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УВОД

„Ко кон тро ли ше про шлост... 
кон тро ли ше бу дућ ност; 

ко кон тро ли ше са да шњост, кон тро ли ше про шлост” 
Џорџ Ор вел

При пре ма ју ћи ар хив ску гра ђу ко ја се од но си на стра да ње ци ви ла 
то ком Ра ци је1 у ју жној Бач кој, са по себ ним освр том на стра да ње ци
ви ла у се лу Чу руг, а тра же ћи при ме ре ни мо то за увод у ову те му, мо жда 
на пр ви по глед, прет ход но на ве де ни ци тат ле ген дар ног Џор џа Ор ве ла 
де лу је, у од ре ђе ном сми слу, као спе ци фич на вр ста те о риј ског, од но сно 
пу бли ци сти чког кли шеа. Ме ђу тим, у ње му је кроз јед ну ре че ни цу у 
су шти ни об у хва ћен ви ше ди мен зи о нал ни слој раз ли чи тих тен ден ци
ја и прак си с ко ји ма се да нас су о ча ва мо, мо жда ви ше не го би ло ка да 
ра ни је до сад. На овај на чин све до чи мо о чи та вом ни зу не га тив них 
дру штве них фе но ме на, ко ји се од но се на ре ви зи ју про шло сти, тј. кон
крет но, на чи тав низ по ли тич ких и иде о ло шких тен ден ци ја ре ви зи је, 
ве за них за ве ли чи ну и ка рак тер стра да ња ци ви ла у то ку Дру гог свет
ског ра та. Де ви јант не и псе у до и сто риј ске тен ден ци је број них: иде о ло
шко, по ли тич ко или еко ном ско мо ти ви са них и остра шће них ау то ра, 
ко ји по ку ша ва ју да до ве ду у пи та ње мон стру о зни ка рак тер зло чи на 
по чи ње них од стра не на ци о налсо ци ја ли стич ког иде о ло шког ре жи ма 

1 „За чи тав свет ра ци ја озна ча ва по ли циј ско оп ко ља ва ње де ло ва на се ља и пре
трес ра ди про на ла же ња сум њи вих осо ба. Од ја ну а ра 1942. го ди не ова реч, по себ но 
за Ср бе и Је вре је, не са мо Вој во ди не, по ста ла је си но ним ма сов ног уби ја ња, по ко ља 
не ви не де це, же на, му шка ра ца, ста рих, пра ће ног гро зо та ма раз не вр сте и пљач ком 
имо ви не по би је них нај ши рих раз ме ра. По ста ла је по јам ге но ци да над Ср би ма и Је
вре ји ма у се ли ма Шај ка шке, Но вом Са ду и Бе че ју. Оста ла је сим бол не у га си ве ту ге 
за зем ним оста ци ма уби је них, чи ји су ле ше ви го то во сви, ба че ни под лед Ти се и 
Ду на ва, за вр ши ли не зна но где и не зна но ка ко!” Ви де ти ши ре у: Дра го Ње го ван, 
Зло чи ни оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни. III гру па ма сов них зло чи на: 
Ра ци ја; Но ви Сад: Про ме теј – Ма ло исто риј ско дру штво, 2009, стр. 5–6.
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Хи тле ро ве Не мач ке, Хор ти је ве Ма ђар ске, Па ве ли ће ве Хр ват ске и дру
гих са те ли та Тре ћег Рај ха, при мет не су ви ше не го ика да ра ни је. Оне 
да нас, на жа лост, до би ја ју ве ли ки ме диј ски пу бли ци тет у зе мља ма Евро
пе, али и на шег ре ги о на; што се кон се квент но од ра жа ва кроз чи тав 
низ не га тив них дру штве них по ја ва. Упра во због то га, Ор ве ло ва ми сао, 
на не ки на чин мо же да пред ста вља и кру ци јал ну идеј ну ба зу ве за ну за 
ства ра ње и кре и ра ње кри тич ки за сно ва не кул ту ре се ћа ња.

Пре ци зни је гле да но, из раз „кон тро ли са ње” се у кон тек сту кул
тур них и дру штве них од но са ве за них за те о ри је кул ту ре се ћа ња, мо же 
из јед на чи ти са тер ми ном „ин тер пре та ци ја”. Да кле, „ко ин тер пре ти ра 
про шлост... ин тер пре ти ра бу дућ ност; ко ин тер пре ти ра са да шњост, 
ин тер пре ти ра про шлост”. 

У скла ду с прет ход ном фор му ла ци јом, а у кон тек сту те ме ове књи
ге и ге не рал но про бле ма ти ке стра да ња ци ви ла то ком Дру гог свет ског 
ра та, на ме ће се кру ци јал но пи та ње; на ко ји на чин је нео п ход но пер ци
пи ра ти стра да ње ци ви ла то ком Дру гог свет ског ра та? Од но сно, да ли 
сме мо ола ко пре ла зи ти пре ко раз ли чи тих ре ви зи о ни стич ких тен ден
ци ја, или мо ра мо де ло ва ти пре вен тив но, ка ко би смо их от кло ни ли, а 
све у ци љу да се мон стру о зни зло чи ни ви ше ни ка да и ниг де не по но ве?

Ова књи га, упра во сво јом те ма ти ком: фо то гра фи ја ма, записни
цима и по пи сом жр та ва стра да лих то ком Ра ци је у ју жној Бач кој – у 
ме сту Чу руг, пред ста вља од го вор на прет ход но по ста вље но пи та ње. 
Ова мо но гра фи ја же ли да бу де ви дљив при мер и па ра диг ма, на ко ји 
на чин је по треб но ин те р пре ти ра ти про шлост, од но сно на ка кав на чин 
је нео п ход но афир ми са ти кри тич ку кул ту ру се ћа ња, за сно ва ну на не
по бит ним ар хив ским и исто риј ским из во ри ма, те на ре ле вант ном епи
сте мо ло шком и ме то до ло шком при сту пу. 

Фо то гра фи је, записници и спи сак жр та ва ко је об ја вљу је мо у овој 
пу бли ка ци ји, са ста вље ни су на осно ву не по ре ци вих исто риј ских из
во ра, од но сно ар хив ске гра ђе ко ја се, већ де це ни ја ма, чу ва у Ар хи ву 
Вој во ди не, сто га пру жа аде кват ну су штин ску под ло гу, кроз ко ју чи
та лац мо же да схва ти раз ме ре и мон стру о зност зло чи на оку па то ра, 
од но сно ка рак тер зло чи на ко ји је то ком ле де ног ја ну а ра 1942. го ди не, 
по ли циј ски апа рат Хор ти је ве Ма ђар ске, по чи нио у јед ном мир ном 
се лу у Бач кој над не ду жним ци ви ли ма тог ме ста.

У скла ду с тим, фо то гра фи је, записници и спи сак жр та ва пу бли ко
ва ни у овој књи зи, иа ко на из глед пред ста вља ју пу ку ста ти сти ку стра да
лих; за сно ва ну на до ку мен тар ној ар хив ској гра ђи; сва ка ко на чи та о це 
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не тре ба ни по што да оста ве чи сто так са тив ни и исто риј скоста ти стич ки 
ути сак; с об зи ром на то да се иза сва ког име на стра да ле жр тве кри је је дан 
жи вот и је дан пре ки ну ти жи вот ни пут, са свим аспек ти ма ко ји пра те ег
зи стен ци ју по је дин ца: сре ћом, пат ња ма, љу ба ви ма, при ја тељ стви ма, по
сло ви ма, про бле ми ма, ра до ва њи ма и дру гим сфе ра ма људ ског би ти са ња. 
Сва ка осо ба на овим фо то гра фи ја ма има ла је соп стве ни жи вот и, из међу 
оста лог, не го ва ла је соп стве ну кул ту ру се ћа ња, ве ро ват но ни не слу те ћи 
да ће кроз не ко ли ко де це ни ја, на жа лост, ње но име пред ста вља ти део 
фо то граф ског фон да и спи ска жр та ва у окви ру те мат ске пу бли ка ци је 
ко јој је циљ да спре чи за бо рав, од но сно да не гу је ко лек тив ни и ин ди
ви ду ал ни при ступ афир ма тив ној и кри тич кој кул ту ри се ћа ња. 

Ме ђу тим, упр кос ова квом су штин ском ег зи стен ци јал ном им пул
су, об ја вљи ва ње ове пу бли ка ци је са спи ском не ви но стра да лих жр та ва 
и њи хо вим фо то гра фи јама, од ко јих је сва ка има ла соп стве ни жи вот
ни пут и чи ја је смрт сва ка ко ути ца ла и на дру ге жи во те њој бли ских 
осо ба, пред ста вља ну жност ко ја се са ма по се би на ме ће као им пе ра тив 
сва ког од го вор ног по је дин ца, одно сно сва ке ин сти ту ци је ко ја се ба ви 
ме мо ри јом јед ног на ро да. 

Ве ру је мо да об ја вљи ва ње ове пу бли ка ци је слу жи на част, али исто
вре ме но пред ста вља и оба ве зу Ар хи ву Вој во ди не као ње ном из да ва чу. 
И упра во, узи ма ју ћи у об зир про јект ну де лат ност у по след ње три го ди
не ко ју спро во ди на ша уста но ва, чи та вим ни зом ак тив но сти кроз ко је 
се при сту пи ло мак си мал ном афир ми са њу кри тич ки за сно ва не кул ту ре 
се ћа ња на жр тве стра да ле то ком Дру гог свет ског ра та, чи тав низ до 
са да пу бли ко ва них и пла ни ра них из да ња, ре а ли зо ва них про је ка та и 
одр жа них пре да ва ња и из ло жби, за пра во пред ста вља део јед ног мо
рал ног и на ци о нал но од го вор ног про јек та, од но сно спе ци фич ног вида 
обра зо ва ња и еду ка ци је, те ре ле вант ног пре зен то ва ња исто риј ских 
фа ка та. 

У том сми слу ова књи га за пра во пред ста вља још јед ну коц ки цу у 
мо за и ку про јект не де лат но сти Ар хи ва Вој во ди не, ко ји је од оба ве зе 
афир ми са ња кул ту ре се ћа ња, на пра вио сво је вр сну фор му кри тич ког 
им пе ра ти ва. 

По че так Дру гог свет ског ра та на про сто ру Кра ље ви не Ју го сла ви је 
је по себ но на си лан и бру та лан био за срп ско ста нов ни штво на под руч
ји ма Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, те на про сто ру Бач ке, ко ју је оку пи
ра ла Хор ти је ва Ма ђар ска. Зло чи ни над Ср би ма у Бач кој су по че ли да 
се де ша ва ју при ли ком ула ска ма ђар ских оку па ци о них тру па у апри лу 
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1941. го ди не. „Већ код оку па ци је Чу ру га од стра не ма ђар ских фа ши
стич ких оку па тор ских тру па од и гра ли су се атро ци те ти, уби је но је 
око 20 ду ша, без ика квог раз ло га, већ је ди но из фа ши стич ке обес ти”.2 
Нај ве ћи зло чи ни су се до го ди ли по чет ком 1942. го ди не. 

Пр ва ма сов на уби ства и хап ше ња за по че та су у Шај ка шкој обла сти 
4. ја ну а ра 1942. го ди не, што је ујед но озна чи ло по че так Ра ци је, од но сно 
зло чи на ге но цид ног ка рак те ра ко ји су из вр ши ли ма ђар ски фа ши сти 
и Хор ти јев ре жим над пре те жно срп ским и је вреј ским ста нов ни штвом 
на про сто ру ју жне Бач ке. „Ра ци ја у ју жној Бач кој” је на зив за ма са кр 
ко јег су над ци вил ним ста нов ни штвом ју жне Бач ке, пре те жно Ср би ма 
и Је вре ји ма, из вр ши ли при пад ни ци ору жа них сна га и вој ске Кра ље ви
не Ма ђар ске („Хон вед”) за вре ме Дру гог свет ског ра та то ком ма ђар ске 
оку па ци је Бач ке. Ра ци ја је спро ве де на на Бо жић у на се љи ма Шај ка шке 
– Чу ру гу, Го спо ђин ци ма, Шај ка шу, Ђур ђе ву, Мо шо ри ну, Ти те лу, Ло ку, 
Гар ди нов ци ма, Ви ло ву, Жа бљу. 

Од лу ком ко ја је до не се на на са стан ку по ли тич ког и вој ног вр ха 
оно вре ме не вла сти у Бу дим пе шти 12. ја ну а ра 1942. го ди не, Ра ци ја је про
ши ре на на но ве те ри то ри је, а по себ но на про стор Но вог Са да, од 21. 
до 23. ја ну а ра, као и у гра до ве: Те ме рин, Ср бо бран и Бе чеј, 25–29. јану
а ра 1942. го ди не. Као по вод за про ши ре ње оби ма Ра ци је на ве де но је 
ка ко су се у Но ви Сад на вод но скло ни ли пар ти за ни и дру ги „сум њи ви 
еле мен ти” из Шај ка шке обла сти. За три да на Ра ци је у Но вом Са ду у во
да ма Ду на ва је не ста ло пре ко хи ља ду Но во са ђа на. 

До да нас ни је пре ци зно утвр ђен број жр та ва Ра ци је ко је су по бије
не на про сто ру Но вог Са да и ју жне Бач ке од стра не ге но цид ног Хортије
вог ре жи ма. Про це не ва ри ра ју – од не ко ли ко хи ља да до де се так хи ља да 
– у за ви сно сти од ин тер пре та ци је ис тра жи ва ча и ту ма че ња од ре ђе них 
из во ра, а ве о ма че сто пред ста вља ју и пред мет по ли ти за ци је и ре ви зије 
раз ли чи тих по је ди на ца, иде о ло шких и ин те ре сних гру па.3 

Иден ти фи ка ци ја жр та ва још увек тра је, та ко да се прак тич но број 
иден ти фи ко ва них сва ке го ди не по ве ћа ва. Кон фу зи ја ве за на за број 

2 Ње го ван, нав. дело, 31.
3 Пре ма ис т ра жи ва њи ма Зво ни ми ра Го лу бо ви ћа, у Ра ци ји је стра да ло 3.809 

љу ди. Ви ди: Го лу бо вић, Зво ни мир (2004). „Ра ци ја 1942. Но ви Сад”, Ен ци кло пе ди ја 
Но вог Са да, књи га 23. „Pre ma po da ci ma iz ma đar skih voj nih kru go va do ko jih je do šao 
na rod ni po sla nik Stran ke ma lih po sed ni ka, En dre Baj či Ži lin ski, ja nu ar ska ge no cid na 
ra ci ja 1942. od ne la je naj ma nje 12.763 žr tve. En dre Baj či Ži lin ski je iz gu bio ži vot bra ne ći 
do sto jan stvo i pra va žr ta va Ra ci je”. Ви де ти на: Ме мо ри јал но дру штво Ра ци ја 1942. Чу руг, 
http://ra ci ja1942.or g/ca te gory/ora ci ji/ora ci jiucu ru gu/. 
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жр та ва про ис ти че и из гре ша ка ко је су на ста ле при ли ком по пи са жрта
ва у ис тра жи ва њи ма оба вље ним не по сред но на кон ра та. По је ди на но
ви ја ис тра жи ва ња за пра во ука зу ју да је број жр та ва знат но ве ћи не го 
што је при ка зи ва но у по је ди ним ста ри јим пу бли ка ци ја ма. Нај ве ћи 
број уби је них су би ли ци ви ли, чи ји су по смрт ни оста ци ба ца ни под 
лед Ти се и Ду на ва. Уко ли ко се узму у об зир ње не раз ме ре, чак и са нај
ма њом про це ном о бро ју жр та ва, као и ка рак те ри сти ке по чи ње них 
зло чи на, Ра ци ја пред ста вља нај ма сов ни је стра да ње ци вил ног ста нов
ни штва на про сто ру АП Вој во ди не, ко је се до го ди ло у то ку Дру гог 
свет ског ра та. 

Из у зев ве ли ког бро ја жр та ва срп ске и је вреј ске на ци о нал но сти, у 
хор ти јев ској Ја ну ар ској ра ци ји, стре љан је и ве ли ки број Ро ма, не коли
ко де се ти на Сло ва ка, Ру си на, Ру са, ан ти на ци стич ки и ан ти фа ши стички 
рас по ло же них Не ма ца, Ма ђа ра, Хр ва та и мно гих дру гих.

Ра ци ја у Чу ру гу по че ла је 4. ја ну а ра 1942. го ди не – истог да на када 
се до го дио ору жа ни су коб на Пу ста ји ће вом са ла шу по ред Чу ру га – ма
ђар ски ста нов ни ци Жа бља и Чу ру га су на о ру жа ни, а већ у не де љу 4. 
ја ну а ра 1942. от по че ло је пу ца ње по ули ца ма Чу ру га, у жа баљ ском сре
зу. Чу ру шки пе то ко ло на ши, на о ру жа ни пу шка ма, по че ли су уби ја ти 
мир но ста нов ни штво по ули ца ма. У исти мах, до бо шем је на ре ђе но да 
се сви ста нов ни ци по ву ку у сво је ку ће. Два са та по овом на ре ђе њу, сти гли 
су у Чу руг хон ве ди из Сен те и Се ге ди на у ја чи ни од 3.000 љу ди. Пр во 
су сти гли тен ков ски од ре ди, за тим пе ша ди ја у ка ми о ни ма, па он да и 
ар ти ље ри ја. Исто вре ме но са хон ве ди ма сти жу у жа баљ ски срез и жан
дар ми из Те ме ри на, Бач ког Гра ди шта и дру гих ме ста. Је дан део се ге дин
ских хон ве да упу тио се у чу ру шки рит, где је, про ла зе ћи кроз са ла ше, 
уби јао и клао ци вил но ста нов ни штво, док је дру ги део остао у месту где 
је, за ла зе ћи од ку ће до ку ће, из во дио уку ћа не, му шкар це, же не и де цу. 
Чу ру шки ста нов ни ци, ова ко од во ђе ни из сво јих ку ћа, уби ја ни су без 
ми ло сти и без су да. Уби ја ни су где су се за те кли и где је то раз бој ни ци
ма би ло згод но: пред ку ћа ма, на ули ци, у оп штин ској згра ди, у по ли
ци ји, у основ ној шко ли. Је дан део по хва та них ста нов ни ка од ве ден је у 
два жит на ма га ци на, па су ту уби је ни из ми тра ље за. Нај ви ше је ових 
му че ни ка стра да ло на са мој ре ци Ти си, где су уби ја ни, па ба ца ни под 
лед ко ји је, као што је по зна то, услед из у зет но оштре зи ме го ди не 
1941/42, био нео бич но де бео. У ру пе на Ти си ба ца ни су и они ко ји су 
уби ја ни на дру гим ме сти ма, па су ту до во же ни у за јед нич ку ле де ну 
гроб ни цу. У Чу ру гу је по би је но та да, од 4. до 9. ја ну а ра 1942. го ди не, 
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преко хиљаду људи (му шка ра ца, же на и де це). Уби ства и ма са кри ра ња 
вр ше на су по да ну и по но ћи. Сви уби је ни су прет ход но опљач ка ни, а 
њи хо ва имо ви на је опљачкана.4 

У Чу ру шкој ра ци ји су „уби је на два све ште ни ка, 2 апо те ка ра, 2 ле
ка ра, не ко ли ко чи нов ни ка и дру гих слу жбе ни ка, не ко ли ко тр го ва ца, 
не ко ли ко за на тли ја, не пре глед на ма са се ља казе мљо рад ни ка и по љо
при вред них рад ни ка, са њи хо вим чла но ви ма по ро ди ца. Уби је но је око 
854 ду ша нај ма ње. И ни је све то би ло до ста. Ни је оку па то ру би ло до ста 
за стра ши ва ња и мр цва ре ња срп ског жи вља у ра ци ји. Ни су се те ра не 
ни по че ле да за ле чу ју, још су те шко кр ва ри ле, а већ 20. ја ну а ра оку па
тор у Чу ру гу при ре ђу је по нов но ма сов но уби ја ње ро до љу ба му че ни ка. 
Јав но су стре ља ли шест ли ца. Стре ља ли су Ми ла на Ра ди во ја, Ву ков 
Уро ша, Ву ков Сте ва на, Жив ко вић Ми ла на, Ни ко ле тић Сте ва на, Су бић 
Сте ва на. Стре ља ли су их. Али пре то га су их на му чи ли, јер су на стре
ља ње из ве де ни по лу мр тви од пре би ја ња и дру гог му че ња. И овим 
стре ља њем је оку па тор до стој но ста вио тач ку на сва звер ства у чу ру
шкој ра ци ји по чи ње на. Али ни је мо гао и не мо же ни ка да да ба ци у 
за бо рав ова стра хо ви та не де ла, ове до ка зе нај не чо веч ни је оку па ци је 
по след њег кр ва вог ра та”.5 

4 „Poš to su za dva da na ubi li oko 70 oso ba, ma đar ski na ci sti su na Bad nji dan – 6. 
ja nu a ra po če li ma sov na hap še nja po Ču ru gu. Pro sto ri je opšti ne ni su mo gle da pri me sve 
’čet ni ke ko ji pru ža ju ot por’, te su ma ga ci ni hra ne Bran ka No va ko va – To pa lo va, Tri ve 
Še gu lje va i Pa u la Lam pe la, kao i uči o ni ce ’Ve li ke ško le’ pre tvo re ni u sa bir ne lo go re.

U prostorijаma ško le i ma ga ci ni ma uhap še ni su pod vrg nu ti že sto kom mal tre ti ra nju, 
mu če nju i ba ti na nju, da bi za tim svi re po stre lja ni mi tra lje skim ra fa li ma u za tvo re nim 
ma ga ci ni ma. Pre ži ve li ili ra nje ni su na knad no po je di nač no do tu če ni. U To pa lo vom ma ga
ci nu je zver ski ubi je no pre ko 500 ne vi nih lju di, že na i de ce.

Po kolj u Ču ru gu je tra jao pre ko Bo žić nih pra zni ka sve do 17. ja nu a ra 1942. go di ne. 
Ne vi ne sta nov ni ke Ču ru ga, od ra sle muš kar ce i že ne i mla đe, čak i odoj čad ko ju su raz bi
ja li o zi do ve i ka mi o ne, ubi ja li su ma đar ski voj ni ci, žan da ri, po li ci ja i nji ho vi po ma ga či 
meš ta ni. Po tom su ih ko li ma no si li na ži vu Ti su i ba ca li pod led da se ni kom gro ba ne zna. 
Da je ne ko me sto za ne ko li ko da na iz gu bi lo 30 po sto svog sta nov niš tva, kao Ču rug u Hor
ti jev skoj ra ci ji, po sta lo bi sim bol stra da nja tog na ro da. Naj ma nje 3.500 Ču ru ža na je is te
ste ri sa no, gvo zde nim šip ka ma do tu če no, mi tra lji ra no, otre sa ni gla va ma o li pe i ban de re... 
Fal si fi ko va na isto ri ja je dra stič no uma nji la broj is ko re nje nih Ču ru ža na na ma nje od 900. 
Po sle Dru gog svet skog ra ta za bra nje na su obe le ža va nja go diš nji ca Ra ci je. Re gent Ma đar ske 
Hor ti Mi kloš se po ja vio u svoj stvu sve do ka na Nir nberš kom pro ce su i iz vu kao od od go vor
no sti za ge no cid nad ci vil nim sta nov niš tvom Bač ke, Ba ra nje i Me đi mur ja. Ovaj ne ka žnjeni 
zlo či nac je to kom ra ta oslo bo dio od go vor no sti ofi ci re ko ji su po či ni li Ra ci ju po nje go vom 
na lo gu”. Оп шир ни је ви ди на: http://ra ci ja1942.or g/ra ci jaucu ru gu/#mo re22

5 Ње го ван, нав. дело, 45. 
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Ма ђар ске оку па ци о не вла сти су по сле ма сов них хап ше ња ко му
ни ста, ско је ва ца и њи хо вих сим па ти зе ра у је сен 1941. го ди не ве ро ва ли 
да пред пар ти за ни ма пред сто ји дру га фа за ре во лу ци је, ка да Цр ве на 
ар ми ја за у ста ви не мач ки про дор и по мог не ју го сло вен ским пар ти за
ни ма да до ђу на власт ру ше њем бур жо а ског по рет ка. Ме ђу ма ђар ским 
ста нов ни штвом, на ро чи то у Шај ка шкој, на мер но су ши ре не ве сти о 
мо гу ћем „срп ском устан ку” за пра во слав ни Бо жић у ко ме ће до ћи до 
осве те за зло чи не над Ср би ма из апри ла 1941. го ди не. Циљ је био ре
ше ње срп ског пи та ња и па ци фи ка ци ја Бач ке. Кам па ња про ду бљи ва ња 
ме ђу на ци о нал не не тр пе љи во сти је има ла свој вр ху нац пред ка то лич ки 
Бо жић, ка да су ши ре не ла жне ве сти да ће Ср би тог да на вр ши ти ди вер
зи је и ору жа не на па де на цр кве, оп штин ске и школ ске згра де и жан дар
ме риј ске ста ни це.6

На вод ни по вод за по гром ши рих раз ме ра про на ђен је у от кри ве
ном Шај ка шком пар ти зан ском од ре ду у Жа баљ ском ри ту на Пу ста ји
ће вом са ла шу. Код ове гру пе про на ђе но је 17 пу ша ка. Од ред је от кри вен 
4. ја ну а ра 1942. го ди не од стра не па тро ле ма ђар ских жан дар ма и гра
нич них ло ва ца, ко ји су их на па ли. У са мо од бра ни, пар ти за ни су уби ли 
два гра ни ча ра лов ца и два жан дар ма, а не ко ли ко су их ра ни ли. Деј ством 
ве ли ких оку па тор ских сна га овај од ред је у пот пу но сти раз би јен у току 
истог да на, 4. ја ну а ра 1942. го ди не, при ли ком че га је стра дао по ли тич ки 
ко ме сар од ре да Ђу ла Мол нар. Овај до га ђај је оку па тор ска власт про
гла си ла за „уста нак”. Ма ђар ске оку па ци о не вла сти ис ко ри сти ле су овај 
су коб ка ко би на ста ви ле са спро во ђе њем сво је по ли ти ке у Бач кој. Пра
ви циљ ра ци је је би ла кам па ња ет нич ког чи шће ња; усме ре на про тив 
срп ских и је вреј ских ци ви ла (укљу чу ју ћи же не, де цу и ста ре), као и 
пљач ка њи хо ве имо ви не. Пре ма исто ри ча ру Зво ни ми ру Го лу бо ви ћу, 
ра ци ја је пла ни ра на знат но ра ни је, а на пад на пар ти за не у Шај ка шкој 
је са мо био по вод за спр о во ђе ње пла ни ра ног ге но ци да.7

На чел ник ге не ралшта ба ма ђар ске вој ске Фе ренц Сом бат хељи је 
5. ја ну а ра на ре дио ка зне не ра ци је на пар ти за не у Бач кој. На ре ђе ње је 
до шло у исто вре ме ка да је не мач ки ми ни стар спољ них по сло ва Јо а хим 
фон Ри бен троп по се тио Бу дим пе шту 6. ја ну а ра. Не ко ли ко да на ка сни је, 
фелд мар шал Вил хелм Кај тел, на чел ник Вр хов не ко ман де Вер мах та, до
шао је у Бу дим пе шту да за тра жи да се це ла Ма ђар ска кра љев ска вој ска 

6 Ka saš, Alek san dar, Ma đa ri u Voj vo di ni 1941–1946, Fi lo zof ski Fa kul tet u No vom 
Sa du, No vi Sad 1996.

7 Зво ни мир Го лу бо вић, Ра ци ја у Ју жној Бач кој, 1942. го ди не, Но ви Сад, 1992.
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пре ба ци на Ис точ ни фронт. Ма ђар ски пре ми јер Ла сло Бар до ши је 
од био, и да би оправ дао сво ју од лу ку, тра жио је да по ка же да су ма
ђар ски вој ни ци пре ко по треб ни на оку пи ра ним те ри то ри ја ма. Ма
ђар ски ге не рал штаб је за тра жио да оку па ци о не вла сти до ста ве до каз 
о пред сто је ћем ве ли ком пар ти зан ском устан ку у Бач кој да их по ка же 
Нем ци ма. Ма ђар ске во ђе су та ко ђе би ле мо ти ви са не да во де оштру 
кампа њу, да по ка жу да су у ста њу да се но се са срп ским от по ром и је
вреј ском „суб вер зи јом”, и да та ко убе де Не мач ку да је Ма ђар ска до вољ
но спо соб на да кон тро ли ше и Ба нат, ко ји је био део Угар ске пре Пр вог 
свет ског ра та. Сто га су оку па ци о не вла сти глу ми ле на па де пар ти за на 
да би уве ћа ли ја чи ну пар ти зан ског от по ра. Жан дар ми ма су де ље ни за
во ји и го во ре но им је да их но се на гла ва ма и ру ка ма да глу ме ка ко су 
ра ње ни. Ово је ра ђе но због јав но сти.8 

Иа ко су вој не и по ли тич ке вла сти фа ши стич ке Ма ђар ске по ку
ша ле да са кри ју раз ме ре и бру тал ност из вр ше них зло чи на у Ја ну ар ској 
ра ци ји, убр зо су ве сти о зло чи ни ма до спе ле до свет ске јав но сти и иза
зва ле оштре осу де. Ини ци ја ти ва за ка жња ва ње по чи ни ла ца зло чи на 
по кре ну та је не по сред но на кон ра ци је и у са мој Ма ђар ској, али је била 
ли ми ти ра на на де ло ва ње опо зи ци о ног по сла ни ка Ен дре Бај чи Жи лин
ског. Он је бес ком про ми сно зах те вао ка жња ва ње кри ва ца за „Но во сад
ски по кољ” (ка ко га је сам на звао) и до кра ја свог жи во та 1944. го ди не, 
ка да је и сам стра дао као жр тва фа ши зма, на сто јао је да се са зна исти на 
о ге но цид ном ка рак те ру и ма сов ном оби му стра да ња у Ја ну ар ској ра цији.

Кра јем 1943. го ди не Ма ђар ска вла да је ор га ни зо ва ла су ђе ње не ким 
крив ци ма за Ра ци ју у на ди да ће и кроз овај по сту пак ус пе ти да са са
ве знич ким сна га ма, ко је су се све ви ше при бли жа ва ле Бу дим пе шти, 
за кљу чи се па рат ни мир. Ме ђу тим, це ло куп но су ђе ње је за пра во пред
ста вља ло сво је вр сну фар су, бу ду ћи да је оп ту же ни ма би ло омо гу ће но 
да по бег ну у Не мач ку. Тек на кон окон ча ња Дру гог свет ског ра та нај
од го вор ни је осо бе за Ра ци ју су осу ђе не пр во у Ма ђар ској, а за тим и у 
Ју го сла ви ји, и над њи ма су спро ве де не ка зне. 

По кра јин ска ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо
вих по ма га ча је у свом из ве шта ју име но ва ла 1.235 осо ба од го вор них 
за зло чи не по чи ње не то ком ра ци је. Ве ћи на њих је ус пе ла да по бег не и 
да ни ка да не бу де санк ци о ни са на за сво је зло чи не, док је је дан број 
од го вор них за зло чи не ухап шен и ка жњен.

8 Le ni, Yahil – “The Ho lo ca ust: The Fa te of Eu ro pean Je wry 1932–1945.” – Ox ford 
Uni ver sity Press, New York – Ox ford, 1991, 503.
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Ма ђар ске оку па ци о не вла сти су ма сов ну ли кви да ци ју ци вил ног 
ста нов ни штва тен ден ци о зно и не ве што пред ста ви ле као по ли циј ску 
ра ци ју усме ре ну на ели ми ни са ње пар ти зан ског по кре та, иа ко је Ја нуар
ска ра ци ја за пра во пред ста вља ла рат ни зло чин мо ти ви сан пр вен стве но 
на ци о нал ном мр жњом. 

Овај ве ли ки зло чин, не са мо да ни је по ли циј ска ра ци ја већ, пре ма 
са да шњим ту ма че њи ма има еле мен те ге но ци да, јер су на јед ном про
сто ру уби ја ни, без ика кве раз ли ке и без ика кве кри ви це де ца, же не и 
стар ци, од пр ве до де ве де се те го ди не жи во та. 

Ду го го ди на по сле Дру гог свет ског ра та, та да шња ко му ни стич ко
со ци ја ли стич ка власт је на сто ја ла да иде о ло ги јом брат стваје дин ства 
ова кве не ми ле до га ђа је и ве ли ке зло чи не, пре све га над срп ским на
ро дом, али и над оста лим на ро ди ма, при кри је. Сма тра ју ћи да не зна ње 
и за бо рав мо гу да из ле че љу де и на пра ве бо ље и срећ ни је дру штво. 
Ме ђу тим они, у сво јој оси о но сти и по бед нич кој за сле пље но сти, ни су 
схва та ли, или ни су же ле ли да схва те, да нас са мо Исти на осло ба ђа. И 
да је ди но Исти на мо же да по пра ви од но се ме ђу љу ди ма. 

Због то га смо још ви ше за хвал ни Срп ској пра во слав ној цр кви, која 
је го ди на ма по сле ра та је ди на (по ред род би не стра дал ни ка) чу ва ла 
исти ну и се ћа ње на му че ни ке Ра ци је у ју жној Бач кој, па та ко и на стра
дал ни ке у Чу ру гу. На ша Све та Цр ква је ус пе ла да очу ва жар исти не о 
Ра ци ји, ко ја је би ла за пре те на у пе пе лу за бо ра ва.9 У по след њих де се так 
го ди на град ске вла сти Но вог Са да и По кра јин ска вла да су се при дру
жи ле обе ле жа ва њу овог све тог чи на, што им слу жи на част. „Од бор за 
обе ле жа ва ње ра ци је у Бач кој” осно ван је 22. де цем бра 2016. го ди не, на 
за јед нич ку ини ци ја ти ву Епар хи је бач ке Срп ске пра во слав не цр кве и 
По кра јин ске вла де. На ње го вом че лу су Епи скоп но во сад ски и бач ки 
Ири неј и пред сед ник По кра јин ске вла де Игор Ми ро вић, а чи не га и 
пред став ни ци оп шти на у ко ји ма се од и гра ла ја ну ар ска ра ци ја и пред
став ник Ме мо ри јал ног дру штва „Ра ци ја 1942”, којe оку пља по том ке 
на стра да лих.10

На ша је на ме ра да, об ја вљу ју ћи ову фо томо но гра фи ју, спа си мо од 
за бо ра ва му че ни ке Чу ру шке ра ци је. Не ви не љу де ко ји су стра да ли, по ко 
зна ко ји пут, са мо за то што су би ли при пад ни ци дру ге ве ре и на ци је, 
ко ја у том вре ме ну и на том (оку пи ра ном) про сто ру ни је би ла по жељ на. 

