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Пали борци села Чиниглаваца, Обреновца, Срећковца, 
Планинице и Милојковца и њихова спомен обележја
Fallen fighters from the villages of Činiglavci, Obrenovac, 
Srećkovac, Planinica and Milojkovac and their memorials

Сажетак: Ратни вихор с почетка и краја XX века на Балканском полу-
острву захватио је и села са самог обода пиротске општине. Војници 
по позиву, добровољци и мобилисано становништво села Чиниглаваца, 
Обреновца, Срећковца, Планинице и Милојковца учествовали су у бал-
канским ратовима 1912-1913, Првом и Другом светском рату, као и у 
ратовима 1991-1999, а неки од њих су и погинули. Било је и страдања ци-
вилног становништва. Данас о свим тим догађајима сведоче споменици 
палим борцима, спомен плоче, спомен табле, као и надгробни спомени-
ци. Овај рад има за циљ да истакне важност спомен обележја, али и 
да укаже на разлике у писању имена, презимена и средњих слова палих 
бораца, као и места и године погибије. Аутор рада се осим архивских 
извора и литературе користио и приватним збиркама докумената, за-
тим исказима потомака палих бораца, као и подацима прочитаним са 
спомен обележја и надгробних споменика палих бораца.
Кључне речи: спомен обележја, жртве рата, балкански ратови, Први и 
Други светски рат, ратови деведесетих, Чиниглавци, Обреновац, Срећко-
вац, Планиница, Милојковац

Abstract: The whirlwind of war from the beginning and end of the 20th cen-
tury on the Balkan Peninsula also affected the villages on the outskirts of 
the Pirot municipality. Conscripted soldiers, volunteers and mobilized pop-
ulation of the villages of Činiglavac, Obrenovac, Srećkovac, Planinica and 
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Milojkovac took part in the Balkan wars of 1912-1913, the First and Second 
World War, as well as in the wars of 1991-1999, and some of them died. Civil-
ian population suffered, too. Today monuments dedicated to fallen soldiers, 
memorial plaques, memorial boards as well as tombstones evidence all those 
events. This work aims to emphasize the importance of the memorials but also 
to point out the differences in the spelling of the names, surnames and middle 
letters of the fallen fighters, as well as the place and the year of their death. 
In addition to the sources from the archives and literature, the author used 
private collection of documents, statements of the fallen fighters descendants 
as well as the data from the memorials and tombstones of the fallen fighters.
Keywords:  memorials, victims of war, Balkan wars, the First and Second World 
Wars, the wars in the 90’s, Činiglavci, Obrenovac, Srećkovac, Planinica, Mi-
lojkovac

Села Чиниглавци, Обреновац, Срећковац, Планиница и Милој-
ковац налазе се на крајњем истоку територије општине Пирот. Го-
динама уназад ова села бележе пад у броју становништва. Живих 
сведока ратних времена готово и да нема. О њима сада сведоче 
споменици палим борцима или њихови надгробни споменици. 
Поједини од њих поменути су у књигама које су о теми ратних 
спомен обележја објављене за целу територију општине Пирот 
(Лазаревић, 2016; Живковић, Н., 1964). Из ових књига се не види да 
су приликом њиховог писања коришћени архивски извори. Аутор 
је истраживањем грађе у пиротском Историјском архиву и Музеју 
Понишавља, уз додатна истраживања објављених хроника села и 
остале литературе, као и на самом терену, настојао да прошири 
постојећа сазнања о спомен обележјима у овим селима. 

У Чиниглавцима су подигнута два споменика палим борцима. Је-
дан од њих налази се на старом скретању у село, недалеко од желез-
ничке станице. Аутор споменика је Урош Костић (Музеј Понишавља 
Пирот [даље МПП], Документација о споменицима и спомен обеле-
жјима у Пироту и пиротском крају, број 52). Споменик је посвећен 
војницима Краљевине Југославије, углавном припадницима Двана-
естог пешадијског пука из Крушевца који су страдали у бици на Не-
шковом вису 8. априла 1941. године (Републички завод за заштиту 
споменика културе [даље РЗЗСК], Документација о меморијалним 
споменицима, ф. СО Пирот, Подаци о споменицима културе, стр. 9; 
Лазаревић и Видановић, 2020, стр. 122-123). Откривање споменика 



Миша Анђелковић: Пали борци села Чиниглаваца... Пиротски зборник 47 (2022) 83-105

85

било је објављено у листу Слобода. Приликом откривања спомени-
ка говорио је Витомир Живковић, у то време секретар Општинског 
одбора Социјалистичког савеза (Откривање споменика код Чини-
главаца. Слобода, 8. април 1961, стр. 1). Негде се може наћи податак 
да је споменик подигнут на Нешковом вису код села Чиниглавци 
(Суботић, Пановић и Ристић, 2005, стр. 264), што није тачно.12Сам 
споменик је изграђен у потпуности од камена. На споменику на три 
камена стоји натпис: „Бранећи границе своје земље од немачких на-
падача 8. IV 1941. године на Нешковом вису погинула су 62 војника 
југословенске војске. 9. IV 1961. Срески одбор Савеза бораца – Пи-
рот“. Сам споменик се налази на малом узвишењу, а са старог пута 
до њега води једна мала камена стаза.

1 Овде се вероватно мисли на спомен костурницу из српско-бугарског рата 
1885. године која је подигнута изнад Димитровграда, недалеко од места на 
коме се одиграла битка из поменутог рата. У тој спомен костурници сахрањени 
су и српски и бугарски војници што је чини јединственом у Србији.

