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Руска емиграција у Независној 
Држави Хрватској (1941–1945)

Гојко Шуматић

Добој; МА историје;
gsumatic@gmail.com

Прегледни рад

УДК 323.282(497.13)"1941/1945"314.743(=161.1)

DOI 10.7251/TOP1905011S

 
Апстракт: На  основу  архивске  грађе,  објављених  извора  и  литературе,
приказан је положај руске емиграције у НДХ. У раду се обрађује положај
емиграције приликом досељавања, затим њихово прилагођавање на нове
прилике које су проузроковане избијањем рата и настанак НДХ. У фокусу
истраживања је однос емиграције према НДХ, Нијемцима, Италијанима и
партизанима. Посебно је осјетљива улога емиграције у настанку и дјело-
вању канонски непризнате Хрватске православне цркве. 

Кључне ријечи: НДХ, руска емиграција, Нијемци, Италијани, партизани,
Хрватска православна црква.

Руска емиграција као друштвена група у НДХ

Живот руске емиграције у НДХ 

Став емиграције према НДХ био је у извјесној мјери различит у
односу према Нијемцима. Када је почео Априлски рат, већи дио еми-
грације приступио је сарадњи са окупатором, који их је ставио под
своју заштиту.  Мартовска револуција 1941. године, затим муњевити
слом и капитулација старе Југославије – одиграли су судбоносну улогу
у животу бјелоемиграције у Југославији. У новим условима емиграција
се нашла пред дилемом преоријентације свог дотадашњег живота и
усмјеравања истог на нови колосијек.1 Под утицајем Нијемаца, на те-
риторији НДХ створена је организација под насловом „Руско полити-
чко представништво у Загребу“, на чијем челу је стајао бивши конзул у

1 Црвена армија и руска емиграција у Југославији за вријеме Другог свет-
ског рата у оквиру антиибеовске пропаганде, приредио: Алексеј Тимофе-
јев (Београд 2016), 33.
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Загребу Георгије Фехмин.2 Иако је Загреб био центар окупљања еми-
грације, њена важност након стварања НДХ постаје важна и у провин-
цијама.3 У оквиру овог представништва био је специјални финансијски
одбор, на чијем челу је стајао Леонид Терешковић, који је руководио
финансијским пословањем представништва, које је уједно било пома-
гано од стране Министарства иностраних послова НДХ.4 Органи НДХ
су потврдили одлуку Нијемаца и именовали Фехмина за представника
емиграције, којој је признат статус мањине. Дозвољено јој је оснивање
управних одбора, који су непосредно били потчињени Фехмину.5

Усташки покрет је  у  почетку заузео изразито непријатељски
став према емиграцији, а главни разлог је био тај што су Руси били
православци, исто као и Срби. Почела су отпуштања Срба са посла, и
из државне службе. Однос према Русима је био сличан. Примјер је
отпуштање руске наставнице која је радила у гимназији у Требињу.6

Иако је усташки покрет предузео низ мјера да се поправи положај
емиграната, укључујући и изјаву једног министра, Миле Будака, да ра-
зумије ситуацију у којој се емигранти налазе, јер је и сам дуго био
избјеглица у политичком смислу7, ситуација се није пуно промијенила.
У периоду од августа 1941. до јануара 1942. године, убијена су четири
православна свештеника. Емигранти су морали, исто као и Срби, да
носе на рукаву плаву траку са ознаком „P“ (православац).8 За Фехми-
новог замјеника именован је, одредбом Министарства иностраних пос-
лова НДХ, Николај Александрович Енгелхардт.9 

На територији НДХ живјело је, према регистрацији коју је извр-
шио Фехмин, 4.500 људи. Већи дио имао је средње и високо образо-
вање. У склопу емиграције је дјеловао и „Руски клуб“ са сједиштем у
Загребу, који је имао око 1.300 емиграната.10 Клуб је основан 1925. го-

2 HR–HDA, fond 1561, Služba državne bezbjednosti Republičkog sekretarijata za
unutrašnje poslove (SDB RSUP Hrvatske). Elaborat: Bjeloemigranti u Hrvatskoj
1941–1945, od okupacije do oslobođenja, 211. 1/14 (Zagreb 1950), 1.

3 Ribkin Puškadija, Tatjana, Emigranti iz Rusije u znanstvenom i kulturnom živo-
tu Zagreba,, 59.

4 Црвена армија и руска емиграција у Југославији..., 46.
5 Ribkin, n. d., 60.
6 Samcevič, Rusi i Ukrajinci u oružanim snagama NDH, 15.
7 Samcevič, n. d., 16.
8 Тимофејев, Руси и Други светски рат у Југославији, 45.
9 Samcevič, n. d., 16.
10 Samcevič, n. d., 17.
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дине, као самостална организација.  Сједиште му је било у Загребу.
Наставио је своју дјелатност након стварања НДХ. У Новом листу, бр.
77 од 15. јула 1941. године, помиње се Руски клуб, који је стварао ле-
гију за борбу против бољшевика.11 Став емиграције према усташком
покрету био је изразито непријатељски. Посебно су критиковали Паве-
лића. Успјели су да се ставе под заштиту Вермахта након проглашења
НДХ. Како је веза између НДХ и Србије била прекинута, забрањен је
сваки контакт емиграната из НДХ и из Србије.12 Овдје треба истаћи и
појаву руског националистичког друштва, које је формирано у Загребу
1941. године. Основао га је емигрант Михаил Семјонов из Осијека.
Циљ је био интензивирати сарадњу са Нијемцима.13 Спорадичних кон-
таката је било упркос забрани, јер је централа била у Београду. Неза-
висно од центра у Загребу, центар у Београду је почео регистрацију
свих емиграната, без обзира на то гдје живе. Дана 4. јула 1941. године,
начелник Бироа за заштиту руских емиграната у Србији, генерал Ско-
родумов, издао је наредбу број 28, која се односила на хитну и обавез-
ну регистрацију свих бивших руских војних обвезника (официра, подо-
фицира, војника и грађанских службеника). 

Према овој наредби, сва поменута лица су се морала јавити, и
по родовима оружја регистровати код специјално одређених лица.
Регистрацију је  вршио пуковник Гордијев  Зарецки.  На основу  ове
наредбе формирано је војно одјељење. За начелника је постављен ге-
нерал А. Ф. Акерман. У оквиру овог одјељења, формирана су одјеље-
ња свих родова (копнене војске, ваздухопловства и морнарице). 

Према обавјештењима од поузданих лица, ова регистрација за
сада има чисто карактер евиденције и обухвата сва поменута лица, без
обзира на држављанство.14 Војну организацију емиграната у Хрватској,
основану још 1924. године, Руски општи војни савез (РОВС) укинуо је
Вермахт након капитулације Југославије 1941. године.15 На основу на-
редбе број 28, у војно одјељење су ушли и Козаци, који су формирали

11 Ribkin, n. d., 69.
12 HR–HDA, fond 1561, Služba državne bezbjednosti Republičkog sekretarijata za

unutrašnje poslove (SDB RSUP Hrvatske). Elaborat: Bjeloemigranti u Hrvatskoj
1941–1945, od okupacije do oslobođenja, 211. 1/14 (Zagreb 1950), 3.

13 Црвена армија и руска емиграција у Југославији..., 47.
14 Војни Архив, фонд Независна држава Хрватска (НДХ), кутија 61А, фасци-

кла 6, документ 50.
15 Ribkin, n. d., 86–87.
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чете са именима градова и области у којима су Козаци живјели у цар-
ској Русији (Кубан, Астрахан, Твер, Дон).16 

У Белишћу, у НДХ, било је запослено 50 Руса, чланова Козачког
кубанског  ескадрона.  Сви су  живјели по војничким прописима  као
организована цјелина. Као појединци активно су дјеловали у поједи-
ним хрватским хуманим, просвјетним и политичким удружењима. У
сваком погледу су били лојални. У односу према руској политици били
су монархисти и непомирљиви противници бољшевизма. Овај ескадрон
је као цјелина ступио у Руски заштитни корпус у Београду.17 Иако су
отишли, нису заборавили гостопримство у Белишћу. Командант коза-
чког гарнизона у Белишћу, потпуковник Галушкин, изразио је највећу
захвалност у своје име и у име пука на помоћи и гостопримству, које
им је указано у Белишћу приликом доласка, и додао је да ће они оста-
ти у вјечној успомени пука.18 

