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Пред го вор изда ва ча

Кому ни стич ка власт у нека да шњој југо сло вен ској држа ви фор си ра ла је само 
сећа ње на сво ју про шлост, сa и више него изра же ним три јум фа ли змом побед нич-
ке остра шће не  иде о ло ги је. Пре ћут на забра на поми ња ња и осу је ћи ва ње истра жи-
ва ња стра да ња при пад ни ка поје ди них наци о нал них зајед ни ца били су у функ ци ји 
држав не поли ти ке забо ра ва одре ђе них вели ких зло чи на што су их, реци мо, почи-
ни ли при пад ни ци хрват ског наро да над срп ским живљем у Неза ви сној Држа ви 
Хрват ској 1941–1945. годи не. 

Тешко је схва ти ти зашто код Срба колек тив но сећа ње на вели ка стра да ња суна-
род ни ка још увек не почи ва на одре ђе ним поу зда ним пре ми са ма, него је то пре 
резул тат про ми шља ња и анга жо ва ња поје ди на ца или тек мањих гру па. Можда би 
тре ба ло да се више угле да мо на Јевре је и њихов широ ки систем под се ћа ња на тра-
ге ди ју која их је заде си ла? Или на Немач ку, с обзи ром на чиње ни цу да је та држа ва 
тако ђе раз ви ла систем чува ња реле вант них пода та ка о при пад ни ци ма сво јих вој-
них сна га и њихо вим гро би шти ма расу тим по стра ним тери то ри ја ма?

Тра га ње и при ку пља ње пода та ка о рат ним жртва ма срп ског наро да углав ном 
је – како смо и кон ста то ва ли – пре пу ште но поје дин ци ма, чије напо ре подр жа ва 
Музеј жрта ва гено ци да, као цен трал на инсти ту ци ја Репу бли ке Срби је која се бави 
том темом.

При ме ра ради, истра жи вач ки рад Фра ње Фаби ја не ца, по зави чај но сти из 
Запад не Сла во ни је, на утвр ђи ва њу рат них стра дал ни ка села Бежа ни је у општи ни 
Нови Бео град, Музеј је одлу чио да 2016. годи не публи ку је као аутор ско дело под 
насло вом Жртве села Бежа ни је у свет ским рато ви ма; Нико ла Д. Турај лић и Маје 
Кља ић-Веј но вић су изве сни осе ћај дуга пре ма род ном кра ју оства ри ли руко пи сом 
У раља ма гено ци да – Стра да ње ста нов ни штва Стр ме на, Цркве ног Бока и Ивањ
ског Бока у XX веку, обја вљен 2017. годи не, а изда вач њихо ве књи ге је тако ђе Музеј 
жрта ва гено ци да...

+++

Из наве де ног је очи то да, нажа лост, обим ној лите ра ту ри о стра да њу на под руч-
ју оку пи ра не Кра ље ви не Југо сла ви је у Дру гом свет ском рату врло мали део чине 
дела наста ла на осно ву аутен тич них изво ра, а још мањи број књи га почи ва на нај-
дра го це ни јим изво ри ма – они ма који садр жа ва ју спи ско ве жрта ва. То се посеб но 
одно си на срп ске жртве, још више на стра да ле Роме док је нешто боља ситу а ци ја 
кад је реч о јевреј ским стра дал ни ци ма.

У том кон тек сту тре ба потра жи ти и раз ло ге зашто је пита ње бро ја жрта ва Дру-
гог свет ског рата на под руч ју нека да шње Кра ље ви не Југо сла ви је и даље отво ре но 
и пред ста вља пред мет жуч них поле ми ка.
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Ораховички попис жртава Другог свјетског рата

Еди ци ја „Изво ри“, коју зајед нич ки покре ћу Музеј жрта ва гено ци да и Одбор за 
Јасе но вац Све тог архи је реј ског сабо ра Срп ске пра во слав не цркве успо ста вље на је 
с циљем да се та зја пе ћа пра зни на нај зад поч не да попу ња ва.

Прво изда ње у овој еди ци ји је књи га Ора хо вич ки попис, наста ла на осно ву спи-
ска који је 1983. и 1984. годи не сачи нио тада шњи јеро мо нах Мана сти ра Ора хо ви це 
у Епар хи ји Сла вон ској Леон ти је (Ала ва ња), сада наста њен у Сје ди ње ним Аме рич-
ким Држа ва ма. Овај спи сак, који је при ре дио Дра го слав Илић, сарад ник Репу-
блич ког цен тра за истра жи ва ње рата, рат них зло чи на и тра же ње неста лих лица 
у Бањој Луци, покри ва тери то ри ју неко ли ко паро хи ја што су их тра ди ци о нал но 
опслу жи ва ли мона си Мана сти ра Ора хо ви це, који су сход но томе добро позна ва ли 
ситу а ци ју „на тере ну“ и на осно ву лич них кон та ка та, један од њих, успео да сачи ни 
поме ну ти спи сак.  

Чиње ни ца да је Ора хо вич ки попис доно си нових 128 име на и пре зи ме на стра-
дал ни ка у одно су на попис жрта ва који је 1964. годи не спро ве ден на тери то ри ји 
тада шње СФР Југо сла ви је – а на чијој реви зи ји трај но ради Музеј жрта ва гено ци-
да – све до чи о томе коли ко је вели ко нео бра ђе но поље откри ва ња, истра жи ва ња 
и обја вљи ва ња веро до стој них изво ра о стра да њу на под руч ју Кра ље ви не Југо сла-
ви је у Дру гом свет ском рату и, у скла ду с тим, коли ко је исто ри ча ри ма, али и дру-
гим струч ња ци ма, тешко да изне су аде кват не закључ ке док је то поље очи глед но и 
даље сла бо истра же но.

Зајед нич ки про је кат Музе ја жрта ва гено ци да и Одбо ра за Јасе но вац Све тог 
Архи је реј ског Сабо ра Срп ске Пра во слав не Цркве у фор ми еди ци је „Изво ри“ 
тре ба ло би да допри не се да таква ситу а ци ја конач но поч не да се мења. Про је кат 
потвр ђу је и да се наста вља реа ли за ци ја све га оног што је запи са но у зако ну о осни-
ва њу Музе ја као и у Про то ко лу о сарад њи са Архи вом Срп ске Пра во слав не Цркве.

Др Вељ ко Ђурић Миши на,
дирек тор Музе ја жрта ва гено ци да

Епи скоп Пакрач ко-сла вон ски Јован (Ћули брк)
пред сед ник Одбо ра за Јасе но вац

Све тог Архи је реј ског Сабо ра Срп ске Пра во слав не Цркве
и Управ ног одбо ра Музе ја жрта ва гено ци да
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Напо ме на при ре ђи ва ча

Извор ни мате ри јал којег ста вља мо на увид струч ној, али и широј јав но сти про-
на ђен је међу ста рим доку мен ти ма у мана сти ру Ора хо ви ца у Епар хи ји Пакрач ко-
сла вон ској, а доно си попис жрта ва Дру гог свјет ског рата из мје ста Ора хо ви це и 
десет окол них села – осам се нала зи у ора хо вич кој општи ни (Сла тин ски Дре но вац, 
Пре ко ра ча ни, Пуши на, Доња Пишта на, Гор ња Пишта на, Дузлук, Коко чак и Крај-
на) а два у општи ни Подрав ска Сла ти на (Ђури чи ћи и Гор њи Меља ни). Спи ско ви 
су сачи ње ни у седам доку ме на та од којих је један саста вљен ћири ли цом а оста-
лих шест лати нич ним писмом. Ћири лич ни доку мент је пот пи сао саста вљач, тада 
адми ни стра тор Дре но вач ке паро хи је, јеро мо нах Леон ти је (Ала ва ња). Овај пода так 
нам је послу жио као пола зи ште у даљем тра га њу за чиње ни ца ма о вре ме ну и начи-
ну саста вља ња ових спи ско ва. 