9 https://epar hi ja bac ka.in fo/na ja vaobe le za va nje79go di snji cera ci jeubac koj/07/24 
/30/12/2020/

10 http://www.voj vo di na.gov .rs/sr/
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У мо но гра фи ји пу бли ку је мо, пре све га фо то гра фи је стра дал ни ка, али 
и фо то гра фи је зло чи на ца, чи ји се ори ги на ли чу ва ју у де поу Ар хи ва 
Вој во ди не. По ред то га ов де об ја вљу је мо и пре пи се за пи сни ка и до ку
ме на та о зло чи ни ма у Ра ци ји, а ко ји се на ла зе у на шем ва жном и пре
ва жном фон ду Ф. 183: „Комисија за утврђивање злочина окупатора и 
њихових помагача у Војводини – Нови Сад (1944–1948), 1941–1950”.11 

У мо но гра фи ји се на ла зе три сто ти не педесет и пет (355) фо то гра
фи ја, ко је су ви ше де се ти на го ди на (од 60их го ди на про шлог ве ка) 
чу ва не у на шем ар хи ву. Са да је до шло вре ме да се оне об ја ве и при ка жу 
на уч ноструч ној, али и нај ши рој јав но сти, ка ко би смо омо гу ћи ли да 
се на ста ве ар хи ви стич коисто ри о граф ска ис тра жи ва ња ве за на за овај 

11 Ар хив ску гра ђу фон да Ф. 183 чи не: при ја ве жр та ва и оште ће ни ка; при ја ве 
зло чи на и зло чи на ца; од лу ке о утвр ђи ва њу зло чи на и зло чи на ца, за пи сни ци о са слу
ша њу све до ка, оште ће ни ка и зло чи на ца; до ка зи о зло чи ни ма; пре су де вој них и 
дру гих су до ва; спи ско ви при ја ва по ме сти ма; ан кет не ко ми си је сре зо ва; кар то те ка 
рат них зло чи на ца; кар то те ка на род них не при ја те ља; по да ци о ци вил ним ло го ри ма; 
по да ци о ци вил ној упра ви, по ли ци ји и оку па тор ској вој сци у ме сти ма на под руч ју 
Вој во ди не; еви ден ци о ни кар то ни о ли ци ма ко ја су се на ла зи ла у слу жби оку па то ра; 
име ни ци и спи ско ви при пад ни ка не мач ких вој них фор ма ци ја по сре зо ви ма и ме сти ма; 
спи ско ви при пад ни ка СС фор ма ци ја, чла но ва кул тур бун да, дој че ма ншаф та, На род
ног удру же ња Не ма ца у Угар ској и њи ла ша по ме сти ма; по да ци о ра ду и де ло ва њу 
ДМКС; спорт ске ле ги ти ма ци је чла но ва, кар то те ка чла но ва, при ступ ни це чла но ва; 
из бе глич ки кар то ни; за пи сни ци са из ја ва ма из бе гли ца; пре пи ска управ них ор га на 
НДХ; пер со нал ни до си јеи ли ца у слу жби оку па то ра; фо то гра фи је ула ска, по се те 
Хор ти Микло ша Су бо ти ци, ра зних па ра да и све ча но сти, по ру ше них цр ка ва, рат них 
зло чи на ца, до бро во ља ца и при пад ни ка СС тру па, зло чи на и рад ко ми си ја на ис ко па
ва њу и ин де ти фи ка ци ји ле ше ва; књи ге еви ден ци је; еви ден ци ја из вр ше них пре су да за 
рат не зло чин це и на род не не при ја те ље; де ло вод ни про то ко ли ан кет них ко ми си ја; 
ре ги стри жр та ва рат них зло чи на ца са под руч ја Окру жног по ве ре ни штва Но ви Сад, 
Пе тров град, Пан че во, Су бо ти ца; ре ги стри рат них зло чи на ца; ре ги стри на род них 
не при ја те ља; име нич ни ре ги стар зло чи на ца на под руч ју Вој во ди не; азбуч ни ин декс 
рат них зло чи на ца на под руч ју Ба на та; име нич ни ре ги стар осу ђе них рат них зло чи
на ца; ин дек си зло чи на ца у Су бо ти ци, Зе му ну, Срем ским Кар лов ци ма; књи ге еви
ден ци је ли кви ди ра них рат них зло чи на ца; име ник фолк сдој че ра пе тров град ског 
окру га који су би ли у ору жа ној слу жби оку па то ра; ре ги стар ту же них ли ца; ре ги стар 
жр та ва и оште ће ни ка; де ло вод ни про то кол под од бо ра за утвр ђи ва ње кри вич них 
де ла по чи ње них за вре ме оку па ци је; по моћ ни про то кол От се ка за не при ја тељ ску 
имо ви ну и др. Фонд Ф. 183 је сре ђен ре ги стра тур ски по прин ци пу про ве ни јен ци је. 
Ар хив ска грађа је устро је на хро но ло шки по го ди на ма и бро је ви ма де ло вод ног про
то ко ла. Део ар хив ске гра ђе ко ја ни је има ла де ло вод ну озна ку је сре ђен те мат ски по 
прин ци пу сло бодне про ве ни јен ци је. При ступ овом фон ду је сло бо дан, уз по што ва
ње од ре да ба За ко на о кул тур ним до бри ма РС, 1994.
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ве о ма ва жан сег мент на ше исто ри је. По ред то га, у књизи објављујемо 
и три фотографије наредбодаваца за злочине који су извршени, као и 
тридесет записника Анкетне комисије који се односе на почињене зло
чине у Чуругу.

Да би ова књига стигла пред читаоце било је неопходно сачувати 
ову грађу од пропадања и нестанка, потом је аналитички обрадити и 
дигитализовати. У том смислу исказујем посебну захвалност колегама 
из Архива Војводине: Идентификовање докумената и организовање 
израде евиденције докумената – Александар Бурсаћ, виши архивист; 
Одабир докумената и припрема за скенирање, припрема израде описа 
најзначајнијих докумената – Ивана Петровић, виши архивист; Скени
рање докумената – Владимир Мучибабић; Обрада и додељивање архив
ских сигнатура скенираним документима, сређивање аналитичких 
описа, додатно скенирање – Илдико Мергеш, виши архивист; Израда 
аналитичких описа докумената – Зорица Барош, архивист; Данијела 
Ђургуз, архивски помоћник; Лазарела Зиројевић и Иван Реџек.

Ово је и при ли ка да нај ши ра јав ност ода по шту не ви но стра да лим 
љу ди ма из ма лог ме ста Чу руг. Да их се се ти мо, да их не за бо ра ви мо, 
да им се по кло ни мо, да се по мо ли мо за њи хо ве ду ше, да пра шта мо и 
на кра ју да хри шћан ском љу ба вљу по бе ђу је мо све не да ће и сва зла ко
ја нас оп хр ва ва ју. 

Нови Сад, 4. јануара 2020. Не бој ша Ку зма но вић





ПОПИС СТРАДАЛИХ У ЧУРУШКОЈ РАЦИЈИ

Ред. 
бр. Пре зи ме и име За ни

мање 
Го ди на и 

ме сто  
ро ђе ња 

Да тум и 
ме сто 

стра да ња 
Бе ле шке

1. Ла уш Јо ван 6. 1. 1942.

2. Пе тро вић Сто јан 6. 1. 1942.
3. Пе тро вић Шан дор ко вач Чу руг, 1893. 6. 1. 1942.
4. Стој ков Ми лан ра тар Чу руг, 1908. 6. 1. 1942.
5. Вла о вић Иси дор ра тар Чу руг, 1901. 6. 1. 1942.
6. Ђу кић Сте ван ра тар Чу руг, 1878. 4. 1. 1942. Уби јен на ули ци. „За успо

ме ну сво јој се ки од Де де, 
Сте ван Ђу кић, Чу руг”.

7. Ми лин Мла ден ра тар Чу руг, 1891. 6. 1. 1942.
8. Чу пић Да мјан ра тар Чу руг, 1899. 9. 1. 1942.
9. Чу пић Еви ца, рођ. Пав ков Бач ко Гра

ди ште, 1899.
9. 1. 1942. „Ма ти”.

10. Чу пић Пер са Чу руг, 1924. 9. 1. 1942.
11. Чу пић Дра ги ца Чу руг, 1926. 9. 1. 1942.
12. Чу пић Мла ден Чу руг, 1928. 9. 1. 1942.
13. Ив ков Ду шан бра вар Чу руг, 1895. 7. 1. 1942.
14. Стан чић Ми ли вој сто лар Ку ма ни, 1914. 6. 1. 1942.
15. Па влов Ва са ра тар Чу руг, 1883. 6. 1. 1942.
16. Јо вин Ви то мир тр го вац Чу руг, 1896. 6. 1. 1942.
17. Пе рић Са ва ра тар Чу руг, 1923. 8. 1. 1942. Уби јен на пру зи.
18. Срећ ков Здрав ко ра тар Чу руг, 1924. 6. 1. 1942.
19. Об ра дов Но ва ра тар Чу руг, 1909. 6. 1. 1942.
20. Му лић Жив ко ра тар Чу руг, 1903. 5. 1. 1942.
21. Је вро си мов Уро ш чо бан Чу руг, 1891. 7. 1. 1942.
22. Тре скић Здрав ко Не до ста је фо то гра фи ја.
23. Ко ње вић Бран ко ре дар Чу руг, 1912. 6. 1. 1942.
24. Ко ње вић Ра ди вој ше грт Чу руг, 1924. 6. 1. 1942.
25. Или шин Сте ван ра тар Чу руг, 1878. 6. 1. 1942.

17
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26. Ла зић Ми та ра тар Чу руг, 1878. 6. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је као 
до бро во љац срп ске вој ске.

27. Ра ди шић Бо шко ра тар Чу руг, 1920. 6. 1. 1942.
28. Ра ди шић Слав ко ра тар Чу руг, 1895. 9. 1. 1942. Уби јен на Ти си.
29. Мак си мо вић Здрав ко Не до ста је фо то гра фи ја.
30. Ста ни са вљев Ра ди вој Не до ста је фо то гра фи ја.
31. Ар се нов Ми ка ра тар Чу руг, 1893. 6. 1. 1942.
32. Нем че вић Ми ло рад Не до ста је фо то гра фи ја.
33. Му лић Мар ко ра тар Чу руг, 1917. 6. 1. 1942. Уби јен у ма га зи ну.
34. До ло вац Ми ло ра д ра тар Чу руг, 1915. 10. 1. 1942. Ухап шен за вре ме ра ци је и 

до те ран у ве ли ку шко лу, 
где је зло ста вљан и по што 
ни је мо гао да гле да ка ко 
му че оста ле, сам је бри твом 
хтео се бе уби ти. Но ка да су 
ви де ли мађ. вој ни ци, пу кли 
су у ње га трипут, уби ли га.

35. Сол да тов Ма ри ја Чу руг, 1900. 9. 1. 1942. Уби је на за вре ме ра ци је и то 
ба ти на њем мађ. ме шта на.

36. Ка ћан ски Ви да Чу руг, 1911. 9. 1. 1942. Уби је на за вре ме ра ци је. 
Пла ка ла је и због то га су јој 
пу кли у уста (је дан вој ник).

37. Ко ла рић Ва са тр го вац Чу руг, 1894. Уби јен за вре ме ра ци је, а 
до нет из Но вог Са да из  
Ар ми је.

38. Пан ков Жи ван ра тар Чу руг, 1904. 4. 1. 1942.
39. Стра жме ште ров Бо шко тр го вац Чу руг, 1907. 7. 1. 1942.
40. Ва ка њац Бран ко па рох Бе ли Ма на

стир, 1907.
4. 1. 1942.

41. Џи гу раш Са ва Не до ста је фо то гра фи ја.
42. Мар ко вић Све то зар ра тар Ва сиљ код 

Кња жев ца, 
1895.

6. 1. 1942.

43. Ми ја тов Те о до ра Но ви Бе чеј, 
1914.

28. 2. 1942. Уби је на је при пре ла зу за 
Ба нат од мађ. по гра ни ча ра.

44. Ми ја тов Ла за о бу ћа р Е ле мир, 
1904.

28. 2. 1942. Уби јен је при ли ком пре ла
за у Ба нат од мађ. по гра
ни ча ра.

45. Ма ле тић Бран ко ра тар Чу руг, 1914. 6. 1. 1942.
46. Су ва ча рев Па ја ра тар Чу руг, 1892. 6. 1. 1942.
47. Мој син Жив ко ра тар Чу руг, 1906. 6. 1. 1942.
48. Дра жић Ра до слав зи дар Чу руг, 1918. 6. 1. 1942.
49. Дра жић Мак сим зи дар Чу руг, 1890. 6. 1. 1942.



19

МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

Ред. 
бр. Пре зи ме и име За ни

мање 
Го ди на и 

ме сто  
ро ђе ња 

Да тум и 
ме сто 

стра да ња 
Бе ле шке

50. Чу пић Ми лан чу вар 
ка на ла 

Чу руг, 1901. 05. 2. 1942.

51. Ћур чин Све то зар пе кар Чу руг, 1891. 6. 1. 1942.
52. Ко ња вић Мар ко Не до ста је фо то гра фи ја.
53. Стра жме ште ров Стан ко ра тар Чу руг, 1902. 7. 1. 1942.
54. Стра жме ште ров Ма ри ја Не до ста је фо то гра фи ја.
55. Стра жме ште ров Жар ко ра тар Чу руг, 1879. 7. 1. 1942.
56. Пут ник Аца ра тар Чу руг, 1898. 6. 1. 1942.
57. Ан дрин Бо шко ра тар Чу руг, 1909. 6. 1. 1942.
58. Ан дрин Јо ва ра тар Чу руг, 1905. 6. 1. 1942.
59. Сто ја ков Јо ца Не до ста је фо то гра фи ја.
60. Но ва ков Бран ко го сти о

ни чар 
Чу руг, 1884. 15. 4. 1941. По ула ску ма ђар ске вој ске, 

јав но је стре љан.
61. Бур му џи ја Ла зар сто лар Гор њи Жи

ро вац, 1915.
6. 1. 1942.

62. Ђу рић Ра да Не до ста је фо то гра фи ја.
63. Бо бић Пе тар тр го вац Чу руг, 1895. 6. 1. 1942.
64. Ђу ра гин Ми ка о бу ћар Чу руг, 1900. 6. 1. 1942.
65. Зе мља нац Ду шан ра тар Чу руг, 1918. 6. 1. 1942.
66. Да бић Ан ка

Да бић Жив ко 
де ца Чу руг, 1932.

Чу руг, 1934.
9. 1. 1942.

67. Да бић Да ра Чу руг, 1913. 9. 1. 1942.
68. Да бић Сте ван ра тар Чу руг, 1911. 9. 1. 1942.
69. Ала бу рић Бран ко зи дар Чу руг, 1910. 6. 1. 1942.
70. Дра жић Ми лан Не до ста је фо то гра фи ја.
71. Опа чић Мар ко ме сар Чу руг, 1889. 6. 1. 1942. Уби јен је се ки ра ма на нај

гро зни ји на чин у ра ци ји.
72. Играч ки Ра да ра тар Чу руг, 1890. 6. 1. 1942. Уби јен је ба ти ња њем за 

вре ме ра ци је.
73. Играч ки Ми лан Не до ста је фо то гра фи ја.
74. Ку змић Сте ван Не до ста је фо то гра фи ја.
75. Лу цић Еми л е ко ном Чу руг, 1898. 6. 1. 1942.
76. Ко ва че вић Иса сто лар Чу руг, 1886. 7. 1. 1942.
77. Је вро си мов Ду шан ра тар Чу руг, 1896. 6. 1. 1942. Уби јен је за вре ме ра ци је  

и то нај пре 3 да на му чен.  
Ве за ли су му ру ке са уро
том, а за тим ве лик клин 
уку ца ли скроз кроз уши.

78. Ко ле дин Бран ко ра тар Чу руг, 1918. 6. 1. 1942.
79. Ив ков Сте ван ко тр го вац Чу руг, 1910. 6. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је из 

пу шке с ле ђа.
80. Са вић Ге ор ги је зи дар Чу руг, 1914. 6. 1. 1942.
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81. Срећ ков Ра ди вој ра тар Чу руг, 1899. 6. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је и то 
та ко да су му гла ву од се кли.

82. Срећ ков Сте ван ра тар Чу руг, 1922. 6. 1. 1942. Уби јен на звер ски на чин 
се ки ра ма за вре ме ра ци је.

83. Ив ков Ра ди вој Не до ста је фо то гра фи ја.
84. Рај ков Са ва го сти о

ни чар 
Чу руг, 1902. 6. 1. 1942.

85. Та па ви ца Ра ди вој ра тар Чу руг, 1875. 6. 1. 1942.
86. Ва син Ра ди вој тр го вац Чу руг, 1900. 6. 1. 1942.
87. Јан ков Алек сан дар ме сар Чу руг, 1917. 6. 1. 1942.
88. Цр ни Бо жа ра тар Чу руг, 1882. 6. 1. 1942.
89. Ћур чин Бран ко го сти о

ни чар 
Чу руг, 1904. 6. 1. 1942.

90. По пов Но ва о пан чар Чу руг, 1890. 6. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је се
ки ром.

91. Мај ски Ла зар ра тар Чу руг, 1884. 6. 1. 1942.
92. Ва син Дра гић Не до ста је фо то гра фи ја.
93. Лон чар ски Бра ни сла в ра тар Чу руг, 1920. 6. 1. 1942.
94. Лон чар ски Бран ко ра тар Чу руг, 1888. 6. 1. 1942.
95. Ва син Мар ко ра тар Чу руг, 1882. 6. 1. 1942.
96. Бу ди ми ро вић Бог дан дим ни

чар
Ст. Се ло, 
1899.

6. 1. 1942.

97. Јо ва но вић Ду шан зи дар Чу руг, 1894. 5. 1. 1942.
98. Јо ва но вић Бран ко Не до ста је фо то гра фи ја.
99. Ер де вик Јо ван трг. по

моћ.
Чу руг, 1923. 6. 1. 1942.

100. Сол да тов Но ва го сти о
ни чар 

Чу руг, 1894. 4. 1. 1942. Уби јен је од ма ђар ских  
ци ви ла за вре ме ра ци је.

101. Ши јач ки Ка ти ца
Ши јач ки Стан ко 

мај ка и 
син 

Чу руг, 1909.
Чу руг, 1934.

7. 1. 1942.

102. Сми љан ски Мир ко ра тар Чу руг, 1896. 6. 1. 1942.
103. Ан дрић Ми ла дин ка Чу руг, 1920. 10. 1. 1942. Уби је на на са ла шу и ба че на 

у ба ру за вре ме ра ци је.
104. Ка тић Жив ко Чу руг, 1880. 4. 1. 1942.
105. Бе че лић Кри ста Чу руг, 1897. 7. 1. 1942.
106. Оприн Ми лош ра тар Та раш, 1900. 9. 1. 1942.
107. Ту бић Сте ван ра тар Ку ма ни, 

1906.
6. 1. 1942.

108. Ша поњ ски Са ва ра тар Чу руг, 1910. 6. 1. 1942. Уби јен је гво зде ном лев чом.
109. Ив ков Ми лош ра тар Чу руг, 1905. 6. 1. 1942.
110. Бог да ни ца Пер са кро ја

чица 
Чу руг, 1899. 6. 1. 1942. Уби је на на звер ски на чин.
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111. Осто јић Бог дан ра тар Чу руг, 1921. 5. 1. 1942.
112. Ни ко лин Мар ко кро јач Чу руг, 1893. 6. 1. 1942.
113. Сто ја ди но вић Ва си ли је про то

јереј,
па рох 

Чу руг, 1861. 15. 4. 1941. Јав но стре љан при ли ком 
ула ска ма ђар ске вој ске у 
Чу руг 15. 4. 1941.

114. Обре нов Ма ра Не до ста је фо то гра фи ја.
115. Сто ја ди но вић Ми лош бив ши 

сре ски 
на чел
ник 

Чу руг, 1894. 23. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је у 
Но вом Са ду.

116. Бу га рин Бра ни слав тр го вац Чу руг, 1906. 6. 1. 1942.
117. Ми лин Сте ван ра тар Чу руг, 1916. 15. 4. 1941. Јав но је стре љан од ма ђар

ских вој ни ка 15. 4. 1941.
118. Че кић Ми лен ко Чу руг, 1925. 6. 1. 1942.
119. Та па ви ца Сте ван го сти о

ни чар 
Чу руг, 1901. 6. 1. 1942.

120. Ту ца ков Ра де ра тар Чу руг, 1894. 6. 1. 1942.
121. Рај ков Ва са

Рај ков Јо ца 
зи дар
ра тар 

Чу руг, 1904.
Чу руг, 1885.

6. 1. 1942.

122. Др Ђор ђе Јо ва но вић ле кар Мо шо рин, 
1895.

4. 1. 1942. Уби јен је на звер ски на чин, 
те сте ри са ли су му удо ве, а 
се ки ром су му раз мр ска ли 
гла ву.

122a

123. Ка са пи но вић П. То дор упра ви
тељ, 
учи тељ 

Пан че во, 
1887.

6. 1. 1942.

124. Ћур чин Ми ли вој ра тар Чу руг, 1901. 8. 1. 1942.
125. Ту ца ков Ми та ра тар Чу руг, 1897. 5. 1. 1942.
126. Ри ђич ки Ра да фри зер Чу руг, 1920. 04. 1. 1945.
127. Вуј ков Ђо ка ра тар Чу руг, 1910. 4. 1. 1942.
128. Ив ков Сте ди ша Не до ста је фо то гра фи ја.
129. Шу гин Жив ко кро јач Чу руг, 1893. 6. 1. 1942.
130. Бај шан ски Ми ка па пу чар Чу руг, 1895. 6. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је ба

ти на њем.
131. Ра ни са вљев Ра ди вој ра тар Чу руг, 1909. 6. 1. 1942.
132. Ћур чин Жив ко ра тар Чу руг, 1902. 6. 1. 1942.
133. Ри ђич ки Ду шан бра вар Чу руг, 1901. 6. 1. 1942.
134. Ћир па нов Пе ра ра тар Чу руг, 1907. 6. 1. 1942.
135. Ће са ров Ра да ме сар Чу руг, 1914. 6. 1. 1942.
136. Ћур чин Ва са ра тар Чу руг, 1914. 5. 1. 1942.
137. Ћур чин Јо ца ра тар Чу руг, 1916.
138. Ћур чин Ма ра Чу руг, 1924. 5. 1. 1942.
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139. До ло вац Цве та ра тар Чу руг, 1910. 6. 1. 1942.
140. Но ва ков Ми ли вој ра тар Чу руг, 1908. 6. 1. 1942.
141. Лон чар ски Стан ко ра тар Чу руг, 1915. 6. 1. 1942.
142. Лон чар ски Са ва ра тар Чу руг, 1880. 6. 1. 1942.
143. Лон чар ски Љу би ца Не до ста је фо то гра фи ја.
144. Вла о вић Жив ко Не до ста је фо то гра фи ја.
145. Ром чев Ми лен ко бер бер Чу руг, 1906. 6. 1. 1942.
146. Ром чев Сто јан ка

Ром чев Ђо ка ра тар 
Чу руг, 1901.
Чу руг, 1900.

6. 1. 1942.

147. Кне жев Ду шан ра тар Чу руг, 1883. 22. 4. 1941. Уби јен је на кон ула ска  
ма ђар ске вој ске и ба чен у 
је дан ви но град.

148. Мар тиц ки Мла ден ра тар Пе тро во  
Се ло, 1871.

ја ну а ра 
1942.

149. Пе тро вић Ра да ра тар Чу руг, 1900. 6. 1. 1942.
150. Мир ков Ми та ра тар Чу руг, 1874. 6. 1. 1942.
151. Рај ков Иг ња т ра тар Чу руг, 1905. 6. 1. 1942.
152. Ба тос Сте ван ра тар Чу руг, 1897. 6. 1. 1942.
153. Ма лић Па ја ра тар Чу руг, 1859. 7. 1. 1942. Уби јен је пред ку ћом од 

стра не ма ђар ских ме шта на.
154. Ер де вик Сте ван ра тар Чу руг, 1905. 6. 1. 1942.
155. Ва син Је врем Не до ста је фо то гра фи ја.
156. До ло вац Ми лош ра тар Чу руг, 1887. 6. 1. 1942.
157. Ва син Ђо ка ра тар Чу руг, 1914. 6. 1. 1942.
158. Вич ков Је ле на Не до ста је фо то гра фи ја.
159. Ђу кић Жив ко ра тар Чу руг, 1900. 6. 1. 1942.
160. Ђу кић Јо ца ра тар Чу руг, 1923. 6. 1. 1942.
161. То пал ски Ми лан тр го вац Чу руг, 1895. 6. 1. 1942.
162. Ла зић Са ва ра тар Чу руг, 1900. 6. 1. 1942.
163. Ми лин Сто јан ра тар Чу руг, 1921. 6. 1. 1942.
164. Ми лин Ми ло рад бра вар Чу руг, 1916. 6. 1. 1942.
165. Осто јић Дра га ра тар Ша бац, 1892. 5. 1. 1942.
166. Пан ков Сте ван зи дар Чу руг, 1889. 6. 1. 1942.
167. Вуј ков Бран ко сто лар

ски по
моћ ник 

На даљ, 1922. 6. 1. 1942.

168. Ив ков Гли ша тр го вац Чу руг, 1909. 6. 1. 1942.
169. Вој но вић Жив ко са рач Чу руг, 1905. 6. 1. 1942.
170. Дра жић Жи ван ра тар Чу руг, 1876. 6. 1. 1942.
171. Се ге ди нац Па ја зи дар Чу руг, 1905. 6. 1. 1942.
172. Се ге ди нац Сте ван бер бер Чу руг, 1914. 6. 1. 1942.
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173. Се ге ди нац Га вра о бу ћар Чу руг, 1919. 6. 1. 1942.
174. До ло вац Жив ко ра тар Чу руг, 1900. 5. 1. 1942.
175. Лон чар ски Јо ца ра тар Чу руг, 1901. 6. 1. 1942.
176. Лон чар ски Ми ло ра д ра тар Чу руг, 1923. 6. 1. 1942.
176а У ро ше вић Да мјан ра тар Чу руг, 1914. 7. 1. 1942.
177. Уро ше вић Сте ван же ље

зни чар 
Чу руг, 1917. 6. 1. 1942.

178. Ће са ров Јо ван ра тар Чу руг, 1892. 6. 1. 1942. Уби јен из ми тра ље за у ма
га ци ну.

179. Ће са ров Бо ри вој сто лар Чу руг, 1926. 7. 1. 1942.
180. Ће са ров Гру ја бер бер Чу руг, 1924. 7. 1. 1942.
181. Ке кић Љу бо мир

Ке кић Да ра

Ке кић Ми ли ца 

ра тар 
(по лиц. 
на ред
ник)
до ма
ћица
де те 

Чу руг, 1898.

Чу руг, 1902.

Чу руг, 1927.

6. 1. 1942.

182. Ћур чин Ва са ра тар Чу руг, 1888. 6. 1. 1942.
183. Ду да рев Вељ ко ко лар Чу руг, 1885. 4. 1. 1942.
184. Бли за нац Ми лош ра тар Чу руг, 1901. 6. 1. 1942.
185. Не на дов Ми та

Не на дов Љу би ца 
ра тар Чу руг, 1901.

Чу руг, 1907.
5. 2. 1942.
9. 2. 1942.

186. Не на дов Зо ра у че ни ца Чу руг, 1927. 8. 1. 1942.
187. Не на дов Сте ва н у че ник Чу руг, 1925. 9. 1. 1942.
188. Не на дов Сте ван

Не на дов Да ни ца 
ра тар
до ма
ћица 

Чу руг, 1862.
Ср бо бран, 
1866.

9. 2. 1942.

189. Не на дов Ла зар Не до ста је фо то гра фи ја.
190. Не на дов Са ва у че ник Чу руг, 1933. 9. 2. 1942.
191. Ка ћан ски Ду шан мли нар Чу руг, 1907. 11. 4. 1941. По ги нуо 11. 4. 1941. у Јар

ков цу (Ба нат) при ли ком 
ула ска не мач ке вој ске.

192. Ма ле тић Сте ван ра тар Чу руг, 1900. 6. 1. 1942.
193. Рад нов Сте ван ра тар Чу руг, 1895. 6. 1. 1942.
194. Не на дов Ду шан ра тар Чу руг, 1913. 6. 1. 1942.
195. Не на дов Ми лан ра тар Чу руг, 1911. 6. 1. 1942.
196. Су бо тич ки Ми ла дин тр го вац Ст. Бе чеј, 

1902.
7. 1. 1942.

197. Ив ков Ду шан ра тар Чу руг, 1917. 6. 1. 1942.
198. До ро сло вач ки Жив ко по слу

жи тељ 
Чу руг, 1905. 6. 1. 1942.
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199. Те па вац Ни ко ла Не до ста је фо то гра фи ја.
200. Бу а ча Ду шан Не до ста је фо то гра фи ја.
201. До ро сло вач ки Жив ко Не до ста је фо то гра фи ја.
202. Крич ков Сте ван ра тар Чу руг, 1885. 6. 1. 1942.
203. Др Ма лић Че до мир ле кар Чу руг, 1904. 7. 1. 1942.
204. Вуј ков Жи ван ра тар Чу руг, 1877. 10. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је на 

ба ри из пу шке.
205. Вуј ков Бог дан Не до ста је фо то гра фи ја.
206. Ив ков Ми та ра тар Чу руг, 1890. 6. 1. 1942.
207. Ив ков Бран ко ра тар Чу руг, 1924. 6. 1. 1942.
208. Ив ков Сте ван Не до ста је фо то гра фи ја.
209. Ра дин Је ле на Мол, 1889. 7. 1. 1942. Уби је на на стра хо вит на чин.
210. Ра дин Ла зар Не до ста је фо то гра фи ја.
211. Ра дин Ру жа Чу руг, 1923. 7. 1. 1942. Нај пре му че на, се кли јој 

гру ди, те сте ри са ли удо ве 
да је на кон цу по лу де ла.

212. Рај че тић Сте ван тр го вац Чу руг, 1886. 4. 1. 1942.
213. Об ра дов Ра да пе кар Чу руг, 1921. Уби је на за вре ме ра ци је у 

Чу ру гу.
214. Об ра дов Јо ца ме сар Чу руг, 1916. Уби јен за вре ме ра ци је у 

Чу ру гу.
215. Ту ца ков Со ка, рођ. Ла зић Чу руг, 1908. Уби је на за вре ме ра ци је у 

Чу ру гу.
216. Га ра бан дић Ла зар ра тар Чу руг, 1915. Уби јен за вре ме ра ци је у 

Чу ру гу.
217. Бли за нац Ра да зи дар Чу руг, 1883. Уби јен за вре ме ра ци је у 

Чу ру гу.
218. Сте фа но вић Ми ли вој бра вар Чу руг, 1911. Уби јен за вре ме ра ци је у 

Чу ру гу.
219. До ло вац Жар ко ра тар Чу руг, 1908. 6. 1. 1942.
220. Ив ков Ва са ра тар Чу руг, 1883. 6. 1. 1942.
221. Јо вин Ми ка Не до ста је фо то гра фи ја.
222. Пав ко вић Ми ла дин тр го вац Чу руг, 1918. 7. 1. 1942.
223. Пав ко вић Ла зар

Пав ко вић Јул ка 

тр го вац

до ма
ћица 

Мо крин, 
1890.
Чу руг, 1889.

7. 1. 1942.

9. 1. 1942.

224. Срећ ков Ал ка до ма
ћица 

Вра ње во, 
1880.

9. 1. 1942.

225. Хер це гов Пе ра бер бер Чу руг, 1920. 7. 1. 1942.
226. Апић Ми та мли нар Жа баљ, 1895. 7. 1. 1942.
227. Да ви до вац Иса ра тар Чу руг, 1879. 6. 1. 1942.
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228. Да ви до вац Јо ван ра тар Чу руг, 1900. 6. 1. 1942.
229. Да ви до вац Пе ра а по те

кар 
Чу руг, 1903. 6. 1. 1942.

230. Да ви до вац Мак си м ра тар Чу руг, 1911. 7. 1. 1942.
231. Да ви до вац Ду шан ра тар Чу руг, 1922. 6. 1. 1942.
232. Срећ ков Је ле на, рођ.  

Да ви до вац 
Чу руг, 1906. 9. 1. 1942.

233. Срећ ков Па ја ра тар Чу руг, 1905. 6. 1. 1942.
234. Да ви до вац Ру жа, рођ.  

Ви да ко ви ћ
У жи це 6. 1. 1942.

235. Да ви до вац Иси дор ра тар Чу руг, 1926. 6. 1. 1942.
236. Срећ ков То ша Чу руг, 1928. 9. 1. 1942.
237. Срећ ков Ра ди вој Чу руг, 1930. 9. 1. 1942.
238. Рад нов Са ва Не до ста је фо то гра фи ја.
239. Ак син Ра да бер бер Чу руг, 1882. 5. 1. 1942.

240. Ше ше вић Све то зар тр го вац Чу руг, 1886. 6. 1. 1942.
241. Ла тов Јо ван ба што

ван 
Чу руг, 1903. 6. 1. 1942. Уби јен у Чу ру гу и ба чен у 

Ти су, до но си лац фо то гра
фи је За гор ка Ла тов, Но ви 
Сад, Ј. Ђор ђе ви ћа 3 

241a

242. Ми лин Ми лен ко тр го вац Чу руг, 1897. 9. 1. 1942.
243. Ми лин Јо ван ка до ма

ћица 
Чу руг, 1899. 9. 1. 1942.

244. Ми лин Гор да на и Ми лин 
На да 

у че ни це Чу руг, 1922.
Чу руг, 1926.

9. 1. 1942.

245. Се ге ди нац Бран ко ра тар Чу руг, 1895. 6. 1. 1942.
246. Рај ков Ми ја ра тар Чу руг, 1867. 6. 1. 1942.
247. Бај шан ски Ми ле на до ма

ћица 
Ку ма не, 
1915.

6. 1. 1942.

248. Ту ца ков Ду ша н о бу ћар Чу руг, 1889. 6. 1. 1942.
249. Ту ца ков Сте ван ме ха ни

чар 
Чу руг, 1921. 6. 1. 1942.

250. Ка ле нић Ду ша н у чи тељ у 
пен зи ји 

Чу руг, 1877. 6. 1. 1942.

251. Мак си мо вић Бо ри вој тр го вац Чу руг, 1897. 6. 1. 1942.
252. Си ри шки Ми лан бер бер Чу руг, 1908. 6. 1. 1942. „Мо јој дра гој ма ми, Ми ле”
253. Мак си мо вић Ми лан Не до ста је фо то гра фи ја.
254. Ив ков Не стор тр го вац Чу руг, 1894. 4. 1. 1942.
255. Ра ди са вљев Сте ва зи дар Чу руг, 1902. 6. 1. 1942.
256. Вла шки Јо ца и Вла шки 

Ђур ђин ка 
ра тар Чу руг, 1919.

Чу руг, 1920.
6. 1. 1942.
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257. Па у нић Ђу ра го сти о
ни чар 

Чу руг, 1895. 5. 1. 1942.

258. До ло вац Жив ко Не до ста је фо то гра фи ја.
259. Вор гић Жар ко ра тар Чу руг, 1920. 6. 1. 1942.
260. До ло вац Жар ко Не до ста је фо то гра фи ја.
261. Ђу ра гин Ду шан ра тар Чу руг, 1869. 9. 1. 1942.
262. Ка ле нић Ни ко ла тр го вац Чу руг, 1907. 14. 4. 1941. Уби јен при ула ску ма ђар ске 

вој ске у Чу руг, 14. 4. 1941.
263. Се ге ди нац Ра ди вој ра тар Чу руг, 1919. 6. 1. 1942.
264. Дра гин Бран ко Не до ста је фо то гра фи ја.
265. Дра гин То ша и 

Дра гин Сло бо дан 
кр знар,
општ. 
чи нов
ник 

Чу руг, 1886.
Чу руг, 1920.

6. 1. 1942.

266. Дра гин Еви ца до ма
ћица 

Чу руг, 1890. 7. 1. 1942.

267. Дра гин Ка ти ца до ма
ћица 

Чу руг, 1918. 7. 1. 1942.

268. Дра гин Сте ви ца Чу руг, 1941. 7. 1. 1942.
269. Ту ца ков Бран ко ра тар Чу руг, 1882. 6. 1. 1942.
270. Ер де вик Љу бо мир кро јач Чу руг, 1909. 6. 1. 1942.
271. Га ври ло вић Ол га оп штин

ски чи
нов ник 

Чу руг, 1909. 6. 1. 1942.

272. Га ври ло вић Еви ца до ма
ћица 

Чу руг, 1913. 6. 1. 1942.

273. Чим бу ров Ми ли вој ри бар Чу руг, 1871. 6. 1. 1942.
274. Вуј ков Бран ко пе кар Чу руг, 1906. 7. 1. 1942.
275. Дра жић Стан ко ра тар Чу руг, 1886. 6. 1. 1942.
276. Дра жић Сте ва н а у томе

ха ни чар 
Чу руг, 1917. 6. 1. 1942.

277. Ла зић Ми лан ко вач Вра ње во, 
1886.

6. 1. 1942.

278. Ла зић Ра ди вој ко вач Чу руг, 1917. 6. 1. 1942.
279. Не на дов Ко ста ко лар Чу руг, 1863. 14. 4. 1941. Уби јен при ула ску ма ђар

ске вој ске у Чу руг
280. Не на дов Ми ли вој цр кве

њак 
Чу руг, 1898. 14. 4. 1941. Уби јен при ула ску ма ђар ске 

вој ске у Чу руг, 14. 4. 1941.
281. Не на дов Бо шко ра тар Чу руг, 1924. 14. 4. 1941. Уби јен при ула ску ма ђар ске 

вој ске у Чу руг, 14. 4. 1941.
282. Ка ле нић Мар ко ра тар Чу руг, 1886. 7. 1. 1942.
283. Ка ле нић Иван ка до ма

ћица 
Чу руг, 1888. 7. 1. 1942.
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Ред. 
бр. Пре зи ме и име За ни

мање 
Го ди на и 

ме сто  
ро ђе ња 

Да тум и 
ме сто 

стра да ња 
Бе ле шке

284. Ка ле нић Вла ди мир 
Ка ле нић Ма ра 

ра тар
до ма
ћица 

Чу руг, 1913.
Чу руг, 1915.