Командант Руског општевојног савеза (РОВС), генерал Драцен-
ко, почео је регистрацију свих руских војно способних особа уз помоћ
генерала Ивана Пољакова. Циљ је био прикупити што више лица за
Руски заштитни корпус, који се формирао у Београду, уз обећање да ће
бити послани у Русију.19 Емиграција је имала само један циљ: вратити
се у Русију без бољшевика. Главни извршни одбор Руског национално-
радног  савеза  дана  15.  јула  1941.  године  шаље  министру  вањских
послова НДХ објашњење свог постојања, у коме се наводи да је његова
сврха да припреми емигранте који живе у НДХ на један нови живот у
Русији, и рад на продубљивање хрватско-руских веза у изграђивању
новог  европског  поретка.  Овдје  се  примјећују  мали знаци њемачке
доктрине о новом поретку. Савез је био замишљен као обимни полити-
чки покрет.20

Иако је Савез послао објашњење, влада НДХ ипак није дала са-
гласност за рад и услове овог савеза. МУП НДХ је дана 29. јула 1941.
године одговорио да није дата дозвола за рад савеза, и да је свако
кршење ове одлуке кажњиво по закону, што говори да НДХ не вјерује
намјерама и плановима емиграције.21 

16 ВА, (НДХ), кутија 61А, фасцикла 6, документ 50.
17 Ribkin, n. d., 85.
18 HR–HDA, fond 1357, Kontrarevolucija i bjelogardejci, kutija 1, V-I-62.
19 Ribkin, n. d., 91.
20 HR–HDA, fond 1357, Kontrarevolucija i bjelogardejci, kutija 1, V-I-62.
21 ВА (НДХ), кутија 179, фасцикла 6, документ 6.
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Велики дио емиграције је, по стварању НДХ, наставио са уоби-
чајеним активностима. Највећи дио је био у сектору просвјете, углав-
ном у средњим школама. Сви су радили у школама и прије рата, као и
у вријеме Бановине Хрватске.  Прије рада,  као и други наставници,
морали су да изговоре заклетву (присегу) на вјерност НДХ и њеном по-
главнику Павелићу.22

Навешћемо неколико најтипичнијих примера.  Један од најпо-
знатијих универзитетских професора био је Алексије Олесницки.23 Јед-
на од најпознатијих личности у емиграцији је био Иван Плотников.24

Још један универзитетски професор је био Николај Павлович Абаку-
мов, који се родио 4. марта 1882. године у Љигову, у Курској губернији,
у Русији.25 Послије Другог светског рата и конфликта ИБ вратио се у
СССР (1951. године), гдје је наставио рад и умро у Грозном 9. јуна
1965.26 

Много више руских емиграната је радило у средњим школама.
Сергије Городецки је био професор Државне учитељске школе у Кар-
ловцу. Родио се у Москви, 4. августа 1894. године.27 Стријељан је од
стране НОВЈ.28 Са њим је заједно стрељана и његова супруга 1945.29

Владимир Богословски је био професор математике и физике у Држав-
ној  женској  реалној  гимназији у Бањој  Луци.30 У Државној  средњој
техничкој школи у Бањој Луци је радио инж. Витали Рибкин.31 Осуђен
је у мају 1946. године на двије године затвора.32 У Државној реалној

22 HR–HDA, fond 890 (zbirka personalija), 5А.
23 Ribkin,  n.  d.,  155.  Био  је  дипломата,  оријенталиста,  кустос  Оријенталне

збирке ЈАЗУ, лектор. Родио се у Кијеву 1888. године. Дошао је у Краљевину
СХС 1922. године, а од 1928. живио је у Загребу. Запослио се на Филозоф-
ским факултету као уговорни лектор на катедри за турски језик. Наставио
је да ради на факултету и послије оснивања НДХ.  Признат му је радни
стаж, и одређена му је годишња награда, одлуком Министарства просвјете
НДХ, дана 28. септембра 1943. године. Полагао је свечану заклетву у дека-
нату Филозофског (Мудрословног) факултета, 1. априла 1943. године. Умро
је у Загребу, 6. јуна 1943. године и сахрањен је на Мирогоју.

24 HR–HDA, fond 866 (Ivan Plotnikov). Одбранио је докторат из хемије у Одеси,
23. децембра 1915. године. У његовој заоставштини нема података о дјело-
вању у току рата. Зна се да је објавио много радова на њемачком језику, и
да је био на научним семинарима у Њемачкој и САД. Према документима
Озне, био је изразити присталица њемачке школе. У елаборату пише да је
Иван Плотников истакнути поборник њемачке школе. Умро је у Загребу
1955. године и сахрањен је на Мирогоју.
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гимназији у Оточцу је радио неожењени Јаков Бељајев.33 У Женској
гимназији у Сарајеву радио је Димитрије Сергејевски.34 

Након почетка рата између Њемачке и СССР-а дошло је до про-
мјена у положају емиграната. Једна од главних промјена је регистра-
ција добровољних јединица за слање на Источни фронт. Загребачки
„Нови лист“ у репортажи „Руски клуб у НДХ ствара легију доброво-
љаца за борбу против бољшевика“, писао је да су се претходног дана
на скупу у Учитељском дому емигрантима обратили генерал Драценко
и  пуковник  Ајнголц,  који  су  говором  позвали  емигранте  да  буду

25 HR–HDA, fond 1549 (Zbirka zapisa upravnih i vojnih vlasti NDH i NOP), А4. 4.
Учествовао  је  у  руско-јапанском  рату  1904–1905.  годин,  завршио  је  и
геодетски одсјек више војне академије у Николајевску. У Првом свјетском
рату служио је у Генералштабу, а 1918. године ступио је на дужност астро-
нома геодетске управе у Украјини. Истовремено је предавао геодезију на
Техничком институту у Кијеву. Од 1919. до 1920. године учествовао је у
грађанском рату, а као бјелогардејац је побјегао из Украјине. Ступио је по-
четком 1921. године у Београду у службу уговорног чиновника астроном-
ског  геодетског  одјељења,  Војног  географског  института.  Ту  је  радио  у
својству  триангулатора  код  радова  у  Македонији,  Црној  Гори  и  Србији.
Године 1927. био је на астрономским радовима у Македонији, а исте годи-
не у октобру је изабран за редовног професора по уговору на Техничком
факултету у Загребу, и од тада непрестано је предавао на катедри за вишу
геодезију и астрономију. Члан је савјетодавног одбора за државну мјеру.
Током свог дугог рада објавио је велики број научних радова, посебно за
вријеме свог службовања на Загребачком универзитету. Подаци су од 9.
фебруара 1944. године. 

26 Ribkin, n. d., 123
27 HR–HDA, fond 890 (zbirka personalija). Предавао је сљедеће предмете: Пси-

хологија, Логика, Теорија спознаје, Историја филозофије, Етика, Естетика,
Историја старог вијека. И он је такође полагао заклетву држави и поглав-
нику у Карловцу, 15. априла 1941. године. Цијели рат је провео у Карловцу.

28 Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944–1946, dokumen-
ti, Zagreb i središnja Hrvatska (Zagreb 2008), 490.

29 Samcevič, n. d., 44
30 HR–HDA, fond 890 (zbirka personalija). Родио се 22. јуна 1898. године у Пен-

зи. Завршио је Филозофски факултет у Београду 1926. године. Био је оже-
њен и отац једног дјетета. 

31 ВА (НДХ), кутија 319, фасцикла 2, документ 39.
32 Архив Републике Српске, Бања Лука (АРСБЛ), 544–22–290 Ко 840/46. Родио

се 1897. године селу Старо Шчербиновска, Срез Јејск, Кубан. Завршио је
Технички факултет у Загребу 1926. године. Ухапшен је 25. априла 1945. го-
дине. 
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спремни за борбу против бољшевизма, и позвали руске официре да се
придруже легији добровољаца.35 Ипак, највише добровољаца из НДХ,
њих 272, отишло је на фронт у саставу Руског заштитног корпуса, који
је формиран у Београду, 12. септембра 1941. године. У њега је могао
доћи сваки руски емигрант са подручја Балкана.36 

Усљед мањег броја руске емиграције у НДХ, за разлику од Не-
дићеве Србије, није дошло до отпуштања руских наставника услед рус-
ког поријекла као што је то имало мјесто у Србији 1942–1943. године.37

С друге стране, неки емигранти су страдали у репресијама усташа
против православног становништва. 

Иако се положај миграната послије стабилизације власти у НДХ
поправио, било је случајева хапшења и убијања емиграната од стране
НДХ. Један Рус је ухапшен у Сарајеву под оптужбом да је прокомунис-
тички оријентисан. У питању је био Сергије Иваншицов, који се родио
1911. године у Петрограду. Ухваћен је 16. новембра 1941. године и
истог дана отјеран у Јасеновац.38 Један руски свештеник, који је био
клирик Српске цркве, пао је као жртва усташке мржње према правос-
лављу. У питању је био Андреј М. Семилуцки.39 Положај Руса се попра-
вио стварањем „Хрватске православне цркве“ на челу са руским епис-
копом Гермогеном.40

У италијанској зони НДХ, емигранти се се населили углавном у
великим мјестима, као што су Сплит и Дубровник. Према полицијским

33 HR–HDA, fond 890 (zbirka personalija). Рођен је 22. октобра 1902. у Петро-
граду. Напустио је службу због непознатих разлога, усљед чега је био от-
пуштен 22. априла 1943. 