Слика 1  Споменик палим 
војницима Краљевине 
Југославије, село 
Чиниглавци
Picture 1  Fallen fighters of 
the Kingdom of Yugoslavia  
memorial, the village of 
Činiglavci
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Други споменик у Чиниглавцима јесте спомен чесма палим бор-
цима из ратова 1912-1918. и 1941-1945. Споменик је откривен 4. јула 
1977. године. Том приликом одржао је говор Александар Ранчић, 
тада потпредседник Општинског одбора Субнора (Споменик слобо-
ди. Слобода, 16. јул 1977, стр. 2). Споменик се налази у центру села и 
састоји се из два посебна дела. На десној страни споменика је стуб 
на коме се налази плоча са звездом петокраком и бакљом, а на врху 
је статуа најмлађег партизана из села. Лева страна представља спо-
мен чесму са таблом на којој је уклесан текст: „За слободу и независ-
ност наше домовине у ратовима 1912-1918. год. и у народноослобо-
дилачкој борби и револуцији дадоше своје животе“. За време Другог 
светског рата погинули су Игић Вукадин, Илић Вукадин, Николић 
Чедомир, Стевановић Вукадин, Тричковић Вукадин, Тодоровић Не-
дељко и Ћирић Сава. У априлском рату 1941. године погинули су 
Андоновић Павле, Милић Костадин и Цветковић Војин, а као жртве 
фашистичког терора Гајић Радомир, Костић Давид и Петковић Зарко. 
У ратовима од 1912. до 1918. године укупно је страдало 69 мешта-
на: Андоновић Драгомир, Божиловић Ђорђе, Бранковић Гута, Вељић 
Милутин, Вељић Милан, Вељић Мика, Вељић Лазар, Вељић Јован, 
Вељић Ставра, Велчић Алекса, Видановић Никола, Видановић Тола, 
Гоцић Вацко, Гоцић Димитрашко, Дамњановић Марко, Дамњановић 
Сима, Дамњановић Ђорђе, Динић Мита, Ђорђевић Драгутин, Здрав-
ковић Јоса, Ивковић Божил, Ивковић Петар, Илић Војин, Илић Јован, 
Колић Алекса, Костић Јеленко, Костић Гала, Костић Мила, Костић 
Илија, Костић Петар, Крстић Илија, Милић Манча, Милић Павле, 
Мадић Никола, Мадић Тодор, Мадић Владимир, Мадић Рака, Мадић 
Лека, Мадић Јован, Мадић Јанко, Мадић Ненад, Пејчић Војин, Пејчић 
Кола, Пејчић Милча, Павловић Јован, Петковић Најден, Петровић То-
дор, Стевановић Глигорије, Стевановић Влајко, Стевановић Сотир, 
Стевановић Ставра, Стефановић Александар, Стефановић Милча, 
Стефановић Мила, Стефановић Светозар, Стефановић Василије, Сте-
фановић Сотир, Стефановић Крста, Стефановић Милча3, Стојановић 
Милисав, Стојановић Влајко, Тодоровић Влајко, Тодоровић Василије, 
Тодоровић Ради сав, Тодоровић Јован, Филиповић Владимир, Фили-
повић Јован, Филиповић Гоца, Ћирић Тодор. 

2 На споменику су уклесана двојица страдалих са именом Стефановић Милча. 
Средње слово није наведено.
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На самом споменику нема података о годинама погибије. Ти по-
даци могу се наћи у хроници села Чиниглавци (Јовановић, 1984) 
и у књизи Бесмртници (Манић, 2014). Постоје разликовања у 
средњим словима, именима и презименима. Тако у хроници села 
можемо сазнати да су 1913. године погинули Александар В. Стева-
новић, Станча Петровић, Јеленко Ј. Колић, Драгутин Д. Петковић, 
Михајло Ј. Мадић, Михајло А. Стојановић и Гоца Ранчић (Јовано-
вић, 1984, стр. 110). Једина разлика у Бесмртницима је презиме 
Јеленка Ј. и наводи се као Конић (Манић, 2014, стр. 137).

У години 1914. погинули су Ставра Т. Стевановић, Никола К. 
Видановић, Манча С. Стефановић, Јован И. Ћирић, Васа С. Сте-
фановић, Мита Д. Мадић, Петар Ј. Колић, Милан В. Костић, Со-
тир В. Стевановић, Димитрије В. Андрејић, Ставра Ц. Вељић, 
Сотир Ј. Стевановић, Петар Г. Ивковић, Божил Г. Ивковић, Ђорђе 
П. Илић, Марко Дамњановић, Властимир Џ. Филиповић, Ђура Д. 
Тодоровић (Јовановић, 1984, стр. 110-111). Осим разлике које су 
поменуте између ова два извора, у књизи Бесмртници наводи се 
податак да је и Михајло Ц. Вељић погинуо 1914. године (Манић, 
2014, стр. 137).

У години 1915. према Јовановићу погинули су Крста П. Стефа-
новић, Михајло С. Тодоровић, Тодор Ђ. Ћирић, Ранђел А. Мадић, 
Влајко И. Стојановић, Јован Ц. Тодоровић, Милча И. Пејчић, Ми-
лан К. Јовановић, Влајко Ђ. Стевановић, Најден С. Гоцић, Милу-
тин Ц. Вељић, Јеленко Јоцић, Сима Ђ. Дамњановић, Глигорије Ј. 
Стевановић, Лазар М. Вељић, Драгутин М. Васиљевић и Јован Н. 
Ћирић (Јовановић, 1984, стр. 111) који се не помиње у Бесмртни-
цима, али се тамо помиње Јован Н. Ђорђевић као погинули 1915. 
године (Манић, 2014, стр. 138).

У години 1916. у обема књигама спомињу се, са малим разли-
кама у именима, презименима и средњим словима следећи поги-
нули: Владимир И. Стојановић, Тодор К. Видановић, Димитрије 
К. Видановић, Влајко Ц. Тодоровић, Ненад Ц. Мадић, Никола Ј. 
Јовановић, Светозар Г. Стефановић, Милан М. Вељић и Алекса К. 
Цветковић (Јовановић, 1984, стр. 111; Манић, 2014, стр. 138).

