРАХОВАЦ, ЈОВАН, СПАСОЈЕ, рођен 1902. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (0916063031

— ГРАХОВАЦ, МАРИЈАН, ОБРАД, рођен 
1914. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – НОВА 
ТОПОЛА, (5001000902)

— ГРАХОВАЦ, НН, ЗОРА, рођена у Подградцима. 
Српкиња, погинула 1942. године, у НОБ-у 
савезничким војним формацијама – БУГОЈНО 

— ДЕСПОТОВИЋ, МИЛЕ, МИЛАН, рођен 1901. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА  ГРАДИШКА, (0432033025)

— ЂОРЂИЋ, ЂУРАЂ, РАДОВАН, рођен 1911. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1941. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1126003025)

— ЂОРЂИЋ, С, ДУШАН, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато  

— ЗЕЉКОВИЋ, Ђ, МИЛОВАН, рођен 1906. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА,  
(5105000142)                    

— ЗЕЉКОВИЋ, М, ДРАГИЊА, рођена 1922. 
Српкиња, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљена и убијена од усташа 
1942. године, у логору - ЈАСЕНОВАЦ, (5105000136)

— ЗЕЉКОВИЋ, С, ВИДА, рођена 1924. Српкиња, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљена и убијена од усташа 
1942. године, у логору – ЈАБЛАНАЦ, (5105000139)

— ЗЕЉКОВИЋ, С, СТЕВКА, рођена 1917. Српкиња, 
погинула 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000905)

— ЗЕЉКОВИЋ, СПАСОЈА, ЉУБО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ГРМЕЧ, (5001000904)

— ЗЕЉКОВИЋ, ЦВИЈО, МИЛАН, рођен 1908. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000132)

— ЗЛОЈУТРО, БЛАЖЕ, БРАНКО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – РАЗБОЈ, (1202019107)

— ЗМИЈАЊАЦ, НН, ЗОРКА, рођена 1922. Српкиња, 
погинула 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (2553038320)

— ЗРНИЋ, Д, ДРАГОЈА - БАЈО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000122)

— ЗРНИЋ, ДРАГОЈА, ДУШАН, рођен 1928. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЛИЈЕВЧЕ ПОЉЕ, 
(2426093033)

— ЗРНИЋ, ДРАГОЈЕ, РАДОВАН, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (2426093032)

— ЗРНИЋ, Ђ, ДУШАН, рођен 1920. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – непознато 

— ЗРНИЋ, МИЛОРАД, ДУШАН, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БАЊА ЛУКА, (0784046013)

— ЗРНИЋ, МИЛОРАД, СТАНОЈА, рођен 1926. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ОКУЧАНИ, 
(0784046011)      

— ЗРНИЋ, МИЛОРАД, СТОЈАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (0784046010)

— ИВАНОВИЋ, ЂУРАЂ, МИЛОШ, рођен 1915. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5105000163)

— ИВАНОВИЋ, ЈОВАН, ДРАЖЕ, рођен 1899. 
Србин, погинуо од усташа 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ДРАГЕЉИ, 
(1203020225)

— ИВАНОВИЋ, ЈОВАН, ЂОКО, рођен 1896. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору - СИСАК, (5105000157)

— ИВАНОВИЋ, ЈОВАН, МИЛЕ, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КУПРЕС, (5001000141)
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— ИВАНОВИЋ, САВАН, МИЛЕ, рођен 1895. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5105000164)

— ИВАНОВИЋ, СТОЈАН, ЛАЗО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ЧАЧКА, (1126007004)

— ИВАНОВИЋ, СТОЈАН, СЛОБОДАН, рођен 
1919. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ТУРЈАК/
КОЗАРА, (5001000142)

— ИВЕТИЋ, ВАСО, СТЕВО, рођен 1896. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1203020111)

— ИВЕТИЋ, СТЕВО, ДУШАН, рођен 1921. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОВ и ПОЈ – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1200007039)

— ИЛИШЕВИЋ, ВАСКРСИЈА, МИЛОВАН, рођен 
1923. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000907)

— ИЛИШЕВИЋ, ДИМИТРИЈЕ, ДУШАН, рођен 
1921. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПОГЛЕЂЕВО/
КОЗАРА, (5001000906)

— ЈЕРИЋ, БОЖО, СТОЈАН, рођен 1899. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КУПРЕС, (1204020324)

— ЈЕРИЋ, МАРКО, СТАНОЈА, рођен 1913. Србин, 
убијен 1941. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1204020323)

— ЈЕРИЋ, П, МИЛУТИН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - КОЗАРА, (5001000910)

— КАЛАБА, НН, МИЛОШ, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЉЕГОВАЦ/ЦЕНТРАЛНА 
БОСНА   

— КНЕЖЕВИЋ, МАРКО, БОГДАН, рођен 1925. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5105000204)

— КОЛАР, НН, ИЛИЈА, рођен 1905. Србин, погинуо 
1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000911)

— ЛУКИЋ, ДРАГОЈЕ, МИЛОШ, рођен 1910. Србин, 
умро 1942. године, као заробљеник, припадник 
НОВ и ПОЈ – ЊЕМАЧКИ ЛОГОР, (1203020026)

— ЛУКИЋ, ЂУРАЂ, ВУКОСАВА, рођена 1923. 
Српкиња, заробљена и убијена од усташа 1942. 
године, као припадник НОВ и ПОЈ – ЈАСЕНОВАЦ, 
(0844050009)

— ЛУКИЋ, ЂУРАЂ, ПЕТАР, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РИБАРИ код ШАПЦА, 
(0844050012)

— ЛУКИЋ, ЂУРАЂ, СЛАВКО, рођен 1923. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОВ и ПОЈ – ЈАСЕНОВАЦ, (0844050010)

— МАЛЕТИЋ, ДУШАН, САВО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА/ПОГЛЕЂЕВО, 
(1202019170)

— МАЛЕТИЋ, МИЛОШ, МИЛАН, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1202019166)

— МАЛЕТИЋ, НН, БЛАГОЈА, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000912)

— МАЧКИЋ, Д, МИЛЕВА, рођена 1926. Српкиња, 
погинула 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000914)

— МАЧКИЋ, ДРАГОЈА, МИЛАН, рођен 1921. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5001000145)
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— ПАНИЋ, И, МИЛОШ, рођен 1924. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5105000259)
— ПАНИЋ, М, МАРКО, рођен 1897. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5105000262)
— ПАНИЋ, МИЋО, ИГЊАТИЈА, рођен 1903. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000143)
— ПЕТРОВИЋ, ЂУРО, ДРАГОМИР, рођен 
1923. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – непознато, 
(1203020155)   
— ПЕЈИЋ, КОСТА, СТАНОЈА, рођен 1918. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1203020160)
— ПЕЈИЋ, МАРКО, ЛАЗАР, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РАВНИ ГАЈ/ПРИЈЕДОР, 
(5001000917)
— ПОПОВИЋ, НН, ЂУРО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - КОЗАРА, (5001000918)
— ПРПОШ, С, МИЛОВАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА          
— РАДИНОВИЋ, НН, МИЛАН, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато   
— РАЈШИЋ, АДАМ, МИЛАН, рођен 1915. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (0699039024)
— РАЈШИЋ, ПЕТАР, ЗОРКА, рођена 1926. 
Српкиња, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљена и убијена од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (0699039021)
— РАЈШИЋ, ПЕТАР, МИЛЕВА, рођена 1923. 
Српкиња, убијена од усташа 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (0699039020)
— РОСИЋ, ЈОВО, МАРКО, рођен 1918. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5105000285)
— РИСТИЋ, СПАСОЈЕ, НИКОЛА, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (2865066003)  
— СРЕДОЈЕВИЋ, ДРАГОЈЕ, СПАСОЈА, рођен 1911. 
Србин, убијен 1941. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, 
(1126006068)

— СРЕДОЈЕВИЋ, З, МАРКО, рођен 1903. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године,  у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1204020344)
— СРЕДОЈЕВИЋ, ИЛИЈА, МИРКО, рођен 1905. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (2521201012)
— СРЕДОЈЕВИЋ, МИЛЕ, ТРИВО, рођен 1923. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – РАВНИ ГАЈ/
ПИСКАВИЦА, (1204020322)
— СРЕДОЈЕВИЋ, И, ЈОВАН, рођен 1916. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама –  БОСАНСКА ГРАДИШКА, (5105000295)
— СРЕДОЈЕВИЋ, С,  УРОШ,  рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000920) 
— СРЕДОЈЕВИЋ, СТОЈАН, МИЛАН, рођен 1914. 
Србин, погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТУРЈАК, (5001000144)
— СТАРЧЕВИЋ, ДРАГОЈА, СТОЈАН, рођен 
1911. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000921)
— СТАРЧЕВИЋ, М, ВЛАДО, рођен 1923. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5105000306)
— СТУПАР, Л, ДРАГУТИН, рођен 1924. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5105000328)
— СУБОТИЋ, МИЋО, ЈОВАН, рођен 1895. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ШИМИЋИ/КОЗАРА, 
(5105000334)
— СУБОТИЋ, МИЋО, МИЛЕ, рођен 1902. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (0834058011)
— ТЕНЏЕРИЋ, В, МИЛОШ, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВУКОВАР, (5105000348)

— ТЕНЏЕРИЋ, Д, ЗОРКА, рођена 1919. Српкиња, 
погинула 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (1660009067)   
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— ТЕНЏЕРИЋ, ДРАГОЈА, МИЛОРАД, рођен 1927. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1204020269)

— ТЕНЏЕРИЋ, ДУШАН, МАРКО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, 
(1203020005)

— ТЕНЏЕРИЋ, ЈЕВТО, МИЛУТИН, рођен 
1920. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – 
ТРЕБОВЉАНИ, (1203020090)

— ТЕНЏЕРИЋ, МИКАН, АНКА, рођена 1912. 
Српкиња, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљена и убијена од усташа 
1941. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1203020074)

— ТЕНЏЕРИЋ, НН, ОБРАД, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1660009066)  

— ТЕНЏЕРИЋ, ПЕЈО, МИЛОВАН, рођен 1901. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000922)   

— ТЕНЏЕРИЋ, С, ЉУБО, рођен 1908. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1203020046)

— ТЕНЏЕРИЋ, СТОЈАН, РАЈКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1204020290)

— ТЕНЏЕРИЋ, СТОЈАН, СТЕВО, рођен 1910. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000923)         

— ТЕНЏЕРИЋ, ТРИВУН, БОЖО, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЗЕЛЕНГОРА, (1203020057)

— ТОМИЋ, ДРАГОЈЕ, МАРКО, рођен 1909. 
Србин, убијен од усташа 1942. године, као 
заробљеник, учесник у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1204020249)

— ЋИРИЋ, ЂУРАЂ, МИЛАН, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КИЈЕВЦИ, (5001000128)

— ЋИРИЋ, ИЛИЈА, МИЛОВАН, рођен 1906. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а – БОСАНСКА ГРАДИШКА, (5105000372)

— ЋИРИЋ, ПАНТЕЛИЈА, ВЛАДО, рођен 1919. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1202019085)

— ЋИРИЋ, СТОЈАН, ЈАКОВ, рођен 1919. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1202019146)

— ЦВИЈИЋ, ВУКАШИН, МИЛОВАН, рођен 1915. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000125)               
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— ЧАУШ, Н, НИКОЛА, рођен 1905. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама,  
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5105000382)

— ШАРИЋ, АНТО, ЈОЗО, рођен 1925. Хрват, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МАЈЕВИЦА, (1310041071)    

— ШИНИК, В, СТЕВАН, рођен 1906. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато  

— ШИНИК, ВАСИЛИЈЕ, ЈОВАН, рођен 1901. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ/
ПРИЈЕДОР, (5001000927)

— ШИНИК, Д, БЛАЖЕ, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато

— ШИНИК, Д, ЈАНКО, рођен 1908. Србин, погинуо 
1941. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000925)

— ШИНИК, ДРАГОЈА, ВЛАДО, рођен 1910. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1943. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1204020333)

— ШИНИК, Ђ, УРОШ, рођен 1913. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5105000405)

— ШИНИК, ЂОРЂЕ, МИЛАН, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1942. године,  као припадник НОП-а –  
КОЗАРА, (5001000136)

— ШИНИК, ЂУРО, ДРАГОЈЕ, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (2865066005)     

— ШИНИК, ИЛИЈА, МИЛОВАН, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА    

— ШИНИК, Ј, ОСТОЈА, рођен 1912. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5105000392)

— ШИНИК, ЈОВАН, КРСТАН, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ДРАГЕЉИ код БОСАНСКЕ 
ГРАДИШКЕ, (5001000926)

— ШИНИК, М, СТАНОЈА, рођен 1919. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1941. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5105000404)

— ШИНИК, МИЛЕ, ЗОРА, рођена 1918. Српкиња, 
погинула 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВИТЛОВСКА/КОЗАРА, 
(0918072026)

— ШИНИК, МИХАИЛ, МИЛЕ, рођен 1915. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору– ЈАСЕНОВАЦ, (1204020310)

— ШИНИК, РАДЕ, ВЛАДО, рођен 1920. Србин, 
убијен 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВИТЛОВСКА/КОЗАРА, 
(1203020024)

— ШИНИК, СТАНКО, РАДЕ, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(5001000137)

— ШИНИК, Т, ПЕТРА, рођена 1927. Србин, погинула 
1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – код с. В. БАРНА/СЛАВОНИЈА  
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ГРБАВЦИ  (86) 

Споменик  погинулим партизанским борцима и 
жртвама фашистичког терора, 1941 – 1945, у 

селу Грбавци

Хумке погинулих скојевки на гробљу у родним 
Грбавцима

Tumulus of fallen SKOJ young ladies on the 
cementary in homevillage of Grbavci

Monument to the Fallen Partisan fighters and 
Victims of Fascist Terror, 1941 – 1945, in the village 
of Grbavci
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— БАБИЧИЋ, ДРАГОЈА, ДРАГОМИР, рођен 
1919. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЦЕЉЕ/
СЛОВЕНИЈА, (5001000045)

— БАБИЧИЋ, ПЕТАР, СИМО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (7042000021)

— БАВРЛИЋ, ЈОВАН, НИКОЛА, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама –  непознато, (1215057094)

— БАВРЛИЋ, ЈОВО, СПАСОЈЕ, рођен 1886. Србин, 
убијен 1944. године, као сарадник НОП-а – 
ГРБАВЦИ 

— БАВРЛИЋ, РИСТО, СЛАВКО, рођен 1922. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СИСАК, (5001000932)

— БАВРЛИЋ, СПАСОЈЕ, ЈОВО, рођен 1906. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000931)

— БАВРЛИЋ, СПАСОЈЕ, ЛАЗАР, рођен 1888. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1215057123)

— БАГАНЕТИЋ, УРОШ, БРАНКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000933)

— БЛАГОЈЕВИЋ, ДРАГОЈЕ, МИКАЈЛО, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СИСАК, (1215057021)

— БОГУНОВИЋ, МИХАЈЛО, ТОМО, рођен 1896. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000935)

— БОГУНОВИЋ, РАДОВАН, ТОШО, рођен 
1926. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000934)  

— БУБУЉ, ЈОВО, РИСТО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1216057250)

— ГИГОВИЋ, МИЛАН, ЖИВКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1215057194)

— ГИГОВИЋ, МИЛОШ, МИРКО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1216057251)

— ГЛИШИЋ, МАРА(мати), МИЛОВАН, рођен 1928. 
Србин, погинуо 1942. године у НОБ-у савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА  

— ГРАНДИЋ, ЂУРАЂ, БРАНКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ДРАГЕЉИ/БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1215057082)

— ГРАНДИЋ, МИЛАН, ГОЈКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МИРКОВАЦ/САНА, 
(1215057078)

— ДРАГИШИЋ, РАДОВАН, ДРАГО, рођен 
1927. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(7005000451)

— ДРАГИШИЋ, РАДОВАН, ТЕОДОР, рођен 
1923. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000936)

— ЂУРИЋ, ПЕТАР, ЈЕЛКА, рођена 1920. Српкиња, 
погинула 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (1215057110)

— ЗМИЈАЊАЦ, ЂОРЂЕ, ЈОВАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПИСКАВИЦА/ОМАРСКА, 
(0835073012)

— ЗМИЈАЊАЦ, МИХАЈЛО, СТОЈА, рођена 1924. 
Српкиња, убијена од усташа 1944. године, 
као припадник НОП-а – ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, 
(1216057267)

— ЗОРИЋ, СИМО, ГОСПОВА, рођена 1920. 
Српкиња, убијена од Черкеза 1944. године, у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, (1216057277)

— ЗОРИЋ, СИМО, МАРИЈА, рођена 1922. 
Српкиња, убијена од Черкеза 1944. године, у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, (5001000937)  

 — ЗРНИЋ, С, МАРИЈА, рођена 1928. Српкиња, 
погинула 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000937)

— ЗРНИЋ, ЋИРО, ДУШАН, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1216057281)
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— ИЛИСИЋ, МИЛАН, ЖИВКА, рођена 1926. 
Српкиња, убијена од Черкеза 1944. године, у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, (1216057296)

— ИЛИСИЋ, МИЛАН, ПЕРСА, рођена 1928. 
Српкиња, убијена од Черкеза 1944. године, у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама  - 
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, (1216057295)

— ИЛИСИЋ, РИСТО, ВОЈО, рођен 1928. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА   

— ИЛИСИЋ, РИСТО, ЖИВКА, рођена 1926. 
Српкиња, убијена 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама - ГОРЊИ 
ПОДГРАДЦИ, (1216057288)

— ИЛИСИЋ, РИСТО, ЗОРКА, рођена 1922. 
Српкиња, убијена од Черкеза 1944. године, у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, (1216057289)

— ИЛИСИЋ, РИСТО, МИЛКА, рођена 1924. 
Српкиња, убијена од Черкеза 1944. године, у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, (1216057287)

— ИЛИСИЋ, РИСТО, НАДА, рођена 1928. Српкиња, 
убијена од Черкеза 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГОРЊИ 
ПОДГРАДЦИ, (1216057286)

— МАЛЕШЕВИЋ, АЛЕКСА, МИЛОШ, рођен 
1925. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ЉЕГОВАЦ/
ДОБОЈ, (1216057253)

— МАЛЕШЕВИЋ, ЂУКАН, СТОЈА, рођена 1923. 
Српкиња, убијена од Черкеза 1944. године,  у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, (1216057243)

— МАЛЕШЕВИЋ, ЂУРО, ОСТОЈА, рођен 1905. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1216057244)

— МАЛЕШЕВИЋ, ОСТОЈА, МИЛОШ, рођен 
1930. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГОРЊИ 
ПОДГРАДЦИ, (7005000458)

— МАТАВУЉ, САВО, МИРКО, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДОЊИ ПОДГРАДЦИ, 
(1215057173)

— МАТАВУЉ, СИМО, СТАНА, рођена 1910. 
Српкиња, погинула 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКИ 
НОВИ, (1216057263) 

— МАТАРУГИЋ, ЛУКА, ЈОВАН, рођен 1903. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1215057203)

— МИЛАКОВИЋ, ЦВИЈО, МИЛОРАД, рођен 
1920. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ТУЗЛА, 
(1227081145)
— МИЉАНОВИЋ, МИРКО, МИКАЈЛО, рођен 1917. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1215057058)
— НОВАКОВИЋ, ОСТОЈА, ТЕОДОР, рођен 
1918. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. КИЈЕВЦИ/
КОЗАРА, (1215057228)
— ПАВЛОВИЋ, ОСТОЈА, ИЛИЈА, рођен 1925. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1215057117)
— ПОПОВИЋ, МАРКО, ЈОВАН, рођен 1893. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1215057073) 
— РАДИЋ, МИЛАН, ЗОРКА, рођена 1926. 
Српкиња, убијена од Черкеза 1944. године, у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, (1216057284)
— РАДИЋ, МИЛАН, МИЛОШ, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. КИЈЕВЦИ/КОЗАРА, 
(1216057285)
— РАДИЋ, МИЛАН, МИЉА, рођена 1930. 
Српкиња, убијена од Черкеза 1944. године, у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, (1216057283)
— РАШКОВИЋ, МИЋО, ДРАГИЊА, рођена 1924. 
Српкиња, убијена од Черкеза 1944. године, у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, (1216057293)
— РАШКОВИЋ, МИЋО, ЈОВО, рођен 1926. 
Србин, убијен од Черкеза 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ГОРЊИ 
ПОДГРАДЦИ, (5105000478)
— РАШКОВИЋ, СТЕВО, НИКОДИЈА, рођена 1926. 
Српкиња, погинула 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА  
— РАШКОВИЋ, ТЕОДОР, НИКОЛА, рођен 
1918. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ХАН ПИЈЕСАК    
— РАШКОВИЋ, ТРИВУН, НИКОЛА, рођен 
1920. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(1216057292)
— РИСТИЋ, МАРКО, ГОЈКО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТУРЈАК, (1215057013)
— РИСТИЋ, ПЕТАР, СТАНОЈА, рођен 1907. Србин, 
умро 1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ГРБАВЦИ, (1215057018)
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— СТАНИЋ, СИМО, БОЖО, рођен 1890. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (0901073018)
— СТАНИЋ, ТЕОДОР, ТЕДЕ, рођен 1922. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
Нијемаца 1944. године, у логору – MATHAUZEN, 
(1216057303)
— СТАНКОВИЋ, ПЕТАР, КОСТАДИН, рођен 1918. 
Србин, погинуо од Италијана 1945. године, у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ТРСТ, (1215057009)
— ТОМИЋ, ЈАКОВ, ЈЕЛКА, рођена 1922. Српкиња, 
погинула 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТУРЈАК/КОЗАРА, 
(1216057314)
— ЦВИЈИЋ, ЛАЗАР, ЗОРКА, рођена 1926. Српкиња, 
погинула 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000939)
— ЦВИЈИЋ, МАРКО, ВОЈИСЛАВ, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(1215057102)
— ЦВИЈИЋ, МИЛЕ, ОГЊЕН, рођен 1905. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВРБАШКА/БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1215057105)
— ЦВИЈИЋ, СВЕТОЗАР, БРАНКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ПИСКАВИЦА/БАЊА 
ЛУКА, (5001000938)
— ЦВИЈИЋ, ТРИВО, ТЕДЕ, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВИТЛОВСКА/КОЗАРА, 
(1215057104)
— ЧЕКИЋ, Ј, СТЕВО, рођен 1928. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000940) 
— ЧЕКИЋ, ЈОВО, ПЕТАР, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА 
— ЧЕКИЋ, МИЛАН, РАДЕ, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВРБАШКА/БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1215057133)
— ЧЕКИЋ, ОСТОЈА, МИЛОВАН, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БУКОВИЦА/КОЗАРА, 
(1215057132)
— ЧЕКИЋ, ПЕЈО, БРАНКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВРБАШКА/БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1215057191)
— ЧЕКИЋ, ПЕЈО, ЈОВАН, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (1215057046)  

— ЧЕКИЋ, С, САВО, рођен 1912. Србин, погинуо 
1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000941) 
— ЧЕКИЋ, СТОКО, МИЛАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1214056115)
— ЧЕКИЋ, ТЕОДОР, МИЛУТИН, рођен 1928. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1944. 
године – ЗАГРЕБ, (1215057131)
— ЧЕКИЋ, ТЕОДОР, ОСТОЈА, рођен 1927. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1215057129)
— ЧЕКИЋ, ТОМО, ГОЈКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈОШАВКА, (1215057124)
— ЧИКИЋ, ИЛИЈА, ЈОВАН, рођен 1910. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
Нијемаца 1943. године, у логору – AUSCHWITZ, 
(1215057007)
— ЧИКИЋ, ПЕЈО, ЈОВАН, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ  
— ЧИКИЋ, С, МИЛАН, рођен 1913. Србин, погинуо 
1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (1215057002)
— ШЕСТИЋ, ЈОВАН, ЖИВКО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1215057086)
— ШЕСТИЋ, МИЛАН, ЂУРО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1215057084)
— ШЕСТИЋ, МИЛАН, НЕДЕЉКО, рођен 1923. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(1215057085)
— ШИЈАН, ЂУРО, МИЛАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ДРАГЕЉИ/КОЗАРА, 
(1216057240)
— ШИЈАН, ИЛИЈА, ЂУРО, рођен 1890. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ , (1216057241)
— ШИНИК, И, МИЛОВАН, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. КИЈЕВЦИ/КОЗАРА, 
(5001000942)
— ШМИТРАН, МИЈО, ЈОВАН, рођен 1888. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, 
(1215057067)
— ШМИТРАН, СИМО, БЛАГОЈА, рођен 1905. 
Србин, припадник НОП-а,  заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1215057225)
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ГРЕДА 

ГРЕДА (2)
— СУБОТИЋ, И, БРАНКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БАЊА ЛУКА, 
(0570003021)    

— СУБОТИЋ, ЛАЗАР, ВЕЉКО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ    

ДОЊА ДОЛИНА (3)
— БАСУРИЋ, ДИМИТРИЈЕ, ВЛАДИМИР, рођен 
1905. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама - непознато   

— КОВАЧЕВИЋ, МАТО, МИЈО, рођен 1921. Хрват, 
погинуо 1945. године - непознато

— МИЛЕТИЋ, ОСТОЈА, САВО, рођен 1905. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СИСАК, (0242033049)      

Monument to the Partisan fighthers Killed,    1941 – 
1945, from the village of Greda and Kozinci

Споменик погинулим партизанским борцима, 
1941 – 1945,  из села: Греда и Козинци
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ДОЊА ЈУРКОВИЦА  (17)

Спомен-плоча погинулим партизанским 
борцима и жртвама фашистичког терора, 

1941 – 1945, из Доње Јурковице, Горње 
Јурковице, Средње Јурковице и Шашкиноваца

Memorial plaque to fallen Partisan fighters and 
Victims of Fascist Terror 1941 – 1945, from villages: 
Donja Jurkovica, Gornja Jurkovica, Srednja Jurkovica 
and Šaškinovci
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— ВРХОВАЦ, ДИМИТРИЈЕ, ЈОВО,  Србин. (Уписан 
на Споменику – остали подаци недостају.)