34 HR–HDA, fond 890 (zbirka personalija). Родио се у Петрограду, 12. јуна 1886.
године. Радио је као наставник. Био је неожењен. Радио је и у Првој и Дру-
гој гимназији у Сарајеву, да би постао кустос приправник у Хрватском му-
зеју у Сарајеву. Полагао је 2. маја 1941. у Сарајеву, као и већина запосле-
них, заклетву вјерности НДХ и њеном поглавнику. Дао је изјаву о расној
припадности дана 19. јуна 1941. године, у којој је изјавио под пуном одго-
ворношћу да је аријевац и да су му родитељи и преци до 3. кољена ари-
јевци. 

35 Samcevič, n. d., 39.
36 Samcevič, n. d., 40.
37 Москва–Србија/Београд–Русија.  Том  4:  Руско-српски  односи.  1917–1945,

приређивачи: Алексеј Тимофејев и други (Москва–Београд 2017), 770.
38 Zločini na јugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu, Zbor-

nik dokumenata, tom I, zločini NDH 1941-1945 (Beograd 1993), 841.
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подацима, у периоду 1939–1941, Руса је у Дубровнику било укупно 83
емигранта, а у Сплиту 52 емигранта, уз три удружења.41

Руска емиграција у њемачком дијелу НДХ покушавала је да одр-
жава везе са колонијама у италијанској зони НДХ. Генерал Драценко
упутио је 20. новембра 1941. влади Далмације писмо, у коме је тражио
од владе да дозволи рад секцији Руског војног савеза у Сплиту. У пис-
му је објаснио да су циљеви савеза одређени правилником, а да ће са-
вез зависити од центра Руске војне организације у Хрватској.42 Вјеро-
ватно су фашисти одобрили рад РОВС-а у Далмацији јер је италијанска
полиција 26. јануара 1942. влади Далмације у Задру упутила податке о
Руском војном савезу у Сплиту, на чијем челу су били двије фигуре:
бивши генерал царске војске Порфириј Кислин, рођен 26. септембра
1874. у Уманску (Русија), и његов ађутант Никанор Булич, рођени 7.
августа 1875. у Јелизавет граду (Русија). И Кислиј и Булич су живели у
Сплиту од 1922. Савез је има сједиште у стану Булича, који је са својом
супругом Јулијом Немесарском живио у центру Задра у Свачићевој
улици бр. 1. Савез је имао циљ да одржава везу свих војника који су по-
бјегли из Совјетске Русије и настанили се у Хрватској. Према изјавама
организатора, Савез је дјеловао искључиво антибољшевички и највише
бринуо о помоћи сиромашним присталицама.43 

На подручју Далмације такође је било случајева регрутовања
емиграната за пут у Србију за службу у Руском заштитном корпусу.44

Влада Далмације је донијела службену биљешку дана 3. октобра 1942.

39 Dragoljub Živojinović i Dejan Lučić, Varvarstvo u ime Hristovo, Prilozi za Mag-
num Crimen (Beograd 1988), 690. Родио се 26. октобра 1876. године у Копа-
ништу,  Острогорје,  Русија.  Завршио  је  ставропољску  богословију  1896.
Рукоположен је био за ђакона 19. септембра 1899. у Русији, а за свеште-
ника 25. септембра 1921. у Југославији. Био је парох у Мајару код Ђакова,
Епархија пакрачка. Ухапшен је у Кукуњевцу, гдје се склонио код женине
родбине, заједно са осталим мјештанима. Сви су били затворени у цркви, и
свештеник им је, док су били живи, по наредби усташких власти, одслужио
опело. Сви су побијени хладним оружјем и бачени у јаму. Отац Андреј је
посљедњи убијен, 12. октобра 1942. године. 

40 Црвена армија и руска емиграција у Југославији..., 52.
41 HR–HDA, fond 1357. Kontrarevolucija I bjelogardejci, kutija 1, V-I-62. 
42 HR–HDA, fond 1561. Služba državne bezbjednosti Republičkog sekretarijata za

unutrašnje poslove (Ruska vojna organizacija u Hrvatskoj (Bjelorusi) za vrijeme
Drugog svjetskog rata), 211. 1/15 (Zagreb 1984).

43 Исто.
44 Исто.
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године, у којој стоји да је Министарство иностраних послова 12. јуна
тражило од разних установа податке о броју емиграната за војну служ-
бу у Србији. На територији Далмације евидентирана су 24 емигранта
способна за војну службу, од тога; у Котору 10, у Задру 2, у Сплиту 12,
и 13 емиграната који су способни за рад у канцеларији или у позадини.
Укупно 37 емигранта.45 

Један руски принц, Сергеј Романовски, војвода од Лехенберга,
понудио је влади Италије сарадњу у виду ступања у контакт са Русима
на подручју Балкана, у смислу пацификације ових подручја.46 Говорио
је да може припремити основу за будућу сарадњу Италије, Балкана и
словенског свијета. Ова идеја није реализована, јер у датом моменту
(септембар 1942. године), ствари се нису одвијале онако како су силе
Осовине жељеле. Један од разлога је што су емигранти хтјели искљу-
чиво да се врате у Русију, плус што влада Италије није била вољна за
овакав вид сарадње, тако да ова иницијатива руског принца није наи-
шла на плодно тло. 

На крају рата из НДХ отишло је за Њемачку укупно 350 лица,
заједно са женама и дјецом, а остало 1.200 људи.47 Судбина емиграна-
та из Далмације након капитулације Италије није позната. 

Учешће емиграната у војним
формацијама на подручју НДХ

У другој половини 1941. и почетком 1942, примијећени су знаци
раскола унутар емиграције, која се подијелила на руску и украјинску.
Разлога је било много, али у првом реду је заслуга почетних успјеха
Вермахта у операцији „Барбароса“, која је покренута против СССР-а,
22. јуна 1941. Она је довела до потпуне окупације Бјелорусије и Укра-
јине. Још прије рата многи емигранти су сањали о повратку у домовину
и сматрали су да је дошао тренутак за то. Додатни разлог је био тај
што је раскол трајао и прије него што је почео рат. Центар украјинске
емиграције је био у Загребу, и они су се држали по страни и нису же-
љели  да  имају  било  какав  контакт  са  руским  емигрантским  удру-
жењима.48 

45 Исто.
46 Исто.
47 HR–HDA, fond 1491 (OZNA). Elaborat o organizaciji i djelovanju ruske emigra-

cije u NDH 1945, 2. 45. 5, 6
48 Црвена армија и руска емиграција у Југославији..., 48.

19



Топола — ЈУ СП Доња Градина година V, број 5 (2019)

Стварање НДХ и долазак Нијемаца не само да су продужили
живот овим удружењима, него су у њих унијели и нови нацистичко-
усташки дух и на тај начин појачали и њихове акције. Ови Украјинци
су нарочито били фаворизовани од усташа и због тога што су и раније
имали раније везе са усташким покретом преко унијатских свеште-
ника који су долазили из Италије.49 Међу Украјинцима је било и право-
славних елемената, али су они имали подређену улогу и од њих се
прикривао карактер веза са Римом и Ватиканом. Привилеговани поло-
жај, који су Украјинци уживали у НДХ, побудио је извјесну групу Руса
са територије Украјине, која је била дотле учлањена у чисто руским
организацијама,  да се повуку из истих и да пређу код украјинских
сепаратиста. Ови опортунисти су сматрали да ће се на тај начин лакше
вратити на територију Украјине и да ће тамо играти важну улогу при-
ликом формирања нове Украјине.50 Самостална украјинска организа-
ција је основана у Загребу одмах послије почетка рата са СССР-ом.
Прво што су урадили јесте једна представа у којој су купили хетмански
мач у антикварници и предали га Павелићу. Након тога су проводили
пропаганду по новинама и измислили посебну униформу, заставу и све
друге атрибуте. Касније је стигла наредба из Берлина да им се забрани
свака пропаганда и новине, и нису уопште смјели да пишу о независ-
ној Украјини, јер су Нијемци Украјину претворили у Reichkomessariat.
Представник те организације био је Васиљ Војтановски. Организација
је дјеловала као проњемачки и сепаратистички покрет, усљед чега је
била непопуларна међу Русима51. 