Међу архив ском гра ђом мана сти ра Ора хо ви ца про на ђен је и доку мент којим 
тада шњи адми ни стра тор Епар хи је Сла вон ске, митро по лит загре бач ко-љубљан ски 
Госпо дин Јован на теме љу Саоп ште ња Све тог Архи је реј ског Сино да Срп ске Пра-
во слав не Цркве од паро хиј ског све штен ства тра жи да за сво је паро хи је саста ве 
спи ско ве поги ну лих и неста лих паро хи ја на током Дру гог свјет ског рата.1 Посту-
па ју ћи по овом доку мен ту, јеро мо нах Леон ти је (Ала ва ња), саста вио је спи ско ве 
стра да лих пра во слав них Срба из села која је као све ште ник опслу жи вао. 

Из раз го во ра епи ско па пакрач ко-сла вон ског Госпо ди на Јова на са данас архи-
ман дри том Леон ти јем сазна ли смо и метод њего вог рада. Он је током 1984. годи не 
оби шао све спо ме ни ке подиг ну те поги ну лим бор ци ма и цивил ним жртва ма рата у 
поме ну тим мје сти ма и са спо ме ни ка пре пи сао име на и оста ле подат ке о стра да ли-
ма. Затим је са слу жбе ни ци ма локал ног Саве за удру же ња бора ца Народ но о сло бо-
ди лач ког рата (СУБ НОР)2 поно во про шао кроз ова ко саста вље не спи ско ве како би 
их допу нио евен ту ал но новим пода ци ма. Ова квим начи ном рада отац Леон ти је је 
попи сао 439 стра да лих пра во слав них Срба из паро хи ја које је опслу жи вао. Попи-
сом су обу хва ће ни поги ну ли, уби је ни и неста ли, а за сва ку осо бу поје ди нач но 
при ку пље ни су сље де ћи пода ци: име, пре зи ме, зани ма ње, годи не ста ро сти, мје сто 
смр ти и годи на смр ти. Данас није могу ће утвр ди ти коли ко пода та ка је при ку пље-
но директ но са спо ме ни ка, а коли ко накнад ним раз го во ри ма.

Ипак, поме ну ти пода ци, а има ју ћи у виду струк ту ру Ора хо вич ког попи са, наво-
де нас на закљу чак да овај попис доно си подат ке попи са жрта ва Дру гог свјет ског 
рата којег је Савез бора ца Народ но о сло бо ди лач ког рата (СБНОР) спро вео 1950. 

1 Архив Епар хи је Пакрач ко-сла вон ске, 35–83, Саоп ште ње Све тог Архи је реј ског Сино да о саку пља њу 
пода та ка о стра да лим све ште ни ци ма и вјер ни ци ма Срп ске Пра во слав не Цркве у Дру гом свјет ском рату, 
5. новем бар 1983.

2  Савез бора ца народ но о сло бо ди лач ког рата фор ми ран је 1947. годи не, а 1961. је про мје нио назив 
у Савез удру же ња бора ца Народ но о сло бо ди лач ког рата. Више види у: Max Berg holz, „Među rodo lju bi ma, 
kupu som, svi nja ma i var va ri ma: Spo me ni ci i gro bo vi NOR-a 1941-1945. godi ne“, у: 60 godi na od zavr šet ka Dru
gog svjet skog rata – kako se sje ća ti 1945. godi ne, Sara je vo 2006, 75–100, стр. 77.
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Ораховички попис жртава Другог свјетског рата

годи не.3 Како је СУБ НОР у касни јем пери о ду руко во дио изград њом спо ме ни ка 
НОР-у на чита вом југо сло вен ском под руч ју то су на њима били испи са ни и пода ци 
који ма је рас по ла га ла ова орга ни за ци ја, а сва ка ко и пода ци из спро ве де ног попи-
са. Поред пре пи са пода та ка са спо ме ни ка и раз го во ра са локал ним слу жбе ни ци-
ма СУБ НОР-а саста вљач Ора хо вич ког попи са је морао има ти увид и у доку мен та 
неког при ја шњег попи са, а са обзи ром на сарад њу са СУБ НОР-ом то је могао бити 
само попис из 1950. годи не. На ова кав закљу чак наво де нас и пода ци који се нала зе 
у Ора хо вич ком попи су, а који сигур но нису били испи са ни на спо ме ни ци ма жрта-
ва рата, нити су у усме ним раз го во ри ма могли бити тако пре ци зно изне се ни за све 
жртве. На ова кав закљу чак наво ди нас и метод кла си фи ка ци је смрт но стра да лих 
жрта ва рата. Иако је од све ште ни ка тра жен „спи сак поги ну лих и неста лих паро хи-
ја на у про шлом свет ском рату“4, саста вљач Ора хо вич ког попи са жртве је поди је лио 
у кате го ри је поги ну ли, уби је ни и неста ли. Тешко је прет по ста ви ти да би неко коме 
истра жи ва ње жрта ва рата није стру ка сам могао напра ви ти ова кво нијан си ра ње.

При ли ком пре пи са и при пре ме спи ско ва Ора хо вич ког попи са за обја вљи ва-
ње, у намје ри очу ва ња извор но сти задр жа ли смо све карак те ри сти ке ори ги нал ног 
тек ста укљу чу ју ћи и све гре шке наста ле при ли ком испи си ва ња име на лого ра, као 
и све очи глед не гра ма тич ке и пра во пи сне гре шке.

У намје ри пре ци зни је про цје не извор не ври јед но сти Ора хо вич ког попи са упо-
ре ди ли смо га са спи ско ви ма до сада нај о бу хват ни јег и нај пот пу ни јег попи са 
Жртве рата 1941–1945.5 Како нам није био циљ спро ве сти укуп ну и конач ну ана-
ли зу спи ско ва, већ тек про цје ну њихо ве извор не ври јед но сти, ана ли зу смо огра ни-
чи ли на поре ђе ње пара ме та ра име и пре зи ме, а из попи са Жртве рата 1941–1945. 
кори сти ли смо само спи ско ве насе ље них мје ста обу хва ће не и Ора хо вич ким попи
сом.  Резул та ти су сље де ћи:

Од укуп но 439 попи са них жрта ва Дру гог свјет ског рата из поме ну тих мје-
ста Ора хо вич ким попи сом је обу хва ће но 128 лица која нису обу хва ће на попи сом 
Жртве рата 1941–1945. што изно си 29,15% нових име на у одно су на уку пан број 
попи са них. С обзи ром да мето до ло ги ја попи са жрта ва из 1950. годи не који је сачи-
ни ла борач ко удру же ње, чије резул та те је очи глед но пре у зео и допу нио отац Леон-
ти је, није нужно била исто вет на са мето до ло ги јом попи са Жртве рата 1941–1945. 
посто ји реал на могућ ност про мје не бро ја нових попи са них жрта ва. Овај број би 
могао бити незнат но ума њен уко ли ко би се утвр ди ло да је нека од ових жрта ва 
уне та на спи сак жрта ва неког дру гог мје ста јер су попи сом Жртве рата 1941–

3 Mate Rupić, „Popis žrta va Dru go ga svjet skog rata u Hrvat skoj iz 1950. godi ne“, у: Dija log povje sni ča ra  
isto ri ča ra 4, Zagreb 2001, стр. 539–552.

4 Архив Епар хи је Пакрач ко-сла вон ске, 35–83, Саоп ште ње Све тог Архи је реј ског Сино да о саку пља њу 
пода та ка о стра да лим све ште ни ци ма и вје р ни ци ма Срп ске Пра во слав не Цркве у Дру гом свјет ском рату, 
5. новем бар 1983.