У години 1917. погинули су: Драгутин Т. Костић, Ђорђе И. Сте-
вановић, Сава Г. Петровић и Павле Ђ. Милић (Јовановић, 1984, 
стр. 111; Манић, 2014, стр. 138).
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У години 1918. погинули су: Цветко Ј. Мадић и Кола-Цола М. 
Пејчић (Јовановић, 1984, стр. 111; Манић, 2014, стр. 138).

Упоређујући имена и презимена са оба списка и са спомен чесме, 
долазимо до закључка да за 34 лица са спомен чесме не постоје по-
даци, док се јављају 28 нових лица са годинама смрти, а да их нема 
на спомен чесми. Такође је видиљива велика разлика у појединим 
именима, презименима и средњим словима палих бораца са спи-
скова и на спомен чесми.34

Што се тиче жртава у Другом светском рату, податке даје Јова-
новић у својој књизи. У априлском рату погинули су: Андоновић 
Антанас Павле, рођен 23. фебруара 1905. године, погинуо 7. априла 
1941. године приликом бомбардовања Ниша, налазио се у болнич-
кој чети; Милић Саве Костадин, рођен 21. фебруара 1902. године, 
као војник војске Краљевине Југославије стрељан од стране Нема-
ца 9. априла 1941. године на месту званом „Бубљак“ и Цветковић 
Колче Војин, рођен 16. новембра 1900. године, као борац шесте 
чете трећег батаљона 329. пука војске Краљевине Југославије по-
гинуо код Цариброда (данас Димитровград) 7. априла 1941. године 
на југословенско-бугарској граници (Јовановић, 1984, стр. 120).

Као борци НОР-а погинули су: Илић Димитрија Вукадин, рођен 
15. јануара 1925. године, погинуо 1945. године у Кадињи у Босни, 
Илић Драгутина Вукадин4,5рођен 12. фебруара 1926. године, по-
гинуо 1945. године код Дренице, Николић Александра Чедомир, 
рођен 11. фебруара 1922. године, погинуо 27. септембра 1944. го-
дине у борби против Немаца и балиста приликом ослобађања Тр-
новца и Бујановца, Стевановић Давида Вукадин, рођен 17. јануара 
1926. године, умро од последица тешког рањавања 18. фебруара 
1946. године, Тричковић Станимира Вукашин, рођен 17. јануара 
1929. године, погинуо у борби против балиста код места Уши, Ћи-
рић Грујице Сава, рођен 29. јануара 1909. године, разболео се од 
последица рањавања и умро у болници у Приштини и Тодоровић 
Јована Недељко, рођен 30. децембра 1909. године, погинуо на ме-
сту званом Оштро копље код Вучитрна (Јовановић, 1984, стр. 121-
123). Према неким изворима, Недељко Тодоровић, који је припа-

3 Аутор није успео да утврди зашто се подаци разликују.
4 И овде аутор није сазнао зашто се разликују имена на споменику са именима 
из монографије села.
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дао Десетој српској бригади, погинуо је 16. новембра 1944. године 
(Николић, Ж., 1972, стр. 465).

Јовановић такође бележи податке и за жртве фашистичког теро-
ра. Тако сазнајемо да је Гајић Цветка Радомир, рођен у Крушевцу 
1890. године, који се оженио и живео у Чиниглавцима, био стрељан 
од стране Бугара 1943. године код села Камбелеваца, Костић Иге 
Давид, рођен 1. фебруара 1897. године био је стрељан 20. фебруара 
1943. код села Темске и Петковић Димитрија Зарије5,6рођен 1884. 
године, убијен од стране Бугара 20. јуна 1944. године (Јовановић, 
1984, стр. 124-125). За Давида Костића постоји други податак да 
је стрељан од стране Бугара 8. фебуара 1944. године као сарад-
ник НОБ-а у атару села Темска, такође за Радомира Гајића да је 
стрељан од стране Бугара у Лужници истог дана (Живковић, Х., 
1985, стр. 105), док исти извор за Зарију Д. Петковића наводи да су 
га Бугари убили моткама дана 20. јула 1944. године (Живковић, Х., 
1985, стр. 138).

Постоје подаци и о несталим особама за време Другог свет-
ског рата. Антић Ђорђа Борко, рођен 1916. године, нестао је после 
окупације, исто се догодило и предратном жандару Стефановић 
Ставре Петру, рођеном 1909. године, док је Гајић Радомира Бранко, 
рођен 1921. године, био од стране Немаца одведен у заробљеништ-
во одакле се није вратио (Јовановић, 1984, стр. 125-126).

На крају треба рећи да је идејни творац спомен чесме био архи-
текта Јован Петровић из Пирота, а споменик је извајао Мирослав 
Живковић, уметник из Пирота (Јовановић, 1984, стр. 138-139).

На списку палих бораца у Другом светском рату и као жртве 
фашистичке борбе села Чиниглавци, према Новици Живковићу 
(1964, стр. 90) наведени су Андоновић А. Павле, Гојић Ц. Радо-
мир, Костић И. Давид, Костић Д. Вукашин, Манчић Ц. Милутин, 
Милић С. Коца, Николић А. Чедомир, Петковић Д. Жарко, Стефа-
новић Ц. Давид, Стефановић Д. Вукашин, Тодоровић Ј. Недељко, 
Тричковић С. Вукадин, Ћирић Г. Сава и Цветковић К. Војин.