Већ 12. априла 1941, два дана након проглашења НДХ, В. Војта-
новски, представник ОУН, посјетио је Славка Кватерника. Пружио му
је  своју  подршку  и  затражио  контролу  над  украјинским  становни-
штвом у НДХ. Кватерник му је одговорио да му је добро позната лојал-
ност Украјинаца хрватском народу и о њиховој борби за ослобођење, те
да ће ради тога о њима водити бригу једнако као и о Хрватима. У
априлу 1941. В. Војтановски је објавио наредбу својим једномишљени-
цима у којој је наредио да напусте српску војску и да пређу у састав
„хрватске усташке војске“, да дају заклетву на лојалност држави Хр-
ватској и њеном вођи, др Анти Павелићу, да се припреме за долазак

49 Исто, 49.
50 Исто, 51.
51 HR–HDA, fond 1491 (OZNA). Elaborat o organizaciji i djelovanju ruske emigra-

cije u NDH 1945, 2. 45. 5, 3.
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хрватске и савезничке војске у Босни, „уколико још нема хрватских је-
диница“, да прихвате ново стање и да буду од помоћи хрватској власти.
На крају је обећао да ће „сваки Украјинац имати у Хрватској Држави
таква права,  која ће бити резултат његовог активног судјеловања у
ослободилачкој борби хрватског народа“.52

Украјински борци за „независну државу“ боље су пролазили у
Хрватској него у Србији, јер су успјели да убиједе политичко руковод-
ство НДХ о наводној историјској сличности Хрвата и Украјинаца на
основу упоређивања руско-украјинских и српско-хрватских односа.53

Према наредби генерала Аугуста Марића, формирана је „украјинска
бојна“, у којој су официри били Хрвати, а обични војници су били рег-
рутовани од локалних Украјинаца, који су се доселили на ове просторе
у вријеме Аустроугарске монархије.54 Управо из ове заједнице издво-
јило се једно мало крило које је било изразито екстремно. Посебно су
се истицала два члана,  Алекса Микитишин и  Илија  Хемун,  против
којих је јавни тужилац округа Бања Лука подигао оптужницу 12. но-
вембра 1946.55 Микитишин је донио Павелићу сабљу и заклео му се на
вјерност.  Обојица  су  радила  на  врбовању  добровољаца  за  Источни
фронт, и учествовали су у нападима и пљачки које је покренула усташ-
ка легија на села у општини Прњавор. У послијератном процесу били
су осуђени за хапшење, злостављање и пљачкање становника Југосла-
вије.56

Украјинска бојна у НДХ формирана је првенствено ради одласка
на Источни фронт. Међутим, Нијемци су били против, јер су сматрали
да је овако велики број емиграната (око 400), био непожељан.57 Али,
упркос  противљењу Нијемаца,  на  ратиште  је  послан  незнатан  број
украјинских војника и официра.58 Бојна је била подвргнута специјалној
пропагандној обради и изграђивана у духу борбе против партизана. У
овом пропагандном сектору радио је инжењер Јуриј Везимов, иначе
познат као инструктор разних диверзантских тројки и њемачки шпи-

52 Samcevič, n. d., 47–48.
53 Тимофејев, н. д., 56.
54 Тимофејев, н. д., 56.
55 Архив Југославије AJ, Државна комисија за утврђивање злочина окупатора

и њихових помагача, фонд 110, фасцикла 916, документ 908.
56 Исто.
57 Samcevič, n. d., 98
58 Samcevič, n. d., 99.
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јун, који је код Војтановског радио као референт за просвјету.59 Бојна је
била састављена од Украјинаца са територије Босне и Славоније, као и
политичких емиграната из Загреба и других већих градова у Хрватској.
Обука је вршена под командом потпуковника Ивана Шаренбека, гдје је
он био командант допунског батаљона. Укупно се било пријавило 505
људи, од тога 450 добровољаца из редова украјинских досељеника у
Босну. Након завршетка обуке полагала се заклетва „за Поглавника“ у
присуству Васиља Војтановског, инжењера Панкива и других.60 

Иако је дошло до подјеле емиграције на Русе и Украјинце, у са-
мој украјинској емиграцији се се појавили знаци раскола, који је дола-
зио из саме Украјине. Министарство иностраних послова НДХ упутило
је главној команди хрватског домобранства допис о знацима расцјепа у
украјинској емиграцији. У њему је писало да је у августу 1942. године
дошло до расцјепа украјинске емиграције у Хрватској на групу која се
оријентисала на С. Бандеру и званичне групе признате од стране Ми-
нистарства иностраних послова НДХ под вођством В. Војтановског.61

Упоредо са „националним“ расколима, дошло је до подјеле еми-
грације на присталице и симпатизере НДХ и НОП-а. Пошто је полити-
чко опредјељење емиграната било изразито антикомунистичко и анти-
бољшевичко,  претпоставка је  била да су они били више на страни
НДХ. Међутим, став НДХ према православљу уопште довео је до тога
да је један дио емиграната исказивао симпатије према НОП-у, упркос
ранијем ставу. Руси симпатизери НДХ углавном су били активни у оба-
вјештајним службама Вермахта у Хрватској. Нијемци су према њима
били веома опрезни. Ово најбоље објашњава полицијски аташе у Загре-
бу, Ханс Хелм, који је за емигранте рекао: „Уопштено се сумњало, о
повјерљивости  руских  емиграната,  па  се  са  њима  поступало  веома
опрезно“.62 Руски емигранти  нису били примљени у  више усташке
политичке кругове, па нису могли донијети корисне информације за
окупатора. Углавном су били коришћени за прикупљање информација
о партизанима.63 Укупно је било осам емиграната који су били агенти
и симпатизери УНС-а. Они су прије рата били агенти Југословенске

59 Црвена армија и руска емиграција у Југославији..., 91.
60 Исто, 91; Samcevič, n. d., 100.
61 ВА (НДХ), кутија 74, фасцикла 1, документ 26.
62 HR–HDA,  fond 1561.  Služba  državne bezbjednosti  Republičkog sekretarijata

unutrašnjih poslova (SDB RSUP Hrvatske). Elaborat: Bjeloemigranti u Jugosla-
viji 1941–1945, od okupacije do oslobođenja, 211. 1/14) (Zagreb 1950), 35.

63 Исто, 36.
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обавјештајне службе, да би у току рата приступили полицијским орга-
нима НДХ.64

Након  оснивања  НДХ,  један  дио  емиграната  приступио  је
њемачким  снагама,  док  је  један  дио  отишао  у  Руски  заштитни
корпус у Београду. Иако је корпус био највећа формација по броју
емиграната, доста емиграната је приступило војсци НДХ. И у овом
случају  је  дошло  до  подјеле  између  емиграната.  Руски  дио
емиграције је приступио копненој војсци НДХ, док је украјински дио
углавном био у домобранима. 

Један дио емиграната је служио директно у јединицама марио-
нетских режима насталих након окупације Југославије.  Више од 50
бивших официра Краљевине Југославије (углавном ожењених Хрвати-
цама) наставило је службу у домобранству НДХ65. Неки од ових Руса су
учествовали у оквиру 369. дивизије у борбама на Источном фронту
1941–1943. У ратном дневнику ове легије остала су забиљежена имена
неколико руских официра из састава јединице – поручника Михајила
Коробкина,  Михајила  Зубчевског,  Лава  Тохтамишева.  За  борбе  код
Стаљинграда након Божића 1942. године, Павелић је тројици легио-
нарских официра уручио „велику сребрну колајну за храброст“. Двоји-
ца су били Руси – Коробкин и Зубчевски. Ратни дневник Појачане хр-
ватске пјешачке пуковније 369. завршава се изјавом Коробкина, који је
био рањен и по одласку предао остатке борбеног дијела своје комбино-
ване чете66. 

