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Реч уред ни ка

Му зеј жр та ва ге но ци да осно ван је пр вен стве-
но ра ди не го ва ња трај ног се ћа ња на жр тве ге но ци-
да над Ср би ма, Је вре ји ма, Ро ми ма и при пад ни ци ма 
дру гих на ро да и на ци о нал них ма њи на у Ју го сла ви ји. 
Про грам ски за да ци про из и ла зе из од ред би За ко на о 
осни ва њу Му зе ја жр та ва ге но ци да, про пи са о за шти ти 
кул тур них до ба ра и Ста ту та и об у хва та ју при ку пља-
ње, об ра ду, чу ва ње и пре зен та ци ју по да та ка и гра ђе о 
стра да њу. Циљ тих ак тив но сти је у пр вом ре ду спо зна-
ја исти не уте ме ље не на исто риј ским фак ти ма, тач ни је 
на ма те ри јал ној гра ђи и ну жно сти да се као та ква пре-
зен ту је. На тај на чин от кла ња ју се мо гућ но сти ма ни-
пу ла ци је исто ри јом и (зло)упо тре бе исто ри је у днев-
но по ли тич ке свр хе. 

За да так Му зе ја је ис тра жи ва ње исто риј ских 
вер ти ка ла и про це са ду гог тра ја ња, зло чи на про тив 
чо веч но сти у 20. ве ку (иде је, по кре ти, ко ре ни, ре флек-
си је, њи хо во спро во ђе ње у кон тек сту по ли ти ке вој но-
еко ном ских и иде о ло шких си ла), де мо граф ских кре та-
ња, су ко ба ве ле си ла, про јек та и ре а ли за ци је ет но цен-
трич них др жа ва, рат них су ко ба у гра ђан ском ра ту и 
рас па ду Ју го сла ви је 1990–1995. го ди не с освр том на 
зло чи не про тив чо веч но сти и на ху ма ни тар но пра во, 
као и на пси хо ло шке аспек те – пси хо па то ло ги ју ге но-
ци да. 

+++

Има ју ћи у ви ду на слов ру ко пи са Ми ли ћа Ј. Ми-
ли ће ви ћа, прет ход не ре че ни це из уво да као да на ме ћу 
пи та ње ка кве ве зе има ју жр тве офи ци ра вој ске Кра ље-
ви не Ср би је у бал кан ским ра то ви ма са основ ним ак-
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тив но сти ма Му зе ја жр та ва ге но ци да. Од го вор тре ба 
по тра жи ти упра во у пр вим ре че ни ца ма где се по ми њу 
про це си ду гог тра ја ња. Бал кан ски ра то ви (1912–1913) 
би ли су је дан вид ре ше ња та ко зва ног Ис точ ног пи та-
ња ко ји је ви ше од сто ти ну го ди на ства ра ло про бле-
ме на Бал ка ну и спре ча ва ло на ци о нал но осло бо ђе ње 
бу гар ског, срп ског и грч ког на ро да од тур ске, ото ман-
ске вла сти. Ис ход бал кан ских ра то ва ни је био по во љи 
од ре ђе ним ве ли ким европ ским си ла ма па су за по че ле 
Ве ли ки рат (1914–1918). Кад је реч о срп ском на ро ду 
по зна то је да је,  у од но су бро ја жр тва ма пре ма бро ју 
ста нов ни ка, стра дао знат но ви ше од дру гих.

+++

Про грам ски за да ци Му зе ја жр та ва ге но ци да 
има ју сво је вре мен ске гра нич ни ке – од бал кан ских ра-
то ва 1912–1913. до агре си је Се ве р но а тлант ске али јан-
се или ти НА ТО-а на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју 
1999. го ди не.

Наш про је кат ис тра жи ва ња рат них жр та ва на 
од ре ђе ној те ри то ри ји за по чет је об ја вљи ва њем ра до ва 
Ми ло ра да Ра дој чи ћа Осе чан ски крај у ра то ви ма 1912–
1918. го ди не – По ме ник рат ним жр тва ма (Осе чи на –
Бе о град, 2018) и Ми о ни ча ни у ра то ви ма 1912–1918. 
го ди не – По ме ник рат ним жр тва ма (Ми о ни ца –Бе о-
град, 2020), а на ста вља се де лом у при пре ми Ва љев ци 
у ра то ви ма 1912–1918. го ди не, уз об ја вље не ру ко пи се 
Фра ње Фа би ја не ца Жр тве се ла Бе жа ни ја у свет ским 
ра то ви ма (Бе о град, 2016) и Рат не жр тве на се ља оп
шти не Сур чин у 20. ве ку (Бе о град, 2020)...

Про је кат ис тра жи ва ња стра да ња при пад ни ка 
од ре ђе ног сег мен та вој ске за по че ли смо ра до ви ма Бо-
ја на Ви ћен ти ћа – реч је о суд би на ма при пад ни ка ва-
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зду хо плов ства Кра ље ви не Ју го сла ви је у Дру гом свет-
ском ра ту.

Због то га је и ру ко пис о стра да њу офи ци ра вој-
ске Кра ље ви не Ср би је у бал кан ским ра то ви ма Ми ли ћа 
Ј. Ми ли ће ви ћа увр шћен у из да вач ки про грам Му зе ја 
жр та ва ге но ци да.

+++

Сма тра мо да је и то нео п хо дан де лић сла га ли-
це зва не исто риј ска исти на. Фак ти го во ре за се бе и за 
оне ко ји ма је ста ло до не го ва ња по ве сти ко ју су из-
во је ва ли они ко је не би смо сме ли да за бо ра ви мо, па 
ма кар у овом де лу би ли на ве де ни под ред ним бро јем 
у збир ним спи ску, они су по сто ја ли са сво јим име ном 
и пре зи ме ном, по не кад и са еви ден ти ра ним сред њим 
сло вом, жр тва са иден ти те том, не чи ји син, унук, брат, 
су пруг, отац, ујак, стриц, де да, пра де да... НА ШИ ПРЕ-
ЦИ ЗА СЛУ ЖУ ЈУ ЗА ХВАЛ НОСТ И ПО ШТО ВА ЊЕ!  
То је и ми си ја Му зе ја жр та ва ге но ци да.  
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ГУБИЦИ ОФИЦИРА
 У БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА 1912–1913.

СПИСАК СТРАДАЛИХ И АНАЛИЗA ОВОГ БРОЈА

У јед ном од сво јих ра ни јих ра до ва по ку ша ли 
смо, на да мо се и де ли мич но ус пе ли, да ана ли зи ра мо 
гу бит ке ста ре шин ског ка дра срп ске вој ске (вој ске Ср-
би је) у ра то ви ма 19. ве ка.1 Пред ста вље на ана ли за из-
ра же на у ви ду про це на та, при че му је ис так нут и је дан, 
по на шем ми шље њу, крај ње би тан мо ме нат тих рат них 
су ко ба. Реч је о њи хо вом вре мен ском тра ја њу, ко је је, 
из у зев ка да го во ри мо о Пр вом срп ском устан ку, би ло 
углав ном вр ло крат ко.2 На и ме, сви ови ору жа ни су ко-
би, тач ни је њих че ти ри, тра ја ли су тек не што ви ше од 
три сто ти не да на, при че му је нај ду жи од њих – Пр ви 
срп ско-тур ски рат 1876–1877. го ди не тра јао тек че ти ри 
ме се ца, (125 да на), а су коб са Бу гар ском, у свом ору-
жа ном де лу, са мо две не де ље.3 След стве но овим па ра-
ме три ма хте ли смо и да од го во ри мо на пи та ње ко ји је 
од по ме ну тих ра то ва био нај кр ва ви ји од но сно, у ком је 
ра ту, ме ре но и вре мен ски, стра да ло нај ви ше срп ских 
ста ре ши на. Од го вор на ово пи та ње био је не дво сми-
слен – рат са Бу гар ском 1885–1886. го ди не. 

1 „Гу би ци ста решнског ка дра срп ке вој ске (Вој ске Ср би је) у ра то-
ви ма 19. ве ка“, Вој но исто риј ски гла сник (рад у штам пи). 

2 Пр ви срп ски уста нак тра јао је 3.520 да на ра чу на ју ћи и не рат ну 
1808. го ди ну. Без ње број да на из но се 3.154. То зна чи да је уста нак тра-
јао 12 или 11 пу та ду же не го сви оста ли ору жа ни су ко би Ср би је то ком 
19. ве ка. 

3 Дру ги срп ски уста нак, го во ри мо о ору жа ном де лу, тра јао је 105 
да на, од 11. апри ла до 14. ју ла 1915 (ста ри ка лен дар). Пр ви срп ско-тур-
ски рат во ђен је 125 да на (од 18. ју на до 20. ок то бра 1876), а Дру ги све га 
54 (од 1. де цем бра 1877. до 23. ја ну а ра 1878). Нај кра ћи, Срп ско-бу гар ски 
рат тра јао је са мо 15 да на (од 2. до16. но вем бра 1885). 
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Сва ки исто ри о граф ски ис каз нео п ход но је за по-
че ти од из во ра, а нај при ме ре ни ји за ову вр сту сва ка ко 
је Слу жбе ни вој ни лист. Пре све га, што већ сам на слов 
све до чи, реч је о слу жбе ном гла си лу вој ске Ср би је, за-
ду же ном, по ред оста лог и за са оп ште ња о гу би ци ма. 
Дру ги, та ко ђе би тан раз лог је у ве зи са вре ме ном од-
но сно хро но ло ги јом. Сук це сив на са оп ште ња о по ги-
ну лим офи ци ри ма по ја вљу ју се већ у дру гом бро ју од 
из би ја ња ра та са Тур ском (ред ни број 23), а пр ви по-
ме ну ти од по ги ну лих ста ре ши на био је ма јор Во ји слав 
Ве ли ми ро вић.4 Од мах из Ве ли ми ро ви ће вог упи са на су 
име на још че тво ри це ста ре ши на од ко јих су дво ји ца 
та ко ђе стра да ла у би ци код Ку ма но ва.5 Већ ов де је уоч-
љи во, а на по ми ње мо да се ра ди о са мом по чет ку су ко-
ба, да је из ме ђу по ги би је офи ци ра и слу жбе не об ја ве 
о  смр ти про шло без ма ло ме сец дан, а у не ким слу ча-
је ви ма, опет у би ци код Ку ма но ва, про те кло је чи та вих 
пет ме се ци. Та ко се за смрт пот по руч ни ка Бо го са ва 
Ан то ни је ви ћа са зна ло тек кра јем мар та 1913. по што је 
он од по сле ди ца ра ња ва ња умро тек 14. истог ме се ца 
и то на Кр фу.6 О слич ном при ме ру про то ка вре ме на 
из ме ђу по ги би је и об ја ве смр ти све до чи и слу чај ре-
зер вног по руч ни ка Ми ло ра да Ко сти ћа на стра да лог у 
би ци на Бр ди ци код Ска дра 26–27. ја ну а ра 1913. го ди-
не. Су де ћи пре ма чи ту љи из да тој у ли сту По ли ти ка од 
19. ју ла 1913. род би на је о том тра гич ном до га ђа ју би-
ла оба ве ште на тек на кон че ти ри и по ме се ца. Ко стић, 
на жа лост не пред ста вља је дин ствен слу чај јер је по-

4 Пр ви рат ни број Слу жбе ног вој ног ли ста (да ље СВЛ) об ја вљен је 
14. ок то бра, а дру ги, у ко ме се на во ди Ве ли ми ро ви ће во име (бр. 23, стр, 
501–502), 5. но вем бар 1912. 

5 Дру ги од дво ји це на ве де них ре зер вни п. по руч ник Ни ко ла Тај нић 
ни је не по сред но по ги нуо у би ци, већ је умро од за до би је них ра на 13. ок-
то бра – СВЛ, бр. 23, 1912, стр. 503–504. 

6 По ли ти ка, 20. април 1913, стр. 6. 
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ги би ја на Бр ди ци оста ла упам ће на по ред оста лог и по 
то ме што је род би на уче сни ка ме се ци ма „оби ја ла пра-
го ве над ле шта ва“ тра же ћи по дат ке о по ги ну лим. Раз-
лог тре ба сва ка ко по тра жи ти у ма сов но сти стра да ња 
по што се про це њу је да је сва ки ше сти вој ник по ги нуо 
у Пр вом бал кан ском ра ту, стра дао упра во у по ме ну тој 
би ци.7 О ме то до ло шким по сле ди ца ма ове кон ста та ци-
је го во ри ће мо у на став ку овог тек ста. 