Подаци о погинулим борцима, као и погинулим и несталим ме-
штанима села Чиниглаваца налазе се и у сачуваној документацији 
СУБНОР-а (Савез удружења бораца народноослободилачког рата) 
у Историјском архиву у Пироту (ИАП, фонд Субнор Пирот, кутија 

5 На спомен плочи уписан као Зарко.
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45 – пали борци, ф. 74 Чиниглавци, подаци о погинулима) и у пот-
пуности се поклапају са подацима које доноси Јовановић у својој 
књизи.

Последњи ратови на крају XX века однели су живот још јед-
ног Чиниглавчанина. Године 1991, 4. новембра код Карловца поги-
нуо је Љубиша Велчић, рођен 21. јануара 1960. године (Pretražite 
bazu ljudskih gubitaka Srbije i Crne Gore u periodu 1991-1995, http://
www.hlc-rdc.org/db/ljg/index.html приступљено 21.04.2022). Такође 
се може наћи податак да је Велчић погинуо у Турању у општи-
ни Карловац (Glas žrtava, https://www.glaszrtava.org/wp-content/
uploads/2021/04/FHP-SCG-1991-95.pdf приступљено 21.04.2022). 

Слика 2  Спомен чесма палим борцима села Чиниглавци 
у ратовима 1912-1918. и 1941-1945. године

Picture 2  A fountain dedicated to the fallen fighters of 
the village Činiglavci in the wars 1912-1918.
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Према речима пуковника Боре Ерцеговца, дана 4. новембра 1991. 
године из касарне „Логориште“ кренуло је у пробој 450 људи са 
37 тенкова и 9 транспортера. Од тог броја погинуло је 33 војни-
ка и старешина (Sanjam kako grlim mrtve drugove na Koranskom 
mostu: Pukovnik Boro Ercegovac o odbrani „Logorišta“ 1991, proboju 
i bici sa hrvatskim zengama, Novosti, 17. januar 2022, https://www.
novosti.rs/drustvo/vesti/1076478/sanjam-kako-grlim-mrtve-drugove-
koranskom-mostu-pukovnik-boro-ercegovac-odbrani-logorista-1991-
proboju-bici-hrvatskim-zengama приступљено 21.04.2022). О поруч-
нику Љубиши Велчићу, „хероју који даде свој живот бранећи своју 
домовину“67данас у селу Чиниглавцима сведочи само његов гроб 
и надгробни споменик. Аутор није нашао његове потомке и рођаке 
у селу. Треба споменути да је његово име и презиме уклесано на 
споменику палим борцима пиротског краја у ратовима 1990-1999. 
године који се налази у Пироту.

6 Прочитано са надгробног споменика поручника Љубише Велчића у селу Чи-
ниглавци, 21. априла 2022. године.

Слика 3  Надгробни 
споменик поручника Љубише 
Велчића, село Чиниглавци
Picture 3  A tombstone of 
lieutenant Ljubiša Velčić, 
village of Činiglavci



92

Миша Анђелковић: Пали борци села Чиниглаваца... Пиротски зборник 47 (2022) 83-105

У селу Обреновцу подигнут је споменик палим борцима у ра-
товима 1912-1918. и 1941-1945. године. Споменик је откривен 17. 
сеп тембра 2005. године (Минић, 2013, стр. 188). У селу је основан 
Самоиницијативни одбор за подизање спомен обележја палим бор-
цима. Овај одбор су чинили Минић Александра Сава, Јовановић 
Драгутина Светозар и Ђорђевић Саве Александар (Документација 
о подизању спомен обележја села Обреновца, стр. 2, приватно влас-
ништво породице Минић). Одбор је званично основан дана 27. маја 
2005. године (Минић, 2013, стр. 187). Споменик је у облику бетон-
ског правугаоника са троугластим завршетком при врху. На самом 
врху је крст, симбол православне вере. Испод крста, у троугластом 
завршетку је географска карта Краљевине Срба, Хрвата и Слове-
наца са грбом. Испод, у правоугаоној основи, налази се табла са 
уклесаним текстом „Бесмртни јунаци села Обреновца изгинули у 
ратовима 1912-1918.“ након чега следе њихова имена и године по-
гибије. У години 1913. погинули су Танча Ђурић, Јован Митић и 
Ђорђе Р. Марковић, а 1914. – Милан И. Манчић, Сима Спасић, Коста 
В. Јовановић и Пера Митровић. У години 1915. погинули су Милча 
П. Мадић, Јован Митровић, Александар Ђурић и Димитрије Мит-
ровић, 1916. – Михајло И. Марковић, 1917. – Милан Митић и Војин 
А. Андрејевић, а 1918. – Јеленко Млаџић, Никола М. Марковић и 
Камен Ђорић. Према Документацији о подизању спомен обележја 
села Обреновца, списак палих мештана села Обреновца преузет је 
из зборника докумената Пирот и срез Нишавски (Николић, И., 1982, 
стр. 1128). Испод су уклесана имена погинулих мештана у Другом 
светском рату: Милутина П. Крстића, Велимира Панчића и Уро-
ша Митровића. Сва тројица су погинула 1944. године (Минић, 2013, 
стр. 192). У дну спомен плоче стоји текст „захвални мештани села 
Обреновца 2005. год.“. Донатор споменика је Фонд за градско грађе-
винско земљиште из Пирота. Приликом откривања споменика при-
суствовали су Милан Поповић, председник тадашње Скупштине 
општине Пирот, Јован Лилић, тадашњи председник Општинског 
одбора Субнора, представник Субнора Димитрије Николић, те ди-
ректор Фонда за градско грађевинско зем љиште Пирот, као дона-
тор. Том приликом је Милану Попови ћу, који је и открио споменик, 
уручена велика слика споменика (Није касно за хероје. Слобода, 24. 
септембар 2005, стр. 18). Аутор споменика је Манић Томислав из 
Димитровграда (Минић, 2013, стр. 188).
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На списку рођених 1928. године у селу Обреновцу под бројем 
14. уписан је Милутин Крстић, од оца Јеленка, рођен 14. марта, 
погинуо 1944. године (ИАП, фонд Месни народни одбор [МНО] 
Срећковац, кутија 1, ф. МНО Срећковац 1947 обична акта [18-3717], 
1/76). У другом документу пише да је Милутин ступио у НОБ 28. 
августа 1944. године, да је био тешко рањен код села Линова (код 
Бабушнице – напомена аутора), те да је умро од рана у болници у 
Пироту (ИАП, фонд Субнор Пирот, кутија 45 – пали борци, ф. 34 
Обреновац, подаци о погинулима). Сахрањен је у селу Обреновцу, 
али на споменику је уклесано презиме Станчић, док се као датум 
и место погибије помињу 15. октобар 1944. године код села Боњин-
це. Слика са надгробног споменика је у потпуности иста као и сли-
ка која се налази у сачуваној документацији Историјског архива 
у Пироту. Слика на надгробном споменику је доста оштећена, а 
слова су једва читљива. У документацији се помиње и Чедомир 