Осим у копненој војсци, емигранти су служили и у ваздухоплов-
ству НДХ. Један дио је отишао на Источни фронт, други дио је остао у
Хрватској, гдје су активно учествовали у борбама против НОП-а.67 Било
је бјелогардејаца који су се јавили у хрватску легију за Источни фронт
као обични војници и подофицири. Нарочито је занимљив случај Нико-
ле Плотникова.68 

Поручник  Константин  Ђемеђијев  одликован  је  „жељезним
тролистом“ зато што је у саставу легије на Источном фронту дана 27.
јула 1942. године код мјеста Селиванова, на властиту иницијативу, са
једним одредом митраљезаца омогућио свом батаљону да се припреми
64 Исто, 49.
65 Тимофејев, н. д., 57.
66 Тимофејев, н. д., 57.
67 HR–HDA,  fond 1561.  Služba  državne bezbjednosti  Republičkog sekretarijata

unutrašnjih poslova (SDB RSUP Hrvatske). Elaborat: Bjeloemigranti u Jugosla-
viji 1941–1945, od okupacije do oslobođenja, 211. 1/14) (Zagreb 1950), 22.
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за одбрану од изненадног напада Црвене армије,  и што је 28.  јула
1942. године, лично рукујући тешким митраљезом, сузбио напад ције-
лог  пука  Црвене  армије.69 У  усташама  је  у  чину  бојника  служио
Владимир Нашчокин, који је био познат као повјереник УНС-а, и капе-
тан Всеволд Трубецкој, бивши југословенски официр 41. пјешадијског
пука, а који је био командант усташке бојне у саставу злогласног Шти-
ра.70

Појединци су покушавали да се на све начине дочепају Источ-
ног фронта. Још 19. јула 1941. године, генерал кубанске козачке вој-
ске, Андреј Шкуро, који је живио у Панчеву, упутио је писмо Славку
Кватернику молбом да се у састав легије укључе кубански козаци који
су  живјели  у  Србији  и  Хрватској,  и  да  им  се  дозволи  формирање
самосталних  одреда  са  властитим  козачким  командантима  који  би
били подређени команди легије.71 Између осталог, Шкуро је написао и
ово:  „Ја  и  моје  козаштво,  у  основи  потомци  славног  племенитог
витештва Запорожја, стицајем околности пресељено још крајем XVIII
вијека  из  својих  старих  гнијезда  на  Кубан,  у  ново  доба  било  је
принуђено  под  притиском непријатеља  напустити  своју  домовину…
Желим положити своју козачку главу на олтар Нације и Домовине,
активно  судјелујући  у  остварењу  наших  идеала  при  ослобађању
Украјинске Нације“.72

Од оних бјелогардејаца који су служили у хрватској војсци као
официри, било је и оних који су били на разним положајима, као инже-
њери, интелектуални радници. Један од њих је био судија Сергије Гем-
бачов,  који је био капетан у пријеком ратном суду у Бањој Луци.73

Ухапшен је од стране НОВЈ.74 Они који су се јавили издвојени су и
стријељани, чиме је оптужени идентификован као ратни злочинац и

68 Исто. Отишао је у саставу легије на Источни фронт, гдје се борио код Хар-
кова и Стаљинграда. Ту је био заробљен од Црвене армије, и био је у логору
у Фролову, у Красногорску. Пребачен је на рад у Харков, у фабрику „Срп и
чекић“. Упућен је на одмаралиште у Одесу у априлу 1947. године, одакле је
пуштен да се врати у Југославију.  Није остао у СССР-у,  гдје су му били
родитељи. Није био кажњен, ни позван на одговорност

69 Исто, 23.
70 Исто.
71 Samcevič, n. d., 78.
72 Samcevič, n. d., 78.
73 AJ, Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових пома-

гача, фонд 110, ф. 815, д. 907.
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народни непријатељ, и осуђен је 1947. године75 на 10 година робије и
губитак права у трајању од двије године.76 Тужилац је уложио жалбу
на пресуду, тако да је 25. априла 1947. године осуђен на 20 година
робије и пет година губитка грађанских права.77

Треба додати и то да су у току 1944. године руски емигранти по-
чели напуштати војску НДХ. Разлог се не може конкретно објаснити,
али вјероватноћа је у томе да су увидјели сву безнадежност борбе у
којој су узели учешће.78 

О већем учешћу емиграната у редовима НОП-а није могло бити
говора, јер је већи дио емиграције био антикомунистички оријентисан.
Може се примијетити да је било појединаца који су исказивали симпа-
тије према покрету. Било је котарева у Хрватској, гдје бјелогардејске
организације нису имале утицај, па је став емиграната према НОП-у
био позитиван, на примјер у Подравској Слатини и у Задру.79 Послије
Другог свјетског рата УДБ НР Хрватске је идентификовала 14 отво-
рених симпатизера и помагача НОП-а у редовима руске емиграције на
подручју Хрватске.80

74 АРСБЛ, 544–63–654 Ко 16/47. Родио се у Кировграду 1899. године. Прогла-
шен је кривим јер је по успостављању НДХ био писар пријеког војног суда
у  Приједору,  који  је  осудио  на  смрт  90  лица.  У  затвору  је  наговорио
неколико затвореника да се представе као партизани и да иступе, говорећи
како им се ништа неће десити. Адвокат који је требало да га заступа на
суду такође је био Рус, Николај Побједницки, али он је одбио. Као разлог
навео је да би га то довело у тежак положај. Није могао бранити земљака
који се огријешио о начело гостољубивости у братској земљи, те је замолио
суд да га разријеши ове дужности, дана 28. јануара 1947. године. 

75 AJ, Државна комисија за утврђивање зличина окупатора и њихових пома-
гача, фонд 110, ф. 815, д. 907.

76 АРСБЛ, 544–63–654 Ко 16/47.
77 Исто. Улагао је жалбе на пресуду, наводећи да је сарађивао са партиза-

нима, али казна је остала иста. Упућен је у КПЗ Зеница на изражавање
казне. Одлуком президијума, казна му је смањена на 16 година. Године
1952. пребачен је у Билећу, а одатле на Голи оток. Указом Савезног изврш-
ног вијећа и Тита, пуштен је 29. новембра 1958. године. 

78 HR–HDA,  fond 1561.  Služba  državne bezbjednosti  Republičkog sekretarijata
unutrašnjih poslova (SDB RSUP Hrvatske). Elaborat: Bjeloemigranti u Jugosla-
viji 1941–1945, od okupacije do oslobođenja, 211. 1/14) (Zagreb 1950), 22.

79 Исто, 55.
80 Исто, 57–58.
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„Хрватска православна црква“

Православна црква у НДХ

Став НДХ према православљу био је, као и према Србима, изра-
зито непријатељски. Након проглашења НДХ, било је јасно да за народ
и цркву долазе тешки дани. Нова власт није била вјерски толерантна
према православљу, што се дало видјети из законских аката. Наиме,
свега  неколико  дана  послије  декрета  о  забрани  ћирилице,  која  је
допуњена истог дана када је и донесена (25.  априла 1941. године),
наредбом Министарства унутрашњих послова НДХ о спровођењу за-
конске одредбе о забрани коришћења ћирилице у јавном и приватном
животу,81 донесена је наредба о укидању „свих конфесионалних срп-
ских пучких школа“ на цијелом подручју НДХ (2. јуна 1941), да би од-
мах затим дошло до укидања наплате вјерског пореза или његовог
књижења.82 На основу ових наредби, донесена је посебна наредба која
се тицала имена. Наредба од 18. јула 1941. године донијела је забрану
назива вјере. Од „српско-православне“, настала је „грко-источна“ вје-
ра. Вјера је забрањена посредно. Разлог је био тај што име вјере није
било у складу са државним уређењем. Ова наредба је била једна кари-
ка у низу затирања.83 Ове наредбе имале су за циљ постепено укидање
националне свијести народа, и увод у њихово покатоличавање. Све ово
није било довољно, тако да је 20. септембра 1941. дошло до конфис-
ковања цјелокупне имовине бивше Карловачке митрополије.84 На овај
начин, народ и црква су стављени ван закона, чиме је омогућен прогон
и уништење. 

Према закону, признате религије у НДХ су биле католичанство,
ислам и лутеранство. Велику улогу у оваквом ставу су имали ментори
НДХ, Њемачка и Италија. Најбољи доказ за то јесте да је већина ових
одредаба копирана из Њемачке, осим оне о прелазу са једне вјере у
другу, која је донесена 3. маја 1941. године.85 Покољи над Србима по-
чели су већ неколико дана послије проглашења НДХ. Један такав ма-
сакр се десио 17. априла 1941. године у мјесту Старо Петрово Село,
Котар Нова Градишка, гдје је приликом размјене ватре, према усташ-
81 Zločini na Jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu, zbor-

nik dokumenata, tom I, zločini NDH 1941–1945 (Beograd 1993), 17.
82 Ђурић, Усташе и православље..., 54.
83 Ђурић, н. д., 55; Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, III/46.
84 Слијепчевић, н. д., III/46.
85 Ђурић, н. д., 56.
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ким изворима, поубијано и ножем измасакрирано 25 мушкараца ста-
рих између 35 и 40 година.86 Најјаснији став усташког покрета према
православљу објављен је у часопису „Хрватски народ“ од 30. јула 1941.
године, у коме стоји да „у Хрватској не може бити Срба ни правосла-
вља, а Хрвати ће се побринути, да се то што прије испуни“.87 У питању
је била исконска мржња. Упоредо са убијањима, почело се са насил-
ним превођењем Срба на католичанство. Познато је да је постојала
спрега између усташа и Католичке цркве. Прво је нуђено државним
службеницима да се покатоличе. Речено им је да могу задржати посао
само ако приме католичку вјеру.88 На овај начин је вршен прозели-
тизам. 