7. 1. 1942.

285. Бог да ни ца Ко ја тр го вац Чу руг, 1894. 5. 1. 1942.
286. Та па ви ца Цве та зи дар Чу руг, 1910. 16. 1. 1942.
287. Ер де вик Ми ли вој тр го вац Чу руг, 1897. 7. 1. 1942.
288. Да ви до вац Бран ко ра тар Чу руг, 1883. 6. 1. 1942.
289. Да ви до вац Сте ван ра тар Чу руг, 1892. 6. 1. 1942.
290. Да ви до вац Пе та р у че ник Чу руг, 1924. 7. 1. 1942.
291. До ло вац Сло бо да н оп штин

ски  
ре дар 

Чу руг, 1907. 6. 1. 1942.

292. Да бић Ми лан Не до ста је фо то гра фи ја.
293. По пов Ми ка ра тар Чу руг, 1910. 6. 1. 1942.
294. Ка ћан ски Бо ри вој ме сар. 

по моћ
ник 

Чу руг, 1920. 6. 1. 1942.

295. Ра ди шић Во јин кор пар Чу руг, 1910. 6. 1. 1942.
296. Ра ди шић Сте ван кор пар Чу руг, 1904. 6. 1. 1942.
297. Срећ ков Ва са ме сар. 

по моћ
ник 

Чу руг, 1922. 13. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је у 
Жа бљу.

298. Вор гић Ми ло рад тр го вац Чу руг, 1921. 7. 1. 1942.
299. Жа рић Ан дри ја ра тар Чу руг, 1910. 4. 1. 1942.
300. Ив ков Ми ло ш тр го вац Чу руг, 1910. 7. 1. 1942.
301. Ми лић Ра ди вој Не до ста је фо то гра фи ја.
302. Ив ков Јо ца ра тар Чу руг, 1890. 6. 1. 1942.
303. Ми ла нов Ми лен ко ме сар Чу руг, 1919. 6. 1. 1942.
304. Ми ла нов Алек сан дар пе кар Чу руг, 1924. 6. 1. 1942.
305. Ми ла нов Стој ко тр го вац Чу руг, 1922. 6. 1. 1942.
306. Чу пић Аца ра тар Чу руг, 1890. 6. 1. 1942.
307. Чу пић Со фи ја Чу руг, 1899. 6. 1. 1942.
308. Чу пић Ра да

Чу пић Сто ја н
о пан чар
ме сар 

Чу руг, 1923.
Чу руг, 1922.

6. 1. 1942.

309. Да бић Ва са ра тар Чу руг, 1894. 5. 1. 1942.
310. Да бић Ма ра кро ја

чица 
Чу руг, 1925. 9. 1. 1942.

311. Да бић Ми лен ко Чу руг, 1928. 9. 1. 1942.
312. Да бић Сло бо дан Не до ста је фо то гра фи ја.
313. Дра гин Ми ли вој Не до ста је фо то гра фи ја.
314. Ра до са вљев Сте ван ме сар Чу руг, 1888. 6. 1. 1942.
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Ред. 
бр. Пре зи ме и име За ни
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ме сто 

стра да ња 
Бе ле шке

315. Ра до са вљев Мар ко ме сар Чу руг, 1910. 6. 1. 1942.
316. Ив ков Жив ко ра тар Чу руг, 1899. 6. 1. 1942.
317. Ив ков Се ку ла ра тар Чу руг, 1923. 6. 1. 1942.
318. Бла го јев Сте ва ра тар Чу руг, 1889. 6. 1. 1942.
319. Ра ди шић Ра ди вој ко вач Чу руг, 1808. 4. 1. 1942.
320. Та па ви ца Слав ко Не до ста је фо то гра фи ја.
321. Сте ва нов Ла за же ле

зни чар 
Де ска, 1887. 6. 1. 1942.

322. Сте ва нов Ми ло рад ме сар Де ска, 1915. 6. 1. 1942.
323. Бо бић Мла ден ра тар Чу руг, 1894. 6. 1. 1942.
324. Шу гин Но ва ра тар Чу руг, 1913. 7. 1. 1942.
325. Да ви дов Пре дра г ра тар Чу руг, 1908. 6. 1. 1942.
326. Џи гур ски Ми лош ра тар Но ви Бе чеј, 

1884.
6. 1. 1942.

327. Стој ков Ми ка ра тар Чу руг, 1894. 6. 1. 1942.
328. Стој ков Јо ца ра тар Чу руг, 1922. 7. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је пред 

сво јом ку ћом у Чу ру гу.
329. Пе рић Ра да ра тар Чу руг, 1887. 6. 1. 1942.
330. Ћур чин Ми ка ра тар Чу руг, 1875. 6. 1. 1942.
331. Ћур чин Ми ро слав стакл. 

тр го вац 
Чу руг, 1911. 6. 1. 1942.

332. Рај ков Ку зман ра тар Чу руг, 1886. 6. 1. 1942.
333. Рај ков Гој ко Не до ста је фо то гра фи ја.
334. Нин ков Да ни ца

Нин ков Ра ди вој
Нин ков Со фи ја 

до ма
ћица
кро јач
до ма
ћица 

Пе тро вац, 
1884.
Чу руг, 1922.
Чу руг, 1922.

6. 1. 1942. Сви тро је уби је ни за вре ме 
ра ци је у Чу ру гу.
„Ми ло ше бра те ево да ти се 
ја ви мо да смо фа ла Бо гу 
здра ви”

335. До ло вац То ша ра тар Чу руг, 1902. 7. 1. 1942.
336. Стра жме ште ров Ми ли ца Не до ста је фо то гра фи ја.
337. Стра жме ште ров Не над чи нов

ник 
Чу руг, 1911. 7. 1. 1942.

338. Јој кић Бра ни мир инжењер Чу руг, 1911. 7. 1. 1942.
339. Јој кић Јо ван ка Не до ста је фо то гра фи ја.
340. Вуј ков Ми лен ко трг. по

моћ ник 
Чу руг, 1907. 6. 1. 1942.

341. Алек сан дров Јо ван ра тар Чу руг, 1916. 6. 1. 1942.
342. Вла шки Ва са ра тар Чу руг, 1918. 6. 1. 1942.
343. Стан кин Пе тар ра тар Чу руг, 1919. 6. 1. 1942.
344. По пов Дра га општ. 

ре дар 
Чу руг, 1891. 5. 1. 1942.
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Ред. 
бр. Пре зи ме и име За ни
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ме сто 

стра да ња 
Бе ле шке

345. Ђур ђе вић Не дељ ко ра тар Мо шо рин, 
1895.

9. 1. 1942.

346. Уро ше вић Сте ван же ле
зни чар 

Чу руг, 1916. 6. 1. 1942.

347. Пан ков Бран ко ра тар Чу руг, 1909. 6. 1. 1942.
348. Ва си љев Пе ра ра тар Чу руг, 1894. 6. 1. 1942.
349. Ва си љев Ђо ка ра тар Чу руг, 1913. 5. 1. 1942.
350. Мак си мо вић Јо ца ра тар Чу руг, 1897. 6. 1. 1942.
351. Мак си мо вић Ми ли ца до ма

ћица 
Чу руг, 1897. 6. 1. 1942.

352. Ма рић Ар сен Не до ста је фо то гра фи ја.
353. Ка ћан ски Јо ца ра тар Чу руг, 1875. 6. 1. 1942.
354. Бај шан ски Ми лош ра тар Чу руг, 1905. 5. 1. 1942.
355. Рај ков Мар ко ра тар Чу руг, 1913. 9. 1. 1942.
356. Се ге ди нац Ари шко

Се ге ди нац Ду ши ца
Се ге ди нац Ми ли ца
Се ге ди нац Љу би ца 

ра тар Чу руг, 1860.
Чу руг, 1924.
Чу руг, 1934.
Чу руг, 1938.

7. 1. 1942. Сви уби је ни за вре ме ра
ци је у Чу ру гу.

357. Се ге ди нац Ра ди вој 
Се ге ди нац Гро зда 

Чу руг, 1901.
Чу руг, 1904.

7. 1. 1942.

358. Цр ни Сте ван ра тар Чу руг, 1882. 6. 1. 1942.
359. Ла зић Ви то мир ра тар Чу руг, 1913. 6. 1. 1942.
360. Не на дов Ла зар Не до ста је фо то гра фи ја.
361. Мак си мо вић Па ја мо лер Чу руг, 1915. 6. 1. 1942.
362. Љу би шкин То дор ра тар Ру си ја, Бу

ка но во
6. 1. 1942.

363. Ста но је вић Ма ри ца Жа баљ, 1888. 6. 1. 1942.
364. Ста но је вић Сми ља на Чу руг, 1927. 6. 1. 1942.
365. Џи гу раш Аца Не до ста је фо то гра фи ја.
366. Ру жи чин То дор ра тар Чу руг, 1919. 6. 1. 1942. То дор Ру жи чин из Чу ру га 

стар 23 го ди не муч ки уби јен 
у ра ци ји у Чу ру гу, зло чин 
се од но си на при ја ву под 
бро јем 428.

366a Редов Ру жи чин То дор, 15. 
че та 6. ва зду хо плов на ба за 
Ае ро дром Зе мун.
„За успо ме ну и ду го се ћа ње 
сво јој ро ђе ној се стри Спа
сен ки од бра та Те о до ра. 
Како во да ти хо те че: са  
ви со ке сте не та ко на ше  
брат ство ве не. Се ти се на 
ме не, Tоша.”
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367. Осто јић Иван ра тар Чу руг, 1904. 7. 1. 1942.
368. Пан ков Бран ко зи дар Чу руг, 1911. 6. 1. 1942.
369. Ла тов Мар ко ра тар Чу руг, 1886. 6. 1. 1942.
370. Ла тов Бо шко го сти о

ни чар 
Чу руг, 1886. 6. 1. 1942.

371. Чим бу ров Та то мир ра тар Чу руг, 1897. 5. 1. 1942.
372. Чим бу ров Ми ло рад бер бер Чу руг, 1921. 6. 1. 1942.
373. Ту лен чић Сте ван ра тар Чу руг, 1904. 8. 1. 1942.
374. Са вић Мар ко зи дар Чу руг, 1888. 6. 1. 1942.
375. Чим бу ров Ра ди вој Не до ста је фо то гра фи ја.
376. Ди ми три је вић Уро ш Не до ста је фо то гра фи ја.
377. Ди ми три је вић Жар ко Не до ста је фо то гра фи ја.
378. Бла го јев Бра ни слав ко вач Чу руг, 1926. 6. 1. 1942.
379. Ву ка ди нов То ша ра тар Б. Гра ди ште 6. 1. 1942.
380. Ра до са вљев Ва са ме сар Чу руг, 1895. 7. 1. 1942.
381. Ра до са вљев Иван ка до ма

ћица 
Чу руг, 1898. 7. 1. 1942. Уби је на за вре ме ра ци је у 

Чу ру гу.
382. Ра до са вљев Ми ло рад ме сар Чу руг, 1920. 7. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је у 

Чу ру гу.
383. Ра до са вљев Ма ра

Ра до са вљев Вла ди мир 
Чу руг, 1920.
Чу руг, 1940.

7. 1. 1942. Уби је ни за вре ме ра ци је у 
Чу ру гу.

384. Ра до са вљев Бра ни слав ме сар Чу руг, 1925. 7. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је у 
Чу ру гу.

385. Ра до са вљев Бран ко зи дар Чу руг, 1897. 6. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је у 
Чу ру гу.

386. Ту цић Алек сан дар го сти о
ни чар 

На даљ, 1889. 7. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је у 
Чу ру гу.

387. Вуј ков Ра ди вој студ. 
пра ва 

Чу руг, 1911. 7. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је у 
Чу ру гу.

388. Бла го јев Иван по лиц. 
на ред
ник 

Чу руг, 1906. 5. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је у 
Чу ру гу.

389. Бла го јев Вла ди мир Не до ста је фо то гра фи ја.
390. Зла та нов На та ли ја до ма

ћица 
Чу руг, 1908. Не ста ла у се лу Тр пи њи – 

Ву ко вар, мар та 1942. г. од 
стра не не позн. уста ша.

391. Ив ков Јо ван држ.  
чи новн.

Чу руг, 1901. 10. 1. 1942. Уби јен у Ти те лу.

392. Ив ков Ми ло рад тр го вац Чу руг, 1926. 5. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је у 
Чу ру гу.

393. Дра гаш Љу би ца, рођ. 
Стан ков 

Вел. Се ми
клуш, 1890.

7. 1. 1942. Уби је на за вре ме ра ци је у 
Чу ру гу.
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394. Сто ја ди но вић Све то зар тр го вац Чу руг, 1894. 4. 1. 1942. Уби јен за вре ме ра ци је у 
Чу ру гу.

395. По пов Ми ло ван Не до ста је фо то гра фи ја.
396. Ше гу љев Три ва пред сед

ник оп
шти не

1942. Уби јен у ра ци ји.

397. Стој ков Ми ли вој ра тар Чу руг, 1912. 6. 1. 1942. Уби јен је за вре ме ра ци је.
398. Јо ва но вић Тин ка, ро ђе на 

Ра ди шин, су пру га Ђор ђа 
Јо ва но ви ћа

9. 1. 1942. Уби је на у Чу ру гу. До но си лац 
фо то гра фи је: др Ми ли вој 
По по вић, ка са ци о ни су ди ја, 
Но ви Сад. (же на у бе лом)

399. Ше ће ров Зор ка Чу руг, 1883. 15. 1. 1942. Уби је на у ра ци ји.
400. Ше ће ров Не вен ка Жа баљ, 1922. 15. 1. 1942. Уби је на у ра ци ји.
401. Ше ће ров Ко вин ка Жа баљ, 1924. 15. 1. 1942. Уби је на у ра ци ји.
402. Ђу ра гин Рај ко же ле

знич ки 
рад ник 

Чу руг, 1898. 6. 1. 1942. Уби јен је за вре ме ра ци је.

* Сигнатуре скенираних фотографија: „Архив Војводине (даље АВ), Ф.183, 
Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини – Нови 
Сад (1944–1948), 1941–1950. (даље Ф.183), Фотографије Чуружана страдалих у Рацији 
јануара 1942. године, 1–402. Подаци и белешке о жртвама су преузети са полеђина 
фотографија.



ФОТОГРАФИЈЕ СТРАДАЛИХ 
У ЧУРУШКОЈ РАЦИЈИ
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1. Лауш Јован

3. Петровић Шандор

2. Петровић Стојан

4. Стојков Милан
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

5. Влаовић Исидор

7. Милин Младен

6. Ђукић Стеван

8. Чупић Дамјан
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

9. Чупић Евица рођ. Павков

11. Чупић Драгица

10. Чупић Перса

12. Чупић Младен
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

13. Ивков Душан

15. Павлов Васа

14. Станчић Миливој

16. Јовин Витомир
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

17. Перић Сава

19. Обрадов Нова

18. Срећков Здравко

20. Мулић Живко
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

21. Јевросимов Урош

24. Коњевић Радивој

23. Коњевић Бранко

25. Илишин Стеван
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

26. Лазић Мита

28. Радишић Славко

27. Радишић Бошко

31. Арсенов Мика
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

33. Мулић Марко

35. Солдатов Марија

34. Доловац Милорад

36. Каћански Вида 
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

37. Коларић Васа

39. Стражмештеров Бошко

38. Панков Живан

40. Вакањац Бранко
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

42. Марковић Светозар

44. Мијатов Лаза

43. Мијатов Теодора

45. Малетић Бранко
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

46. Сувачарев Паја

48. Дражић Радослав

47. Мојсин Живко

49. Дражић Максим
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

50. Чупић Милан

53. Стражмештеров Станко

51. Ћурчин Светозар

55. Стражмештеров Жарко
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

56. Путник Аца

58. Андрин Јова

57. Андрин Бошко

60. Новаков Бранко
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

61. Бурмуџија Лазар

64. Ђурагин Мика

63. Бобић Петар

65. Земљанац Душан
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

66. Дабић Анка и Дабић Живко

68. Дабић Стеван

67. Дабић Дара

69. Алабурић Бранко
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

71. Опачић Марко

75. Луцић Емил

72. Играчки Рада

76. Ковачевић Иса
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

77. Јевросимов Душан

79. Ивков Стеванко

78. Коледин Бранко

80. Савић Георгије
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

81. Срећков Радивој

84. Рајков Сава

82. Срећков Стеван

85. Тапавица Радивој
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

86. Васин Радивој

88. Црни Божа

87. Јанков Александар

89. Ћурчин Бранко
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

90. Попов Нова

93. Лончарски Бранислав

91. Мајски Лазар

94. Лончарски Бранко
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

95. Васин Марко

97. Јовановић Душан

96. Будимировић Богдан

99. Ердевик Јован
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

100. Солдатов Нова

102. Смиљански Мирко

101. Шијачки Катица и Шијачки 
Станко

103. Андрић Миладинка
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

104. Катић Живко

106. Оприн Милош

105. Бечелић Криста

107. Тубић Стеван
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

108. Шапоњски Сава

110. Богданица Перса

109. Ивков Милош

111. Остојић Богдан
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

112. Николин Марко

115. Стојадиновић Милош

113. Стојадиновић Василије

116. Бугарин Бранислав
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

117. Милин Стеван

119. Тапавица Стеван

118. Чекић Миленко

120. Туцаков Раде
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

121. Рајков Васа и Рајков Јоца

122а. Др Ђорђе Јовановић

122. Др Ђорђе Јовановић

123. Касапиновић П. Тодор
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

124. Ћурчин Миливој

126. Риђички Рада

125. Туцаков Мита

127. Вујков Ђока
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

129. Шугин Живко

131. Ранисављев Радивој

130. Бајшански Мика

132. Ћурчин Живко
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

133. Риђички Душан

135. Ћесаров Рада

134. Ћирпанов Пера

136. Ћурчин Васа
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

137. Ћурчин Јоца

139. Доловац Цвета

138. Ћурчин Мара

140. Новаков Миливој
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

141. Лончарски Станко

145. Ромчев Миленко

142. Лончарски Сава

146. Ромчев Стојанка и Ромчев Ђока
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

147. Кнежев Душан

149. Петровић Рада

148. Мартицки Младен

150. Мирков Мита
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

151. Рајков Игњат

153. Малић Паја

152. Батос Стеван

154. Ердевик Стеван
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

156. Доловац Милош

159. Ђукић Живко

157. Васин Ђока

160. Ђукић Јоца
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

161. Топалски Милан

163. Милин Стојан

162. Лазић Сава

164. Милин Милорад
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

165. Остојић Драга

167. Вујков Бранко

166. Панков Стеван

168. Ивков Глиша
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

169. Војновић Живко

171. Сегединац Паја

170. Дражић Живан

172. Сегединац Стеван
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

173. Сегединац Гавра

175. Лончарски Јоца

174. Доловац Живко

176. Лончарски Милорад
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

176а. Урошевић Дамјан

178. Ћесаров Јован

177. Урошевић Стеван

179. Ћесаров Боривој
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

180. Ћесаров Груја

182. Ћурчин Васа

181. Кекић Љубомир, Кекић Дара и 
Кекић Милица (дечак није уписан)

183. Дударев Вељко
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

184. Близанац Милош

186. Ненадов Зора

185. Ненадов Мита и Ненадов  
Љубица

187. Ненадов Стеван
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

188. Ненадов Стеван и Ненадов  
Даница

191. Каћански Душан

190. Ненадов Сава

192. Малетић Стеван
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

193. Раднов Стеван

195. Ненадов Милан

194. Ненадов Душан

196. Суботички Миладин



77

МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

197. Ивков Душан

202. Кричков Стеван

198. Дорословачки Живко

203. Др Малић Чедомир
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

204. Вујков Живан

207. Ивков Бранко

206. Ивков Мита

209. Радин Јелена
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

211. Радин Ружа

213. Обрадов Рада

212. Рајчетић Стеван

214. Обрадов Јоца
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

215. Туцаков Сока, рођ. Лазић

217. Близанац Рада

216. Гарабандић Лазар

218. Стефановић Миливој
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

219. Доловац Жарко

222. Павковић Миладин

220. Ивков Васа

223. Павковић Лазар и Павковић  
Јулка
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

224. Срећков Алка

226. Апић Мита

225. Херцегов Пера

227. Давидовац Иса



83

МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

228. Давидовац Јован

230. Давидовац Максим

229. Давидовац Пера

231. Давидовац Душан
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

232. Срећков Јелена, рођ. Давидовац

234. Давидовац Ружа,  
рођ. Видаковић

233. Срећков Паја

235. Давидовац Исидор
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

236. Срећков Тоша

239. Аксин Рада

237. Срећков Радивој

240. Шешевић Светозар
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

241. Латов Јовица (Јован)

243. Милин Јованка

242. Милин Миленко

244. Милин Гордана и Милин Нада
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

245. Сегединац Бранко

247. Бајшански Милена

246. Рајков Мија

248. Туцаков Душан
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

249. Туцаков Стеван

251. Максимовић Боривој

250. Каленић Душан

252. Сиришки Милан
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

254. Ивков Нестор

256. Влашки Јоца и Влашки  
Ђурђинка

255. Радисављев Стева

257. Паунић Ђура
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

259. Воргић Жарко

262. Каленић Никола

261. Ђурагин Душан

263. Сегединац Радивој
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

265. Драгин Тоша и Драгин  
Слободан

267. Драгин Катица

266. Драгин Евица

268. Драгин Стевица
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

269. Туцаков Бранко

271. Гавриловић Олга

270. Ердевик Љубомир

272. Гавриловић Евица
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

273. Чимбуров Миливој

275. Дражић Станко

274. Вујков Бранко

276. Дражић Стеван
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

277. Лазић Милан 

279. Ненадов Коста

278. Лазић Радивој

280. Ненадов Миливој
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

281. Ненадов Бошко

283. Каленић Иванка

282. Каленић Марко

284. Каленић Владимир и Каленић  
Мара
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

285. Богданица Која 

287. Ердевик Миливој 

286. Тапавица Цвета

288. Давидовац Бранко
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

289. Давидовац Стеван

291. Доловац Слободан

290. Давидовац Петар

293. Попов Мика
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

294. Каћански Боривој 

296. Радишић Стеван

295. Радишић Војин

297. Срећков Васа
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

298. Воргић Милорад

300. Ивков Милош

299. Жарић Андрија

302. Ивков Јоца
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

303. Миланов Миленко

305. Миланов Стојко

304. Миланов Александар

306. Чупић Аца
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

307. Чупић Софија

309. Дабић Васа

308. Чупић Рада и Чупић Стојан

310. Дабић Мара 
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

311. Дабић Миленко

315. Радосављев Марко

314. Радосављев Стеван

316. Ивков Живко
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

317. Ивков Секула

319. Радишић Радивој

318. Благојев Стева

321. Стеванов Лаза
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

322. Стеванов Милорад

324. Шугин Нова

323. Бобић Младен

325. Давидов Предраг
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

326. Џигурски Милош

328. Стојков Јоца

327. Стојков Мика

329. Перић Рада
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

330. Ћурчин Мика

332. Рајков Кузман

331. Ћурчин Мирослав

334. Нинков Даница, Нинков  
Радивој и Нинков Софија
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

335. Доловац Тоша

338. Јојкић Бранимир

337. Стражмештеров Ненад

340. Вујков Миленко
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

341. Александров Јован

343. Станкин Петар

342. Влашки Васа

344. Попов Драга
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

345. Ђурђевић Недељко

347. Панков Бранко

346. Урошевић Стеван

348. Васиљев Пера
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

349. Васиљев Ђока

351. Максимовић Милица

350. Максимовић Јоца

353. Каћански Јоца
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

354. Бајшански Милош

356. Сегединац Аришко,  
Сегединац Душица, Сегединац 
Милица и Сегединац Љубица

355. Рајков Марко

357. Сегединац Радивој и  
Сегединац Грозда



112

НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

358. Црни Стеван

361. Максимовић Паја

359. Лазић Витомир

362. Љубишкин Тодор
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

363. Станојевић Марица

366. Ружичин Тодор

364. Станојевић Смиљана

366а. Ружичин Тодор
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

367. Остојић Иван

369. Латов Марко

368. Панков Бранко

370. Латов Бошко
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

371. Чимбуров Татомир

373. Туленчић Стеван

372. Чимбуров Милорад

374. Савић Марко



116

НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

378. Благојев Бранислав

380. Радосављев Васа

379. Вукадинов Тоша

381. Радосављев Иванка
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

382. Радосављев Милорад

384. Радосављев Бранислав

383. Радосављев Мара и Радосављев 
Владимир

385. Радосављев Бранко
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

386. Туцић Александар

388. Благојев Иван

387. Вујков Радивој

390. Златанов Наталија
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

391. Ивков Јован

393. Драгаш Љубица, рођ. Станков

392. Ивков Милорад

394. Стојадиновић Светозар
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

396. Шегуљев Трива

398. Јовановић Тинка, рођ. Радишин, 
супруга Ђорђа Јовановића

397. Стојков Миливој

399. Шећеров Зорка
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МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

400. Шећеров Невенка

402. Ђурагин Рајко

401. Шећеров Ковинка
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НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ

СПИ САК ЖР ТА ВА РА ЦИ ЈЕ У ЧУ РУ ГУ 1942.

У на шој пу бли ка ци ји до но си мо и спи сак иден ти фи ко ва них жрта
ва „Чу ру шке ра ци је”, ко ји су са чи ни ли чла но ви Ме мо ри јал ног дру штва 
„Ра ци ја 1942.” из Чу ру га1

1. Ак син Ге ор ги јеЂу ра (35), отац Ми лошМи ка, мај ка Ра ки ла, рођена 
Вуј ков, су пруг Ека та ри не, рођене Де ја но вић, зе мљо рад ник, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

2. Ак син Ра до ван или Ра ди војРа да (59), отац Шан дор, су пру га Јеле
на, рођена Ку зма нов, бер бе рин, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

3. Ала бу рић Бран ко (32), отац Мир ко, мај ка Сми ља, рођена Мир че
тић, су пруг Мил ке, рођене Кле ут, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

4. Ала бу рић Мир ко (61), отац Је времЈеф та, мај ка Ста на, рођена Ђа
ђин, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

5. Ала бу рић Ра ди војРа да (43), отац Све то зар, мај ка Ал ка, рођена 
Ће са ров, рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.

6. Алек сан дров Пе тарПе ра (34), отац Ми лош, су пруг Јул ке, рођене 
Пе тро вић, зе мљо рад ник, уби јен 4. ја ну а ра 1942.

7. Алек сан дров Јо ванЈо ца (14), зе мљо рад ник, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
8. Ан драш Аге леш, до ма ћи ца
9. Ан дрин Јо ванЈо ва (36), отац ИсакИса, мај ка Љу би ца, рођена Ми

шко вић, су пруг Бран ке, рођене Ти квић, зе мљо рад ник, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

10. Ан дрин Бо шкоБо жа (31), Јо ва нов брат, зе мљо рад ник, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

11. Ан дрин Па влеПа ја (58), отац Жи ван, мај ка Еви ца, рођена На у мов, 
зе мљо рад ник

12. Ан дрић Слав ко (40), ро ђен у Па ши ће ву (Зма је ву) од оца Бог да на, 
су пруг Жив ке, рођене Рад нов, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.

1 Ви де ти на: http://ra ci ja1942.or g/
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13. Ан ћин НН, тр го вац
14. Апић Ми та (45), ро ђен у Жа бљу (отац Во јин, мај ка Ле по са ва, рођена 

Ју кић), су пруг Би се ни је, рођене Ан дре о вић, мли нар, уби јен 7. ја ну
а ра 1942.

15. Апић Ле по са ва, рођена Ју кић, до ма ћи ца
16. Ар се нов Ми ли војМи ка (48), отац Па ја, су пруг Љу би це, ро ђе не 

Дра гин, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
17. Ба бић Жив ко
18. Ба бић Мар ко (29), ро ђен у Го спо ђин ци ма (отац Па вле, мај ка Ка та, 

рођена Вуј ков), до ве ден из Го спо ђи на ца у ку ћу Па вла Ја њи на и 
уби јен (ве ро ват но за то што је био ван брач но де те Па вла Ја њи на 
и Ка те Вуј ков, или за то што је ње го ва мај ка жи ве ла у ван брач ној 
за јед ни ци са Па влом Ја њи ном)

19. Бај шан ски Ми ланМи ка (46), отац Ла зар, мај ка Ка ти ца, рођена 
Ви ли чић или Вуј чић, су пруг Де сан ке, рођене Ћур чин, па пу чар, 
уби јен 6. ја ну а ра 1942.

20. Бај шан ски Ми лош (36), Ми ла нов брат, су пруг Ма ри је, рођене Та
тић, обу ћар, па пу чар, уби јен 5. ја ну а ра 1942.

21. Бај шан ски Ми ле на (25), рођена Ши јач ки (Ши ја чић или Шеј чић или 
Де шан ски) (у ме сту Ку ма не, Ба нат од оца Ла за ра и мај ке Дра ге, ро
ђене Вуј чић), су пру га бер бе ри на Сте ва на Бај шан ског, до ма ћи ца

22. Бак њак Ило на (15), отац Ан драш
23. Ба ста ја Ве ли мирВељ ко (74), ро ђен у Жа бљу (од оца Јо ва на), не вен

чан су пруг Је ле не, рођене Пу шић, зе мљо рад ник
24. Ба тос Сте ван (48), отац Урош, мај ка Слав на, рођена Па вло вић, су

пруг Да рин ке, ро ђе не Ту лен чић, слу жбе ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
25. Ба тос Слав ко (15)
26. Ба тос Сте ванСте ва (44), отац Па ја, мај ка Ева, рођена Де бе љач ки, 

су пруг Ми ли це, рођене Де бе љач ки, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 
1942.

27. Бе рић Ана (39), рођена Ко за ров (у Жа бљу), до ма ћи ца, уби је на 6. 
ја ну а ра 1942.

28. Бе че јац То дор (60), отац Ми лан (?), су пруг Са ве те, рођене Жив чић, 
зе мљо рад ник

29. Бе че јац Ми лан (14)
30. Бе че лић Кри ста (46), рођена Ри ђич ки (од оца Ђор ђа), до ма ћи ца, 

уби је на 7. ја ну а ра 1942.
31. Бир нба ум Вил мошВи ли (33), ро ђен у Еч ки, Ба нат (отац Мо ше, мај ка 

Са ра), од ве ден у Но ви Сад и уби јен на „Штран ду” 23. ја ну а ра 1942.
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32. Бир нба ум Ра хе ла (26), рођена Ру бин штајн (у Ади од оца Ме на хе ма 
Јо и ла и мај ке Хин де), до ма ћи ца, уби је на 23. ја ну а ра 1942. на оба ли 
Ти се

33. Бир нба ум Мор (31), ро ђен у Сом бо ру, ра бин, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
34. Бир нба ум..., Мо ро ва су пру га (29), до ма ћи ца, уби је на 4. ја ну а ра 1942.
35. Бир нба ум..., Мо ро во де те
36. Бир нба ум..., Мо ро во де те
37. Бир нба ум..., Мо ро во де те
38. Бла го јев Бра ни слав (15), отац Мар ко, мај ка Ми ли цаМи ца, рођена 

Чим бу ров, ко вач ки ше грт, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
39. Бла го јев Иван (42), отац Вла да, мај ка Ми ле ва, рођена Да ви до вац, 

су пруг Јул ке, ро ђе не Ма жић, на ред ник по ли ци је, уби јен 6. ја ну а ра 
1942. 

40. Бла го јев Ра ди во је (21), отац Ми та
41. Бла го јев Сте ван (51), отац Ве ли мир, мај ка Ве ма, рођена Бли за нац, 

су пруг Жи ва неЖив ке, рођене Да ви до вац, зе мљо рад ник, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

42. Бла го јев То дорТо ша (52), отац Па ја, мај ка Ра ки ла, рођена Ни ко лин, 
удо вац Ка ти це, рођене Жи ва нов, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 
1942.

43. Бла го је вић Иван (42), отац Вла да, зе мљо рад ник
44. Бли за нац Жар ко (59), отац Ан дри ја, мај ка Љу би ца, рођена Сто јин, 

су пруг Зор ке, рођене Вр ба шки, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
45. Бли за нац Ра ди војРа да (57), Жар ков брат, удо вац Је ле не, рођене 

Бе лић, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
46. Бли за нац Ми лош (40), отац Ми лошМи ка, су пруг Ан ге ли не, рође

не Цр ни, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
47. Бли за нац Ра ди вој (58), отац Три фунТри ва, мај ка Ју ла, рођена Ку

лу шин, су пруг Ми ли це, рођене Бла го јев, зи дар уби јен 5. ја ну а ра 1942.
48. Бли за нац Сте ван (56), отац Сте ван, мај ка Ми ли ца, рођена До ло вац, 

зе мљо рад ник
49. Бо бић Мар ко (29), ро ђен у Го спо ђин ци ма (од оца Па влаПа је), 

шо фер, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
50. Бо бић Мла ден (57), отац Си ме онСи ма, мај ка Ми ли ца, рођена Гр чић, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
51. Бо бић Жив ка (58), рођена Ћур чин (од оца Жи ва на), до ма ћи ца, уби

је на 6. ја ну а ра 1942.
52. Бо бић Пе тарПе ра (46), Мла де нов брат, су пруг Да рин ке, ро ђе не 

Ра до са вљев, тр го вац, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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53. Бог да ни ца Ко ста (47), отац Жар ко, су пруг Ане, ро ђе не То мље но
вић, тр го вац, уби јен 5. ја ну а ра 1942.

54. Бог да ни ца Ка ја, Ко сти на се стра, до ма ћи ца
55. Бог да ни ца Пер си даПер са (40), отац Алек сан дар, мај ка Ан ка, рођена 

Стан кин, кро ја чи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
56. Бо кор док тор Мир ко (39), ро ђен у Сом бо ру, ле кар, уби јен 4. ја ну а ра 

1942. 
57. Бо шан док тор Алек сан дар (48), ро ђен у Ади (од оца Ал бер та (Мој ше 

Авра ха ма и мај ке Ха не, рођене Бек), су пруг Па у ле, рођене Рај нер, 
адво кат, уби јен 5. ја ну а ра 1942.

58. Бре сла у ер Ро зи ка, до ма ћи ца
59. Бу а ча Ге ор ги јеЂор ђе (57), отац Жи ван, мај ка Хри сти наТи на, рође

на Ко стић, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
60. Бу а ча Ду шан (44), отац Ми лан, су пруг Ви де, рођене Чер ћан, бер бе

рин, зе мљо рад ник, ухап шен 29. но вем бра 1941. у Чу ру гу, од ве ден 
у но во сад ску „Ар ми ју” и му чен. Вра ћен у Чу руг 7. ја ну а ра 1942. и 
убијен

61. Бу а ча Јо ван, отац Ми лан, над ни чар
62. Бу га рин Бра ни слав (36), отац Или ја, мај ка Ми ли ца, рођена Лу кић, 

су пруг Ан ђе ли је, рођене Ма ној ло вић, тр го вац
63. Бу гар ски Бран ко (42), отац Ми лу тин, мај ка Со фи ја, рођена Ма рић, 

су пруг Ане, рођене Са вић, по слу жи тељ у шко ли, уби јен 6. ја ну ара 
1942.

64. Бу ди ми ро вић Бог дан (42), ро ђен у Гра ду си или Ста ром се лу, оп шти
на Пе три ња (од оца Или је), су пруг Ми ле не, рођене Ла зић, оџа чар, 
уби јен 6. ја ну а ра 1942. 

65. Бу ди шин Ми ли вој Дра гин, уче сник по кре та от по ра (осу ђен 22. 
ја ну а ра, стре љан 29. ја ну а ра 1942. у Но вом Са ду)

66. Бу рун џи ја Ла зар (26), ро ђен у Жи ров цу, Хр ват ска (од оца Авра ма 
или Ада ма), су пруг Ми ли це, рођене Ђу рић (у Но вом Са ду), сто лар, 
уби јен 6. ја ну а ра 1942.