Дру ги про блем, при лич но за чу ђу ју ћи кад је реч 
о зва нич но гла си лу по пут Слу жбе ном вој ног ли ста, је-
сте ње го ва не до стат ност. На и ме, пре ма на шем ра чу на-
њу у ли сту је об ја вље но из ме ђу, на мер но оста вља мо 
ра спон, 223–224 об ја ва смр ти офи ци ра.8 Тај број, као 
што ће се из по је ди нач ног на во ђе ња ка сни је ви де ти, 
са др жи тек не што пре ко две тре ћи не укуп но стра да-
лих ста ре ши на. За кљу чак ко ји се сам по се би на ме ће 
ука зу је да ни зва нич ни спи ско ви, по пут на ве де ног, не 
са др же ко нач не по дат ке већ их је нео п ход но укр сти ти 
са на во ди ма из што ви ше рас по ло жи вих из во ра и тим 
пу тем од ре ди ти ба рем ко ли ко-то ли ко при бли жан број. 

Са вре ме ник бал кан ских ра то ва, ујед но по бро ју 
на ве де них име на вре дан исто риј ски из вор је и Бал кан
ски рат у сли ци и ре чи уред ни ка Ду ша на М. Ши јач ког. 
Ње гов пр ви број пред ста вљен је чи та о ци ма 20. ја ну а ра 
1913. а по след њи (бр. 40) 25. де цем бра исте го ди не.9 

7 О би ци и гу би ци ма оп шир ни је: М. Ми ли ће вић, Бр дич ка ка сап ни
ца, Срп ска вој ска – огле ди о бит ка ма, Бе о град. 2018, стр. 95–171. 

8 У на ве де ном гла си лу об ја вље но је још де се так име на вој них чи-
нов ни ка, вој них све ште ни ка, не свр ше них пи то ма ца Вој не ака де ми је, у 
ран гу под о фи ци ра, као и ра зних дру гих вој них слу жбе ни ка. У слу ча ју 
још че тво ри це, с об зи ром на вр сту об ја ве и чин, нај ве ро ват ни је је реч о 
при род ној смр ти. 

9 Да ља ана ли за на осно ву ре принт из да ња из 2008. го ди не (прир. 
М. Ми ли ће вић). Тре ба на по ме ну ти да то ни је би ло је ди но гла си ло чи ја 
је те ма ти ка су коб са Тур ском од но сно Бу гар ском. У го то во исто вре ме и 



12 13

Милић Ј. Милићевић;

На ве де ни ча со пис до но си мно штво при лич но по у зда-
них ин фор ма ци ја о оба бал кан ска ра та, а по ред оста-
лог он бе ле жи и око 176 име на по ги ну лих ста ре ши на. 
Ов де по но во ука зу је мо на ра спон од до оно од но сно 
на „око“ јер се и у на шем као и слу ча је ви ма дру гих 
ис тра жи ва ча мо гло до го ди ти да се зва нич ни ор га ни 
јед но став но „за бро је“. На гла ша ва мо и то, што нам је 
из пре ђа шњег  ра да по зна то, да се од ре ђе на име на и 
пре зи ме на у на шем на ро ду, у око 4% пот пу но по ду да-
ра ју. Сто га је без по зна ва ња сред њег сло ва, или не ког 
дру гог по да тка по пут тач ног да ту ма ме ста по ги би је 
и слич ног, за ме на две раз ли чи те осо бе вр ло мо гу ћа.10 
Ве ли ка ве ћи на име на на ве де них у „Бал кан ском ра ту у 
сли ци и ре чи по кла па ју се са оним из Слу жбе ног вој ног 
ли ста, али је око 65 пот пу но но во те се овај ча со пис 
по ка зу је као вр ло ко ри сна до пу на. Тре ба на по ме ну ти и 
то да се у из ве сним слу ча је ви ма да ти кра ћи или не што 
ду жи опис стра да ња по је ди них офи ци ра, вр ло че сто и 
њи хо ве фо то гра фи је, ис ко ри шће не на рав но и у овом 
ра ду, што, овај ча со пис чи ни за и ста вред ном вр стом 
из во ра.11

под иден тич ним на зи вом, Илу стро ва на рат на кро ни ка, из да ва на су још 
сва ча со пи са. Пр ви је био де ло уред ни ка Све то ли ка Гре бан ца, а дру ги 
Ка мен ка Су бо ти ћа. Гре бан чев ча со пис до се гао је до 26. бро ја, из да тог 
10. мар та 1913. те је као та кав из вор са мо за Пр ви бал кан ски рат. О ово ме 
оп шир ни је: Бо жи ца Мла де но вић и Ми лић Ми ли ће вић, „Бал кан ски ра то-
ви у срп ској илу стро ва ној пе ри о ди ци“, у: Бал кан ски ра то ви 1912–1913. 
Но ва ви ђе ња и ту ма че ња, Бе о град, 2013, стр. 425–429; М. Ми ли ће вић, 
„Илу стро ва ни ча со пи си као на ра тив ни из во ри о бал кан ским ра то ви ма“, 
у: Пр ви бал кан ски рат 1912–1913. Исто риј ски про це си и про бле ми у све
тло сти сто го ди шњег ис ку ства, Бе о град, 1915, стр. 333–347.  

10 Нај бо љи при мер во га у прак си ну ди спи сак свр ше них пи то ма ца 
Вој не ака де ми је до ко га смо до шли у са рад њи са ко ле ги ни цом Бо жи цом 
Мла де но вић. Ви ди: Пи том ци Вој не ака де ми је. Спи сак свр ше них пи то
ма ца 146 кла се 18551914, Бе о град, 2012. 

11 У ча со пи су су об ја вље не фо то гра фи је око јед не тре ћи не по ги ну-
лих или умр лих офи ци ра. 
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Сва ка ко зна ча јан из вор за ову те му је и дру га 
пе ри о ди ка тог вре ме на (но ви не, ча со пи си), по што је 
чак 26 гла си ла из рат ног пе ри о да 1912–1913, об ја вљи-
ва ло чи ту ље од но сно не кро ло ге у спо мен по ги ну лим 
срп ским офи ци ри ма.12 Уз на ве де ни Бал кан ски рат у 
сли ци и ре чи нај о бим ни ји из вор овог ти па су чи ту ље 
из днев ни ка По ли ти ка. Пре ма на шој ана ли зи од но се 
се на око 78 стра дал ни ка, што, као што смо већ на-
по ме ну ли у слу ча ју Бал кан ског ра та у сли ци и ре чи, 
чи ни тек ма ње од че твр ти не од укуп ног бро ја по ги-
ну лих. При ли чан број спо мен-чи ту ља об ја вљен је и у 
За ста ви, Ве чер њим но во сти ма, Пи је мон ту, Прав ди и 
дру гој пе ри о ди ци он да шњег вре ме на. По је ди ни струч-
ни ли сто ви по пут Здра вља и Учи те ља та ко ђе су об-
ја вљи ва ли по не ку спо мен-чи ту љу љу ди ма из њи хо ве 
про фе си је или пак до бро тво ри ма у слу ча ју да су по ги-
ну ли или умр ли оба вља ју ћи ду жност ре зер вних офи-
ци ра. Да по ме не мо и то да је ап со лут ни „ре кор дер“ 
по бро ју чи ту ља (се дам) ме ђу офи ци ри ма ви ше не го 
по зна ти ко ман дант Мо рав ске ди ви зи је дру гог по зи ва 
пу ков ник Ми ло ван Не дић.13 Смрт оста лих офи ци ра, 
би ли они ви ши или ни жи, ак тив ни или ре зер вни, обе-
ле жа ва на је јед ном или с пар чи ту ља. По ме ни мо и то, 
да је, за раз ли ку од да на шњих чи ту ља, об ја ва ма из тих 
го ди на го ди на ро ђе ња умр лог или по ги ну лог нај че шће 
из о ста вље на. То, у по ку ша ју евен ту ал не ана ли зе го ди-
шта стра да лог ста ре ши не, ства ра си гур но до дат ну по-
те шко ћу. 

Знат но обим ни ји из вор на на шу те му ну ди рад 
ма јо ра, по то њег пот пу ков ни ка Нин ка Ми лин ко ви ћа 
сук це сив но об ја вљи ван у све ска ма ча со пи са Рат ник у 

12  Број на осно ву: Би бли о гра фи ја срп ских не кро ло га (да ље Не кро
ло зи), Но ви Сад, 1998. 

13 Не кро ло зи, стр. 230.
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пе ри о ду од 1921. до 1925. го ди не. Офи ци ри стра да ли 
у ра то ви ма 1912–1913. пред ста вље ни су у бро је ви ма 
(ја ну ар –сеп тем бар) из 1921, док су ка сни је об ја вље ни 
спи ско ви по ги ну лих и умр лих ста ре ши на из вре ме на 
Пр вог свет ског ра та.14 Овај из вор, ба рем на пр ви по-
глед, чи ни се још зна чај ни ји, на ро чи то ако се узме у 
об зир вред но ва ње са мог гла си ла од но сно, тра ди ци је 
ње го вог из ла же ња. Још ва жни ји је спи сак стра да лих 
срп ских ста ре ши на то ком бал кан ских ра то ва по што он 
са др жи го то во три сто ти не име на, тј. бли зу се дам де се-
так ви ше не го у слу ча ју прет ход но на ве де ног Слу жбе
ног вој ног ли ста. Ипак, ко ри шће ње и овог ма те ри ја ла 
на ла же при лич ну опре зност по нај ви ше због то га што 
су име на на ве де на го то во без ика квог ре да. Нај у оч љи-
ви ји при мер та квог по пи си ва ња стра да лих пред ста-
вља чи ње ни ца да су име на је да на е сто ри це офи ци ра 
по ги ну лих у вре ме бал кан ских ра то ва на ла зе на ли сти 
жр та ва из вре ме на на ред ног су ко ба – Пр вог свет ског 
ра та.15 Да ље је уоч љи во да спи ско ви ни су си сте ма тич-
но пра вље ни. Ни су да ти пре ма по што ва њу вој не хи је-
рар хи је, а не до ста је и евен ту ал на по де ла на ак тив не и 
ре зер вне ста ре ши не. Та ко ђе, не ма ни азбуч ног на во ђе-
ња пре зи ме на а ја вља се оп ште при су тан про блем да је 
нај пре да то лич но име, па пре зи ме не ког од стра да лих. 
Из све га на ве де ног сти че се ути сак да ау тор ни је си сте-
ма ти сао гра ђу не го је по дат ке об ја вљи вао у „си ро вом“ 
ста њу тј. ка ко је и ка да до њих до ла зио. Због то га му 
се, при ме ра ра ди, до го ди ло да по се бан спи сак по ги ну-
лих офи ци ра код Ку ма но ва, окон ча ред ним бро јем 14 
иа ко је зва нич но стра дао 21 ста ре ши на, по што је тро-

14 Би бли о граф ски по да ци о овом у: Рат ник. Ча со пис за вој не на у
ке. књи жев ност и но во сти (ја ну ар 1879–март 1941), (при ре дио Ми ло је 
Пр шић), Бе о град, 2017, стр. 746–747. 

15 Ви ди: Рат ник, св. 7 (јул), стр. 161. 
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ји цу, ка ко смо већ на ве ли, свр стао у спи ско ве ко ји се 
од но се на Пр ви свет ски рат.16 Исти је слу чај са ба рем 
још дво ји цом ко ји су смрт но ра ње ни у нај кр ва ви јој би-
ци бал кан ских ра то ва, али су умр ли знат но ка сни је, те 
се без укр шта ња са дру гим по пи си ма не мо гу свр ста ти 
у ку ма нов ске жр тве.17

Мо ра се ипак на по ме ну ти да Нин ко ви ћев спи-
сак у од но су на дру ге ужи ва ве ли ку пред ност. Је дан је 
од ре ђих ко ји, уз вре ме и ме сто по ги би је или смр ти, 
на во ди и го ди ну и ме сто ро ђе ња по је ди ног офи ци ра. 
18 Ти ме пру жа је дин стве ну мо гућ ност да се од ре ди и 
ста рост по ги ну лог и пу тем ње фор ми ра оп шти ја пред-
ста ва о стра да њу офи цир ског ка дра.  