Главна препрека на путу остваривања свих планова усташког
покрета је била Православна црква са својом организацијом и објекти-
ма. У ту сврху се приступило рушењу и затварању цркава на терито-
рији НДХ. Циљ је био олакшавање покатоличавања. И у овом случају,
као и 1918. године, користила се метафора о жетеоцима, овај пут, нове
њиве. На проповиједи у Чапљини, у јулу 1941. године, дон Илија је
говорио не само о Хрватима, него и о Србима, који су били присиљени
да иду на мисе и проповиједи.89 На проповиједи је речено да треба да
се очисти њива и посије нови плод, који ће донијети добар род. Та њива
неће донијети добар род, уколико се не очисти од корова. То је значило
да благостања у НДХ неће бити док се Срби не истријебе. Они су се
или морали покатоличити или иселити из НДХ. Иако су многи Срби
примили  католичку  вјеру,  над  њима  су  била  извршена  најјезивија
убиства. Најбољи примјер је бацање живих људи, жена и дјеце у јаму
Шурманце код Чапљине90.  Важна ставка је била та да је покрет за
убиства Срба имао дозволу самог Вермахта.  Хитлер је већ 16.  маја
1941. године са одобравањем говорио о тежњама за смањивање претје-
рано велике српске мањине у Хрватској.91 

86 Zločini na јugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu, zbor-
nik dokumenata, tom I, Zločini NDH 1941–1945 (Beograd 1993), 18.

87 Novak, Magnum Crimen, 633.
88 Novak, n. d., 633.
89 Novak, n. d., 713.
90 Novak, n. d., 713.
91 Михаил Шкаровски, „Стварање и делатност Хрватске православне цркве

током Другог светског рата“,  Вестник Церковной истории, N4 с (Москва
2006), 221–262.
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Усташки покрет у погледу физичког уништавања српског жив-
ља на простору НДХ имао је јасан план, али у погледу покатоличавања
није дјеловао независно од Католичке цркве. У погледу покатоличава-
ња, црква и покрет су дјеловали заједно, јер како каже Миле Будак,
„основа усташког покрета је религија“.92 Усташки покрет је веома вје-
што користио католичку вјеру да би што јаче распирио мржњу према
Србима, наводећи како је НДХ једина брана према српско-византиј-
ском свијету. Будак је непрестано оптуживао православље да је главни
непријатељ НДХ и како жели помјерити границе православља даље на
запад на штету НДХ.93 Како вјерско, питање рјешења српског пробле-
ма је било и национално питање. Главни акценат је био на кроатизаци-
ји, што је значило да се она мора потпуно трансформисати у етнички и
вјерски хомогену државу. Један од чланова ужег руководства покрета,
Виктор Гутић, изјавио је 24. јуна 1941. године да је први задатак нове
власти у поступку денационализације и асимилације српског народа у
НДХ његово одвајање од утицаја СПЦ.94 Период од проглашења НДХ
до краја 1941. године био је обиљежен убиствима, прогонима и насил-
ним покатоличавањем Срба. НДХ је постала, између краја априла и пр-
ве половине августа 1941. године, „језеро крви“.95 Насилно покатоли-
чавање је вршено током љета 1941. године. Православни су мрцварени
терором од стране католика, па су на брзину спашавали дјецу, тако да
је НДХ постала истовремено једна огромна крстионица и џиновска
кланица.96

Колике су биле размјере покоља у првим мјесецима рата и пос-
тојања НДХ, говори подаци које су пред јавност изнијели агенти аме-
ричке обавјештајне службе (OSS), да је од априла 1941. до августа
1942. године било убијено 744 хиљаде Срба. Од овог броја израчунато
је да су Хрвати побили 600 хиљада.97 Покоља и прогона није била пош-
теђена ни црква, као саставни дио српског народа. Поред три убијена
епископа, од априла до краја 1941. године на простору НДХ убијена су
укупно 192 православна свештеника, чиме је број достигао цифру од

92 Irina Ognjanova, „Vjera i crkva u ustaškoj ideologiji 1941–1945“, Croatia Chris-
tiana Periodica, vol. 33, broj 64 (Zagreb 2009), 157–190.

93 Ognjanova. n. d., 157–190.
94 Ognjanova, n. d., 157–190.
95 Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Историја Срба у

новом веку (1492–1992), друго, допуњено издање (Београд 2008), 456.
96 Екмечић, н. д., 460.
97 Екмечић, н. д., 494.
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196 укупно убијених клирика Српске цркве.98 Сам кардинал Степинац
је говорио о православљу као највећем проклетству Европе, скоро го-
рем и од протестантизма.99 Иако Ватикан није званично признао НДХ,
она је de facto призната када је папа именовао Јосипа Марконеа за
апостолског изасланика у Хрватској. Кардинал Степинац је три пута у
току  рата  био  на  аудијенцији  код  папе.100 Ватикан  је  највише  био
заинтересован за покатоличавање. Најбољи доказ је извјештај који је
Степинац упутио у Ватикан у мају 1943. године. Католичка црква је
била осумњичена за злочине. Кардинал Степинац је бранио усташе
говорећи да су у  католичанство превели 244 хиљаде православаца.
Кардинал Тисеран га је оптужио да је убио 350 хиљада Срба.101 

Овакав став усташког покрета и настојање да се што више Срба
побије  и  протјера  изазвао  је  реакцију  у  виду  устанака  на  читавој
територији НДХ. Један од првих је био на подручју Херцеговине у јуну
1941. године. О њему је у свом извјештају писао Рудолф Кучара, гдје је
навео да је устанак букнуо око Невесиња.102 Даљи поступци су само
продубили јаз између Срба и Хрвата. Овакво стање је потрајало до кра-
ја рата, када је дошло до одмазде над заробљеним војницима и цивили-
ма. Један од главних разлога је била освета због злочина и постојања
више логора на подручју НДХ, од којих се истичу: Јасеновац, Стара
Градишка, Јадовно, Јастребарско (логор за дјецу која су била заробље-
на на Козари). Према истраживању демографа, инж. Владимира Жер-
јавића, на подручју Блајбурга у мају 1945. године погубљено је 50 хи-
љада војника и цивила са подручја НДХ, док је 10 хиљада страдало у
Виткрингу, што је укупно 60 хиљада.103 

Учешће емиграната у стварању „ХПЦ“

Година 1941. била је изузетно тешка по српски народ и по Црк-
ву. Период од проглашења НДХ био је нарочито суров. Од априла до
краја 1941. године, приступило се планском и систематском уништењу
народа и цркве. Уништавање је вршено у два правца: како се физички
уништавао народ, тако су рушене цркве и затварани манастири широм

98 Ђурић, н. д., 107–117.
99 Шкаровски, н. д., 221–262.
100 Шкаровски, н. д., 221–262.
101 Екмечић, н. д., 501.
102 Savo Skoko, Pokolji hercegovačkih Srba ’41 godine (Beograd 1991), 84.
103 Tomašević, Rat i revolucija u Jugoslaviji 1941–1945, 855.
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НДХ. Посебан програм уништавања народа спроводио се путем по-
католичавања. Пошто су усташе користиле изузетно бруталне методе,
апели да се обуставе убиства су почели пристизати са разних страна и
у Њемачку. Архимандрит Руске заграничне цркве, Јован (Шахоској),
апеловао је код баварског кардинала да посредује у Ватикану да се за-
уставе  убиства.104 Колико је  стање било  озбиљно,  најбоље показује
апел  који  је  дошао  из  Православне  цркве  у  држави  која  је  била
савезник  Вермахта.  Наиме,  информативна  служба  Евангелистичке
цркве у Њемачкој обавијестила је Министарство иностраних послова
10. децембра 1941. године да им се обратио најпознатији бугарски тео-
лог,  протојереј  Стефан Цанков,  протестујући у име цијелог правос-
лавног свијета да се обуставе прогони православне браће у Хрватској.
Тражио је помоћ од цркве која подржава његов захтјев.105 Овакав раз-
вој ситуације приморао је Вермахт да реагује. Схватили су да пасив-
ност значи губљење престижа. Други разлози су били жеља Нијемаца
да се ово подручје што брже смири, да би се трупе могле пребацити на
Источни фронт. Трећи разлог је био тај што Нијемци нису благонакло-
но гледали на све већи растући утицај Католичке цркве у Хрватској.106

План Нијемаца је био да се ово подручје држи мирно и да се привред-
но искоришћава. Овај план се није могао спровести у дјело због усташ-
ке политике. Усташке методе су биле тако окрутне да је шеф Службе
безбједности Трећег рајха, Хајндрих, у извјештају који је упућен шефу
СС-а, Химлеру, 17. фебруара 1942. године, говорио о садистичким ме-
тодама убиства око 300 хиљада православних и насилног покатолича-
вања.107