5 Ријеч је о попи су којег је 1964. про вео Саве зни завод за ста ти сти ку Соци ја ли стич ке Феде ра тив не 
Репу бли ке Југо сла ви је (СФРЈ). Попис је имао неко ли ко мето до ло шких ома шки и како није дао жеље не 
резул та те њего во кори ште ње је ста вље но под ембар го. Реви зи ју овог попи са данас ради Музеј жрта ва 
гено ци да. Више о попи су и достиг ну тим резул та ти ма реви зи је види на стра ни ци: http://www.muzejgeno-
cida.rs/85-novosti/257-попис-жртава-рата-1941-1945.html (25.01.2017)
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Бр.  Мјесто   Укупно пописаних   Нових
 1  Ораховица  58  21
 2  Слатински Дреновац  52  19
 3  Горњи Мељани  35  5
 4  Прекорачани  4  0
 5  Пушине  95  31
 6  Доња Пиштана  28  4
 7  Горња Пиштана  43  13
 8  Дузлук  51  13
 9  Кокочак  19  12
 10  Крања  27  3

 Укупно  439  128

1945. стра да ли попи си ва ни пре ма мје сту борав ка на дан 6. апри ла 1941. годи не. 
Уко ли ко је неко у међу вре ме ну уда јом или из ма ког дру гог раз ло га про ми је нио 
мје сто борав ка могао је 1950. годи не бити попи сан у новом мје сту борав ка. С дру ге 
стра не, број нових попи са них жрта ва може бити и уве ћан, јер у спи ску посто ји и 
неко ли ко десе ти на осо ба код којих се покла па ју сви или већи на оста лих пода та ка 
док се код име на или пре зи ме на уоча ва ју одре ђе не раз ли ке нпр. Јово – Јоцо, Анто 
– Анто ни је, Љуби ца – Љуба и др. Наш је закљу чак је да се ради нај вје ро ват ни је о 
истим осо ба ма. Ипак, потреб но је спро ве сти про вје ру на знат но већој извор ној 
осно ви од оне нама доступ не како и у поме ну тим слу ча је ви ма не би било недо у-
ми ца.

Током ана ли зе уочи ли смо да код већи не попи са них жрта ва рата у два поре-
ђе на попи са посто је пода ци који нису у међу соб ном сагла сју. Раз ли ке у пода ци ма 
посто је у свим попи сним рубри ка ма а нај дра стич ни је су изра же не код пода та ка 
који се одно се на ста рост жртве, одно сно на годи ну рође ња и на мје сто смр ти. 
Како Ора хо вич ки попис доно си подат ке који су при ку пље ни 1950. годи не, дакле 
све га пет годи на након рата и четр на ест годи на при је попи са Жртве рата 1941–
1945. може мо га сма тра ти вје ро до стој ним доку мен том на теме љу којег је могу ће 
врши ти допу ну и корек ци ју пода та ка код попи са них жрта ва.

Ове дви је несум њи во зна чај не ври јед но сти Ора хо вич ког попи са не исцр пљу ју 
до кра ја њего ву извор ну ври јед ност. На посре дан начин овај попис нам ука зу је на 
могу ће путе ве тра же ња пода та ка који ма бисмо могли уна при је ди ти истра жи ва ње 
бро ја и иден ти те та жрта ва Дру гог свјет ског рата. Један од могу ћих путе ва био би 
пре глед архи ва дру гих епар хи ја, али и Све тог Архи је реј ског Сино да Срп ске Пра-
во слав не Цркве. Саоп ште ње које је сти гло у Епар хи ју Сла вон ску посла но је сигур-
но и у дру ге епар хи је и било би кори сно видје ти да ли је неко од све ште ни ка у 
њима вршио слич не попи се. Нада ље, чиње ни ца да је у Ора хо вич ком попи су, као на 
вео ма малом узо р ку ако га посма тра мо у одно си на прет по ста вље ни или чак на до 
сада попи са ни број жрта ва, уочен нео че ки ва но висок про це нат нових попи са них 
жрта ва ука зу је да изгле да резул та ти попи са жрта ва из 1950. годи не нису ушли у 
попис Жртве рата 1941–1945. нити су с њим уса гла ше ни. Дакле, јед но од даљих 
прег ну ћа мора ло би бити усмје ре но и на истра жи ва ње гра ђе СУБ НОР-а Хрват ске 
и Босне и Хер це го ви не. СУБ НОР Босне и Хер це го ви не је 1961. годи не про вео сли-
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чан попис чији резул та ти се данас чува ју у Архи ву Босне и Хер це го ви не. Попи сом 
су обу хва ће не кате го ри је поги ну лих бора ца, пре жи вје лих бора ца НОР-а, поги ну-
лих жрта ва фаши стич ког теро ра, лица одво ђе них на при сил ни рад, интер ни ра-
ца, бив ших поли тич ких затво ре ни ка, депор ти ра ца и рат них вој них заро бље ни ка 
бив ше југо сло вен ске вој ске од 1941. до 1945. годи не.6 Како је и овај попис слу жио 
искљу чи во за потре бе СУБ НОР-а Босне и Хер це го ви не ни њего ви резул та ти нису 
увр ште ни у резул та те попи са Жртве рата 1941–1945. а нау ка се до данас тек спо-
ра дич но њима кори сти ла што би у будућ но сти тре ба ло мије ња ти. 

Има ју ћи у виду да пита ње бро ја и иден ти те та жрта ва Дру гог свјет ског рата на 
југо сло вен ском про сто ру чини јед но од неко ли ко пита ња која југо сло вен ска и срп-
ска нау ка ни из дале ка нису рије ши ле, одлу чи ли смо се да, пред струч ну јав ност, 
ста ви мо и спи ско ве Ора хо вич ког попи са. Ма коли ко његов удио у нуме рич ком 
одре ђе њу жрта ва рата на југо сло вен ском про сто ру, или жрта ва гено ци да у Неза-
ви сној Држа ви Хрват ској, био мино ран и изра жа ван у про ми ли ма мишље ња смо 
да је Ора хо вич ки попис важан доку мент досто јан пажње после ни ка музе Клио који 
се баве овим пита њи ма.

6 Mina Kujo vić, „Sta nje arhiv ske gra đe o Dru gom svjet skom ratu u Bosni i Her ce go vi ni“, у: 60 godi na od 
zavr šet ka Dru gog svjet skog rata – kako se sje ća ti 1945. godi ne, Sara je vo 2006,  217–234, стр. 222–223.



ОРАХОВИЧКИ ПОПИС 
ЖРТАВА ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ РАТА





СПИСАК  ПОБИЈЕНИХ, ПОГИНУЛИХ ИЛИ НЕСТАЛИХ 
ПРАВОСЛАВНИХ СРБА ПАРОХИЈЕ СЛАТИНСКО – 

ДРЕНОВАЧКЕ, И ТО У ТОКУ РАТА 1941-1945. Г.

МЕСТО СЛАТ.[ИНСКИ] ДРЕНОВАЦ

Ред Бр. Име и презиме Стар Убијен, пгинуо, 

нест, зан.

Год. У месту

1. Јером. Методије Брадић 68 Свешт. жив спаљен 1944. У Слат. Дрен.
2. Лазо Тихомировић 32 Учитељ, убијен 1942. Левиновац
3. Симо Батинић 30 Радник 1943. Бучје
4. Славко Мрђеновић 28 Ратар 1943. Бучје
5. Пантелија Грубач 20 ‘’ 1944. Секулинци бол.
6. Миле Мрђеновић 22 ‘’ 1944. Секул. болница
7. Томо Муселин 27 ‘’ 1944. Дубоки Поток
8. Милан Ивковић 22 ‘’ 1944. Жумберак
9. Милан Грубач 23 ‘’ 1944. Риј. Врб. Босна
10. Милорад Муселин 25 ‘’ 1944. Дреновац
11. Славко Муселин 22 ‘’ 1943. Дреновац
12. Чедо Грубач 22 Радник 1945. Дрен. Јанковац
13. Драгић Станковић 16 ‘’ - /Босна/
14. Љубоја Станковић 16 ‘’ 1944. Бизовац
15. Никола Ивковић 22 Ратар 1945. Бјеловар
16. Божо Ивковић 22 ‘’ 1944. Ђул-Миоков.
17. Стево Томић 29 ‘’ 1944. Дреновац
18. Ранко Павловић 26 ‘’ 1944. Секу-болница
19. Вукосава7 Станковић 21 Омладинка 1943. Бол. У шуми Лом.

/БОРЦИ ПОЈЕДИНИХ ЈЕДИНИЦА/

20. Стево Ивковић 24 Омладинац 1943. Стр. у Зденцима
21. Јоцо8 Ивковић 65 Ратар 1943. Место непознато
22. Тина Грубач 20 Омладинка 1944. Дреновац
23. Милка Грубач 15 ‘’ 1944. ‘’
24. Перса Муселин - Домаћица - ‘’
25. Марко Муселин 25 Омладинац 1943. ‘’
26. Мијо Лазић 25 Пастир 1943. ‘’
27. Божо Павловић 59 Ратар 1944. ‘’
28. Перо Ивковић 50 ‘’ 1944. ‘’
29. Криста Грубач 60 Домаћица 1944. ‘’
30. Никола Ивковић 40 Ратар 1944. ‘’
31. Владимир Радонић 65 Крзнар 1944. Дреновац
32. Стево Грубач 63 Ратар 1944. ‘’
33. Стојан Павловић 65 ‘’ 1944. ‘’
34. Никола Станисављевић 69 Пензионер 1944. ‘’

7 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Вука.