Слика 4  Споменик палим 
борцима села Обреновца у 
ратовима 1912-1918. и 1941-1945. 
године
Picture 4  A monument of the fallen 
fighters of the village Obrenovac, in 
the wars 1912-1918. and 1941-1945.
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Златковић, син Драгутина и Даринке, по занимању ђак. Ступио је 
агвуста 1944. године у НОБ и умро од задобијене болести (ИАП, 
фонд Субнор Пирот, кутија 45 – пали борци, ф. 34 Обреновац, по-
даци о погинулима).

У селу Обреновцу постоји још једно спомен обележје, а то је 
надгробни споменик Велимиру Панчићу, погинулом у Другом 
светском рату. На самом споменику поред слике, имена и пре-
зимена, пише да је Велимир живео 28 година и да је погинуо од 
Бугара.78Велимир је погинуо 18. маја 1944. године од стране Бугара 
на железничком мосту као курир Нишавског партизанског одреда 
(ИАП, фонд МНО Срећковац, кутија 1, ф. МНО Срећковац 1946 
обична акта, уверење 2827).

7 Прочитано са надгробног споменика Велимира Панчића у селу Обреновцу.

Слика 5  Надгробни споменик Велимира Панчића, село Обреновац
Picture 5  A tombstone of Velimir Pančić, village Obrenovac



Миша Анђелковић: Пали борци села Чиниглаваца... Пиротски зборник 47 (2022) 83-105

95

Према неким изворима (Живковић, Н., 1964, стр. 89) пали борци 
села Обреновца у Другом светском рату су Панчић А. Велимир и 
Спасић А. Милутин.89

Када говоримо о палим борцима села Обреновца, треба споме-
нути још једног, кога је готово цело село заборавило. Реч је о Дали-
бору Димову, рођеном у селу Обреновцу 23. јануара 1976. године. 
Овај пали борац ромске националности се још као дечак преселио 
у Пирот. Редовни војни рок служио је 1995. године, а 1998. годи-
не постаје војник по уговору. Био је распоређен у село Височка 
Ржана. Једне ноћи дошли су његови надређени и њему и њего-
вим колегама рекли да их воде за Сурдулицу, међутим, отишли 
су на Кошаре. Дана 4. августа 1998. године Далибор је погинуо 
када је возило у коме се он налазио упало у албанску заседу. Вој-
ним хеликоптером био је пребачен у Ниш, али му није било спаса. 
Сахрањен је на Тијабарском гробљу у Пироту. Према речима ње-
гове ћерке Монике, био је први страдали у бици за Кошаре.910Име и 
презиме Далибора Димова, као и година погибије, уклесани су на 
споменику палим борцима Пирота и околине из ратова 1991-1999. 
године. Иако је Далибор Димов један од хероја Обреновца, два-
десет четири године након погибије он у свом родном селу нема 
ниједно обележје.

У селу Срећковцу споменик палим борцима налази се на згра-
ди Дома културе (МПП, Документација о споменицима и спомен 
обележјима у Пироту и пиротском крају, број 69). На спомен-пло-
чи су уклесана имена и презимена погинулих војника у ратовима 
1912-1918. и 1941-1945 (Поповић, 1981, стр. 144). Откривање овог 
споменика такође је било најављено и у штампи (У Срећковцу се 
Седмог јула открива спомен-плоча палим борцима. Слобода, 4. 
јул 1959, стр. 5). На спомен-плочи је уклесан текст: „Борци из села 
Срећковца пали у ратовима од 1912 до 1918 године“, затим сле-
де имена: Цветан Т. Лилић, Димитрије Ранчић, Тодор И. Ћирић, 

8 Аутор није успео да открије да ли су Спасић А. Милутин, који се наводи у 
списку палих бораца у Живковићевој књизи и Милутин П. Крстић, који се 
наводи на споменику у селу Обреновцу исте или различите особе. У сачуваној 
документацији нема других података.
9 Аутору је податке о Далибору Димову дала његова ћерка Моника Димов, јуна 
2022. године.
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Ћира Станковић, Крста Станковић, Влајко Ђ. Петковић, Сава Ј. 
Петровић, Михаило Ј. Петровић, Михаило П. Ћирић, Драгутин С. 
Цветковић, Мијалко Т. Митић, Мита А. Вељковић, Василије А. 
Вељковић, Сава П. Ристић, Никола Д. Јонић, Ђорђе Ђ. Марковић, 
Љубомир Ђ. Марковић, Сава М. Младеновић, Јеленко З. Марковић, 
Лазар Т. Божиловић, Лазар А. Веселиновић, Сава А. Живковић, 
Никола Т. Живковић, Витомир С. Петровић, Риста Ц. Младено-
вић, Александар И. Цветковић, Алекса Ранчић, Мијалко Крстић, 
Камен С. Крстић, Петар С. Крстић, Алекса К. Вељковић, Анта-
нас Величковић, Јован Величковић, Милан Ћ. Станковић, Сава С. 
Петровић, Младен Р. Јонић, Денко Младеновић и Тодор Крстић. 
Након тога следи списак бораца палих у току НОБ-а од 1941. до 
1945. године: Стојан М. Станковић, Владимир К. Станковић, Ми-
лован С. Марковић, Трифун М. Станковић, Марко Д. Златановић, 
Светозар Ј. Јонић, Љубомир С. Марковић, Светозар С. Крстић и 
Милутин С. Живковић. У дну спомен-плоче види се датум откри-
вања 7. јул 1959. године и да је спомен-плоча подигнута од стране 
Савеза бораца НОР села Срећковац. Сачуван је документ комисије 
о одборењу текста за спомен плочу који је потписао Душан Панић, 
начелник секретаријата за просвету и културу (ИАП, фонд Суб-