— ДАКИЋ, ЂОРЂО, ВИД, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВЕРИЋА ПОЉЕ/ПРИЈЕДОР, 
(1211050080)

— ДАКИЋ, ЂОРЂО, МИЛОШ, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године – БАЊА ЛУКА, (1211050081)

— ДАКИЋ, ЈОВАН, СТОЈАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – у нападу на БАЊА ЛУКУ, 
(1211050076)

— ДАКИЋ, ЛАЗО, САВО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГУЧЈА ГОРА/ТРАВНИК, 
(1211050075)

— ДАКИЋ, МАРКО, СТАНКО, рођен 1902. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(0900064003)         

— ДАКИЋ, МИЛЕ, ЛАЗАР, рођен 1911. Србин, 
убијен од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1211050014)

— ДАКИЋ, МИЛЕ, МАРИЈА, рођена 1925. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1211050079)

— ДАКИЋ, НН, ГЛИГО, рођен 1919. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – с. ДЕВЕТИНЕ/ЦЕНТРАЛНА БОСНА

— ДАКИЋ, ПИЉО, ИЛИЈА, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РАЗБОЈ/СРБАЦ, 
(1211050078)

— ДАКИЋ, СТОЈИЋ, ПЕТАР, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЊИЦ, (2426093044)

— КЕЛЕЧЕВИЋ, Р, ЂУРО   рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, као припадник НОП-а - 
непознато    

— САЛДУМ, ГЛИГО, ИЛИЈА, рођен 1908. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1211050045)

— САЛДУМ, К, ЈОВО, рођен 1900. Србин, убијен од 
усташа 1942. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5105000546)

— САЛДУМ, МИЛАН, ДУШАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године,  у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ДУБИЦА, 
(1211050077)

— СТАНИШЉЕВИЋ, САВАН, МИЛЕ, рођен 
1920. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1132057028)       

— ТРИФУНОВИЋ, М, БОГДАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато   



83

Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а, 1941 – 1945, са подручја општине Градишка/Босанска Градишка 
Killed NOB fighters and NOP associates, 1941 – 1945, from the area of Gradiška/Bosanska Gradiška Municipality

ДОЊИ КАРАЈЗОВЦИ  (43)

Спомен-плоча погинулим партизанским 
борцима, 1941 – 1945,  из Доњих Карајзоваца, на 

Споменику у Доњима Карајзовцима 

Memorial plaque to Fallen Partisan fighters, 1941 
– 1945, from Donji Karajzovci, at Donji Karajzovci 
Monument
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— АДАМОВИЋ, Л, МИЛОВАН, рођен 1922. Србин. 
(Уписан на Споменику - остали подаци недостају.)

— АДАМОВИЋ, Л, ПАНТЕ, Србин. (Уписан на 
Споменику -  остали подаци недостају.)         

— АДАМОВИЋ, Р, ЛАЗАР, рођен 1888. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као припадник 
НОП-а – БАЈИНЦИ, (5105000556)

— БАРАЋ, ДМИТАР, БОШКО, рођен 1926. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1943. године – ДОЊИ КАРАЈЗОВЦИ, (1213054015)              

— БАРАЋ, ЂУРАЂ, ДРАГОЉУБ, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – АВАЛА/БЕОГРАД, 
(1325031050)

— БАРАЋ, ЉУБО, МИЛОРАД, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – РАКЕЛИЋИ/ПРИЈЕДОР, 
(5001000067)

— БАРАЋ, МИЛЕ, ЗОРКА, рођена 1925. Српкиња, 
погинула 1943. године у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато 

— БАРАЋ, ПЕТАР, ДМИТАР, рођен 1900. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1213054014)

— БЈЕЛАЈАЦ, ЛУКА, МОМИР, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОТОР ВАРОШ, 
(1213054034)

— БОЖИЋ, Ч, ДРАГУТИН, Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)     

— БОРКОВИЋ, ЈОВИЦА, БОШКО, рођен 1922. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКИ 
НОВИ, (1213054003)  

— ВИТКОВИЋ, Ђ, ЖАРКО, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БУСОВАЧА, (1603016020)

— ВИТКОВИЋ, Ђ, РАДОВАН, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (1603016019)

— ГЛИШИЋ, ЈОВО, МИКАИЛО, рођен 1930. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БЕОГРАД, (7042000019) 

— ДАРДИЋ, ГЛИГО, ГОЈКО, рођен 1921. Србин, 
убијен од Нијемаца 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ДОЊИ 
КАРАЈЗОВЦИ, (1213054025)

— ДАРДИЋ, Л, ИЛИЈА, Србин, погинуо 1943. 
године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама - непознато  

— ДАРДИЋ, Л, ЈОВО, рођен 1895. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000946)

— ДАРДИЋ, МИХАЈЛО, СЛАВКО, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СРЕМСКИ 
ФРОНТ, (5001000070)

— ДМИТРОВИЋ, Ђ, ВЛАЈКО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (5001000057)   

— КЕЦМАН, ОСТОЈА, РАЈКО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РАКЕЛИЋИ/ПРИЈЕДОР, 
(5001000069)

— КЕЦМАН, П, САВО, рођен 1909. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000949)

— КЕЦМАН, ТАНАСИЈЕ, ТРИВО, рођен 1904. 
Србин, убијен од усташа 1944. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1206031010)

— КЛИНЦОВ, МИЛАН, РАЈКО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код БАЊА ЛУКЕ, 
(1213054011) 

— КЛИНЦОВ, СТЕВАН, ВОЈИН, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РАЗБОЈ/СРБАЦ, 
(1213054012) 

— КОЈАДИНОВИЋ, ТЕОДОР, МИЛАН, рођен 
1922. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БЛАТНИЦА, 
(5001000951)

— КОХУТ, Ј, АЛОЈЗ, рођен 1925., остали, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000952)

— КУКОЉ, ИЛИЈА, БРАНКО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАПИСТИ/БАЊА ЛУКА, 
(1127009055) 

— ЛОПАР, ПЕТАР, ВЛАДО, рођен 1925. Србин, 
убијен 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. СОЉАНИ/СРЕМ, 
(1213054005)  

— ЛУКИЋ, ЈОВО, САВО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТЕСЛИЋ, (1213054010) 

— МАНДИЋ – БАРАЋ, МИЛЕ, ЗОРКА, рођена 
1919. Српкиња, погинула 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(12130540099   

— МАНДИЋ, ЈОВО, СИМО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ШИБЕНИК, (1213054021)
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— МАНДИЋ, МИКА, ЉУБО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРЊАВОР    

— МАНДИЋ, МИКА, РАДОЈКА, рођена 1923. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. СОЧАНИ/
ЧЕЧАВА, (7042000020)

— ПАВИЋ, ГЛИГО, СЛАВКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1213054028)

— СТОЈЧЕВИЋ, ТЕОДОР, ДРАГО, рођен 1918. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКИ 
НОВИ, (5001000068)

— ЧАНИЋ, Ј, ЈОШО, рођен 1911. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000955)       

— ШЕЛЕМБА, И, ИВО, рођен 1905. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ДОЊИ КАРАЈЗОВЦИ, (5001000956)

— ШМИТРАН, В, БОШКО, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000958)

— ШОБОТА, Д, ЈОВАНКА, рођена 1906. Српкиња, 
припадница НОП-а, умрла 1942. године, при 
депортацији – БАЊА ЛУКА, (1213054001)    

— ШОБОТА, ЂУРО, РАДОВАН, рођен 1923. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – НОВА ТОПОЛА, 
(1206030029)

— ШОБОТА, М, ВЛАДО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СТОПАНЕ/ЦЕНТРАЛНА 
БОСНА, (5001000957)

— ШУШЊАР, ЂУРО, ДРАГОЈА, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1129027003)

— ШУШЊАР, СТЕВАН, ТРИВУН, рођен 1900. 
Србин, убијен од Нијемаца 1944. године, као 
заробљеник, припадник НОВ и ПОЈ – ЊЕМАЧКИ 
ЛОГОР, (1213054030)
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Споменик погинулим партизанским борцима и 
жртвама фашистичког терора, 1941 – 1945, из 

Доњих Подградаца

Monument to Fallen Partisan fighters and Victims of 
Fascist Terror, 1941 – 1945, from Donji Podgradci

ДОЊИ ПОДГРАДЦИ  (66)



87Списак није потпун List is not finished yet

Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а, 1941 – 1945, са подручја општине Градишка/Босанска Градишка 
Killed NOB fighters and NOP associates, 1941 – 1945, from the area of Gradiška/Bosanska Gradiška Municipality

— АНТИЋ, ОСТОЈЕ, СТЕВАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1214056037)

— БАБИЋ, ЈОВАН, МИХАЈЛО, рођен 1913. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1214056206)

— БЈЕЛОВУК, НИКОЛА, СВЕТОЗАР, рођен 
1921. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ТЕШАЊ   

— БЛАГОЈЕВИЋ, НИКОЛА, СВЕТОЗАР, рођен 
1927. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЦЕР код 
ДЕРВЕНТЕ, (1214056209)

— БРАЛИЋ, ЈОВАН, ДУШАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВРБАШКА, (1214056285)   

— БРАЛИЋ, НИКОЛА, МИЛОРАД, рођен 1911. 
Србин, убијен од усташа 1941. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама - ЈАСЕНОВАЦ, 
(1214056043)

— БРАЛИЋ, СИМО, ЖИВКА, рођена 1926. 
Српкиња, умрла 1945. године, од посљедица 
задобијених у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ДОЊИ ПОДГРАДЦИ, (1214056089)    

— БРАЛИЋ, СТОЈАН, САВО, рођен 1921. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1214056055)

— ВЕЉИЋ, ЈОВАН, РАДОВАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПАПУК, (1795042003) 

    — ВЕЉИЋ, МИЛОВАН, ДРАГОЈА, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА  (5001000959)   

— ВЕЉИЋ, МИЛОВАН, ДРАГОМИР, рођен 
1928. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ПСУЊ, 
(5001000960)    

— ВЕЉИЋ, СТАНКО, БРАНКО, рођен 1897. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5003000932) 

— ВИДОВИЋ, НН, ДУШАН, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000961)  

— ГОЈКОВИЋ, ЂУРАЂ, ЖИВАНА, рођена 1925. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (0889122024) 

— ДИДИЋ, МАРКО, МАРИЈАН, рођен 1909. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (0369033007)

— ДОЈЧИНОВИЋ, М, АНА, рођена 1919. Српкиња, 
погинула 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000963)                  

— ДОЈЧИНОВИЋ, ПЕТАР, МИЛАН, рођен 
1922. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. КИЈЕВЦИ/
КОЗАРА , (5001000962)

— ЂОРЂИЋ, ДУШАН, МИЛАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1214056199) 

— ЂОРЂИЋ, МИЛАН, ЈОВО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТУРЈАК/КОЗАРА, 
(1214056092)

— ЂОРЂИЋ, СТОЈАН, НИКОЛА, рођен 1928. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1214056159)   

— ИЛИСИЋ, ЈОВАН, МИЛАН, рођен 1919. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000964)      
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— ЈАНКОВИЋ, ЂУРАН, ЈЕФТО, рођен 1899. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000965)
— ЈАНКОВИЋ, ЂУРАН, СТОЈАН, рођен 1905. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1943. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1214056291)
— ЈАНКОВИЋ, МИАЈЛО, УРОШ, рођен 1909. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1214056012)
— ЈАНКОВИЋ, МИКАЈЛО, МИЛОШ, рођен 1916. 
Србин, убијен 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТУРЈАК, (1214056269)
— ЈАНКОВИЋ, МИКАЈЛО, НИКОЛА, рођен 
1913. Србин, погинуо 1941. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОЧАЦ/
ЈАЈЦЕ, (1214056270)
— ЈАЊЕТОВИЋ, ЂОРЂЕ, ФИЛИП, рођен 1918. 
Србин, погинуо од усташа 1943. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (0933063005) 
— ЈАЊЕТОВИЋ, НИКОЛА, МИЛАН, рођен 1905. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (2756042001)
— КЕВИЋ, МИХАЈЛО, АНКА, рођена 1925. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ЈЕЛАХ/
ТЕШАЊ, (1214056249)
— КЉАЈИЋ, М, СТОЈАН, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000967)
— КЉАЈИЋ, ОСТОЈА, ДУШАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама –  КОЗАРА, (5003001586)
— КОСОВИЋ, БОШКО, ЉУБОМИР, рођен 1920. 
Србин, убијен 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. БЕРЕК/НОВА ТОПОЛА, 
(1214056022)
— ЛУКИЋ, СТАНКО, САВКА, рођена 1900. Српкиња, 
убијена од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОВ и ПОЈ – ЈАСЕНОВАЦ, (0844050013)     
— МАЛЕШЕВИЋ, ВАСО, ЖИВКО, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. КИЈЕВЦИ/
КОЗАРА, (1127009114)
— МАЛЕШЕВИЋ, ВАСО, МИЛОВАН, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1214056005)
— МАЛЕШЕВИЋ, ВАСО, НИКОЛА, рођен 
1912. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ТУРЈАК, 
(1214056229)

— МАЛЕШЕВИЋ, ЈОВАН, ДРАГОМИР, рођен 
1928. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – НОВА 
ТОПОЛА, (1214056025)

— МАЛЕШЕВИЋ, МИЛОШ, МИЛОРАД, рођен 
1917. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ДОЊИ 
ПОДГРАДЦИ, (1214056030)

— МАЛЕШЕВИЋ, НИКОЛА, МАНОЈЛО, рођен 1916. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1201012009)

— МАЛЕШЕВИЋ, НИКОЛА, СТОЈАН, рођен 
1905. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ГРБАВЦИ/
КОЗАРА, (1214056016)

— МАЛЕШЕВИЋ, ОСТОЈА, ДУШАН, рођен 
1908. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ГРАДЕЦ/
ГАРЕШНИЦА, (1214056014) 

— МАЛЕШЕВИЋ, СТЕВО, ЂУРО, рођен 1915. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1214056028) 

— МАЛЕШЕВИЋ, СТЕВО, МИЛАН, рођен 
1912. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1214056029)

— МАЛЕШЕВИЋ, ТЕШО, МИРКО, рођен 1926. 
Србин, убијен 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОВ и ПОЈ – непознато, (1214056008) 

— МИРКОВИЋ, ДУШАН, РАДОСАВА, рођена 
1912. Српкиња, погинула 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ЧОВАЦ/
СЛАВОНИЈА, (1214056187)

— НИКОЛИЋ, ДАНИЛО, ЛАЗО, рођен 1919. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године,  у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1214056036) 

— ПОПОВИЋ, ДУШАН, ЛАЗО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТУРЈАК/КОЗАРА, 
(0567046008)

— ПОПОВИЋ, ЈЕФТО, ЖИВКО, рођен 1913. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1205024018)

— ПОПОВИЋ, ЈОВАН, СТАНКО, рођен 1910. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000970)

— ПУЉАРЕВИЋ, ДРАГОЈЕ, МИЛАН, рођен 
1922. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(0272004012)  
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— ПУЉАРЕВИЋ, НИКОЛА, ДУШАН, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1214056257)

— ПУЉАРЕВИЋ, НИКОЛА, СТЕВАН, рођен 1910. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1214056255)

— РАДУЛОВИЋ, Ј, ЂУРАЂ, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА,   (5001000971)

— РАДУЛОВИЋ, НИКОЛА, ДРАГИЊА, рођена 
1924. Српкиња, учесница у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама, заробљена и убијена од 
Черкеза 1943. године – ДОЊИ ПОДГРАДЦИ, 
(7005000596)    

— СИТНИЧИЋ, СИМО, ЛАЗАР, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ШАТОР ПЛАНИНА, 
(1214056120)

— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, РИСТО, ДРАГОМИР, рођен 
1927. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ВРБАШКА/
КОЗАРА, (5001000972)

— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, С, ВЕЉКО, Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.) 

— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, СТОЈАН, ЋИРО, рођен 1896. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5105000700) 

— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ФИЛИП, ДРАГОЈА, рођен 
1917. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВИТЛОРСКА/
КОЗАРА, (1214056050)

— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ФИЛИП, НИКОЛА, рођен 
1923. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ДАЛМАЦИЈА, 
(1214056049)

— СТИЈАКОВИЋ, ДАНИЛО, КОСА, рођена 1921. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(5001000973)

— СУБОТИЋ, П, МИЛУТИН,  Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)  

— ЋИРИЋ, ЈОВАН, ДУШАН, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВРБАШКА/КОЗАРА, 
(5001000154)

— ЋИРИЋ, МИЛАН, СТОЈАН, рођен 1925. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (0611084033)

— ЋИРИЋ, СИМО, МИЛОШ, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВИТЛОВСКА/КОЗАРА, 
(1214056077)

— ШЕШУМ, С, ЉУБО,  Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.) 
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    Спомен-плоча погинулим партизанским 
борцима и жртвама фашистичког терора, 

1941 – 1945, у селу Драгељи    

Memorial plaque to Fallen Partisan fighters and 
Victims of Fascist Terror, 1941 – 1945, in the 
village of Dragelji

ДРАГЕЉИ (15)
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— АЛЕКСИЋ, САВАН, ВУЈО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1207038028)

— БЈЕЛОВУК, Н, КОСТА, рођен 1905. Србин, убијен 
од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЊЕМАЧКА, 
(5105000720)

— ГАЛИЋ, ЈОВАН, МАРКО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1207038047)

— ГАЛИЋ, СТОЈАН, МИЛАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1207038058)

— КОТУР, МИХАЈЛО, СЛАВКО, рођен 1928. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1207038086)

— СУБОТИЋ, РАДЕ, БРАНКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1207038039)

— СУБОТИЋ, ТОМО, НИКО, рођен 1913. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – DACHAU, (1207038040)

— СУЗИЋ, Н. ИЛИЈА, рођен 1912. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од Нијемаца 1942. године, у 
логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, (1207038130)      

— СУЗИЋ, НИКОЛА, ДМИТАР, рођен 1908. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1207038122)

— ТРИВИЋ, МИЛАН, САВО, рођен 1916. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000976)

— ЧИКИЋ, СИМО, МИЛАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1207038045)

— ЧИКИЋ, СИМО, САВО, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1207038043)

— ШВРАКА, ПЕТАР, КОСТА, рођен 1907. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (0570001005)

— ШИПКА, ПЕТАР, БРАНКО, рођен 1896. Србин, 
убијен 1942. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – ДРАГЕЉИ, (0906010006)

— ШИПКА, ПЕТАР, ДРАГАН, рођен 1894. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(0913048041)

ДУБРАВЕ  (11)

— БАТИЋ, РАМО, МАХМУТ, рођен 1925. 
Неопредијељен, погинуо 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА 

— ДЕМО, Б, МУСТАФА, Ром, погинуо 1944. године, 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ИСТОЧНА БОСНА, (7042000023)

— ДИНДИЋ, ИБРО, РЕЏО, рођен 1925. Ром, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ИЛОК, (5001000249)

— ДРАГОСАВЉЕВИЋ, ИЛИЈА, НИКОЛА, рођен 
1924. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама - КОЗАРА, 
(5001000977)

— ОСМАНОВИЋ, ИБРАХИМ, АЛИЈА, рођен 1919. 
Муслиман, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРИЈЕДОР, 
(2675026003)

— РАКОВИЋ, ИБРО, МУХАРЕМ, рођен 1919. 
Муслиман, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКИ 
НОВИ, (1201018028)

— ФАЈКОВИЋ, АДЕМ, БЕЋО, рођен 1927. Ром, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДУГА РЕСА/КАРЛОВАЦ, 
(5001000126)

— ХАТИЋ, МУХАРЕМ, ОМЕР, рођен 1925. Ром, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДУГА РЕСА/КАРЛОВАЦ, 
(5001000125)

— ХАТИЋ, РАМО, МАХМУТ, рођен 1925. 
Муслиман, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА, 
(1201018003)

— ЧЕХАЈИЋ, АДЕМ, ИБРАХИМ, рођен 1913. 
Муслиман, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЧАТРЊА/
БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1201018023)

— ЧЕХАЈИЋ, АДЕМ, СМАИЛ, рођен 1917. 
Муслиман, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА, 
(1201017010)
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— ВУКЕЛИЋ, ПИЉО, ЈОВО, рођен 1912. Србин, 
убијен 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СВОДНА/КОЗАРА, 
(1207041008)

— ВУЧКОВИЋ, ПЕТАР, ДУШАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЛАМИНЦИ, (1325031056)    

— ВУЧКОВИЋ, СИМО, ЈОВО, рођен 1907. Србин, 
убијен 1942. године, као припадник НОП-а, у 
затвору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1207041035)       

— ГРАЧАНИН, ЈОВО, МИЛАН, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (1207041055)

— ГРУЈИЋ, МИЛАН, ЈОВАН, рођен 1907. Србин, 
убијен 1942. године, као припадник НОП-а, у 
затвору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1207041023)

— ДРАГОСАВЉЕВИЋ, ИЛИЈА, ПЕТАР, рођен 
1918. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1207040038)

— ЂУКИЋ, МИЛАН, БОГДАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ДУБИЦА, 
(1207041045)

— ЂУКИЋ, МИЛАН, МИРКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ДУБИЦА, 
(1207041041)

— ЂУРЂЕВИЋ, ЂОРЂЕ, ПЕТАР, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1207041046)      

Споменик погинулим партизанима  и жртвама 
фашистичког терора, 1941 – 1945, и погинулим 
борцима Отаџбинског рата, 1991 – 1995, у селу 

Елезагићи

Monument to fallen Partisan fighters and Victims 
of Fascist Terror, 1941 – 1945, and killed soldiers of 
the Homeland War, 1991 – 1995, in the village of 
Elezagići

ЕЛЕЗАГИЋИ  (29)
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— ЖДЕРО, СТЕВО, ЈОВО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ПЕТКОВАЦ/ПРИЈЕДОР, 
(5001000978)

— ЈОКИЋ, ЈОВО, ИЛИЈА, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СВОДНА/КОЗАРА, 
(1207041038)

— ЈОКИЋ, МИЛАН, ВИД, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1207041039)

— МАРИНКОВИЋ, ЈОВО, ЂОРЂО, рођен 
1912. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1207041047)

— МИЛАКОВИЋ, СТОЈАН, ВИД, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - ТУРЈАК, (1207041014)

— МИЛОШЕВИЋ, ПЕЈО, СТОЈАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1207041054)

— МИЉКОВИЋ, ИЛИЈА, ОСТОЈА, рођен 1890. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, убијен од усташа 1943. године, 
у директном терору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1207041048)  

— МИЉКОВИЋ, ОСТОЈА, ЉУБО, рођен 1914. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1207041051)

— ПЕТРУШИЋ, МИЛАН, ЂОРЂО, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000979)

— САРАЈЛИЋ, СТЕВО, ПЕТАР, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. КУНОСИЋИ/ВАРЕШ, 
(1207041019)

— СЛАДОЈЕВИЋ, МАРКО, МИЛАН, рођен 1923. 
Србин, убијен 1942. године, као припадник НОП-а, 
у затвору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1207041027)

— СТАНИШЉЕВИЋ, ЂОРЂО, РАЈКО, рођен 
1925. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СВОДНА/
КОЗАРА, (5001000980)

— СТАНИШЉЕВИЋ, САВО, СТОЈАН, рођен 
1928. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – с. 
ПАЛАНЧИШТЕ/КОЗАРА, (1207041009)

— ТРНИНИЋ, ГЛИГО, ВИД, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СУТЈЕСКА, (1206031020)

— ТРНИНИЋ, ЈОВО, ДРАГОЉУБ, рођен 1923. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1206031035)

— ТРНИНИЋ, ЈОВО, ЈОВАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СРБИЈА, (1206031033)

— ТРНИНИЋ, ЈОВО, РАДЕ, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОТОР ВАРОШ, 
(1206031034)

— ЦРНЧЕВИЋ, ЛАЗО, ЉУБО   рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СВОДНА/БОСАНСКИ НОВИ 

— ЧЕРГИЋ, ЂОРЂО, ЈОВО, рођен 1914. Србин, 
убијен 1942. године, као припадник  НОП-а, у 
затвору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1207041018)

— ШЉИВАР, МИКАЈЛО, ДУШАН, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1942. године, 
у затвору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1207041058)

ЖЕРАВИЦА  (2)
— ГРУЈИЧИЋ, Л, МИЛЕ, рођен 1902. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000981)

— ДЕСАНЧИЋ, НН, ЛАЗО, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (0442025013)    
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Споменик погинулим партизанским борцима и 
жртвама фашистичког терора, 1941 – 1945, у 

селу Јабланица      
Monument to fallen Partisan fighters and Victims of 
Fascist Terror, 1941 – 1945, in the  village of Jablanica

ЈАБЛАНИЦА  (122)
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— БАБИЋ, ВАСО, ЈОВАН, рођен 1925. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године – БОСАНСКА  ДУБИЦА, (5001000983)
— БАБИЋ, Д, МИРКО, рођен 1920. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ОМАРСКА/ПРИЈЕДОР 
— БАБИЋ, ДУШАН, ДРАГУТИН, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000982)
— БАБИЋ, ЂОРЂИЈЕ, СЛАВКО, рођен 1921. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца, у 
логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, (5001000986)
— БАБИЋ, ИЛИЈА, ПЕТРА, рођена 1928. Српкиња, 
погинула 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1218062277)   
— БАБИЋ, МАРКО, НИКОЛА, рођен 1898. Ср-
бин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1942. године, 
при депортацији у логор - ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1215057234)
— БАБИЋ, МАРКО, СТОЈАН, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ОМАРСКА код ПРИЈЕДОРА
— БАБИЋ, Н, РАДЕ, рођен 1904. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000987)
— БАБИЋ, НИКОЛА, КОСТА, рођен 1922. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним форма-
цијама, погинуо 1942. године, у директном теро-
ру – БОСАНСКА ДУБИЦА, (1218062100)
— БАБИЋ, НИКОЛА, МИЛУТИН, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000984)
— БАБИЋ, ОСТОЈА, ГОСПОВА, рођена 1925. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЦРНА ГОРА, 
(5003000439)
— БАБИЋ, ОСТОЈА, РАДЕ, рођен 1906. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1942. године – 
БОСАНСКА ДУБИЦА   
— БАБИЋ, ПЕРО, ВЛАДО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000989)
— БАБИЋ, ПИЛИП, СТЕВО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – СЛАВОНСКА ПОЖЕГА, (0657005026)  
— БАБИЋ, СИМО, ГОЈКО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАПИСТИ код БАЊА 
ЛУКЕ, (5001000988)     
— БАЊАЦ, ИЛИЈА, ДЕСАНКА, рођена 1929. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЧЕКРК, 
(0797028016)  

— БАЊАЦ, НИКОЛА, ЂУРО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (1214056052)
— БАЊАЦ, П, СТЕВО, рођен 1923. Србин, убијен од 
усташа 1942. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5103000064)    
— БАТИЋ, ЈОВАН, ВОЈИН, рођен 1912. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у затвору – БАЊА ЛУКА, 
(5103000087)            
— БАТИЋ, ЈОВАН, МАРКО, рођен 1919. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – БОСАНСКА ДУБИЦА, 
(5103000088)
— БАТИЋ, МАРИЈАН, РАЈКО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000990)
— БАТИЋ, НН, ДУШАН, Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)        
— БАТИЋ, НН, КОСТА,  Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)                

— БАТИЋ, НН, РАДЕ,  Србин. (Уписан на Споменику 
– остали подаци недостају.)                  