67. Вај дић Јо ван (27), отац Ва са
68. Вајс Еу ген (57), ро ђен у Чу ру гу (од оца Иг на ца), тр го вац (од ве ден 

у Жа баљ и уби јен)
69. Ва ка њац Бран ко (45), ро ђен у По пов цу, оп шти на Бе ли Ма на стир 

(од оца Јо ва на), све ште ник, је реј, па рох, су пруг Ми ли це, рођене 
Ја но ше вић, уби јен 4. ја ну а ра 1942.

70. Ва си љев Кри ста (27), рођена Ђу кић, до ма ћи ца
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71. Ва си љев Пе тарПе ра (48), отац Ђор ђе, мај ка Ми ли ца, рођена Стој
шић, су пруг Зор ке, рођене Ра ни са вљев, зе мљо рад ник, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

72. Ва си љев Ге ор ги јеЂор ђе (28), отац Пе тар, мај ка Зор ка, рођена Ра
ни са вљев, не вен ча ни су пруг Ран ке, рођене Не на дов, зе мљо рад ник, 
уби јен 5. ја ну а ра 1942.

73. Ва си љев Са ва (39), отац То дор или Стан ко, су пруг Ка ти це, рођене 
Пан ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

74. Ва си љев Ра до слав (18), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
75. Ва си љев Сте ван (26), отац Јо ван
76. Ва син Дра гић (53), отац Ра до славРа да, мај ка Јул ка, рођена Про

кин, су пруг Ле по са ве, рођене То па лов, зе мљо рад ник, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

77. Ва син Ђор ђе (27), отац Пе ра, су пруг Да ни це, рођене Ве лич ко вић, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

78. Ва син Јо ван (32), отац Ми лан, су пруг Дра ги ње, рођене Ко ла ров, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

79. Ва син Мар ко (60), отац Сте ван, мај ка Ми ли ца, рођена Ту ца ков, 
су пруг Ју ли ја не, рођене Ту ца ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 
1942.

80. Ва син Ра ди вој (41), отац Ми лош, су пруг Ра хи ле, рођене Ром чев, 
тр го вац, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

81. Ви влић Ва си ли јеВа са (39), отац Жи ван, су пруг Ка ти це, рођене 
Ши јач ки, ме сар, над ни чар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

82. Вич ков Или ја (66), отац Пе тар, сви рач, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
83. Вич ков Са ва зва ни „Ми лен ко” (37), отац Си ма, обу ћар, уби јен 6. 

ја ну а ра 1942.
84. Ви шко вић Гру ја (59), рођен у Бач ком Пе тро вом Се лу (отац Ра да), 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
85. Ви шко вић Је ле наЛен ка (51), рођена Са вић (у Бач ком Пе тро вом 

Се лу од оца Ми ла на), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
86. Ви шко вић Кон стан тинКо ста (32), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 

1942.
87. Ви шко вић Ран ка (22), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
88. Вла о вић Ву ји ца (47), отац Ми лан, су пруг Ми ле ве, рођене Та пави

ца, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
89. Вла о вић Ми лен ко (17), отац Ву ји ца, мај ка Со фи ја, рођена Ни ко

ла шев, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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90. Вла о вић Бра ни слав (13), мај ка Со фи ја, рођена Ни ко ла шев, зе мљо
рад ник (по ги нуо на Батини)

91. Вла о вић Ву ји ца (22), отац Иван, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 
1942.

92. Вла о вић Ра дој ка (19), рођена Стра жин (од оца Стан ка), до ма ћи ца, 
уби је на 7. ја ну а ра 1942.

93. Вла о вић Жив ко (29), отац То ма, ћур чи ја, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
94. Вла о вић Љу би ца (30), рођена Су бо тин (у Бач ком Гра ди шту од оца 

Ива на), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
95. Вла о вић Иван (49), отац Ми лан или Ми та, зе мљо рад ник, уби јен 

7. ја ну а ра 1942.
96. Вла о вић Је ле наЈе ли ца (49), рођена Ми лић (од оца Ме то ди ја), до

ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
97. Вла о вић Иси дор (40), отац Ду шан, мај ка Ста на, рођена Дра гин, су

пруг Ми ли це, рођене Ар се нов, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
98. Вла о вић Ко вин ка (22), Иси до ро ва се стра, до ма ћи ца, уби је на 6. 

ја ну а ра 1942.
99. Вла о вић Ду шан (60), отац Све то зарЦве та, зе мљо рад ник, уби јен 

6. ја ну а ра 1942.
100. Вла о вић Са ва, зе мљо рад ник
101. Вла о вић Све то зар, отац Иси дор, бер бе рин
102. Вла о вић Ша ца, тр го вац
103. Влах Ва си ли јеВа са (24), отац Жив ко, су пруг Ве ри це, рођене Рај ков, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
104. Влах Јо ванЈо ца (22), отац Сте ван, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 

1942.
105. Влах Ђур ђин ка (21), рођена Про кин (у Ђур ђе ву од оца Ми ло ша), 

до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
106. Влах Ми лан (20), отац Бран ко, мај ка Ра дој ка, рођена Ша поњ ски, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
107. Влах Ра ди војРа да (26), отац Мир ко, мај ка Ки да, рођена Бе ло цић, 

зе мљо рад ник, уби јен 10. ја ну а ра 1942.
108. Влах Ми ла дин ка (21), рођена Ан дрић (од оца Са ве и мај ке Ми лен

ке, рођене Бе геч ки), до ма ћи ца (од ве де на у Го спо ђин це и уби је на 
10. ја ну а ра 1942.

109. Влах Ма ра (5)
110. Влах Ми ли вој (15), Ра ди во јев брат
111. Вла шки Ва са (25) отац Жив ко, мај ка Кри сти наТи на, рођена Ла зић, 

су пруг Ве ри це, рођене Рај ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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112. Вој но вић Жив ко (38), отац Са ва, мај ка Дра ги ња, рођена Чу пић, 
са рач, уби јен 4. ја ну а ра 1942.

113. Вор гић Жар ко (21), отац Ни ко лаНи ћа, мај ка Вин ка, рођена До ло
вац, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

114. Вор гић Ми ли вој, зе мљо рад ник
115. Вор гић Ми ло рад (20), отац Ни ћа, мај ка Ву ко са ва, рођена Ву ји чин, 

тр го вац (ухап шен 2. ја ну а ра 1942. и од ве ден у но во сад ску „Ар ми ју” 
где је му чен; 10. ја ну а ра 1942. вра ћен у Чу руг и уби јен)

116. Ву ји чић Бран ко (40), отац Алек сан дарАлек са, су пруг Ми ли це, 
рођене Ба ја зе тов, го сти о ни чар

117. Ву јич ков Или ја (66), удо вац На те, рођене Ми ла ди нов, сви рац
118. Ву јич ков Са ва зва ни „Ми лен ко” (37), отац Си ма, мај ка Ве лин ка, 

рођена Ив ков или Му ча лов, зе мљо рад ник 
119. Вуј ков Ани ца (67), отац Сте ван
120. Вуј ков Бран ко (30), отац Са ва, пе кар, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
121. Вуј ков Бран ко, пе кар (за ко га се при ча ло да је до шао из Дал ма ци је)
122. Вуј ков Ге ор ги јеЂор ђе (31), отац Љу бо мир, су пруг На де жде, рођене 

Мар ко вић, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
123. Вуј ков Ев генГе на (69), отац Иси дорИса , мај ка Не ца, рођена Рај

ков, су пруг Ма ри је, рођене Ко ла ров, ко вач, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
124. Вуј ков Жи ван (64), отац Ђор ђе, зе мљо рад ник (од ве ден у Го спо

ђин це и уби јен 10. ја ну а ра 1942.)
125. Вуј ков Зор ка (55), рођена Ђу ри чић (од оца Алек сан дра), до ма ћи ца, 

уби је на 10. ја ну а ра 1942.
126. Вуј ков Бог дан (24), зе мљо рад ник (од ве ден у Го спо ђин це и уби јен 

10. ја ну а ра 1942.)
127. Вуј ков..., Жи ва нов отац
128. Вуј ков..., Жи ва но ва мај ка
129. Вуј ков Ла зар (60), ро ђен у На да љу (од оца Ку зма на и мај ке Пер се, 

рођене Бо бин (?)), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
130. Вуј ков Бран ко (20), ро ђен у На да љу, сто лар ски по моћ ник, уби јен 

6. ја ну а ра 1942.
131. Вуј ков Ми лен ко (34), отац Бран ко, мај ка Ми ли ца, рођена Бо шко

вић, тр го вач ки по моћ ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
132. Вуј ков Ми лу тин (69), отац Сте ванСте ва, мај ка Ка ти ца, рођена 

Ђе кић, зе мљо рад ник, уби јен 8. ја ну а ра 1942.
133. Вуј ков Ани цаАн ка (65), рођена Ва син (од оца Гру је и мај ке Слав не, 

рођене Бу гар ски), до ма ћи ца, уби је на 8. ја ну а ра 1942.
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134. Вуј ков Ра ди војРај ча (30), отац Сто јан, мај ка Ка ти ца, рођена Ре љин, 
сту дент пра ва, ухап шен 2. ја ну а ра 1942. и од ве ден у но во сад ску 
„Ар ми ју” где је му чен; вра ћен у Чу руг 7. ја ну а ра 1942. и уби јен

135. Вуј ков Ра ди вој (29), отац Са ва, су пруг Еми ли је, рођене Ке шан ски, 
зе мљо рад ник, уби јен 8. ја ну а ра 1942.

136. Вуј ков Са ва (55), отац Урош, су пруг Љу би це, рођене Ђи са лов, зе
мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

137. Вуј ков (Аље) Са ва, зе мљо рад ник
138. Вуј ков Це на (63)
139. Вуј чин Сло бо дан (23), отац Иса
140. Вуј чин Ра ди вој (18), Сло бо да нов брат 
141. Вуј чић (Ву ји чић) Бран ко (40), отац Алек сан дар, го сти о ни чар
142. Ву ка ди нов То ша (39), ро ђен у Бач ком Гра ди шту (од оца Ива на), 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
143. Ву ка но вић Вла ди мир (16), отац Или ја
144. Ву ка но вић Јо ван (12), Вла ди ми ров брат
145. Ву ка но вић Бо шко (8), тре ћи брат
146. Ву ков Сте ван (35), отац Ра до ван (ко виљ ски ди вер зант, стре љан у 

Чу ру гу 20. ја ну а ра 1942.)
147. Ву ков Урош (35), отац Сте ван (ко виљ ски ди вер зант, стре љан у 

Чу ру гу 20. ја ну а ра 1942.)
148. Ву ко вић Дра го слав (15), ро ђен у Тре шње ви ци, оп шти на Аран ђе

ло вац, ше грт, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
149. Га ври ло вић Ол га (33), отац Пе тар, мај ка Дра ги ња, рођена Ни ко лић, 

чи нов ни ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
150. Га ври ло вић Еви ца (28), Ол ги на се стра, до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну

а ра 1942.
151. Га ври ло вић Па вле (38), отац Ду шан, мај ка Да рин ка, рођена Па вли ца, 

адво кат
152. Га ра бан дин Ла зар (27), отац Ђу ра, су пруг Ју ли ја не, рођене Ко биљ

ски, ме сар, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
153. Га ра бан дин Сте ван (22), Ла за рев брат
154. Гла вић Ра ди војРа да (47), отац Ни ко ла, мај ка Ми ли ца, рођена Ма

рин ков, тр го вац, ухап шен 20. но вем бра 1941. у Чу ру гу као при пад
ник по кре та от по ра; од ве ден у „Ар ми ју” где је му чен; вра ћен у Чу руг 
7. ја ну а ра 1942. и уби јен 

155. Гру јић Жив ка (36), отац Ду шан
156. Да бић Ва са (48), ро ђен у Ме лен ци ма, Ба нат (од оца Ми ла на и мај ке 

Ма ри је, рођене Рат ков), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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157. Да бић Ми ле ва (41), рођена Му лић (у Кру ше до лу, Срем, отац Алек
сан дар), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.

158. Да бић Ма ри цаМа ра (17), кро ја чи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
159. Да бић Ми лен ко (14), уче ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
160. Да бић Сло бо дан (7), уче ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
161. Да бић Сер нан Је ле на (69), рођена Ко зар ски (у Бач ком Гра ди шту), 

Жи ва но ва удо ви ца, до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
162. Да бић Ни ко ла (34), отац Си ма
163. Да бић Сте ванСте ва (30), отац Жи ван, зе мљо рад ник, уби јен 9. ја

ну а ра 1942.
164. Да бић Да рин каДа ра (27), рођена Ра ди шић (од оца Мар ка), до ма

ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
165. Да бић Ан ки цаАн ка (10), уче ни ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
166. Да бић Жив ко (8), уче ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
167. Да ви дов Пре драг (32), ро ђен у Та ра шу, Ба нат (отац Ми лић), су пруг 

Ме ла ни је, рођене Мар ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
168. Да ви дов Урош, зе мљо рад ник
169. Да ви до вац Бран ко (58), отац Па ја, су пруг Јул ке, рођене Па му ков, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
170. Да ви до вац Ми лен ко (18)
171. Да ви до вац Жар ко, Бран ков брат, зе мљо рад ник
172. Да ви до вац Ра ди вој (14)
173. Да ви до вац Је ца, рођена Гла ва шки (од оца То ше), до ма ћи ца, уби

је на 6. ја ну а ра 1942.
174. Да ви до вац Јо ван (41), отац ИсакИса, мај ка Ми ли ца, рођена Ив ков, 

су пруг Ко вин ке, рођене Ке шан ски, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 
1942.

175. Да ви до вац Иса (16), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
176. Да ви до вац Мак сим (30), Јо ва нов брат, су пруг Љу би це, рођене Ћур

чин, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
177. Да ви до вац Ду шан (19), тре ћи брат, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 

1942.
178. Да ви до вац ИсакИса (62), отац Урош, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја

ну а ра 1942.
179. Да ви до вац Ми ли ца (49), рођена Ив ков (од оца Сте ва на), до ма ћи ца, 

уби јена 7. ја ну а ра 1942.
180. Да ви до вац Ми лош, зе мљо рад ник
181. Да ви до вац Пе тар, Ми ло шев син, зе мљо рад ник



131

МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

182. Да ви до вац Пе тар (34), отац Исак, мај ка Ми ли ца, рођена Ив ков (?), 
апо те кар 

183. Да ви до вац Ру жи ца (33), рођена Ви да ко вић (у По же ги од оца Вито
ми ра), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.

184. Да ви до вац НН, не ро ђе на бе ба, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
185. Да ви до вац Пе тар (16), отац Исак (учи тељ), мај ка Ве ра, рођена Јо цић, 

уче ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
186. Да ви до вац Ра ди војРа да (46), отац Ку зман, зем љрад ник
187. Да ви до вац Је ле наЈе ца (42), рођена Че шљар (у Жа бљу од оца Ђор ђа 

и мај ке Ма ри је), до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
188. Да ви до вац Сте ван (49), отац Па ја, су пруг Ма ри је, рођене До жић, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
189. Да ви до вац Сте ван С, зе мљо рад ник
190. Да ви до вић Пе тар (18), ро ђен у Ко зи ну (од оца Ни ко ле), тр го вач ки 

уче ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
191. Дем биц Илон ка (33), рођена Хер цог (у Вр шцу од оца Ђу ле), Мар

ци је ва су пру га, до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
192. Дем биц Иван (6), ро ђен у Вр шцу, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
193. Дем биц Ђу ри ка (4), ро ђен у Вр шцу, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
194. Ди ми три је вић Ди ми три је
195. Ди ми три је вић Жар ко, отац Ми ло ван, ме сар
196. Ди ми три је вић Жар ко (61), мај ка Да ни ца, рођена Го спо ђи нач ки, 

бра вар
197. Ди ми три је вић Ма ри ја (46), рођена До ло вац, до ма ћи ца
198. Ди ми тров Ђор ђе (70), отац Ди ми три је, зе мљо рад ник (од ве ден у 

Мо шо рин и та мо уби јен)
199. Дми тра ши но вић Па у ли наПа ва (52), рођена Ко зар ски (од оца Мар

ка), Ди ми три је ва су пру га, до ма ћи ца, уби је на 8. ја ну а ра 1942.
200. До жић Јо ван зва ни „Пе ра” (51), отац Пе тар зва ни Ра да, мај ка Хри

сти на, рођена Бран ков, удо вац Је ли са ве теСа ве теЈе це, рођене 
Ко зар ски, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

201. До жић Пе тар зва ни „Ра да” (72), отац Па ја, мај ка Је ла, рођена Пе рић, 
удо вац, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

202. До жић Па вле, зе мљо рад ник
203. До ло вац Бо ја на (53), рођена Па влић (у Ср бо бра ну), Сте ва но ва удо

ви ца, до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
204. До ло вац Бо шко, зе мљо рад ник
205. До ло вац Бран ко, зе мљо рад ник
206. До ло вац Бран ко (46), отац Ко ста, зе мљо рад ник
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207. До ло вац Ђор ђе (29), Бран ков брат, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 
1942.

208. До ло вац Ву ји ца (31), отац Сте ван
209. До ло вац Дра гој лоДра га (62), отац Гри го ри јеГли ша, мај ка Ми ли

ца, рођена Ђу кић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
210. До ло вац Со фи ја, рођена Пру жа ров, до ма ћи ца
211. До ло вац Ду шан (60), Дра гин брат, зе мљо рад ник, ме сар (уби јен 

из ме ђу 10. и 17. ја ну а ра 1942.)
212. До ло вац Жар ко (60), отац Аца, мај ка или су пру га Лек са, рођена 

Ив ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
213. До ло вац Жив ко (41), отац Ко ста, мај ка Ма ра, рођена Ву ка ди нов, су

пруг Гро зде, рођене Ђу ра гин, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
214. До ло вац Са ва (38), Жив ков брат, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
215. До ло вац Ђор ђе (30), тре ћи брат, зе мљо рад ник
216. До ло вац Или ја (41), отац Урош, ма ти Жив ка, су пруг Да нил ке, рође

не Лон чар ски, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
217. До ло вац Јо ван (31), су пруг Ми ли це, рођене Не на дов, бер бе рин
218. До ло вац Ла за (55), отац Алек са, су пруг Ја не, рођене Кр жић, зе мљо

рад ник
219. До ло вац Ла за (49), отац Јо ван, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
220. До ло вац Јо ван (25)
221. До ло вац Здрав коБа ча (15), зе мљо рад ник (бо рац Шај ка шког пар

ти зан ског од ре да, по ги нуо 4. ја ну а ра 1942.)
222. До ло вац Ми ло рад (26), отац Мар ко, мај ка Дра ги ња или Ме ла ни

ја, ро ђе на Или јин, зе мљо рад ник, уби јен 10. ја ну а ра 1942.
223. До ло вац Ми ли цаМи ца (24), рођена Да ви до вац, до ма ћи ца
224. До ло вац Си ма (20), Ми ло ра дов брат, зе мљо рад ник
225. До ло вац Мар ко (48), отац Ми лош, мај ка Ми ле ва (ро ђе на Фран цу

ски?), зе мљо рад ник 
226. До ло вац Дра ги ња или Ме ла ни ја (50), ро ђе на Или јин (у Ђур ђе ву 

од оца Љу бо ми ра), до ма ћи ца
227. До ло вац Ме ла ни ја (49), ро ђе на у Ђур ђе ву (од оца Љу бо ми раЉу бе), 

до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
228. До ло вац Ми ли ја наМи ца (56), ро ђе на у Ба лу ги, оп шти на Ча чак 

(отац Ми лен ко), до ма ћи ца
229. До ло вац Ми лош (88), отац Ла за, удо вац Ми ле ве, ро ђе не Фран цуз, 

зе мљо рад ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
230. До ло вац Ми лош (74), отац Ва са
231. До ло вац Ран ка, до ма ћи ца
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232. До ло вац Све то зарЦве та (31), отац Ми лош, мај ка Фем ка, рођена 
Ђу ра гин, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

233. До ло вац Ми лош (50), отац Или ја, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 
1942.

234. До ло вац Сло бо дан (34), отац Ми ланМи ка, мај ка Да ни ца, рођена 
Стра жме ште ров, су пруг Нов ке, рођене Јо ван дин, оп штин ски ре дар

235. До ло вац То дорТо ша (39), отац Са ва, мај ка Со фи јаСо ка, рођена 
Пан ду ров, по ли ца јац, уби јен 7. ја ну а ра 1942.

236. До ло вац Зо ра (36), рођена Ко ва чев, до ма ћи ца
237. До ло вац Урош (50), отац Или ја, зе мљо рад ник
238. До ро сло вач ки Жив ко (51), ро ђен у Бе че ју (од оца Ива на и мај ке 

Јо зе фи не, рођене Уграј нов), зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942. 
239. До ро сло вач ки Жив ко (36), ро ђен у Бе че ју (од оца Ђор ђа) и мај ке 

Ми ли це, ро ђе не Ја ге тић из Бач ког Пе тро вог Се ла, су пруг Је ле не, 
ро ђе не Ми цић, са рач, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

240. Дра гаш Јо ван (53), отац Јо ца, су пруг Бра ни сла ве, ро ђе не Бо бров
ски, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

241. Дра гаш Ко ја, зе мљо рад ник
242. Дра гаш Љу би ца (45), рођена Стан ков (у ме сту Ве ли ки Све ти Ни ко

ла, Ру му ни ја од оца Ра ди во ја), Ја ши на удо ви ца, до ма ћи ца, уби је на 
7. ја ну а ра 1942.

243. Дра гаш Пе ра, зе мљо рад ник
244. Дра гин Еви ца (46), ро ђе на у Ки кин ди (од оца Ар ка ди ја), до ма ћи

ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
245. Дра гин Ми ли вој (22), отац То ма
246. Дра гин Ми ли вој (16), отац Мир ко
247. Дра гин Си ма (21), отац Ни ко ла
248. Дра гин То дорТо ша (48), отац Гру ја, кр знар, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
249. Дра гин Мар ги таМи ле ва (46), рођена Авра мов (у ме сту Ве ли ки 

Све ти Ни ко ла, Ру му ни ја од оца Јо ва на), до ма ћи ца, уби је на 7. ја
ну а ра 1942.

250. Дра гин Сло бо дан (22), чи нов ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
251. НН Во ји слав, ше грт код То до ра Дра ги на
252. Дра гин Ка ти ца (24), рођена Са вић (од оца Мар ка и мај ке Је ле не, 

рођене По тру шин), су пру га кр зна ра Во ји сла ва Дра ги на, То до ро ва 
и Ми ле ви на сна ја, до ма ћи ца, уби јена 7. ја ну а ра 1942.

253. Дра гин Сте ванСте ви ца, стар шест ме се ци, уби јен 7. ја ну а ра 1942. 
254. Дра гин То дор, Сте ва нов бли за нац, стар шест ме се ци, уби јен 7. ја

ну а ра 1942.
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255. Дра ги че вић Ол га, до ма ћи ца
256. Дра гој ло вић Бо ри војБо ра (20), ро ђен у За гре бу (отац Бо жи дар

Бо жа, мај ка Да нил ка, рођена Срећ ков), сту дент тех ни ке, уби јен 9. 
ја ну а ра 1942.

257. Дра гој ло вић Да нил ка (48), рођена Срећ ков (од оца Жи ва на), су
пру га ма јо ра Бо жи да ра, до ма ћи ца, уби јена 9. ја ну а ра 1942.

258. Дра жић Ан ка (53), отац То шко, мај ка Ми ли ца, до ма ћи ца, уби је на 
6. ја ну а ра 1942.

259. Дра жић Бо ри вој (33), отац Ни ко ла, мај ка Ми ле ва, ро ђе на По пов, 
су пруг Ми ли це, ро ђе не Ста ни шић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну
а ра 1942.

260. Дра жић Ни ко ла (53), отац Ко ста, тр го вац, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
261. Дра жић Бран ко, зе мљо рад ник
262. Дра жић Ва са, зе мљо рад ник
263. Дра жић Ви до са ва, до ма ћи ца
264. Дра жић Мак сим (48), отац Ла зар, мај ка Ве лин ка, ро ђе на Ми лић, 

удо вац Ђур ђин кеГе ор ги не, ро ђе не Ма тић или Му лић, зи дар, уби
јен 6. ја ну а ра 1942.

265. Дра жић Ра до слав (21), зи дар ски по моћ ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
266. Дра жић Ми лан (38), отац Жи ван, мај ка Стев ка, ро ђе на Му шиц ки, 

су пруг Да ни це, рођене Јо јин, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
267. Дра жић Жи ван (65), отац Јо ванЈо ца, мај ка Ва си ли ја, рођена Чи лић 

(?), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
268. Дра жић Ла зарЛа за (28), отац Па ја, мај ка Де сан ка, ро ђе на Ма ле шев 

(Ми ла нов брат од стри ца), ме сар, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
269. Дра жић Не ран џа (21), рођена Ту ца ков (у Ер де ви ку, Срем, отац 

Ку зман), до ма ћи ца
270. Дра жић Па ја (64), отац Јо ванЈо ца, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а

ра 1942.
271. Дра жић Де сан ка (54), рођена Ма ле шев (од оца То до ра), до ма ћи ца
272. Дра жић Сте ван (24), отац Жар ко зва ни Стан ко, мај ка Со фи ја, рође

на Шо ра лов, ау то ме ха ни чар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
273. Дра жић Жар ко зва ни Стан ко (61), отац Ћи ра, зе мљо рад ник, уби

јен 6. ја ну а ра 1942.
274. Ду а ча Ду шан (44), отац Ми лан
275. Ду даш Ве ли мирВељ ко (56), ро ђен у Бач ком Пе тро вом Се лу (од 

оца Иса каИсе ), су пруг Је ле не, ро ђе не Зе мља нац, ко лар, уби јен 4. 
ја ну а ра 1942.
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276. Ду двар ски Ко ста (60), ро ђен у Ади (од оца Га ври лаГа вре), су пруг 
Ла тин ке, рођене Ше фер, оп штин ски бе ле жник у пен зи ји (ухап шен 
31. де цем бра 1941. као при пад ник от по ра, од ве ден у но во сад ску 
„Ар ми ју” где је му чен; вра ћен у Чу руг 5. ја ну а ра 1942. и уби јен)

277. Ду двар ски Ду шан (59), ро ђен у Ади, Ко стин брат, су пруг Љу би це, 
рођене Хор ват, пу ков ник у пен зи ји, уби јен 5. ја ну а ра 1942. 

278. Ду јић Ми хај ло (28), ро ђен у Пе тров гра ду (од оца Лу ке), кро јач, 
уби јен 7. ја ну а ра 1942.

279. Дун ђер ски Је врем, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
280. Ђа ко вић Јул ка, до ма ћи ца
281. Ђор ђе вић Не дељ ко
282. Ђу кић Жи ван ко (18), отац Са ва
283. Ђу кић Жив ко (41), отац Јо ван, су пру га Љу би ца, рођена Ке кић зе

мљо рад ник
284. Ђу кић Јо ванЈо ца (18), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
285. Ђу кић Сте ван (65), отац Но вак, зе мљо рад ник, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
286. Ђу ра гин Ду шан (54), отац Ра да, зе мљо рад ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
287. Ђу ра гин Дра ги њаДра га (42), рођена Ко ва чев (у Бач ком Пе тро вом 

Се лу од оца Ђор ђа), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
288. Ђу ра гин Јо ван (21), зе мљо рад ник (ухап шен као члан от по ра у вре

ме „Ра ци је”, оте ран на Ис точ ни фронт где је скон чао 1943.)
289. Ђу ра гин Ду шан (53), отац Јо ца, су пруг Со фи је, рођене Ми ло шев, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
290. Ђу ра гин Емил (42), отац Жи ван, обу ћар
291. Ђу ра гин Жив ка, до ма ћи ца
292. Ђу ра гин Ми ланМи ка (42), отац Јо ван, су пруг Ко са не, рођене Гу

цун ски, ци пе лар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
293. Ђу ра гин Ми ли вој (19), отац Жив ко
294. Ђу ра гин Па ва (59), рођена То ма шев (у Бач ком Пе тро вом Се лу), 

Гру ји на удо ви ца, до ма ћи ца
295. Ста јић Ми ца (74), рођена То ма шев (у Бач ком Пе тро вом Се лу), Па

ви на се стра, удо ви ца (би ла у го сти ма код се стре)
296. Ђу ра гин Ра да (43), су пруг Ју ли ја не, рођене Пу раћ, зе мљо рад ник
297. Ђу ра гин Ра ди вој (33), отац Ра де, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
298. Ђу ра гин Рај ко (43), отац Ра ди вој, рад ник на же ле зни ци, уби јен 6. 

ја ну а ра 1942.
299. Ђур ђев Јо ван, зе мљо рад ник
300. Ђур ђе вић Не дељ ко (48), ро ђен у Мо шо ри ну (од оца Ла за ра), су пруг 

Дра ге, рођене Ву ји чић, зе мљо рад ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
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301. Ђур ђе вић Ла зар, Не дељ ков син, зе мљо рад ник
302. Ђу ри чић Све то зар (50), отац Га вра
303. Ђур кић Ан дри ја (30), отац Ти ма, мај ка Со фи ја, рођена За рић, зе

мљо рад ник, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
304. Еле ми ров Жи ван (68), отац Ми та, мај ка На та, рођена Авра мов, 

су пруг Со фи је, рођене Му њин, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
305. Ер де вик Бран ко (55), отац Мак сим, мај ка Ки да, рођена По пов, су

пруг Па ве, рођене Па ро шки, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
306. Ер де вик Ра ди војРа да (24), Бран ков син (мај ка Ву ко са ва, рођена 

Му шиц ки) зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
307. Ер де вик Ђор ђе (13), отац Јо ван, уче ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
308. Ер де вик Ми ли вој (44), отац Алек сан дарАлек са, мај ка Ан ђе ли на

Ги на, рођена Ка ја чић, тр го вац, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
309. Ер де вик Ка ти ца (41), рођена Ба ли кин, до ма ћи ца
310. Ер де вик Јо ван (18), (отац Ми ли вој, мај ка Со фи ја, рођена Ма ле шев) 

тр го вач ки по моћ ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
311. Ер де вик Ра ди војРа да (38), Ми ли во јев брат, су пруг Ма ри је, рођене 

Бе лић, др во де ља, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
312. Ер де вик Љу бо мир (32), тре ћи брат, су пруг Јо ван ке, рођене Вла о вић, 

кро јач, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
313. Ер де вик То дорТо ша, че твр ти брат, те сар
314. Ер де вик Је ле на (23), рођена Да ви до вац (од оца Ми ли ћа и мај ке 

Да ни це, рођене То па лов), до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
315. Ер де вик Сте ван (65), су пруг Ан ке, рођене Ми лин, зе мљо рад ник
316. Ер де вик Сте ван (36), отац Ду шан, су пруг Да ни це, рођене Ће са ров, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
317. Етин ски Си ма (60), ро ђен у Мо шо ри ну, су пруг Да ни це, рођене Мо

ми ро вић, бер бе рин, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
318. Жи ва нов Ма ри ја (51), отац Јо ван
319. Жив ков Са ва (45), су пруг Ву ко са ве, рођене Ста ни ми ров, зе мљо

рад ник
320. Жив ков Слав ко – Са ва (45), отац Жи ван, мај ка Ста на, рођена Ак син, 

су пруг по кој не Ву ке, рођене Ста ни ми ров, зе мљо рад ник, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

321. Жи гићСте па нов Ми лош (43), отац Ми лу тинЕмил, мај ка Пер си
даПер са, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.

322. Жи гићСте па нов Мар ко (41), Ми ло шев брат, су пруг (по чив ше) 
Ан ге ли не, ро ђе не Бран ков, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.

323. Жу гин Жив ко (48), отац Ми лан
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324. За рић Да рин ка (45), отац Ду шан
325. Зе ков Не сторНе ца, отац Јо ца, зе мљо рад ник
326. Зе мља нац Ла зарЛа за (58), отац То дорТо ша, удо вац Је це, рођене 

Је вро си мов, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
327. Зе мља нац Ду шан (23), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
328. Зе мља нац Вла ди мирВлај ко (56), Ла зин брат, удо вац Фем ке, рођене 

Па лан че вић, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
329. Зу ро вац Па ја, зе мљо рад ник
330. Ива нов Бран ко (44), отац Јо ца, ћур чи ја
331. Ива нов Јо ца, зе мљо рад ник
332. Ива нов Ла зар (71), отац Ни ћа, зе мљо рад ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
333. Ива нов Еви ца (71), рођена Лон чар ски (у Жа бљу од оца Та на си ја), 

до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
334. Ива нов Ра да (41), отац Ва са
335. Иве тић Ни ко ла (47), ро ђен у Ка зан ци ма, Бо сна (отац Фи лип, мај

ка Цве та, рођена Цви јан), зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
336. Иве тић Јо ван ка (46), рођена Ба рош (у Ну гла ши ци, Бо сна, отац Сте

ван, мај ка Ми ли ца), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
337. Ив ков Ан ге ли наАлин ка (40), ро ђе на у Бач ком Гра ди шту (од оца 

Ва се)
338. Ив ков Бран ко (53), отац Урош
339. Ив ков Сте ван (46), Бран ков брат (су пруг Ми ли це, рођене До ро

сло вац?), зе мљо рад ник
340. Ив ков Бран ко (40), отац Јо ца, го сти о ни чар, уби јен 8. ја ну а ра 1942. 
341. Ив ков Те о до ра (48), рођена Ше ше вић (од оца Алек сан дра), до ма

ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
342. Ив ков Јо ванЈо ца (20), чи нов ник у по шти, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
343. Ив ков Жар ко (19), учи тељ при прав ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
344. Ив ков Алек сан дар (17), уче ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
345. Ив ков Вла ди мирВла де та (13), уби јен 6. ја ну а ра 1942.
346. Ив ков Слав ко (13), уче ник, уби јен 8. ја ну а ра 1942.
347. Ив ков НН, син
348. Ив ков Бран ко (40), отац Јо ца, удо вац Хри сти не, рођене Апић, ћур

чи ја 
349. Ив ков Вла ди мир (13), уче ник
350. Ив ков Ва са (48), отац Сте ван
351. Ив ков Ва си ли јеВа са (59), отац Мак сим, мај ка Се ка, рођена Бо зда

нов, су пруг Ви до са ве, рођене Та па ви ца, зе мљо рад ник, уби јен 5. 
ја ну а ра 1942.
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352. Ив ков Здрав ко (21)
353. Ив ков Ге ор ги јеЂор ђе (55), отац Ми лош, зе мљо рад ник
354. Ив ков Ју ли ја наЈул ка (55), рођена Ми лин (од оца Ди ми три јаМи те), 

до ма ћи ца
355. Ив ков Гли го ри јеГли ша (32), отац Ра ди вој, су пруг Дра ги це, рођене 

Са ви но вић, ста клар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
356. Ив ков Дра ги ца, до ма ћи ца
357. Ив ков Ду шан (44), отац Ра да, су пруг Ми ли це, рођене Ер де вик, 

ма шин бра вар, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
358. Ив ков Ду шан (24), отац Сте ванСте ва, су пруг Ми ли це, рођене 

Гру јић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
359. Ив ков Ђу ра (56), отац Ми лош, мај ка Ми ли ца, рођена Ба бић, зе мљо

рад ник
360. Ив ков Жив ко (42), отац Ла зар, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
361. Ив ков Ка ти цаКа та (41), рођена Ми лин, до ма ћи ца
362. Ив ков Се ку ла (18), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
363. Ив ков Зо ра, до ма ћи ца
364. Ив ков Је ли цаЈе ца (61), отац Ђор ђе, зе мљо рад ни ца
365. Ив ков Јо ван (64), отац Ђор ђе, удо вац Со фи је, рођене Пе тров ча нин, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
366. Ив ков Јо ван (50), отац Ку зман, су пруг Љу би це, рођене По пов, зе

мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
367. Ив ков Јо ца (51), отац Жи ван, мај ка На та ли ја, рођена Ни ко лић, зе

мљо рад ник
368. Ив ков Ми лош (21), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
369. Ив ков Жи ван Б, Јо цин отац, зе мљо рад ник
370. Ив ков Ко ста, зе мљо рад ник
371. Ив ков Ми ло рад (17), отац Са ва, мај ка Ка та, рођена Бли за нац, трго

вач ки по моћ ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
372. Ив ков Ми лошМи ша (36), отац Ми лан, су пруг Ка ти це, рођене 

Јо вин, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
373. Ив ков Ми лош, Ми ло шев син
374. Ив ков Ми та (51), отац Сте ван, су пруг Зор ке, рођене Ром чев или 

Ми лев ке, рођене Ра чић, гро бар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
375. Ив ков Здрав ко (19)
376. Ив ков Бран ко (17), зе мљо рад ник
377. Ив ков Ми лош (30), Ми тин син, тр го вац, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
378. Ив ков Ол га, рођена Зе рем ски, до ма ћи ца
379. Ив ков Ми ци ка, до ма ћи ца
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380. Ив ков К. Не стор (47), су пруг Ма ри је, рођене Та тић, тр го вац
381. Ив ков Ра де, отац Гли ша, тр го вач ки по моћ ник
382. Ив ков Спа со је, зе мљо рад ник
383. Ив ков Сте ван (53), отац Па ја, мај ка Је ле на, рођена Јо вин, су пруг 

Па ве, рођене Дра жић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
384. Ив ков Па ва (53), рођена Дра жић, до ма ћи ца
385. Ив ков Сте ван (46), отац Урош, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
386. Ив ков Сте ван ко (31), отац Бран ко, мај ка Зор ка, рођена Гр бић, трго

вач ки по моћ ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
387. Ив ков Б. Ште ди ша (32), су пруг Љу би це, рођене Ла зић, зе мљо рад ник
388. Играч ки Вла да
389. Играч ки Ми ли вој (37), отац Ми лан, мај ка Ми ли ца, рођена Ћур чин, 

над ни чар
390. Играч ки Ра да (51), отац Ми лан, мај ка Ка ти ца, рођена Влах, су пруг 

Ми ли це, рођене Ми ло ра дов, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
391. Играч ки Ра ди вој (51), отац Лу ка, зе мљо рад ник
392. Илић На та ли јаНа та (62), отац Пор фи ри јеПо ца, мај ка Ју ла, ро ђе на 

Кла ић, до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
393. Илић Је ле на (51), На та ли ји на се стра, до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 

1942.
394. Или шин Сте ван (63), отац Жи ван, мај ка Јул ка, рођена Срећ ков, 

не вен ча ни су пруг Зор ке, рођене Ту цић, зе мљо рад ник, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

395. Ињац Ду шан, зе мљо рад ник
396. Ја ков Јо ван (41), отац Ра ди во је
397. Јак шић Пе тар (26), отац То дор
398. Јан ковКу каи Алек сан дар (23), отац Сте ван, мај ка Ка ти ца, рођена 

Јан ко вић, ме сар
399. Јан ко вић Бо ја на, до ма ћи ца
400. Ја њин Па влеПа ја (50), отац Или ја, не вен ча ни су пруг Ка те, рођене 

Вуј ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
401. Је вро си мов Урош (51), отац Стан ко, су пруг Љу би це, рођене Војно

вић, сто чар, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
402. Је вро си мов Ду шан (45), Уро шев брат, су пруг Љу би це, рођене Га ћаш, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
403. Јер ко вић Или ја (21), отац Бог дан
404. Јо ван дин Ми та, зе мљо рад ник
405. Јо ва но вић Ду шан (48), отац Јо ван, су пруг Спо мен ке, рођене Аћи

мов, зи дар, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
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406. Јо ва но вић Бра ни славБран ко (19), ро ђен у Бе че ју (од оца Ду ша на 
и мај ке Со фи је, рођене Ка ћан ски), зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

407. Јо ва нов Јул ка, рођена Иђи дов, до ма ћи ца
408. Јо ва но вић док тор Ђор ђе (47), ро ђен у Мо шо ри ну (од оца Ми ло ша), 

ле кар, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
409. Јо ва но вић Хри сти наТин ка (41), рођена Га ји шин (у Но вом Са ду), 

до ма ћи ца, уби је на 5. ја ну а ра 1942.
410. Јо ва но вић Ра до слав (37), ро ђен у Мо шо ри ну (од оца Ми ло ша), 

зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
411. Јо ва но вић Ка та ри на (51), отац Са ва
412. Јо ва но вић Ра ди војРа да (25), ро ђен у Мо шо ри ну од оца Ми ло ша 

и мај ке Ми ли це, зе мљо рад ник
413. Јо ва но вић Сто јан (31), отац Сте ван
414. Јо вин Ви то мир (44), отац Дра ганДра га, мај ка Да рин ка, рођена 

Ку ла чин, су пру га Сми ља, рођена Сто ја ди но вић, тр го вац, еко ном, 
уби јен 6. ја ну а ра 1942.