Знат но по у зда ни ји, тач ни је го то во пот пу ни 
по да ци о бро ју стра да лих офи ци ра у ра то ви ма 1912–
1913. по сто је са мо у слу ча ју оних ко ји су за вр ши ли 
Вој ну ака де ми ју. На спи ско ви ма об ја вље ним у Спо ме
ни ци на ве де но је 81 име при че му је број по ги ну лих у 
оба ра та ско ро иден ти чан.19 То зна чи да су ме ђу по ги-
ну лим и умр лим ста ре ши на ма, свр ше ни пи том ци Вој-
не ака де ми је у од но су на уку пан број чи ни ли не што 
ма ње од тре ћи не. Гле да но пре ма ра то ви ма; у су ко бу 
са Тур ском жи вот је из гу био 41 ста ре ши на, а у ра ту 
са Бу гар ском стра да ло их је 40. При ово ме тре ба на-
рав но узе ти у об зир већ ви ше пу та на гла шен при ступ 

16 Исто, 1922, св. 10 (ок то бар), стр. 149–150. 
17 Кон крет но реч је о ма јо ру Љу то ми ру Т. Ђор ђе ви ћу умр лом тек 

7. де цем бра и то у Сме де ре ву и ре зер вном пот по руч ни ку Ни ко ли Тај ни-
ћу умр лом на кон бит ке, 13. ок то бра у Ни шу. Ви ди Рат ник, 1921, св. 1-3, 
(ја ну ар-март), стр. 291–292. 

18 То се углав ном од но си на ак тив не ста ре ши не. У слу ча ју ре зер-
вних ста ре ши на знат но је ре ђе.

19 Спо ме ни ца се дам де сет пе то го ди шњи це Вој не ака де ми је 1850–
1925, Бе о град 1925. 
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ко ји се од но си на тра ја ње су ко ба. Дру ги бал кан ски рат, 
рaчунајући деј ства до по чет ка кон фе рен ци је у Бу ку ре-
шту, тра јао је се дам пу та кра ће. Пре ма то ме, стра да ње 
срп ских офи ци ра у бор ба ма са Бу га ри ма мо гло би се 
оце ни ти као чак се дам пу та ин тен зив ни је.

Оно што је у да љој ана ли зи још уоч љи ви је од-
но си се на струк ту ру чи но ва по ги ну лих по што су офи-
ци ри ви ших чи но ва стра да ли мно го че шће не го што би 
се то мо гло оче ки ва ти. На и ме, раз ме ра стра да ња ви-
ших офи ци ра са за вр ше ном Вој ном ака де ми јом у од-
но су на оне са ни жим чи ном из но си ла је 1:4. што ни-
ка ко не од го ва ра струк ту ри вој не хи је рар хи је, од но сно 
за сту пље ност по је ди них чи но ва (ви ди та бе лу 1).20 Још 
упе ча тљи ви ји су по је ди нач ни при ме ри пре ма ко ји ма 
су ста ре ши не у чи ну пот пу ков ни ка (де вет) ги ну ле ви-
ше не го по руч ни ци (шест) или пот по руч ни ци (се дам). 
Слич но је у слу ча је ви ма офи ци ра са ма јор ским чи ном 
(19) или чи ном ка пе та на пр ве кла се ко јих је на стра да-
ло ви ше не го по руч ни ка и пот по руч ни ка за јед но.

*(Видети табелу 1 на страни 23) 

Раз ло ге за ова кве број ча не по ка за те ље те шко 
је ег закт но на ве сти, мо гу ће их је са мо пред по ста ви-
ти. Пр ва од прет по став ки од но си ла би се на из у зет но 
ве ли ки на ци о нал ни на бој уче сни ка у бор би за осло-
бо ђе ње по че му је Пр ви бал кан ски рат био ви ше не го 
пре по зна тљив. То се си гур но од ра зи ло и на по не кад 
пре ве ли ку ср ча ност офи ци ра. По сле ди ца то га је би ла 
њи хо во пре те ра но из ла га ња опа сно сти, а ре зул тат по-
ве ћа на смрт ност. Ме ђу тим, тај  раз лог пре би се мо гао 
при ме ни ти на мла ђе ста ре ши не, а у знат но ма њој ме ри 

20 Као што је већ на ве де но. Кад је реч о уче шћу свих офи ци ра вој-
ске Ср би је у Пр вом бал кан ском ра ту од нос ви ших пре ма ни жим је 1:6. 
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на ста ри је у ран гу ма јо ра, пот пу ков ни ка или пу ков ни-
ка. Код ви ших офи ци ра је мо жда пре су дан раз лог пред-
ста вља ло од су ство рат ног ис ку ства по што су углав ном 
при па да ли кла са ма (19–24) ста са ва лим то ком де ве де-
се тих го ди на 19. ве ка тј. у вре ме ка да ору жа них су ко ба 
ни је би ло па са мим тим ни мо гућ но сти да се стек не 
увид у нај кон крет ни ју стра ну вој ног за на та, ону рат ну.

*(Видети табеле 2 и 3 на странама 23 и 24) 

Је дан од про бле ма на ко ји у сва ком слу ча ју тре-
ба ука за ти од но си се на број уче сни ка, офи ци ра (вој-
ни ка) у Пр вом бал кан ском ра ту по што за дру ги не по-
се ду је мо пре ци зне по дат ке. На и ме, пре ма до ку мен ти-
ма до ко јих смо до шли, ка сни је и об ја ви ли, реч је о 
4.872 офи ци ра од но сно 4.797 ста ре ши на.21 Раз ли ка је, 
као што се ви ди, го то во не знат на – 75, или про цен ту-
ал но око 1,5%. Ме ђу тим, про блем је у то ме што се та 
раз ли ка, што сва ка ко мо ра мо по тен ци ра ти, ја вља у јед-
ном те истом до ку мен ту, или још пре ци зни је, на ис тој 
стра ни ци. На ше опре де ље ње при ли ком да љег из ра чу-
на ва ња од но си ло се на пр ви број (4.872) и то из раз ло-
га што де лу је не што ана ли тич ни ји. У ње му се на во ди 
806 ви ших и 4.066 ни жих офи ци ра, док је дру ги број 
са мо зби ран.22

Спи сак ко ји пред ста вља мо, то јест, ов де ана-

21 Ми лић Ми ли ће вић, „Це на ра та. По ку шај на пла те рат не ште те 
од Тур ске у Пр вом бал кан ском ра ту“, Вој ноисто риј ски гла сник,  2017/2, 
стр. 285–300.  

22 Уз број од 4.797 офи ци ра на во ди се и број од 397.203 вој ни ка. 
У дру гом слу ча ју, уз 806 ви ших и 4.066 ни жих офи ци ра уче сни ка, на во-
ди се и 465 вој но ад ми ни стра тив них-чи нов ни ка, ве те ри на ра, апо те ка ра, 
све ште ни ка, ка пел ни ка и дру гих вој них чи нов ни ка – М. Ми ли ће вић, Це
на ра та, стр. 288. 
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ли зи ра мо са др жи име на 349 офи ци ра.23 Пре ма на шој 
ана ли зи у Пр вом бал кан ском ра ту по ги нуо је или од 
бо ле сти стра да ло 191+1 ста ре ши на, од но сно пре ма 
дру гим из во ри ма 191 офи цир.24 У Дру гом бал кан ском 
ра ту, оном са Бу га ри ма, тај број је, кван ти та тив но био 
знат но ма њи – 157. На по ми ње мо да се овај дру ги број 
мо же сма тра ти не што ма ње пре ци зан, а за то по сто је 
број ни раз ло зи. Пр во, као што смо ра ни је на по ме ну ли, 
не по се ду је мо пре ци зан број офи ци ра уче сни ка због 
че га је из ра чу на ва ње тач ног про цен та стра да лих знат-
но оте жа но. Дру го, по сто ји мо гућ ност да су не ки ра-
ње ни, или још ви ше бо ле шћу за ра же ни у прет ход ном 
ра ту, умр ли то ком тра ја ња на ред ног су ко ба, или, што 
се у спи ско ви ма ви ди, чак и ка сни је, на кон окон ча ња 
оба бал кан ска ра та. Ни је ис кљу че на ни чи ње ни ца да 
су не ки од офи ци ра то ком тра ја ња ра та, по го то во они 
ста ри ји, умр ли и при род ном смр ћу, уоп ште не уче-
ству ју ћи у су ко би ма. Ипак, прет ход но на ве де ни бро је-
ви што се од но се на бив ше пи том це Вој не ака де ми је, 
он да шње офи ци ре ко ји су нај пре ци зни ји, и о че му је 
већ би ло ре чи, по ка зу ју да је од нос гу би та ка офи ци ра 
у Пр вом и Дру гом бал кан ском ра ту био ако не пот пу но 
иден ти чан он да ба рем ско ро исти (6,5 : 5,5). Ипак, и 
ов де тре ба на по ме ну ти на шта смо и ра ни је ви ше пу та 
ука зи ва ли, вре мен ску ком по нен ту ко ја у крај њем слу-

23 Уз офи ци ре стра да ло је, углав ном од бо ле сти, и нај ма ње 11 ни-
жих ад ми ни стра тив них чи нов ни ка ра зних кла са, пи са ра и вој них ка пел-
ни ка. Та ко ђе стра да ла су и осмо ри ца пи том ца Вој не ака де ми је ко ји због 
ни жег чи на (пи то мац-на ред ник) ни су увр ште ни у спи ско ве.  

24 Ме ђу жр тве Пр вог бал кан ског ра та ре дов но се убра ја и ка пе тан 
пр ве кла се Ни ко дим Ра цић, стра дао при ли ком на па да на ка ра у лу Ли си-
ца, дан пре зва нич ног от по чи ња ња рат них деј ста ва – Ми лић Ми ли ће вић, 
„Чет нич ка ак ци ја не по сред но пре об ја ве и то ком пр вих да на срп ско-тур-
ског ра та 1912. го ди не“, Ме ђу на род ни те мат ски збор ник, Пр ви бал кан ски 
рат 1912/1913. го ди не: дру штве ни и ци ви ли за циј ски сми сао, Ниш, 2013, 
стр.  221–234. 
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ча ју вр ло упе ча тљи во, мо жда и нај бо ље осли ка ва ин-
тен зи тет су ко ба. Пре ма том по ка за те љу, ги нуо је или 
уми рао ма ње од је дан офи цир днев но у ра ту са Тур-
ском, у то ку 225 да на тра ја ња. А у су ко бу са Бу гар ском 
од 21. ју на до 31. ју ла 1913, зна чи у три де се так да на 
стра да ло је у про се ку пет ста ре ши на днев но. То опет 
су ге ри ше на за кљу чак да су окр ша ји са бу гар ском вој-
ском би ли не у по ре ди во кр ва ви ји не го су ко би са тур-
ским је ди ни ца ма. 

Збир ним по да ци ма мо же мо при дру жи ти гу бит-
ке ис ка за не у про цен ти ма. Као што смо већ на ве ли, од 
4.872 офи ци ра ко ји су ушли у рат са Тур ском по ги ну ло 
је 191 или 4%. За дру ги рат, онај во ђен са Бу га ри ма, 
та чан про це нат оста је нам не по знат по што је офи ци-
ра услед смр ти (на ве де них 191), али и ра ња ва ња, би ло 
сва ка ко ма ње. Исти на, по ги ну лих и умр лих у Дру гом 
бал кан ском ра ту би ло је та ко ђе ма ње (157), па би смо 
мо гли ипак са мо прет по ста ви ти да је и про це нат стра-
да ња ба рем при бли жно исти. 

У оба бал кан ска ра та ни су уче ство ва ли са мо 
ак тив ни не го и ра зер вни офи ци ри. Њи хо во стра да ње 
у по гле ду број но сти, због че га и за слу жу је да бу де по-
себ но ана ли зи ра но, би ло је го то во исто вет но. Од по-
ме ну тих 349 чак 154 би ли су офи ци ри из ра зер вног са-
ста ва та ко да су они чи ни ли бли зу 44% (ви ди та бе лу). 
Да ља ана ли за, као и увек, ука зу је на из ве сне ано ма ли-
је, а оне се по нај ви ше од но се на број по ги ну лих и умр-
лих офи ци ра ни жег ран га, по руч ни ка и пот по руч ни ка. 
Тач ни је на укуп но 72 по ги ну ла по руч ни ка, са мо 17 их 
је из ре до ва ак тив них а ре зер вних их је био пре ко ви-
ше (55) или у про цен ти ма гле да но чи ни ли су чак 76% 
стра да лих у том ра ту. У слу ча ју пот по руч ни ка про-
це нат стра да лих из ре зер вног са ста ва је не што ма њи 
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(64%), али и ов де (71 на пре ма 41) они у знат ној ме ри 
пре о ва ла ђу ју. Ту ано ма ли ју, иден тич ну као и у слу ча ју 
већ на ве де не по ги би је офи ци ра са за вр ше ном Вој ном 
ака де ми јом, по но во је те шко ег закт но об ја сни ти. Ипак 
чи ни се да је у овом слу ча ју пре о вла да ва ло вој нич ко 
зна ње од но сно не зна ње по што су шко ло ва ни офи ци ри 
„ака дем ци“ у по гле ду спре ме, си гур но бо ље ста ја ли од 
при пад ни ка ре зер вног са ста ва.  