— БЈЕЛОВУК, ВИЦО, МИЛОРАД, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000993)



96

Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а, 1941 – 1945, са подручја општине Градишка/Босанска Градишка 
Killed NOB fighters and NOP associates, 1941 – 1945, from the area of Gradiška/Bosanska Gradiška Municipality

Списак није потпун List is not finished yet

— БЈЕЛОВУК, ЂОРЂИЈЕ, РАДЕ, рођен 1913. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5103000118)

— БЈЕЛОВУК, МИЛАН, ЈОВАН, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СРЕМ, (5001000992)

— БЈЕЛОВУК, ПАВЛЕ, ГОЈКО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000991)   

— БЈЕЛОВУК, ПЕТАР, ЂУРО, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1214056101)  

— БЈЕЛОВУК, РИСТО, ДАНИЦА, рођена 1925. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СРЕМСКИ 
ФРОНТ, (1218062088)

— БЈЕЛОВУК, СТЕВАН, БРАНИСЛАВА, рођена – 
непознато. Српкиња, погинула 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – КОЗАРА
— БЈЕЛОВУК, СТОЈАН, ДУШАН, рођен 1911. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1218062258)
— БУКОВИЦА, С, ПЕРО, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001000994)   
— ВИДОВИЋ, ЂУРО, ДУШАН, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БАЊА ЛУКА, (1218062208)
— ВИЛИЋ, ЦВИЈО, СТАНКО, рођен 1916. Србин, 
погинуо од усташа 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама - ЈАБЛАНИЦА, 
(1218062061)   
— ВУЈАТОВИЋ, РАДЕ, СЛАВКА, рођена 1923. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(1218062011)       

— ГЛАМОЧ, НН, ДРАГОЈА, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (0845005025)      
— ГРАХОВАЦ, МИЛЕ, МИЛАН, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1145004159)  
— ГРГИЋ, МИЛЕ, ДЕСАНКА, рођена 1927. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ДОБРЉИН/
БОСАНСКИ НОВИ, (0951091015)      
— ДАБИЋ, НН, ГОЈКО, рођен у с. Јабланица. 
Србин, умро од тифуса 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЦЕНТРАЛНА 
БОСНА      
— ДАБИЋ, П, ВЛАДО, рођен 1924. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5103000222)   
— ДОНЧИЋ, ВАСО, ВАСИЛИЈЕ, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КИЈЕВЦИ, (1218062110)
— ДОНЧИЋ, СТЕВО, БРАНКО, рођен 1926. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5103000224)
— ДРАГИЧЕВИЋ, М, МАРЈАН, рођен 1925. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору - СТАРА ГРАДИШКА, 
(5103000229)
— ДРАГИЧЕВИЋ, ПЕРО, МАРКО, рођен 1904. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001000995)
— ЗЛОЈУТРО, БОГДАН, КОСА, рођена 1921. 
Српкиња, умрла 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. 
ЈАБЛАНИЦА/ПРОСАРА 
— ЗЛОЈУТРО, СТАНКО, МАРКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДРАКСЕНИЋ, (5001000996)
— ЗЛОЈУТРО, ТОМО, БОГДАН, рођен 1910. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5001000997)
— КОСАНОВИЋ, МАНОЈЛО, ДУШАН, рођен 
1922. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(1218062143)
— КОСАНОВИЋ, ПЕТАР, МАРКО, рођен 1917. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БРЕЗНИЦА, 
(0040010017)   
— КОТУР, БОЖО, МИЛУТИН, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДОБРЉИН/БОСАНСКИ 
НОВИ, (1218062212)
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— КОТУР, НИКОЛА, ВАСО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1218062081)
— КОТУР, С, ПЕТАР, рођен 1903. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001000999)
— КОТУР, СТАНА, ЉУБО, рођен 1921. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА  
— КОТУР, СТЕВО, РАДИСЛАВ, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5103000258)
— КРБАВАЦ, ПЕТАР, ВАСО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВИДОВА КОСА ( између 
ЧАЧКА и УЖИЧКЕ ПОЖЕГЕ)   
— ЛУКИЋ, ЛАЗО, ГОЈКО, рођен 1921. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1218062056)
— ЛУКИЋ, ЛАЗО, ПЕТРА, рођена 1925. Српкиња, 
погинула 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (1218062057)
— ЛУКИЋ, МИЛОВАН, СТАНКА, рођена 1924. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(0540048016)   
— ЛУКИЋ, ПИЉО, МАРИЈАН, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ИВАЊСКА/КОЗАРА, 
(5001001000)
— ЛУКИЋ, СТЕВО, ЂУРАЂ, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТРЕБОВЉАНИ/ПРОСАРА, 
(1218062236)
— ЉЕПОЈЕВИЋ, МИХАИЛО, МАРИЈАН, рођен 
1919. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЦРНА ГОРА, 
(5001001001)
— ЉЕПОЈЕВИЋ, ПЕТАР, МИРКО, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1218062172)  
— ЉУБИШИЋ, Ђ, ДУШАН, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001002)
— ЉУБИШИЋ, Ђ, ЈОВО, рођен 1908. Србин, убијен 
од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а,  у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(5103000302)
— ЉУБИШИЋ, О, ЂУРО, рођен 1905. Србин, убијен 
од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(5103000304)     

— МАЈСТОРОВИЋ, ЂОКО, АЛЕКСАНДАР, рођен 
1920. Србин, учесник у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5001001003)

— МАЈСТОРОВИЋ, ЂОКО, РАТКО, рођен 1914. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1941. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5001001005)

— МАЈСТОРОВИЋ, ПАВЛЕ, МИРКО, рођен 1914. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5001001004)     

— МИЈАТОВИЋ, МИХАЈЛО, СТОЈНА, рођена 
1921. Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(1218062108)    

— МИЛОШЕВИЋ, С, ДАРА, рођена 1923. Српкиња, 
погинула 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато    

— МИСИМОВИЋ, Д, (р. ВИДОВИЋ),  СТОЈА, 
рођена 1916. Српкиња, погинула 1943. године, 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ГРМЕЧ, (5001001006)   

— МИСИМОВИЋ, МАРИЈАН, МИРКО, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – БОСАНСКА ДУБИЦА 

— МИСИМОВИЋ, МАРКО, ДРАГОМИР, рођен 
1913. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ОРАХОВА, 
(1218062102)

— МИСИМОВИЋ, МАРКО, ТИХОМИР, рођен 1925. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1218062103)

— МИСИМОВИЋ, МИЛЕ, БОЖО, рођен 1910. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПАТРИЈА/
КОЗАРА, (1218062062)

— МИСИМОВИЋ, МИЛЕ, СТАНКО, рођен 1907. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1218062005)

— МИСИМОВИЋ, МИЛОВАН, ЉУБОМИР, рођен 
1923. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1218062147)
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— МИСИМОВИЋ, МИЛОВАН, ПЕТАР, рођен 
1903. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЈАБЛАНИЦА, 
(1218062105)

— МИСИМОВИЋ, МИЛОШ, ЉУБОМИР, рођен 
1913. Србин, учесник у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – БОСАНСКА 
ДУБИЦА  

— МИСИМОВИЋ, СИМО, БРАНКО, рођен 
1922. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПАТРИЈА/
КОЗАРА, (1218062112)

— МОМЧИЛОВИЋ, Р, РАДЕ, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - КОЗАРА, (5001001007)    

— ПЕРИШИЋ, ИЛИЈА, МИЛОШ, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЈАБЛАНИЦА/ПРОСАРА, 
(5001001008)

— ПОПОВИЋ, ЈОВАН, РАДЕ, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001001010)

— ПОПОВИЋ, СТЕВО, ДРАГОМИР, рођен 
1919. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПАТРИЈА/
КОЗАРА, (5001001009)

— РАДИНОВИЋ, Ђ, РАДОСАВА, рођена 1923. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001001012)

— РАДИНОВИЋ, ЂУРАЂ, ДУШАН, рођен 1917. 
Србин, умро од тифуса 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – с. 
ЈАБЛАНИЦА/ПРОСАРА, (5001001011)

— РАДИЋ, ТОМО, МИЛУТИН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1942. године, као припадник НОП-а - 
БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1186057034)

— РОДИЋ, О, ИЛИЈА, рођен 1919. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001013)    
— САВКОВИЋ, ЈОВО, ЂУРО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ВИТЛОВСКА/КОЗАРА, (5001001015)
— САВКОВИЋ, НН, ГОЈКО, рођен 1923. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору  – СИСАК, (1518014012)          
— САВКОВИЋ, НН, МИЛУТИН, рођен 1926. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СИСАК, (1518014013)        
— САВКОВИЋ, НН, НИКОЛА, рођен 1906. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1518014014)  
— САВКОВИЋ, П, ДРАГИЋ, рођен 1903. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5103000373)     
— САВКОВИЋ, СИМО, МАРКО, рођен 1915. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – БОСАНСКА ДУБИЦА  
(5103000382)    
— САВКОВИЋ, СИМО, ПЕРО, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 
1924. године, у логору – БОСАНСКА ДУБИЦА, 
(5001001014)

— СТОЈНИЋ, МИЛЕ, НОВАК, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ОРАХОВА, (1203020132)

— СТОЈНИЋ, МИЛОВАН, ДУШАН, рођен 
1910. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ДОЊИ 
ПОДГРАДЦИ/КОЗАРА, (5001001016)        
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— СТОЈНИЋ, С, ОСТОЈА, рођен 1921. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник  НОП-а,  у 
логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, (5103000384)      

— СТОЈНИЋ, СТЕВО, ДРАГУТИН, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА 

— СТОЈНИЋ, СТОЈАН, СЛАВКО, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5103000406)

— СТУПАР, НН, ДРАГАН, Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)     

— СУВАЈАЦ, ДРАГОЈА, МИЛАН, рођен 1922. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5001001017)

— СУВАЈАЦ, ПЕРО, НИКОЛА, рођен 1909. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДОБРЉИН/БОСАНСКИ 
НОВИ, (5001001018)

— СУВАЈАЦ, С, МАРИЈАН, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001019)

— ЋИРИЛОВИЋ, ИЛИЈА, БРАНКО, рођен 1905. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1945. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001001020)       

— ШЕШУМ, БОЖО, АНТОНИЈЕ, рођен 1902. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001001021)

— ШЕШУМ, ДРАГОЈЕ, ЗОРКА, рођена 1923. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама - ДРВАР, 
(1218062067)

— ШЕШУМ, Р, ДРАГУТИН, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - КОЗАРА, (5001001022)              

— ШЕШУМ, НОВАК, МАРКО, рођен 1919. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1218062134)

— ШЕШУМ, ОСТОЈА, ДРАГУТИН, рођен 1922. 
Србин, убијен од усташа 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору - СТАРА 
ГРАДИШКА, (1218062115)

— ШЕШУМ, С, МИЛАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - КОЗАРА, (5001001023)

— ШЕШУМ, САВАН, МИЛЕ, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - КОЗАРА, (1218062116)

— ШЉИВАР, ЈОВО, МИЛОРАД, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1218062007)

— ШПАЊИЋ, ЈОВО, ВАСО, рођен 1921. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001001027)

— ШПАЊИЋ, ЈОВО, ИЛИЈА, рођен 1923. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5003000412)

— ШПАЊИЋ, ЈОВО, РАДЕ, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДОБРЉИН/БОСАНСКИ 
НОВИ, (5001001026)

— ШПАЊИЋ, НИКОЛА, МИЛУТИН, рођен 
1922. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВИТЛОВСКА/
КОЗАРА, (5001001025)

— ШПАЊИЋ, СИМО, ЂУРАЂ, рођен 1909. Србин, 
убијен од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(5003000418)

— ШПАЊИЋ, СИМО, СТЕВО, рођен 1899. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5003000416)

— ШПАЊИЋ, СТЕВО, ДРАГУТИН, рођен 1922. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001001024)

— ШУМОЊА, ДАКО, РАДЕ, рођен 1914. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(5001001028)
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ЈАЗОВАЦ  (23)
— ГЕРИЈАК, Ј, СТЕВО, рођен 1922. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001029)

— ГЕРИЈАК, ЈОВАН, АНДРИЈА, рођен 1911. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001030)

— ГЕРИЈАК, СТЕВО, ЈОВАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА 

— ДОБРАШ, Ј, ЗДРАВКО, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама  - непознато, (5103000453)    

— КРЕМЕНОВИЋ, ЛУКА, МИТАР, рођен 1908. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ЈАЗОВАЦ/
КОЗАРА, (5001001031)

— ЛЕКИЋ, АЛЕКСА, МИЛЕ, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТУРБЕ код ТРАВНИКА, 
(1219063040)

— ЛЕКИЋ, ДМИТАР, ДУШАН, рођен 1900. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (0928025014)

— ЛЕКИЋ, СТЕВО, ЦВИЈЕТА, рођена 1922. 
Српкиња, погинула 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1219063037)

— ЉУБОЈЕВИЋ, МИЛЕ, СТОЈАН, рођен 1922. 
Србин, умро од тифуса 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ГРБАВЦИ/
КОЗАРА, (1219063045)   

— ЉУБОЈЕВИЋ, САВО, МИЛОВАН, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1944. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1219063020)   

— НИКОЛИЋ, ЂУРО, БОШКО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОТОР ВАРОШ, 
(5001001032)

— НИКОЛИЋ, ИЛИЈА, ВИДА, рођена 1924. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1219063038)

— НИКОЛИЋ, МИЛАН, ВИДА, рођена 1923. 
Српкиња, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљена и убијена од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5001001033)  

— НИКОЛИЋ, МИЛЕ, ДРАГОЈА, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – РАВНИ ГАЈ/КОЗАРА, 
(1219063039)

— ПОПОВИЋ, МИЛЕ, МИЛАН, рођен 1903. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈЕЛОВАЧКА ЦЕСТА/ГРМЕЧ, 
(1219063043)

— ПУХАР, МАКСИМ, КОЈО, рођен 1905. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРАЦ, (1219063042)  

— ПУХАР, МАКСИМ, СТЕВАН, рођен 1911. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА КОСТАЈНИЦА, 
(5001001034)

— ПУХАР, НИКОЛА, МИЛЕ, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАВНИК, (1219063041)

— РУДИЋ, МИЛАН, СЛАВКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – пл. МОТАЈИЦА, 
(5001001035)

— САМАРЏИЈА, ПЕТАР, САВАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КРУШЕВАЦ/СРБИЈА, 
(5001001036)

— СЛАДОЈЕВИЋ, ЈОВАН, БОГДАН, рођен 
1923. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СРБАЦ, 
(1219063044)

— ШИНИК, ГЛИГО, ОСТОЈА, рођен 1900. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1577063055)

— ШИНИК, НН, ЂУРО, рођен 1915. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – СТАРА ГРАДИШКА   
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Спомен-плоча погинулим партизанским 
борцима, 1941 – 1945, из села Кијевци

Memorial plaque to fallen Partisan fighters from the 
village of Kijevci

КИЈЕВЦИ  (50)
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— АЏИЋ, Р, ЉУБАН, рођен 1910. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001037)

— АЏИЋ, Р, МАРКО, рођен 1926. Србин, погинуо 
1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ОТОКА/СРЕМ, (5001001038)

— БЛЕСИЋ, СИМО, МИКАН, рођен 1914. Србин, 
убијен 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (1613008045)

— БОЖИЋ, МИЛАН, СЛАВКО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1219064088)

— БОЖИЋ, Р, ЈОВО, рођен 1925. Србин, погинуо 
1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001040)

— БОЖИЋ, С, ВАСО, рођен 1918. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама - КОЗАРА, (5001001039)

— БОЖИЋ, С, СПАСОЈА, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОТОР ВАРОШ 

— ВИДАЧКОВИЋ, ТРИВО, ПЕТАР, рођен 1922. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 1942. 
године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, (1219064057)

— ВРАНИЋ, ГАВРО, ДРАГИЊА, рођена 1916. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – непознато, 
(0043023013)   

— ГАЈИЋ, МИЛАН, СТАНКО, рођен 1921. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године – с. ДРАГЕЉИ, (1219064127)

— ГАЈИЋ, СТЕВО, ВЕЉКО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (5001001041)

— ГРМУША, ЛАЗАР, РАЈКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. КИЈЕВЦИ, (1576055014) 

— ГРУЈИЧИЋ, С, ВИД, рођен 1912. Србин, погинуо 
1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – СРЕМСКИ ФРОНТ, (5001001042)

— ДАВИДОВИЋ, ОСТОЈА, МИЛАН, рођен 
1920. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРИЈЕДОР, 
(1219064134)

— ДАКИЋ, С, ВАСО, рођен 1915. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001043)

— ДАКИЋ, С, ВИД, рођен 1912. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5103000495)

— ДЕСАНЧИЋ, ДИМИТРИЈЕ, ИЛИЈА, рођен 
1909. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ШИМИЋИ/
ТУРЈАК, (1219064089)

— ДЕСАНЧИЋ, ДИМИТРИЈЕ, ЈОВАН, рођен 
1894. Србин, убијен 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама, (0591006020)   

— ДЕСАНЧИЋ, МИХАЈЛО, СТЕВО, рођен 
1925. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. КИЈЕВЦИ, 
(1542037058)

— ЂУРЂЕВИЋ, ВАСИЛИЈЕ, ДУШАН, рођен 
1914. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРОЗОР/
ЗАПАДНА ХЕРЦЕГОВИНА

— ЂУРЂЕВИЋ, ЈОВАН, ВОЈИСЛАВ, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен код Крагујевца и убијен 
од Нијемаца 1944. године, на принудном раду – 
ЊЕМАЧКА, (0944037037)

— ЂУРЂЕВИЋ, МИЛЕ, ЂОРЂО, рођен 1907. Србин, 
убијен 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1219064078)

— ЂУРЂЕВИЋ, ОСТОЈА, МИРКО, рођен 1925. 
Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЂЕЛТОВАЦ/
СРЕМ, (5001001044)

— ЗРНИЋ, НИКОЛА, ОСТОЈА, рођен 1913. Србин, 
убијен 1942. године, као припадник НОП-а, у 
затвору – БАЊА ЛУКА, (1219064051)

— КЕСИЋ, ВАСО, ЛАЗАР, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МРАКОВИЦА/КОЗАРА, 
(1215057230)

— КИКЛИЋ, ФИЛИП, МИЋО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001045)
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— КОВАЧЕВИЋ, МИЛОШ, ЈОВО, рођен 1909. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(0931046005)            

— КУЧУК, Ђ, ЛАЗАР, рођен 1919. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
затвору – СИСАК, (5103000522)

— КУЧУК, К, БРАНКО, рођен 1922. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001046)

— КУЧУК, СТЕВО, БРАНКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (1205022047)

— КУЧУК, ТРИВО, ВАСО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1219064021)

— ЛАТИНЧИЋ, ПЕТАР, ЈОВО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (1219064150)

— ЛАТИНЧИЋ, ПЕТАР, СТЕВО, рођен 1915. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1219064151)

— МАЈДАНАЦ, РАДОВАН, ТРИВО, рођен 1922. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1219064106)          

— ПЕРОВИЋ, Д, ДАНИЛО, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001049)

— ПЕРОВИЋ, И, АНДРИЈА, рођен 1898. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001048)

— ПЕРОВИЋ, Р, БАЈКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001047)   

— СТОЈНИЋ, МИЛЕ, ГОЈКО, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1219064168)

— ЧЕКИЋ, Ј, ВАСО, рођен 1912. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001050)

— ЧЕКИЋ, Ј, МАРКО, рођен 1910. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001051)

— ШОКЧЕВИЋ, БЛАГОЈЕ, ВЕЉКО, рођен 
1917. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА, (1219064005)

— ШОКЧЕВИЋ, В, ВИДОСАВА, рођена 1920. 
Српкиња, погинула 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001001052) 

— ШОКЧЕВИЋ, ДРАГОЈА, СТЕВАН, рођен 
1922. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1219064033)

— ШОКЧЕВИЋ, Ј, ЛУКА, рођен 1901. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5103000558)

— ШОКЧЕВИЋ, Ј, МИРКО, рођен 1923. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1945. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5103000560)

— ШОКЧЕВИЋ, ЈОВАН, ТЕОДОР, рођен 1910. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – код 
ПИСКАВИЦЕ/ПРИЈЕДОР, (1134085011)

— ШОКЧЕВИЋ, ТЕОДОР, ЈОВО, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БАЈИНЦИ/СРБАЦ, 
(1219064067)

— ШОКЧЕВИЋ, ТЕОДОР, ЛАЗО, рођен 1903. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1219064063)

— ШОКЧЕВИЋ, ТЕОДОР, МИЛАН, рођен 
1912. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – 
МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, (1219064062)

— ШОКЧЕВИЋ, ТЕОДОР, ТЕДЕ, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ШИДА/СРЕМСКИ 
ФРОНТ, (1219064066)
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Споменик погинулим партизанским борцима, 
1941 – 1945, из села: Греда и Козинци, у селу 

Козинци

Monument to fallen Partisan fighters, 1941 – 
1945, from the village of Greda and Kozinci, in 
the village of Kozinci

КОЗИНЦИ  (6)
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— ДРИНИЋ, НИКОЛА, МИЛЕНКО, рођен 
1926. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ДУБРАВЕ/
БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1217061008)

— ИЛИНЧИЋ, МАРКО, ДМИТАР, рођен 1916. 
Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА, 
(1217061006)

— ИЛИНЧИЋ, МИЛАН, БРАНКО, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СЛАВОНСКА 
ПОЖЕГА, (1217061007)

— ЛАЗИЋ, МИЛАН, СТОЈАН, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МАХЊАЧА код ЖЕПЧА, 
(1217061003)

— СУБОТИЋ, П, ЈЕФТО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001090)

— ТУРУДИЈА, ЛАЗАР, МИЋО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ТРАВНИКА, 
(5001001091)
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КОЧИЋЕВО  (45)

Споменик погинулим партизанским борцима и 
жртвама фашистичког терора, 1941 – 1945, и 
погинулим борцима Отаџбинског рата, 1991 – 