415. Јо вин Мар ко (38), отац Га вра, зе мљо рад ник, по сед ник (пре ма не
ким по да ци ма уби јен је и из ве стан број чла но ва по ро ди це Јо вин)

416. Јој кић Бра ни мир (29), отац Гру ја, мај ка Ру жа, рођена Хиршл, ин
же њер агро но ми је, про фе сор, уби јен 7. ја ну а ра 1942.

417. Јој кић Бра ни слав (30), отац Гу ри је
418. Јој кић Ми ле на, до ма ћи ца
419. Јо чић Стан ко (21), отац Бран ко
420. Кал да раш Бог дан (48), ро ђен у Си ри гу (од оца Ва се), не вен ча ни су

пруг Ма ри је, ро ђе не Ди мић, над ни чар, уби јен 10. ја ну а ра 1942.
421. Кал да раш Ми лош (69), не вен ча ни су пруг Хри сти не, ро ђе не Алек

сан дро вић, зе мљо рад ник
422. Кал да рашНе дељ ков Ра да (62), су пруг Ма ри је, рођене Јо ва но вић, 

зе мљо рад ник
423. Ка ле нић Бран ко (32), отац Жи ван, мај ка Ева, рођена Ра ди шић, кројач
424. Ка ле нић Вла ди мир (30), отац Мар ко, мај ка Иван ка, рођена Му

дрин ски, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
425. Ка ле нић Ма ри јаМа ра (29), рођена Рат ков (од оца Бран ка), до ма

ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
426. Ка ле нић Мар ко (55), отац Вла да, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 

1942.
427. Ка ле нић Иван ка (51), рођена Му дрин ски (у Ср бо бра ну од оца 

Мир ка), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
428. Ка ле нић Де сан ка, до ма ћи ца
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429. Ка ле нић Ду шан (64), отац Ни ко ла, мај ка Ана, рођена Пан ков, су
пруг Кри сти не, рођене Не на до вић, пен зи о ни са ни учи тељ, уби јен 
8. ја ну а ра 1942.

430. Ка ле нић Сте ванСте ва, зе мљо рад ник
431. Кал тел Мик ша, тр го вац 
432. Ка ну рић То дорТо ша (17), отац Бран ко
433. Ка са пи но вић То дор (54), ро ђен у Пан че ву (од оца Па вла и мај ке 

Лен ке, рођене Ми ло са вље вић), су пруг Ма ре, рођене Чи плић, учи
тељ, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

434. Ка та ле нић Сте ван (36), су пруг Слав не, рођене Мар ти нов, про сјак
435. Ка та нић Сте ванСте ва (26), отац Мар ко, зе мљо рад ник, уби јен 6. 

ја ну а ра 1942.
436. Ка тан ски Сте ванСте ва (35), отац Ва си ли јеВа са, мај ка Ка та, рође

на Бо го са вљев, су пруг Ви до са ве, рођене Па вли ћев, тр го вац, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

437. Ка тан ски Ва си ли јеВа са (73), ро ђен у Ђур ђе ву (од оца Да ни ла), 
ко вач, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

438. Ка тић Жив коЖи ка (51), отац Јо ца, су пруг Сми ље, рођене Ди ња
шки, зе мљо рад ник, уби јен 4. ја ну а ра 1942.

439. Ка тић Исак (51), отац Ра де и Жив ке, рођене Пут ник, зе мљо рад ник
440. Ка тић Сте ван (40), отац Мар ко, су пруг Ве лин ке, рођене Бе ло цић, 

зе мљо рад ник
441. Ка тић Сте ван (38), су пруг Љу би це, рођене Ђу ра гин, зе мљо рад ник
442. Ка тић Сте ван (21), отац Мар ко, сту дент
443. Ка ћан ски Ви до са ваВи да (31), отац Са ва, мај ка Ве лин ка, рођена 

Ву ји чић, до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
444. Ка ћан ски Жар ко
445. Ка ћан ски Жив ко (51), отац Си ма, мај ка Дра ги ња, рођена Ла уш, 

су пруг Да рин ке, рођене За кић или Јо ван ке, рођене Влах, оп штин
ски пла јаш

446. Ка ћан ски Бо ри вој (17), ме сар ски по моћ ник
447. Ка ћан ски Јо ванЈо ца (66), отац Ђор ђе, су пруг Љу би це, рођене Бог

да ни ца, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
448. Ка ћан ски Мар ко, зе мљо рад ник
449. Ка ћан ски Ми лан (18), отац Мла ден
450. Ка ћан ски Чи ко ра (40), отац Сте ван
451. Ке кић Љу бо мирЉу ба (43), отац Да ни ло, ма ма Ал ка, ро ђе на Ста

ни шић, оп штин ски пла јаш или по ли циј ски на ред ник уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.
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452. Ке кић Да рин каДа ра (39), рођена Ка ћан ски (од оца Ра ди во ја, мај
ка Ву ко са ва, ро ђе на Ла зић, до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.

453. Ке кић Ми ли цаМи ца (14), отац Љу бо мир, мај ка Да рин ка, рођена 
Ка ћан ски, уче ни ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.

454. Ке кић Ра да, отац Ра да
455. Ке ра ви ца Вла ди мир, зе мљо рад ник
456. Клајн Бе ла (45), ро ђен у Бач ком Гра ди шту, тр го вац, уби јен 6. ја

ну а ра 1942.
457. Кне жев Гру ја (18), отац Жар ко
458. Ко ва чев Ра да, ме сар
459. Ко ва чев ИсакИса (55), отац Ни ко ла, су пруг Ма ре, рођене Плав

шић, сто лар, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
460. Ко ва чев Све то зар (51), Исин брат, су пруг Ву ке, рођене Са вин, ме

сар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
461. Ко ва че вић (Ко ва чев) Пан та (55), отац Па ја, мај ка Ми ле ва, рођена 

Ди клин, не вен чан су пруг Да ни це, рођене Ћур чин, зе мљо рад ник, 
уби јен 6. ја ну а ра 1942.

462. Ко ва че вић Сте ван Ј. (44)
463. Ко за рев Ми ло ван (16), отац Бран ко
464. Ко за ров Ђу ра (56), отац Мар ко, мај ка Дра ги ња, ро ђе на Вла гић, су пруг 

Ан ге ли не Ко за ров, ро ђе не Ко зар ски, зи дар, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
465. Ко ла рић Ва са (47), отац То дор, Евин су пруг, обу ћар (ухап шен 30. 

де цем бра 1941. и од ве ден у но во сад ску „Ар ми ју” где је му чен; вра
ћен у Чу руг 7. ја ну а ра 1942. и уби јен)

466. Ко лар ски Пе тар, зе мљо рад ник
467. Ко ле дин Бран ко (23), ро ђен у Ђа ли, Ба нат (отац Ве ли мир, мај ка 

Ста на, рођена Ак син), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
468. Ко ле нић Ма ри ја (26), отац Бран ко
469. Ко ле нић Мар ко (55), отац Вла да
470. Ко ле нић Иван ка
471. Ко ле нић Вла да (28)
472. Кон Ла ди слав (29), отац Фи лип, тр го вац, уби јен 4. ја ну а ра 1942. 
473. Ко ње вић Бра ни славБран ко (29), отац Ми лан, мај ка Ми ле ваМила, 

рођена Мир ков, ре дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
474. Ко ње вић Ра до слав (17), Бра ни сла вов брат, бер бер ски по моћ ник, 

уби јен 6. ја ну а ра 1942.
475. Ко ње вић Мар коЧе пац (22), отац Иса, мај ка Ка ти ца, ко вач (ухап

шен 20. но вем бра 1941. у Чу ру гу као при пад ник от по ра и од ве ден 
у Но ви Сад; стре љан 24. ја ну а ра 1942. у Но вом Са ду)
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476. Ко стић Па влеПа ја (22), ро ђен у Ђур ђе ву (од оца Сте ве и мај ке 
Ма ри је, рођене Рај ков), све ште ник, је реј, уби јен 7. ја ну а ра 1942.

477. Ко стић Би се ни јаБи сер ка (21), рођена Отић (у Ђур ђе ву од оца Или
је и мај ке Ви до са ве, рођене Вла шки), до ма ћи ца, уби је на 8. ја ну а ра 
1942.

478. Крич ков Ди ми три јеМи та (37), отац Јо ва, мај ка Ма ри ја, ро ђе на 
Плач ков, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.

479. Крич ков Зор каЗо ра (25), ро ђе на Ко биљ ски (у Бач ком Гра ди шту 
од оца Ма те или Ми те), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.

480. Крич ков Јо ванЈо ви ца (11), (отац Ди ми три је, мај ка по кој на Је ле на, 
рођена Ду дић), уче ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.

481. Крич ков Ран ка (2), уби је на 7. ја ну а ра 1942.
482. Крич ков Ма ри ја (67), ро ђе на Плач ков (у Бач ком Гра ди шту од оца 

Ва се), удо ви ца, до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
483. Крич ков Сте ван (56), отац Ђор ђе, су пруг Јул ке, рођене Јој кић, зе

мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
484. Кр стић Ра да, зе мљо рад ник
485. Ку зма нов Бран ко (44), отац Дра гић
486. Ку зма нов Љу бо мирЉу бан (23), отац Ми ка Ку зма новПи нуц, мај

ка Љу би ца, рођена Ду дић, зе мљо рад ник
487. Ку ру чев Жар ко (38), ро ђен у Ме лен ци ма, Ба нат (од мај ке Љу би це, 

рођене Ши јач ки), оџа чар.
488. Ла зић Бра ни сла ва, до ма ћи ца
489. Ла зић Ви то мир (28), отац Ми лош, су пруг На та ли је, рођене Мак

си мо вић, зе мљо рад ник
490. Ла зић Ге ор ги је (37), мај ка Ка ти ца, ро ђе на Ти те јин, зе мљо рад ник
491. Ла зић Јел ка (36), ро ђе на Стра жин, до ма ћи ца
492. Ла зић Ди ми три јеМи та (63), отац Сте ван, мај ка Ма ри ја, ро ђе на 

Земља нац, су пруг Па ве, ро ђе не Су бо тин, зе мљо рад ник, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

493. Ла зић Ђу ра (37), отац Ра да, мај ка Ка ти ца, рођена Пи те јин, го стио
ни чар, уби јен 5. ја ну а ра 1942.

494. Ла зић Је ле на (36), отац Жи ван, до ма ћи ца, уби јена 6. ја ну а ра 1942.
495. Ла зић Бран ко (35), Ђу рин брат, ма шин бра вар, уби јен 5. ја ну а ра 

1942.
496. Ла зић Со фи јаСо ка (33), ро ђе на Ту ца ков (од оца Мар ка), до ма ћи

ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
497. Ла зић Еми ли ја, до ма ћи ца
498. Ла зић Ка ти ца, до ма ћи ца
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499. Ла зић Ла зар (72), отац Ди ми три јеМи та, мај ка Кри сти на, рођена 
Ке шан ски, су пруг Да ни це, рођене Ма рић, зе мљо рад ник, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

500. Ла зић Ми ланМи лан ко (54), ро ђен у Но вом Бе че јуВра ње ву (од 
оца Јо ва наЈо це и мај ке Ме ри ме, рођене Бе лић), су пруг Ма ри јеМа ре, 
рођене Ка ле нић, ко вач, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

501. Ла зић Ра ди вој (24), ко вач, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
502. Ла зић Ми лан (23), отац Ми ка
503. Ла зић Ми та (55), отац Сте ван, зе мљо рад ник
504. Ла зић Не дељ ко (21), отац Ра да, мај ка Ву ка, рођена Лон чар ски, су

пруг Ран ке, рођене Бла го јев, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
505. Ла зић Па ја, зе мљо рад ник
506. Ла зић Ра ди војРа да (37), отац Ла за, су пруг Јо ван ке, рођене Слан

ка ме нац, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
507. Ла зић Са ва (42), отац Ди ми три јеМи та, су пруг Зор ке, рођене Ма

ле шев, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
508. Ла зић Све то зар, зе мљо рад ник
509. Ла зић Сте ван (59), отац Или ја, мај ка На та ли ја, рођена Мак си мо

вић, су пруг Је ле не, рођене Ив ков, оп штин ски бла гај ник, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

510. Ла зић Сте ван (45), отац Ла зарЛа за
511. Ла зић То ша, зе мљо рад ник
512. Лам пел Алек сан дарШан дор (55), ро ђен у Бач ком Гра ди шту (од 

оца Мар ка и мај ке Ру же), тр го вац, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
513. Лам пел Ру жа (41), рођена Клајн (у Бач ком Гра ди шту од оца Јо же фа 

и мај ке Ро за ли је), до ма ћи ца
514. Лам пел Мак си ми ли јанМаксМик ша (47), отац Па вле, мај ка Ема, 

рођена Ми лер), чи нов ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942. 
515. Лам пел Хил де гардХил да (37), ро ђе на Ко мар или Ка мер (у Бе чу од 

оца Фран цаФра ње), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
516. Лам пел Ема (73), ро ђе на Ми лер (у Бе че ју од оца Да ви да и мај ке Ка

та ри не), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
517. Лам пел Па у ла (77), до ма ћи ца, уби је на 5. ја ну а ра 1942.
518. Ла тин кић Јул ка (42), отац Ми лош
519. Ла тов Бо шко (32), отац Мар ко, мај ка Со фи ја, ро ђе на Бр зак, су пруг 

Сми ље, ро ђе не Пе јин, ка фе џи ја, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
520. Ла тов Мар ко (55), отац Јо ванЈо ца, ка фе џи ја, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
521. Ла тов Дра го мирТи хо мир, тр го вац
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522. Ла тов Јо ван (38), отац Гру ја, су пруг За гор ке, рођене Жу пан ски, 
зи дар ски по моћ ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

523. Ла тов Бран ко, Јо ва нов брат, зе мљо рад ник
524. Ла тов Мар ко (61), отац Пе тар
525. Ла уш Јо ван (26), отац Јо ван, мај ка Зо ра, рођена Ћур чин, су пруг 

Ле по са ве, рођене Бла го јев, зе мљо рад ник
526. Ла у шев Со фи ја (54), отац Ра да, до ма ћи ца (од ве де на у Жа баљ и 

та мо уби је на)
527. Ле кић Во ји слав (17), кр знар ски ше грт, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
528. Лон чар ски Ан каАн чаЛен ка (74), ро ђе на у Жа бљу (од оца Та на

си јаТа це и мај ке Не ран џе), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
529. Лон чар ски Ка ти цаТи ца, мај ка Ан ча, до ма ћи ца
530. Лон чар ски Бра ни слав (17), отац Бран ко, мај ка Да рин ка, рођена Јо вин 

(ухап шен 21. но вем бра 1941. и од ве ден у но во сад ску „Ар ми ју” где 
је му чен; вра ћен у Чу руг 6. ја ну а ра 1942. и уби јен)

531. Лон чар ски Бран ко (54), отац Гру ја, су пруг Да рин ке, рођене Јо вин, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

532. Лон чар ски Бран ко (21), отац Бра ни слав, зе мљо рад ник
533. Лон чар ски Ге ор ги јеЂор ђе (55), отац Ми та, зе мљо рад ник, уби јен 

6. ја ну а ра 1942.
534. Лон чар ски Да рин ка (51), рођена Ив ков (од оца Ми ло ша), до ма ћи ца
535. Лон чар ски Ми ли ца (14), уче ни ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942. 
536. Лон чар ски Ми та (80), отац Са ва, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
537. Лон чар ски Ди ми три је (80), зе мљо рад ник
538. Лон чар ски Ека те ри на (82), рођена Ђур кић, до ма ћи ца
539. Лон чар ски Жар ко, зе мљо рад ник
540. Лон чар ски Јо ванЈо ца (40), отац Бран ко, мај ка Јул ка, рођена Бо жић, 

су пруг Је ле не, рођене Ив ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
541. Лон чар ски Ми ло рад (18), зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
542. Лон чар ски Бран ко (61), отац Ђу ра, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 

1942.
543. Лон чар ски Ду шан (61), отац Ђу ра, мај ка Лек са, рођена Са ра чев, су

пруг Ју ли ја не, рођене Кр стић, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
544. Лон чар ски Ка ти ца (82), ро ђе на у Ср бо бра ну, до ма ћи ца, уби је на 7. 

ја ну а ра 1942.
545. Лон чар ски Ми ли вој (43), отац Ни ко ла, мај ка Ка ти ца, рођена Ва

си љев, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
546. Лон чар ски Па ва (40), ро ђе на Пе рић (од оца Сте ва на), до ма ћи ца, 

уби јена 9. ја ну а ра 1942.
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547. Лон чар ски Ни ко ла (63), отац Па влеПа ја, мај ка Кри сти на, рођена 
Јан дрић, удо вац Да ни це, рођене По пов, зе мљо рад ник, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

548. Лон чар ски Пе ра (55), отац Стан ко, зе мљо рад ник, уби јен 8. ја ну а ра 
1942.

549. Лон чар ски Са ва (61), отац Алек са, су пруг Љу би це, рођене Бе лић, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

550. Лон чар ски Стан ко (25), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
551. Лон чар ски Сте ван (71), отац Јо ца, су пруг Ву ко са ве, рођене Чон кић, 

зе мљо рад ник, осни вач Пр ве ре пар ске за дру ге, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
552. Лон чар ски Стој ко (41), су пруг Дра ги ње, рођене Ју ри шин, зе мљо

рад ник
553. Лон чар ски Љу би ца (16), кћер ка, до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
554. Лу цић Емил (46), ро ђен у Но вом Бе че ју (од оца Вла ди ми раВла де 

и мај ке Ка ти це, рођене Ма ној ло вић), зе мљо рад ник, еко ном, уби јен 
6. ја ну а ра 1942. 

555. Лу цић Ми ли ца, рођена Чо ба нов или Ро гу ља, до ма ћи ца
556. Љу би шкин То дорТо ша (41), ро ђен у Бу ка но ву (Ру си ја или Бе ло

ру си ја), отац Ва сиљ, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
557. Мај ски Ла зар (55), отац Са ва, су пруг Ка ти це, рођене Кне жев, зе

мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
558. Мај ски Са ва, Ла за рев син, зе мљо рад ник
559. Мај ски Па вле, зе мљо рад ник
560. Мак си мо вић Бо ри вој (44), отац Ми лош, су пруг Јул ке, рођене Та

па ви ца, тр го вац, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
561. Мак си мо вић Бо ри вој (43), отац Ми лан
562. Мак си мо вић П. Жар ко, зе мљо рад ник
563. Мак си мо вић Здрав ко (21), отац Па ја, сту дент (ухап шен 30. де цем

бра 1941. и од ве ден у но во сад ску „Ар ми ју”; осу ђен 22. ја ну а ра и 
стре љан у Но вом Са ду 24. ја ну а ра 1942. као при пад ник по кре та 
от по ра)

564. Мак си мо вић Јо ванЈо ца (44), отац Си ма, мај ка Лек са, рођена Сте
фа нов, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

565. Мак си мо вић Ми ли ца (43), рођена Ром чев (од оца Ми ла наМи ке), 
до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.

566. Мак си мо вић Лек са
567. Мак си мо вић Па ја А, зе мљо рад ник
568. Мак си мо вић Па јаПа ји ца (25), отац (по чив ши) Сте ван, мај ка Ву ко

са ваДра ги ња, рођена Ге рић, мо лер, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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569. Мак си мо вић Пе ра (30), отац Жи ван, су пруг Ан ке, рођене Срећ ков, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

570. Мак си мо вић Ра да, зе мљо рад ник
571. Мак си мо вић Ра да, зе мљо рад ник
572. Мак си мо вић Со фи ја (40), рођена Ђу ра гин (од оца Сте фа на), Јо ва

но ва удо ви ца, до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
573. Мак си мо вић Бог дан ка (17), до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
574. Мак си мо вић Сте ванСте ва (47), отац Ђор ђе, су пруг Жи ва не, рођене 

Вуј чин, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942. 
575. Мак си мо вић Сте ван (46), отац То ша, су пруг Ве лин ке, рођене Ма

лић, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
576. Ма ле тин Бран ко, отац Са ва, зе мљо рад ник
577. Ма ле тин Ми лош (30), ро ђен у Ту ри ји (од оца Да ни ла и мај ке Ан ге

ли не, рођене Ко зар ски), бер бе рин, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
578. Ма ле тин Ра да, зе мљо рад ник
579. Ма ле тић Сте ванСте ва (41), отац Са ва, су пруг Јул ке, рођене Дра

жић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
580. Ма ле тић Бран ко (26), Сте вин брат, не вен ча ни су пруг Је ле не, рође

не Ћур чић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
581. Ма ле шев Јо ванЈо ца (69), отац То дор, су пруг Кри сте, рођене Пан

ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
582. Ма лић Бран ко, отац Алек са, зе мљо рад ник
583. Ма лић Ми лен ко (16), отац То ша
584. Ма лић Па влеПа ја (79), отац То дорТо ша, су пруг Иван ке, рођене 

Ми ли во јев, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
585. Ма лић Сте ван (39), отац Јо ван, су пруг Би се ни је, рођене Жив ко вић, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
586. Ман дић Ми лан (29), отац Бран ко, мај ка Да ни ца, рођена Пе тров, 

тр го вач ки по моћ ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
587. Ман дић Алек сан дарАлек са (19), Ми ла нов брат, уче ник, уби јен 6. 

ја ну а ра 1942.
588. Ман дић Сте ван
589. Ма ној ло вић Мла ден (31), отац Ми лан, оп штин ски чи нов ник 

(ухап шен 29. де цем бра 1941. као при пад ник от по ра и од ве ден у 
но во сад ску „Ар ми ју” где је му чен; вра ћен у Чу руг 7. ја ну а ра 1942. 
и уби јен)

590. Ма ној ло вић Ан ки цаАн а (27), рођена Џи гу раш, до ма ћи ца
591. Ма рић Ар сен (56), отац Сте ван, мај ка Ми ли ца, рођена Драп шин, 

су пруг Ка те, рођене По по вић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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592. Мар ја нов Ву ји ца (39), отац Жи ван, мај ка Ма ри ја, рођена До ло вац, 
сто чар, уби јен 4. ја ну а ра 1942.

593. Мар ја нов Га вра (58), отац Сте ва, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 
1942.

594. Мар ја нов Ми ли ца (49), рођена Да ви до вац (од оца Сте ва на), до ма
ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.

595. Мар ја нов Ми лин ка (16), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
596. Мар ја нов Ма ри јаМа ра (13), уче ни ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
597. Мар ја нов То ма (46), отац Ђор ђе, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 

1942.
598. Мар ја нов Ђор ђе, отац То ма, зе мљо рад ник
599. Мар ја нов То ша (46), су пруг Ми ли це, рођене Ра ди нов, зе мљо рад ник
600. Мар ко вић Све то зар (45), ро ђен у Кња жев цу (од оца Ми ла на и 

мај ке На сте, рођене Бо ста ни мов), су пруг Ка ти це, рођене Дра гин, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

601. Мар тиц ки Љу бо мирЉу би ша (55), ро ђен у Бач ком Пе тро вом Се
лу (отац Ми лан, мај ка Ан ге ли на, рођена Пле штић), зе мљо рад ник 
(ухап шен 28. де цем бра 1941. и од ве ден у но во сад ску „Ар ми ју” где 
је му чен; вра ћен у Чу руг 7. ја ну а ра 1942. и уби јен)

602. Мар тиц ки Иван ка (47), рођена Го вор чин (у Кул пи ну или Че не ју 
од оца Мла де на), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.

603. Мар тиц ки Ан ђе ли наАн ђел ка (22), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 
1942.

604. Мар тиц ки Ла зар (20), ме сар (ухап шен као при пад ник от по ра 21. 
но вем бра 1941; осу ђен 22. ја ну а ра од пре ког су да и стре љан 24. 
ја ну а ра 1942. у Но вом Са ду)

605. Мар тиц ки Љу бин каЉу би ца (18), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
606. Мар тиц ки Ви до са ваВи да (13), уче ни ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
607. Мар тиц ки Мла ден (63), ро ђен у Бач ком Пе тро вом Се лу (од оца Ла

за ра и мај ке Ми ли це, рођене Де кан ски), удо вац Еу фе ми је, рођене 
То пал ски, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

608. Мар ци кић Ма ри ја (58), отац Во јин, до ма ћи ца (уби је на у Жа бљу)
609. Мар штајн Ју ли шка (34), рођена Ан тер бер гер (у Ру ми од оца Јоси

па), су пру га Фи ли па Мар штај на (ро ђе ног у Срем ској Ми тро ви ци, 
од ве де ног у за ро бље ни штво и по сле му че ња у за ро бље ни штву 
умро у Бе о гра ду 1943.), до ма ћи ца, уби је на 12. ја ну а ра 1942. 

610. Мар штајн Ре ги наРу жи ца (15), уче ни ца, уби је на 12. ја ну а ра 1942.
611. Мар штајн Алек сан дарШан дор (13), уче ник, уби јен 12. ја ну а ра 1942.
612. Мар штајн Јо зе фи наДа фи на (12), уче ни ца, уби је на 12. ја ну а ра 1942.
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613. Мар штајн Ру жа, све кр ва и ба ка, до ма ћи ца, уби је на 12. ја ну а ра 1942.
614. Ма сло ва ра Мар ко (57), отац Ђор ђе
615. Ма сло ва ра Мар ко (46), отац Ђо ка, мај ка Ма тро на, рођена Ву јин, 

по љо при вред ни рад ник, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
616. Ма сло ва ра Сте ван (31), отац Си ма, мај ка Лен ка, рођена Срем чев, 

бо го слов, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
617. Мач кић Ми ле ва (32), рођена Ба рач ков, Ми ла ди но ва су пру га, до

ма ћи ца
618. Мач кић Сте ван (30), отац Са ва, мај ка Да рин ка, рођена Жив кић, 

фи ја ке ри ста, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
619. Мач кић Да рин ка (59), рођена Жив чић (од оца Ми ло ша), до ма ћи

ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
620. Ми дић Сте ван (41), отац Ја ковЈа ша, кро јач, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
621. Ми дић Сте ван (41), су пруг Јо ван ке, рођене Ку зма но вић, зи дар
622. Ми ја тов Све то зар (20), отац Бо жа
623. Ми ја тов Све то зарЦве та, отац То дор
624. Мик ша Пал (44), зе мљо рад ник
625. Мик ша Мар це ла (42), ро ђе на у Ни кин ци ма, Срем (отац Јо жеф), 

до ма ћи ца
626. Ми ла ди нов Све то зар (41), ро ђен у Бач ком Гра ди шту (од оца Ми

ла на и мај ке Со фи је, рођене Де ја нов), су пруг Пер си де, рођене Зло
ко ли ца, зе мљо рад ник

627. Ми ла ди нов Ми лош (34), Све то за рев брат (ро ђен у Бач ком Гра ди
шту или Чу ру гу), су пруг Ка ти це, рођене Вла о вић, па пу чар или 
по ли ца јац

628. Ми ла нов Гор да на (18), отац Ми лен ко, уче ни ца
629. Ми ла нов Ми лен ко (22), отац Мир ко, мај ка Нов ка, рођена Ра ди шић, 

ме сар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
630. Ми ла нов Сто јанСтој ко (20), Ми лен ков брат, тр го вач ки по моћ ник, 

уби јен 6. ја ну а ра 1942.
631. Ми ла нов Алек сан дар (18), тре ћи брат, пе кар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
632. Ми лин Ја ша (16), отац Ми лан
633. Ми лин Ми ле на (50), рођена Шу гин, Ми ло ше ва удо ви ца, до ма ћи

ца, уби је на 8. ја ну а ра 1942.
634. Ми лин Ми лен ко (44), отац Жи ванЖив ко, мај ка Да ни ца, рођена 

Срећ ков, тр го вац, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
635. Ми лин Јо ван ка (43), рођена До ло вац (од оца Уро ша), до ма ћи ца, 

уби је на 9. ја ну а ра 1942.
636. Ми лин Гор да на (20), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
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637. Ми лин На да (14), уче ни ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
638. Ми лин Да ни ца (72), рођена Срећ ков (од оца Са ве), Жи ва но ва удо

ви ца, до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
639. Ми лин Ми ло рад (25), отац Сте ван, мај ка Зор ка, рођена Сто лић, 

бра вар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
640. Ми лин Сто јанСтој ко (20), Ми ло ра дов брат, зе мљо рад ник, уби јен 

6. ја ну а ра 1942. 
641. Ми лин Мла ден (50), отац Јо ванЈо ца, су пруг Пер се, рођене То мић, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
642. Ми лин Па влеПа ја, (50), отац Ди ми три јеМи та, мај ка Ма ри ја, рође

на Ни ко лић, су пруг Је ле не, рођене Сил ба шки, зе мљо рад ник, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

643. Ми лин Ра ди вој (28), отац Ми ка, су пруг Ву ки це, рођене Ћур чин, 
ка фе џи ја, уби јен 8. ја ну а ра 1942.

644. Ми лин Те о дорТо ша (62), отац Ра да, зе мљо рад ник, уби јен 8. ја ну
а ра 1942.

645. Ми лин Је ле на (62), рођена Да ви до вац (у Жа бљу од оца Ми ке), до
ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.

646. Ми лин Урош, зе мљо рад ник
647. Ми лин ков Ра ди вој (25), отац Са ва
648. Ми лић Алек сан дар, отац Јо ца, зе мљо рад ник
649. Ми лић Зор ка, до ма ћи ца, зе мљо рад ни ца
650. Ми лић Је ле на (49), отац Ме то ди је, до ма ћи ца
651. Ми лић Ла зар (45), су пруг Ка те, рођене До ло вац, зе мљо рад ник
652. Ми лић Ла зарЛа за (36), отац Ра да, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 

1942.
653. Ми лић Лен ка, до ма ћи ца, зе мљо рад ни ца
654. Ми лић Мар ко (24), отац Ми ли вој
655. Ми лић Ми лошМи ка (44), отац Си ма, зе мљо рад ник, уби јен 9. ја

ну а ра 1942.
656. Ми лић Ду ша ни јаДу шан ка (40), рођена Јо вић (у Ка ћу од оца Ђор ђа), 

до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
657. Ми лић Бра ни сла ваБран ка (16), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
658. Ми лић Жи во јинЖив ко (14), зе мљо рад ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
659. Ми лић Ран ка (12), уби је на 9. ја ну а ра 1942.
660. Ми лић На де ждаНа да (10), уче ни ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
661. Ми лић Урош (53), Ми ло шев брат, су пруг Дра ги ње, рођене Ма ле

тин, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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662. Ми лић Ра ди вој (31), отац Или ја, су пруг Ми ли це, рођене Обре нов, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

663. Ми лић Са ва, отац Мла ден, ко вач
664. Ми ли чић Бран ко, зе мљо рад ник
665. Ми лој ко вић Ве ле мир (61), ро ђен у се лу Бу на ри, Ср би ја (отац Пе ра, 

мај ка Ја на, рођена Ми ле тић), су пруг Ан ге ли не, рођене Ко стић, 
ка фе џи ја, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

666. Ми ло шев Јо ван, отац То дор, зе мљо рад ник
667. Мин цер Нан дор (27), отац Нан дор, сту дент ве те ри не
668. Мин цер На даНе ли, Нан до ро ва мај ка, до ма ћи ца 
669. Ми рић Урош (53), отац Алек сан дарШан дор, мај ка Ми лен ка, рође

на Ми ло шев, су пруг Ла тин ке, рођене Ви тез, зе мљо рад ник, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

670. Мир ков Ди ми тарМи та (66), отац Пе ра, удо вац Је ли са ве те, рођене 
Стој нић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

671. Мир ков Емил (12), отац Па ја
672. Ми шко вић Си ма, зе мљо рад ник
673. Мо јић Жив ко, отац Ра да, зе мљо рад ник
674. Мој син Жив ко (35), отац Ми лан, мај ка Па ва, рођена До ло вац, су

пруг Љу би це, рођене Ми лић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
675. Мра вић Ми лен ко (24), отац Жи ван
676. Мр вин Ду шан
677. Мр вин..., Ду ша но ва су пру га
678. Му лић Жив ко (39), отац Ра ди вој, мај ка Ан ка, рођена Апић, су пруг 

Зор ке, рођене Ми ли чић, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
679. Мулић Ра ди вој (16)
680. Му лић Ми лев ка (31), рођена Ив ков (од оца Јо ва наЈо це), су пру га 

тр гов ца Спа со ја, до ма ћи ца
681. Му лић Ми ли вој (70), ро ђен у Бач ком Пе тро вом Се лу (од оца Ср

ђа на), зе мљо рад ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
682. Му лић Је ли са ве таЈе ли цаЈе цаСа ве та (63), рођена По по вић (у Мо

лу од оца Јо ва наЈо це), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
683. Му лић Мар ко (24), су пруг Ми ли це, рођене Ге рић, зе мљо рад ник, 

уби јен 6. ја ну а ра 1942.
684. Му ча лов Ка ти ца (55), рођена Срећ ков (од оца Жи ва на), Бран ко ва 

удо ви ца, до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
685. Му ча лов На да (28), уби је на 9. ја ну а ра 1942.
686. Му шиц ки Ра ди вој (24), мај ка Ву ко са ва, зе мљо рад ник
687. Нађ Пал (24), отац Ја ношИштван
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688. Нем че вић Алек сан дарШан дор (29), отац То ма, су пруг Љу би це, 
рођене Ра до са вљев, бер бе рин, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

689. Не на дов Ми лан (30), отац Га вра, су пруг Ста не, рођене Ка ћан ски, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

690. Не на дов Ду шан (28), Ми ла нов брат, су пруг Ђур ђин ке, рођене Ра
ди шић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

691. Не на дов Жи ванЖив ко (70), отац Ти ма, зе мљо рад ник
692. Не на дов Дра ги ња (62), рођена Жи ва нов (у Жа бљу од оца Сте ва на), 

до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
693. Не на дов Ди ми три јеМи та (40), отац Сте ван, мај ка Да ни ца, рођена 

При шић или Пр шић зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
694. Не на дов Љу би цаЉу ба (34), рођена Ив ков (од оца Жи ва на), до ма

ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
695. Не на дов Сте ванСте ва (16), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942. 
696. Не на дов Зор каЗо ра (13), уче ни ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
697. Не на дов Ла зарЛа за (11), уче ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
698. Не на дов Са ва (9), уче ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
699. Не на дов Сте ванСте ва (72), отац Ти ма, зе мљо рад ник
700. Не на дов Да ни ца (70), рођена Пр шић или При шић (у Ср бо бра ну 

или Жа бљу од оца Вла ди ми раВла де), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 
1942.