Слика 6  Далибор Димов у 
униформи, слика је приватно 
власништво породице Димов
Picture 6  Dalibor Dimov in his 
uniform; the picture is a private 
property of the family Dimov
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нор Пирот, кутија 41, ф. Евиденција о подигнутим споменицима, 
спомен-плочама и спомен чесмама палим борцима у НОБ, Срећко-
вац, док. 61).

На самом споменику нема података када је који војник погинуо. 
Не постоји ни хроника (монографија) села Срећковца. За период 
ратова 1912-1918. сазнајемо у књизи Бесмртници следеће подат-
ке: погинули су 1912. године Алекса Ранчић, Денко Младеновић, 
Лазар Т. Божиловић и Сава Ј. Петровић, 1913. године погинули су 
Алекса К. Вељковић, Димитрије Ранчић, Младен Р. Јонић, Петар З. 
Крстић и Риста Ц. Младеновић. За годину 1914. забележени су сле-
дећи погинули: Витомир С. Петровић, Влајко Ђ. Петровић, Драгу-
тин С. Цветковић, Јован Величковић, Лазар А. Веселиновић, Љу-
бомир Ђ. Марковић, Михајло П. Ћирић, Никола Д. Петровић, Сава 
А. Живковић, Сава М. Младеновић и Ћира Станковић. У години 
1915. погинули су: Александар И. Цветковић, Мијајило Т. Митић, 
Милан Ђ. Станковић, Сава П. Ристић, Сава С. Петровић и Тодор И. 
Ћирић. Погинули су 1916. године: Василије А. Вељковић, Ђорђе Ђ. 
Марковић, Мијаило Крстић и Мита А. Вељковић. За годину 1917. 
списак погинулих је: Антанас Величковић, Јеленко З. Марковић, 
Крста Станковић, Никола Т. Живковић и Тодор Крстић, а за 1918. 
годину: Камен С. Крстић, Михајло Ј. Петровић и Цветан Т. Лилић 
(Манић, 2014, стр. 135-136). Упоређивањем оба списка, поред ма-
лих разлика у именима, презименима и средњим словима, уочава-
мо да је на спомен-плочи уклесано име Николе Д. Јонића, док се 
на списку Бесмртника помиње Никола Д. Петровић, погинуо 1914. 
године (Манић, 2014, стр. 135).

Што се тиче података везаних за мештане села Срећковца стра-
дале у Другом светском рату, према неким изворима, Живковић С. 
Милутин погинуо је 8. априла 1945. године код Батроваца и припа-
дао је Десетој српској бригади (Николић, Ж., 1972, стр. 459), према 
другим – да је погинуо је код Приштине 1945. године (ИАП, фонд 
Субнор Пирот, кутија 45 – пали борци, ф. 65 Срећковац, подаци о 
погинулима, Одговор на акт бр. 12804), али се такође може наћи и 
податак да је погинуо фебруара 1946. године (ИАП, фонд Субнор 
Пирот, кутија 45 – пали борци, ф. 65 Срећковац, подаци о погину-
лима, Милутин С. Живковић), док је Мирко Д. Златановић1011поги-

10 На спомен-плочи пише – Марко Д. Златановић.
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нуо 12. септембра 1944. године код Доњег Душника као припадник 
Дванаесте бригаде (Николић, Ж., 1972, стр. 468). Постоје подаци за 
Стојана Ђ. Станковића да је као припадник 4. чете 1. батаљона 329. 
пешадијског пука војске Краљевине Југославије био стрељан од 
стране Немаца на месту „Бубљак“ дана 9. априла 1941. године и да 
је сахрањен поред цркве (Светог Илије – напомена аутора) у селу 
Срећковцу (ИАП, фонд МНО Срећковац, кутија 1, фасцикла МНО 
Срећковац 1946 обична акта, уверење 2803 и 2763), али се наилази 
и на датум стрељања 12. април (ИАП, фонд Субнор Пирот, кутија 
45 – пали борци, ф. 65 Срећковац подаци о погинулима, Подаци 
о убијеним, настрадалим или несталим грађанима са територије 
ФНРЈ у току II светског рата бр. 83939). У уверењу о својству жр-
тве фашистичког терора пише да је Трифун М. Станковић априла 
1943. године стрељан у селу Темска од стране Бугара. Уверење је 
издато Трифуновом оцу (ИАП, фонд МНО Срећковац, кутија 3, 
ф. МНО Срећковац 1950 разни спискови, Уверење без броја). Ово 
убиство се спомиње на још једном месту у коме пише да су Бугари 
убили Трифуна М. Станковића на зверски начин за време окупа-
ције (ИАП, фонд МНО Срећковац, кутија 5, ф. МНО Срећковац 
1949 об. Акта [16-2472], док. 470). 