Ка да го во ри мо о укуп ним гу би ци ма срп ских 
ста ре ши на у оба бал кан ска ра та ми сли мо да би би ло 
упут но на ве сти по дат ке за ба рем јед ну кон крет ну је ди-
ни цу круп ни јег фор ма циј ског са ста ва, у овом слу ча ју 
то је 5. пук 1. по зи ва „Краљ Ми лан“.25 Пре ма ис ка зу 
ау то ра, Пук је на дан мо би ли за ци је бро јао 2.018 љу ди, 
а 45 су би ли офи ци ри и вој ни чи нов ни ци. Од ста ре-
ши на у Пр вом бал кан ском ра ту по ги ну ла су тро ји ца, 
а у Дру гом, на Слив ни ци, чак ше сто ри ца. Од тро ји це 
из Пр вог ра та, је дан је био ак ти ван офи цир, а дво ји ца 
ре зер вни. У Дру гом ра ту, од но сно на Слив ни ци, че-
тво ри ца су би ла ак тив ни офи ци ри, а дво ји ца ре зер вни. 
Про цен ту ал но, у Пр вом је стра да ло око 6% ста ре ши-
на пу ка, а у Дру гом чак око 13%. Уоч љи ва ано ма ли ја 
у слу ча ју Дру гог бал кан ског ра та је сте ви ше не го три 
пу та ве ћа по ги бељ ак тив них ста ре ши на у од но су на 
оне из ре зер вног офи цир ског  са ста ва. 26 По да ци нам 
го во ре и то да је Пук код Слив ни це за бе ле жио се дам-
на ест пу та ве ће гу бит ке кад је реч о обич ним вој ни ци-
ма не го у бит ка ма код Ку ма но ва и Би то ља за јед но.27

25 Да љи по да ци пре ма: Гру па ау то ра, Ра то ва ње 5. пе ша диј ског пу
ка Кра ља Ми ла на 1912–1920 (при ре дио З. Ран ко вић),  Ва ље во 1998. 

26 У Пр вом бал кан ском ра ту по ги нуо је је дан ка пе тан дру ге кла се 
и дво ји ца ре зер вних пот по руч ни ка. У Дру гом су стра да ли је је дан ма јор, 
тро ји ца ка пе та на и два ре зер вна пот по руч ни ка – Исто, стр. 18, 32. 

27 Слив ни ца је од не ла 294 жи вот а Ку ма но во 11 и Би тољ шест вој-
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+++

Сви ра то ви има ју и сво је по себ не епи зо де, па 
се то од но си и на стра да ње по је ди них ста ре ши на. Не-
ки од њих рат су окон ча ли са мо у би ством. Та ко је ре-
зер вни ка пе тан Ђор ђе Кра ље вић од у зео се би жи вот у 
ју ну 1913. го ди не у Кра гу јев цу, ве ро ват но у свом до му. 
Сли чан је при мер и ка пе та на пр ве кла се Со фро ни ја 
Илин чи ћа. Умро је да ле ко од бо ји шта, у Бе чу, од по-
сле ди ца ра ња ва ња, ма да Бал кан ски рат у сли ци и ре чи 
на во ди да је по ги нуо на Мер да ру.  

Уз ста ре ши не ко је су по ги ну ле на фрон ту, умр-
ле од по сле ди ца ра ња ва ња, у Ср би ји или не где дру где, 
за тим од бо ле сти, или пак са мо у би ста ва, би ло је и љу-
ди ко ји су сво ју рат ни жи вот окон ча ли на при лич но 
би за ран на чин. Нај бо љи при мер за то је стра да ње пу-
ков ни ка Про ке Би во ла ре ви ћа и ре зер вног суд ског пот-
пу ков ни ка Лу ке Мо ми ро ви ћа то ком Срп ско-бу гар ског 
ра та. Њих је у истом ша то ру,  у ју ну 1913. го ди не, убио 
гром.

+++

Ова ана ли за сва ка ко не би би ла пот пу на, ако 
се уз стра да ње  ста ре ши на, не би ба рем по ме ну ла и 
по ги би ја обич них срп ских вој ни ка. На жа лост ов де 
смо у по гле ду бро је ва на још кли за ви јем те ре ну јер се 
укуп ни гу би ци у Пр вом бал кан ском ра ту про це њу ју на 
око 31.000 ван стро ја, а за око 13.000 се на во ди да су 
по ги ну ли или умр ли.28 Дру ги, чи ни се по у зда ни ји по-
да ци све до че о знат но ве ћем бро ју стра да лих (22.000) 
– 12.000 вој ни ка је по ги ну ло на фрон ту, 3.000 их је 
умр ло од по сле ди ца ра ња ва ња, а још 7.000 од ра зних 

ни ка – Исто, стр. 18, 32. 
28 Бал кан ски рат, стр. 591. 



22 23

Милић Ј. Милићевић;

за ра зних бо ле сти.29 Ако се узме у об зир да је у Пр вом 
бал кан ском ра ту мо би ли са но укуп но око 402.000 љу-
ди то зна чи да је смрт но стра да лих обич них вој ни ка 
око 5,5%, тј. са мо пар про ми ла ви ше не го ка да је реч о 
ста ре шин ском ка дру.30 Рат са Бу га ри ма до нео је ма њи, 
али ни у ком слу ча ју за не ма рив број стра да лих срп-
ских вој ни ка – око 13.000 мр твих.31

+++

На по чет ку, тач ни је у на сло ву овог де ла ра да 
на по ме ну ли смо да се ра ди о по ку ша ју ана ли зе ста ре-
шин ских гу би та ка у ра то ви ма 1912–1913. го ди не. Учи-
ни ли смо та ко све сни да не по се ду је мо пот пу не по дат-
ке о њи хо вом стра да њу, што сва ку евен ту ал ну ана ли зу 
и ње не ре зул та те чи ни ипак са мо при бли жним. Тру ди-
ли смо се ипак да се тој „при бли жно сти“ при мак не-
мо у што ве ћем про цен ту. На да мо се та ко ђе да ће овај 
спи сак, уз при хва ње свих зна них и не зна них гре ша ка 
и мањ ка во сти, пред ста вља ти ви ше не го до бру по ла зну 
осно ву за да ље обим ни је, ве ро ват но и пре ци зни је ра-
до ве на те му гу би та ка срп ског на ро да то ком це ло куп-
ног вре ме на ње го вог но во ве ков ног по сто ја ња. 

29 Исто ри ја ср па ско на ро да, 6/1, стр. 196 (нап. 21).
30 По да ци пре ма Ж. Па вло ви ћу, Сту ди је о Бал кан ски ра то ви ма 

(ре пр.), Ла за ре вац 2017, стр. 47. 
31 Бал кан ски рат, стр. 591. 
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Та бе ла 1: Гу би ци офи ци ра са за вр ше ном Вој ном ака де ми
јом 
ЧИН БРОЈ НА ПО МЕ НА 
Пу ков ник 2
Пот пу ков ник 9
Ма јор 19
Ка пе тан пр ве кла се 19
Ка пе тан дру ге кла се 19
По руч ник 6
Пот по руч ник 7
УКУП НО 81

* У Спо ме ни ци је на ве де но још 8 име на пи то ма ца на ред
ни ка од ко јих је ве ћи на (ше сто ри ца) при па да ла 43. кла си 
Вој не ака де ми је, а по је дан 42. од но сно 44. 

Та бе ла 2: Ре зер вни офи ци ри по ги ну ли и умр ли у оба бал
кан ска ра та

ЧИН БРОЈ НА ПО МЕ НА 
Пот пу ков ник 2
Ма јор 1
Ка пе тан пр ве кла се 12 *
Ка пе тан дру ге кла се 12
По руч ник 55
Пот по руч ник 72
УКУП НО 154

* У два слу ча ја по ги ну лих ка пе та на ни је на ве де на кла са. 
Та ко да је њи хов уку пан број за два ве ћи не го што је на ве
де но у та бе ли.
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Та бе ла 3: Уку пан број по ги ну лих офи ци ра у оба бал кан ска ра та

ЧИН БРОЈ НА ПО МЕ НА 
Пу ков ник     6
Пот пу ков ник  13  (11 ак тив них + 2 ре зер вна)
Ма јор  31  (30 ак тив них + 1 ре зер вни)
Ви ших офи ци ра укуп но  50

Ка пе тан пр ве кла се 72  (60 ак тив них + 12 ре зер вних)  * 4 (2+2)
Ка пе та на дру ге кла се  39  (26 ак тив них + 13 ре зер вних) 
По руч ни ка  72  (17 ак тив них + 55 ре зер вних)
Пот по руч ни ка 112  (41 ак тив них + 71 ре зер вних)
Ни жих офи ци ра укуп но 299
Ви ших и ни жих офи ци ра укуп но 349

* У слу ча ју че ти ри офи ци ра чи ја су име на на ве де на у По ли ти ци ни је на ве де
на кла са. Та ко уку пан број по ги ну лих ка пе та на из но си 114. 
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Из во ри и ли те ра ту ра
Слу жбе ни вој ни лист 

По ли ти ка 

Илу стро ва на рат на кро ни ка

Рат ник. Ча со пис за вој не на у ке. књи жев ност и 
но во сти (ја ну ар 1879–март 1941), (при ре дио Ми ло је 
Пр шић), Бе о град, 2017, стр. 746–747. 

Спо ме ни ца се дам де сет пе то го ди шњи це Вој не 
ака де ми је 1850–1925, Бе о град 1925. 

Би бли о гра фи ја срп ских не кро ло га, Но ви Сад, 
1998. 

Ми лић Ми ли ће вић, „Гу би ци ста ре шин ског ка-
дра срп ке вој ске (Вој ске Ср би је) у ра то ви ма 19. ве ка“, 
Вој ноисто риј ски гла сник (рад у штам пи). 

Ми лић Ми ли ће вић, „Бр дич ка ка сап ни ца“, Срп
ска вој ска – огле ди о бит ка ма, Бе о град 2018, стр. 95–
171. 

Бо жи ца Мла де но вић и Ми лић Ми ли ће вић, Пи
том ци Вој не ака де ми је. Спи сак свр ше них пи то ма ца 
1–46 кла се 1855–1914, Бе о град, 2012.

Бо жи ца Мла де но вић и Ми лић Ми ли ће вић, 
„Бал кан ски ра то ви у срп ској илу стро ва ној пе ри о ди-
ци“, у: Бал кан ски ра то ви 1912–1913. Но ва ви ђе ња и 
ту ма че ња, Бе о град, 2013, стр. 425–429.

Ми лић Ми ли ће вић, „Илу стро ва ни ча со пи си 
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као на ра тив ни из во ри о бал кан ским ра то ви ма“, у: Пр
ви бал кан ски рат 1912–1913. Исто риј ски про це си и 
про бле ми у све тло сти сто го ди шњег ис ку ства, Бе о-
град, 1915, стр. 333–347.

Ми лић Ми ли ће вић, „Це на ра та. По ку шај на-
пла те рат не ште те од Тур ске у Пр вом бал кан ском ра-
ту“, Вој ноисто риј ски гла сник,  2017/2, стр. 285–300.  

Ми лић Ми ли ће вић, „Чет нич ка ак ци ја не по сред-
но пре об ја ве и то ком пр вих да на срп ско-тур ског ра та 
1912. го ди не“, Ме ђу на род ни те мат ски збор ник, Пр ви 
бал кан ски рат 1912/1913. го ди не: дру штве ни и ци ви
ли за циј ски сми сао, Ниш, 2013, стр.  221–234. 

Гру па ау то ра, Ра то ва ње 5. пе ша диј ског пу ка 
Кра ља Ми ла на 1912–1920, (при ре дио З. Ран ко вић),  
Ва ље во 1998. 

Исто ри ја срп ског на ро да, 6/1, Бе о град, 1983.