701. Никлсбахер Фе ренц (55), отац Ге ор ге
702. Ни ко лин Вла ди мир (38), отац Гру ја
703. Ни ко лин Мар ко (52), отац Јо ван
704. Ни ко лин Мар ко (48), отац Ла зар, мај ка Лек са, рођена Је вро си мов, 

кро јач, уби јен 6. ја ну а ра 1942. 
705. Ни ко лин Мир ко (43), отац Жи ван, су пруг Да ни це, рођене Ми ли

че вић, пи вар или по ли ца јац, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
706. Ни ко лин Оли вер (54), отац Та на си је‚ мај ка Дра ги ња, рођена Кал

па пош, су пруг Да ни це, рођене Ђу ра гин, зе мљо рад ник, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

707. Ни ко лин Ра ди вој (25), отац Алек са
708. Ни ко лић Ђу ри ца„Зу ја” (51), отац Ђу ри ца, су пруг Те ре зи је, рође

не Стој ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942. 
709. Ни ко лићСтој ков Ми лан (22), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
710. Ни ко лићСтој ков Са ва (17)
711. Ни ко лићСтој ков Ми ло рад (16)
712. Ни ко лићСтој ков Ар сен (19), Ђу ри цин син, зе мљо рад ник, уби јен 

6. ја ну а ра 1942. 
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713. Ни ко лић Ани цаАн каАн ча (19), рођена Ди мић (у Ку цу ри од оца 
То ше или Ла за ра и мај ке Со фи је), Ар се но ва не вен ча на су пру га, 
до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.

714. Ни ко лић Сав ка, ро ђе на 23. де цем бра 1941! Уби је на 6. ја ну а ра 1942.
715. Ни ко лић Ми ло рад (20), зе мљо рад ник
716. Ни ко лићДу ми тро вић Ди ми три је (31), отац Ди ми три је, отац Ми

лан„Пу ца”, мај ка Тер ка, рођена Ду ми тро вић, зе мљо рад ник
717. Ни ко лић Тер ка, ро ђе на у Су бо ти ци, Ди ми три је ва су пру га, до ма

ћи ца
718. Ни ко лић Тер ка (55), рођена Ду ми тро вић (у Ко ва чи ци), су пру га 

Ми ла на„Пу це” Ни ко ли ћа, до ма ћи ца
719. Нин ков Да ни ца (57), рођена Чо лић (у се лу Пе тров ци, Срем од оца 

Ди о ни си јаДи на), Ја ко вље ваЈа ши на удо ви ца, до ма ћи ца, уби је на 
6. ја ну а ра 1942.

720. Нин ков Влај ко (22)
721. Нин ков Ра ди вој (19), кро јач ки по моћ ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
722. Нин ков Со фи јаСо ки ца (19), бли зна ки ња са Ра ди во јем, до ма ћи ца, 

уби је на 6. ја ну а ра 1942.
723. Нин ков Пе тарПе ра (57), отац Ми лош, мај ка Ка ти ца, рођена Ра

до са вљев, не вен ча ни су пруг Ва те, рођене Ву ја ков, зе мљо рад ник, 
уби јен 5. ја ну а ра 1942.

724. Нин ков Сте ван, отац Ти ма, зе мљо рад ник
725. Но ва ков Ве се лин (63), отац Ђор ђе, зе мљо рад ник, уби јен 9. ја ну а ра 

1942.
726. Но ва ков Јул ка (18), Ве се ли но ва кћер ка
727. Но ва ков Ве се лин (61), отац Жив ко, зе мљо рад ник
728. Но ва ков Ју ли ја наЈул ка (57), рођена Иђи дов (у Жа бљу од оца Сте

ва на), до ма ћи ца (од ве де на у Го спо ђин це и уби је на 9. ја ну а ра 1942.)
729. Но ва ков Стан каСта на (18), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
730. Но ва ков Ми ли вој (33), отац Ду шан, су пруг Је ле не, рођене Ер де вик, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
731. Но лин Љу бо мирЉу ба (26), ро ђен у Пер ле зу, Ба нат, над ни чар, 

уби јен 4. ја ну а ра 1942.
732. Но лин Љу би ца, Љу би на мај ка, зе мљо рад ни ца
733. Об ра дов Но вакНо ва (32), отац Ми лан, мај ка Со фи ја, рођена Ђура

гин, су пруг Је ле не, рођене Шу гин, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 
1942.

734. Об ра дов Јо ванЈо ца (27), Но ва ков брат, зе мљо рад ник, ме сар, уби
јен 6. ја ну а ра 1942.
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735. Об ра дов Ра ди вој (20), тре ћи брат, пе кар ски по моћ ник, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

736. Об ра дов Ра де (20), брат 
737. Опа чић Мар ко (54), отац Ла зар, мај ка Да ни ца, рођена Ши јач ки 

или Џи гу раш, ме сар 
738. Опа чић Мар ко (52), отац Ла зарЛа за, су пруг Ма ри је, рођене Ла зић, 

ме сар
739. Опа чић Ми лошМар ко (54), отац Мла ден, зе мљо рад ник, уби јен 

5. ја ну а ра 1942.
740. Опа чић Да ни ца (46), рођена Ву ке лић у Бач ком Гра ди шту (од оца 

Ми ла на и мај ке Ми ли це, рођене Пи лић), до ма ћи ца, уби је на 7. ја
ну а ра 1942.

741. Опа чић Ди ми три је (21), зе мљо рад ник
742. Оприн (Опра) Ми лош (40), ро ђен у Та ра шу, Ба нат (од оца Јо ва на и 

мај ке Ма ри је, рођене Ла зић), зе мљо рад ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
743. Оприн (Опра) Љу би ца (38), рођена Та ба ков, до ма ћи ца
744. Осто јић Дра гићДра га (54), ро ђен у Шап цу (од оца Ми ло ша и мај

ке Је ле не, рођене Ла у шев), не вен ча ни су пруг Ани це, рођене Бу га
рин, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.

745. Осто јићБу гар ски Ми лан зва ни „Бог дан” (20), зе мљо рад ник, уби
јен 5. ја ну а ра 1942.

746. Осто јић Иван (37), отац Ми лош, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
747. Осто јић Жи ва на (38), рођена Жив ковТац ков (у Бе че ју од оца Жив

ка и мај ке Мла ден ке, рођена Тац ков), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну ара 
1942.

748. Отић Вла ди мир (49), отац Вла да
749. Пав ко вић Ла зар (51), Ђор ђев брат (ро ђен у Мо кри ну, Ба нат од оца 

Јо ва на и мај ке Алек сан дре, рођене Алек сан дро вић), тр го вац, уби
јен 6. ја ну а ра 1942.

750. Пав ко вић Ју ли ја наЈул ка (52), рођена Чон гра дац (у Мар то но шу, 
Ба нат, отац Сте ван), до ма ћи ца, уби је на 8. ја ну а ра 1942.

751. Пав ко вић Ђор ђе (53), ро ђен у Мо кри ну, Ла за рев брат, тр го вац, 
уби јен 8. ја ну а ра 1942.

752. Пав ко вић Ми ла дин (23), ро ђен у Мо кри ну (од оца Бран ка и мај ке 
Дра ги њеДра ге, рођене Оберк неж), тр го вач ки по мо ћник, уби јен 
7. ја ну а ра 1942.

753. Па влов Све то зарЦве та (39), отац Ва са, мај ка Ву ки ца, рођена Џи
гур ски, су пруг Ан ге ли не, рођене Про да нов, зе мљо рад ник, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.
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754. Па влов Ва са (58), отац Па ја, мај ка Ма ри ја, рођена Ко вач, зе мљо
рад ник

755. Пан ду ров Ми ли во је (20), отац Жив ко
756. Па нић Еми ли ја (34), рођена Срем ски (од оца То ме), до ма ћи ца
757. Па нић Ни ко ла (49), отац Три ва, су пруг Ми лин ке, рођене Стој ков, 

бер бе рин, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
758. Пан ков Бран ко (32), отац Но вакНо ва, мај ка Ми ла, рођена Бе геч ки 

или На та, рођена Нин ков, су пруг Да ни це, рођене Рат ков, зе мљо
рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

759. Пан ков Жар ко (64), отац Ни ко ла, мај ка Ева, рођена Бу ди шић, су
пруг Ма ри је, рођене Са ра џић, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.

760. Пан ков Жи ванЖив ко (37), отац Емил, мај ка Ми ли ца, рођена Бе
геч ки, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

761. Пан ков Бран ко (30), Жив ков брат, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
762. Пан ков Ла зарЛа за (40), отац Па влеПа ја, ка фе џи ја, уби јен 8. ја

ну а ра 1942.
763. Пан ков Ми ли ца (34), рођена Сре мац (у Ета ри ма, оп шти на Вр бас 

од оца То ме), до ма ћи ца, уби је на 8. ја ну а ра 1942.
764. Пан ков Љу би ша (33), отац Сте ва
765. Пан ков С. Ми та (48), зе мљо рад ник
766. Пан ков Сте ван (50), отац То дорТо ша, мај ка Ра ки ла, рођена Ла тов, 

су пруг Ми ло са ве, рођене Ћур чић, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
767. Пан ков Ми лош (34), Сте ва нов брат
768. Па у нић Ге ор ги јеЂу ра (46), отац Урош, мај ка Је ле на, рођена Да ви дов, 

су пруг Фем ке, рођене Мар ја нов, ка фе џи ја, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
769. Пе јић Алек сан дарАлек са (60), ро ђен у Мо лу (од оца Јо ва на и мај ке 

Да ни це, рођене Ста но јев), су пруг Ве се лин ке, рођене Шо ра лов, зе
мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.

770. Пе рић Жив ко (43), отац Сте ван
771. Пе рић Ђур ђин ка (17), Жив ко ва кћер ка
772. Пе рић Па ва (40), отац Сте ван, до ма ћи ца
773. Пе рић Ра ди војРа да (54), отац Алек сан дар, мај ка Љу би ца, рођена 

Сто лић, су пруг Ста не, рођене Вуј ков, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја
ну а ра 1942.

774. Пе рић Са ва (18), отац Мла ден, мај ка Ани ца, рођена То пал ски, зе
мљо рад ник, уби јен 8. ја ну а ра 1942.

775. Пе рић Сло бо дан (23), отац Сте ван
776. Пе рић Сте ван (14)
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777. Пе тро вић М. Алек сан дарШан дор (67), ро ђен у Ка ћу (мај ка Ан ка, 
рођена Ни ко лић), не вен ча ни су пруг Ал ке, рођене Јор гин, зе мљо
рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

778. Пе тро вић Алек сан дарШан дор (50), отац Ге ор ги јеЂор ђе, мај ка 
Тин ка, рођена Апић, су пруг Ле по са ве, рођене Ћо рић, ко вач, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

779. Пе тро вић Сто јан (40), Алек сан дров брат, су пруг Ми ли це, рођене 
Гр бић, тр го вац, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

780. Пе тро вић Ва са (41), ро ђен у Ку зми ну, Срем (отац Ми ли вој), су пруг 
учи те љи це Сми ље, рођене Је ре мић, под бе ле жник, уби јен 4. ја ну а ра 
1942.

781. Пе тро вић Ра ди војРа да (41), отац Па ја, су пруг Стев ке, рођене Ми
ла ди нов, зе мљо рад ник

782. Пе тров ча нин Све то зар (58), отац Алек сан дар, еко ном, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

783. Пе тров ча нин Ма ри ја (54), рођена Де кан ски (у На да љу од оца Гли
ше), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.

784. Пе тров ча нин Љу би ца (32), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
785. Пе ћан ски Па вле (50), отац Но ва
786. Пећ кан (или Пећ ка нић) Жи ванЖи ва (45), отац Вла да, мај ка Сми

ља, рођена Јо ва нов, су пруг Дра ги ње, рођене Па влов, зе мљо рад ник, 
уби јен 6. ја ну а ра 1942.

787. По пов Дра гу тинДра га (51), отац Ми лан, мај ка Лен ка, рођена Бла
го јев, су пруг Љу би це, рођене Мар ков, оп штин ски ре дар (по ли ца
јац), уби јен 5. ја ну а ра 1942.

788. По пов Ге ор ги јеЂор ђе (55), отац Ла за, мај ка Дра га, рођена Бе рић, 
су пруг Је це, рођене Да ви до вац, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.

789. По пов Ла зар (21)
790. По пов Еми ли ја (26), до ма ћи ца
791. По пов Ми ло ван (45), отац Мар ко, мај ка Ка ти ца, рођена Ува лић, 

су пруг Љу би це, рођене Дра гаш, зе мљо рад ник
792. По пов Ми лошМи ка„Ри стин” (32), отац Ду шан, мај ка Алек сан дра, 

рођена Бу га рин, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
793. По пов Но вакНо ва (50), отац Во јин, мај ка Јо ла, рођена Ко ста јић, 

су пруг Ме ла ни је, рођене Га гић, опан чар
794. По пов Па ја, зе мљо рад ник
795. По пов Слав ко (43), отац Са ва, мај ка Ка та, рођена Дра гаш, или Ма

ри ја, рођена Цр но јач ки, су пруг Да нил ке, рођене То пал ски, зе мљо
рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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796. По пов Ми ло рад (16), уче ник
797. По пов То дор (15), уче ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
798. По пов Жи ванЖив ко (36), Слав ков брат, су пруг Ми ли це, рођене 

Бо тић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
799. По пов Ра ди вој (18), тре ћи брат
800. По пов Са ва (65), отац Да мјан, мај ка Жив ка, рођена Гр гић, зе мљо

рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
801. По по вић Ку зман (51), отац Мар ко
802. Про да нов Ди о ни си јеДи на (28), ро ђен у Ту ри ји (од оца Ве ли ми ра), 

зи дар, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
803. Про да нов Ђур ђин каЂур ђа (27), рођена Мар ја нов (од оца Га вре и 

мај ке Ми ли це, рођене Да ви до вац), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 
1942.

804. Про да нов Ми ло рад (2), уби јен 7. ја ну а ра 1942.
805. Про кин Жар ко (51), ро ђен у Ади (од оца Пе ре), су пруг Еви це, рође

не Стра нић, ко вач, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
806. Пут ник Ата на си јеАца  (43), отац Па ја, су пруг Јул ке, рођене Ми лин, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
807. Пу шка ров Ми лан (44), су пруг Де сан ке, рођене Ће са ров, зе мљо

рад ник
808. Пу шка ров Ни ко ла (43), отац Јо ванЈо ца, зе мљо рад ник, уби јен 6. 

ја ну а ра 1942.
809. Пу шка ров Ми лошМи ка (40), Ни ко лин брат, зе мљо рад ник, уби јен 

6. ја ну а ра 1942.
810. Ра дин Је ле наЛен ка (52), рођена Ма тић (у Мо лу од оца Си ме о на), 

удо ви ца тр гов ца Ми ли во ја, до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
811. Ра дин Ру жа (18), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
812. Ра ди шић Ра ди војРа да (33), отац Мар ко, мај ка Ву ка, рођена По пов, 

су пруг Ви до са ве, рођене Бо жић, ко вач, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
813. Ра ди шић Све то зар (65), отац Но вак
814. Ра ди шић Ге ор ги јеЂу ра (63), Све то за рев брат, опан чар, уби јен 6. 

ја ну а ра 1942.
815. Ра ди шић Слав ко (44), ро ђен у Ђур ђе ву (од оца Исе), су пруг Јо ван

ке, рођене Та па ви ца, зе мљо рад ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
816. Ра ди шић Бо шко (21), Слав ков син, су пруг На та ли јеНа те, рођене 

Да ви до вац, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
817. Ра ди шић Сте ванСте ва (37), отац Ми ли вој, су пруг Љу би це, рође

не Ри стић, кор пар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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818. Ра ди шић Во јин (31), Сте вин брат, су пруг Ми ла не, рођене Зли чић, 
кор пар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

819. Рад нов Аран ка, до ма ћи ца
820. Рад нов Бран ко (48), отац Ти ма, мај ка Да ни ца, рођена Шу гин, су пруг 

Ву ко са ве, рођене Ни ко лин, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
821. Рад нов Ла зар (16), отац Алек са
822. Рад нов Сте ван (46), отац Об рад, су пруг Ве лин ке, рођене Дра жић, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
823. Рад нов То ма, зе мљо рад ник
824. Рад нов То ша (53), отац Жи ван, су пруг Ми ли це, рођене Га јић, зе

мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
825. Ра до ва нов Бо шко (56), ро ђен у Вр ба су (од оца Ку зма на), удо вац Па ве, 

рођене Рад нов или Ра ди нов, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
826. Ра до ва нов Ра ди војРа да (22), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
827. Ра до са вљев Бран ко (44), отац Ђор ђе, мај ка Пе ла ги ја, рођена Мир ков, 

су пруг Ан ке, рођене Ћур чин, сви рац, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
828. Ра до са вљев Бран ко (16), отац Ми ка
829. Ра до са вљев Ва са (46), отац Пан та, ме сар, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
830. Ра до са вљев Иван ка (44), рођена Дро њак (од оца Ми ла на), до ма

ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
831. Ра до са вљев Бра ни слав (15), ме сар ски по моћ ник, уби јен 7. ја ну а ра 

1942.
832. Ра до са вљев Ми ло рад (21), Ва син и Иван кин син, ме сар, уби јен 7. 

ја ну а ра 1942.
833. Ра до са вљев Ма ри јаМа ра (22), рођена Ми ли нов (од оца Еми ла и 

мај ке Јул ке, рођене Ми ла ди нов), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
834. Ра до са вљев Вла ди мир, стар 14 ме се ци, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
835. Ра до са вљев Сте ван (53), Ва син брат, су пруг Да ни це, рођене Ђен дић, 

ме сар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
836. Ра до са вљев Ге ор ги јеЂор ђе (42), тре ћи брат, удо вац Љу би це, рође

не Влах, ме сар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
837. Ра до са вљев Сла ви мир (15), Ђор ђев син, ме сар ски ше грт, уби јен 

6. ја ну а ра 1942.
838. Ра до са вљев Мар ко (31), че твр ти брат, ме сар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
839. Ра до са вљев Мар ко М, ме сар
840. Ра до са вљев Мом чи ло (20), отац Па ја, пе кар ски по моћ ник, уби јен 

6. ја ну а ра 1942.
841. Ра до са вљев Сте ван (39), отац Јо ванЈо ца, мај ка Ми ле ва, рођена 

Бан ков, су пруг Не ре, рођене Ве зи лић, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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842. Рај ков Ва си ли јеВа са (39), отац Да ни ло, мај ка Да рин ка, рођена Ми
лић, су пруг Со ке, рођене Мач кић, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 
1942.

843. Рај ков Ва са (37), отац Во јин, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
844. Рај ков Ни ко ла (15), отац Урош, по слу жи тељ, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
845. Рај ков Јо ванЈо ца (56), отац Ђу ра, мај ка Ана, рођена Вој но вић, су

пруг Је це, рођене Ка тић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
846. Рај ков Мар ко (28), су пруг Ма ри је, рођене Вој но вић, зе мљо рад ник, 

уби јен 9. ја ну а ра 1942.
847. Рај ков Ми ли вој (44), Јо цин брат, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 

1942.
848. Рај ков Јо ванЈо ца (21), отац Ду шан
849. Рај ков Ку зман (56), отац Но ва, мај ка Еми ли ја, рођена Сли шка, су

пруг Ка ти це, рођене По пов, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
850. Рај ков Ми ја (74), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
851. Рај ков Ра ди војРа да (41), отац Жи ван, мај ка Ека та ри на, рођена 

Ром чев, пе кар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
852. Рај ков Све то зар (30), Ра ди во јев брат
853. Рај ков Жи ван (72), отац Бог дан, удо вац, кро јач, уби јен 6. ја ну а ра 

1942.
854. Рај ков Ра ди вој (39), отац Сте ван, мај ка Ма ри ја, рођена Ба ка лић, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
855. Рај ков Иг њат (37), Ра ди во јев брат, су пруг Ка те, рођене Чу рин, зе

мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
856. Рај ков Ра ди вој (35), отац Ми ло ван, мај ка Ан ђел ка, рођена Пе рић, 

су пруг Ђур ђин ке, рођене Са џа ков, пе кар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
857. Рај ков Са ва (39), отац Ми ха и ло, мај ка Ру жи ца, рођена Јој кић, су

пруг Иван ке, рођене Хо лин, го сти о ни чар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
858. Рај ков Ми ха и ло (70), отац Урош, мај ка Ка ти ца, рођена Плач кић, 

удо вац, зе мљо рад ник
859. Рај ков Сте ван (69), отац Ра ди војРа да, су пруг Љу би це, рођене Цр но

јач ки, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
860. Рај че тић Сте ван (55), ро ђен у Жа бљу (од оца Жар ка), су пруг Љу

би це, рођене Сто ја ди но вић, тр го вац, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
861. Ра ни са вљев Ра ди вој (32), отац Ла зарЛа за, мај ка Да ни ца, рођена 

Пе тро вић, су пруг Дра ги ње, рођене По по вић, зе мљо рад ник, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

862. Рат ков Ве ли мир (32), отац Са ва, мај ка Ми лин ка, рођена Мар тић, 
зе мљо рад ник
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863. Рат ков Ми лан (31), Ве ли ми ров брат, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
864. Рат ков Ве се линМи лан (32), су пруг Еми ли је, рођене Цр ве ни, зе

мљо рад ник
865. Рат ков Ма ри ја (26), отац Бран ко
866. Рат ков Ми ли цаМи ца (44), рођена Ром чев (од оца Ми ке), Жар ко ва 

су пру га, зе мљо рад ни ца
867. Рат ков Ми ло са ваМи ца (21), до ма ћи ца, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
868. Рат ков Ра ди вој (39), отац Жи ван, мај ка Ми ли ца, рођена Пе тро вић, 

рен ти јер, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
869. Рат ков Ра ди ца (18), Ра ди во је ва се стра
870. Рат ков Сте ванСте ва (58), отац Аца, су пруг Ан ке, рођене Ста кић, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
871. Рат ков До бри вој (15)
872. Ри ђич ки Ду шан (41), отац Ђор ђе, су пруг Ми ли це, рођене Зур ко вић, 

ма шин бра вар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
873. Ри ђич ки Ра ди војРа да (20), отац Ми та, мај ка Со фи ја, рођена Апић, 

фри зер, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
874. Ри ђич киЈе фре мов Хри сти на (50), до ма ћи ца (не вен ча на су пру га 

чи нов ни ка Ива на Је фре мо ва)
875. Ром чев Ђор ђе (40), отац Ду шан, мај ка Еми ли ја, рођена По пић, зе

мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
876. Ром чев Сто јан ка (39), отац Ге де онГе на, до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну

а ра 1942.
877. Ром чев Ми лен ко (35), Ђор ђев брат, бер бе рин, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
878. Ром чев Ду шан (62), зе мљо рад ник
879. Ром чев Ра ди вој, зе мљо рад ник
880. Ром чев Сте ван (69), отац Јо ван, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
881. Ром чев Је ли са ве таЈе ца (60), рођена До ло вац (од оца Гли го ри ја 

Гли ше), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
882. Ру жи чин Пан та (57), отац То дор, су пруг Љу би це, рођене Бу гар ски, 

зе мљо рад ник, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
883. Ру жи чин То ша (22), зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
884. Ру жи чин Ра ди вој (45), отац Јо ван, мај ка Ми ли ца, рођена Чи плић, 

пе кар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
885. Ру жи чин То ма, зе мљо рад ник
886. Са бљи ца Не над (48), отац Гли ша
887. Са вић Ге ор ги је (23), отац Мар ко, мај ка Са ве та, рођена Пе ру ша нов, 

су пруг Бо ри сла ве, рођене Ста ни ми ров, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 
1942.



161

МУЧЕНИЦИ ИЗ ЧУРУГА

888. Са вић Мар ко (51), отац Жар ко, су пруг Са ве те, рођене Пе ру ша нов, 
зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

889. Са вић Мар ко (50), отац Ђор ђе, мај ка Кр ста, рођена Пан жа на (?), 
су пруг Јо ке, рођене Пер лсин (?), зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

890. Са вић Ђу ри ца (25), зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
891. Са вић Сла ви мирСлав ко (26), отац Си ма, мај ка Ми ле на, су пруг 

На та ли је, рођене Стој шин, зе мљо рад ник
892. Сан то вац Жи ван (60), ро ђен у Чу ру гу, не вен ча ни су пруг Да рин ке, 

рођене Чам праг, зе мљо рад ник
893. Сан то вац Жи ванЖив ко (54), ро ђен у Ку ма ну, Ба нат (отац Ва са), 

зе мљо рад ник
894. Се ге ди нац Бран ко (46), отац Сер ги је, мај ка Лен ка, рођена Ву ко са

вљев, су пруг Гор да не, рођене Пе јић, зе мљо рад ник, уби јен у но ћи 
5. на 6. ја ну ар 1942.

895. Се ге ди нац Па влеПа ја (37), отац Се вер, мај ка Ми ли ца, рођена 
Кр стић, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

896. Се ге ди нац Сте ванСте ва (28), брат, бер бе рин, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
897. Се ге ди нац Га вра (23), тре ћи брат, обу ћар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
898. Се ге ди нац Ра ди војРа да (22), отац Аврам, су пруг Ми ро сла ве, рође

не Бр зак, бер бер ски по моћ ник, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
899. Се ге ди нац Ра ди вој (41), отац Ар ка ди је, мај ка Љу би ца, рођена Јо вић, 

зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
900. Се ге ди нац Гро зда наГро зда (40), рођена Дра гин (у Ади од оца Лазе 

или Гли ше), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
901. Се ге ди нац Ар ка ди јеАри шко, син, зе мљо рад ник
902. Се ге ди нац Ду шан каДу ши ца (15), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
903. Се ге ди нац Ми ли ца (8), уби је на 7. ја ну а ра 1942.
904. Се ге ди нац Љу би ца (3), уби је на 7. ја ну а ра 1942.
905. Се ге ди нац Ар ка ди јеАри шко (83), отац Ди ми три јеМи та, удо вац, 

зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
906. Се ку лићКр ње тин Мар ко (5), отац Ла зар, мај ка Дра ги њаДра га, 

рођена Ан дрић
907. Се ку лићКр ње тин Ма ри наМа ра (4), Мар ко ва се стра, уби је на 10. 

ја ну а ра 1942. на са ла шу, на ба ри код Го спо ђи на ца (њен леш је ба чен 
у ба ру, али је ис пли вао и ка да је про на ђе на са хра ње на је на гро бљу) 

908. Сил бер гер ИсакИса (37), тр го вац, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
909. Сил бер гер Си да (34), ро ђе на у Срем ској Ми тро ви ци, до ма ћи ца 
910. Си ри шки Ми лан (33), отац Ра да, мај ка Ми ли ца, рођена Вла шки, 

бер бе рин, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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911. Си ри шки Ку да (34), рођена Чу пић (од оца Уро ша), до ма ћи ца, уби
је на 6. ја ну а ра 1942.

912. Слав нић Не над (21), отац Слав ко
913. Сми љан ски Ра ди војРа де (59), отац Фи лип, зе мљо рад ник, уби јен 

5. ја ну а ра 1942.
914. Сми љан ски Еми ли јаМил ка (40), рођена Ере мић (у Мар то но шу од 

оца Ми те), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
915. Сми љан ски Ми лош (20), сту дент агро но ми је, бо рац Шај ка шког 

од ре да (от кри вен и уби јен 12. ја ну а ра 1942. у Ђур ђе ву у бор би са 
фа ши стич ком жан дар ме ри јом)

916. Сми љан ски НН (11), Ра ди во је во и Еми ли ји но де те
917. Сми љан ски Мир ко (45), Ра ди во јев брат, су пруг Еве, рођене Об ро

вач ки, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
918. Сми љан ски Са ва (52), отац Ђу ра, еко ном, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
919. Сми љан ски Ми ле ваНан чи ка (47), рођена Стој ков (отац Но ва), 

до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
920. Сми љан ски Но вакНо ва (12), уче ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
921. Сми љан ски Са ва, отац Јо ца
922. Сол да тов Но вак (48), отац Да ни лоДан чи ка, мли нар ски рад ник, 

ка фе џи ја, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
923. Сол да тов Ма ри ја (41), рођена Ка ћан ски (од оца Са ве), до ма ћи ца, 

уби је на 9. ја ну а ра 1942.
924. Сре мац Не го ван (43), ро ђен у Де спо то ву, Бач ка (отац Ђор ђе), су пруг 

Ми ли це, рођене Та па ви ца, зе мљо рад ник, уби јен 8. ја ну а ра 1942.
925. Сре мац Сте ван (18), зе мљо рад ник, уби јен 8. ја ну а ра 1942.
926. Срећ ков Ал ка (59), рођена Гла ва шки (у Вра ње ву од оца Лу ке), Сте

ва но ва удо ви ца, до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
927. Срећ ков Ва си ли јеВа са (19), отац Жи ван, мај ка Ми ли ца, рођена 

Ер де вик, ме сар ски по моћ ник (од ве ден у Жа баљ и уби јен 13. ја ну
а ра 1942.)

928. Срећ ков Жи ван (80), отац Ђор ђе, удо вац Лен ке, рођене Ба бић, 
зе мљо рад ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.

929. Срећ ков Здрав ко (17), отац Слав ко, мај ка Дра ги ња, рођена Чон кић, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

930. Срећ ков Је ле на (35), отац ИсакИса, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
931. Срећ ков Ми лан (42), отац Па влеПа ја, ма ти Љу би ца, су пруг Ђур

ђин ке, рођене Ста јић, апо те кар, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
932. Срећ ков Па влеПа ја (35), отац То дорТо ша, мај ка Ал ка, рођена Бо

зе јац или Лек са, рођена Ђу кић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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933. Срећ ков Је ле наЈе ца (36), рођена Да ви до вац (од оца Иса ка), до ма
ћи ца

934. Срећ ков Те о дорТо ша (14), уче ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
935. Срећ ков Ра ди војРа да (12), уче ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
936. Срећ ков Те о дорТо ша (64), отац Ра да, зе мљо рад ник, уби јен 9. ја

ну а ра 1942.
937. Срећ ков Ал ка (57), рођена Бо зе јац (у Го спо ђин ци ма од оца Ла зе), 

до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
938. Срећ ков..., То до ров и Ал кин син
939. Срећ ков Ра ди војРа да (42), отац Ду шан, мај ка Пер са, рођена Ву ков, 

су пруг Ми ли цеМи це, рођене Ћур чин, еко ном, уби јен 6. ја ну а ра 
1942.

940. Срећ ков Сте ван (19), еко ном, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
941. Ста јићРај ков Дрен ка (36), рођена Ма рић (у Срем ској Ка ме ни ци 

од оца Бран ка), су пру га зе мљо рад ни ка То до ра Ста ји ћаРај ко ва, 
до ма ћи ца (за те кла се у го сти ма), уби је на 5. ја ну а ра 1942.

942. Ста ни ми ров Мар ко (23), отац Ђор ђе
943. Ста нић..., Со фи јин отац
944. Ста нић..., Со фи ји на мај ка
945. Стан кин Јо ца (54), отац Пе ра, мај ка Ани ца, рођена Ша јић, су пруг 

Еми ли је, рођене Ту ца ков, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
946. Стан кин Пе тарПе ра (22), отац Ла зар, мај ка Слав на, рођена Шу

пи ца, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
947. Стан ков Дра ги њаДра га (41), рођена Лон чар ски (у Ме лен ци ма, 

Ба нат), Ду ша но ва су пру га, до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
948. Ста но је вић Ма ри ја (53), рођена Мра зо вац (у Жа бљу од мај ке Да

ни це), Алек сан дро ва удо ви ца, до ма ћи ца
949. Ста но је вић Сми ља на (15), (мај ка Љу би ца, рођена Ју ри шин (?)), 

уче ни ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
950. Ста но је вић Ма ри ца (53), рођена Јов чев (у Жа бљу од оца Пе ре), до

ма ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
951. Ста но је вић Пер си да
952. Стан чић Ми ли вој (26), ро ђен у Ку ма ну, Ба нат (отац Жи ванЖив

ко, мај ка Ми ли ца, рођена Стра жин), сто лар ски по моћ ник, зе мљо
рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

953. Стан чић Но ва, отац Па ја, зе мљо рад ник
954. Стан чулБа кош Но вакНо ва (30), отац Па влеПа ја, мај ка Хри сти на, 

рођена Ка та ле нић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
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955. Сте ва нов Жар ко, скрет ни чар
956. Сте ва нов..., Жар ко ва су пру га
957. Сте ва нов..., Жар ко во де те
958. Сте ва нов..., Жар ко во де те
959. Сте ва нов..., Жар ко во де те
960. Сте ва нов (Сте фа нов) Ла зар (54), ро ђен у Де ски, Ма ђар ска (отац 

Вељ ко или Ра да, мај ка Ли да, рођена То до ров), су пруг Љу би це, рође
не Бр зан, же ле зни чар у пен зи ји 

961. Сте ва нов Ми ло рад (26), ро ђен у Де ски, ме сар
962. Сте ва нов Ра ди војРа да (26), ме сар 
963. Сте па нов Или ја (36), отац Дми тар, мај ка На та, рођена Бу ха ча, зе

мљо рад ник
964. Сте па нов То ма (62), отац Ла зар, мај ка Цве та, рођена Ми ко лић, су

пруг Ва си ли је, рођене Бран ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
965. Сте пан чев Ми лан (19), ро ђен у На да љу, зе мљо рад ник (ве ро ват но 

се за те као у го сти ма)
966. Сте пан чев Ми лош или Ми лан (18), ро ђен у Акро ну, Оха јо, САД (од 

оца Еми ла и мај ке Лен ке, рођене Пе рић), зе мљо рад ник
967. Сте пан чев Ра ди вој (29), отац Иса
968. Сте фа но вић (или Сте па но вић) Ми ли вој (30), отац Све то зарЦве та, 

мај ка Ка ти ца, рођена Пе рић, су пруг Ју ли је, рођене Ка тић, ма шин
бра вар

969. Сто ја ди но вић Ва си ли је (80), отац Жи ван, сре ски на чел ник
970. Сто ја ди но вић Све то зар, отац Жи ван, бра вар
971. Сто ја ди но вић Све то зар (46), отац Ми та, мај ка Аран ка, су пру га 

За гор ка, рођена Ста јић, тр го вац, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
972. Сто ја ди но вић Ми та, отац Све то зар, тр го вац
973. Сто ја ди но вић Аран ка
974. Сто ја ков Ар сен (49), не вен ча ни су пруг Ка те, рођене Ста јић, зе мљо

рад ник
975. Сто ја ков Јо ванЈо ца (37), отац Три ва, су пруг Сми ља не, рођене Бу

гар ски, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
976. Сто ја нов Жар ко (27), ро ђен у Уљ ми, Ба нат, же ле зни чар
977. Сто ја нов Де сан ка (25), ро ђе на у Из би шту, Ба нат (отац Жи ва), до

ма ћи ца
978. Сто ја нов Ву ка шин, кро јач
979. Сто ја нов Ра да, уче ник
980. Сто ја нов Ми лу тин, уче ник
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981. Стој ков Ла зар (37), отац То ша, су пруг Со фи је, рођене Срећ ков, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

982. Стој ков Ми лан (33), отац Ду шан, мај ка Ми ле ва, рођена Бран ков, 
су пруг Ека те ри не, рођене Ми лић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 
1942.