Из сачуване документације сазнаје се да је Миле С. Марко-
вић, рођен 1915. године, умро августа 1944. године у својој кући у 
Срећковцу након пуштања из бугарског затвора од последица му-
чења у затвору. Јован Крсте Ђорђевић, земљорадник, рођен 1918. 
године, погинуо је као војник Краљевине Југославије 9. априла 
1941. године на месту „Бубљак“. Марковић Љубомир, рођен 1914. 
године, ступио у НОБ 26. јула 1944. године, погинуо је јануа-
ра 1945. године у сукобу са Шиптарима код Трепче (ИАП, фонд 
Субнор Пирот, кутија 45 – пали борци, ф. 65 Срећковац, подаци 
о погинулима, Одговор на акт бр. 12804). За Јонић Светозара, од 
оца Јована, постоје само подаци да је рођен 1924. и да је погинуо 
1945. године, те да је ове податке дао његов брат Душан Ј. Јонић из 
Срећковца (ИАП, фонд Субнор Пирот, кутија 45 – пали борци, ф. 
65 Срећковац, подаци о погинулима).

На споменику је уклесано и име Светозара Крстића (1927-1947), 
војника који је умро на дужности у Сплиту две године након краја 
Другог светског рата. Сачувана је молба Сретена М. Крстића, оца 
Светозара, од 18. фебруара 1947. године у којој тражи да му се изда 
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уверење да је његов син умро на дужности 12. фебруара 1947. го-
дине (ИАП, фонд МНО Срећковац, кутија 1, ф. МНО Срећковац 
1947 обична акта [18-3717], док. 400).

Још једна спомен-плоча из Срећковца је вредна помена. Она се на-
лази на зиду Основне школе „Осми септембар“. На плочи је уклесан 
текст: „У рано јутро, 30. априла 1943 г. казнена експедиција бугарске 
фашистичке војске блокирала је село и извршила претрес. Затим је 

Слика 7  Спомен-плоча палим борцима села Срећковца 
у ратовима 1912-1918. и 1941-1945. године

Picture 7  A memorial to the fallen fighters of the village Srećkovac 
in the wars 1912-1918. and 1941-1945
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у школском дворишту постројила све мушкарце старије од 15 г. и из 
строја издвојила 9 сарадника НОП-а које је ухапсила и малтретира-
ла“. Спомен-плоча је подигнута 7. јула 1984. године, а подигли су је 
сами мештани Срећковца (МПП, Документација о споменицима и 
спомен обележјима у Пироту и пиротском крају, број 44).

У селу Планиница подигнуте су две спомен плоче. Једна је по-
свећена палим борцима у ратовима 1912-1918, а друга палим меш-
танима у Другом светском рату. Обе се налазе на зиду школе, јед-
на поред друге, подигнуте 1. маја 1962. године од стране Субнора 
и мештана села Планинице (РЗЗСК, Документи о меморијалним 
споменицима, ф. СО Пирот, Подаци о споменицима културе, стр. 
4). Треба напоменути да је зграда запуштена и у рушевинама, а 
простор око зграде је једва приступачан. Текст на плочама је не-
читљив, а и саме табле се не виде од шибља. Измештање самих 
плоча било би идеално решење за очување овог спомен обележја.1112

Плоча која се налази са леве стране посвећена је палим борцима 
из ратова 1912-1918. На њој се налазе 4 имена без икаквих дру-
гих података: Николић Најдан, Миленковић Ставра, Андоновић 

11 Аутор је посетио село Планиницу марта месеца 2022. године и том приликом 
фотографисао спомен плоче.

Слика 8  Спомен-плоча са зграде Основне школе у Срећковцу
Picture 8  A memorial on the primary school building in Srećkovac



Миша Анђелковић: Пали борци села Чиниглаваца... Пиротски зборник 47 (2022) 83-105

101

Ранђел и Павловић Димитрије. На плочи са десне стране налазе се 
имена тројице мештана погинулих у Другом светском рату, такође 
без других података: Веселиновић С. Светислав, Веселиновић Ђ. 
Ђенадије и Јовановић Л. Сима (МПП, Документација о спомени-
цима и спомен обележјима у Пироту и пиротском крају, број 25).

Из сачуване документације налазе се подаци о Стојану М. Јова-
новићу из села Планинице. Њега је убио фашиста Никола К. Киров 
из истог села 31. марта 1944. године. Јовановић је био организатор 
народноослободилачке војске у позадини и снабдевао је партиза-
не храном, оружјем и муницијим (ИАП, фонд МНО Срећковац, 
кутија 1, ф. МНО Срећковац 1947 обична акта [18-3717], уверење 
без броја од 17. марта 1947. године). За Светислава Костића-Весе-
линовића сачувани су подаци да је погинуо у борби са Немцима на 
Дрини или децембра 1944. или јануара 1945. године (ИАП, фонд 
МНО Срећковац, кутија 5, ф. МНО Срећковац 1949 об. акта [16-
2742], док. 278/4). Међутим, за Светислава Веселиновића постоји и 
други податак, да је погинуо у рату у Новом Пазару 1945. године 
и то несрећним случајем, када се на њега срушила зграда. Из те 
документације сазнајемо и његову годину рођења, 1924. Исти из-
вор за Симу Јовановића (1926-1945) доноси податке да је погинуо 
у борби са Немцима код места Татинаца на Дрини, а за Ђенадија 
(1916-1945), коме је презиме уписано Павловић, да је погинуо на 
реци Лим код места Бистрица (ИАП, фонд Субнор Пирот, кутија 
45 – пали борци, ф. Подаци о погинулима из села Планиница).