8 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Јово.
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35. Анка Ивковић 25 Домаћ. 1944. ‘’
36. Десанка9 Ивковић 11 1943. ‘’
37. Стоја Павловић - Домаћ. 1944. ‘’
38. Велинка Ивковић 5 1944. ‘’
39. Љубица Томић 65 Домаћ. ‘’ Брач
40. Љубица Лазић 50 ‘’ 1945. ‘’
41. Јоцо Павловић 48 Ратар 1944. Дреновац 
42. Ана Грубач 16 Омладинка ‘’ ‘’
43. Јефто Муселин 70 Ратар ‘’ ‘’
44. Наја Ивковић 55 Домаћица ‘’ ‘’
45. Јула Томић 56 ‘’ ‘’ ‘’
46. Стево Муселин 55 Ратар ‘’ ‘’
47. Ана Муселин 54 Домаћица ‘’ ‘’
48. Перса Павловић 44 ‘’ ‘’ ‘’
49. Богдан Буквић 69 Ратар ‘’ ‘’
50. Богдан Чорокало 58 ‘’ 1945. Хумљани
51. Божо Муселин 46 ‘’ 1944. Дреновац
52. Васо Грубач 60 ‘’ 1944. Дреновац

СЕЛО ЂУРИЧИЋИ

1. Србо10 Кокић 24 Ратар Убијен 1942. Вучјак
2. Саво Кокић 21 ‘’ ‘’ 1943. Левањска Варош
3. Савета Кокић 21 Домаћ. ‘’ 1943. Гарешница
4. Јоцо Милинковић 20 Ратар ‘’ 1944. Црквари
5. Милић Радошевић 23 ‘’ ‘’ 1944. Вировитица
6. Јово Кокић 22 ‘’ ‘’ 1945. Грубишно Поље
7. Лазо Радошевић 22 ‘’ ‘’ 1944. Чачинци
8. Драгољуб Радошевић 23 ‘’ ‘’ 1945. Даљ
9. Љуба Кокић 23 Домаћ. ‘’ 1943. Паучје
10. Никола Кокић 23 Ратар ‘’ 1943. Паучје 
11. Јово Кокић 28 ‘’ ‘’ 1944. Бастаји
12. Милан Кокић 19 ‘’ ‘’ 1945. Костајница
13. Стево Кокић 25 ‘’ ‘’ 1944. Ђуричићи
14. Драгић Кокић 29 ‘’ ‘’ 1944. Прњавор /Босна/
15. Паво Кокић 34 ‘’ ‘’ 1943. Сл. Пожега
16. Милан Делибашић 24 ратар убијен 1943. Бореи
17. Љубић Вучковић 17 ‘’ ‘’ 1945. Кутјево шума Котл.
18. Дмитра11 Кокић 39 домаћ. ‘’ 1943. Ђуричићи
19. Вид Кокић 15 - ‘’ 1942. Ђуричићи
20. Никола Кокић 54 ратар ‘’ 1944. Пушина
21. Јаћим Милинковић 65 ‘’ ‘’ 1944. Сл. Пожега
22. Савка Муселин 50 Домаћ. ‘’ 1943. Миклеуш
23. Стево Кокић 72 ратар ‘’ 1944. Ријен. Брда у шуми
24. Гавро Радошевић 68 ‘’ ‘’ 1943. Котлине
25. Лазо Вучковић 71 ‘’ ‘’ 1945. Секулинци
26. Милан Кокић 2 дијете нестао 1942. /Непознато/
27. Милица Вукелић 74 домаћ. убијена 1944. Ђуричићи

9 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Деса.

10 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Србослав.

11 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Дмитар.
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СЕЛО ГОРЊИ МЕЉАНИ

1. Никола Смољанић Л. Рођен 1912. Стар 31. Погинуо у НОВ 1943. Г. 
2. Душан Смољанић ‘’ 1920. ‘’ 24 ‘’ 1944.
3. Ранко П. ‘’ ‘’ 1910. ‘’ 33 ‘’ 1943.
4. Филип Б. ‘’ ‘’ 1913. ‘’ 30 ‘’ 1943.
5. Стево Р. ‘’ ‘’ 1945.6 ‘’ 22 ‘’ 1945.
6. Јово С. ‘’ ‘’ 1927. ‘’ 16 ‘’ 1943.
7. Саво М. ‘’ 1922. ‘’ 21 ‘’ 1943.
8. Љубомир С. ‘’ ‘’ 1915. ‘’ 28 ‘’ 1943.
9. Стево С. ‘’ ‘’ 1923. ‘’ 20 ‘’ 1943.
10. Јово12 С. ‘’ ‘’ 1907. ‘’ 37 ‘’ 1944.
11. Душан С. Болић ‘’ 1910. ‘’ 35 ‘’ 1945.
12. Велимир Б. ‘’ ‘’ 1922. ‘’ 20 ‘’ 1942.
13. Стево В. ‘’ ‘’ 1912. ‘’ 31 ‘’ 1943.
14. Станко Б. ‘’ ‘’ 1910. ‘’ 33 ‘’ 1943.
15. Миле Б ‘’ ‘’ 1912. ‘’ 32 ‘’ 1944.
16. Мића К. ‘’ ‘’ 1910. ‘’ 33 ‘’ 1943.
17. Станко С. Кујавић ‘’ 1920. ‘’ 25 ‘’ 1945.
18. Драгић С. ‘’ ‘’ 1916. ‘’ 27 ‘’ 1943.
19. Никола С. Чаглић ‘’ 1907. ‘’ 36 ‘’ 1943.
20. Станко С. Ивковић ‘’ 1907. ‘’ 38 ‘’ 1945.
21. Крста Ј. Мрђеновић ‘’ 1919. ‘’ 23 ‘’ 1942.
22. Милан Филиповић ‘’ 1923. ‘’ 20 ‘’ 1943.
23. Војин Обрадовић С. ‘’ 1924. ‘’ 20 ‘’ 1944.

СЕЛО ГОРЊИ МЕЉАНИ

24. Лука Смољанић рођен 1882. стар 60 Убијени у к. 1942. Г. Мељани
25. Тривун13 ‘’ ‘’ 1884. ‘’ 59 ‘’ 1943. ‘’
26. Здравко Б. ‘’ ‘’ 1930. ‘’ 15 ‘’ 1945. ‘’
27. Вид С. Болић ‘’ 1930. ‘’ 13 ‘’ 1943. ‘’
28. Вид Ј. ‘’ ‘’ 1902. ‘’ 41 ‘’ 1943. ‘’
29. Миле К. ‘’ ‘’ 1928. ‘’ 15 ‘’ 1943. ‘’
30. Стево М. ‘’ ‘’ 1906. ‘’ 36. ‘’ 1942 ‘’
31. Миле М. ‘’ ‘’ 1912. ‘’ 31 ‘’ 1943. ‘’
32. Томо Кујавић ‘’ 1880. ‘’ 63 ‘’ 1943. ‘’
33. Вид С. Чаглић ‘’ 1910. ‘’ 33 ‘’ 1943. ‘’
34. Саво С. ‘’ ‘’ 1905. ‘’ 38 ‘’ 1943. ‘’
35. Саво Л. Ивчић ‘’ 1923. ‘’ 21 ‘’ 1944. ‘’

СЕЛО ПРЕКОРАЧАНИ

1. Мирка Николић домаћица стара 77 изгорела 1943. Г. Прекорачани
2. Драгиња Николић ‘’ ‘’ 42 ‘’ 1943. Прекорачани
3. Лазо Буквић ратар ‘’ 67 убијен 1943. Прекорачани
4. Стево Јовановић ‘’ ‘’ 47 ‘’ 1943. Прекорачани

12 У питању је очигледна грешка настала приликом прекуцавања текста што је потврђено и 
поређењем са списком пописа Жртве рата 19411945.