983. Стој ков Ми лан (26), отац Сте ва, мај ка Љу би ца, рођена Ер де вик, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

984. Стој ков Сте ва (48), отац Мла ден, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
985. Стој ков Ми лан (22), мај ка Тер ка, зе мљо рад ник
986. Стој ков Ми ли војМи ки ца (44), отац Ми лан, мај ка Ка та, рођена 

Се ге ди нац или Ан тић, су пруг На та ли јеНа те, рођене Мар ков, зе
мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

987. Стој ков Јо ванЈо ца (19), зе мљо рад ник, уби јен 8. ја ну а ра 1942.
988. Стој ковРо ма нов Ми ли вој (29), отац Па влеПа ја, мај ка Ка та, рође

на Се ге ди нац, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
989. Стој ков Три вунТри ва (47), отац Ми лош, мај ка Јо ван ка, рођена 

Ко сва ри на, су пруг Ју ли ја не, рођене Пе рић, зе мљо рад ник, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

990. Стој шин Или ја (34), отац Ми та
991. Сто кин Јо ван (53), отац Пе ра, зе мљо рад ник
992. Стра жме ште ров Вла ди слав, зва ни Бо шко (35), су пруг Ол ге, рођене 

До ло вац, тр го вац
993. Стра жме ште ров Не над (30), отац Бран ко, мај ка Ми ли ца, рођена 

Ћур чин, удо вац Ани це, рођене Ше гу љев, чи нов ник, уби јен 7. ја
ну а ра 1942.

994. Стра жме ште ров Ми ли ца (54), рођена Ћур чин (од оца Сте ва на 
Сте ве и мај ке Кри сти не, рођене Вуј ков), Бран ко ва удо ви ца, до
ма ћи ца

995. Стра жме ште ров Стан ко (39), отац Жар ко, мај ка Ма ри ја, рођена 
Ан ђе лић, су пруг Гор да не, рођене Ке рац, зе мљо рад ник, уби јен 7. 
ја ну а ра 1942.

996. Стра жме ште ров Бо шко (33), Стан ков брат, тр го вац, уби јен 7. ја
ну а ра 1942.

997. Стра жме ште ров Жар ко (64), отац Алек сан дарАлек са, зе мљо рад
ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.

998. Стра жме ште ров Ма ри јаМа ца (64), рођена Ан ђе лић (у Жа бљу 
од оца Вла ди ми раВла де), до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.

999. Су бић Сте ван (21), отац Ра да (ко виљ ски ди вер зант стре љан у Чу
ру гу 20. ја ну а ра 1942)
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1000. Су бо тин Бран ко (29), отац Но вакНо ва, мај ка Љу би ца, рођена 
Пе јић, тр го вач ки по моћ ник, уби јен 12. ја ну а ра 1942.

1001. Су бо тин Ми лош (64), ро ђен у Жа бљу (од оца Ђор ђа), су пруг Дра
ги ње, рођене Ко стић, гај даш, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1002. Су бо тич ки Ми ла дин (39), ро ђен у Бе че ју (од оца Љу би во јаЉу бе), 
су пруг Ма ри је, рођене Та па ви ца, агро ном или го сти о ни чар, уби
јен 7. ја ну а ра 1942.

1003. Су ва ча ров Па влеПа ја (48), отац Ми лан, мај ка Ка ти ца, рођена 
Чу пић, су пруг Ка ти це, рођене Чон кић, зе мљо рад ник, уби јен 6. 
ја ну а ра 1942.

1004. Та па ви ца Жар ко (60), отац Пе тарПе ра, су пруг Ка ти це, рођене 
Па вло вић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1005. Та па ви ца Љу ба (44), отац Ми та
1006. Та па ви ца Ми ло рад (23), отац Ми ли вој, мај ка Љу ба, рођена Ив ков, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1007. Та па ви ца Све ти слав (18), Ми ло ра дов брат, зи дар, уби јен 6. ја ну

а ра 1942.
1008. Та па ви ца Ра ди вој (68), отац Ко ста, су пруг Ми ли це, рођене Ром

чев, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1009. Та па ви ца Слав ко (46), отац Да мјан, мај ка Ве лин ка, рођена Шу гин, 

зи дар, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
1010. Та па ви ца Сте ванСте ва (40), отац Бо гољуб, мај ка Ми ла дин ка, ро

ђена Жи ван чев, обу ћар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1011. Та па ви ца Ђор ђе (26)
1012. Та па ви ца Све то зарЦве та (31), Сте вин брат, су пруг Сми ље, рође

не Ћур чић, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1013. Та па ви ца Сте ванСте ва (22), отац Бран ко
1014. Та тић Жи ван, зе мљо рад ник (ухап шен 1941. у Чу ру гу као при

пад ник от по ра и от пре мљен у ло гор у Бач ку То по лу; ја ну а ра 1942. 
до ве ден у Чу руг и уби јен)

1015. Те па вац Ни ко ла – Нин ко (39), ро ђен у ме сту Слу шни це, срез 
Слуњ ски (отац Ра да, мај ка Је ли ца), су пруг Ге ор ги не, рођене Ме
ду рић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1016. То пал ски Ми лан (46), отац Да ни ло, мај ка Да ни ца, рођена Пу шка
ров, су пруг Бо ја не, рођене До жић, тр го вац, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1017. То пал ски Сте ван (41), отац Да вид, су пруг Пер се, рођене Чон кић, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1018. То по ви ца Слав ко (46), отац Да мјан
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1019. Ту бић Сте ван (35), ро ђен у Ку ма ну, Ба нат (отац Алек сан дарШан
дор), су пруг Је це, рођене Ша поњ ски, обу ћар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1020. Ту лен чић Сте ван (37), отац Урош, мај ка Је ца, рођена Ву че тин, 
су пруг Ка ти це, рођене Ту ца ковДра гин, зе мљо рад ник, уби јен 8. 
ја ну а ра 1942.

1021. Ту ца ков Бо ри вој (29), отац То ша
1022. Ту ца ков Бран ко (59), отац Па ја, мај ка Ве на, рођена Апић (?), су пруг 

Љу би це, рођене Чон кић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1023. Ту ца ков Ди ми три јеМи та (44), отац Ва са, мај ка Ана, рођена Стан

ков, су пруг Жив ке, рођене Ив ков, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 
1942.

1024. Ту ца ков Ду шан (49), отац Ђор ђе, мај ка Ми ла, рођена Ка јић, су
пруг Ву ки цеВу ке, рођене Ка ћан ски, обу ћар, уби јен 6. ја ну а ра 
1942.

1025. Ту ца ков Сте ван (20), ме ха ни чар
1026. Ту ца ков Здрав ко (19), отац Сте ван, мај ка Бо ја на, рођена Пре дин, 

тр го вач ки по моћ ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1027. Ту ца ков Иван, зе мљо рад ник
1028. Ту ца ков Је ле на (31), отац Јо ванЈо ва, до ма ћи ца, уби је на 10. ја ну

а ра 1942.
1029. Ту ца ков Ми лан (76), отац Ла зар, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 

1942.
1030. Ту ца ков Ми лош (28), отац Три фунТри ва, су пруг Да ни це, рође

не Бла го јев, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1031. Ту ца ков Ми лан (28), Ми ло шев брат, зе мљо рад ник
1032. Ту ца ков Не над (46), отац Ми лош, мај ка Да ни ца, зе мљо рад ник, 

уби јен 10. ја ну а ра 1942. (Ле ше ви по ро ди це Ту ца ков, осим ста рог 
брач ног па ра Ми ло ша и Да ни це Ту ца ков, на ђе ни су и са хра ње ни 
на гро бљу у Го спо ђин ци ма)

1033. Ту ца ков Ми ли ца (45), рођена Ни ко лић (у Ту ри ји од оца Ми ла на), 
до ма ћи ца, уби је на 10. ја ну а ра 1942.

1034. Ту ца ков Три вунТри ва (20), зе мљо рад ник, уби јен 10. ја ну а ра 1942.
1035. Ту ца ков Ми ло рад (17), уби јен 10. ја ну а ра 1942.
1036. Ту ца ков ИванИви ца (6), ро ђен у Бе о гра ду (од оца док то ра Јо ва

на, уни вер зи тет ског про фе со ра и мај ке Слав не, рођене Пе рић), 
Не на дов си но вац, уби јен 10. ја ну а ра 1942.

1037. Ту ца ков Во ји слав (26), зе мљо рад ник, уби јен 10. ја ну а ра 1942.
1038. Ту ца ков Је ле наЛен ка (30), рођена То пал ски (од оца Јо ва на), до

ма ћи ца, уби је на 10. ја ну а ра 1942.
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1039. Ту ца ков Ми лош (76), отац Ла зар, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 
1942.

1040. Ту ца ков Да ни ца, до ма ћи ца
1041. Ту ца ков Ра ди војРа да (47), отац Иса, су пруг Да рин ке, рођене 

Рај ков, обу ћар, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1042. Ту ца ков Не ра (21), Ра ди на се стра, до ма ћи ца
1043. Ту ца ков Све то зарЦве та (45), отац Бран ко, мај ка Ми лен ка, рођена 

То мин, су пруг Зор ке, рођене Ста јић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну
а ра 1942.

1044. Ту ца ков То дорТо ша (55), отац Мар ко, су пруг Ма ри је, рођене 
Му шиц ки, ко лар, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1045. Ту ца ков То ма, зе мљо рад ник
1046. Ту цић Алек сан дар (52), ро ђен у На да љу (од оца Стан ка), су пруг 

Ми ли це, рођене Ду двар ски, го сти о ни чар, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
1047. Ће са ров Ата на си јеТа ца (46), отац Ва са, су пруг Ми ли це, рођена 

Чу пић, сто лар, уби јен 7. ја ну а ра 1942. 
1048. Ће са ров Ми лен ко (19), сто лар
1049. Ће са ров Гру ја (17), сто лар или бер бе рин, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
1050. Ће са ров Бо ри вој (15), сто лар ски по моћ ник, уче ник, уби јен 7. ја

ну а ра 1942.
1051. Ће са ров Ве се линВељ ко (43), отац Сте ван, мај ка Дра га, рођена 

Де вић, су пруг Сте ван ке, рођене Дра ча, зе мљо рад ник
1052. Ће са ров Бран ко (33), отац Сте ван, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1053. Ће са ров Жив ка или Жив ко (19), отац Ду шан
1054. Ће са ров Јо ван (49), отац Ва са, су пруг Да ни це, рођене До ро сла вац, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1055. Ће са ров Бран ко (25), бер бе рин, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1056. Ће са ров Ми лан (32), отац Ра де
1057. Ће са ров Ра ди војРа да (27), отац Јо ванЈо ва, мај ка Да ни ца, су пруг 

Ан ђе ли је, рођене Не шић, ме сар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1058. Ће са ров Ва са, Ра дин брат, зе мљо рад ник
1059. Ће са ров Сте ван (35), отац Ђор ђе, мај ка Ма ри на, су пруг Не вен ке, 

рођене Ми лу ти но вић, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1060. Ће са ров Сте ван (18), отац Но вак, мај ка Па ва, рођена Јој кић, зе

мљо рад ник
1061. Ћи рић Да ни ло (53), ро ђен у Мо кри ну, Ба нат (од оца Дра гу ти на), 

су пруг На та ли је, рођене По пов, обу ћар, зе мљо рад ник, уби јен 7. 
ја ну а ра 1942.
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1062. Ћир па нов Ми ли вој (34), отац Јо ванЈо ца, су пруг Ми ли це, рођене 
Ће са ров, зе мљо рад ник

1063. Ћир па нов Ра ди вој (32), Ми ли во јев брат
1064. Ћир па нов Пе тарПе ра (34), отац Сте ван, су пруг Ми ли це, рођене 

Ту ца ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1065. Ћур чин Алек сан дарАлек са (32), отац Урош, су пруг Љу би це, ро

ђене Ру то нић, бер бе рин, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1066. Ћур чин Јо ванЈо ца (29), Алек син брат, су пруг Ру жи це, рођене 

Ту ца ков, бер бе рин, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1067. Ћур чин Бран ко (37), отац Ла зар, мај ка Ве лин ка, рођена Ба тос, 

су пруг За гор ке, рођене Га ле тин, зе мљо рад ник, ка фе џи ја, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

1068. Ћур чин Бран ко (32), отац Ва са, су пру га Ми ра, рођена Ву ји чин, 
зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1069. Ћур чин Алек сан дарАлек са (20), Бран ков брат
1070. Ћур чин Бран ко (29), отац Ла за, мај ка Ми ли ца, рођена Ив ков, 

су пруг Ка ти це, рођене Га гић, уго сти тељ, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1071. Ћур чин Ва са (33), отац Бран ко
1072. Ћур чин Ва си ли јеВа са (54), отац Мар ко, мај ка Ми лен ка, су пруг 

Ми ле ве, рођене Џи гур ски, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
1073. Ћур чин Ва си ли јеВа са (27), отац Мар ко, мај ка Љу би цаЉу ба, 

рођена Је вро си мов, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
1074. Ћур чин Јо ванЈо ца (25), Ва син брат, зе мљо рад ник
1075. Ћур чин Ђур ђин ка (17), се стра, до ма ћи ца
1076. Ћур чин Ма ри јаМа ра (17), се стра, до ма ћи ца, уби је на 5. ја ну а ра 

1942.
1077. Ћур чин Ђу ра (64), отац Пе ра, мај ка Ве лин ка, удо вац Ве се лин ке, 

рођене Ив ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1078. Ћур чин Жив ко (39), отац Ђу ра, су пруг Ане, рођене Ра ни са вљев, 

зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
1079. Ћур чин Јул каЈу ла (54), рођена Ко би ла ров (у Па ши ће ву (Зма је ву), 

отац Не стор), Мар ко ва удо ви ца, до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
1080. Ћур чин Ка ти ца (32), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942. 
1081. Ту ца ков Ву ки ца, рођена Ћур чин (29), Жив ко ва удо ви ца, до ма

ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
1082. Ћур чин Ми лан (59), отац Сте ван, зи дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1083. Ћур чин Жив ка (58), рођена Му шиц ки (од оца Жи ва на), до ма ћи ца
1084. Ћур чин Ми лан (40), отац Са ва, су пру га Ка ти ца, рођена Ив ков, 

зе мљо рад ник
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1085. Ћур чин Ми ли вој (39), отац Ра ди војРа да, су пруг Зор ке, рођене 
Да љев, зе мљо рад ник, уби јен 8. ја ну а ра 1942.

1086. Ћур чин Ми ро слав (30), отац Ми лошМи ка, мај ка Да ни ца, рође
на Цре пај ски, су пруг Сто јан ке, рођене Иђи дов, тр го вац, ста клар, 
уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1087. Ћур чин Ми лошМи ка (66), отац Аћим, мај ка Кри сти на, рођена 
Мај ски, па пу чар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1088. Ћур чин Но вакНо ва (37), отац Ге ор ги јеЂор ђе, мај ка Ма ри на, 
рођена Да љев, зе мљо рад ник, бо рац Шај ка шког од ре да (по ги нуо 
4. ја ну а ра 1942. у окр ша ју са фа ши сти ма) 

1089. Ћур чин Ге ор ги јеЂор ђе (61), отац Та на си јеТа ца, зе мљо рад ник, 
уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1090. Ћур чин Па вле (38), отац Ла зар, мај ка Ми ли ца, рођена Ив ков (?), 
су пруг Ми ла дин ке, рођене Бе лић или Ве лић, зе мљо рад ник, уби
јен 6. ја ну а ра 1942.

1091. Ћур чин Па влеПа ја (35), отац Та на си јеТа ца, мај ка Ана, рођена 
Ба њац, зе мљо рад ник

1092. Ћур чин Све то зар (50), отац Га ври лоГа вра, су пруг Хри сти не, ро
ђене Уро вич ки, пе кар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1093. Ћур чин Све то зарЦве та (41), отац Ђу ра, су пруг Ра дој ке, рођене 
Рај ков, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.

1094. Ћур чин Слав ко (36), отац Жи ван
1095. Уро ше вић Да мјан (27), отац Ђор ђе, мај ка Зор ка, су пруг Ра дој ке, 

рођене Ту лен чић, зе мљо рад ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
1096. Уро ше вић Сте ван (24), Да мја нов брат, су пруг Ран ке, рођене Сте

па нов, же ле зни чар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1097. Уро ше вић Сте ва (23), отац Ми лан
1098. Фа ми лић Љу бо мир (12), отац То дор
1099. Фи шер Исак
1100. Фи шер Ги зе ла
1101. Фи шер Фра ња
1102. Флеш (Фе леш) Оскар (27), ро ђен у Сом бо ру, тр го вац пер јем, уби

јен 5. ја ну а ра 1942. 
1103. Флеш (Фе леш) Ги зе ла (24), рођена Тан ди (у Мо шо ри ну од оца 

Ан дра ша), до ма ћи ца, уби је на 5. ја ну а ра 1942.
1104. Фрајд Фри ђеш (35), отац Ма но, мај ка Ема, рођена Штајн, тр го вац, 

уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1105. Фрајд Ема (58), рођена Штајн (од оца Фри ђе ша и мај ке Бер те, ро

ђене Ле ви), Ма но ва удо ви ца, до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
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1106. Ха ри то нов Иван (41), ро ђен у Ру си ји, не вен ча ни су пруг Ве ро не, 
рођене Хор ват (ка тол ки ње, до ма ћи це)

1107. Ха у зер Бер та (62), ро ђе на у Ру ми, тр гов ки ња, уби је на 5. ја ну а ра 
1942.

1108. Хер цог Ђу ла (64), со дар, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1109. Хер цог Етел ка (59), до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942. 
1110. Хер це гов Пе ра (22), ро ђен у Ср бо бра ну (од оца Ни ки фо раНи ће), 

бер бе рин, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
1111. Хиршл Фе ри ка (32), ро ђен у Бач ком Гра ди шту (од оца Да ви да), 

су пруг Ире не, рођене Хе лер, тр го вац, уби јен 4. ја ну а ра 1942.
1112. Цр ни Бог данБо жа (59), отац Ла зарЛа за, су пруг Ол ге, рођене 

Вуј ков, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1113. Цр ни Сте ванСте ва (60), отац Пор фи ри јеПо ца, мај ка Ма ра, рође

на Сен чан или Сен чан ски, су пруг Да рин ке, рођене Ра јић, зе мљо
рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1114. Цр ња ков Сте ван (57), отац Ми лош, мај ка Ма ри ја, рођена Рај ков, 
зи дар

1115. Цр ња ков Ан ге ли наАн ђел ка (51), рођена Та па ви ца (у Еле ми ру, 
Ба нат од оца Ђор ђаЂу ке), до ма ћи ца

1116. Ча ле нић Сте ван (19), Ла зар
1117. Че кић Ла зар (15), отац Урош
1118. Че кић Ми лен ко (27), отац Ла за
1119. Че кић Ми лен ко (16), отац Па влеПа ја, мај ка Зор ка, рођена Ста јић, 

тр го вач ки по моћ ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1120. Че кић Ми ло ван (36), отац Ђор ђе, су пруг Ми ли це, рођене Влах, 

зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1121. Че ло вић Жар ко (45), отац Да ни ло или Жар ко, мај ка Је ле на, рође

на Еле ми ров, по ги нуо у бор би са фа ши сти ма 4. ја ну а ра 1942.
1122. Че ло вић Ка та (43), рођена Ба тос (од оца Аце), бол ни чар ка Шај ка

шког од ре да (про на ђе на ра ње на и уби је на у Чу ру гу 5. ја ну а ра 1942.)
1123. Чим бу ров Ми ли војШан дор (70), отац Пан та или Шан дор, су пруг 

Ане, рођене Је чи нац, ри бар, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1124. Чим бу ров Та то мир (44), отац Иг њат, мај ка Слав ка, рођена Ста но

јев, су пруг Ка те, рођене Ве зи лић, по ли ца јац, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
1125. Чим бу ров Ми ло рад (20), бер бер ски по моћ ник, уби јен 6. ја ну а ра 

1942.
1126. Чим бу ров Ва са (61), Та то ми ров брат, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја

ну а ра 1942.
1127. Чо лић Ву ко са ва (55), отац Мак са
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1128. Чон кић Вељ ко (41), ро ђен у Жа бљу (од оца Ду ша на), су пруг Ан
ге ли не, рођене Кал па кош, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1129. Чор да ров Ва са
1130. Чор дар Ду шан (43), отац Ми лош, зе мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 

1942.
1131. Чор дар Ва та (40), рођена Ко ла ров (од оца Дра ге), до ма ћи ца, уби

је на 6. ја ну а ра 1942.
1132. Чу пић Алек сан дарАца (51), отац Ми та, мај ка Ма ри ја, рођена 

Па влин ски, зе мљо рад ник
1133. Чу пић Со фи ја (40), рођена Ђу ра гин (од оца Гру је), до ма ћи ца
1134. Чу пић Ра ди војРа да (19), ро ђен у Го спо ђин ци ма, зе мљо рад ник, 

опан чар
1135. Чу пић Сто јан (17), ме сар
1136. Чу пић Алек сан дарАлек са (36), отац Урош, мај ка Је ле на, рођена 

Га гић, су пруг Ме ри ме, рођене Ћур чин, зе мљо рад ник
1137. Чу пић Бо жи дарБо шко (31), отац Урош, зе мљо рад ник, уби јен 5. 

ја ну а ра 1942.
1138. Чу пић Ју ли ја наЈул ка (23), рођена Стој шин (од оца Ми те), до ма

ћи ца, уби је на 5. ја ну а ра 1942.
1139. Чу пић Гро зда (44), ро ђе на у Пив ни цама (од оца Сте ва на), до ма

ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
1140. Чу пић Гро зда (17), ро ђе на у Чу ру гу од оца Сте ва на (ка фе џи је) и 

мај ке Ка ти це, рођене До ро шки, уче ни ца
1141. Чу пић Да мјан (42), отац Мла ден, зе мљо рад ник, уби јен 9. ја ну а ра 

1942.
1142. Чу пић ЕваЕви ца (42), рођена Па влов или Па вло вић (у Бач ком 

Гра ди шту од оца Алек сан дра), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
1143. Чу пић Пер си да (17), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
1144. Чу пић Дра ги њаДра ги ца (15), до ма ћи ца, уби је на 9. ја ну а ра 1942.
1145. Чу пић Мла ден (13), уче ник, уби јен 9. ја ну а ра 1942.
1146. Чу пић Ге ор ги јеЂу ра (48), отац Ла за, зе мљо рад ник, уби јен 6. 

ја ну а ра 1942.
1147. Чу пић Је ле наЈе ла (45), рођена Са мар џић или Са ра џић (у Мо шо

ри ну од оца Еми ла), до ма ћи ца, уби је на 6. ја ну а ра 1942.
1148. Чу пић Ми лан (40), отац Са ва, мај ка Ве лин ка, рођена Вуј ков, су

пруг Ка ти це, рођене Ив ков, по ли ца јац, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1149. Чу пић Ра ди војРа да (42), отац Ку зман, мај ка Зо ра, рођена Ста но

јев, су пруг Јул ке, рођене Ћи рић, зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 
1942.
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1150. Чу пић Ми лошМи ка (21), зе мљо рад ник, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
1151. Чу пић Бран ко (40), Ра ди во јев брат, су пруг Ан ке, рођене Ми лин

ков, тр го вац, уби јен 5. ја ну а ра 1942.
1152. Џи гу раш Са ва (22), отац Ва са
1153. Џи гур ски А. Ду шан (62), ро ђен у Бе че ју (од мај ке Ани це, рођене 

Си ри шки), удо вац Ми ли це, рођене Стан ков, зе мљо рад ник
1154. Џи гур ски Ми лош (56), ро ђен у Но вом Бе че ју (од оца Ми ла на и 

мај ке Ани це, рођене Ко ва че вић), Де сан кин су пруг, зе мљо рад ник, 
уби јен 6. ја ну а ра 1942.

1155. Ша ло мов Иштван (29), отац Ми ша
1156. Ша поњ ски Са ва (40), отац Ђор ђе, су пруг Ка те, рођене Мар ја нов, 

кро јач, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1157. Ша ра лов Ла за (16), отац Са ва
1158. Ше гу љев Три фунТри ва (53), отац Ва са, мај ка Ани ца, рођена Ра

ни са вљев, су пруг Сим ке, рођене Ра ди шић, го сти о ни чар, уби јен 
6. ја ну а ра 1942.

1159. Ше ше вић Вла ди мир (46), отац Алек сан дар
1160. Ше ше вић Све то зар (55), отац Емил, су пруг Дра ги ње, рођене Бо

жић, тр го вац, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1161. Ше ше вић Је ле на (23), Све то за ре ва кћер ка, слу жбе ни ца
1162. Ши ја чић Бо жа (36), отац Иван, мај ка Је ле на, рођена Ђи са лов, зе

мљо рад ник, уби јен 6. ја ну а ра 1942.
1163. Ши ја чић Иван (16)
1164. Ши ја чић То дор (36), Бо жин брат, зе мљо рад ник
1165. Ши ја чић Слав ко, уго сти тељ ски рад ник
1166. Ши ја чић То ма, зе мљо рад ник
1167. Ши јач ки Здрав ко (17), отац Мар ко
1168. Ши јач ки Ка ти ца (33), рођена Ћур чин (од оца Ђор ђа), Слав ко ва 

су пру га, до ма ћи ца, уби је на 7. ја ну а ра 1942.
1169. Ши јач ки Стан ко (11), уче ник, уби јен 7. ја ну а ра 1942.
1170. Шле зин гер Исак (48), ро ђен у Вин ков ци ма, тр го вац
1171. Шо ра лов Ла за (16), отац Са ва
1172. Шос бер гер Лен ка (64), рођена Бро нер (у Ки кин ди од оца Ђор ђа 

и мај ке Ка та ри не), Авра мо ва су пру га, до ма ћи ца
1173. Шпи ра Ја коб (82), ро ђен у Бе о гра ду (од оца Авра ма), тр го вац
1174. Шпи ра Са ли (74), до ма ћи ца
1175. Шпи ра Ро за (84), ро ђе на у Бе о гра ду, Ја ко бо ва се стра
1176. Шпи ра Си ма
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1177. Штерн Ге за (48), ро ђен у Ру му ни ји, тр го вац
1178. Штерн Кор не ли ја (46), до ма ћи ца
1179. Шу гин Жи ванЖив ко (48), отац Ми ли вој, су пруг Па ве, рођене 

На тер, кро јач
1180. Шу гин Но вакНо ва (28), отац Јо ван, мај ка Ми лин ка, рођена Вуј чић, 

зе мљо рад ник
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ПОПИС И ФОТОГРАФИЈЕ ЗЛОЧИНАЦА У РАЦИЈИ

Ред. 
бр. Презиме и име Позиција Белешке

1. Еше 
Миклош

Esső Miklós Потпуковник пог
раничног ловачког 
пука, командант 
места у Сенти

Организатор и главни подстрекач рације у 
Жабљу, Чуругу, Ст. Бечеју, итд. Као доказ 
тога поднета пријава под бр. 177/1945 у 
којој је тужен због величања и одобравања 
покоља Срба у означеним местима. Доказ 
је извод из новина о његовом говору.

2. Гал Лајош Gál Lajos Потпуковник Говори на фотографији.
3. Др Ђармати 

Имре
Dr. Gyarmathy 
Imre

Градски саветник Из Новог Сада.

* Сигнатуре скенираних фотографија: АВ, Ф. 183. Злочинци у рацији 1–3. 
Подаци и белешке са полеђина фотографија злочинаца у рацији.

До ку мен ти ко ји се чу ва ју у Ар хи ву Вој во ди не у фон ду Ф. 183 Комисија за 
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини – Нови Сад (1941–
1950), 1944–1948.
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Еше Миклош

Гал Лајош

Др Ђармати Имре
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Еше Миклош

Гал Лајош

Др Ђармати Имре





ЗАПИСНИЦИ  
АНКЕТНЕ КОМИСИЈЕ  
ЗА БАЧКУ И БАРАЊУ  

ПРИ КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА  
ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА  

У ВОЈВОДИНИ: ЧУРУШКА РАЦИЈА

Ф. 183 Ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра  
и њи хо вих по ма га ча у Војводини (1944–1948), 1941–1950.





АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 193

За пи сник „Ан кет не ко ми си је за Бачку и Барању при комисији за утвр ђи ва ње зло
чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни”,  број 193, од 22. ја ну а ра 1945. у 
ко јем се на ла зи све до че ње До жић Па вла, пра во слав ног све ште ника из Чу ру га, о хап
ше њу 70 омла ди на ца и омла дин ки. Сре ски на чел ник Ву ко ва ри је био су ров. Из ја вио 
је да све Ср бе тре ба по ве ша ти. У ку ћи ње го вог та ста вр ше но је ма сов но уби ја ње. 
Све док је хап ше ња и уби јања огром ног бро ја Чу ру жа на где је би ло мно го ма ле де це, 
же не су си ло ва не и му че не за вре ме ра ци је, ја ну а ра 1942. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 194



За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 194, од 22. ја ну а ра 1945. у ко јем се на ла зи све
до че ње Ке кић Пе тра – де те из Чу ру га, о до ла ску вој ни ка са Мар тон Вар гом у ње го ву 
ку ћу и хап ше њу ње го вог оца, мај ке, се стре и ње га. Све док је уби ства ве ли ког бро ја 
љу ди у оп шти ни – љу ди су пре стра вље но ври шта ли. Са мо је он пу штен. По ро ди цу 
ни када ви ше ни је ви део. За  вре ме ра ци је, ја ну а ра 1942.



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 195

Записник Анкетне комисије, број 195, од 22. јануара 1945. у којем се налази све
дочење Панић Младена, рођеног 1902. године у Чуругу. По занимању је био ратар. 
Младен сведочи да му је комшиница Вица Бакош два дана пре Божића казала како 
ће се догодити рација и да ће убијати Србе. У центру села су га тукла три полицајаца, 
међу њима и Имре Штих. Том приликом су га уболи 11 пута бајонетом, а Имре Штих 
га је затим пушком погодио у бутину. Младен је преживео и посведочио да је и његов 
брат Никола Панић такође ухапшен и да за њега више нису знали. Све се ово деша
вало за време Чурушке рације.



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 196

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 196, од 22. ја ну а ра 1945. у ко јем се на ла зи све
до че ње Ту ца ков Ми ла на, ра тара из Чу ру га, о до ла ску 7080 Ма ђа ра из Те ме ри на, ко ји 
су доби ли оруж је у оп шти ни и спи сак Ср ба и Је вре ја ко је тре ба по би ти. Ре че но је да 
је Имре Штех већ по био до ста љу ди. Видео је мно го ле ше ва, за  вре ме ра ци је, ја ну а ра 
1942. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 197



За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 197, од 22. ја ну а ра 1945. у ко јем се на ла зи све
до че ње Сен дреи Елека, оп штин ског бе ле жника из Чу ру га о стра да њу, пљач ка њу 
ста нов ни ка Чу ру га, св е за време сво га слу жбо ва ња у оп шти ни. За  вре ме ра ци је, ја
ну а ра 1942. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 199

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 199, од 22. ја ну а ра 1945. у ко јем се на ла зи све
до че ње Ђур чин Сто јан ке, удо ви це, до ма ћи це из Чу ру га, о до ла ску Ма ђа ра Ада ма 
Ива нића, са јед ним вој ни ком ко ји ју је труд ну звер ски му чио, а њено ма ло жен ско 
де те је гле да ло. Тра жи ли су ње ног му жа ко му ни сту. Узе ли су кљу че ве од ста клар ске 
рад ње, ко ја је опљач ка на. За вре ме ра ци је, ја ну а ра 1942. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 200

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 200, од 22. ја ну а ра 1945. у ко јем се на ла зи све
до че ње Вуј ков Жив ка, ра тара из Чу ру га, о упа ду Ма ђа ра Ада ма Ива нића и Мар тон 
Ци па у ку ћу и на ње го ве очи уби ству це ле по ро ди це. За вре ме ра ци је, ја ну а ра 1942. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 201

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 201, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз све до ка Ту лен чић Пе тра, ра та ра из Чу ру га, о прет ња ма и ак ци ја ма ли ша ва ња 
сло бо де, пљач ке и уби ста ва, по на ре ђе њу оку патора, над ло кал ним ста нов ни штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 202



За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 202, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз све до ка Црни Жив ка, тр гов ца из Чу ру га, о ак ци ја ма му че ња, са ка ће ња, из ну
де нов ца, над ло кал ним ста нов ни штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 203



За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 203, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз све до ка До ло вац (Ра де) Ве лин ке, ро ђе не По пов, до ма ћи це из Чу ру га, о ак ци
ја ма кра ђе, му че ња, са ка ће ња, си ло ва ња и уби ста ва, над ло кал ним ста нов ни штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 204





За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 204, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз све до ка Мај ски Са ве, тр гов ца из Чу ру га, о ак ци ја ма из ну де нов ца, над ло кал
ним ста нов ни штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 205





За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 205, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз све до ка По пов Жи ва на, над ни ча ра из Чу ру га, о акци ја ма кра ђе, му че ња, уби
ста ва, над ло кал ним ста нов ни штвом.



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 206

Зaписник Ан кет не ко ми си је, број 206, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз све до ка Опа чић Ма ре, до ма ћи це из Чу ру га, о ак ци ја ма уби ста ва, над ло кал ним 
ста нов ни штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 207

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 207, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз све до ка Ту лен чић Ка ти це, ро ђе не Дра гин, до ма ћи це из Чу ру га, о ак ци ја ма 
му че ња, ли ша ва ња сло бо де и уби ста ва, над ло кал ним ста нов ни штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 208

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 208, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз Стој ков На та ли је, ро ђе не Мар ков, до ма ћи це из Чуру га, о ак ци ја ма му че ња, 
ли ша ва ња сло бо де и уби ста ва, над ло кал ним ста нов ни штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 209

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 209, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз Јо ван ке Ра ди шић, ро ђе не Та па ви ца, до ма ћи це из Чу ру га, о ак ци ја ма му че ња 
и уби ста ва, над ло кал ним ста нов ни штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 210
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За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 210, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз о од ви ја њу те ро ра над ло кал ним ста нов ни штвом у Оп штин ској згра ди, Но ва
ко вом ма га ци ну, Лам пе ло вом ма га ци ну, од стра не окупатора.
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АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 211



За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 211, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји ис
каз Га ра бан дин Мир ка, ра та ра из Чу ру га, о ак ци ја ма му че ња и уби ста ва, над ло кал
ним ста нов ни штвом.



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 212

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 212, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у коме сто ји 
ис каз Ја ко вље вић Ми ло ша, по слу жи те ља код ле ка ра из Чу ру га, о ак ци ја ма уби ста ва, 
над ло кал ним ста нов ни штвом.



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 213

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 213, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз Да ви до вац Жив ка, ра та ра из Чу ру га, о ак ци ја ма уби ста ва, над ло кал ним ста
нов ни штвом.



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 214

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 214, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз Сми ље Сто ја ков, о ак ци ја ма пљач ке и уби става, над ло кал ним ста нов ни штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 215

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 215, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз Та па ви ца Ве лин ке, из Чу ру га, о ак ци ја ма пљач ке и уби става, над ло кал ним 
ста нов ни штвом.