За пале борце из ратова 1912-1918. године из литературе сазнаје-
мо да су Ставрија (Ставра на спомен плочи) Р. Миленковић и 
Ранђел Адамовић (Андоновић на плочи) погинули 1913. године, 
док је Најдан Т. Николић погинуо 1915. године (Манић, 2014, стр. 
136). Треба напоменути да на сеоском гробљу Планинице на спо-
менику Најдану Николићу пише да је погинуо 1914. године, док се 
са споменика Ранђела Андоновића једино може прочитати да је 
погинуо у рату на реци.

Што се тиче села Милојковца, тамо се не налази ниједно спомен 
обележје. Постоји списак погинулих мештана у Првом светском 
рату. На списку палих бораца у ратовима 1912-1918. налазе се: Вел-
ча Ђорђевић, погинуо 1912. године, Милан Г. Стојановић, погинуо 
1913. године, док су године 1914. погинули Јован Г. Стојановић, 
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Милан А. Тричковић, Младен К. Митровић и Петар М. Пешић 
(Манић, 2014, стр. 140). За период Другог светског рата нема ин-
формација о погинулим мештанима села Милојковца. 

Увидом у представљена спомен обележја лако се уочава да су 
скоро сва, осим једног из 2005. године, подигнута за време соција-
листичке Југославије. Број оних који су страдали током ратова 
1912-1918. знатно је већи него онај из Другог светског рата па би 
могло да се очекује да је и за време Краљевине Југославије по-
дигнуто барем неко обележје, тим пре што је наратив о Балкан-
ским и Светском рату доста коришћен у ондашњем јавном животу, 
али то се није догодило. Према наведеној литератури (Лазаревић, 
2016; Живковић, Н., 1964), слична ситуација је у целом пиротском 
крају – ту и тамо постоји понеко спомен обележје из међуратног 
периода, али их је знатно мање у односу на она из времена соција-
листичке Југославије, када је бригу о таквим обележјима водила 
организација бораца – СУБНОР, једна од пет ондашњих званичних 
друштвено-политичких организација, уз активну подршку оста-
лих структура власти,1213те јавних установа.1314Спомен обележја из 

12 Занимљив је пример који се односи на оближње село Јалботина (одређено 
време припадало истој општини Суково као и пет села о којима је реч у овом 
раду) да је донета одлука о подизању спомен чесме из месног самодоприноса 
(ИАП, фонд Народног одбора општине [НОО] Суково, кутија 5, фасцикла 1959 
НОО Суково, персонални документи, Предлог одлуке о завођењу месног само-
доприноса на подручју НОО Суково за 1959. годину).
13 У писму Републичког завода за заштиту споменика културе упућеном Суб-
нору од 1. августа 1968. године тражи се да те две организације заједно подижу 

Слика 9  Спомен плоче палим мештанима села Планинице
Picture 9  A memorial to the fallen locals of the village Planinica
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тог периода имају још једну честу особину која је такође уочљива у 
целом пиротском крају, па и шире у Србији – заједно су уклесивана 
имена погинулих и у ратовима 1912-1918. и оних који су страдали у 
Другом светском рату, једна поред других. Тиме као да се желело 
да се истакне слободарски континуитет учешћа становништва у 
оба светска рата. Такав утисак оставља и подизање споменика од 
стране социјалистичких власти погинулима у борбама на Нешко-
вом вису у Априлском рату 1941, иако се ради о припадницима 
војске Краљевине Југославије, државне творевине према којој је у 
социјалистичкој Југославији постојао доминантно негативан от-
клон. На спомен плочама нису уписивани припадници четничког 
покрета (Југословенска војска у отаџбини) зато што је тај покрет у 
социјалистичком периоду проглашаван за непријатељску органи-
зацију, али и зато што је у пиротском крају он био врло слаб – на 
овом терену није позната ниједна борба четника са окупаторским 
јединицама за све време Другог светског рата. 

Урушавањем социјализма 1990. мења се однос према партизан-
ском покрету из Другог светског рата који више није био a priori 
позитиван, а ни СУБНОР није више имао статус као до тада, па 
се подизање спомен обележја знатно проређује. Ако не рачунамо 
приватне надгробне споменике на гробљима, на простору пет села 
на коме је обављено наше истраживање, у више од три деценије 
после урушавања социјализма подигнуто је само једно спомен об-
ележје, оно у Обреновцу. Иницијатор за његово подизање није био 
ни СУБНОР ни месна заједница села, већ Самоиницијативни од-
бор за подизање спомен обележја.

Од пет села микрорегије једино у Милојковцу није подигнуто 
спомен обележје, али разлог томе не лежи у другачијем односу ње-
гових мештана према страдалима у ратовима, већ у демографским 
карактеристика овог села. Милојковац је одувек био мало село 
и прво је насеље у пиротској општини које је остало без иједног 
становника. И када је било живо, село није имало ни материјалне 

нова спомен обележја (ИАП, фонд Субнор Пирот, кутија 5, ф. Подизање спо-
мен плоча, док. 291). У закључцима VI скупштине Републичког одбора Суб-
нора СР Србије у Београду, маја 1969. године, донета је одлука да ће Субнор 
и надаље сарађивати са иницијаторима за изградњу споменика, а такође ће се 
одржавати и саветовања у Београду о изградњи и заштити споменика (ИАП, 
фонд Субнор Пирот, кутија 5, ф. Подизање спомен плоча, док. 203).
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ни кадровске потенцијале да изгура подизање спомен обележја. 
Негативне демографске тенденције се настављају. Друго насеље 
у регији које ће се вероватно врло брзо угасити је Планиница, а 
у опадању су и остала. Поред многих других питања која намеће 
невесела демографска будућност, упитно је и то у којој мери ће све 
старије становништво или повремени викенд становници бити у 
стању да одржавају постојећа спомен обележја. Вероватно ће за то 
бити неопходна организована помоћ шире друштвене заједнице. 
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