1995,  у селу Кочићево

Monument to fallen Partisan fighters and Victims 
of Fascist Terror, 1941 – 1945, and killed soldiers of 
the Homeland War, 1991 – 1995, in the village of 
Kočićevo
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— АРСЕНИЋ, МЛАЂЕН, ДУШАН, рођен 1924. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЈЕЛАХ/
СРЕДЊА БОСНА  
— БАЈИЋ, С, НЕВЕНКА, рођена 1925. Српкиња, 
погинула 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001057)
— БАНОВИЋ, МИЛАН, БОШКО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
— БАНОВИЋ, ПАНЕ, НИКОЛА, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БУСОВАЧА/ТРАВНИК  
— БАНОВИЋ, ПАНЕ, ПЕТАР, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – СТОПАНИ/ЦЕНТРАЛНА БОСНА  
— БОРОЈЕВИЋ, МИЛЕ, СТЕВАН, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАПИСТИ/БАЊА ЛУКА, 
(5001001058)
— ВИШЊИЋ, М, СЛАВКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001059)
— ВУКОТА, САВАН, ЂУРАЂ, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТЕСЛИЋ, (5001001060)
— ГАКОВИЋ, ЂУРО, ВАСО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДРАЖЕВАЦ/ОБРЕНОВАЦ, 
(5001001062)
— ГАКОВИЋ, ЂУРО, МИЛАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЗМИЈСКА ГЛАВА, 
(5001001061)
— ДАМЈАНОВИЋ, С, НЕВЕНКА, рођена 1927. Српкиња, 
погинула 1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ШИПРАГЕ/ТЕСЛИЋ 
— ДАМЈАНОВИЋ, СТОЈАН, ВИДА, рођена 1922. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРЊАВОР, 
(5001001063)
— ДАМЈАНОВИЋ, Ф, ВОЈИН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ВАЉЕВА, (51030005709
— ДЕСПОТОВИЋ, С, БОШКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ДЕРВЕНТЕ
— ЕЋИМОВИЋ, МИХАЈЛО, ОСТОЈА, рођен 
1918. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – непознато 
— ЗАРИЋ, СИМЕУН, ЈОВАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВЕЛИКА ГОРИЦА, 
(1130034023)    

— ИВАШТАНИН, Ј, ЂУРО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КЛАШНИЦЕ/БАЊА ЛУКА, 
(5001001064)

— ЈАКОВЉЕВИЋ, Д, МИЛЕ, рођен 1928. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЧАЂАВИЦА код БОСАНСКОГ 
НОВОГ, (5001001066)

— ЈАКОВЉЕВИЋ, ДУШАН, ЉУБОМИР, рођен 
1923. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – РАЗБОЈ/
СРБАЦ, (5001001067)

— ЈАКОВЉЕВИЋ, МИЛАН, ВЛАЈКО, рођен 
1914. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001001068)

— ЈАКОВЉЕВИЋ, НН, СИМО, погинуо 1944. године, 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ОТОКА/СРЕМ   

— ЈАКОВЉЕВИЋ, СТЕВАН, ОСТОЈА, рођен 
1910. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРЊАВОР, 
(1206030034)

— ЈАКОВЉЕВИЋ, УРОШ, БОШКО, рођен 
1927. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЦАЗИН  

— ЈАЊЕТОВИЋ, ИЛИЈА, БОШКО, рођен 1924. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – код БАЊА 
ЛУКЕ, (5001001070)

— ЈОВАНЧЕВИЋ, ИЛИЈА, МАРКО, рођен 1905. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1944. године – 
КОЗАРА, (5001001069)

— КУЗМАНОВИЋ, О, ДУШАН, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. БРАЈКОВИЋИ/ТРАВНИК, 
(5001001071)

— КУЗМАНОВИЋ, О, МИХАЈЛО, рођен 1922. 
Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ЛОВАС/
СРЕМСКИ ФРОНТ 

— ЛАНИШТАНИН, БЛАГОЈА, МИЛОШ, рођен 
1908. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – РУДНИК 
ЉУБИЈА/ПРИЈЕДОР, (5001001073)

— ЛАНИШТАНИН, БЛАГОЈА, МИРКО, рођен 
1926. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ШИПРАГЕ/
КОТОР ВАРОШ, (5001001074)

— ЉУБОЈЕВИЋ, ПЕРО, ДУШАН, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГЛОГОВАЦ код ПРЊАВОРА, 
(5001001075)
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— МЕДИЋ, КОСТА, ЛУКА, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАВНИК, (5001001076)
— МЕДИЋ, КОСТА, МИЛОШ, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЛЕПЕНИЦА/ДОБОЈ  
— МИЉЕВИЋ, ТОМО, ТЕДЕ, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЉЕСКОВЕ ВОДЕ код 
ДОБОЈА, (5001001078)
— МИРЈАНИЋ, САВО, ЈОВО, рођен 1911. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним јединицама – ЉЕСКОВЕ ВОДЕ код ДОБОЈА, 
(5001000098) 
— НОВАКОВИЋ, НН, ВОЈИН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – АВАЛА/БЕОГРАД 
— НОВАКОВИЋ, С, УРОШ, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ОБРЕНОВАЦ/СРБИЈА, 
(5001001081)
— НОВАКОВИЋ, СТЕВО, МИРКО, рођен 1922. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГЛОГОВАЦ 
код ПРЊАВОРА, (5001001080)
— ОЉАЧА, БУДИМИР, СТЕВО, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАВНИК, (5001000096) 
— ПРИСТАЈКО, СТЕВО, ПЕТАР, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЧЕЧАВА/ЦЕНТРАЛНА 
БОСНА  
— РИСТИЋ, П, МИХАЈЛО, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. КУКУЉЕ/СРБАЦ, 
(5001001084)   
— СТАНИВУКОВИЋ, ВАСО, БРАНКО, рођен 
1907. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КНЕШПОЉЕ/
КОЗАРА, (0417420021)  
— СТАНИВУКОВИЋ, ВАСО, МИРКО, рођен 
1923. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СУТЈЕСКА, 
(0417420022)  
— СТОЈНИЋ, МИХАЈЛО, ДРАГОЉУБ, рођен 
1920. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ДУГА РЕСА/
КАРЛОВАЦ, (5001000080)  
— ШМИТРАН, СТЕВО, ЂУРО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. КАЛЕНДЕРОВЦИ/
ЦЕНТРАЛНА БОСНА  
— ШМИТРАН, Т, ПЕТАР, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001088)

КРУШКИК  (3)

— АЋИМОВИЋ, РОДОЉУБ, УРОШ, рођен 1922. 
Србин, убијен од усташа 1945. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1200008009)

— СУБОТИЋ, ВУКАШИН, ДРАГУТИН, рођен 
1914. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – код ЂАКОВА, 
(5001001092)

— ШЕШУМ, ПЕРО, ДРАГУТИН, рођен 1922. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000810)
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Споменик погинулим партизанским борцима и  
жртвама фашистичког терора, 1941 – 1945, 

села: Ламинци Брезици, Ламинци Дубраве, 
Ламинци Сређани и Ламинци Јаружани, у 

Ламинцима Сређанима

Monument to fallen Partisan fighters and Victims of 
Fascist Terror, 1941 – 1945, villages: Laminci Brezici, 
Laminci Dubrave, Laminci Sređani, and Laminci 
Jaružani, in Laminci Sređani

ЛАМИНЦИ (БРЕЗИЦИ, ДУБРАВЕ, ЈАРУЖАНИ И СРЕЂАНИ)
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ЛАМИНЦИ БРЕЗИЦИ  (31)

— БОРКОВИЋ, МИХАЈЛО, ВОЈИСЛАВ, рођен 
1919. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ДРАГЕЉИ/
КОЗАРА, (1201012083)

— БОРКОВИЋ, МИХАЈЛО, МИЛАН, рођен 
1925. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – непознато, 
(1201012084)

— БОРКОВИЋ, ПЕТАР, ОСТОЈА, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОТУРЕВИ/БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (1201012080)

— БОРКОВИЋ, Ј, ВЛАДО, рођен 1923. Србин, 
погинуо у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама (Бањалучки партизански одред) – 
непознато 

— БРАНКОВИЋ, МАРКО, ВЛАДО, рођен 1927. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1944. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1201012098)

— ГРАХОВАЦ, МИРКО, МИЛОШ, рођен 1924. 
Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЛАМИНЦИ 
БРЕЗИЦИ, (1201012074)

— ДЕЛИЋ, НН, БОЖИДАР, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. СИБИЊЕ/СЛАВОНИЈА    

— ДОБРИЋ, ЂУРО, РАДОВАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(5001001094)

— ЗМИЈАЊАЦ, ТЕДЕ, ВАСО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (1201012096)

— КАЧАВЕНДА, СТОЈАН, МИРКО, рођен 
1915. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКИ 
НОВИ, (1201012075)

— КРАГУЉ, ЂУРАЂ, ВЕЉКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1201012092)

— КРАГУЉ, МИХАЈЛО, НИКОЛА, рођен 1926. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и саве-
зни чким војним формацијама – КОТУРЕВИ/
БОСАНСКА ДУБИЦА, (1201012090)

— КРАГУЉ, СТОКО, БОГДАН, рођен 1905. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ПУЦАРИ/БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (1201012094)

— КРАГУЉ, ТЕОДОР, СТОЈА, рођена 1923. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СРЕМСКИ 
ФРОНТ, (1201012091)

— ЛУКИЋ, ЈОВО, БРАНКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, 
(1201012044)

— ЛУКИЋ, МИХАЈЛО, МИРКО, рођен 1924. Србин, 
убијен 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РАЈИЋИ/СЛАВОНИЈА, 
(1201012087)
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— ЛУКИЋ, НИКОЛА, СТАЈКА, рођена 1903. 
Српкиња, убијена 1944. године, као припадник   
НОП-а, у директном терору – БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1201012085)

— МАЛБАШИЋ, ТЕШО, МИРКО, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ТEСЛИЋ, 
(5001001095)

— МИКИЋ, ПЕТАР, САВО, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЛАМИНЦИ, (5003001053)

— ПЕРИЋ, МАРКО, РИСТАН, Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)    

— ПУЉАРЕВИЋ, М, ВЛАДО, рођен 1893. Србин, 
убијен од Нијемаца 1942. године, као припадник 
НОП-а – НОВА ТОПОЛА, (5003001062)

— СОВИЉ, МИРКО, СТЕВО, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001096)

— СОВИЉ, САВО, ГОЈКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ДУБИЦА, 
(1201012114)               

— СТАНОЈЕВИЋ, С, БРАНКО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈЕЛАХ/ДОБОЈ    

— ТОМИЋ, ИЛИЈА, МАНОЈЛО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – на ријеци ВРБАС, 
(1201012022)

— ТОМИЋ, МИЛАН, БОШКО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001097)

— ТОМИЋ, МИЛЕ, ЈОВО, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001098)      

— ТОМИЋ, МИХАЈЛО, ИЛИЈА, рођен 1897. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5003001076)

— ТОМИЋ, НИКОЛА, ПЕТАР, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ДУБИЦА, 
(1201012111)

— ШКРБИЋ, ГЛИШО, ЗДРАВКА, рођена 1905. 
Српкиња, нестала 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – РАЗБОЈ, 
(1325031018) 

— ШОБОТА, ЈОВО, ЖАРКО, рођен 1926. Србин, 
утопио се у бјекству од усташа 1944. године, као 
припадник НОП-а – ЛАМИНЦИ, (5003001087)  
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ЛАМИНЦИ ДУБРАВЕ (29)
— БРКИЋ, ОБРАД, МИЛЕ, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВРЊЦИ код КОТОР 
ВАРОША

— БРКИЋ, ОСТОЈА, МИЛОШ, рођен 1928. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВРБАЊА, (1201013022)

— ГВОЗДЕН, ПЕТАР, ДУШАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КЛАДАЊ, (5001001099)

— ГВОЗДЕН, С, ИЛИЈА, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001100)       

— ДЕЈАНОВИЋ, МИХАЈЛО, БОШКО, рођен 
1925. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЕРДЕВИК, 
(1201013034)

— ДЕЈАНОВИЋ, ПАВЛЕ, БОЖО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТОВАРНИК/СРЕМ, 
(1201013029)

— ДЕСПОТОВИЋ, ВАЈА, БОШКО, рођен 1923. 
Србин, умро 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БАЊА ЛУКА, (1201013027)

— ДРАГОЈЛОВИЋ, ИЛИЈА, НИКОЛА, рођен 
1925. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – непознато, 
(1201013006)

— ЂУРИЋ, ТЕОДОР, БРАНКО, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1201013013)

— ЂУРИЋ, ТРИВУН, МИЛОРАД, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЗЕЛЕНГОРА/СУТЈЕСКА, 
(1201013016)

— ЂУРИЋ, ТРИВУН, ОСТОЈА, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЛАМИНЦИ ДУБРАВЕ, 
(1201013017)

— КНЕЖЕВИЋ, РАДОВАН, ВАСО, рођен 1925. 
Србин, убијен 1944. године, као припадник 
НОП-а, у затвору – БАЊА ЛУКА, (1201013012)

— КОНДИЋ, ЂОРЂО, МИРКО, рођен 1910. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од четника 1944. 
године – ЧАРДАЧАНИ/ЛАКТАШИ, (5001001101)

— КОНДИЋ, ЛАЗАР, МАРКО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРАБОВИЦА/ШИПРАГЕ, 
(1201013002)

— МАРЈАНОВИЋ, ЂУРО, МИХАЈЛО, рођен 1924. 
Србин, умро 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (0872024008)

— МАРЈАНОВИЋ, СТОЈАН, САВО, рођен 1928. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ТОПЧИЋ 
ПОЉЕ/СРЕДЊА БОСНА, (5001001102)

— МАРЈАНОВИЋ, ОСТОЈА, ЈОВО, рођен 1927. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВИШЕГРАД, 
(1201013033)  

— МАРКОВИЋ, ДМИТАР, СЛАВКО, рођен 
1928. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПОЉАНЕ/
НОВА ГРАДИШКА, (1201013009)

— МИЛОВАНОВИЋ, БЛАГОЈА, МИХАЈЛО, рођен 
1921. Србин, умро од тифуса 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ШИПРАГЕ/
КОТОР ВАРОШ, (1201013031)

— ПОПОВИЋ, П, БРАНКО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001103)

— РОМИЋ, МАРКО, МИЛАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ШИЉЕГОВАЦ/КОТОР 
ВАРОШ, (1201013007)

— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ВИД, СТЕВО, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДУБРАВЕ ЛАМИНЦИ, 
(1201013005)
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— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ДМИТАР, МИРКО, рођен 
1923. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПОНИР код 
КОТОР ВАРОША, (1201013003)

— СМИЉАНИЋ, ДМИТАР, МИЛАН, рођен 
1923. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КЛАШНИЦЕ, 
(1201013001)   

— ТАРАНЏИЈА, МИЛАН, НИКОЛА, рођен 
1921. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРИЈЕДОР, 
(1201013026)

— ТОДОРОВИЋ, ЂУРАЂ, ПЕРО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БРЕЖИЦЕ, (1201013008)

— ТОДОРОВИЋ, ЈОВАН, ВЛАДО, рођен 1923. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЕРДЕВИК/
СРЕМ  

— ЋУЛИБРК, ОСТОЈА, МИРКО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ШИД, (1201013010)

— ШЊЕГОТА, М, ДУШАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001104)

ЛАМИНЦИ ЈАРУЖАНИ  (12)
— БАБИЋ, СТОЈАН, ПЕТАР, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КРУПАЊ/СРБИЈА, 
(1220068008)

— ВУЈАНОВИЋ, НН, МИЛАН, рођен у селу 
Ламинци. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. СТОПАНЕ/
ЦЕНТРАЛНА БОСНА  

— ВУЈИЋ, МАНОЈЛО, МИРКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ГРЕДА код БОСАНСКЕ 
ГРАДИШКЕ, (1220068006)

— ВУКОВИЋ, ПЕТАР, ЈОВО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код КАЛИНОВИКА, 
(5001001105)    

— ЛИСИЦА, ВИДОЈЕ, ЈОВАН, рођен 1903. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(0423025001)   

— ЛИСИЦА, ИЛИЈА, СТЕВО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈЕЛАХ/ДОБОЈ, 
(1220068004) 

— ПЈАНИЋ, ЂУРАЂ, МИРКО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БАЊА ЛУКА, (0662044042)  

— РАТКОВИЋ, МАРКО, СТОЈАН, рођен 1923. 
Србин, умро од тифуса 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – у болници 
МОШТАНИЦА/БОСАНСКА ДУБИЦА, (1220068009)

— САРАЈЛИЋ, МАНОЈЛО, ЈОВО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. СОЉАНИ, (1220068007)

— СТАНИШЉЕВИЋ, ПЕТАР, ЂУРО, рођен 1913. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1941. 
године, у затвору – БАЊА  ЛУКА, (1220068010)

— СУБОТИЋ, ИЛИЈА, ДУШАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (1220068002)

— СУБОТИЋ, МИЛЕ, ЉУБО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – РУДНИК ЉУБИЈА, 
(1220068003)
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ЛАМИНЦИ СРЕЂАНИ  (9)
— ГВОЗДЕН, БЛАЖО, РАЈКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ОРАХОВА, (1220069013)

— ГВОЗДЕН, НИКОЛА, ЉУБО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ТРАВНИКА, 
(5001001107)

— ГВОЗДЕН, ПЕЈО, РАЈКО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, 
(1220069012)

— ГВОЗДЕН, ПЕТАР, МАНОЈЛО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1205021049)

— ГОГИЋ, СТЕВАН, МИЛАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПСУЊ, (2325025048)       

— ЈЕЈИНИЋ, ЛАЗАР, ПЕРО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПОДГРМЕЧ, (1220069010) 

— КОВАЧИЋ, ЂОРЂЕ, ЛУКА, рођен 1915. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1220069002)  

— ПАВКОВИЋ, ЂУРАЂ, МИРКО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЛАМИНЦИ СРЕЂАНИ, 
(1220069014)

— СЛАДОЈЕВИЋ, БЛАЖЕ, ЉУБА, рођена 
1907. Српкиња, припадник НОП-а, убијена од 
усташа 1944. године, у затвору – БАЊА ЛУКА, 
(1220069023)    

ЛИСКОВАЦ  (2)
— БАРИШИЋ, ИВАН, ЗВОНКО, рођен 1929. Хрват, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ХАБЉАНОВЦИ, 
(2346166017)

— ХИНЗБЕРГ, В, ОТО, рођен 1907. Нијемац, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001109)
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ЛУЖАНИ  (11)
— ВРАНИЋ, ВАСИЛИЈЕ, БОГДАНА, рођена 
1928. Српкиња, погинула 1945. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – код 
БЈЕЛОВАРА, (7005001119)  

— ВРАНИЋ, МИЛАН, БОГДО, рођен 1911. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1207039024)

— ВРАНИЋ, НИКОЛА, МИЛАН, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ТЕШЊА, (1207039005)

— КОВАЧЕВИЋ, ЂОКО, ТРИВО – ТРИВИЦА, 
рођен 1915. Србин, умро 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА    

— ЉОЉИЋ, НИКО, НИКОЛА, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БИСТРИЦА/ПРОСАРА, 
(1207039017)

— МАРИЋ, ГАВРО, ДРАЖЕ, рођен 1911. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001110)

— МАРЈАНОВИЋ, МИХАЈЛО, ЉУБО, рођен 
1923. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – 
ПРИЈЕДОРСКА БИСТРИЦА, (1207039016)

— МАРЈАНОВИЋ, МИХАЈЛО, МАРИЈА, Српкиња, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљена и убијена од усташа 
1944. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА

— РИБИЋ, М, МИРКО, рођен 1920. Србин, убијен 
од Нијемаца 1945. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а,  у логору – ЊЕМАЧКА, 
(5001000017)

— ЋОСИЋ, МАРКО, МИЛАН, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1207039009)  

— ШВРАКА, ПАНТЕ, МИРКО, Србин, погинуо 1942. 
године, у НОБ-у и савезничким војним формацијама 
– с. ЕЛЕЗАГИЋИ/ПОТКОЗАРЈЕ, (5001001112)
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— БАРАЋ, МИЋО, СТЕВО, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОПРИВНИЦА, 
(1217060004)

— ШВРАКА, ЈОВО, ДУШАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КРУШКИК/БОС. 
ГРАДИШКА, (1217060012)

Споменик погинулим партизанским 
борцима и жртвама фашистичког терора, 

1941 – 1945, у селу Мачковац

Monument to fallen Partisan fighters and 
Victims of Fascist Terror, 1941 – 1945, in the 
village Mačkovac

МАЧКОВАЦ  (2)
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Споменик погинулим партизанским борцима и 
жртвама фашистичког терора, 1941 – 1945, и 
погинулим борцима Отаџбинског рата, 1991 – 

1995,  у селу Машићи

Monument to fallen Partisan fighters and Victims 
of Fascist Terror, 1941 – 1945, and to the Soldiers 
of the Homeland War, 1991 – 1995, in the village of 
Mašići

МАШИЋИ  (103)
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— АДАМОВИЋ, ЂУРО, ЈОВАН, рођен 1906. Србин,  
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато  
— АДАМОВИЋ, ЈОВАН, СЛАВКО, рођен 1926. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОКОШАРИ/
ТРАВНИК, (0938093031)
— БАЈИЋ, ВИД, СТЕВО, рођен 1921. Србин, погинуо 
1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ВУЧЈЕ/ГЛОГОВАЦ, (5001001113)
— БАЈИЋ, СИМО, ДУШАН, рођен 1914. Србин, 
умро 1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (1220070093)
— БАЈИЋ, СИМО, ЂОРЂО, рођен 1920. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, (1220070094)
— БАШТИНАЦ, ГЛИГО, ДУШАН, рођен 1912. 
Србин, убијен од усташа 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – НОВА 
ТОПОЛА, (1220070122)
— БАШТИНАЦ, ГЛИГО, ЛАЗАР, рођен 1905. Србин, 
умро 1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ВЛАШИЋ/ТРАВНИК, (1220070123)
— БАШТИНАЦ, МИЛЕ, БОШКО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВИЈАЧАНИ/ЦЕНТРАЛНА 
БОСНА, (1220070128)
— БАШТИНАЦ, МИЛЕ, ДУШАН, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1220070120)
— БЕРИЋ, МИХАЈЛО, ЈОВАН, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – РУДНИК ЉУБИЈА, 
(5001001114)
— БЕРИЋ, МИХАЈЛО, ОСТОЈА, рођен 1903. 
Србин, погинуо од усташа 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – НОВА 
ТОПОЛА, (1220070034)
— БЈЕЛИЋ, СТАНКО, БРАНКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1220070001)
— БЈЕЛИЋ, СТАНКО, МИЛОШ, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1220070002)
— БОСНИЋ, З, ИЛИЈА, рођен 1914. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – САНСКИ МОСТ, (1220070079)  
— БОСНИЋ, ЛУКА, ЛАЗАР, рођен 1914. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као припадник 
НОП-а, у логору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(0855079005)
— БОСНИЋ, МИКАН, ЈОШО, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато    

— БРАНКОВИЋ, ЂОРЂО, ДРАГОЈА, рођен 
1925. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БЕОГРАД, 
(5001001115)

— БРАНКОВИЋ, ЈОВАН, ДУШАН, рођен 1910. 
Србин,  погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – непознато

— БУВАЧ, ИЛИЈА, СЛАВКО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1220070036)

— ВИДОВИЋ, ВИД, БРАНКО, рођен 1913. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1220070070)

— ВИДОВИЋ, ВИД, ДРАГОЈА, рођен 1910. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1220070067)

— ВИДОВИЋ, ЂУРАЂ, СТОЈАН, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПОГЛЕЂЕВО/КОЗАРА, 
(1220070039)

— ВИДОВИЋ, ЂУРО, БОГДАН, рођен 1910. Србин, 
убијен 1944. године, као припадник НОП-а, у 
затвору – БАЊА ЛУКА, (1220070081)

— ВИДОВИЋ, ИЛИЈА, БРАНКО, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1220070068)

— ВИДОВИЋ, ИЛИЈА, ВАСО, рођен 1909. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈОШАВКА код БАЊА ЛУКЕ, 
(1220070069)

— ВИДОВИЋ, ЛАЗО, МИРКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1220070054)

— ВИДОВИЋ, ЉУБО, МОМИР, рођен 1926. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1220070073)

— ВИДОВИЋ, ПЕЈО, ОСТОЈА, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001116)

— ВИДОВИЋ, РИСТО, МИЛАН, рођен 1923. Србин, 
умро 1942. године, као заробљеник припадник 
бивше југословенске војске – ЛИНБУРГ, 
(1220070082)

— ВИЛЕНДЕЧИЋ, ПАНТЕЛИЈА, ВОЈКО, рођен 
1907. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – МАШИЋИ 