13 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Јоцо.



16

Ораховички попис жртава Другог свјетског рата

СЕЛО ПУШИНА

1. Лазо С. Милаковић ратар стар 34 убијен 1942. Г. Пушина
2. Драгић С. ‘’ ‘’ ‘’ 26 ‘’ 1942. Предријево
3. Никола Кујавић14 сласт. ‘’ 28 ‘’ 1943. На Папуку
4. Милутин Милаковић ратар ‘’ 23 ‘’ 1942. Пушина
5. Стојан Ђ. ‘’ ‘’ ‘’ 45 ‘’ 1942. Пушина
6. Светозар С. ‘’ ‘’ ‘’ 23 ‘’ 1942. Пушина
7. Милутин Н. ‘’ ‘’ ‘’ 25 ‘’ 1942. Пушина
8. Дрена С. ‘’ домаћ. ‘’ 27 ‘’ 1942. Пушина
9. Миленко Грубач ратар ‘’ 20 ‘’ 1945. Сарваш
10. Гојко Јанковић ‘’ ‘’ 30 погинуо 1944. Ђаково
11. Урош С. Јуришић ‘’ ‘’ 30 ‘’ 1943. Јакшић
12. Илија С. ‘’ ‘’ ‘’ 20 ‘’ 1943. На Равној Гори
13. Перо Н. ‘’ ‘’ 22 ‘’ 1943. ‘’
14. Јово П. Кујавић ‘’ ‘’ 20 ‘’ 1944. Чазма
15. Богољуб Р.15 Милаковић ‘’ ‘’ 20 ‘’ 1943. Мотичина
16. Драгутин Д. ‘’ ‘’ ‘’ 21 ‘’ 1945. Копривница
17. Гавро Д. ‘’ ‘’ ‘’ 37 ‘’ 1944. Копривница
18. Алекса П. ‘’ ‘’ ‘’ 23 ‘’ 1943. Гарешница
19. Драгић П. ‘’ ‘’ ‘’ 23 ‘’ 1944. У Босни
20. Милан С. ‘’ ‘’ ‘’ 23 ‘’ 1943. Гарешница
21. Миливој Р. Милаковић ратар стар 19 погинуо 1944. Трештановци 

код П.
22. Васо С. ‘’ ‘’ ‘’ 30 ‘’ 1943. Винковци
23. Божо Д. Миличевић ‘’ ‘’ 35 ‘’ 1943. Гарешница
24. Стеван16 Ј. Остојић ‘’ ‘’ 22 ‘’ 1943. Паучје
25. Глишо Радонић ‘’ ‘’ 33 ‘’ 1943. Пушина
26. Гавро Ј. ‘’ ‘’ ‘’ 19 ‘’ 1943. Код Воћина
27. Младен Радонић ‘’ ‘’ 36 ‘’ 1943. Сухомлака
28. Вукашин ‘’ ‘’ ‘’ - убијен 1943. Пушина
29. Пане ‘’ ‘’ ‘’ 38 погинуо 1945. Грубишно Поље
30. Славко Ракић ‘’ ‘’ 22 убијен 1943. Пушина
31. Никола Срдић ‘’ ‘’ 35 погинуо 1943. Бучје
32. Стево ‘’ ‘’ ‘’ 21 ‘’ 1944. Звечево
33. Бранко ‘’ ‘’ ‘’ - ‘’ 1943. Велика
34. Андрија ‘’ ‘’ ‘’ 23 ‘’ 1943. Вировитица
35. Милорад Васиљевић ‘’ ‘’ 21 убијен 1943. Чачинци
36. Стево ‘’ ‘’ ‘’ 35 погинуо 1945. Сука-Котлина
37. Крста Вучић ‘’ ‘’ 22 ‘’ - В. Грђевац

38. Вељко ‘’ ‘’ ‘’ 22 ‘’ 1943. Миоковићево
39. Вид ‘’ ‘’ ‘’ 20 погинуо 1942. Орљавац
40. Бранко ‘’ ‘’ ‘’ 16 ‘’ 1944. Ђурђеновац
41. Јоцо Божић ‘’ ‘’ 53 нестао 1944. /место 

непознато/
42. Илија ‘’ ‘’ ‘’ 20 ‘’ 1944. /’’/
43. Драгиња ‘’ домаћ. ‘’ 42 нестала 1944. /место 

непознато/

14 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Трифун.

15 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици презиме 
написано је Кујовић.

16 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
оца написано је Павле. Грешка је највјероватније настала прекуцавањем текста ћириличним писмом са 
латиничног предлошка.
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44. Раде Хрњак ратар ‘’ 42 убијен 1942. Пушина
45. Проко ‘’ ‘’ ‘’ 45 нестао 1943. У Њемачкој
46. Васо ‘’ ‘’ ‘’ 14 ‘’ 1942. У Њемачкој
47. Ана ‘’ домаћ ‘’ 70 убијена - Дреновац
48. Јаков Ивановић - ‘’ 13 нестао 1942. У Њемачкој
49. Милица Јанковић домаћ ‘’ 65 умрла 1943. У логору
50. Симо Јуришић ратар ‘’ 60 убијен 1943. Пушина
51. Стево Ковачевић жандар ‘’ 40 убијен 1941. Пушина
52. Саво ‘’ ратар ‘’ 45 ‘’ 1944. Г. Мељани
53. Богољуб Кујавић ‘’ ‘’ 19 нестао 1942. У Њемачкој
54. Ана Кујавић доамћ. ‘’ 60 убијена 1942. Пушина
55. Лазарија ‘’ ‘’ ‘’ 54 нестала 1943. У логору
56. Стево Милаковић ратар ‘’ 32 нестао 1942. Јасеновац
57. Никола Милаковић ‘’ ‘’ 34 ‘’ 1942. Јасеновац
58. Јаћим ‘’ ‘’ ‘’ 58 убијен 1943. Чачинци
59. Славко ‘’ дијете ‘’ 3 убијен 1943. Пушина
60. Драгић Т. ‘’ ратар ‘’ 55 нестао 1942. У Њемачкој
61. Срдија17 .  Милаковић ратар стар 54 убијен 1942. Сл. Ораховица 
62. Тејо ‘’ ‘’ ‘’ 54 ‘’ 1942. Пушина
63. Милена ‘’ девојка ‘’ 19 ‘’ 1942. Пушина
64. Вид ‘’ ратар ‘’ 78 умро 1943. У логору
65. Марија Н.‘’ домаћ. ‘’ 50 умрла 1943. У логору
66. Раде Т. ‘’ ратар ‘’ 70 умро 1943. У логору
67. Јово Б. ‘’ дете ‘’ 2 умро 1942. У логору
68. Стево Н. ‘’ дете ‘’ 5 убијен 1944. Пушина
69. Димитрије Купрешанин ратар ‘’ 45 ‘’ 1943. Пушина
70. Драгић Милетић ратар ‘’ 45 ‘’ 1942. Пушина
71. Дмитра ‘’ домаћ. ‘’ 54 ‘’ 1943. У логору
72. Мојсија18 ‘’ ратар ‘’ 70 ‘’ 1943. Пушина
73. Бојана ‘’ домаћ. ‘’ 37 ‘’ 1944. Пушина
74. Драгица ‘’ ‘’ ‘’ 22 ‘’ 1943. Секулинци
75. Крста Мирковић ратар ‘’ 50 ‘’ 1942. Пушина
76. Богољуб Милетић ‘’ ‘’ 18 нестао 1942. Јасеновац
77. Стево Николић ‘’ ‘’ 23 убијен 1943. Прекорачани
78. Јово ‘’ ‘’ ‘’ 50 ‘’ 1943. Прекорачани
79. Славко ‘’ ‘’ ‘’ 16 ‘’ 1943. Прекорачани
80. Бранко ‘’ момак ‘’ 15 ‘’ 1943. Пушина
81. Мара Босанац домаћ. ‘’ 40 нестала 1943. У логору
82. Петар Зубић ратар ‘’ - убијен 1942. Пушина
83. Божо Радонић ‘’ ‘’ 57 ‘’ 1942. Пушина 
84. Паво М. ‘’ ‘’ ‘’ 45 ‘’ - Пушина
85. Стеван20 С. ‘’ ‘’ ‘’ 50 ‘’ - Пушина
86. Илија С. ‘’ ‘’ ‘’ 34 ‘’ 1942. Кокоћак
87. Бранко Л. ‘’ ‘’ ‘’ 15 погин. 1943. Пушина
88. Аница Р. ‘’ домаћ. ‘’ 60 убијена - Пушина
89. Саво Ракић цестар ‘’ - ‘’ 1943. Пушина
90. Пелија ‘’ домаћ. ‘’ 65 нестала 1943. Осјек
91. Васо ‘’ дете ‘’ 10 убијен - Пушина
92. Илија Васиљевић ратар ‘’ 55 убијен 1942. Пушина

17 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Стево.

