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Цео октобар прошао је у издржавању ових 
трупа на терет општинске касе у Баточини, 
о чему сведочи низ докумената, који се да-
нас чувају у Историјском архиву Шумадије.

Мирослав Тодоровић, месар из Баточине 
је 20. октобра 1944. године као накнаду 
за испоручених 100 килограма свињског 
и овчијег меса и испоруку једног овна од 
општине као накнаду добио 55.950 динара. 
Два дана касније Михајло Миловановић је 
од општине Баточине добио 15.000 динара 
за сено које је узела совјетска војска како 
би прехранила коње. Истог дана је пекару 
Душану Ђелићу исплаћено 1500 динара за 
издатих 15 килограма пшеничног брашна.  

Последњи сачувани документ који се од-
носи на исхрану совјетских трупа је од 31. 
октобра 1944. године када је Животи Мило-
сављевићу из вароши Баточине исплаћено 
9.450 динара због тога што је јединицама 
Црвене армије дао 315 килограма сена. 

Весь октябрь эти воинские подразделения 
содержались за счет муниципальной казны в 
Баточине, о чем свидетельствуют документы, 
которые сейчас хранятся в историческом ар-
хиве Шумадии.

Мирослав Тодорович, мясник из Баточины, 
получил от муниципалитета 20 октября 1944 
года в качестве компенсации 55 950 динаров 
за поставку 100 кг свинины и баранины. Два 
дня спустя Михайло Милованович получил 15 
000 динаров от муниципалитета Баточина за 
сено, взятое Красной армией для кормления 
лошадей. В тот же день 1500 динаров было 
выплачено пекарю Душану Джеличу за 15 кг 
выданной пшеничной муки.  

Последний сохранившийся документ, каса-
ющийся обеспечения советских войск, да-
тирован 31 октября 1944 года, когда Животе 
Милосавлевичу из города Баточина было вы-
плачено 9 450 динаров за то, что он передал 
подразделениям Красной армии 315 кило-
граммов сена.  

Извор: Марко Станојевић Ослобођење Баточине у Другом светском рату, 14. октобра 1944. године, Информативни 

сајт о месту Баточина „Баточина инфо“, 14.10.2019.  URL: https://batocina.info/oslobodjenje-batocine-u-drugom-svetskom-

ratu-14-oktobra-1944-godine/ 

 Текст се преноси у оригиналу.

Источник: Марко Станоевич Освобождение Баточины во Второй мировой войне 14 октября 1944 г. [Электронный 

ресурс] // Информационный сайт о населенном пункте Баточина „Баточина инфо“, 14.10.2019. URL: https://batocina.

info/oslobodjenje-batocine-u-drugom-svetskom-ratu-14-oktobra-1944-godine/  

Текст оригинала.
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Решењем Секретаријата за социјалну по-
литику и комунална питања Савезног из-
вршног већа, 20. септембра 1961. године 
формирана је комисија за подизање ко-
стурнице и уређења гробља бораца Црве-
не армије у Светозареву (Јагодина). Костур-
ницу је пројектовао београдски архитекта 
Н. Мишовић.

Током четири месеца вршена је ексхума-
ција посмртних остатака црвеноармејаца, 
палих у борбама октобра и новембра 1944. 
године. У 222 велика и 56 малих лимених 
сандука прикупљени су посмртни остаци 
1.171 припадника Црвене армије, палих у 
борбама за ослобођење Србије 1944. годи-
не. Спомен-костурница свечано је откриве-
на 15. јула 1962. године.

У Баточини је 15. маја 1962. године ексхуми-
рано 27 бораца Црвене армије који су били 
сахрањени у порти цркве. Дан касније, у 
Жировници је поред пута, у близини мес-
не канцеларије, ексхумирано 13 бораца, а 
у порти цркве у Брзану, њих 12, од чега је 
један био нижи официр.

Решением Секретариата по социальной по-
литике и коммунальным делам Союзного ис-
полнительного совета 20 сентября 1961 года 
была образована комиссия по возведению 
мемориального комплекса и устройству за-
хоронения бойцов Красной армии в Свето-
зарево (Ягодина). Мемориальный комплекс 
был спроектирован белградским архитекто-
ром Н. Мишовичем.
Эксгумация останков красноармейцев, по-
гибших в боях в октябре и ноябре 1944 года, 
велась в течение четырех месяцев. Останки 
1171 военнослужащего Красной армии, пав-
ших в боях за освобождение Сербии в 1944 
году, были собраны в 222 больших и 56 ма-
лых металлических ящиках. Мемориальное 
воинское захоронение было торжественно 
открыто 15 июля 1962 года.

15 мая 1962 года в Баточине были эксгуми-
рованы 27 воинов Красной армии, которые 
были похоронены в церковном дворике. 
Днем позже 13 солдат были эксгумированы 
в Жировнице недалеко от дороги, возле от-
деления местных органов власти, и 12 в цер-
ковном дворике в Брзане, один из которых 
был младшим офицером.