Павелић је настојао да се приближи народу, говорећи на Сабору
да има мјеста за све религије у НДХ, али не може бити Српске црк-
ве.108 Овдје се појавила могућност стварања посебне црквене организа-
ције која је имала за циљ пресијецање свих веза Срба у НДХ са Срби-
јом и црквом. Сама идеја о оснивању Хрватске православне цркве сеже
у 19. вијек, тачније у 1861. годину. Један од првака Хрватске странке
права, Еуген Кватерник, говорио је о потреби стварања ХПЦ. Његову
идеју је поменуо Никола Бјеловучић 1911. године у књизи „Тријализам
и Хрватска држава“, која је штампана у Дубровнику 1911. године. Ту је
104 Шкаровски, н. д., 221–262.
105 Шкаровски, н. д., 221–262.
106 Шкаровски, н. д., 221–262.
107 Шкаровски, н. д., 221–262.
108 Ђурић, н. д., 137.
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говорио о пројекту стварања институције за Хрвате православне вје-
ре.109 Стварање ХПЦ био је усташки гест за смирење православних и
пропагандни према иностранству.110 Стварни творци ХПЦ су били Ни-
јемци,  тачније начелник њемачке службе безбједности у Хрватској,
Ханс Хелм.111 У овом подухвату му је помагао њемачки специјалиста за
руску емиграцију, М. Шумахер, који је водио преговоре са многим рус-
ким емигрантима, од којих се као посебан присталица стварања ХПЦ
помињао протођакон Алексеј Борисов.112 Ова идеја се изврсно укла-
пала у планове усташког покрета, посебно Католичке цркве. Циљ је
био: покатоличавање Срба у циљу лакше хрватизације. Покатоличава-
ње је значило хрватизацију. То најбоље показују званични документи
Министарства унутрашњих послова НДХ, по коме су сви Срби грко-
источњачке вјере, који су одлучили да пређу у римокатоличку вјеру,
названи Хрватима.113 Главни задатак је био пораст католика и истовре-
мено смањивање православних на територији НДХ. 

Поставило се питање како успоставити нову црквену организа-
цију када је велики дио свештенства био протјеран и убијен. Доста
цркава широм НДХ било је порушено, опљачкано и девастирано. Пус-
тошења није била поштеђена ни Српска света гора – Фрушка гора са
својих 12 манастира. Опљачкане су уникатне црквене драгоцјености,
уништен је музеј у Крушедолу. Тешко је страдала и зграда Патријар-
шије у Сремским Карловцима.114 НДХ је била принуђена да оснује нову
организацију из чисто политичких разлога. Иницијатива за стварање
ХПЦ је потекла од свештеника Васе Шурлана из Земуна и Петра Ла-
зића, бившег предсједника српске црквене општине из Загреба.115 Они
су отишли у Србију и водили преговоре са заступником патријарха,
епископом скопским Јосифом, да се један епископ постави за погла-
вара ХПЦ. Епископ је ову иницијативу одбио. Било је јасно да нико од
епископа СПЦ неће прихватити ову дужност. Разлога је било много.

109 Косик,  Хорватская Православная Церковь  (от организации до ликвида-
ции) (1942–1945), 8.

110 Слијепчевић, н. д., III/54.
111 Шкаровски, н. д., 221–262.
112 Шкаровски, н. д., 221–262.
113 Косик, н. д., 12–13.
114 Шкаровски, н. д., 221–262.
115 HR–HDA,  fond 1561.  Služba  državne bezbjednosti  Republičkog sekretarijata

unutrašnjih poslova (SDB RSUP Hrvatske). Elaborat: Bjeloemigranti u Jugosla-
viji 1941–1945, od okupacije do oslobođenja, 211. 1/14) (Zagreb 1950), 28.
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Један од главних је био тај што је ова иницијатива покренута на неле-
галан начин. Наиме, само Свети архијерејски синод може да оснује
нову епархију у оквиру једне цркве. Синод се не може састати без пат-
ријарха. 

С обзиром на то да је патријарх Гаврило био затворен од стране
Нијемаца,  није  постојала  могућност  да  се  сједница  одржи и  да  се
донесе одлука. Други разлог је био тај што је у питању била политика,
никако религија. Осам епархија једне аутокефалне цркве је насилно
отргнуто из њеног састава, и од њих је образована хибридна организа-
ција која је била под апсолутном контролом Министарства богоштовља
НДХ. Није испоштован канонски поредак који је  неопходан у овом
случају.  Када су власти НДХ схватиле да неће добити одобрење од
СПЦ, одлучили су да за митрополита поставе једног руског емигранта.
За овај задатак (да пронађе одговарајућу личност, која би се прихвати-
ла положаја), одабран је Милош Оберкнежевић, бивши чиновник Кар-
ловачке епархије.116 Одлучивало се између епископа Теофана и Гермо-
гена, који су су том моменту били у манастиру Хопово. Теофан је од-
био, јер није хтио да прихвати понуђену дужност без дозволе синода
Руске заграничне и Српске цркве. Гермоген је прихватио овај предлог.
Законска  одредба  о  ХПЦ је  проглашена  3.  априла  1942.  године.117

Основан је и специјални одбор за уређење хрватскоправославне цркве.
Чинила су га четири члана (два православна и два католичка).118 Гер-
моген је устоличен од стране Павелића у Загребу, 5. јуна 1942. годи-
не.119 Укупно је било 57 свештеника у новој организацији, од тога 36
српских и 21 руски свештеник.120 Било је укупно 50 цркава на терито-
рији НДХ који су јој припадали.121 Од самог почетка се митрополит
сусрео  са  бројним  тешкоћама.  Организација  са  њим  на  челу  није
наишла на добар пријем како код Срба, тако ни код Руса у НДХ. Прим-
јера ради, у јулу 1943. године, у Загреб је дошла делегација из Сара-
јева, на челу са руским официром Голојуковим и једним Србином, Сер-

116 Исто.
117 Ђурић, н. д., 142.
118 Црвена армија и руска емиграција у Југославији за вријеме Другог светског

рата у оквиру антиибеовске пропаганде, приредио: Алексеј Тимофејев (Бео-
град 2016), 109–110.

119 Ђурић, н. д., 143.
120 Св. арх. синод СПЦ, фонд Хрватска православна црква (ХПЦ), кутија 1.
121 Црвена армија и руска емиграција у Југославији..., 110.
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тићем.122 Жалили су се на тежак положај и говорили су о потреби да се
више агитује за ХПЦ. Власенички парох, Варнава, упутио је писмо по-
зив православним да се потчине новој организацији и да је прихвате.
Одговор четничког команданта био је јасан. Они су сматрали да је
Варнава крволок и издајник, и да ће га брзо стићи заслужна казна.123

Било је сасвим јасно да нова организација неће ухватити дубок коријен
међу православним живљем. Додатни проблем за Гермогена било је
устоличење новог епископа, Мифке, 1944. године. Према канонима
Цркве, да би нови епископ био посвећен, мора бити више епископа. У
ту сврху, Гермоген се обратио за помоћ бугарској и румунској цркви.
Бугарска црква је одбила учешће, док су Румуни послали епископа
Висариона Пују, који је хиротонисао Мифку у Загребу.124 Ово је био је-
дини случај да аутокефална православна црква признаје ХПЦ. Додатни
проблем  је  био  тај  што  је  нова  организација  увела  грегоријански
календар, док је већина цркава, осим Атинске митрополије, остала на
јулијанском календару. 

Али, овај поступак није донио ништа добро епископу Висариону.
Крајем априла 1945.  године,  када  су  патријарх  Гаврило и  владика
Николај  били у Кицбилу (Аустрија),  Висарион је  покушао неколико
пута да ступи са њима у контакт. Али они су упорно одбијали да се са
њим сретну, што указује на чињеницу да се Висарион огријешио о
универзална црквена правила.125 Чак ни Ватикан није прихватао, мада
је  донекле  подржавао  постојање ХПЦ,  и  то  строго  у  циљу лакшег
унијаћења православних. Кардинал Тисеран, папски изасланик у НДХ,
изјавио је, у разговору са Лорковићем, да ХПЦ за Ватикан не значи
ништа, јер је настала вољом поглавника, и његовом вољом може и
нестати.126 Из ове изјаве се може извући закључак да се ни Ватикан
није у потпуности слагао са начином успоставе ХПЦ. Једно је поуздано
и тачно: ХПЦ је била везана за НДХ и усташки покрет. Нестала је у
мају 1945. године. 