18 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Срдига.

19 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Мојсије.

20 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Стево.
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93. Раде Срдић ‘’ ‘’ 48 ‘’ 1944. Пушина
94. Илија Срдић ‘’ ‘’ 51 нестао 1943. У Њемачкој
95. Пантелија21 Миличевић ‘’ ‘’ 70 умро 1943. У логору

21 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Пане.

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ПАРОХИЈА ДРЕНОВАЧКА 
У СЛАТИНСКОМ ДРЕНОВЦУ

Јеромонах Леонтије Алавања
администратор парохије
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SPISAK POBIJENIH ILI NESTALIH PRAVOSLAVNIH SRBA IZ 
PAROHIJE ORAHOVIČKE U ORAHOVICI

1/ Petrić Vojin mesar star 19 g. ubijen /nepoznato/ 1943. g.
2/ Vakanjac Veljko radnik star 37 g. ubijen Dj. Satnica 1943. g.
3/ Gvozdenović Krsta pod.ofic st. 33 g. nestao /nepoznato/ 1942. g.
4/ Radmanović Slavko radnik st. 18 g. ubijen Našice 1944. g.
5/ Mandić Živko radnik st. 33 g. ubijen u Bosni 1944. g.
6/ Šaulić Svetozar kovač star 36 g. ubijen u Orahovici 1943. g.
7/ Mandić Boro22 kovač star 21 g. ubijen u /nepoznato/ 1942. g.
8/ Mandić Gavro man. djak st. 22 g. ubijen u Kutjevu 1943. g.
9/ Mandić Vaso Ratar star 51 g. ubijen u Orahovici 1943. g.
10/ Mandić Ivka domać. stara 31 g. ubijena /nepoznato/ 1943. g.
11/ Vukšić Djuro ratar star 43 g. nestao /nepoznato/ 1941. g.
12/ Atajić Mladen ratar star 33 g. ubijen /nepoznato/ 1944. g.
13/ Tutić Ignjo žel-

jezničar
st. 34. g. ubijen u Orahovici 1942. g.

14/ Kurbalija Stevo radnik star 21. g. ubijen /nepoznato/ 1945. g.
15/ Jović Branko radnik star 19 g. poginuo u Našicama 1944. g.
16/ Milovuković Slavko ratar star 20 g. poginuo u Orahovici 1944. g.
17/ Mesić Desanka domać. stara 25 g. poginula u Orahovici 1943. g.
18/ Vasiljević Milorad brijač star 23 g. poginuo Vilić selo 1942. g.
19/ Vasiljević Veso remenar st. 21 g. poginuo u Kutjevu 1943. g.
20/ Pavo Jović radnik star 47 g. ubijen u Orahovici 1942. g.
21/ Jović Djuro radnik star 40 g. ubijen u Čitluku F. 1942. g.
22/ Jović Vićo ratar star 64 g. ubijen u Orahovici 1942. g.
23/ Mandić Ljuboja radnik star 36 g. ubijen u Čitluku F. 1942. g.
24/ Šerbedžija Ilija ratar star 52 g. ubijen u Orahovici 1942. g.
25/ Šerbedžija Branko ratar star 25 g. nestao u Njemačkoj 1945. g.
26/ Šerbedžija Miloš ratar star 57 g. ubijen u Orahovici 1942. g.
27/ Mitrović Savo ratar star 44 g. ubijen23 u Dolcima 1943. g.
28/ Bajić Mitar ratar star 56 g. ubijen u Orahovici 1942. g.
29/ Grujčić Milan kolar star 38 g. poginuo u Duzluku 1943. g.
30/ Ristić Lazo ratar star 50 g. ubijen u Orahovici 1942. g.
31/ Daničić Bico24 služb. star 43 g. ubijen /neznase/ 1941. g.
32/ Božić Tomo radnik star 59 g. ubijen /neznase/ 1941. g.
33/ Čokeša Ana domaćica st. 50 g. ubijena u Orahovici 1942. g.
34/ Čokeša Milovan dijete staro 14 g. ubijeno u Orahovici 1942. g.
35/ Pavlović Mileva djevoj. stara 21 g. ubijena u Orahovici 1942. g.
36/ Krombauer Luka25 dečko star 18 g. ubijen U Budimcima 1944. g.

37/ Matijaš Dušan radnik star 23 g. poginuo kod Bjelovara 1943. g.
38/ Malović Djuro radnik star 33 g. poginuo u Čačincima 1943. g.
39/ Božoć Nikola ratar star 31 g. poginuo u Čačincima 1943. g.
40/ Pejaković Marica domać. stara 38 g. Ranjena 

umrla
U bolnici 1944.

41/ Milovuković Mira učenic. stara 18 g. ubijena u Orahovici 1943. g.
42/ Fotinski Nada učenic. stara 18 g. poginula nečitko 1944. g.
43/ Kereta Petar profes. star 42 g. poginuo u Požegi 1944. g.

22 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Борислав.

23 У напомени поред текста стоји: /poginuo/.
24 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 

написано је Бићо.
25 У напомени поред текста стоји: /iz mjš. br. [из мјешаног брака].
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44/ Glišić Milan ratar star 47 g. ubijen u Osijeku 1941. g.
45/ Glišić Dušan radnik star 21 g. poginuo u Kutjevu 1943. g.
46/ Radišić Lazo ratar star 22 g. ubijen u Orahovici 1941. g.
47/ Bjelobrk Milutin ratar star 22 g. poginuo u Podgorju 1944. g.
48/ Bjelobrk Bogdan ratar star 21 g. poginuo u Kutjevu 1943. g.
49/ Djurdjević Jakov26 ratar star 36 g. ubijen u Liki/Jadvn. 1941. g.
50/ Puhač Blagoja radnik star 33 g. poginuo u Duzluku 1943. g.
51/ Zaklan Staniša ratar star 51 g. nestao /neznase/ 1941. g.
52/ Djekić Jovan penz. star 55 g. nestao /neznase/ 1941. g.
53/ Dozetić27 Todor radnik star 31 g. poginuo u Čačincima 1943. g.
54/ Dozetić Božo radnik star 35 g. poginuo u Čačincima 1943. g.
55/ Zaklan Petar28 radnik star 50 g. poginuo u Orahovici 1943. g.
56/ Kurbalija Savo radnik star 51 g. nestao u Njemačkoj 1943. g.
57/ Milanković Jakov radnik star 33 g. nestao u Njemačkoj 1944. g.
58/ Mitrović Stanko krojač star 35 ubijen /nepoznato/ ?

26 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Јакоб.

27 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици презиме 
написано је Дозет.

28 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Перо.
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SPISAK POBIJENIH, POGINULIH ILI NESTALIH 
PRAVOSLAVNIH SRBA SRPSKE PRAVOSLAVNE PAROHIJE 

ORAHOVIČKE IZ SELA DONJA PIŠTANA

1/ Danica Mandić domaćica stara 20 g. ubijena u Osijeku 1942. g.
2/ Saveta Borjanić domaćica stara 23 g. ubijena u Osijeku 1942. g.
3/ Mica Vujanović domaćica ubijena u Osijeku 1942. g.
4/ Simanić Ljubica29 djevojka stara 17 g. ubijena30 u Ravnoj G. 1942. g.
5/ Jovan /Ivo/ 

Marinković
rtr. star 31 g. poginuo u /Korpusu/ 1944. g.