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 216

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 216, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз Се ге ди нац Ан ге ли не, из Чу ру га, о ак ци ја ма му че ња и уби ста ва, над ло кал ним 
ста нов ни штвом. 
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АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 217



За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 217, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји ис
каз Пе тро вић Паје, бер бер ског по моћ ни ка из Чу ру га, о акци ја ма му че ња и по ку ша ја 
уби ства, над ло кал ним ста нов ни штвом.
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АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 218



За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 218, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у коме сто ји 
ис каз Ни ко лин Да ни ла, ма шин ског бра ва ра из Чу ру га, о ак ци ја ма прет њи, му че ња 
и уби ста ва, над ло кал ним ста нов ни штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 219

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 219, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз Му лић Мице, ра тар ке из Чу ру га, о ак ци ја ма кра ђе и уби ста ва, над ло кал ним 
ста нов ни штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 220



За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 220, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз Ма ле та шки Ми ло ва на, ра та ра из Чу ру га, о ак ци ја ма му че ња и уби ста ва, над 
ло кал ним ста нов ни штвом.



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 221

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 221, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји ис
каз Срећ ков Са ве, ра та ра из Чу ру га, о ак ци ја ма уби ста ва, над ло кал ним ста нов ни
штвом. 



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 222

За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 222, од 22. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко ме сто ји 
ис каз Ан дрић Са ве, ра та ра из Чу ру га, о ак ци ја ма уби ста ва, над ло кал ним ста нов ни
штвом.



АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 223



За пи сник Ан кет не ко ми си је, број 223, од 17. ја ну а ра 1945. го ди не, у ко јем сто ји 
ис каз Де ме Ан дра ша, бив шег оп штин ског пла ја ша (добошара) из Чуру га, о ак ци ја ма 
му че ња и уби ста ва, над ло кал ним ста нов ни штвом.



РА ЦИ ЈА У ШАЈ КА ШКОЈ

На кон пу ча 27. мар та 1941. го ди не, ма ђар ски Ге не рал штаб по ја чао 
је при пре ме за на пад на Ју го сла ви ју. Ма ђар ски др жав ни врх је сма трао 
да је Ју го сла ви ја пре ста ла да по сто ји 10. апри ла 1941. го ди не ка да је 
про гла ше на тзв. „Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска”, због че га је про тив но 
ме ђу на род ном пра ву и уго вор ним оба ве за ма ко је је имао пре ма Бе о гра
ду, на ре дио на пад, у но ћи из ме ђу 10. и 11. апри ла. Сле де ћег ју тра, три 
кор пу са Тре ће ар ми је, са око 80.000 вој ни ка зaпочела су осва ја ње Бач ке. 
Шај ка шку је за по се ла Пр ва мо то ри зо ва на бри га да из Бр зог кор пу са. 
Власт је пре у зе ла Вој на упра ва, док су не мач ки „фолк сдој че ри” и ма ђар
ски „нем зе те ри”, као пе та ко ло на, ма сов но вр ши ли са бо та же и пот по
ма га ли на пре до ва ње не при ја тељ ске вој ске.

При ли ком за по се да ња Бач ке, ма ђар ска вој ска је уби ла пре ко 3.500 
љу ди, а пре ко 10.000 су би ли из ло же ни сви ре пој тор ту ри. Ме ђу пр вим 
од лу ка ма оку па то ра би ла је на ред ба о про те ри ва њу свих ли ца ко ја су 
се на се ли ла у Шај ка шкој по сле 30. ок то бра 1918. го ди не. Овом Ак ци јом 
оку па то ра, не где пре ко 2.500 ли ца је про те ра но из Шај ка шке. На опусте
ла има ња у ма ју је за по че ло на се ља ва ње ма ђар ских по ро ди ца из Бу ко
ви не, Мол да ви је и Бо сне. Ма ђа р ска др жа ва је од по се да ко ји су оте ти 
Ср би ма и Је вре ји ма фор ми ра ла фонд са на ме ром да омо гу ћи при вред но 
ја ча ње оног ста нов ни штва ко је је пот по ма га ло уво ђе ње не при ја тељ ске 
вла сти.

Сма тра ју ћи Бач ку ма ђар ском те ри то ри јом, вој не вла сти су вр ши
ле мо би ли за ци ју од го ва ра ју ћих го ди шта на од слу же њу вој ног ро ка, a 
ре зер ви сте у рад не је ди ни це (мун ка ше). Ср би су се по ка за ли као из у
зет но не по у зда ни вој ни ци. Сто га је за тра же но од Ге не рал шта ба да бу ду 
упу ћи ва ни, не у ре дов не, не го у по себ не рад не је ди ни це под по себ ном 
кон тро лом, јер су „сти гли из ве шта ји из мно гих ме ста” да су про же ти 
,,ју го сло вен ским шо ви ни змом и бољ ше вич ким иде ја ма”. У из ве шта ју 
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Ко ман де V се ге дин ског кор пу са сто ји да ће Ср би пр вом при ли ком 
оруж је окре ну ти „про тив нас, a не про тив не при ја те ља”. Би ло је и по
себ них ка жње нич ких рад них је ди ни ца са ста вље них од по ли тич ких 
осу ђе ни ка ко ји су на Ис точ ном фрон ту чи сти ли мин ска по ља. Би ло је 
и ре дов них рад них је ди ни ца од мо би ли са них ста ри јих го ди шта. Те 
је ди ни це (мун ка ши) упо тре бља ва не су за рад у по љо при вре ди, фа бри
ка ма, на раш чи шћа ва њу ру ше ви на од бом бар до ва ња, a на Ис точ ном 
фрон ту за ко па ње ро во ва и тран спорт не ра до ве. Бру тал на по ли ти ка оку
па цио ног ре жи ма ни је ус пе ла да сло ми дух и во љу Шај ка ша за бор бу за 
сло бо ду. Љу ди су се од ме та ли у ри то ве, ор га ни зу ју ћи се у вој не че те. 
Оку па тор их је час звао чет ни ци ма, час пар ти за ни ма.

То ком по след ња три ме се ца 1941. го ди не су до ви у Бач кој, одр жа ли 
су низ про це са по крат ком по ступ ку са број ним смрт ним пре су да ма. 
У ери бру тал ног раз ра чу на ва ња са сна га ма НОПа у по след њем квар
та лу 1941, из ве шта ји са те ре на упу ће ни над ле жни ма у Бу дим пе шту по
при ма ли су све алар мант ни ји ка рак тер, ма да за то ни су има ли ствар ног 
раз ло га. Та ко шеф ка пе та ни је у Но вом Са ду Ђ. Зом бо ри упо зо ра ва 
сво је прет по ста вље не да се са си гур но шћу мо гу оче ки ва ти но ве ак ци је. 
На та кав за кљу чак га, ве ли, упу ћу је „осве то љу би ви ка рак тер срп ског 
на ро да”, ко ји ће, сва ка ко, ак ци ја ма ре а го ва ти на ма сов на хап ше ња и 
су ђе ња. По ред мол бе за уво ђе ње ни за пре вен тив них ме ра у гра ду, по
ве ћа ње бро ја по ли циј ских де тек ти ва, из град њу ма сов не мре же си сте ма 
по ве ре ни ка и до у шни ка др жав не без бед но сти и др., Зом бо ри пред ла
же спро во ђе ње оп се жне ра ци је у це лом ре јо ну Ду на ва и Ти се. На ове 
алар мант не сиг на ле са те ре на бу дим пе штан ска цен трал на упра ва се 
ни је оглу ши ла, па је та ко на са мом кра ју ок то бра 1941. го ди не (28–31. 
ок то бра) пред став ник По ли тич ког оде ље ња Глав не ка пе та ни је у Бу дим
пе шти бо ра вио у Но вом Вр ба су и Но вом Са ду, са за дат ком да про у чи 
на ци о нал но пи та ње, као и про бле ме из обла сти јав не без бед но сти. Осмог 
но вем бра 1941. По ли тич ко оде ље ње Глав не ка пе та ни је под не ло је ис цр пан 
из ве штај ми ни стру уну тра шњих по сло ва о ре зул та ти ма ове ми си је. Из
ме ђу оста лог, као јед на од ме ра за спре ча ва ње ин ци де на та, пред ло жена 
је обим на ак ци ја ра ци је на те ре ну ју жне Бач ке и Но вог Са да.

У из во ђе њу Ра ци је оку па тор је ко ри стио све рас по ло жи ве вој не и 
по ли циј ске сна ге и ор га не ци вил них вла сти. Не ко ли ко не де ља ра ни је, 
16. де цем бра 1941. го ди не, Ма ђар ски пар ла мент је из гла сао, про тив но 
ме ђу на род ном пра ву „За кон о по нов ном при кљу че њу осво је них ју жних 
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те ри то ри ја ма ђар ској кру ни”, што зна чи да је чи та ва Бач ка по ста ла 
са став ни део Ма ђар ске, чи ме је упо тре ба вој ске у Ра ци ји би ла ап со лут
но не ле гал на. Ко ли ко је ова ак ци ја би ла нео прав да на нај бо ље све до чи 
и од лу ка По кра јин ског ко ми те та Ко му ни стич ке пар ти је за Вој во ди ну 
од 17. де цем бра о при вре ме ном об у ста вља њу свих ак ци ја до 1. ја ну а ра 
1942. го ди не. Уоста лом, да ли је уоп ште би ло мо гу ће из во ђе ње би ло 
ка квих озбиљ ни јих опе ра ци ја про тив оку па то ра у усло ви ма оп штег 
сло ма по кре та от по ра, као и чи ње ни ца да је уста нак тре бало да из бије 
на рав ни чар ском про сто ру и то у зим ским усло ви ма?

Дру гог ја ну а ра 1942. го ди не ка пе та ни ја ма ђар ске кра љев ске по
ли ци је у Но вом Са ду по сла ла је цир ку лар бр. 187/1941. под жу па ну 
Бачкобо дро шке жу па ни је, Ма ђар ској кр. кон тра шпи ју на жи у Но вом 
Са ду, ис по ста ви Ма ђар ског кр. жан дар ме риј ског ис тра жног оде ље ња 
у Су бо ти ци и ве ли ком жу па ну гра да Но вог Са да. Цир ку лар, под на сло
вом „По вер љи ви из ве шта ји у ве зи са срп ским пра во слав ним бо жић ним 
пра зни ци ма”, са ста вљен је на осно ву јед ног по вер љи вог шпи јун ског 
из ве шта ја од 8. до 10. де цем бра 1941. го ди не, у ко ме је ре ги стро ва на 
на вод на из ја ва јед ног се ља ка из Ма ра ди ка у Сре му, да та у Но вом Са ду: 
„Че кај те Ма ђа ри и Нем ци, до срп ског Бо жи ћа по те ћи ће ва ша крв”. 
Не ко ли ко да на доц ни је по вер љи ви до у шник чуо је сли чан раз го вор 
дво ји це љу ди, од ко јих је је дан био, на вод но, је вреј ског из гле да. По што 
упо зо ра ва на ско ри да тум пра во слав ног Бо жи ћа и оби ча је Ср ба да, за 
вре ме тог пра зни ка, при ре ђу ју пуц ња ву и лум по ва ња, цир ку лар скре
ће па жњу на мо гућ ност по сто ја ња ве зе из ме ђу се ља ка из Ма ра ди ка и 
по ме ну те дво ји це, и то у сми слу по сто ја ња не ке ор га ни за ци је. Из Бач ко
бо дро шке жу па ни је цир ку лар је упу ћен сре ским на чел ни ци ма, а ови 
су га да ље про сле ди ли оп шти на ма.

При чу о ма сов ном устан ку у Бач кој, ко ји је тре ба ло да бук не на 
срп ски Бо жић, да кле 7. ја ну а ра 1942, на свој на чин по твр ђу ју и већ 
на во ђе на два оку па тор ска до ку мен та. Пр ви је на стао 25. фе бру а ра и 
са чи њен је на осно ву из ја ва чла но ва ма ђар ске вла де. Иа ко се та да већ 
уве ли ко знао да тум су ко ба из ме ђу оку па тор ских сна га и бо ра ца Шај
ка шког пар ти зан ског од ре да – 4. ја ну ар, они из но се да је јед на гру па 
уста ни ка из Ба на та пре шла у Бач ку 7. ја ну а ра итд. Да кле, они се, уз 
из ми шље ни по да так о пре ла ску уста ни ка из око ли не Ве ли ког Беч ке
ре ка у про стор се вер но од Ти те ла у Бач ку, ко ри сте пред ви ђе ним да ту
мом на вод ног устан ка, а не да ту мом ствар ног су ко ба.
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Ве ли ки жу пан Но вог Са да је не што ела стич ни ји, па је оку пље ним 
Ср би ма Но вог Са да, 17. ја ну а ра 1942, на по ме нуо да је оче ки ва на по бу на 
бук ну ла три да на ра ни је (4. јануара) од пла ни ра ног да ту ма (7. 1) за хва
љу ју ћи по ја ча ној кон тро ли вла сти.

На рав но, при све му, не тре ба по себ но на гла ша ва ти да и јед ни и 
дру ги све сно иг но ри шу чи ње ни цу да се 4. ја ну а ра ни је ра ди ло о ди за њу 
по бу не, још ма ње устан ка ши ро ких раз ме ра, већ о слу чај ном су ко бу 
ко ји су оку па то ри на мет ну ли при пад ни ци ма Шај ка шког пар ти зан ског 
од ре да.

У на ро ду су се све бр же ши ри ле уз не ми ру ју ће ве сти. Та ко је Еви ца 
Га ври ло вић из Чу ру га, вра ћа ју ћи се 3. ја ну а ра 1942. из по се те по ро ди
ци Ђу ре Па у ни ћа, са оп шти ла сво јим уку ћа ни ма ка ко је код ових би ла 
јед на Мaђарица и ре кла: „Ако ко од Ср ба о Бо жи ћу за па ли све ћу, она 
ће му по кло ни ти пе че но пра се”.

У су ко бу са Шај ка шким, сла бо на о ру жа ним пар ти зан ским од ре
дом (све га 17 пу ша ка и 20 бом би) 4. ја ну а ра 1942. го ди не у око ли ни 
Жа бља на Пу ста ји ће вом са ла шу, број ни је ма ђар ске сна ге ре ла тив но 
бр зо су га раз би ле и на не ле му ве ли ке гу бит ке. Истог да на, че твр тог 
ја ну а ра 1942. го ди не до ла зи до са стан ка, из ме ђу ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва Кер стеш Фи шер Фе рен ца, ми ни стра на род не од бра не Бар та 
Ка ро ља и на чел ни ка ма ђар ског ге не рал шта ба ге не ралпу ков ни ка 
Фе рен ца Сом бат хе љи ја, на ком је за кљу че но да се спро ве де ра ци ја у 
Шај ка шкој.

При спро во ђе њу Ра ци је је пла ни ра на и од ма зда пре ма ци вил ном 
ста нов ни штву, а ње но из вр ше ње по ве ре но је ко ман дан ту Пе те ар ми је 
са се ди штем у Се ге ди ну, ге не ра лу Фе ке те Хал миЦајд нер Фе рен цу. Он је 
тим по во дом из дао по себ на упут ства тру па ма од ре ђе ним за из вр ше ње 
Ра ци је. У јед ном од ње го вих на ре ђе ња пи ше: У ма ти цу умр лих, по гину
лих и не ста лих осо ба тре ба као окол ност смр ти на ве сти из раз уби јен 
то ком ору жа ног ко му ни стич ког су ко ба. Овај по сту пак је по тре бан, да би 
се на осно ву ње га мо гао по кре ну ти по сту пак ра ди од у зи ма ња имо ви не.

На чел ник Ге не рал шта ба је по сле при ма ња из ве шта ја о су ко би ма 
код Жа бља по кре нуо пред ви ђе ни опе ра тив ни план. За ко ман дан та 
ак ци је је по ста вио ге не ра ла Фе рен ца Фе кет хал ми ја Цајд не ра, а овај је 
за ко ман дан та опе ра цијâ од ре дио пу ков ни ка Ла сла Де а ка.

Страх од на ја вље ног на вод ног срп ског устан ка за Бо жић, до био 
је код ма ђар ског ста нов ни штва Шај ка шке још ви ше на ре ал но сти и 
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увер љи во сти. Че твр тог ја ну а ра, исто га да на ка да је до шло до су ко ба, део 
ма ђар ског ста нов ни штва Чу ру га и Жа бља, али и оста лих шај ка шких 
ме ста, чув ши да се во де „огор че не бор бе са до бро на о ру жа ним” пар
ти зан ским бан ди ти ма, од мах је би ло на о ру жа но, а фор ми ра ни су и 
од бо ри ко ји су има ли за да так да се об ра чу на ју са не ло јал ним и не за
хвал ним Ср би ма. Истог да на, у Чу ру гу је ухап ше но, уби је но и под лед 
ба че но 25 нај ви ђе ни јих Ср ба и Је вре ја ко ји су по оце ни Од бо ра за ра
ци ју има ли нај не по сред ни ју ве зу са ору жа ним устан ком. Пр вог да на 
под удар ра ци је до шао је и сам Жа баљ као сре ско сре ди ште.

Већ 5. ја ну а ра 1942. го ди не ма ђар ске вој не вла сти из вр ши ле су зна
чај ни ју кон цен тра ци ју сво јих сна га у Но вом Са ду и Шај ка шкој. Та ко 
је ко ман да 15. пе ша диј ске бри га де на че лу са Јо же фом Гра ши јем, ге не
рал штаб ним пу ков ни ком, пре ме ште на из Сом бо ра у Но ви Сад, док је 
на ред бом на чел ни ка Ге не рал шта ба Фе рен ца Сом бат хе љи ја ба та љон 
Два де се тог пу ка рас по ре ђен у око ли ну Жа бља, ка ко би вој ска мо гла 
успе шни је да ин тер ве ни ше и бр же до спе у глав на „гне зда ха ра ња чет
ни ка и ко му ни ста” и са њи ма се од луч но об ра чу на. За глав но ко ман
ду ју ћег у ра ци ји од ре ђен је, не слу чај но, Фе ренц Фе ке те хал миЦајд нер, 
ко ман дант Пе тог до мо бран ског кор пу са, а за глав ног опе ра тив ца пу ков
ник Ла сло Де ак, ко ман дант Де ве тог пе ша диј ског пу ка. Фе ке те хал ми
Цајд нер, нео спор но не мач ки чо век и ви со ки ма ђар ски офи цир, имао 
је за да так да спро ве де ра ци ју, тј. уна пред ис пла ни ра ну ак ци ју де ср би
за ци је, али и да от поч не ра ди кал ни је ре ша ва ње је вреј ског пи та ња, не 
са мо на овим про сто ри ма, већ и у чи та вој Ма ђар ској.

Фе ренц Сом бат хе љи је 5. ја ну а ра увео је дин стве ну ко ман ду за све 
ору жа не сна ге, пре у зи ма ју ћи вођ ство над жан дар ме ри јом и по ли ци јом. 
Ова квим ме ра ма се при бе га ва ло са мо у из у зет ним слу ча је ви ма. Ова 
ак ци ја је сма тра на рат ном опе ра ци јом, па су из ве шта ји са те ре на у 
Бач кој под но ше ни у ис тој фор ми као и они са Ис точ ног фрон та. То до
ка зу је да је са свим де ша ва њи ма у Шај ка шкој мо рао би ти упо знат сâм 
др жав ни врх, на че лу са ад ми ра лом Хор ти јем.

Вла сти су у ра ци ји ан га жо ва ле око две хи ља де вој ни ка и жан дар
ма, по ред на о ру жа ног ло кал ног ста нов ни штва. Цен тар за ру ко во ђе ње 
ра ци јом у Шај ка шкој био је у Жа бљу, где су се већ 5. ја ну а ра оку пи ли, 
по ред Ла сла Де а ка и Ге зе Ба то риа, ко ман дан та жан дар ме риј ских сна га, 
Фе ренц Фо ти, опу но мо ће ник Дру ге Д под гру пе ма ђар ског Ге не рал
шта ба за во ђе ње ис тра ге про тив ко му ни ста у Ју жним кра је ви ма, али и 
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нај ви ши пред став ни ци ци вил не вла сти: ве ли ки жу пан Бачкобо дро шке 
жу па ни је Лео Де ак и под жу пан Ер не Бај шаи.

Део ма ђар ског ло кал ног ста нов ни штва, охра бре но све ве ћом кон
цен тра ци јом ма ђар ских вој ни ка и жан дар ме риј ских сна га, устре мио 
се на не за шти ће но пра во слав но ста нов ни штво, али и на Је вре је, те је 
на ред них да на усле дио пра ви ма са кр. По себ но је под удар до шао жа
баљ ски срез и сам Жа баљ, као сре ско се ди ште, али и Чу руг и ме ста Ти
тел ског сре за. Го то во сви ви ђе ни ји Ср би и Је вре ји ових ме ста стра да
ли су, јер су има ли сна жног ути ца ја на ло кал но ста нов ни штво. Ме ђу 
пр ви ма су стра да ли учи те љи, ле ка ри, бив ши ју го сло вен ски стра нач ки 
пр ва ци, али и за на тли је, тр гов ци и ви ђе ни ји срп ски и је вреј ски до ма
ћи ни, ко ји са на род но о сло бо ди лач ким по кре том ни су има ли го то во 
ни ка кве ве зе. Ме ђу жр тва ма ра ци је на шао се и из ве стан број чла но ва 
по ро ди ца и род би не по ги ну лих и ухап ше них бо ра ца Шај ка шког пар
ти зан ског од ре да и оних за ко је се зна ло да су би ли бор ци, или су се 
на ла зи ли у бек ству.

У са мој Шај ка шкој ма сов на хап ше ња и уби ства су тра ја ла од 4. до 
19. ја ну а ра. Сву да је прет хо ди ло ши ре ње алар мант них ве сти и фор ми
ра ње од бо ра, чи ји је је дан од основ них за да та ка био са ста вља ње или 
ком пле ти ра ње спи ско ва са име ни ма не по вер љи вих Ср ба, из да ва ње, од 
стра не ци вил них вла сти, на ред би о за бра ни на пу шта ња ку ћа, за др жа
ва ња и кре та ња по ули ца ма, за тва ра њу и за сти ра њу про зо ра, пре стан ку 
ра да јав них ло ка ла, за бра ни зво ње ња и бо го слу же ња за вре ме пра во
слав них бо жић них пра зни ка, као и на ред них да на по сле Бо жи ћа, сме
њи ва ње свих Ср ба чи нов ни ка, пред став ни ка и оп штин ских ча сни ка. 

Све на ред бе, из да ва не су из ме ђу 4. и 6. ја ну а ра и упу ће не у оп шти
не од стра не сре ског на чел ни ка жа баљ ског сре за Бе ле Ву ко ва ри ја. По 
ње го вом одо бре њу, а ка сни је уз са гла сност бра хи јал не ко ман де, на о ру
жа на су по вер љи ва ци вил на ли ца, ко ја су се од пр вог да на укљу чи ла у 
ра ци ју. Та ко су та ли ца, као на при мер у Чу ру гу, као и не ким дру гим 
ме сти ма, још пре до ла ска ору жа них сна га из вр ши ла бло ка ду ме ста и 
от по че ла са хап ше њем, од но сно уби ја њем не ду жних гра ђа на. Не за ви
сно од по ме ну тих ак ци ја ци ви ла, по до ла ску ору жа них сна га при сту
пи ло би се бло ка ди се ла. Ме шо ви те жан дар ме риј сковој нич ке па тро ле, 
уз су де ло ва ње по вер љи вих гра ђа на као до брих по зна ва ла ца ло кал них 
при ли ка и љу ди, на осно ву спо ме ну тих спи ско ва о сум њи вим ли ци ма, 
још че шће ван њих, под из го во ром ле ги ти ми са ња хап си ле су ста нов
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ни ке, без об зи ра на пол и ста рост, од во ди ле их у раз не оп штин ске про
сто ри је, та мо их за тва ра ли, му чи ли и уби ја ли.

Ло кал ни ор га ни ма ђар ске вла сти че сто су упо зо ра ва ли да су во ђе 
от по ра пре ма ма ђар ској вла сти пра во слав ни све ште ни ци. За то ни је 
слу чај но да су од све ште них ли ца у ра ци ји стра да ли: Ми лош Ка тић, 
Че до мир Ере мић и Ге ор ги је Жи ва нов, жа баљ ски па ро си, Бран ко Ва ка
њац и Па вле Ко стић, чу ру шки све ште ни ци, Ан ђел ко Гр бић про то је реј 
из Ђур ђе ва са су пру гом Ол гом, Ге ор ги је Па ра бућ ки, про то на ме сник 
из Ти те ла, Све то зар Вла шка лић, про то пре зви тер мо шо рин ски и Јо ван 
Ви слав ски, све ште ник го спо ђи нач ки. При ли ком из во ђе ња ове бру тал
не ак ци је жи во те су из гу би ли и Ду шан Вла шка лић, бо го слов, Во јин 
Љу би чић, ка лу ђер и Сте ван Ма сла вар, бо го слов из Чу ру га.

Иста си ту а ци ја се по но ви ла у Но вом Са ду, где су у тро днев ном ма
са кру жи во те из гу би ли Ми ли вој По по вић, про то је реј, члан Цр кве ног 
су да Епар хи је бач ке, Вла ди слав Јан ку лов, про то је реј, ар хи је риј ски на
ме сник, Сте ван Иван че вић, про то је реј, Вељ ко Зу ца јић, је реј, про фе сор 
бо го сло ви је у Срем ским Кар лов ци ма и Алек сан дар Ер де љан, ђа кон при 
са бор ном хра му у Но вом Са ду.

Шај ка шка се ла оста ла су го то во без ијед не је вреј ске по ро ди це, 
ко је су нај ве ћим бро јем би ле тр го вач ке, али су и мно ге бо га те срп ске 
по ро ди це по сле зло ста вља ња уби је не и ба че не под лед Ти се, а њи хо ва 
имо ви на не ми ло срд но је опљач ка на.

У Чу ру гу је због на вод не по бу не за тво ре ни ка у јед ном жит ном 
ма га зи ну, на ухап ше не отво ре на ми тра ље ска ва тра. Од мах по том иста 
си ту а ци ја се зби ла и у дру гом ма га зи ну. Исто вре ме но по у би ја ни су 
за тво ре ни ци у оп шти ни. Те шко је да ће ика да би ти утвр ђен та чан 
број уби је них у Шај ка шкој. Нај ни жи мо гу ћи број из но си пре ко 2.000 
ду ша.

По је ди на шај ка шка ме ста ни су до жи ве ла стра шан по кољ. У жа
баљ ском сре зу од ра ци је су по ште ђе ни са мо На даљ, док су у Ти тел ском 
сре зу то би ли Каћ, Бу ди са ва и оба Ко ви ља. У по је ди ним ме сти ма, као 
на при мер у На да љу, Ка ћу, Гор њем и До њем Ко ви љу, за бе ле же ни су 
слу ча је ви где су се пред став ни ци ло кал них ци вил них вла сти су про
ста ви ли из во ђе њу Ра ци је, ма да у ар хив ској гра ђи ни су про на ђе не на
ред бе ко је би ука зи ва ле да је Ра ци ја у тим ме сти ма од нај ви ших вла сти 
пла ни ра на.

На кон за вр шет ка ра та, ру ка прав де је сти гла по је ди не уче сни ке и 
ор га ни за то ре ра ци је у Шај ка шкој: „Вој ни суд 3. ју го сло вен ске ар ми је 
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у Но вом Са ду је 1. но вем бра 1945. осу дио на смрт ве ша њем Ге зу Ба то
ри ја и др Јо же фа Ке ње ки ја, а на смрт стре ља њем др Леа Де а ка, Ми ла на 
Л. По по ви ћа, Ђу лу Кра ме ра и Ђу лу Зом бо ри ја.

Пре су дом Вр хов ног су да Вој во ди не 31. X 1946. на смрт су осу ђе ни 
Фе ренц Фе ке те хал миЦајд нер (јав но ве ша ње у Жа бљу), Јо жеф Гра ши 
и Мар тон Зел ди (јав но ве ша ње у Но вом Са ду), Фе ренц Сом бат хе љи, 
Ла још Гал, Ер не Бај шаи, Ми клош Нађ, Фе ренц Ба јор и Пал Пе ре па тић 
(стре ља ње)”.

Но ви Сад, 5. ја ну ара 2021. Пе тар Ђур ђев

* Из во ри: Зво ни мир Го лу бо вић, Ра ци ја у Ју жној Бач кој, Но ви Сад 1990. Дра го 
Ње го ван, Ра ци ја: III гру па ма сов них зло чи на, Но ви Сад 2008. Гру па ау то ра, Но ви Сад 
у ра ту и ре во лу ци ји, књи га 1, Но ви Сад 1976. Алек сан дар Ка саш, Ма ђа ри у Вој во ди ни 
1941–1945, Но ви Сад 1996.
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„Има љу ди чи ји је жи вот та ко до бро ис пу њен 
да ни сво јом смр ћу не мо гу да нас обес хра бре.”

Иво Ан дрић

Мо рам, од мах на по чет ку ово га тек ста, да на по ме нем да сам, као 
је дан од оних ко ји ко ри сти дру штве не мре же и ин тер нет, био им пре
си о ни ран ви ђе ним при ло зи ма др Не бој ше Ку зма но ви ћа ко је је месе
цима, ско ро сва ко днев но, об ја вљи вао на сво јој Феј сбук стра ни ци под 
на зи вом КУЛ ТУ РА СЕ ЋА ЊА. 

При ву као ме је, пр во, на зив ове, сло бод но мо же мо ре ћи Ру бри ке 
или Фељ то на, у ко јој је об ја вљи вао по јед ну фо то гра фи ју – пор трет стра
дал ни ка ко ји су, ни кри ви ни ду жни, стра да ли од не при ја тељ ске ру ке 
у исто риј ски до бро по зна тој Чу ру шкој ра ци ји, у вре ме Бо жић них пра
зни ка 1942. го ди не. Ко ли ко ме се ћа ње слу жи, на ча со ви ма исто ри је ни
смо би ли упо зна ти са овим звер стви ма Хор ти је вих вој ни ка и њи хо вих 
по ма га ча над не ду жним на шим на ро дом, тих хлад них ја ну ар ских да
на у сле де ћим ме сти ма: Чу ру гу, Жа бљу, Ђур ђе ву, Гар ди нов ци ма, Го спо
ђин ци ма, Ви ло ву, Ло ку, Ти те лу, Мо шо ри ну, Шај ка шу, Ки са чу, Ср бо
бра ну, Те ме ри ну, Бе че ју и Но вом Са ду. У свом кр ва вом пи ро ва њу из
вр ши ли су, до та да не по знат у исто ри ји све та, не ви ђе ни зло чин, пра ви 
ге но цид над јед ним на ро дом, са не за пам ће ним звер ским му че њем 
и су ро вим ли кви да ци ја ма. И данда нас су ми ду бо ко уре за не у се ћа ње 
фо то гра фи је ра ци је у Но вом Са ду, са ле ше ви ма на ули ца ма у цен тру 
гра да... 

Нажа лост, та чан број на стра да лих ни ка да ни је до кра ја утвр ђен, 
али се, по не ким до ступ ним вој ним до ку мен ти ма, сма тра да их је би ло 
пре ко 12 хи ља да. Тај број је, ка сни је, по при лич но ми ни ми зи ран, да би 
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се, не знам из ко јих раз ло га, ума њио зло чи нач ки ефе кат овог кр ва вог 
пи ра ма ђар ских хор ти је ва ца...

Да кле, ову ак ци ју пред ста вља ња жр та ва Чу ру шке ра ци је тре ба у 
сва ком по гле ду по здра ви ти и по др жа ти, јер не тре ба до зво ли ти да нам 
твор ци но ве исто ри је из бри шу ко лек тив но пам ће ње на ше но ви је, а и 
ста ри је, исто ри је на ших на ро да. Под се ћа ње на жр тве ове ра ци је је до
ку мен то ва но фо то гра фи јом – пор тре том стра дал ни ка, ње го вим лич ним 
по да ци ма и ар хив ском до ку мен та ци јом за ве де ном у Ар хи ву Вој во ди не. 
Са свим ко рект но и про фе си о нал но ура ђе но.

О овој те ми би, ко ри сте ћи рас по ло жи ву до ку мен та ци ју Ар хи ва, 
мно ги исто ри ча ри и ана ли ти ча ри мо гли да да ју сво ју реч у ви ду пу бли
ка ци ја и мо но гра фи ја ко је би, по том, би ле до ступ не ши рој јав но сти и 
свим за ин те ре со ва ним за овај део на ше но ви је исто ри је. 

Ов де бих се освр нуо на ма ло пре спо ме ну ту фо то гра фи ју – пор
тре те стра да лих ко ји су, ка ко сам већ на вео, уред но кла си фи ко ва ни у 
бо га том фун ду су Ар хи ва Вој во ди не. Фо то гра фи ја већ не ко ли ко ве ко ва 
жи ви свој жи вот и као та ква је у мно гим при ли ка ма до ка за ла сво ју 
оправ да ност и пре ку по тре бу за по сто ја њем. Ка ко је од свог на стан ка 
(1826. го ди не – Ни се фор Ни јепс на пра вио фо то гра фи ју за ко ју се сма
тра да је пр ва ура ђе на фо то гра фи ја) до жи вела мно га тех нич ка уна пре
ђе ња и вре ме ном за у зи ма ла све ва жни ју уло гу у жи во ту и ра ду чо ве ка, 
та ко се и у овом на шем слу ча ју пред ста вља ња не ви них жр та ва Чу ру шке 
ра ци је по ка за ла као из ван ре дан до ку мент за иден ти фи ка ци ју истих. 
И не са мо то. По сма тра њем при ка за них фо то гра фи ја, у овом се ри ја лу 
Кул ту ра се ћа ња, до ла зи мо до не ко ли ко за кљу ча ка. Пре све га ви ди мо 
и пре по зна је мо ли ко ве стра да лих, ви ди мо, за тим, уме ће та да шњих фо
то гра фа ко ји су, сни ма ју ћи ове фо то гра фи је ис по што ва ли сва пра ви
ла сво га за на та сни ма ју ћи по је ди нач не и груп не, по ро дич не, пор тре те 
у сво јим фо то граф ским рад ња масту ди ји ма. Ви ди мо и ква ли тет ну изра
ду фо то гра фи ја ко је, и по ред то ли ко го ди на од њи хо ве из ра де, из гле дају 
све же као да су ура ђе не не дав но. И, по ме ни још јед на ка рак те ри сти ка 
ова квих фо то гра фи ја – до ку ме на та је та што је на њи ма за бе ле же но, 
не све сно, јед но вре ме ко је се огле да ло у кул ту ри жи вље ња у тим ма лим 
сре ди на ма. Ви ди се и та да шња мо да, ка ко у обла че њу, та ко и у но ше њу 
фри зу ра, ко је су, углав ном, би ле у та да шњем мод ном трен ду.

Не ко је ре као да је фо то гра фи ја за у ста вље ни тре ну так вре ме на на 
шта обич но до да јем не ку сво ју де фи ни ци ју ка да је фо то гра фи ја у пи та
њу: фо то гра фи ја је не под ми тљи ви за бе ле же ни тре ну так јед ног вре ме на 
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у ко ме је на ста ла. Тре ну так ко ји, по том, тра је све до че ћи упра во о том 
мо мен ту сво га на стан ка. И, одав но одо ма ће ни из раз ка да је фо то гра фија 
у пи та њу: је дан по глед ви ше вре ди од хи ља ду из го во ре них ре чи, из раз 
ко ји је сво је оправ да ње до са да на шао не бро је но пу та. Бе ле же ни су 
тре ну ци ве за ни за ле по ту жи вље ња и, на жа лост, и они дру ги што су 
део жи вот не ствар но сти о ко ји ма са да пи ше мо.

Да кле, об ја вље не фо то гра фи је и оне ко је тре ба да бу ду у на ред ном 
пе ри о ду пред ста вље не, као и оне ко је се на ла зе у бо га тој збир ци Ар хи ва 
Вој во ди не, не ми су све до ци јед ног вре ме на ко јег се, за хва љу ју ћи упра во 
њи ма и пра те ћим пи са ним до ку мен ти ма, са да, по сле то ли ко го ди на, уз 
ве ли ко ан га жо ва ње др Не бој ше Ку зма но ви ћа, се ћа мо и по ку ша ва мо 
да отрг не мо од за бо ра ва. Ста ри ји ма за под се ћа ње, а мла ди ма за на ук, да 
на у че пре бо га ту исто ри ју сво јих пре да ка, ко ји су им мно го то га оста
ви ли у ама нет, у њи хо во исто риј ско на сле ђе.

У Бе о гра ду, Рај ко Р. Ка ри шић, дипл. инж. маш.
15. 12. 2020. л. Г. Ли ков ни умет ник фо то гра фи је УЛУ ПУДСа
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