— ВРАНИЋ, СИМО, ЂОРЂО, рођен 1921. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник 
припадник НОП-а, у логору - ЈАСЕНОВАЦ, 
(1220070025)
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— ВУКОЈЕВИЋ, ОСТОЈА, ДРАГОЈЕ, рођен 
1925. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА/
ТРАВНИК, (1220070074)
 — ГАЈИЋ, ОСТОЈА, НИКОЛА, рођен 1920. Србин,  
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато    
— ГРАХОВАЦ, СТЕВАН, ТРИВО, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато 
— ГРУЈИЧИЋ, ИЛИЈА, РАЈКО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РАКЕЛИЋИ/ПРИЈЕДОР, 
(5001001119)       
— ГРУЈИЧИЋ, САВАН, ВИД, рођен 1914. 
Србин,  учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ 
— ДОБРЊАЦ, СТАНКО, ПАВЛЕ, рођен 1907. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1220070085)
— ДОБРЊАЦ, СТАНКО, ПЕТАР, рођен 1914. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1220070043)
— ЂАКОВИЋ, МИХАЈЛО, МИРКО, рођен 
1928. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКИ 
НОВИ, (0883085056)
— ЂУКИЋ, ЂОРЂЕ, ДРАГОЈА, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1220070143)
— ЂУКИЋ, МИЛЕ, САВО, рођен 1909. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато  
— ЖМИРИЋ, МИЛАН, РАДЕ, рођен 1928. Србин, 
погинуо 1944. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – САРАЈЕВО, (1206031024)
— ЈОВИЋ, СТЕВО, МИЛОВАН, рођен 1912. Србин, 
убијен 1942. године, као припадник НОП-а – 
непознато, (5002000194)
— ЈОТИЋ, СТОЈАН, ОСТОЈА, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ШЕКОВИЋИ код 
ВЛАСЕНИЦЕ, (1220070146)
— КЕСЕРОВИЋ, ИЛИЈА, ЈОВО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1220070118)
— КЕСЕРОВИЋ, СТОЈАН, ЂОРЂО, рођен 1921. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА 
— КЕСЕРОВИЋ, ТРИВО, ЂОРЂО, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1220070117)

— КЕСИЋ, ГЛИГО, СТОЈАН, рођен 1900. Србин, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, као 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1220070028)

— КЕСИЋ, ЈОВО, СТОЈАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001120)

— КОВАЧЕВИЋ, МАРКО, УРОШ, рођен 1910. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЈЕЛОВАЧКА 
ЦЕСТА/ПРИЈЕДОР 

— КОВАЧЕВИЋ, СТАНКО, ЉУБОМИР, рођен 
1921. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СТУДЕНА/
ПРИЈЕДОР, (1128018013)

— КОЈИЋ, БОЖО, УРОШ, рођен 1907. Србин, 
убијен 1942. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – МАШИЋИ, (1220070101)

— КОЊЕВИЋ, ЈОВО, ЂОРЂО, рођен 1920. Србин,  
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код БЕЛЕ ЦРКВЕ/СРБИЈА, 
(1220070044) 

— КУКРИЋ, ДАНИЛО, МИЛАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1220070099)

— КУСИЋ, ОСТОЈА, ЉУБО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЖАБЉАК/ТЕШАЊ, 
(1220070135)

— КУТЛАЧА, ВАСО, ВИДА, рођена 1895. Српкиња, 
припадница НОП-а, убијена од усташа 1944. 
године, у директном терору – МАШИЋИ, 
(5103000662)

— КУТЛАЧА, ВАСО, ЂОРЂО, рођен 1921. Србин, 
нестао 1941. године, у борбама од 6. 4. до 7. 7. 
1941. године, (1220070137)

— КУТЛАЧА, ВАСО, МИЛОШ, рођен 1919. Србин, 
нестао 1941. године, у борбама од 6. 4.           до 7. 
7. 1941. године, (1220070138)

— КУТЛАЧА, ЈОВАН, СТЕВО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДРВАР, (1197002073) 

— КУТЛАЧА, СТОЛЕ, ДУШАН, рођен 1907. Србин, 
погинуо од усташа 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКИ 
НОВИ, (1220070142)

— ЛАТИНЧИЋ, НН, МИЛУТИН, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ПЛОШЧИЦА/СЛАВОНИЈА   

— МАРКОВИЋ, СТЕВАН, БОШКО, рођен 1919. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1220070049)
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— МИТРОВИЋ, ПЕТАР, ВЕЉКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРСТ, (1220070132)

— МИТРОВИЋ, ПЕТАР, ДРАГАН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – АНДРИЈЕВЦИ/СРЕМ, 
(1220070130)

— МИТРОВИЋ, ПЕТАР, ПЕТРА, рођена 1918. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ЖАБЉАК/
ТЕШАЊ, (1220070131)

— ПАЈДИЋ, МИЛЕ, ЉУБО, рођен 1912. Србин, 
умро од тифуса 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. МАШИЋИ, 
(5001001122)

— ПЕПИЋ, ЈОВО, ЗДРАВКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, 
(1220070007)

— ПЕПИЋ, ЈОВО, МИРКО, рођен 1911. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЛОМОВИТА/КОЗАРА, 
(1220070013)

— ПЕПИЋ, МИХАЈЛО, МИЛАН, рођен 1906. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - КОЗАРА, (5001001123)

— ПЕПИЋ, ПЕТАР, ЂОРЂЕ, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1220070014)

— ПЕПИЋ, РАДЕ, БОШКО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1220070012)

— ПЕПИЋ, РАДЕ, МИЛОШ, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1220070011)      

— ПЕПИЋ, РАДЕ, СТЕВО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - непознато, (1220070009)

— ПЕПИЋ, РАДЕ, УРОШ, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРСТ, (1220070010)      

— ПЕЋАНАЦ, ПЕЈО, МИЛИВОЈ, рођен 1911. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама –  с. ЈАЗОВАЦ/КОЗАРА, 
(1220070098)

— РАДУМИЛО, ЛАЗО, СТОЈАН, рођен 1904. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору - ЈАСЕНОВАЦ, 
(1220070089)

— РАДУМИЛО, МИЛАН, БОШКО, рођен 
1918. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА 
код ТРАВНИКА, (1220070114)

— РАДУМИЛО, МИЛАН, РАДЕ, рођен 1909. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1220070090)
— РАДУМИЛО, СИМО, МИРКО, рођен 1900. 
Србин, убијен од Нијемаца 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЊЕМАЧКИ ЛОГОР, (0399149010)
— РАДУМИЛО, СТЕВАН, ЈОВАН, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1220070088)
— РАДУМИЛО, СТЕВАН, РАЈКО, рођен 1917. 
Србин, убијен од усташа 1941. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1220070087)
— РАЂЕНОВИЋ, ИЛИЈА, САВО, рођен 1908. Србин, 
убијен 1942. године, као припадник НОП-а, у 
затвору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1206030007)
— РАЂЕНОВИЋ, ИЛИЈА, СТОЈАН, рођен 1914. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1944. године – 
БОСАНСКА ДУБИЦА, (1220070091)
— РАКОВИЋ, ЈОВО, БРАНКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДЕРВЕНТА, (1220070078)
— РАКОВИЋ, МИХАЈЛО, РАДЕ, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРОСАРА/на ријеци САНИ, 
(5001001127)
— РАКОВИЋ, НИКО, МИЛАН, рођен 1904. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ПРИЈЕДОРА, 
(5001001125)
— РАКОВИЋ, ПЕТАР, КРСТАН, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДЕРВЕНТА, (5001001124)
— РАКОВИЋ, ПЕТАР, ОСТОЈА, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПЕТКОВАЦ/жељезничка 
станица, (5001001126)
— РЕМЕТИЋ, ЈОВО, МАРКО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЈАЗОВАЦ, (1220070126)
— РИСТИЋ, СТЕВО, ЉУБОМИР, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТУРЈАК/КОЗАРА, 
(5001001129)
— СТОЈНИЋ, УРОШ, БОЖИДАР, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1220070116)

— ТОДОРОВИЋ, МИЛЕ, РАДЕ, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1220070066)
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— ТОДОРОВИЋ, ПЕТАР, ВЕСО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(5001001130)

— ТОПИЋ, МИЛАН, МИХАЈЛО, рођен 1902. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1220070147)

— ТУРЈАЧАНИН, ДУШАН, ВОЈИН, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ДЕРВЕНТА, 
(1220070041)

— ТУРЈАЧАНИН, ДУШАН, РАДЕ, рођен 1925. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1220070042)

— ТУЧЕН, БЛАГОЈЕ, НИКОЛА, рођен 1905. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1941. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1220070109)

— ТУЧЕН, БЛАГОЈЕ, СТОЈАН, рођен 1923. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1220070110)

— ТУЧЕН, МИЛОШ, МИРКО, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1220070108)

— ТУЧЕН, ПЕРО, ВИД, рођен 1911. Србин, погинуо 
1941. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – непознато 

— УСОРАЦ, МАРКО, ОСТОЈА, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1220070115)

— ЧИКИЋ, ЈОВАН, ОСТОЈА, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЛОМОВИТА/КОЗАРА, 
(1220070136)

— ШКРБАЦ, МИЛАН, ДУШАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЧЕЛИНАЦ/БАЊА ЛУКА, 
(1220070133)  
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МИЛОШЕВО БРДО  (29)

— АЋИМОВИЋ, М, МИРКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001131)
— АЋИМОВИЋ, МИЛЕ, РОДОЉУБ, рођен 1895. 
Србин, погинуо 1944. године, као заробљеник, 
припадник НОВ и ПОЈ - КОЗАРА, (1200008008)
— БАБИЋ, ЈАКОВ, МАРКО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(0369034008)
— БАБИЋ, МИХАЈЛО, СТАНОЈА, рођен 1919. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ШИМИЋИ/
КОЗАРА, (1222074072)
— БАБИЋ, ОСТОЈА, ЉУБО, рођен 1916. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5103000692)
— БАБИЋ, РАДЕ, ЂОКО, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВРБАШКА, (1222074067)
— БАБИЋ, СТЕВО, МИРКО, рођен 1905. Србин, 
убијен од Нијемаца 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1222074210)
— БЈЕЛАЈАЦ, ДРАГОЈЕ, БОГДАН, рођен 1913. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ОРАХОВА, 
(5001001132)
— ГЛИГИЋ, ДУШАН, БОГДАН, рођен 1917. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1222074048)
— ГЛИГИЋ, Ђ, РАДЕ, рођен 1924. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – СТАРА ГРАДИШКА   
— ГЛИГИЋ, ЂУРАЂ, РАДОВАН, рођен 1922. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1222074057)      
— ГЛИГИЋ, ИЛИЈА, МИЛУТИН, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1222074042)
— ГЛИГИЋ, МАРКО, АНКА, рођена 1922. Српкиња, 
умрла 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. МИЛОШЕВО БРДО 
— ДАНИЛОВИЋ, МИХАЈЛО, ОСТОЈА, рођен 
1918. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – МАРИБОР, 
(1222074104)

— ЗМИЈАЊАЦ, МАРКО, ПЕТАР, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1222074168)

— КОТУР, ДРАГУТИН, СТЕВО, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1222074229)

— КОТУР, М, СЛАВКО, рођен 1928. Србин, погинуо 
1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ГРМЕЧ, (1222074227)

— КОТУР, МИЛОШ, ЦВИЈО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВИТЛОВСКА/КОЗАРА, 
(1222074224)

— ЛАКОБРИЈА, ЂОРЂЕ, МИЛАН, рођен 1907. 
Србин, погинуо 1942. године, учесник у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама, заробљен и 
убијен од усташа 1942. године, у логору – СТАРА  
ГРАДИШКА, (0945043033)

— ЛУКИЋ, МАРКО, ПЕТАР, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (5001001133)

— ЛУКИЋ, ЦВИЈО, ЈОВАНКА – ЈОКА, рођена 
1925. Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(1222074222)

— ПРЕЛИЋ, МИЛОВАН, ОСТОЈА, рођен 1909. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – МИЛОШЕВО 
БРДО, (2596130030)   

— ПУРЕТА, МИЛАН, ЗДРАВКО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – РАЈИЋИ/НОВСКА, 
(1222074125)

— СТАЈЧИЋ, МИРКО, СТЕВАН, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (1222074176)
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— СУБОТИЋ, М, ПЕРО, рођен 1921. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5103000825)

— ТЕШИЋ, ЛУКА, ОСТОЈА, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПАТРИЈА/КОЗАРА, 
(0126034011)      

— УГРЕНОВИЋ, ЈОВАН, ВЕЉКО, рођен 1922. 
Србин, умро од тифуса 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – с. 
МИЛОШЕВО БРДО, (5001001134)

— УГРЕНОВИЋ, ЈОВАН, ЂОКО, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МОСТАР, (1223075060)

— УГРЕНОВИЋ, КРСТО, МИРКО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – АЛЕКСАНДРОВАЦ/
ЛАКТАШИ, (1200007052)
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МИЉЕВИЋИ  (37)

 

Споменик погинулим партизансим борцима и 
жртвама фашистичког терора, 1941 – 1945, 
из села Миљевићи, са бистом Миле Ристића, 

учесника у пробоју из Јасеовачког логора

Моnument to fallen Partisan fighters and Victims 
of Fascist Terror, 1941 – 1945, from the village of 
Miljevići, with the bust of Mile Ristić, a participant 
in the breakthrough from the Jasenovac camp
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— БОРКОВИЋ, НН, ОСТОЈА, рођен 1902. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001135)
— ГАЈИЋ, Н, МИЛЕ, рођен 1906. Србин, погинуо 
1941. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (1911063006)    
— ДУКИЋ, Д, МИЛОШ, рођен 1888. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001136)   
— ДУКИЋ, И, ДУШАН, рођен 1918. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а –  
с. МИЉЕВИЋИ, (5103000875)
— ДУКИЋ, И, ЈОВАН, рођен 1920. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а – с. 
МИЉЕВИЋИ, (5103000876)
— ДУКИЋ, Ј, ПЕТАР, рођен 1904. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001137)
— ДУКИЋ, МИЛОШ, САВО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. МИЉЕВИЋИ, 
(1220071013)     
— ИЛИЋ, ПРОЛЕ, ЖИВКО, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1220071025)  
— ИЛИЋ, ПРОЛЕ, МИЛОШ, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1220071024)
— ЈОКИЋ, М, МИЛАН, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДУГА РЕСА/КАРЛОВАЦ, 
(1220071010)        
— КАРАПЕТРОВИЋ, ВАСО, ИЛИЈА, рођен 
1924. Србин, учесник у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама, заробљен и убијен од 
Нијемаца 1942. године, у логору – BUCHENWALD, 
(1220071052)
— КАРАПЕТРОВИЋ, С, МИЛУТИН, рођен 
1907. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001001138)
— КОВАЧЕВИЋ, МАРКО, ДУШАН, рођен 
1927. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КЛАШНИЦЕ 
код БАЊА ЛУКЕ, (1220071029)
— КОВАЧЕВИЋ, МАРКО, МИРКО, рођен 1922. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КНЕЖИЦА/
БОСАНСКА ДУБИЦА, (1220071028)
— КОВАЧЕВИЋ, МАРКО, УРОШ, рођен 1911. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1220071027)

— ЛАКИЋ, Г, ЉУБО, рођен 1921. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001139)

— ЛАКИЋ, НН, ДУШАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато    

— МУДРЕША, БОШКО, МИЛАН, рођен 1925. 
Црногорац, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЗИДАНИ 
МОСТ, (1220071059)   

— ПЕТРОВИЋ, ГАВРО, ЉУБО, рођен 1910. Србин, 
умро 1944. године, као заробљеник, припадник 
НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1220071084)

— ПЕТРОВИЋ, Ј, ЦВИЈО, рођен 1919. Србин, 
убијен од усташа 1944. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1220071074)  

— ПИЛИПОВИЋ, ЂУРАЂ, МИРКО, рођен 1914. 
Србин, убијен 1944. године, као припадник   
НОП-а, у логору – СИСАК , (1220071026)

— ПИЛИПОВИЋ, ЂУРАЂ, РАЈКО, рођен 1909. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1220071066)

— ПИЛИПОВИЋ, ЂУРАЂ, САВО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТУРЈАК/КОЗАРА, 
(1220071067)

— ПИЛИПОВИЋ, ЛУКА, БРАНКО, рођен 1918. 
Србин, убијен од Нијемаца 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОВ и ПОЈ – ЊЕМАЧКИ 
ЛОГОР, (1220071038)

— ПИЛИПОВИЋ, МИЛЕ, ДРАГОЈА, рођен 
1917. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СКОПЉЕ, 
(1220071070)

— ПИЛИПОВИЋ, МИЛЕ, МИЛОШ, рођен 1919. 
Србин, убијен од Нијемаца 1942. године, као 
заробљеник, припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1220071072)

— РАЈКОВИЋ, НИКОЛА, ДАРКО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. МИЉЕВИЋИ/КОЗАРА, 
(1220071092)  

— РЕМИЋ, НН, ЧЕДО, рођен 1914. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – непознато

— РИСТИЋ, ЂОРЂЕ, МИЛАН, рођен 1899. Србин, 
убијен од Нијемаца 1943. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1220071043)     

— РИСТИЋ, ЂОРЂЕ, ОСТОЈА, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1220071044)    
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— РИСТИЋ, ЂОРЂЕ, ЦВИЈО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1220071045)

— РИСТИЋ, ЈОВАН, ЈОВО, рођен 1925. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1220071055)

— РИСТИЋ, ЈОВАН, ЦВИЈО, рођен 1914. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник, 
припадник НОП-а, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1220071056)

— РИСТИЋ, МИЛАН, ДУШАН, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1220071046)

— ТОДОРОВИЋ, П, ВЕСО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001140)    

— ТОДОРОВИЋ, ЋИРО, МИЛОШ, рођен 
1902. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – с. 
РОМАНОВЦИ, (1220071014)

— ШОКЧЕВИЋ, МИЋО, МИРКО, рођен 1910. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. КИЈЕВЦИ/
КОЗАРА, (1220071017)   

МИЧИЈЕ  (4)
— ПАВИЋ, ИВО, ЈАНКО, рођен 1910. Хрват, убијен 
1945. године, као припадник НОП-а, у директном 
терору – МИЧИЈЕ, (1221072001)       

— ЋОРКОВИЋ, ИВО, РАДИСЛАВ, рођен 
1922. Хрват, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ШИМИЋИ, 
(1221072006)  

— ЋОРКОВИЋ, ПЕЈО, ЗВОНКО, рођен 1923. Хрват, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато,  (1221072004)     

— ЋОРКОВИЋ, ПЕТАР, ВИНКО, рођен 1921. Хрват, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (1221072003)  

    

МОКРИЦЕ  (2)
  
— КАХРИЋ, АРАД, КАСИМ, рођен 1915. Муслиман, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАВНИК, (1201017054)

— ПИВАЧ, АДИЛ, ИБРО, рођен 1922. 
Неопредијељен, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – МРКОЊИЋ 
ГРАД 

НОВО СЕЛО  (1)
— ДАКИЋ, СТИПО, ЛУКА, рођен 1920. Хрват, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГОРЊА ДОЛИНА, 
(2302032001)

НОВА ТОПОЛА  (3)
— ВАЛЕНТА, ЈОСИП, СТЈЕПАН, рођен 1919. Остали, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СЛАВОНСКА ПОЖЕГА, 
(2325028001)

— ГЛИГОРИЋ, ВАСО, ДРАГАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КЛАШНИЦЕ, (1206031005)

— МАРТИЊКО, Ј, БАРТОЛ, рођен 1920. Погинуо 
1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КАРЛОВАЦ  
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ОРАХОВА  (48)

Спомен-парк у Бистрици: Споменик погинулим 
партизанским борцима и жртвама 

фашистичког терора, 1941 – 1945, из села 
Орахова

Bistrica Memorial Park: Monument to fallen 
Partisan fighters and Victims of Fascist Terror, 
1941 – 1945, from the village of Orahova 



128

Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а, 1941 – 1945, са подручја општине Градишка/Босанска Градишка 
Killed NOB fighters and NOP associates, 1941 – 1945, from the area of Gradiška/Bosanska Gradiška Municipality

Списак није потпун List is not finished yet

— АБРАМОВИЋ, АНТУН, АНТУН, рођен 
1919. Хрват, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – непознато, 
(2151008014)     
— БАБИЋ, ЈОВО, УРОШ, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЧАТРЊА, (1229082005)
— БЕЈТИЋ, ОМЕР, АЛИЈА, рођен 1913. Југословен, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТЕСЛИЋ 
— БРАДАРИЋ, Х, АДИЛ, рођен 1922. Муслиман, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001142)
— БУНГУРОВИЋ, САЛКО, МУЈО, рођен 1922. 
Муслиман, убијен од усташа 1942. године, 
као припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1229082150)
— ВРАЧАР, МИЛАН, ЛУКА, рођен 1923. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001001143)
— ГОНЧИН, И, БРАНКО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001144)
— ДАЈИЋ, ШАХБАЗ, МУСТАФА, рођен 1922. 
Муслиман, убијен од усташа 1942. године, 
као заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1229082171)
— ДУДАКОВИЋ, ИБРО, ОСМАН, рођен 1912. 
Муслиман, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКИ 
НОВИ, (1229082168)
— ЗИЛЏИЋ, СМАЈО, МУРАТ, рођен 1908. 
Муслиман, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВРИШТИК/
ПРОСАРА, (5001001145)
— ЗЛОКАПА, Ј, ЛАЗО, рођен 1920. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001146)
— ИМШИРЕВИЋ, ХАМЗО, РАМО, рођен 1927. 
Муслиман, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ДВОР НА 
УНИ, (1229082149)
— ИСИЋ, АТИФ, ОСМАН, рођен 1917. Муслиман, 
рањен 1944. године у борбама за Карловац,  у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама, умро 
у болници 1945. године – ОГУЛИН
— ИСИЋ, МЕХМЕД, РЕЏО, рођен 1922. Муслиман, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, 
(1229082145)
— ЈАХИЋ, МУЈО, СЕЈФО, рођен 1922. Србин, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, 
као припадник НОП-а, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1229082166)

— КАХРИЋ, О, МУЈО, рођен 1922. Ром, припадник 
НОП-а, убијен од усташа 1942. године, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ 
— ЛАБУДИЋ, В, МАРКО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - КОЗАРА, (5001001147)
— ЛОЈИЋ, ИДРИЗ, ОСМАН, рођен 1902. Муслиман, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ОРАХОВА, (1229082143)
— ЛОЈИЋ, ОСМАН, МЕХО, рођен 1910. 
Неопредијељен, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, као припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ 
— МЕХАНИЋ, МЕХМЕД, МУЈО, рођен 1924. 
Муслиман, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, као припадник НОП-а, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (1229082187)          
— МЕХАНИЋ, САЛКО, ОСМАН, рођен 1909. 
Муслиман, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, као припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1229082130)                   
— МИЛОВАНОВИЋ, С, ПЕТАР, рођен 1909. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001001148)
— МИРИЋ, БУДО, ЂУРО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ФРУШКА ГОРА, 
(1229082043)
— МИРИЋ, Ђ, МИЛИЦА, рођена 1917. Српкиња, 
погинула 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001149)     
— МИРИЋ, ПЕТАР, ПЕРО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – РАВНА ГОРА, (1229082021)
— МИРИЋ, РАДЕ, РАЈКО, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БАЧКА ПАЛАНКА, 
(1229082042)
— МИРИЋ, СТЕВО, ДУШАН, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1229082008)
— МИРКОВИЋ, МАТИЈА, МИЛАН, рођен 1919. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5001001150)
— МОМЧИЛОВИЋ, ПЕТАР, НОВАК, рођен 
1912. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – САНЏАК, 
(2423065010)
— МОМЧИЛОВИЋ, РАДЕ, МИЛАН, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001001151)
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— МУМИНОВИЋ, СУЉО, ХАСО, рођен 1921. 
Неопредијељен, припадник НОП-а, заробљен 
и убијен од усташа 1942. године, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1229082125)
— НЕИМАРЕВИЋ, Ј, БОШКО, рођен 1919. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001001152)
— ПАЛИЈА, И, ИЛИЈА, рођен 1912. Србин, погинуо 
1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001153)
— ПОПОВИЋ, ВАСО, БОРИВОЈЕ, рођен 1926. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – МАЈЕВИЦА, 
(1662023017)
— ПОПОВИЋ, ВАСО, НИКОЛА, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – РОМАНИЈА, (1662023016)
— ПРИЦА, МИЛЕ, РАДЕ, рођен 1921. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЊЕМАЧКА, (1229082115)
— СКОПЉАК, СИМЕУН, МИРКО, рођен 1913. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001001154)
— СОФТИЋ, АВДО, ИЛИЈАЗ, рођен 1924. 
Муслиман, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПОДРАВСКА 
СЛАТИНА, (1229082138)
— ТАХИЋ, ЈУСУФ, КАДИР, рођен 1924. Муслиман, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БАЊА КОВИЉАЧА, 
(1229082137)
— ТИЧЕВИЋ, СУЉО, ХАЛИЛ, рођен 1922. 
Југословен, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (1229082167)
— ТОРОМАН, Д, СТАНКО, рођен 1905. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001155)
— ЋАТИЋ, СМАИЛ, САЛИХ, рођен 1924. 
Муслиман, припадник НОП-а,  заробљен и убијен 
од усташа 1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1229082178)
— ХАЂАГА, И, ЕДХЕМ, рођен 1916. Муслиман, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001156)    
— ХАЛИЛБАШИЋ, ДЕДО, АРИФ, рођен 1907. 
Муслиман, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРИЈЕДОР, 
(1229082175)   
— ШКОРИЋ, СУЉО, МЕХО, рођен 1922. Муслиман, 
припадник НОВ и ПОЈ, заробљен и убијен од 
Нијемаца 1942. године – ЊЕМАЧКИ ЛОГОР, 
(1229082173)     