6/ Milivoj Marinković ratar star 28 g. poginuo u Vilić S. 1941. g.
7/ Babac Boško ratar star 34 g. poginuo u /Dalmacija/ 1944. g.
8/ Špiro Babac ratar star poginuo u Piškorevcima 1944. g.
9/ Radišić Ljuboja ratar star 19 g. poginuo u Paučju 1944. g.
10/ Lukić Krsta ratar star 45 g. poginuo na Papuku 1943. g.
11/ Štrbo Maksim ratar star 22 g. poginuo u Zrnjevcu 1944. g.
12/ Poljak Veljko ratar star 40 g. poginuo u Pušini 1942. g.
13/ Mandić Rade ratar star 29 g. poginuo u Pušini 1942. g.
14/ Vujanović Stanko ratar star 28 g. poginuo u Pušini 1942. g.
15/ Bartolović Pavo ratar star 25 g. poginuo u Orahovici 1944. g.
16/ Radaković Marko ratar star ? ubijen u /kod Pišt./ 1942. g.
17/ Bosić Vaso ratar star ? ubijen /nepoznato/ 1941. g.
18/ Divjak Stanko ratar star 23 g. ubijen nad Orahovicom 1941. g.
19/ Divjak Jovica31 ratar star 19 g. ubijen /isto/ 1941. g.
20/ Radaković Dane ratar star 23 g. ubijen u Sekulincima 1943. g.
21/ Mijatović Jovo ratar star 20 g. ubijen u Pridvorju 1943. g.
22/ Lukić Milan ratar star 20 g. ubijen u Pištani 1943. g.
23/ Lukić Jovica ratar star 28 g. ubijen u Voćinu 1943. g.
24/ Vujanović Nikola ratar star 28 g. ubijen u Čaglinu 1943. g.
25/ Milošević Ilija ratar star 24 g. ubijen u Orahovici 1943. g.
26/ Radišić Gavro ratar star 55 g. ubijen u Drenovcu 1943. g.
27/ Stojanović Tomo ratar star ? ubijen /nepoznato/ 1942. g.
28/ Teodorović Jovan32 ratar star 28 g. ubijen u Osijeku 1942. g.

29 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Љуба.

30 У напомени поред текста стоји: /pog./.
31 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 

написано је Јово.
32 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 

написано је Јово.
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SPISAK POBIJENIH ILI NESTALIH POGINULIH SRBA 
PRAVOSLAVNIH IZ PAROHIJE ORAHOVIČKE IZ SELA 

DUZLUKA

1/ Jovanović Bogdan ratar star 31 g. ubijen u Kutjevu 1943. g.
2/ Majstorović Milan ratar star 21 g. ubijen u Duzluku 1943. g.
3/ Majstorović Dušan ratar star 21 g. ubijen /neznase/ 1943. g.
4/ Milašinović Milan ratar star 18 g. ubijen33 kod Voćina 1943. g.
5/ Milašinović Kojo ratar star 39 g. ubijen u Duzluku 1943. g.
6/ Milašinović Maksim ratar star ? ubijen u Njemačkoj 1942. g.
7/ Graovac Rajko ratar star 26 g. poginuo kod Voćina 1943. g.
8/ Subotić Pero ratar star 18 g. ubijen u Duzluku 1943. g.
9/ Kragojević Nikola ratar star 17 g. poginuo u Zrinskoj 1943. g.
10/ Stevanović Stevo ratar star 23 g. poginuo u Rastovcu 1943. g.
11/ Milašinović Stevo ratar star 23 g. poginuo u Virovitici 1944. g.
12/ Panić Simo ratar star 30 g. poginuo u Kapovcu 1945. g.
13/ Marković Jovo ratar star 37 g. poginuo u Slatini 1945. g.
14/ Stecanović Svetislav34 ratar star 17 g. ubijen u Duzluku 1943. g.
15/ Jovanović Pero ratar star 30 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
16/ Majstorović Marko ratar star 30 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
17/ Vidović Mladen ratar star 34 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
18/ Vidović Mladen ratar star 43 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
19/ Novaković Luka ratar star 23 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
20/ Stojković Maksim ratar star 19 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
21/ Stojković Savo ratar star 25 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
22/ Djukić Pero ratar star 27 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
23/ Maksimović Maksim ratar star 30 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
24/ Majstorović Mladen ratar star 30 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
25/ Majstorović Milovan ratar star 20 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
26/ Marić Nikola ratar star 25 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
27/ Maksimović Jaćim ratar star 29 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
28/ Stevanović Ljuboja35 ratar star 23 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
29/ Majstorović Savica domać. stara 27 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
30/ Majstorović Pavo ratar star 24 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
31/ Vujanović Jovo ratar star 25 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
32/ Dostić Jovo ratar star 34 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
33/ Dostić Branko ratar star 33 g. ubijen /logor Danica/ 1941. g.
34/ Stevanović Lazo ratar star 30 g. ubijen u lg. Mathauschen 1941. g.
35/ Milosavljević Mitar ratar star 24 g. ubijen - ‘’ - - ‘’ -
36/ Jovanović Simo ratar star 23 g. ubijen - ‘’ - - ‘’ -
37/ Stojšić Jovo ratar star 20 g. ubijen - ‘’ - - ‘’ -
38/ Majstorovoć Vaso ratar star 42 g. ubijen kod manasti-

ra Orahovice
1942. g.

39/ Stojković Milenko ratar star 14 g. ubijen u Duzluku 1943. g.

33 У напомени поред текста стоји: /poginuo/.
34 Очигледна грешка настала приликом прекуцавања текста. Треба да пише „Стевановић“ као и у 

рукопису из којег је настао списак којег објављујемо.
35 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 

написано је Љубоје.
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40/ Panić Radovan ratar star 50 g. ubijen u Njemačkoj 1942. g.
41/ Maksimović Pela domać. stara 56 g. ubijena u Duzluku 1943. g.
42/ Maksimović Soka domać. stara 70 g. ubijena u Duzluku 1943. g
43/ Jovičić Milan ratar star 50 g. ubijen u Beogradu 1943. g.
44/ Andjelić Vaso ratar star 36 g. ubijen u lg. Mathauschen 1943. g.
45/ Milovanović Jakov ratar star 56 g. ubijen - ‘’ - - ‘’ -
46/ Milašinović36 Adam ratar star 52 g. ubijen - ‘’ - - ‘’ -
47/ Subotić Stoko37 ratar star 58 g. ubijen - ‘’ - - ‘’ -
48/ Jovanović Tomo ratar star 56 g. ubijen - ‘’ - - ‘’ -
49/ Dostić Jovanka dijete star. 5 g ubijena u Duzluku 1943. g.
50/ Dostić Nevena38 dijete staro 1 g. ubijeno u Duzluku 1943. g.
51/ Majstorović Branko ratar star 18 g. ubijen u lg. Mathauschen

SPISAK POBIJENIH, NESTALIH ILI POGINULIH 
PRAVOSLAVNIH SRBA, SRPSKE PRAVOSLAVNE PAROHIJE 

ORAHOVIČKE SELO GORNJA PIŠTANA

1/ Jovanović Milovan ratar star 29 g. ubijen kod G. Pištane 1941. g.
2/ Jovanović Savo39 ratar star 17 g. ubijen Kod G. Pištane 1942. g.
3/ Stanisavljević Pero ratar star 26 g. ubijen kod G. Pištane 1942. g.
4/ Petrović Ignjo ratar star 28 g. nestao u Norveškoj 1942. g.
5/ Bogojević Pero ratar star 30 g. nestao u Norveškoj 1942. g.
6/ Stanisavljević Vidosava d. stara 20 g. ubijena na Papuku 1943. g.
7/ Jovanović Krsta ratar star 42 g. poginuo kod Kokoćaka 1943. g.
8/ Gužvić Mito ratar star 31 g. poginuo /nepoznato/ 1943. g.
9/ Stanisavljević Milan ratar star 23 g. poginuo kod Kruševa /Srb/ 1943. g.
10/ Borojević Savo ratar star 19 g. poginuo kod Kamenskog 1943. g.
11/ Stanojević Jovo ratar star 23 g. umro kod kućeusled zlost. 1943. g.
12/ Borjanić Miloš ratar star 20 g. poginuo kod Kruševa 1943. g.
13/ Borjanić Blagoja ratar star 36 g. umro od zlostavljanja 1944. g.
14/ Petrović Miloš ratar star 20 g. poginuo kod Kruševa 1941. g.
15/ Stanojević Nikola ratar star 25 g. /nepoznato/ 1941. g.
16/ Stanisavljević Simo ratar star 42 g. /nepoznato/ 1942. g.
17/ Stojanović Antonije40 ratar star 60 g. zaklan kod G. Pištane 1942. g.
18/ Gužvić Ljuboja ratar star 43 g. ubijen u Donj. Pištani 1942. g.
19/ Gužvić Petar ratar star   ? g. ? ? 1942. g.
20/ Gužvić Mirko dijete staro   4 g. ubijeno u Jasenovcu 1942. g.
21/ Gužvić Mara domać. stara 45 g. ubijena u Jasenovcu 1942. g.
22/ Perković41 Stevan ratar star 39 g. ubijen /nepoznato/ 1942. g.
23/ Petrović Rade ratar star 46 g. /nepoznato/ 1942. g.
24/ Miličević Milan ratar star 41 g. nestao u Norveškoj 1942. g.
25/ Miličević Kuzman ratar star 77 g. ubijen u G. Pištani 1942. g.
26/ Stanisavljević Ilija ratar star 67 g. ubijen u G. Pištani 1942. g.