Жив ко Па вло ви ћ, Сту ди је о Бал кан ски ра то ви
ма, (ре пр.), Ла за ре вац 2017. 
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СПИ САК 
ПО ГИ НУ ЛИХ И УМР ЛИХ ОФИ ЦИ РА 

У БАЛ КАН СКИМ РА ТО ВИ МА
 1912–1913. ГО ДИ НЕ
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Скра ће ни це
рез. по руч ник = ре зер вни по руч ник

рез. п. по руч ник = ре зер вни пот по руч ник

п. по руч ник = пот по руч ник

к1к = ка пе тан пр ве кла се

к2к = ка пе тан дру ге кла се

рез. кап. = ре зер вни ка пе тан

п. пу ков ник = пот пу ков ник

рез. сан. по руч ник = ре зер вни са ни тет ски по руч ник

Напомена: фотографије официра су постављене 
изнад текста
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А
1. Авра мо вић И. Ми ли ја 
– рез. п. по руч ник – пао 27. 
6. 1913. на Рет ки Бу ки 

2. Ај да чић Дра го мир – 
рез. по руч ник – умро 12. 3. 
1913. у Ива њи ци 

3. Ак сен ти је вић Бо го сав 
(Бо ри сав) – п. по руч ник 
– умро 14. 3. 1913. на Кр фу 
од ра на са Ку ма но ва

4. Алек сић Ђор ђе – к1к – 
умро 28. 12. 1913. у Ни шу

5. Амар Мо ша – рез. п. по-

руч ник – по ги нуо 12. 10. 
1912. на Фе ри зо ви ћу

6. Ана ста си је вић  (Ата на
си је вић) Вла ди мир – к1к 
–  умро 26. 1. 1913. у За је-
ча ру

7. Ана ста си је вић Ђор ђе 
Бе ра нац – рез. п. по руч-
ник – по ги нуо 20–21. 6. 
1913. у бор ба ма на Ца ре-
вом Вр ху 

8. Ан дрић Рај ко – рез. по-
руч ник – по ги нуо 25–26. 1. 
1913. на Бр ди ци

9. Ан ђел ко вић Бог дан – 
к1к – по ги нуо 11. 10. 1912. 
код Ку ма но ва

10. Ан ђел ко вић Љу бо мир 
– к1к – умро 25. 10. 1912. у 
Ни шу

11. Ан тић За фир – п. по-
руч ник – умро 8. 7. 1913. од 
ра не за до би је не на „Ко ло-
ни ци“



30 31

Милић Ј. Милићевић;

12. Ан тић Лу ка – п. по-
руч ник – по ги нуо 9. 7. 
1913. у бор би са Бу га ри ма 

13. Ан то ни је вић Дра ги
ша – рез. по руч ник – по ги-
нуо 27. 1. 1913. на Бр ди ци

14. Ан то ни је вић Бо го сав 
– п. по руч ник – умро 14. 3. 
1913. на Кр фу од ра на за до-
би је них код Ку ма но ва

15. Ан то ни је вић Жи во
јин – к1к – умро 24. 6. 1913. 
од ра на

16. Аран ђе ло вић Љу бо
мир – к1к – умро у При-
шти ни

17. Аран ђе ло вић П. Бо ри во
је – рез. п. по руч ник – по ги-
нуо 11. 10 1912. код Ку ма но ва

18. Аран ђе ло вић Ра до мир 
– п. пу ков ник – по ги нуо 9. 7. 
1913.  у бор би са Бу га ри ма

19. Ара чић Бра ни слав – к2к 
– умро 18. 4. 1913. 

20. Ара чић Љу бо мир – к1к – 
умро 10. 11. у Ни шу

21. Ацић Ко ста – ма јор,  ви-
ши ве те ри нар – умро 3(4). 6. 
1913. у Ве ле су

22. Аџић Жи во јин Жи ка – 
рез. кап. – 13. 7. 1913. у Ко ча-
ни ма 
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

Б
23. Ба бић Јо ван – рез. к1к 
– умро 18. 8. 1913. у Ско-
пљу

24. Ба ја ло вић Пе тар – 
п. пу ков ник – умро 7. 11. 
1913. у Бе о гра ду

25. Ба ро ни ја ше вић Бран
ко – рез. п. по руч ник – по-
ги нуо 18. 6. 1913. од  Бу га ра

26. Бе бић Љу бо мир – к1к 
– по ги нуо 26–27. 1. 1913. у 
би ци на Бр ди ци

27. Би во ла ре вић Про ка – 
пу ков ник  – стра дао 26. 6. 
1913. од гро ма на Вла си ни

28. Бла го је вић Дра го мир 
– п. по руч ник – умро 8. 1. 
1912. у Ско пљу

29. Бла го је вић Ни ко ла – 
ма јор – по ги нуо  9. 7. 1913. 
на Чу пи ном Бр ду на Бре-
гал ни ци

30. Бо ди Ми ха и ло – к1к – 
по ги нуо 9. 7. 1913. на Ја ло-
ви ку у бор би са Бу га ри ма



32 33

Милић Ј. Милићевић;

31. Бон џић Ра ди сав – п. 
по руч ник – умро 5. 9. 1913. 
од ра на за до би је них на Ср-
пач кој ко си

32. Бу ћић Хри сто – к1к 
– по ги нуо 24. 6. 1913. на 
Ја ло ви ку у бор би са Бу га-
ри ма

В

33. Ва ја гић Ра до ван – к1к 
– умро 12. 7. 1913. од ра на 
на Гр лен ским по ло жа ји ма

34. Ва ло вић Бо жи дар – 
рез. к2к – умро 3. 7. 1913. у 
Ко ча ни ма

35. Ва си ље вић Ми лан – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
17. 6. 1913. од ра на за до би-
је них код Шти па

36. Ва сић Да мјан – к1к 
– по ги нуо 11. 10. 1912. на 
Мла дом На го ри ча ну

37. Ва сић Ми лан – ма јор – 
по ги нуо 17(18). 6. 1913. на 
Бре гал ни ци

38. Ва ско вић С. Ми ха и ло 
– к1к – умро 20. 6. 1913. у 
Ско пљу од ра на за до би је-
них код Ов чег По ља
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

39. Ва ско вић Та на си је – 
рез. п. по руч ник – умро 21. 
7. 1913.

40. Ве ли ми ро вић Во ји
слав – ма јор – по ги нуо 10. 
10. 1912. код Ку ма но ва

41. Ве ли ми ро вић Пе тар – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
25–26. 1. 1913. на Бр ди ци

42. Ве ло вић Бо жи дар – 
рез. к2к – умро 3. 7. 1913. у 
Ко ча ни ма

43. Вељ ко вић Ми ха и ло 
– к1к – умро 29. 1. 1913. у 
Ни шу

44. Ве со вић Дра го мир – 
к2к – по ги нуо 20. 6. 1913. 
на Пе пе ли шту у бор би са 
Бу га ри ма

45. Вик то ро вић Те о фи ло 
– по руч ник – по ги нуо 8. 
12. 1912. код Де бра

46. Ви шек Вла ди слав – 
рез. по руч ник – умро 7. 7. 
1913. у Ско пљу

47. Вла ди са вље вић Дра го
љуб – ма јор – умро (28) 29. 8. 
1913. у Пи ро ту

48. Вла ди са вље вић Ђор ђе 
– к1к – по ги нуо 28. 6. 1913. у 
бор би са Бу га ри ма

49. Ву јић Ду шан – рез. суд. 
к2к – умро 14. 3. 1913. у Бе чу

50. Ву јо вић Дра гу тин – рез. 
п. по руч ник – умро 8. 10. 
1912 од ра на за до би је них код 
„Бот ња ка“

51. Ву јо вић Ив ко – рез. по-
руч ник – по ги нуо 9. 7. 1913. 
у бор би на Ве ли ком Го ве дар-
ни ку
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Милић Ј. Милићевић;

52. Ву јо вић Ти хо мир – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
8. 10. 1912. код се ла Ло па-
ша код Мер да ра 

53. Ву ко вић С. Вла сти
мир – рез. по руч ник – 
умро 17. 10. 1912. у Ате ни-
ци

54. Вуч ко вић – Спи рић 
Во ји слав – рез. п. по руч-
ник – по ги нуо 21. 6. 1913. 

на Кри во ла ку

Г

55. Га ври ло вић Ми ло
рад – по руч ник – по ги нуо 
19. 6. 1913. на Пе пе ли шту у 
бор би са Бу га ри ма

56. Га вро вић Све то зар – 
ма јор – по ги нуо  26(28). 6. 
1912. на Чу пи ном Бр ду

57. Га јић Бо ри слав – п. 
по руч ник – умро 19. 6. 
1913. у Ско пљу од за до би-
је них ра на

58. Га јић Љу бо мир – рез. 
по руч ник – умро ? од ра-
на за до би је них  у бор би са 
Бу га ри ма

59. Гла во ше вић Стан ко – 
ма јор – умро 3. 7. 1913. од 
ко ле ре у Ве ле су
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

60. Гли го ри је вић Вла ди
мир – по руч ник – умро 11. 
10. 1912. од ра на за до би је-
них на Мла дом На го ри ча-
ну

61. Гли го ри је вић Док сим 
– рез. сан. к1к – умро 16. 6. 
1913. у Бе о гра ду

62. Гли го ри је вић М. 
Срећ ко – по руч ник – по-
ги нуо 17. 7. 1913. у бор би 
са Бу га ри ма

63. Гли го ри је вић Ми лош 
– к2к – умро 15. 6. 1913. у 
Кри вој Па лан ци

64. Гли го ро вић Мак сим 
др – сан. к1к – умро 16. 6. 
1913. у Бе о гра ду

65. Гли шић Алек сан дар – 
п. пу ков ник – по ги нуо 10. 
10. 1912. на Мла дом На го-
ри ча ну

66. Го ле мо вић Јо ван – 
рез. по руч ник – по ги нуо 
23. 10. 1912. у бор би код 
При ле па 

67. Го лу бо вић И. Ђор ђе – 
рез. сан. по руч ник – умро 
7. 8. 1913. (у свом до му)

68. Гут ман Мак сим – рез. 
по руч ник – умро 3. 6. 1913. 
од ра не за до би је не на Кри-
во ла ку
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Милић Ј. Милићевић;

Д
69. Да ви чо Ха им С. Бен
ја мин Бен ко – рез. по руч-
ник – умро 29. 6. 1913. од 
за до би је них ра на у Бе о гра-
ду 

70. Да мја но вић Ми ло ван 
– по руч ник – по ги нуо 12. 
3. 1912. код Је дре на

71. Да ни ло вић Ми лош 
– по руч ник – умро 7. 10. 
1913. у Би то љу

72. Де ме трић Ра до ван 
Рај ко – рез. кап. – по ги нуо 
26. 6. 1913. на Чу пи ном Бр-
ду

73. Де ме тро вић Ра дој ко 
– рез. к2к – по ги нуо 26. 6. 
1913. у бор би са Бу га ри ма

74.  Де спо то вић Ста но је – 
рез. по руч ник – умро 1. 1. 
1913. у Кла до ву

75. Ди ми три је вић Јо ван – 
рез. п. по руч ник – умро 23. 
4. 1913. у се лу Ћур ли ну

76.  Ди ми три је вић К. 
Ђор ђе, рез. по руч ник 
умро ?. ?. 1913. у Ко ча ни ма

77. Ди мић/Ди нић ? – пу-
ков ник – умро 25(26). ?. 
1913. у Кра гу јев цу 

78. Ди нић Љу бо мир – п. 
по руч ник – умро 2. 7. 1913. 
у Ко ча ни ма

79. До бра ши но вић Иван 
– п. по руч ник – по ги нуо 
18. 6. 1913.  у бор би са Бу-
га ри ма на Цр ном Вр ху
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

80.  До бри ло вић Ми ло рад – 
п. по руч ник – умро 10. 7. 1913. 
у Ско пљу

81. Дра гој ло вић Ан дри ја – 
рез. к2к – умро 1913. у Град-
ском код Ско пља

82. Ду ла но вић Ми лан – п. 
по руч ник –  умро 14. 11. 1912. 
од ра на за до би је них од Шип-
та ра у бор ба ма на Љу ми 

Ђ
83. Ђо кић Ми лан, по руч ник, 
умро 2. 9. 1913. у Ни шу 

84. Ђор ђе вић Алек сан дар – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 17. 
6. 1912. код Су ше ва код Шти-
па

85. Ђор ђе вић Бра ни мир 
Во вес – рез. п. по руч ник – 
по ги нуо 27. 1. 1913. на Бр-
ди ци

86. Ђор ђе вић Вла ди слав 
– ма јор – по ги нуо 3. 7. 
1913. на Вла си ни

87. Ђор ђе вић Во ји слав 
– ма јор – по ги нуо 3–4. 7. 
1913. у бор ба ма са Бу га-
ри ма

88. Ђор ђе вић Ду шан – 
к1к – по ги нуо 18. 6. 1913. 
на Дре ни ку

89. Ђор ђе вић Жив ко – п. 
пу ков ник – умро 5. 6. 1913. 
у Бе о гра ду  
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Милић Ј. Милићевић;

90. Ђор ђе вић Јев ста ти је 
– к1к – по ги нуо 12. 3. 1912. 
код Је дре на

91. Ђор ђе вић К. Ми ха и ло 
– рез. п. по руч ник – по ги-
нуо 18. 7. 1913.