— ШОП, М, НИКОЛА, рођен 1909. Србин, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ТРАВНИК, (5001001157)    

— ШУВАК, МАРКО, МИРКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001159)

— ШУВАК, ПАВЛЕ, САВО, рођен 1909. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – БОСАНСКА ДУБИЦА, 
(5001001158)    

ОРУБИЦА  (1)
— БАРАЋ, ЛАЗАР, НИКОЛА, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ОРУБИЦА, (1603012003)

ПЕТРОВО СЕЛО  (12)
— АРЕЖИНА, ЛАЗО, ИЛИЈА, рођен 1910. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1944. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1220066002)

— ДУДЕЦКИ, Ј, ЈОЗЕФ, рођен 1928. Јевреј, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001160)

— ЗВОНАР, ЈОВАН, ДРАГОМИР, рођен 1928. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БЕОГРАД, (5001000076)

— ЗВОНАР, МИЛАН, БОРО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РАКЕЛИЋИ/ПРИЈЕДОР, 
(5104000254)

— ЗВОНАР, НН, ЦВИЈО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1295056056)

— КАЛАБИЋ, ЂУРАЂ, МИЛОШ, рођен 1890. 
Србин, припадник НОВ и ПОЈ, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1944. године, у логору – ЊЕМАЧКИ 
ЛОГОР, (1220066006)

— КАЛАБИЋ, ЂУРАЂ, ПЕРО, рођен 1888. Србин, 
убијен од четника 1944. године, као припадник 
НОП-а – МАРТИНАЦ, (5104000259)

— МИХАЈЛОВИЋ, СТАНКО, БРАНКО, рођен 
1922. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА, 
(5104000261)
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— ПЕРКОВИЋ, НН, СТЕВО, рођен у Петровом Селу. 
Погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТОПЧИЋ ПОЉЕ/ЖЕПЧЕ   

— ПОПЕК, Р, ЛУДВИГ, рођен 1928. Јевреј, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001162)

— ПУЗИЋ, И, МИХАЈЛО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5104000264)     

— СУБОТИЋ, БЛАЖО, ВЕЉКО, рођен 1910. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1944. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1220066001)     

РОВИНЕ  (3)
— ПИВАЧ, АДИЛ, ИБРО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (1201016007)

— СПАСОЈЕВИЋ, ДУШАН, РАЈКО, рођен 1919. 
Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОТОР 
ВАРОШ, (1201016005)

— ТОПИЋ, П, ЂУРО, рођен 1900. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001185)  
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Детаљ са Споменика погинулим партизанским 
борцима и жртвама фашистичког терора, 

1941 – 1945, у селу Рогољи

Detail from the Monument to fallen Partisan 
fighters and Victims of Fascist Terror, 1941 – 1945, 
in the village of Rogolji

РОГОЉИ  (37)
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— АНТИЋ, ЂУРЂЕ, ЈОВАН, рођен 1910. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1224077077)

— АНТИЋ, ЂУРЂЕ, ПЕТАР, рођен 1900. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1944. године – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1224077076)

— АНТИЋ, ЈОВАН, ДРАГОЉУБ, рођен 1923. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1224077078)

— ВАСИЉЕВИЋ, ВАСО, НИКОЛА, рођен 1916. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – РОГОЉИ, 
(2157030072)   

— ВАСИЉЕВИЋ, ЈОВО, ВЛАДО, рођен 1925. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1944. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1224077048)

— ВАСИЉЕВИЋ, ЈОВО, МИЛАН, рођен 1912. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од усташа 1942. године, у затвору – БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1224077047)

— ВАСИЉЕВИЋ, МИТАР, УРОШ, рођен 1913. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године – ЗАГРЕБ, (1224077046)

— ВАСИЉЕВИЋ, ПЕТАР, САВО, рођен 1913. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1224077062)

— ВАСИЉЕВИЋ, САВО, СТЕВКА, рођена 1907. 
Српкиња, припадница НОП-а, заробљена и 
убијена од усташа 1945. године, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (1224077070)

— ВАСИЉЕВИЋ, СИМО, ЂОРЂО, рођен 1912. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1224077060)

— ВАСИЋ, Р, САВО, рођен 1910. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001163)

— ГАЈИЋ, МИЛЕ, ЈОВО, рођен 1906. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЗЕЛЕНГОРА, (1224077044)

— ГВОЗДЕН, ПЕТАР, КРСТАН, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КЛАШНИЦЕ код БАЊА 
ЛУКЕ, (1224077002)

— ДУКИЋ, ЂОРЂЕ, ВЕЉКО, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1224077063)

— ДУКИЋ, МИЛАН, СТЕВАН, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама (народни херој), заробљен и 
убијен од усташа 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1224077045)

— ЂУРИЋ, КОСТА, ПЕТАР, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТЕСЛИЋ, (5001001164)

— ЂУРИЋ, ПЕЈО, ВИД, рођен 1923. Србин, погинуо 
1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, (1224077071)

— ЈАЊИЋ, ЂУКА, ДРАГОЈЕ, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВРБАШКА/БОСАНСКА 
ГРАДИШКА, (1224077014)

— ЈАЊИЋ, ЂУРЂЕ, СТЕВО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код ВИНКОВАЦА, 
(1224077066)

— ЈОЈИНОВИЋ, ВИД, ЈОВО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. БОЖИЧКОВАЦ/
ЦЕНТРАЛНА БОСНА, (1224077007)

— ЈОЈИНОВИЋ, ЂОРЂЕ, СТЕВО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БУСОВАЧА/ТРАВНИК, 
(1224077006)

— КОСТАДИНОВИЋ, МАРКО, ЈОВО, рођен 1907. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1945. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1224077022)

— МАЈДАНАЦ, ЛАЗАР, ДУШАН, рођен 1909. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1943. године, у затвору – БАЊА ЛУКА, 
(1224077084)

— МАЈДАНАЦ, ПЕТАР, МИХАИЛО, рођен 1912. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1944. године, у затвору – БАЊА ЛУКА, 
(1224077079)
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— МАЛИЏАН, СТОЈАН, ЂОРЂО, рођен 1903. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од усташа 1941. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1224077083)

— МАЛИЏАН, СТОЈАН, СЛАВКО, рођен 1921. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1224077017)

— МЕСУЛИЋ, ПЕТАР, ОСТОЈА, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1224077069)

— ПЕУЛИЋ, НИКО, БРАНКО, рођен 1914. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1224077057)

— РАДИВОЈЕВИЋ, МИЛАН, ДРАГИЊА, рођена 
1920. Српкиња, погинула 1945. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ДВОР НА 
УНИ, (1224077012)  

— РАДИВОЈЕВИЋ, МИЛАН, ЉУБО, рођен 
1921. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БАЊА ЛУКА, 
(1224077011)

— РАДИВОЈЕВИЋ, СТОЈАН, РАЈКО, рођен 
1919. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – с. 
БОЖИЧКОВАЦ/ЦЕНТРАЛНА БОСНА, (5001001165)

— ХРВАЋАНИН, ВАСО, МИЛОВАН, рођен 1915. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЗАГРЕБ, (1224077040)
— ХРВАЋАНИН, ВАСО, НИКОЛА, рођен 1909. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1941. 
године – ЈАСЕНОВАЦ, (1224077033)
— ХРВАЋАНИН, ЈОВО, ВЛАДО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МАЊАЧА/БАЊА ЛУКА, 
(5001001166)

— ХРВАЋАНИН, МАРКО, БРАНКО, рођен 1916. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1224077058)

— ХРВАЋАНИН, НИКОЛА, ЂОРЂО, рођен 1920. 
Србин, убијен 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МРАКОВИЦА/КОЗАРА, 
(1224077037)

— ХРВАЋАНИН, СТАНКО, МИЛАН, рођен 
1910. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(0866086045)
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Споменик погинулим партизанским борцима и 
жртвама фашистичког терора, 1941 – 1945, у 

селу Романовци

Моnument to fallen Partisan fighters and Victims 
of Fascist Terror, 1941 – 1945, in  the village of 
Romanovci

РОМАНОВЦИ  (68)
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— БАЛАЋ, ПЕРО, ЈОВО, рођен 1906. Србин, умро 
од тифуса 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ/
КОЗАРА, (5001001169)
— БАШТИНАЦ, НИКОЛА, ПЕТАР, рођен 1924. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001001167)
— БОСНИЋ, ВАСИЛИЈЕ, БОГДАН, рођен 1922. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – код БАРА/
ГОРАЖДЕ, (1226079165)
— БОСНИЋ, ИЛИЈЕ, МИЛОШ, рођен 1906. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГУГУНОВА ГЛАВИЦА/
КОЗАРА, (1226079164)
— БОСНИЋ, ЈОВАН, РАЈКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001168)
— БОСНИЋ, МИЛАН, ЗДРАВКО, рођен 1912. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВИТЛОВСКА/
КОЗАРА, (1226079163)
— БОСНИЋ, СИМО, ЖИВКО, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (2515133007)
— ВЕРГИЋ, ЈОВАН, САВО, рођен 1903. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1226079082)
— ВИЦАНОВИЋ, В, ЈЕВРОСИМ, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (5001001170)
— ВРАЊЕШ, МАРКО, ИЛИЈА, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године,  у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОРСКА ЦЕСТА/
КОЗАРА, (1226079144)
— ВРАЊЕШ, ОСТОЈА, БРАНКО, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БУКУЉА/АРАНЂЕЛОВАЦ, 
(5001001171)
— ВРАЊЕШ, САВО, ЈОВАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОРСКА ЦЕСТА/
КОЗАРА, (1226079140)
— ВРБИЦА, ЛАЗО, ДУШАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЊИЦ, (5001001172)
— ВРБИЦА, ЛАЗО, ДУШАНКА, рођена 1923. 
Српкиња, погинула 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СЛОВЕНИЈА, 
(5001001173)
— ВУЧЕНОВИЋ, МИКА, ВОЈИН, рођен 1918. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1226079148)  

— ВУЧЕНОВИЋ, МИКА, ЈЕЛКА, рођена 1920. 
Српкиња, припадница НОВ и ПОЈ, заробљена 
и  убијена од усташа 1942. године, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1226079149)    

— ДЕВИЋ, ТЕОДОР, МИХАЈЛО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ПОВЕЛИЧ/ЖУПА, 
(1226079077)

— ДЕВИЋ, С, МИЛАН, рођен 1910. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – с. КИЈЕВЦИ/КОЗАРА, (1226079059)       

— ДЕЈАН, МИХАЈЛО, ЈОВАН, рођен 1906. 
Србин, умро од тифуса 1945. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ГОРЊИ 
ПОДГРАДЦИ/КОЗАРА, (1226079061)

— ДЕЈАН, МИХАЈЛО, МИЛОШ, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (0903090040)

— ДЕЈАН, МИХАЈЛО, СТОЈАН, рођен 1917. Србин, 
убијен 1941. године, као припадник НОП-а, у 
затвору – БАЊА ЛУКА, (1226079053)

— ЂУРИЧИЋ, Н, БРАНКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5104000308)                                               

— ЕРЦЕГ, Н, ВОЈИН, рођен 1916. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ОРАХОВА/ПРОСАРА, 
(5001001174)

— ЕРЦЕГ, НИКОЛА, РАДЕ, рођен 1905. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1226079137)

— ЕРЦЕГ, НИКОЛА, СТОЈАН, рођен 1902. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВИТЛОВСКА/КОЗАРА, 
(1226079136)

— ЗЕЉКОВИЋ, ЂУРО, ВИД, рођен 1908. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1226079170)

— ЗЕЉКОВИЋ, ЈОВАН, СТОЈАН, рођен 1921. 
Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – МАРТИН 
БРОД, (1226079034)

— ЈУНГИЋ, ТЕОДОР, МИЛЕ, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, 
(1226079125)

— КЕЊАЛО, ЈОВО, ДУШАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1226079057)

— КЕСИЋ, НИКОЛА, ЉУБО, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1226079029)
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— КЕСИЋ, НИКОЛА, МИЛАН, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1226079085)    

— КЕСИЋ, П, МАРИЈА, рођена 1903. Српкиња, 
погинула 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато     

— КОВАЧЕВИЋ, НИКОЛА, ЗОРА, рођена 1922. 
Српкиња, погинула 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (1226079050)                                        

— КОВАЧЕВИЋ, ПЕТАР, МИЋО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1226079052) 

— КОЧИЋ, НИКО, ДУШАН, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1226079003)

— КОЧИЋ, НИКОЛА, МИРКО, рођен 1930. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001175)  

— КУСИЋ, ЂУКАН, ОСТОЈА, рођен 1913. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и сам се убио 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1226079004)

— ЛАБОТИЋ, ГЛИГО, КОСАРА, рођена 1924. 
Српкиња, погинула 1945. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – с. РОМАНОВЦИ, 
(1226079098)

— ЛАБОТИЋ, СТАНКО, ДЕСИМИР, рођен 1910. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1226079099)   

— МАКИЋ, ДРАГОЉУБ, ДРАГО, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1226079106)

— МИЉАНОВИЋ, ТЕДЕ, САВО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БРАЈКОВИЋИ/ТРАВНИК, 
(1226079027)    

— МИРЈАНИЋ, САВО, СТЕВО, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1226079018)

— ЊЕЖИЋ, ДАВИД, ЛУКА, рођен 1888. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1945. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1226079033)

— ЊЕЖИЋ, НИКОЛА, МИЋО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПЕТРОВО СЕЛО/КУКУЉЕ, 
(1226079048)

— ЊЕЖИЋ, СТЕВО, СЛАВКО, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЦЕЉЕ, (1226079169)

— ЊЕЖИЋ, ТЕДЕ, НИКО, рођен 1913. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1226079060)

— ОПАЧИЋ, МИЛОШ, ЛУКА, рођен 1925. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(7005001610)

— ОСТОЈИЋ, НН, НИКО, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - КОЗАРА, (5001001176)

— ПАНЏА, Н, МИРКО, рођен 1900. Србин, погинуо 
1942. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001177)

— ПЕЈАШИНОВИЋ, МИЛЕ, ГОЈКО, рођен 
1926. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – 
ПРИЈЕДОРСКА ЦЕСТА/КОЗАРА, (1226079047)    

— ПЕЈИЋ, КОЈО, САВО, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВИТЛОВСКА/КОЗАРА, 
(1226079161)

— ПЕЈИЋ, КОСТА, МИРКО, рођен 1918. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким  војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1944. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1226079155)

— ПЕРОВИЋ, МИЛАН, ДРАГО, рођен 1896. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1941. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1226079167)

— ПЕЋАНАЦ, ВАСО, ГОЈКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. КИЈЕВЦИ/КОЗАРА, 
(1128018010)
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— ПОПОВИЋ, СТЕВО, ВАСКРСИЈА, рођен 
1917. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ДРАГЕЉИ/
КОЗАРА, (5001001179)

— ПОПОВИЋ, СТОЛЕ, МИРКО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РАКЕЛИЋИ/ПРИЈЕДОР, 
(5001001178)

— РАЂЕВИЋ, ЈЕВТО, СЛАВКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1226079087)

— РАЂЕВИЋ, НИКОЛА, ОСТОЈА, рођен 1901. 
Србин, припадник НОВ и ПОЈ, заробљен и 
убијен од усташа 1942. године, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (1226079142)

— РАЈКОВИЋ, Д, ДАКО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001180)    

— САБЉИЋ, ЈОВАН, ЖАРКО, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1226079038)

— ТАТИЋ, Ј, САВКА, рођена 1909. Српкиња, 
погинула 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001181)

— ТОДОРОВИЋ, ИЛИЈА, МЛАДЕН, рођен 
1907. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – с. 
ЈУРКОВИЦА/КОЗАРА, (5001001183)

— ТОДОРОВИЋ, ОСТОЈА, ДУШАН, рођен 
1920. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама - ПРИЈЕДОРСКА 
ЦЕСТА, (1226079122)

— ТОДОРОВИЋ, ОСТОЈА, ЉУБО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОРСКА ЦЕСТА/
КОЗАРА, (5001001182)  

— ТУТОРИЋ, МИЛАН, ДРАГО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, 
(5001001184)

— ЦВИШИЋ, ПАНЕ, ВОЈИН, рођен 1916. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, 
(1226079127)    

— ЧАВИЋ, ЈОВАН, УРОШ, рођен 1916. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у затвору – БОСАНСКА  ГРАДИШКА, 
(1226079006)

— ШЉИВИЋ, МАРКО, ПЕТАР, рођен 1901. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1226079107)
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Спомен-плоча погинулим партизанским 
борцима, 1941 – 1945, из села Сеферовци

Memorial plaque to the killed Partisan figthers, 1941 
– 1945, from the village of Seferovci
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— БАЛАБАН, ДАВИД, ВЕЉКО, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈОШАВКА/ЧЕЧАВА, 
(5001001189)

— БАЛАБАН, ДАВИД, ГОЈКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001187)

— БАЛАБАН, М, АНЂА, рођена 1922. Српкиња, 
погинула 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001186)     

— БАЛАБАН, МИЂО, МИЛАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – код с. АНДРИЈЕВЦИ/
СЛАВОНИЈА, (5001001188)

— БАЛАБАН, П, БУДИМИР, рођен 1928. Србин. 
(Уписан на Споменику -  остали подаци недостају.) 

— БОЈАНОВИЋ, ПАВЛЕ, ИЛИЈА, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001190)          

— БУРСАЋ, ДАВИД, МИЛАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – пл. ПОНИР/ЦЕНТРАЛНА 
БОСНА, (1226080025)

— ВУЛИН, СТОЈАН, РАДОВАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1941. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БАЊА ЛУКА, (5001001191)

— ВУЧКОВИЋ, ТОМО, ЂУЈА, рођена 1925. 
Српкиња, припадница НОП-а, заробљена и 
убијена од усташа 1944. године, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (1226080035)

— ДАРДИЋ, ЛАЗО, МИЛЕ, рођен 1921. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1944. године, логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1226080033)

— ЂУРЂЕВИЋ, Б, МИЛОВАН, рођен 1917. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1941. године, у затвору – ЗАГРЕБ, (5104000359)

— ЈОВИЋ, ЈОШО, СТОЈАН, рођен 1921. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1943. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1226080022)

— ЈОВИЋ, ЈОШО, ВИД, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1226080021)

— ЈОВИЋ, МАРКО, МИЛАН, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРЊАВОР, (1226080015)

— КАТАЛИНА, ЈОВАН, ВИД, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1944. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1226080058)
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— КЕЛЕЧЕВИЋ, НИКОЛА, МИЛАН, рођен 1918. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЛЕПОГЛАВА, (1226080043)

— КЕЛЕЧЕВИЋ, НИКОЛА, МИХАЈЛО, рођен 1911. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1226080041)

— КЕЛЕЧЕВИЋ, П, МОМЧИЛО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВИЈАЧАНИ/ПРЊАВОР, 
(1226080042)

— КЕЛЕЧЕВИЋ, ПЕТАР, МИЛАН, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДУГА РЕСА/КАРЛОВАЦ, 
(1226080055)

— КЕЛЕЧЕВИЋ, ПЕТАР, ОСТОЈА, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДУГА РЕСА/КАРЛОВАЦ, 
(1226080054)

— КЕЛЕЧЕВИЋ, СТОЈАН, УРОШ, рођен 1921. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1941. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1226080057)

— МАЏАР, ЈАКОВ, МИЛЕВА, рођена 1928. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КНИН, 
(1226080026)

— МАЏАР, ЈОВАН, ЂУРАЂ, рођен 1909. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1944. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1226080029)

— НИНКОВИЋ, БОЖО, СТОЈАН, рођен 1917. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1942. године – 
с. ШИМИЋИ/КОЗАРА, (1226080031)

— ОПАЧИЋ, ИЛИЈА, МИРКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1226080028)

— ПОПОВИЋ, Т, РАДОВАН, рођен 1907. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1944. године, у логору – НОВА ТОПОЛА, 
(1226080045)

— САБЉИЋ, ЈОШО, СТОЈАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1226080024)

— ТАДИЋ, СИМЕУН, ПЕТАР, рођен 1911. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен  - с. МИЉЕВИЋИ/
КОЗАРА, (1132060008)  

— ЦЕРОВАЦ, ДРАГО, МИРÀ, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДЕРВЕНТА, (1226080005)
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— ЦЕРОВАЦ, М, РАДОВАН, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001192)

— ЦЕРОВАЦ, МИЛЕ, РАДОМИР, рођен 1921. 
Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама - КАРЛОВАЦ, 
(1226080012)     

— ЦЕРОВАЦ, СТЕВАН, САВО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЊУХ ПЛАНИНА, 
(1226080001)

— ШКРБИЋ, ИЛИЈА, РАЈКО, рођен 1920. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1944. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1226080016)

— ШКРБИЋ, ТРИФУН, ТРИВО, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – пл. МАЊАЧА, (1226080009)

— ШОЛАЈА, ЂУРО, РАДОВАН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1226080051)

— ШОЛАЈА, САВО, РАЈКО, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1226080052)   

СОВЈАК  (34)
— БАБИЋ, ЈОВО, ЂОКО, рођен 1914. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5104000364)           

— БАБИЋ, МИЛАН, СТОЈАН, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (7005001647)

— БАБИЋ, РАДОВАН, БРАНКО, рођен 1921. Србин, 
убијен 1944. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – СОВЈАК, (5104000366)

— БЈЕЛАЈАЦ, ВАСИЛИЈЕ, МАРКО, рођен 1923. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ 

— БЈЕЛАЈАЦ, МАРКО, МИЛЕ, рођен 1914. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001000288)

— БЈЕЛАЈАЦ, МАРКО, МИХАЈЛО, рођен 1902. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (0938093032)

— БЈЕЛАЈАЦ, ПЕТАР, РАДЕ, рођен 1916. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КНЕЖИЦА/БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (0822012028)

— БЈЕЛОВУК, МИЛАН, МИРКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈАЈЦЕ, (5001001193)

— БОРЈАНОВИЋ, МИРКО, ЂОКО, рођен 
1911. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – 
ПАЛАНЧИШТЕ, (5104000398)

— БОРЈАНОВИЋ, РАДЕ, МИРКО, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БАЊА ЛУКА, 
(1214056136)         

— БОРЈАНОВИЋ, СТАНКО, МАРЈАН, рођен 1918. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, умро 1942. године као заробљеник, 
у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1223075235) 

— БОРЈАНОВИЋ, СТОКО, СТОЈАН, рођен 1921. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору- СТАРА ГРАДИШКА,  (0855078004)    

— БОРЈАНОВИЋ, Т, МИРÀ, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001194) 

— ВИДОВИЋ, ПИЛИП, СТОЈАН, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОПРИВНИЦА, 
(1223075232)   

— ВИДОВИЋ, ТОМО, ГЛИГО, рођен 1917. Србин, 
убијен од Нијемаца 1941. године, као припадник 
НОП-а – КРАГУЈЕВАЦ, (1223075228)

— ВИДОВИЋ, ТОМО, ЛАЗО, рођен 1915. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1223075229)
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— ВИДОВИЋ, ТОМО, МИРКО, рођен 1921. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1223075230)

— ВИДОВИЋ, ТОМО, СТЕВО, рођен 1913. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5104000402)

— ГОЈКОВИЋ, ДРАГОЈЕ, ЈОВАН, рођен 1907. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1944. године, 
при депортацији – СИСАК, (1214056121)              

— ГОЈКОВИЋ, МИЛЕ, БЛАГОЈА, рођен 1904. 
Србин, припадник НОП-а, погинуо  1943. године, 
као заробљеник, у логору – ЧЕХОСЛОВАЧКА, 
(5020000442 

— ГОЈКОВИЋ, МИХАЈЛО, ГОЈКО, рођен 1916. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1223075099)

— ГОЈКОВИЋ, НИКОЛА, МИРКО, рођен 1921. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(5001000300)

— ГОНЧИН, НН, МАРКО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (0935075022) 

— КАЛЕНДАР, МИЛЕ, ДРАГОЈЕ, рођен 1926. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1223075241)

— КАРАН, СТОЈАН, УРОШ, рођен 1909. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (1223075147)

— КУСИЋ, МИЛЕ, СТОЈАН, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЕЂЕЂА, (1145004082)  

— ЛАЈИЋ, СИМО, МИРКО, рођен 1912. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1223075155)

— МАЛЕШЕВИЋ, СИМО, БЛАГОЈЕ, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1223075183)

— МИСИМОВИЋ, МИЛЕ, МИРКО, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1223075187)

— ПРПОШ, ЛАЗАР, ДУШАН, рођен 1926. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1945. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1223075189)

— ПРПОШ, СТЕВО, МИХАЈЛО, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЛУДБРЕГ     

— РАДИЋ, СТАНКО, БОЖО, рођен 1925. Србин, 
убијен 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – село ЧЕЛИНОВАЦ/КОЗАРА, 
(5104000475)

— СУБОТИЋ, СТЕВАН, СИМО, рођен 1914. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5104000486)

— ШМИТРАН, СИМО, ЂОКО, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1223075222)
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Споменик погинулим партизанским борцима и 
жртвама фашистичког терора, 1941 – 945,  из 