36 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици презиме 
написано је Милошиновић.

37 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Стојан.

38 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Невенка.

39 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Сава.

40 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Анто.

41 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици презиме 
написано је Перговић.
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27/ Plavšić Ilija ratar star 37 g. ubijen u Jasenovcu 1942. g.
28/ Jovanović Glišo ratar star 39 g. spaljen u Jasenovcu 1942. g.
29/ Stanisavljević Tomo42 ratar star 37 g. ubijen /nepoznato/ 1942. g.
30/ Stanisavljević 

Ljeposava43
d. stara 24 g. ubijena /iznad G. Pištane/ 1943. g.

31/ Stanisavljević Stana domać. st. 30 g. ubijena /iznad G. Pištane/ 1943. g
32/ Stanisavljević Stevo dijete staro   5 g. ubijeno /iznad G. Pištane/ 1943. g.
33/ Stanisavljević Teodor ratar star 25 g. nestao u Norveškoj 1943. g.
34/ Stanisavljević Rade ratar star 24 g. ubijen u G. Pištani 1943. g.
35/ Jovanović Mitra domać. stara 22 g. ubijena u Jasenovcu 1942. g.
36/ Borjanić Pavo ratar star 50 g. ubijen u iznad G. Pištane 1943. g.
37/ Borjanić Milka domać. stara 50 g. ubijena iznad G. Pištane 1943. g.
38/ Borjanić Petar ratar star 40 g. zaklan u G. Pištani 1943. g.
39/ Borjanić Ljubomir ratar star 47 g. ubijen u Osijeku 1943. g.
40/ Borjanić44 Dragić ratar star 35 g. zaklan u iznad G. Pištane 1943. g.
41/ Poznić Ilinka domać. stara 45 g. ubijena iznad G. Pištane 1943. g.
42/ Ivanović Stevan ratar star 70 g. ubijen u G. Pištani 1943. g.
43/ Dozet Božo ratar star 40 g. ubijen u Tenj. logora 1945. g.

SPISAK POBIJENIH, NESTALIH ILI POGINULIH 
PRAVOSLAVNIH SRBA IZ PAROHIJE ORAHOVIČKE I TO IZ 

SELA KOKOĆAKA45

1/ Vučenović Rade ratar star 27 g. poginuo u Orahovici 1942. g.
2/ Prodanić Miloš ratar star 58 g. ubijen u man. Orahovica 1942. g.
3/ Milašinović Djuro ratar star 20 g. poginuo u Čačincima 1943. g.
4/ Muselin Andja domać. stara 22 g. poginula u Čačincima 1943. g.
5/ Milinković Nikola ratar star 58 g. ubijen u Kokoćaku 1943. g.
6/ Milinković Pero ratar star 23 g. poginuo na Papuku 1943. g.
7/ Kovačević Stevo ratar star 58 g. ubijen u Kokoćaku 1943. g.
8/ Milinković Lazo ratar star 55 g. ubijen u Kokoćaku 1943. g.
9/ Milinković Milan ratar star 20 g. poginuo U Bosni 1943. g.
10/ Nikolić Ljubomir ratar star 40 g. ubijen u Kokoćaku 1942. g.
11/ Milinković Branko ratar star 28 g. poginuo na Papuku 1943. g.
12/ Stanković Nikola ratar star 18 g. poginuo na Bilogori 1944. g.
13/ Milinković Blagoja ratar star 36 g. ubijen u Kokoćaku 1945. g.
14/ Milinković Vladimir ratar star 32 g. ubijen u Kokoćaku 1943. g.
15/ Zubić Nikola ratar star 33 g. poginuo u Čačincima 1943. g.
16/ Zubić Branko ratar star 18 g. poginuo u Čadjavici 1944. g.
17/ Milinković Simo ratar star 19 g. poginuo u Srbiji 1942. g.

42 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Тодор.

43 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 
написано је Лепосава.

44  У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици презиме 
написано је Борјевић.

45 Село се зове Кокочак како је евидентирано и у попису Жртве рата 19411945. Овдје је вјероватно 
у писаној форми пренесен локални изговор назива села.
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18/ Milinković Kosta ratar star 20 g. poginuo na Papuku 1944. g.
19/ Radanović Simo ratar star 20 g. poginuo na Papuku 1944. g.

SPISAK POBIJENIH POGINULIH ILI NESTALIH 
PRAVOSLAVNIH SRBA IZ PAROHIJE ORAHOVIČKE I TO IZ 

SELA KRAJNE46 /U RATU 1941-45/
1/ Bukvić Lazarija domaćica stara 47 g. ubijena u Krajni 1941. g.
2/ Savić Stevo ratar star 23 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
3/ Savić Svetozar ratar star 20 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
4/ Pejčić Dragić ratar star 28 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
5/ Pejčić Branko ratar star 43 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
6/ Pejčić Slavko ratar star 42 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
7/ Pejčić Pavle47 ratar star 20 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
8/ Pejčić Milan ratar star 26 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
9/ Vukojević Ljuboja ratar star 30 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
10/ Vukojević Djuro ratar star 18 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
11/ Vukelić Mihajlo ratar star 25 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
12/ Trninić Petar48 ratar star 21 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
13/ Čavić Luka ratar star 24 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
14/ Milunić Tejo ratar star 23 g. ubijen u man. Orahovici 1942 g.
15/ Simatović Simo ratar star 27 g. poginuo u Osijeku 1942. g.
16/ Vukelić Rade ratar star 19 g. poginuo u Humljanima 1942. g.
17/ Stevan49 Vukadinović ratar star 22 g. poginuo u Čačincima 1943. g.
18/ Pejčić Božidar50 ratar star 35 g. poginuo u Bučju 1943. g.
19/ Pejčić Mitar ratar star 25 g. poginuo u kod Kamenske 1944. g.
20/ Milutin Simatović51 ratar star 42 g. poginuo u Čačincima 1943. g.
21/ Pejčić Andrija ratar star 25 g. nastradao u Bor. Rudniku 1943. g.
22/ Pejčić Andrija ratar star 26 g. ubijen u Jasenovcu 1943. g.
23/ Pejčić Jovo ratar star 28 g. ubijen u Jasenovcu 1943. g.
24/ Vukelić Vid52 ratar star 60 g. ubijen u Norveškoj 1943. g.
25/ Milunić Ilinka domać. stara 47 g. ubijena u Orahovici 1943. g.
26/ Ljubica Čavić domać. stara 34 g. ubijena u Krajni 1943. g.
27/ Čavić Marko ratar star 18 g. poginuo u N. Bukovici 1943. g.

46 У попису Жртве рата 19411945. пише Крања.
47 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 

написано је Паво.
48 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 

написано је Перо, а у рубрици презиме Тимић, док су остали подаци усаглашени.
49 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 

написано је Стево.
50 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 

написано је Божо.
51 У попису Жртве рата 1941-1945. И достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици презиме 

написано је Саматовић
52 У попису Жртве рата 19411945. и достигнутој ревизији пописа за ову особу у рубрици име 

написано је Вида.
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