92. Ђор ђе вић К. Ми ха и ло 
– рез. по руч ник – по ги нуо 
18. 6. 1913. код се ла Дре но-
ва

93. Ђор ђе вић Љу то мир – 
ма јор – умро 7. 12. 1912. од 
ра на за до би је них код Ку-
ма но ва

94. Ђор ђе вић Ра до слав 
– к2к – умро 9. 12. 1912. у 
Дра чу

95. Ђор ђе вић Си мон – п. 
по руч ник – ?

96. Ђор ђе вић Сре тен – п. 
по руч ник – умро 27. 7. 1913. 
у се лу Са ри Хам за ли (Је дре-
не)

97. Ђор ђе вић  Ва сић Вла
ди мир – рез. п. по руч ник 
– по ги нуо 27. 1. 1913. на Бр-
ди ци

98. Ђо рић Сте ван – к1к – 
по ги нуо 9. 7. 1913. код По би-
је ног ка ме на

99. Ђур ђе вић Бра ни слав – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
26–27. 1. 1913. на Бр ди ци

100. Ђор ђе вић – Жив ко
вић Ко ста – рез. п. По руч-
ник – по ги нуо 18. 6. 1913. у 
бор би са Бу га ри ма на Дре-
ни ку

101. Ђур ђе вић Је врем – 
рез. по руч ник – по ги нуо 
25–26. 1. 1913. на Бр ди ци

102. Ђу ро вић Све то зар – 
рез. к1к. – умро од ко ле ре 2. 
6. 1913. у Ве ле су
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

Е
103.  Ерић Бог дан –  рез. 
к1к – по ги нуо 7–8(8–9). 6. 
1913. на Ве ли ком Го ве дар-
ни ку

Ж
104. Жи ва но вић И. Је ре
ми ја – рез. к2к – умро 13. 
12. 1913. у Алек син цу 

105. Жив ко вић Ма рин ко 
– рез. п. по руч ник – умро 
28. 6. 1913. код Кри ве Па-
лан ке

106. Жу пља нин Па вле – 
п. пу ков ник – умро 26. 6. 
1913. у Ве ле су

З

107. За фи ро вић Алек сан
дар – к2к– умро 28. 6. 1913. 
у Кри во ла ку

108. Здрав ко вић Алек
сан дар – ма јор –  умро 14. 
10. 1912. од ра на за до би је-
них на Ку ма но ву

109. Здрав ко вић Ко ста – 
рез п. по руч ник – умро 21. 
7. 1913 на Цр ном ка ме ну

110. Здрав ко вић То дор – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
10. 7. 1913.  у бор би са Бу-
га ри ма 



40 41

Милић Ј. Милићевић;

И 
111. Иван ко вић Ва си ли
је – к1к – умро 4. 2. 1913. 
у Ва ље ву 

112. Ива но вић Мар јан – 
рез. по руч ник – по ги нуо 
19. 6. 1913. код се ла Пе пе-
ли шта

113. Ива но вић Ста ни ша 
– к1к – по ги нуо 20–21. 6. 
1913. у бор ба ма на Мер ће-
зу

114. Иг ња то вић Рај ко – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
26–27. 1. 1913. на Бр ди ци

115. Илин чић Со фро ни је 
– к1к – умро 26. 1(2).  1913. 
у Бе чу од ра на за до би је них 
на Мер да ри ма

116. Илић Дра го љуб – рез. 
п. по руч ник – по ги нуо 27. 
6. 1913. у бор би са Бу га ри-
ма на Рет ки Бу ки

117. Илић Ко ста – рез. пор 
– по ги нуо 12. 3. 1912. код 
Је дре на

118. Илић Пет ко – рез. п. 
по руч ник (био чет нич ки 
вој во да) – по ги нуо 6. 10. 
1912. на Мер да ри ма 

Ј
119. Јак шић Мла ден – 
к1к – умро од ко ле ре 24. 6. 
1913. у се лу Хам за Ха ро ли

120. Јан ко вић Бо жи дар – 
к1к – по ги нуо 21. 6. 1913. 
код Кри во лач ког мо ста, 
Ка ра кон џу ла
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

121. Јан ко вић Дра гу тин – 
к2к – по ги нуо 11. 10. 1912. 
код Ку ма но ва

122. Јан ко вић Ми ло је – 
рез. по руч ник – умро 23. 3. 
1913. у Ка ва ји

123. Ја но ше вић П. Ми
ха и ло – ма јор – умро 9. 2. 
1913. у Ни шу

24. Је вер чић Ве лич ко – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
11. 10. 1912. код Ку ма но ва

125. Је ри нић Бо ри сав – 
рез. п. по руч ник – умро 6. 
9. 1913. у Ва ље ву

126. Јо ва но вић  Ив ко – 
к2к – по ги нуо 10. 7. 1913. у 
бор би са Бу га ри ма

127. Јо ва но вић Алек сан
дар – рез. п. по руч ник – 
по ги нуо 28. 6. 1913. у бор-
би са Бу га ри ма

128. Јо ва но вић Во ји слав 
– рез. по руч ник – пао на 
Бре гал ни ци 

129. Јо ва но вић Дра гу тин 
– рез. по руч ник – умро 15. 
2. 1913. у Бе о гра ду

130. Јо ва но вић Н. Јо ван 
– по руч ник – умро 25. 10. 
1912.  од ра на за до би је них 
на Ба кар ном Гум ну (При-
леп) 

131. Јо вић Ми лош ста ри ји 
– рез. п. по руч ник – 20–21. 
6. 1913. код се ла Кри во ла ка

132. Јо вић Н. Аран ђел – 
рез. пор. – по ги нуо 21. 6. 
1913. код ка ра у ле Шо бе

133. Јо во вић Јев ти ми је – 
рез. пор. – умро 2. 7. 1913 
у Ско пљу
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Милић Ј. Милићевић;

134. Јо ко вић Ми ха и ло – 
к2к – по ги нуо 13. 9. 1913. 
на Ва сја ту од Ар на у та

135. Јо си фо вић Не над – 
к1к – по ги нуо 16. 7. 1913.  у 
бор би са Бу га ри ма

136. Јо цић Аран ђел – рез. 
по руч ник – по ги нуо ? на 
Кри во ла ку 

137.  Јо цић Ра до мир – п. 
по руч ник – по ги нуо 9. 7. 
1913. у бор би са од Бу га-
ри ма

К
138. Ка ли ча нин Си ма – 
рез. по руч ник – умро 8. 2. 
1913. у До њој Ко њу ши

139. Ка пе та но вић Бо
ри во је – к1к – умро 19. 7. 
1913. у Ни шу

140. Ка та нић Јев ђе ни је – 
рез. пор. – умро 30. 6. 1913. 
у Ве ле су

141. Кне же вић Ду шан – 
рез. пор – умро 21. 6. 1913. 
на пре ви ја ли шту Цр ни 
Врх, по сле ра ња ва ња на 
Дре ни ку

142. Ком не но вић Ра
до мир – рез. по руч ник 
– умро од ти фу са 29. 12. 
1912. у Те то ву
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

143. Ко стић Ж. Ко ста – 
к1к – умро 26. 11 1912.  у 
Ка ди ке ју

144. Ко стић Ми ло рад – 
рез. по руч ник – огла шен 
за по ги ну лог у би ци на 
Бр ди ци 25–26. 1. 1913. 

145. Ко стић Н. Јо ван – п. 
по руч ник – по ги нуо 13. 
10. 1912. у бор ба ма  у Ка-
ча нич ком клан цу

146. Ко цић Вла дан – сан. 
к1к – умро 25(27). 7. 1913. 
у Ве ле су од ко ле ре

147. Кра ље вић Ђор ђе 
– рез. к1к – убио се 2. 5. 
1913. у Кра гу јев цу

148. Крец ло вић Вла ди
слав – ма јор – умро 28. 
10. 1912. у Бе о гра ду од 
по сле ди ца ра ња ва ња

149. Кри гер К. Јо сиф – 
рез. п. по руч ник – умро 
4. 8. 1913. у Ђа ко ви ци

150. Кр стић Љу ба – п. по-
руч ник – умро ( ? ) у Ко ча-
ни ма 

151. Кр стић Ми ли во је – 
к2к – по ги нуо 11. 10. 1912. 
на Мла дом На го ри ча ну

Л 
152. Ле ви Ашер – рез. по-
руч ник – умро 14. 7. 1913. у 
Ко ча ни ма

153. Ле тић М. Ми лан – рез. 
п. по руч ник – умро 1913. од 
ра на у Бе о гра ду
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Милић Ј. Милићевић;

 Љ 
154. Љу би са вље вић Та
на си је Бе ли – к2к – умро 
8. 4. 1913. у Ва ље ву

М

155. Ма ко је вић Вла ди
мир – к1к – по ги нуо 18. 6. 
1913. на ко ти 650, Зле тов-
ска ре ка код Шти па

156. Мак си мо вић Ду шан 
– рез. п. по руч ник – по ги-
нуо 27. 1. 1913. на Бр ди ци 

157. Ма му ро вић Л. Ми лан 
Ма ша – к1к – по ги нуо 22. 
11. 1912. на Ба бу ни код При-
ле па

158. Ман дић Ђор ђе – к1к – 
по ги нуо  17. 6. 1913. на ко-
ти 650, Зле тов ска ре ка код 
Шти па 

159. Ман дић Мар ко – рез. 
п. пор. – по ги нуо  23. 10. 
1912. код Ки че ва

160. Ма рин ко вић Во ји слав 
– п. по руч ник – по ги нуо 19. 
6 1913.  у бор би са Бу га ри ма 
код Кри ве Па лан ке 
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

161. Ма рин ко вић Жи во
јин – п. по руч ник – по ги-
нуо 6. 7. 1913. у бор би са 
Бу га ри ма

162. Ма рин ко вић Ми лан 
Пи га –  ма јор – по ги нуо 
10. 10. 1912, на Цр ном По-
љу

163. Ма рин ко вић Ми лан 
– рез. п. по руч ник – умро 
23. 6. 1913. у Кра то ву

164. Ма рин ко вић То ма 
– рез. к1к – по ги нуо 22. 6. 
1913. на Св. Ни ко ли код 
Шти па

165. Ма рић Па вле – рез. 
ма јор – по ги нуо 25. 6. 1913. 
код Вра тар ни це

166. Мар ја но вић Бо го
сав – ма јор – по ги нуо 26. 
6. 1913. на Чу пи ном Бр ду у 
бор би са Бу га ри ма

167. Мар ја но вић Јо ван – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
6. 11. 1913. код Об ла ко ва

168. Мар ко вић Ви ло ти
је – п. пу ков ник – умро 10. 
ју ла 1913. у При зре ну

169. Мар ко вић Ди ми три
је – рез. по руч ник – по ги-
нуо 24. 6. 1913. на Же ра ви-
ци

170. Мар ко вић За ха ри је 
– к1к – по ги нуо 5. 10. 1912. 
на Мер да ри ма
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Милић Ј. Милићевић;

171. Мар ко вић Мар ко – 
рез. п. по руч ник – умро 26. 
11. 1912. 

172. Мар ко вић Па вле – 
к1к – по ги нуо 4. 11. 1913. 
код Об ла ко ва

173. Ма ти је вић Сп. Ни ко
ла – рез. по руч ник – умро 
8. 10. 1912. у Бе о гра ду

174. Ма тић Бо жи дар – к1к 
– умро 31. 7. 1913. у Кра гу-
јев цу

175. Ма тић Ду шан – по-
руч ник умро 17. 11. 1912. у 
При шти ни

176. Ма тић Сте ван – са-
нит. пук. – умро 3. 1. 1913. 
у За је ча ру

177. Ма цић Са ва – ма јор – 
по ги нуо 17. 6. 1913. код Су-
ше ва код Шти па

178. Ма џа ре вић Са ва – 
рез. по руч ник – по ги нуо 
27. 1. 1913. на Бр ди ци

179. Ми кић Па вле – ка пе-
тан – (?) Ниш 1912. 