села: Средња Јурковица,  Доња Јурковица, Горња 
Јурковица и Шашкиновци

Memorial plaque to fallen Partisan fighters 
and Victims of Fascist Terror 1941 – 1945, from 
villages: Srednja Jurkovica, Gornja Jurkovica, 
Donja Jurkovica and Šaškinovci

СРЕДЊА ЈУРКОВИЦА  (12)
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— ВИЛЕНДЕЧИЋ, ЈОВО, РАДОВАН, рођен 
1926. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – с. 
ШАШКИНОВЦИ, 1213052068)  

— ВИЛЕНДЕЧИЋ, СИМЕУН, СИМО, рођен 
1922. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(1213052070) 

— ЈЕРЕМИЋ, НН, ЧЕДО, Србин. ( Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)     

— КАРАЛИЋ, ОСТОЈА, ВАСКРСИЈА, рођен 
1912. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1213052067) 

— КОВАЧЕВИЋ, ВАСКРСИЈА, ДУШАН, рођен 
1923. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001001195)

— ЉУБИЧИЋ, ВАСО, ОСТОЈА, рођен 1921. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у затвору – БАЊА ЛУКА    

— ЉУБИЧИЋ, ИЛИЈА, МИЛУТИН, рођен 
1925. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001001197)

— ЉУБИЧИЋ, ТЕДЕ, ДРАГОЉУБ, рођен 1924. 
Србин, умро од посљедица рањавања, 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – с. СРЕДЊА ЈУРКОВИЦА/КОЗАРА, 
(5001001196)

— МИХАЉЧИЋ, ТЕОДОСИЈЕ, МИЛАН, рођен 
1898. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(0443041015)    

— САВАНОВИЋ, ИЛИЈА, БЛАГОЈА, рођен 1900. 
Србин, умро 1944. године, у НОБ-у, и савезничким 
војним формацијама – БОЛНИЦА у с. ЈАБЛАНИЦА

— САВАНОВИЋ, МИКАН, МИЛАН, рођен 
1923. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЈЕЛАХ/
ТЕШАЊ, (1213052069)

— ТОДОРОВИЋ, П, ВЕСО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године,  у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА
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        ТРЕБОВЉАНИ  (76)

Спомен-парк у Бистрици: Споменик погинулим 
партизанским борцима и жртвама 

фашистичког терора, 1941 – 1945, из села 
Требовљани

Bistrica Memorial Park: Monument to fallen 
Partisan fighters and Victims of Fascist Terror, 1941 
– 1945, from the village of Trebovljani
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— БЈЕЛОВУК, МАРКО, ДРАГАН, рођен 1896. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5002000202)

— БЈЕЛОВУК, МИЋО, НИКОЛА, рођен 1921. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од усташа 1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(5002000204)

— БЈЕЛОВУК, МИЋО, ЦВИЈО, рођен 1923. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5002000205)

— БЈЕЛОВУК, ОСТОЈА, ВЛАДО, рођен 1924. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1225078171)

— ВУКОТА, ОСТОЈА, ДУШАН, рођен 1902. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1944. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1225078137)

— ВУКОТА, ПЕТАР, ЂУРО, рођен 1912. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1225078141)

— ГАЈИЋ, Н, СТЕВАН, рођен 1924. Србин, убијен 
од усташа 1944. године, као припадник НОП-а, 
непознато, (5001000496)

— ГАЈИЋ, С, МИЛОШ, рођен 1920. Србин, као 
припадник НОП-а, погинуо 1942. године –  
непознато 

— ГИГОВИЋ, ДУШАН, БРАНКО, рођен 1905. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1225078081)

— ГИГОВИЋ, Ђ, РАДЕ, рођен 1907. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато, (5001000477)

— ГИГОВИЋ, Р, ВЛАДО, рођен 1925. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(5104000583) 
— ГИГОВИЋ, РИСТО, ПЕТАР, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТРЕБОВЉАНИ/КОЗАРА, 
(5001001199)

— ГИГОВИЋ, СТОЈАН, МАРА, рођена 1912. 
Српкиња, припадница НОП-а, заробљена и 
убијена 1942. године, у логору - ЈАБЛАНАЦ, 
(1225078026)       
— ГИГОВИЋ, УРОШ, МИЛОВАН, рођен 1925. 
Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЗАГРЕБ, 
(5001001198)

— ГУСКИЋ, ДРАГОЈЕ, САВКА, рођена 1920. 
Српкиња, припадница НОП-а, убијена од 
усташа 1942. године, у директном терору – с. 
ТРЕБОВЉАНИ/ПРОСАРА, (1073004003)   

— ГУСКИЋ, ЂУРО, МИЛЕ, рођен 1893. Србин, 
припадник НОВ и ПОЈ, заробљен и убијен од 
Нијемаца 1942. године – ЊЕМАЧКИ ЛОГОР, 
(1225078079)
— ГУСКИЋ, КРСТО, ПЕРО, рођен 1909. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1225078131)
— ГУСКИЋ, М, БРАНКО, рођен 1925. Србин, 
припадник  НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
–  непознато, (5001000468) 
— ГУСКИЋ, М, ЂУРО, рођен 1913. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
–  непознато, (5001000531) 
— ГУСКИЋ, М, МИЉА, рођена 1909. Српкиња, 
као припадник НОП-а, убијена од усташа 1942. 
године – непознато           
— ГУСКИЋ, М, РАДИВОЈ, рођен 1920. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
–  непознато, (5001000445) 
— ГУСКИЋ, МИЛЕ, ИЛИЈА, рођен 1909. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1225078164)
— ГУСКИЋ, Н, САВО, рођен 1922. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1943. године 
– непознато   
— ГУСКИЋ, НИКОЛА, ЂОКО, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СТОПАНЕ/ЦЕНТРАЛНА 
БОСНА, (1073004002)
— ГУСКИЋ, О, НИКОЛА, рођен 1922. Србин, 
припадник   НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато, (5001000454)
— ГУСКИЋ, ОСТОЈА, ВЕЉКО, рођен 1909. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВИЛУСИ/КОЗАРА, 
(5001001200)
— ГУСКИЋ, ОСТОЈА, СИМЕУН, рођен 1907. Србин, 
припадник  НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато, (5001000537)
— ГУСКИЋ, Р, СТЕВО, рођен 1920. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5104000601)              
— ГУСКИЋ, С, РИСТО, рођен 1901. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– (5001000498)
— ДРАГИШИЋ, ИГЊАТИЈЕ, СИМЕУН, рођен 1892. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, при депортацији – СИСАК, 
(1225078156)
— ДРАГИШИЋ, МИЛАН, ВЛАДО, рођен 1921. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ДУБИЧКА 
ЦЕСТА/КОЗАРА, (1225078152)
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— ЗЛОЈУТРО, С, ИЛИЈА, рођен 1913. Србин, 
припадник НОП-а, убијен 1942. године –  
непознато 
— ЗРНИЋ, Д, СТЕВО, рођен 1900. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1225078023) 
— КАРАН, Н, ЖАРКО, рођен 1923. Србин, као 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
–  непознато, (5001000527)
— КЕЦМАН, Н, САВО, рођен 1915. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато, (5001000492)
— КОТУР, ЂУРО, МИЛЕ, рођен 1909. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1225078013)
— ЛАЈИЋ, М, МИЛАН, рођен 1903. Србин, 
припадник НОП-а, убијен 1942. године – 
непознато, (5001000437)
— ЛАЈИЋ, М, МИЛОШ, рођен 1910. Србин, 
припадник НОП-а, убијен 1942. године – 
непознато 
— МИЉАНОВИЋ, Н, МИЛАН, рођен 1915. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
–  непознато, (5001000484)
— МИЉАНОВИЋ, Р, ЖИВКО, рођен 1922. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато, (5001000557)
— НИКОЛИЋ, МИХАЈЛО, БОШКО, рођен 1911. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1795043006)
— НИКОЛИЋ, МИХАЈЛО, НИКОЛА, рођен 1914. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1795043004)
— НИКОЛИЋ, МИХАЈЛО, САВО, рођен 1918. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1795043003)
— ПАНИЋ, М, ДУШАН, рођен 1923. Србин, 
припадник    НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године – непознато, (5001000515)
— ПАНИЋ, МИЋО, ЦВИЈО, рођен 1895. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5001000548)
— ПАНИЋ, МИХАЈЛО, СЛАВКО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВИТЛОВСКА/КОЗАРА, 
(5001000514)
— ПАНИЋ, П, ИЛИЈА, рођен 1921. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године – непознато 

— ПОПОВИЋ, Ђ, ДРАГОМИР, рођен 1924. 
Србин, припадник НОП-а, убијен 1942. године –  
непознато 

— ПОПОВИЋ, ЈОВАН, ДРАГАН, рођен 1918. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1944. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1225078103)
— ПОПОВИЋ, ЈОВИЦА, ОСТОЈА, рођен 1898. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од усташа 1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1225078098)
— ПОПОВИЋ, М, МАРКО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТУРЈАК/КОЗАРА, 
(5001001201)
— ПОПОВИЋ, МИЛАН, ОСТОЈА, рођен 1903. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (0840024030)
— ПОПОВИЋ, С, СТЕВО, рођен 1900. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(5104000655) 
— ПОПОВИЋ, СТЕВАН, ИЛИЈА, рођен 1901. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1225078030)
— РУСТИЋ, МИЛАН, НИКОЛА, рођен 1895. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (2515132008) 
— СЕЛАК, М, САВО, рођен 1918. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
–  непознато,  (5001000558)  
— СЕЛАК, Н, ИЛИЈА, рођен 1900. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато, (5001000508)  
— СЕЛАК, Н, МИЛАН, рођен 1913. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато, (5001000510)  
— СЕЛАК, С, СТЕВО, рођен 1917. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато, (5001000500) 
— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ОСТОЈА, МИЛОШ, рођен 1905. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од усташа 1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1225078034) 
— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, П, МАРКО, рођен 1911. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001202)
— СТАНИШЉЕВИЋ, Н, МИЛОШ, рођен 1920. 
Србин, припадник НОП-а, убијен 1942. године –  
непознато 
— СТЕГИЋ, М, СИМО, рођен 1895. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
–  непознато, (5001000464)   
— СТЕГИЋ, Н, ДУШАН, рођен 1923. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато   
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— СТОЈАКОВИЋ, ЈОЦО, МИРКО, рођен 1924. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1225078038) 

— СТОЈАКОВИЋ, С, МАРКО, рођен 1903. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године 
– непознато, (5001000553)  

— ТОДИЋ, СТОЈАН, ЈОВАН, рођен 1903. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1225078004)  

— ТОПИЋ, НИКОЛА, БЛАГОЈА, рођен 1910. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (0822011005) 

— ЧАВИЋ, Л, БОШКО, рођен 1925. Србин, 
припадник НОП-а, убијен 1942. године –  
непознато   

— ЧАВИЋ, МИХАЈЛО, ДУШАН, рођен 1923. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године, 
у директном терору – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(2218124028)

— ЧИКИЋ, НИКОЛА, ИЛИЈА, рођен 1903. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5001001203)

— ШЕРБУЛА, Р, РАДОВАН, рођен 1924. Србин, 
припадник НОП-а,  убијен од усташа 1942. године 
– непознато, (5001000473)  

— ШЕТКИЋ, БОЖО, ПЕТАР, рођен 1921. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1225078115) 

— ШЕТКИЋ, ЂУРО, ДМИТАР, рођен 1908. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (2772024004) 

— ШЕТКИЋ, ЂУРО, МИРКО, рођен 1914. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1208042438)

— ШЕТКИЋ, МИЛАН, НИКОЛА, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТРЕБОВЉАНИ/ПРОСАРА, 
(1225078125)
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Детаљ са споменика погинулим партизанским 
борцима и жртвама фашистичког терора, 

1941 – 1945, у селу Трошељи

Detail from the Fallen Partisan fighters and Victims 
of Fascist Terror, 1941 – 1945, in the village of Trošelji

ТРОШЕЉИ  (21)
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— БАРДАК, ИЛИЈА, РАДОЈКА, рођена 1922. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ШАШИНЦИ/
СРЕМ, (1200005010)

— БАРДАК, ИЛИЈА, СТЕВО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СТАНАРИ/ЦЕНТРАЛНА 
БОСНА, (1200005009)

— ВУЈЧИЋ, Л, ПЕТАР, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СТАНАРИ код ТЕСЛИЋА, 
(5001001205) 

— ВУЧКОВИЋ, ЛАЗАР, ДУШАН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДУБРАВЕ ЛАМИНЦИ, 
(5001000075)

— ВУЧКОВИЋ, ЛАЗАР, ПЕТАР, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, 
(1200005012)

— ГАЛИЋ, ЈОВАН, ДРАГАН, рођен 1908. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СЛАВОНСКИ БРОД, 
(1200005013)

— КОХИЋ, ЈУРЕ, АЛОЈЗ, рођен 1925. Чех, погинуо 
1944. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ЉЕСКОВЕ ВОДЕ 

— КУМБАРА, МИЛОШ, ДУШАН, рођен 1917. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СТОПАНЕ 
код БАЊА ЛУКЕ, (5001001206)

— МИРЈАНИЋ, ДУШАН, ЉУБО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (1200005024)    

— МИРЈАНИЋ, ДУШАН, РАДЕ, рођен 1928. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БУСОВАЧА/ТРАВНИК, 
(5001001207)

— ПУЗИЋ, ИЛИЈА, МИЛОШ, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, 
(1200005020)    

— РАТКОВИЋ, ЈОШО, ЂУРАЂ, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. РОГОЉИ/НОВА ТОПОЛА, 
(1200005016)

— РАТКОВИЋ, ПАНТЕ, САВО, рођен 1916. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ШЊЕГОТИНА/ПРЊАВОР, 
(1200005015)

— РЕВАЉ, Ф, АЛБИН, рођен 1917. Убијен 1944. 
године.   (Уписан на споменику, остали подаци 
недостају.)

— РЕВАЉ, МАРТИН, АЛБЕРТ, рођен 1920. Остали, 
убијен 1943. године, у затвору – БАЊА ЛУКА, 
(1205022039) 

— САВАНОВИЋ, ГАЈО, МИРКО, рођен 1914. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од четника 
1944. године – ШЊЕГОТИНА/МАСЛОВАРЕ, 
(1200005014)

— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ЈОВО, МИРКО, рођен 1924. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВЕЛИКА 
ГОРИЦА код ЗАГРЕБА, (1200005025)

— СТАНЕТИЋ, ЈОВАН, ЗОРКА, рођена 1926. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЖЕПЧЕ, 
(1200005021)

— СТАНЕТИЋ, ПАНТЕ, МИЛОВАН, рођен 
1921. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЛАМИНЦИ, 
(1200005007)

— СТАНЕТИЋ, ПАНТЕ, ЧЕДО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – РИПАЊ/БЕОГРАД, 
(1200005008)

— ТЕОДОСИ(ЈЕВИ)Ћ, МИЛКА, ДУШАН, рођен 
1918. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. СТОПАНЕ/
ЦЕНТРАЛНА БОСНА, (1200005017)    
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Споменик погинулим партизанским борцима и 
жртвама фашистичког терора 1941 – 1945, и 
погинулим борцима Отаџбинског рата 1991 – 

1995, у селу Турјак

Monument to fallen Partisan fighters and Victims 
of Fascist Terror, 1941 – 1945, and to the Soldiers 
of the Homeland War, 1991 – 1995, in the village of 
Turjak

ТУРЈАЧКО ПОДРУЧЈЕ  (179)
(Насеља: Аџићи, село Козара, Самарџије, Трновац, Турјак)
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— АЏИЋ, АЛЕКСА, ДРАГАН, рођен 1921 Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЛИКА, (1197001089)
— АЏИЋ, ВАСО, ДРАГОЉУБ, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1197001077) 
— АЏИЋ, ВАСО, МИЛУТИН, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА/МИЧИЈЕ, 
(1197001073)
— АЏИЋ, ВАСО, ТОМО, рођен 1920. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1197001074)
— АЏИЋ, Л. ВАСО, рођен 1908. Србин, припадник 
НОП-а, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ/СТАРА ГРАДИШКА, 
(5104000749)     
— АЏИЋ, ЛУКА, ДРАГАН, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА/МИЧИЈЕ, 
1197001054)
— АЏИЋ, ПЕРО, ДУШАН, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1197001096)
— АЏИЋ, РАДЕ, ЗДРАВКО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1197001088)
— АЏИЋ, СТЕВАН, ЈОВАН, рођен 1914. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1197001049)
— АЏИЋ, СТЕВО, ТЕОДОР, рођен 1897. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1941. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1197001101)
— БОЈАНИЋ, НИКОЛА, ЂОРЂИЈЕ, рођен 
1914. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – МРАКОВИЦА/
КОЗАРА, (1197001022)
— БОЈАНИЋ, СПАСОЈЕ, ЂУРО, рођен 1907. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1197001020)
— БОЈАНИЋ, ЦВИЈО, САВО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – заселак САМАРЏИЈЕ/
КОЗАРА, (1197001084)
— БОРКОВИЋ, ВАСО, ДУШАН, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКА ГРАДИШКА, 
(1198003029) 
— БОРКОВИЋ, ВАСО, ИГЊАТИЈА, рођен 1907. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1198003024)

— БОРКОВИЋ, ДУШАН, ЂОКО, рођен 1922. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године – КОЗАРА, (5001001209)     

— БОРКОВИЋ, МИКАН, МИХАЈЛО, рођен 1928. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године,  у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1198003101)  

— БОРКОВИЋ, МИХАИЛО, ДАНИЛО, рођен 
1918. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВИТЛОВСКА/
КОЗАРА, (1197002004)
— БОРКОВИЋ, НН, ИЛИЈА, Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)
— БОРКОВИЋ, РАДЕ, ВАСИЛИЈА, рођена 1920. 
Српкиња, погинула 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПОДГРАДЦИ, 
(1197002006)
— БОРКОВИЋ, СИМЕУН, ГОЈКО, рођен 1916. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001001210)
— БОРКОВИЋ, СИМЕУН, МИЛОШ, рођен 1907. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен  од усташа 
1942. године,  у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (122
1073058)                               
— ВУКОВИЋ, С, ЈОВАН, рођен 1881. Србин, 
убијен од усташа 1941. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ  
— ГИГОВИЋ, ЛАЗО, САВО, рођен 1906. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато, (1496051034)  
— ГРУБЕШИЋ, ЂОКО, ВАСИЛИЈА, рођена 1918. 
Српкиња, припадник НОП-а, заробљена и 
убијена од усташа 1942. године, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (5104000836) 
— ГРУБЕШИЋ, Ђ, ПЕТАР, рођен 1904. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
Нијемаца 1942. године, у логору – MATHAUZEN, 
(5104000840)  
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— ГРУБЕШИЋ, ЛАКО, ДУШАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ОРАХОВА, (1198003110)

— ГРУБЕШИЋ, ЛАКО, ОСТОЈА, рођен 1917. Србин, 
учесник НОБ-а и савезничких војних формација, 
заробљен и убијен 1942. године, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1198003106)              

— ГРУБЕШИЋ, МИЛЕ, РАЈКО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама - ОРАХОВА, (1198003116)

— ДАМЈАНОВИЋ, К, ЈОВО, рођен 1913. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5104000844)    

— ДАМЈАНОВИЋ, Л, КРСТАН, рођен 1890. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5104000842)   

— ЗРНИЋ, БОРО, ПЕТАР, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (5001001211) 

— ЗРНИЋ, МИЛОШ, ЛАЗО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈЕЛОВАЦ/КОЗАРА/, 
(1197001061)

— ЗРНИЋ, МИХАЈЛО, МИЛАН, рођен 1895. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1197001036)

— ЗРНИЋ, МИХАЈЛО, ПЕТАР - ПЕРО, рођен 1898. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 
1942. године,  у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1197001034) 

— ЗРНИЋ, САВО, ВАСО, рођен 1892. Србин, убијен 
1943. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – ГРМЕЧ, (1197001062)

— ЗРНИЋ, СТОЈАН, ДУШАН, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1197001065)

— ИВАШТАНИН, ЈОВАН, ВОЈИН, рођен 1917. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1941. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1198003135)

— ЈОКИЋ, Г, ВОЈИН, рођен 1908. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА,  
(5104000875)                                   

— ЈОКИЋ, ИГЊАТИЈА, МИЛОШ, рођен 1900. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1198003136)    

— ЈОКИЋ, ИГЊАТИЈА, СТЕВАН, рођен 1901. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1941. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(0394063020)      

— ЈОКИЋ, С, СТОЈИЋ, рођен 1913. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5104000888)                

— ЈОКИЋ, САВО, АЛЕКСА, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001212)

— ЈОКИЋ, САВО, ДРАГАН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (5001001213)   

— ЈОКИЋ, СТОЈАН, САВО, рођен 1925. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору - ЈАСЕНОВАЦ, (1198003159)  

— ЈОКИЋ, ТОМО, ДУШАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТУРЈАК/КОЗАРА, 
(1198003127)

— КАДУНИЋ, ЗАИМ, ХУСО, рођен 1925. Муслиман, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1299069022)  

— КОВАЧЕВИЋ, Д, НЕДЕЉКО, рођен 1925. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5104000903) 

— КОВАЧЕВИЋ, ДРАГОЈЕ, ЗДРАВКО, рођен 
1925. Србин, убијен од усташа 1942. године, 
као заробљеник, припадник НОП-а, у логору – 
ЈАСЕНОВАЦ, (1199004219) 

— КОВАЧЕВИЋ, ДУШАН, МАРКО, рођен 
1924. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – с. 
ЈАБЛАНИЦА, (1198003130)

— КОВАЧЕВИЋ, СТАНОЈЕ, ВАСО, рођен 1895. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1198003151) 
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— КУТЛАЧА, С, СТЕВО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001214)
— КУЧУК, ЈЕКО, ДУШАНКА, рођена 1918. Српкиња, 
погинула 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1219064029)   
— ЛИПОВАЦ, ЈОВО, ЉУБО, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ГРБАВЦИ/КОЗАРА, 
(1199004112)
— ЛИПОВАЦ, М, ЂУРАЂ, рођен 1888. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године, 
у директном терору - ТУРЈАК, (5104000919)              
— ЛИПОВАЦ, МИЛАДИН, ДРАГОЈА, рођен 1921. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
1942. године, у логору – СИСАК, (1199004155)
— ЛИПОВАЦ, ОСТОЈА, МИЛАН, рођен 1916. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1199004119)
— ЛИПОВАЦ, ПАНЕ, ФИЛИП, рођен 1882. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1199004147)
— ЛИПОВАЦ, СТОЈКА, МИЛАДИН, рођен 
1907. Србин, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама –  ЗИДАНИ 
МОСТ, (1199004153)
— ЉУБИЧИЋ, ТОДОР, МИЛУТИН, рођен 
1928. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(0935072013)   
— МАЈСТОРОВИЋ, МИХАЈЛО, РАДОВАН, рођен 
1924. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – РЕНОВИЦЕ/
ПАЛЕ
— МАНДИЋ, ЛУКА, ДРАГУТИН, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРОЗОР, (1205021014)

— МАНДИЋ, МИКА, ЉУБО, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРЊАВОР 

— МЕДИЋ, Т, ДАКО, рођен 1894. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(5104000932) 
— МИРЈАНИЋ, ИЛИЈА, ТРИВУН, рођен 1893. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1945. године, у логору – DACHAU, (1199004001)  
— МИРЈАНИЋ, Л, МАРКО, рођен 1914. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5104000933) 
— МИРЈАНИЋ, ЛАЗАР, САВКА, рођена 1922. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СРБИЈА, 
(5104000934)  
— МИРЈАНИЋ, МИЈО, СТОЈАН, рођен 1876. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1206030023) 
— МИРЈАНИЋ, МИЛАН, ВАСКРСИЈА, рођен 
1922. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1199004025)
— МИРЈАНИЋ, МИЛАН, ОСТОЈА, рођен 1920. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВИТЛОВСКА/
КОЗАРА, (1199004024)
— МИРЈАНИЋ, Н, МИЋО, рођен 1910. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1942. године, у 
логору - ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, (1199004006)
— МИРЈАНИЋ, ПАНТЕЛИЈА, САВО, рођен 
1917. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВИТЛОВСКА/
КОЗАРА, (1221073038)    
— МИРЈАНИЋ, ПЕТАР, РАДЕ, рођен 1924. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1199004023)  
— МИРЈАНИЋ, СТОЈАН, ТРИВУН, рођен 1900. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1206030010)
— МИРЈАНИЋ, ТРИВУН, ОСТОЈА, рођен 1919. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1199004003)
— ПЕПИЋ, ОСТОЈА, МИЛОВАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БЕОГРАД, (1198003098)    
— ПЕЋАНИН, ТРИВУН, МАРКО, рођен 1899. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од усташа 1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1198003017) 
— ПРОЛИЋ, Ј, ВАСО, рођен 1900. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5104000954)
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— САВАНОВИЋ, Ј, СИМО, рођен 1907. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(5104000962)  
— САВАНОВИЋ, ЈОВО, ПАНТЕЛИЈА, рођен 
1899. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(0445060001)   
— САМАРЏИЈА, ВАСКРСИЈЕ, МИЛОШ, рођен 
1921. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. КОЗАРАЦ/
КОЗАРА, (1197002108)
— САМАРЏИЈА, Ђ. МИЛЕ,  рођен 1921. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5104000973)     
— САМАРЏИЈА, ЂОРђЕ, ГОЈКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама –  с. ТУРЈАК/КОЗАРА, 
(1197002064)
— САМАРЏИЈА, ЂОРЂО, ЂОРЂИЈА, рођен 1895. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од усташа 1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ/
СТАРА ГРАДИШКА, (1197002105)  
— САМАРЏИЈА, МИЛОШ, ЈОВО, рођен 1877. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5104000979)                         
— САМАРЏИЈА, НН, МИЛОВАН, Србин. (Уписан 
на Споменику – остали подаци недостају.)   
— САМАРЏИЈА, НН, САВО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА 
— САМАРЏИЈА, ОГЊЕН, ТАНЕ, рођен 1913. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
— САМАРЏИЈА, ПЕЈО, СТАКА, рођена  1915. 
Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА    