180. Ми ла но вић Бо шко – 
рез. по руч ник – умро 28. 6. 
1913. у Ве ле су

181. Ми ла но вић Све то
зар – к2к – умро 19. 6. 1913. 
у Ве ле су од ко ле ре

182. Ми лен ко вић То дор – 
рез. сан. к1к – умро 26. 10. 
1912. у Ле сков цу

183. Ми лић Љу бо мир – 
к1к – пре ми нуо од ср ца 27. 
12. 1912 у се лу Ка рак су му  
код Је дре на 

184. Ми лић О. Алек сан
дар – рез. по руч ник – умро 
7. 12 1913. у Ве ле су

185. Ми лић Све ти слав – 
к2к – по ги нуо 10. 10. 1912. 
на Мла дом На го ри ча ну
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

 

186. Ми ло ва но вић Ђор ђе 
– рез. по руч ник – умро 28. 
6. 1913. у Ве ле су

187. Ми ло ва но вић Здрав
ко – рез. п. по руч ник – по-
ги нуо 27. 6. 1913. у бор би са 
Бу га ри ма

188. Ми ло ва но вић Јор
дан – ма јор – по ги нуо 10. 7. 
1913.  у бор би са Бу га ри ма 
на Гр лен ским по ло жа ји ма 
код Ца ре вог се ла

189. Ми ло ва но вић Мар ко 
– к1к – умро 24. 13. 1913. у 
Ве ле су

190. Ми ло ва но вић Р. Ми
лан – ма јор – умро 30. 9. 
1913.  у Вра њу

191. Ми ло вић Ми лан – п. 
по руч ник – по ги нуо 13. 9. 
1913. у бор би са Ар на у ти-
ма на Ва сја ту

192. Ми ло са вље вић Ми
лу тин Ми ка – к1к – по ги-
нуо (17)18. 6. 1913. у бор би 
са Бу га ри ма
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Милић Ј. Милићевић;

193. Ми ло ше вић Ан ђел
ко – рез. по руч ник – умро 
8. 2. 1913. у се лу Рав на Ду-
бра ва

194. Ми ло ше вић Ми ло
ван – рез. п. по руч ник – 
умро 27. 6. 1912. на Кр фу

195. Ми лу ти но вић Во ји
мир – к1к – по ги нуо 9. 7. 
1913. на Ве ли ком Го ве дар-
ни ку 

196. Миљ ко вић Све то зар 
– к1к – по ги нуо 6. 10. 1912. 
на Че сте ли ну код Вра ња

197. Ми ро вић Т. Ду шан – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
21. 6. 1913. на Кри во лач ком 
ви су 

198. Мир чић Јо ван – к1к. 
– ?. 8. 1913. 

199. Ми сир лић Мар ко – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
9. 7. 1913. на Ве ли ком Го ве-
дар ни ку

200. Ми тић Ми лан – по-
руч ник – по ги нуо (?) у 
бор би са  Бу га ри ма 

201. Ми тро вић Ми лан – 
п. по руч ник – по ги нуо 10. 
7. 1913. у бор би са Бу га ри-
ма

202. Ми тро вић Ни ко ла – 
рез. по руч ник – умро 17. 1. 
1913. у Бе о гра ду

203. Ми ха и ло вић Здрав
ко – рез. п. по руч ник – по-
ги нуо 27. 6. 1913. у бор би 
са Бу га ри ма

204. Ми ха и ло вић Ко ста 
– рез. п. пу ков ник – по ги-
нуо 11. 7. 1913. у бор би са 
Бу га ри ма
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

205. Ми шић Или ја – рез. 
пор. – по ги нуо 25–26. 1. 
1913. на Бр ди ци

206. Мла де но вић Жив ко 
– п. по руч ник – по ги нуо 8. 
7. 1913. на Ве ли ком Го ве-
дар ни ку

207. Мо ми ро вић Л. Ми
лан – к1к – по ги нуо 11. 11. 
1912. код При ле па

208. Мо ми ро вић Лу ка – 
рез. суд ски п. пу ков ник 
– по ги нуо од гро ма 26. 7. 
1913. на Вла си ни

209. Мо стић В. Јо ван – 
по руч ник – умро 28. 2. 
1913. у Бе о гра ду 

210. Му рић Мој си ло – к1к 
– умро 20. 6. 1913. у Ни шу 
од за до би је них ра на

211. Му цић Д. Мил. – рез. 
п. по руч ник – по ги нуо 7. 
10. 1912. на Руј ну 

Н

212. Нај да но вић Ми лан – 
к1к – по ги нуо 7. ју ла 1913. у 
бор би са Бу га ри ма

213. На у мо вић Ко ста – п. 
пу ков ник – умро 27. 11. 1912. 
у Ни шу од упа ле плу ћа

214. Нац ко вић То дор – к2к 
– по ги нуо 17. 7. 1913. код 
Дрен ског у бор би са Бу га-
ри ма

215. Не дељ ко вић Ми ха и ло 
– умро 1. 12. 1913. у Ни шу
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Милић Ј. Милићевић;

216. Не дић Ми ло ван – пу-
ков ник – умро (30) 31. 8. 
1913. у Ни шу од ко ле ре

217. Не шић Дра го мир – 
к2к – по ги нуо 5. 10. 1912. 
на Мер да ри ма (Пре пол цу)

218. Ни ки то вић (Ни ке
тић) Рад. Свет. – к1к – 
умро 4. 12. 1912. у Но вом 

Па за ру од ра на за до би је-
них у бор ба ма код Ђур ђе-
вих Сту по ва 

219. Ни ко лић Бла го је др – 
сан. пу ков ник – умро 11. 4. 
1913. у Аран ђе лов цу

220. Ни ко лић Ди ми три је 
Ми та – п. по руч ник – по-
ги нуо 12. 10. 1912. код Сје-
ни це

221. Ни ко лић Ду шан – п. 
по руч ник – по ги нуо на Но-
вом Па за ру

223. Ни ко лић Јов. Ни ко
ла – рез. п. по руч ник – пао 
на Чу пи ном Бр ду
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

223. Ни ко лић Че до мир – 
к2к – умро 1. 2. 1913.  у Бе-
о гра ду

224. Нин ко вић Мар ко – 
п. по руч ник  – умро 8. 7. 
1913. у Ко ча ни ма

225. Но ва ко вић Љу бо мир 
– п. по руч ник – по ги нуо 
26. 6. 1913. на Бо жи да ри ци 
код Кри ве Па лан ке

226. Но ва ко вић Пе тар – 
рез. к2к – про гла шен мр-
твим 18. 6 1913. 

О 
227. Об ра до вић Пе тар – 
рез. п. по руч ник – умро 14. 
7. 1913. у Бе о гра ду

228.  Ода вић Сте ван – п. 
по руч ник – пао ? на Слив-
ни ци 

П 
229. Пав ко вић Мла ден – п. 
по руч ник – умро 29. 6. 1913. 
од ко ле ре

230. Па вло вић Ду шан – 
рез. п. по руч ник – умро у 
Ве ле су

231. Па вло вић Ј. Љу бо мир 
– ма јор – по ги нуо 7–8. 7. 
1913. на Го ле шком ви су
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Милић Ј. Милићевић;

232. Па вло вић Ко ста 
 Рус – п. пу ков ник – по-
ги нуо 17. 7. 1913. на Го ве-
дар ни ку

233. Па вло вић Мла ден – 
рез. по руч ник – умро 24. 
5. 1913. у Ско пљу

234. Па вло вић Ра до ван 
– рез. п. по руч ник – умро 
18. 11. 1912. 

235. Па јић Бо ри сав – п. 
по руч ник – умро 19. 6. 
1913. у Ско пљу од ра не 

236. Пан те леј мо но вић 
Вла ди мир  Кра сну ла – 
рез. сан. по руч ник – умро 
24. 4. 1913. у Охри ду

237. Пан тић Ата на си је 
(Ана стас) – к1к  – умро 7. 
11. 1912. у По жа рев цу

238. Па у но вић Дра го мир 
– рез. п. по руч ник – по ги-
нуо 26–27. 1. 1913. на Бр-
ди ци

239. Па у но вић С. Ми ха

и ло – ма јор – умро 25. 7. 
1913. у Ко ча ни ма од ко ле ре

240. Па чић А. Ра ди во је – 
рез. по руч ник – умро 7. 12. 
1912. у Ско пљу

241. Па штро вић Бор ко – 
ма јор – умро 5. 12. 1912 од 
ра на за до би је них у би ци 
код се ла Дај чи (Ска дар)

242. Пе јо вић Во ји слав – 
к1к – умро 26. 11. 1912. у 
Би то љу од ра на за до би је-
них у би ци код Би то ља

243. Пе ро вић Ми лан – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
27. 1. 1913. на Бр ди ци

244. Пе тро вић Во ји слав 
– к2к – умро 14. 7. 1913. у 
Ко ча ни ма

245. Пе тро вић Ђор ђе – 
рез. по руч ник – умро 14. 
11. 1912. од ра не у Ље шу



52 53

Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

246. Пе тро вић Мар ко – 
ма јор – умро 23. 6. 1913. у 
Бе о гра ду 

247 Пе тро вић Ни ко ла 
– к1к – по ги нуо 26–27. 1. 
1913. на Бр ди ци

248. Пе тро вић С. Ђор ђе 
–  к2к – по ги нуо код Ку ма-
но ва ?

249. Пе тро вић Ст. Ђор ђе 
– рез. п. по руч ник – по ги-
нуо 11. 10. 1912. на Цр ном 
Вр ху

250. По по вић Алек сан
дар – по руч ник – умро 9. 1. 
1913. у Вра њу

251. По по вић Ђор ђе – рез. 
сан. к1.к – умро 18. 8. 1913. 
у Ско пљу

252. По по вић Јор дан – 
рез. по руч ник – ?

253. По по вић Љу би ша – 
по руч ник – по ги нуо 11. 10. 
1912. код Ку ма но ва

254. По по вић М. Ми лан – 
рез. по руч ник – по ги нуо 8. 
10. 1912. на Мер да ри ма
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Милић Ј. Милићевић;

255. По по вић М. Ми о драг 
– рез. п. по руч ник – пре-
ми нуо по сле ра ња ва ња 10. 
10. 1912.  на Мла дом На го-
ри ча ну

256. По по вић Мар ко – 
рез. по руч ник – по ги нуо 
11. 7. 1913. у бор би са Бу-
га ри ма

257. Пр ву ло вић Ра дој ко – 
к2к – по ги нуо 19. 6. 1913. 
на Кр љан ској ко си 

258. Пре мо вић Бра ни
слав – рез. п. по руч ник – 
по ги нуо 9. 7. 1913. у бор би 
са Бу га ри ма

259. Про тић П. Пе тар – 
ма јор – умро 25–26. 10. 
1912. од ра на за до би је них 
код При ле па

Р 
260. Ра да но вић Д. Алек
сан дар – к2к – по ги нуо 9. 
7. 1913. у бор би са Бу га ри-
ма

261. Ра да но вић Жи во јин 
– п. по руч ник – ?. - умро 
од ра на за до би је них у бор-
би са Бу га ри ма

262. Ра ди во је вић Или ја 
– п. пук – по ги нуо 18. 6. 
1913. на Цр ном Вр ху

263. Ра ди че вић Мар ко – 
рез. по руч ник – умро 24. 
6. 1912. од ра на на Бу ко вој 
Гла ви

264. Ра до ва но вић  Д. 
Алек сан дар – к2к – по ги-
нуо 9. 7. 1913. у бор би са 
Бу га ри ма 

265. Ра до ва но вић Ду шан 
– рез. п. по руч ник – по ги-
нуо 6. 10. 1912. на Мер да-
ри ма
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Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

266. Ра до ва но вић Са ва – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
27. 2. 1912. у ак ци ји тур ске 
кр ста ри це „Ха ми ди ја“

267. Ра до је вић (Ра ди во
је вић) Пе тар – пу ков ник 
– умро 23. 6. 1913. у Бе о-
гра ду

268. Ра до је вић Љу бо мир 
– рез. п. по руч ник – умро 
8. 12. 1912. у Бе о гра ду 

269. Ра до је вић Ми лу тин 
– рез. п. по руч ник – умро 
8. 12. 1912. у Бе о гра ду

270. Ра дој ко вић М. Пан та 
– рез. п. по руч ник – умро 
29. 6. 1913. у Ни шу од по-
сле ди ца ра ња ва ња

271. Рај ко вић Вла ди мир 
– к1к – умро 22. 1. 1913. у 
Те то ву

272. Рај ко вић Ми ло рад – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
5. 9. 1913. на Ср пач кој Ко си
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Милић Ј. Милићевић;

273. Ра цић Ни ко дим – 
к1к – по ги нуо 5. 10. 1912. у 
бор би на Ли си ци

274. Ри си мић Ми лан – 
ма јор – умро 23. 10. 1912. у 
Бе о гра ду

275. Ри стић Бо жи дар – п. 
по руч ник – умро 22. 10. 
1912. у Бе о гра ду

276. Ри стић Вла ди мир – 
п. пу ков ник – умро 25. 6. ? 
у Ве ле су 

277. Ри стић Љу бо мир – 
к1к, по ги нуо 13. 3. 1913. код 
Је дре на (брат прет ход ног) 

278. Ри стић М. Јо ван – к1к 
– умро 1. 12. 1912. у се лу 
Пет ки од ра на

279. Ри стић Ми ло рад – рез. 
к2к – умро 17. 6. 1913. од ко-
ле ре у се лу Оли се ру

280. Ри стић Т. Ђор ђе Бу
ни ше вац – ма јор – умро 13. 
2. 1913. у Вра њу

281 Ри сто вић М. Ми лан – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
19. 6. 1913. на ко ти 650 код 
Шти па
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282. Ро дић Вла ди мир – рез. 
к2к – по ги нуо 25. 6. 1913. на 
Чу пи ном Бр ду,  у бор би са 
Бу га ри ма

283. Ро то вић Мар ко – п. 
пу ков ник – умро 27. 7. 1913. 
у Ско пљу

284. Ру си мо вић Јан ча – 
рез. по руч ник – умро 6. 1. 
1913. у Вра њу

С 
285. Са вић Ма рин ко – к1к 
– по ги нуо 22. 6. 1913. на Св. 
Ни ко ли

286. Си мић Дра го љуб – 
рез. п. по руч ник – пао на 
Дре ни ку 18. 7. 1913

287. Си мић Ми ло је – рез. 
п. по руч ник – по ги нуо 23. 6. 
1913. на Же ди ло вач кој ко си

288. Си мић Сте ван – к1к 
– умро 19. 3(6). 1913. од ра-
на „у ра ту“ у Ско пљу

289. Слав ко вић Ми ха и ло 
– рез. по руч ник – умро 12. 
7. 1913. од ра не 

290. Сла вуј Ан то ни је – 
ма јор – по ги нуо ?. 9. 1913. 
на Ве ли ком Го ве дар ни ку у 
бор би са Бу га ри ма

291. Сми ља нић Ми лан – 
рез. по руч ник – умро ?

292. Смиљ ко вић Ди ми
три је – рез. п. по руч ник 
– умро од ко ле ре у Ве ле су
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293. Со ко ло вић То ма – 
рез. к1к – по ги нуо 10(11). 7. 
1913. код Ко ча на у бор би са 
Бу га ри ма

294. Спа со је вић – Ра кић 
Кр ста – к2к – по ги нуо 11. 
11. 1912. код Би то ља

295. Срећ ко вић Ми лан – 
рез. пор – по ги нуо 13. 10. 
1912. 

296. Ста ни ми ро вић Све
ти слав (Све то лик) – к2к 
– по ги нуо 17 . 7. 1913. код 
Шти па

297. Ста ни са вље вић Кон
стан тин – п. по руч ник – 
по ги нуо 18. 6. 1913. у бор-
би са Бу га ри ма

298. Ста нић (Сто кић) Цу
кић Сре тен Ј. – п. по руч-
ник – пао на Дре ни ку, Бре-
гал ни ца

299. Ста нић Ј. Сре тен – 
рез. п. пот по руч ник – умро 
21. 6. 1913. у Ку ма но ву

300. Ста нић Н. Ми ха и ло 
– по руч ник – уби јен ? од 
Ар на у та

301. Стан ко вић А. Ни ко
ла – к2к – по ги нуо 23. 6. 
1913. на Ве ли ком са ма ру

302. Стан ко вић Ди ми
три је – к1к, умро 25. 12. 
1912. у Ни шу

303. Стан ко вић Ми ха и ло 
– по руч ник – по ги нуо 24. 
1. 1913. код Је дре на 



58 59

Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године

304.  Ста но је вић М. Јо
ван Шар ка ме нац – рез. 
к2к – умро 6.7. 1913. у Ве-
ле су

305. Сте ва но вић (Сте фа
но вић) С. Адам – п. по-
руч ник – по ги нуо 20. 6. 
1913.  код Шти па (Кри во-
лак)  у бор би са Бу га ри ма

306. Сте па но вић Не над – 
п. по руч ник – по ги нуо 11. 
7. 1913. на Бе лом Ка ме ну у 
бор би са Бу га ри ма

307. Сте фа но вић Ђ. Ми
лан – рез. п. по руч ник – 
по ги нуо 10. 10. 1912. на Ку-
ма но ву 

308. Сте фа но вић Жи во та 
– рез. по руч ник – по ги нуо 
4. 11. 1912. код Об ла ко ва

309. Сте фа но вић Р. Ми
јај ло – рез. пор. – по ги нуо 
12. 3. 1913. код Је дре на 
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310. Сти ја ко вић Бо жи
дар – ма јор – по ги нуо 17. 
6. 1913. код Су ше ва код 
Шти па

311. Сто ја ди но вић Ми ло
ван – к1к – по ги нуо 17. 6. 
1913. код Су ше ва код Шти-
па

312. Сто ја но вић Аран ђел 
– п. по руч ник – умро у Бе-
о гра ду ?

313. Сто ја но вић Бу ди мир 
– рез. п. по руч ник – по ги-
нуо 25–26. 1. 1913. на Бр-
ди ци

314. Сто ја но вић Д. Ни ко
ла – п. по руч ник – умро 16. 
7. 1913. у Ко ча ни ма

315. Сто ја но вић Ми лан – 
рез. п. по руч ник – по ги нуо 
17. 7. 1913. на Ка ли ман ској 
Чу ки

316. Сто ја но вић Ми ло је 
– п. по руч ник – умро 17. 6. 
1913. у Ни шу

 317. Сто ја но вић Ми лош 
– п. по руч ник – по ги нуо 
10. 10. 1912. на Мла дом На-
го ри ча ну 

318. Сто ја но вић Ми ха и
ло – по руч ник – по ги нуо 
12. 10. 1912. код Ку ма но ва
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319. Сто ја но вић Н. На ум 
– п. по руч ник – по ги нуо 
7–8. 7. 1913. на Гр лен ским 
Ви со ви ма 

Т 

320. Тај нић Ни ко ла – рез. 
п. по руч ник – умро 13. 10. 
1912. од ра на, у Бе о гра ду

321. Тај сић Ми лош – к1к – 
по ги нуо 22. 6. 1913. на Ко-
нит ској гла ви 

322. Та тић Ми лу тин – 
рез. суд.  к2к – умро 19. 12. 
1912. у Бе о гра ду

323 Те мељ ко вић И. Да
ни ло – к2к – умро 10(11). 
3. 1913. у За је ча ру од ра на 
за до би је них код Је дре на 

324. То до ро вић Д. Ата
на си је – рез. п. по руч ник 
– умро 18. 8. 1913. у Вра њу 
од ти фу са

325. То до ро вић Бо ри слав 
– п. по руч ник – по ги нуо 
код До бру је вач ке ка ра у ле 
9. 10. 1912.

326. То до ро вић Љ. Дра ги
ша – рез. по руч ник – умро 
8. 8. 1913. у Бе о гра ду
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327. То мић Ј. Ни ко ла – 
ма јор – по ги нуо 8. 7. 1913. 
на „Пло чи“ у бор би са Бу-
га ри ма

328. То мић Ми лан – к1к – 
умро 6. 12. 1912. Ни шу

329. То мић Ра до ван – рез. 
п. по руч ник – по ги нуо 7–8. 
7. 1913. у бор би са Бу га ри-
ма

330. То мић Стра хи ња – п. 
по руч ник – по ги нуо 18. 6. 
1913. на Цр ном Вр ху

331. Трип ко вић Бо жи дар 
– рез. по руч ник – умро 1. 
8. 1913. у Ку ма но ву

332. Три фу нац (Три ву
нац) Или ја – к2к – умро 
15. 4. 1913. у Алек син цу

333. Три фу но вић Ми ли
во је –  по руч ник – умро 4. 
1. 1913. у Бе о гра ду

334. Три фу но вић С. Ду
шан – к1к – по ги нуо 21. 6. 
1913. код Кри во лач ког мо-
ста

335. Ту фег џић Во ји слав – 
ма јор – по ги нуо 18. 6. 1913.  
у бор би са Бу га ри ма
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Ћ 
336. Ћи рић Во ји слав – 
к2к – по ги нуо 27. 1. 1913. 
на Бр ди ци

337. Ћи ро вић Све то зар – 
рез. к1к – умро 2. 7. 1913. 
у Ве ле су

Ф

338. Фи ли по вић Ни ко ла 
– п. по руч ник – по ги нуо 
11. 10. 1912. код Ку ма но ва 

339. Фи ли по вић Ра ди во је 
– ма јор – умро 2. 1. 1913. у 
Дра чу

Х 
340. Ха џић Жи во јин Жи
ка – рез. к2к – умро 20(25). 
7. 1913. у Ко ча ни ма од ко-
ле ре

341. Хри стић Ди ми три
је – к1к – умро 7. 1. 1913. у 
Ско пљу

342. Хри стић Јо ван – рез. 
по руч ник – умро 4. 3. 1913. 
у Шап цу

Ц 

343. Цвет ко вић Ду шан 
– п. по руч ник – умро (?) 
по сле ра ња ва ња код Бу ја-
нов ца 
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344. Цвет ко вић Сре до је – 
к1к– умро 16. 3. 1913. у Вра њу

345. Це нић М. Ко ста – ма јор 
– умро 17. 6. 1913. од ра на на 
Бре гал ни ци

Ч 
346. Чво рић Или ја – рез. п. 
по руч ник – умро 30. 9. 1913. у 
Бе о гра ду

347. Чо ло вић Сте ван – рез. 
по руч ник – умро 17. 4. 1913. у 
Шап цу

Ш 
348. Шај ко вић Ст. Па
вле – рез. п. по руч ник 
– пао 10–11. 8. 1912. на  
Мла дом На го ри ча ну

349. Шу ња ре вић Ра до
ван – к1к – по ги нуо 29. 
12. 1912. код Де бра
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Биографија
Милић Јована Милићевић рођен је 30. 

новембра 1964. године у Београду, где је завршио 
сновну и средњу школу. После одслужења војног рока 
студије на катедри за историју Филозофског факултета 
у Београду отпочео је 1985. године. Дипломирао је 
октобра 1991. са просечном оценом 9,35. Након тога 
уписује магистарске студије које је завршио одбраном 
тезе Реформа српске војске 1897–1900. године фебруара 
1997. у Београду. Докторску дисертацију под називом 
Албанска операција 1912–1913. године одбранио је на 
Филозофском факултету у Бањој Луци новембра 2006. 

По завршетку основних студија Милић 
Милићевић је од новембра 1991. до почетка  1993 
године радио у неколико основних и средњих школа, а 
потом се запослио у Историјском институту у Београду 
где ради и данас. 

Осим рада у институту, био је члан редакција 
више научних публикација Историјски часопис, 
Мешовита грађа, Војноисторијски гласник и Гласник 
Историјског архива Ваљево. Такође, био је и члан 
уређивачког одбора тематског зборника Балкански 
ратови 1912–1913. Нова виђења и тумачења.

Током низа година (2001–2010) био је чест 
предавач у Истраживачкој станици Петница где је био 
ангажован и у програмској комисији. Учествовао је и у 
програму еволуације (2010) спровођеном у сарадњи са 
удружењем наставника „Доситеј“. Научна предавања 
држао је и на трибини Историјског института (1995–
2002), на Коларчевом универзитету (2006), на Вишем 
курсу командовања Центра за националну одбрану 
(2007), у Медија центру „Одбрана“ (2007), у Центру 
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за промоцију науке (2014) и другде. Од децембра 
2011. и током 2012. године Милићевић је као спољни 
сарадник Посебних фондова Народне библиотеке био 
ангажован на међународном пројекту „Europeana“. 

Од самог оснивања 1991. године Милићевић 
је члан удружења „Бели орао“, па је као њихов 
представник 2008. био ангажован у комисији за 
избор грба града Ваљева. Године 2009. био је и члан 
републичке комисије за утврђивање нових одликовања 
Републике Србије. 

Архив Србије 1997. године доделио му је 
награду „Ђурђе Јеленић“ за монографију Министри 
војни кнежевине и краљевине Србије  коју је урадио са 
колегом Љубодрагом Поповићем.
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