— САМАРЏИЈА, РИСТО, ДРАГОЈА, рођен 
1914. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – 
МАХОВЉАНИ, (1214056226)  

— САМАРЏИЈА, РИСТО, УРОШ, рођен 1900. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1197002087) 
  — САМАРЏИЈА, СИМЕУН, ДРАГОЈА, рођен 
1918. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – 
МАХОВЉАНИ, (1197002116)                     
— САМАРЏИЈА, СТАНОЈЕ, ДРАГОЈА, рођен 
1924. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама - СРБИЈА, 
(1197002093)  
— САМАРЏИЈА, СТЕВАН, СИМО, рођен 1890. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
1942. године, у логору – СИСАК, (1197002061)
— САМАРЏИЈА, ТЕШО, ПЕТАР, рођен 1880. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1197002085)                
— САМАРЏИЈА, УРОШ, ТЕОДОР, рођен 1925. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВИТЛОВСКА/
КОЗАРА, (1197002088)
— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ДРАГОЈЕ, ЂУРО, рођен 
1926. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ДУБРАВЕ/
БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1199004227)   
— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ДРАГУТИН, ЛУКА, рођен 1914. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (0304002006) 
— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, НН, ДРАГАН, рођен у Турјаку. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – код БЛАТНЕ/
БОСАНСКИ НОВИ 
— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, О, ЛУКА, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДОБРЉИН, (5001001220)     
— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, П, ЈОВО, рођен 1917. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001216)
— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ПЕТАР, ЛУКА, рођен 1922. 
Србин, погинуо од усташа 1943. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – ДОБРЉИН, 
(1199004208) 
— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, СТАНКО, РАДЕ, рођен 
1921. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(0852057023)
— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ТЕОДОР, САВО, рођен 
1921. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(5001001221)
— СТАНИСАВЉЕВИЋ, ЈОВО, ЛАЗАР, рођен 
1912. Србин, погинуо 1941. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – непознато, 
(0061026001)  
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— СТАНИШЉЕВИЋ, ВЛАЈКО, РАДЕ, рођен 
1920. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. КИЈЕВЦИ/
КОЗАРА, (5001001222)
— СТАНИШЉЕВИЋ, ГЛИГО, МИРКО, рођен 
1925. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – 
ВИРОВИТИЦА, (1199004186)
— СТАНИШЉЕВИЋ, ДРАГОЈЕ, МИЛАДИН, рођен 
1923. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКИ 
НОВИ, (1199004206)
— СТАНИШЉЕВИЋ, ДРАГУТИН, СТОЈКА, рођена 
1923. Српкиња, погинула 1943. године, у НОБ-у 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(1199004172)
— СТАНИШЉЕВИЋ, ЂОРЂЕ, АЛЕКСА, рођен 1904. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1199004190)

— СТАНИШЉЕВИЋ, ЂУРО, БОГДАН, рођен 
1921. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – с. 
МИЉЕВИЋИ/КОЗАРА, (1199004146)                       

— СТАНИШЉЕВИЋ, ЂУРО, ЉУБОМИР, рођен 1919. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1199004143)

— СТАНИШЉЕВИЋ, ЂУРО, ПИЉО, рођен 1919. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен 1944. године, у 
логору – ЛЕПОГЛАВА, (1199004145)      

— СТАНИШЉЕВИЋ, ЈОВО, ПАНТЕЛИЈА, рођен 
1912. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(0180035037) 

— СТАНИШЉЕВИЋ, М, СТАКА, рођена 1918. 
Српкиња, погинула 1944. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – с. 
САМАРЏИЈЕ/КОЗАРА 

— СТАНИШЉЕВИЋ, М, ТРИВО, рођен 1902. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001217)  

— СТАНИШЉЕВИЋ, МАРКО, ЂУРО, рођен 1898. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1199004142)

— СТАНИШЉЕВИЋ, МАРКО, САВО, рођен 
1923. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. БЕРЕК/
КОЗАРА, (1199004200)

— СТАНИШЉЕВИЋ, ОСТОЈА, САВО, рођен 1880. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од Нијемаца 1942. године, у логору – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1129024031)

— СТАНИШЉЕВИЋ, ПИЉО, ЛАЗАР, рођен 
1904. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – 
МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, (1199004130)

— СТАНИШЉЕВИЋ, САВО, ЈОВАН, рођен 
1922. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ВРБАШКА/
БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1129024032)

— СТАНИШЉЕВИЋ, СТАНКО, ВАСО, рођен 1918. 
Србин, убијен 1941. године, као припадник 
НОП-а, у директном терору – ТУРЈАК/КОЗАРА, 
(1199004237) 

— СТАНИШЉЕВИЋ, СТАНКО, ГОЈКО, рођен 
1907. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1199004233)

— СТАНИШЉЕВИЋ, СТАНКО, ДУШАН, рођен 
1912. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КИЈЕВЦИ/
КОЗАРА, (1199004236)

— СТАНИШЉЕВИЋ, СТОЈАН, БРАНКО, рођен 1896. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1203020114)

— СТАНИШЉЕВИЋ, ТРИВО, ПЕТАР, рођен 1923. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1199004238)

— СТОЈАКОВИЋ, НН., МИЛАН, Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)  
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— СТОЈНИЋ, Д, КРСТАН, рођен 1904. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5104001047)
— СТОЈНИЋ, ЈАКОВ, ПЕТАР, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001215)  
— СТОЈНИЋ, Л, ДУШАН, рођен 1907. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(5104001045)
— СТОЈНИЋ, М, ЈОВО, рођен 1884. Србин, убијен 
од усташа 1942. године, као припадник НОП-а – 
ТУРЈАК/КОЗАРА, (5104001042)
— СУБОТИЋ, ПЕТАР, ЂУРАЂ, рођен 1900. Србин, 
припадник НОП-а, убијен 1942. године –   КОЗАРА, 
(1221073087)
— СУБОТИЋ, ПЕТАР, МИЛУТИН, рођен 1922. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВИТЛОВСКА/
КОЗАРА, (1221073059)
— СУБОТИЋ, СТЕВАН, МЛАЂАН, рођен 1909. 
Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ИСТОЧНА 
БОСНА, (1200006025)
— ЧЕКИЋ, ЈОВО, ПЕТАР, рођен 1928. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КНИН/ДАЛМАЦИЈА, 
(1197002041)
— ЧУПИЋ, ЂОРЂЕ, ВИД, рођен 1896. Србин, убијен 
1942. године, као припадник НОП-а, у директном 
терору – с. ТУРЈАК/КОЗАРА, (1199004091)
— ШМИТРАН, ВАСО, МИЛУТИН, рођен 1921. 
Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1221073079)   
— ШМИТРАН, ВАСО, ПЕТАР, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВИТЛОВСКА/КОЗАРА, 
(1221073056) 
— ШМИТРАН, ВАСО, СЛАВКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(5001001089)
— ШМИТРАН, ИЛИЈА, ОСТОЈА, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДУГА РЕСА/КАРЛОВАЦ, 
(5001001225) 
— ШМИТРАН, Ј, ВАСО, рођен 1912. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5104001087)  
— ШМИТРАН, КРСТО, ДРАГУТИН, рођен 
1924. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (1221073060)

— ШМИТРАН, М, ВАСКРСИЈЕ, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. БРАНКОВАЦ/БАЊА 
ЛУКА, (1221073062)

— ШМИТРАН, МИЛЕ, ЋИРО, рођен 1880. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године, 
у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1221073043)

— ШМИТРАН, НИКОЛА, БОГДАН, рођен 
1920. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1221073029)

— ШМИТРАН, НИКОЛА, МИЛАН, рођен 1902. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године – с. ГРБАВЦИ/КОЗАРА, (1221073028)

— ШМИТРАН, НН, ПЕРО, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001224) 

— ШМИТРАН, М, МИЛАН, рођен 1902. 
Србин, убијен 1942. године, у збјегу - КОЗАРА, 
(5104001099)           

— ШМИТРАН, НН., МИЛЕ, Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)       

— ШМИТРАН, НН., МИЛЕ, Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)     

— ШМИТРАН, НН., НИКОЛА, Србин. (Уписан на 
Споменику – остали подаци недостају.)   

— ШМИТРАН, О, МИХАИЛО, рођен 1880. Србин, 
припадник НОП-а,  заробљен и убијен од усташа 
1942. године – с. ТУРЈАК/КОЗАРА, (5104001076) 

— ШМИТРАН, ОСТОЈА, РАДОВАН, рођен 1922. 
Србин, убијен 1942. године, као припадник   НОП-а, 
у директном терору – КОЗАРА, (1221073055)

— ШМИТРАН, ПЕРО, ЂОРЂЕ, рођен 1900. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1197002131) 

— ШМИТРАН, ПИЉО, ЗДРАВКО, рођен 
1918. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – 
МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, (5001001226)

— ШМИТРАН, СПАСОЈЕ, МИЛАН, рођен 1902. 
Србин, убијен 1942. године, као припадник    НОП-а, 
у директном терору – КОЗАРА, (1221073068)

— ШМИТРАН, СТАНОЈА, СИМЕУН, рођен 
1923. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ВРБАШКА/
БОСАНСКА ГРАДИШКА, (1221073023)

— ШМИТРАН, СТЕВАН, МИРКО, рођен 1917. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору - ЈАСЕНОВАЦ, (1221073061)
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— ШМИТРАН, СТЕВО, ДЕСИМИР, рођен 1927. 
Србин, рањен 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама (Сански Мост), умро у 
болници 1945. године –  БЕОГРАД, (1221073070)

— ШМИТРАН, Т, ВАСО, рођен 1901. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5104001102) 

— ШМИТРАН, ЋИРО, ОСТОЈА, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЈОШАВКА/БАЊА ЛУКА, 
(1221073041)           

— ШМИТРАН, ЋИРО, ЈОВАН, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ВИТЛОВСКА/КОЗАРА, 
(1221073042)        

— ШМИТРАН, ЋИРО, МИЛОВАН, рођен 1921. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
од усташа 1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, 
(1221073040)                

— ШОКЧЕВИЋ, ЈОВАНКА, СИМЕУН, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године – ЗАГРЕБ, (5001001227)   

— ШОКЧЕВИЋ, М, ТЕДЕ, рођен 1910. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – НОВА ТОПОЛА, 
(5104001072)    

— ШОКЧЕВИЋ, Н, ИЛИЈА, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001223)

— ШОКЧЕВИЋ, ОСТОЈА, ВАСКРСИЈЕ, рођен 
1905. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – насеље 
САМАРЏИЈЕ/КОЗАРА, (1199004036)   

— ШОКЧЕВИЋ, ОСТОЈА, МИЛАН, рођен 
1909. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – СВОДНА/
БОСАНСКИ НОВИ

— ШОКЧЕВИЋ, СИМО, ИЛИЈА, рођен 1909. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТУРЈАК/КОЗАРА, 
(1199004046)  

— ШУКАЛО, В, ЋИРО, рођен 1902. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1200006005) 

— ШУКАЛО, Д, ЈОВАН, рођен 1899. Србин, 
убијен од усташа 1942. године, као заробљеник 
припадник НОП-а, у логору - ЈАСЕНОВАЦ, 
(1202019053)  

— ШУКАЛО, ДМИТАР, ЈОВО, рођен 1906. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1221073067)    

— ШУКАЛО, ДМИТАР, ПАНТЕЛИЈА, рођен 
1910. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БИХАЋ, 
(1221073065)

— ШУКАЛО, ДМИТАР, РАЈКО, рођен 1903. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ГРМЕЧ, (1221073066)

— ШУКАЛО, ПЕЈО, МИЛАН, рођен 1910. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1221073077)

— ШУКАЛО, ПИЛИП, СТАНКО, рођен 1885. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА,       

— ШУКАЛО, С, САВО, рођен 1910. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од усташа 1942. године, у 
логору – СТАРА ГРАДИШКА, (5104001131)

— ШУКАЛО, СТАНОЈА, ЦВИЈО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ИСТОЧНА БОСНА, 
(5104001138) 

— ШУКАЛО, СТОЈАН, ДАМЈАН, рођен 1907. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен од 
усташа 1942. године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, 
(1215057049)
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ЦЕРОВЉАНИ  (19)

Споменик погинулим партизанским борцима и 
жртвама фашистичког терора 1941 – 1945, и 
погинулим борцима Отаџбинског рата 1991 – 

1995, у селу Церовљани

Monument to fallen Partisan fighters and Victims 
of Fascist Terror, 1941 – 1945, and to the Soldiers 
of the Homeland War, 1991 – 1995, in the village of 
Cerovljani
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— БРОДАЦ, ФЕРДО, ЈОЗО, рођен 1920. Остали, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ЂУРИЋА БРДО/МАШИЋИ, 
(5001001228)

— ВЛАИСАВЉЕВИЋ, М, ДУШАН, рођен 1916. 
Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ЧАЛМА/
СРЕМ, (5001000024)

— ВЛАИСАВЉЕВИЋ, М, МИЋО, рођен 1914. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ТОВАРНИК/СРЕМ, 
(5001001230)

— ВРАЊЕШ, Л, МАРКО, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОТОР ВАРОШ 

— ДОБРАШ, ЛАЗО, МИЛЕ, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – насеље САНА, (5001001232)

— ЂУКИЋ, МАРКО, МИЛАН, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРСТЕНИК/СРБИЈА , 
(085608106)   

— КАРАН, ЈОВАН, ДРАГАН, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗЛУК код КИСЕЉАКА, 
(5001000031)

— МАТИЋ, И, ДУШАН, рођен 1907. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЦЕРОВЉАНИ/КОЗАРА, 
(5001001235)

— МАТИЋ, М, МИЛЕ, рођен 1923. Србин, погинуо 
1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – КОЗАРА, (5001001234)

— МИЛОВАНОВИЋ, ДУШАН, МИЛОШ, рођен 
1925. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – с. ДРАГЕЉИ/
КОЗАРА, (5001001236)

— МИЉКОВИЋ, ТОДЕ, ДУШАН, рођен 1914. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (1206035011)

— ПЈАНИЋ, МИЛОШ, НИКОЛА, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИЈЕДОР, (5001001237)

— ПОПОВИЋ, ЈОВАН, ЈОВО, рођен 1888. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1206035010)

— ПОПОВИЋ, ОСТОЈА, ВЕЉКО, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БИЈЕЉИНА, (5001001238)

— РАДИВОЈАЦ, СТАНКО, ВАСО, рођен 1914. Србин, 
умро од посљедица рањавања 1944. године, 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
ШИПРАГЕ/КОТОР ВАРОШ, (5001001240)

— РАДИВОЈАЦ, СТАНКО, САВО, рођен 1912. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1941. године – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, 
(5001001239)

— РИБИЋ, С, СЛАВКО, рођен 1926. Србин, погинуо 
1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – МРКОЊИЋ ГРАД, (5001000021)

— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Ђ, ЂУРО, рођен 1927. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001242)

— ТЕПИЋ, НИКОЛА, ЂУРО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – СЛОВЕНАЧКО ПРИМОРЈЕ, 
(1413051019) 
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Споменик погинулим партизанским борцима, 
1941 – 1945, у селу Цимироти

Monument to fallen Partisan fighters, 1941 – 1945, 
in the village of Cimiroti

ЦИМИРОТИ  (23)
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— БЛЕСИЋ, С, ПЕТАР, рођен 1912. Србин, учесник 
у НОБ-у и савезничким војним формацијама, 
заробљен и убијен од Нијемаца 1942. године, у 
логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, (5104001198)

— ВИДАЧКОВИЋ, М, БРАНКО, рођен 1918. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001244)

— ГВОЗДЕНАЦ, МИХАЈЛО, СЛАВКО, рођен 
1924. Србин, погинуо 1944. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ПРИЈЕДОР, 
(5001001245)

— ГИБАЧА, ЈОВО, ЛАЗАР, рођен 1903. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(5001001243)

— ЂУНИЋ, ЈОВО, МИРКО, рођен 1912. Србин, 
убијен 1943. године, као припадник НОП-а, у 
директном терору – с. ЦИМИРОТИ, (1206033059)

— ЂУРЂЕВИЋ, ЛУКА, ГОСПАВА, рођена 1920. 
Српкиња, погинула 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА, 
(1205021048)  

— ЈАЊАНИН, ЈОВО, ГОЈКО, рођен 1916. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ 

— ЈАЊАНИН, ЈОВО, МАРКО, рођен  1912. Србин, 
припадник НОП-а, убијен од усташа 1942. године, 
у директном терору – с. ЦИМИРОТИ 

— ЈАЊАНИН, ЈОВО, ВЕЉКО, рођен 1911. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (5104001225)

— ЈАЊАНИН, ЈОВО, ДУШАН, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. СОКОЛИНЕ/КОТОР 
ВАРОШ, (0842037002)

— ЉОЉИЋ, ЛУКА, ГОСПАВА, рођена 1921. 
Српкиња, погинула 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА, 
(5001001246)

— МИЉАНОВИЋ, М, САВО, рођен 1912. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1207039022)   

— МИЉАНОВИЋ, МИЛЕ, ЈОВАН, рођен 1900. 
Србин, припадник НОП-а, заробљен и убијен 
1942. године, при депортацији – ЗЕМУН-
САЈМИШТЕ, (1206033026)

— МИЉАНОВИЋ, НИКО, СТАНКО, рођен 
1904. Србин, погинуо 1941. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КОЗАРА, 
(1207039021)  

— СУБОТИЋ, ЈОВИЦА, ДУШАН, рођен 1921. 
Србин, припадник НОП-а, убијен 1942. године, 
при депортацији – непознато, (1206033002)

— СУБОТИЋ, ЛАЗАР, МИЛАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001249)

— СУБОТИЋ, МИКАЈЛО, ПАНТЕ – ПАНЕ, рођен 
1919. Србин, учесник у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама, заробљен и убијен, при 
депортацији, 1942. године – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(1206033017)

— СУБОТИЋ, О, КОСТА, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001248)

— ШЕСТИЋ, Ј, ЖИВКО, рођен 1923. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – непознато 

— ШИНИК, ВАСИЛИЈЕ, ВАСО, рођен 1915. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од Нијемаца 
1942. године, у логору – ЗЕМУН-САЈМИШТЕ, 
(5001001251)

— ШИНИК, ЂУРАЂ, РАДЕ, рођен 1919. Србин, 
погинуо 1944. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТРАВНИК, (5001001250)

— ШИНИК, МИЋО, ПЕТРА, рођена 1925. Српкиња, 
погинула 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ДРВАР, (1207039020)
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— ШИНИК, ОСТОЈА, МИРКО, рођен 1920. 
Србин, учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – СТАРА ГРАДИШКА, (206033024) 

ЧАТРЊА  (15)
— БОРКОВИЋ, Ј, ЂУРАЂ, рођен 1921. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – БОСАНСКИ НОВИ, 
(5001001252)

— КОВАЧЕВИЋ, Д, ДМИТАР, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КРУШКОВАЦ/БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (5001001253)

— КОВАЧЕВИЋ, ЛАЗО, ВЛАДО, рођен 1920. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ВРБАШКА/“15. 
километар“, (1200007019)

— КОВАЧЕВИЋ, НИКОЛА, СЛАВКО (или 
СТАНКО),  рођен 1914. Србин, учесник у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама, заробљен и 
убијен од усташа 1942. године, у логору – СТАРА 
ГРАДИШКА, (1205022011)  

— МИЛИВОЈЕВИЋ, ЉУБОМИР, ДАНИЛО, 
рођен 1906. Србин, погинуо 1942. године, у 
НОБ-у и савезничким војним формацијама – 
МАХОВЉАНИ, (1200007014)
— МИЛИВОЈЕВИЋ, ЛУКА, ДРАГУТИН, рођен 
1905. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у 
и савезничким војним формацијама – код 
ГЛАМОЧА, (1200007016)
— МИЛИВОЈЕВИЋ, ЉУБОМИР, ЛУКА, рођен 
1907. Србин, погинуо 1943. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – ГРМЕЧ, 
(1200007015)

— РАКИЋ, СТЕВО, МИЛАН, рођен 1913. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КРУШКОВАЦ/БОСАНСКА 
ДУБИЦА, (1208042448)     

— САВИЋ, МИЛОШ, ЈОВАН, рођен 1913. Србин, 
припадник НОП-а, заробљен и убијен од усташа 
1942. године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1201015001)

— САВИЋ, НИКОЛА, ЉУБО, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МАРИБОР, (1200007005)  

— САВИЋ, НИКОЛА, ОСТОЈА, рођен 1924. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МАРИБОР, (5105000011)

— СТОКИЋ, МИРКО, ЖИВКО, рођен 1926. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЧАТРЊА, (1200007029)

— ТЕШИЋ, МИЛАН, БОШКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – МЉЕЧАНИЦА/КОЗАРА, 
(1200007045)

— ТОРБИЦА, СТОЈАН, МИЛАН, рођен 1915. Србин, 
погинуо 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – с. ЈОШАВКА/БАЊА ЛУКА, 
(5001001254)

— УГРЕНОВИЋ, Ј, ДРАГОЈА, рођен 1900. Србин, 
погинуо 1943. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (5001001255)

ЧИКУЛЕ  (2)

— БУДИМОВИЋ, БЕЋО, ЕМИН, рођен 1915. 
Муслиман, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама - БОСАНСКИ 
НОВИ, (1211044001)

— ГРУДИЋ, РЕЏО, МУСТАФА, рођен 1911. 
Неопредијељен, погинуо 1945. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – БУСОВАЧА/
ТРАВНИК, (5001001256)
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ШАШКИНОВЦИ  (6)

Спомен-плоча погинулим партизанским 
борцима и жртвама фашистичког терора, 
1941 – 1945, из села Шашкиновци и Средња 

Јурковица

Memorial plaque to fallen Partisan fighters and 
Victims of Fascist Terror, 1941 – 1945, from the 
village of Šaškinovci and Central Jurkovica
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— БАБИЋ, ДИМИТРИЈЕ, МИЛОРАД, рођен 
1930. Србин, умро од посљедица рањавања 
1945. године, у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама – с. ШАШКИНОВЦИ.

— ГАЈИЋ, МИХАЈЛО, ГОЈКО, рођен 1922. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ТЕСЛИЋ, (1213053053)     

— ГАЈИЋ, МИХАЈЛО, РАЈКО, рођен 1925. Србин, 
погинуо 1945. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – ПРИБИНИЋ, (51О4000124)   

— ГАЈИЋ, НИКОЛА, ВАСО, рођен 1900. Србин, 
учесник у НОБ-у и савезничким војним 
формацијама, заробљен и убијен од усташа 1942. 
године, у логору – ЈАСЕНОВАЦ, (1213053032)   

— ЈОКИЋ, ЂУРО, ЗОРКА, рођена 1924. Српкиња, 
погинула 1942. године, у НОБ-у и савезничким 
војним формацијама – КОЗАРА, (1213053035)   

— САВАНОВИЋ, АЛЕКСА, ОСТОЈА, рођен 
1922. Србин, погинуо 1942. године, у НОБ-у и 
савезничким војним формацијама – КРЊИН/
КОЗАРА, (1213053027)     
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СКРАЋЕНИЦЕ

СУБНОР – Савез удружења бораца

народноослободилачког рата

СУБ – Савез удружења бораца (Градишка)

НОБ – Народноослободилачка борба

НОР – Народноослободилачки рат

НОП – Народноослободилачки покрет

МЖГ – Музеј жртава геноцида Београд

СП - Споменик

НДХ – Независна Држава Хрватска

ЈВО – Југословенска војска у Отаџбини

НОПОЈ – Народноослободилачки 

партизански одреди Југославије

НОП и ДВЈ – Народноослободилачка 

партизанска и добровољачка војска

Југославије

НОВ и ПОЈ - Народноослободилачка

војска и партизански одреди Југославије

ABBREVIATIONS

SUBNOR – Alliance  War Veterans of National

Liberation Association

SUB – Union of Fighters Association (Gradiška)

NOB – National Liberation Fight

NOR – National Liberation War

NOP – National Liberation Movement

MGV – Museum of Genocide Victims Belgrade

SP – Monument

NDH – Independent State of Croatia

JVO – Yugoslav Army in the Fatherland

NOPOJ – National Liberation Partisan

 Detachments of Yugoslavia

NOP and DVJ – National Liberation

Partisan and Volunteer 

Army of Yugoslavia

NOV i POJ – National Liberation Army and

Partisan Detachments of Yugoslavia
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