Десило се да се на челу једне срамне установе, када нико није
хтио да се прими таквог положаја, нашао један емигрант, Рус127, који је
био и епископ, и који се за љубав доброг положаја прихватио овог по-
122 HR–HDA,  fond 1561.  Služba  državne bezbjednosti  Republičkog sekretarijata

unutrašnjih poslova, 002/5. 
123 Исто.
124 Слијепчевић, н. д., 60.
125 Слијепчевић, н. д., 60.
126 Слијепчевић, н. д., 61.
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ложаја и на овај начин радио на пољу пропаганде у циљу поглавника и
његовог крвавог режима, иако се поглавникове наде нису испуниле.128

Митрополит Гермоген је, пресудом суда војне команде града Загреба,
осуђен на смрт стријељањем уз трајни губитак грађанских права, 30.
јуна 1945. године.129 

Став Св. синода РПЦ (З) и емиграције
у Србији према стварању ХПЦ

Став Св. синода РПЦ (З) био је од самог почетка јасан у вези са
проблемом ХПЦ. Св. синод је имао исти став какав је имала и Српска
црква. Нова организација није била формирана у складу са прописима
и законима. Оно што је стварало проблем руској заједници у Србији, а
самим тим и цркви, јесте чињеница да се један њихов члан налазио на
челу те организације. ХПЦ је била потребна усташком покрету да би
се стање смирило, и да би се лакше прекинуле везе између Срба у НДХ
и у Србији. Она је требало да послужи и у сврхе покатоличавања, када
политика прогона и  репресија  није  постигла  очекивани резултат у
НДХ. Важно је нагласити да став Гермогена према ХПЦ није био став
цијеле цркве ни емиграције.  Митрополит Анастасије,  када је  добио
извјештај о оснивању ове организације,  одмах је изразио негативан
став о њој и о томе одмах обавијестио митрополита скопског Јосифа,
заступника патријарха Гаврила.130 

Митрополит је упутио писмо у Свети синод СПЦ, дана 7. маја
1942. године. У њему стоји да је обавијештен од стране Гермогена да
они нису добили инструкције у вези са успоставом аутокефалне цркве
у Хрватској, и да не желе ништа да раде без пристанка сестринских
цркава.131 Сам Гермоген  је  послао  писмо митрополиту Антонију  из

127 Гермоген је рођен 1861. у Донској области под именом Григориј Иванович
Максимов. Теологију је завршио у Кијеву. До револуције је службовао као
митрополит новомосковски. У току револуције је напустио Русију, и послије
краћег боравка на Светој гори, дошао је у Краљевину СХС. У току Другог
свјетског рата неканонски постављен за поглавара непризнате ХПЦ. Tko je
tko u NDH, Zagreb 1997, 143.

128 Црвена армија и руска емиграција у Југославији за вријеме Другог светског
рата у оквиру антиибеовске пропаганде, приредио: Алексеј Тимофејев (Бео-
град 2016), 113.

129 Samcevič, n. d., 31; Св. арх. синод СПЦ, (ХПЦ), кутија 1.
130 Тимофејев, н. д., 100.
131 Св. арх. синод СПЦ, фонд Хрватска православна црква (ХПЦ), кутија 1.
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Хопова, 29. априла 1942. године, гдје је написао да разумије да је пи-
тање ХПЦ неканонско и навео примјер противљења патријарха Тихона
поводом проблема око пољске православне цркве. Рекао је и то да неће
учинити ништа што је против правила и канона.132 Постојала је стална
комуникација између СПЦ и Руске заграничне цркве у погледу према
ХПЦ. Тако је епископ будимљански Валеријан, на захтјев митрополита
скопског  Јосифа,  ишао  на  разговор  код  митрополита  Анастасија  и
упозорио га на опасност да се један од епископа стави у службу Па-
велићу (11. маја 1942). Митрополит га је пажљиво саслушао и рекао да
разумије  страх.  Поновио  је  да  је  раније  наредио  обојици  епископа
(Гермогену и Теофану), да се ни по коју цијену не мијешају у ствари
које имају и најмање везе са стварањем ХПЦ.133 Митрополит Анаста-
сије је посетио Св. синод СПЦ 27. маја 1942. године и рекао да постоји
опасност да Гермоген потпадне под утицај Оберкнежевића и стане на
чело ХПЦ.134 Почетком јуна 1942. године, Синод је добио примјерак
новина „Хрватски народ“ од 30. маја 1942. године, у коме стоји да је
Павелић примио на аудијенцију митрополита Гермогена и да се водио
разговор о успостављању ХПЦ. Синод је раније изнио свој став пово-
дом овог проблема и тражио је објашњење од Руске заграничне цркве
у вези са овим проблемом.135 Митрополит Анастасије је послао писме-
ни одговор у коме стоји да они жале што се појављују сумње због Гер-
могена. Митрополит је увјеравао Синод да ће он, као предсједник Св.
синода Руске православне цркве у иностранству, учинити све да не би
дошло до акта који би ишао на штету сестринске СПЦ.136

Митрополит је ово свјесно говорио ако имамо у виду положај
руске заједнице у Југославији прије рата. Њихов положај је био много
бољи у Краљевини СХС/Југославији него у другим земљама.137 Гермо-
ген није прихватио сугестије из своје цркве,  него је  одлучио да се
потчини Павелићу. Његов поступак је био „гурање прста у око“ Срп-
ској цркви, јер је подручје НДХ у црквеном погледу било њен канонски
простор. Интересантна ствар је била та да је Гермоген био образован
свештеник, а затим и монах. Био је свједок великих страдања своје

132 Москва–Србија/Београд–Русија. Том 4, 852.
133 Св. арх. синод СПЦ, (ХПЦ), кутија 2.
134 Исто.
135 Исто.
136 Исто.
137 Мирослав Јовановић,  Руска емиграција на Балкану (1920–1940),  Београд

2006, 229.
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цркве у отаџбини. Његову отаџбину, Русију, захватио је нагли и оштар
раскол,  који је  подијелио руско друштво на два велика дијела дуж
цијеле социјалне структуре.138 Гермогенова улога у стварању ХПЦ је
била пут у раскол, како цркве, тако и међу народом. Он је знао да је
раскол нешто најтеже што погађа Цркву као организам, и он је био
свједок раскола у Украјини. Ништа не разгневљује Бога као што је
подјела Цркве, а ни мученичка смрт не може опрати гријех раскола.139

Гермоген није прихватио савјете и сугестије, на крају ни наредбе од
своје цркве да не ради ништа против интереса друге цркве. Гермоген
је стављен под црквени суд и добио је забрану свештенослужења.140

Заборавио је једно од главних начела хришћанства, које је још у 5. вије-
ку формулисао велики хришћански мислилац Аурелије Августин (354–
430). Оно гласи: „Unus Christianus – Nullus Christianus“ („Један хришћа-
нин – ниједан хришћанин“). Индивидуализам унутар заједнице је спа-
соносан, ван заједнице је штетан. Он, као индивидуа унутар заједнице,
могао је да уради много. Али, он је својим поступцима удаљио сам себе
од заједнице. 

У резолуцији предсједника Архијерејског синода Руске загра-
ничне цркве, господина Анастасија, која је написана као одговор на
наводе листа „Нова Хрватска“, од 6. јуна 1942. године, пише да је Гер-
моген ипак прихватио понуду Павелића да стане на чело нове црквене
организације.141 Такође стоји да је на овај начин Гермоген прекршио
правило број 13 Антиохијског сабора, у коме пише да ниједан епископ
не смије прелазити из једне епархије у другу, ни постављати свеш-
тенике осим ако није позван граматом од митрополита или епископа,
који  су  са  њим и  у  чију  област  долази.  Такође  је  прекршио  и  16
правило истог сабора у коме стоји да епископ који нема своје епархије
уђе силом у епархију и приграби њен престо силом и без одлуке Са-
бора, да буде одмах одбачен, макар га изабрао сам народ, према пра-
вилима 2. васељенског сабора. Он је на крају прекршио и правило број
20 Св. апостола, јер је своје постављење на престо примио само од свје-
товне, а никако од црквене власти.142 Према Уставу СПЦ, који је први
пут донесен 1931. године, и који је незнатно измијењен послије рата и
138 Тимофејев, н. д., 9.
139 Епископ Атанасије  (Јевтић),  Заблуде расколника,  тзв.  „старокалендара-

ца“, Београд 2004, 7.
140 ВА (НДХ), кутија 256, фасцикла 4, документ 5-1-5.
141 Св. арх. синод СПЦ, (ХПЦ), кутија 1.
142 Исто.
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објављен 1947, односно 1957. године, јасно су прописана правила како
се постаје епископ. Члан 105 и 106 Устава говори да епископа бира
Сабор на челу са патријархом, који својом граматом потврђује избор
свих епископа, који се објављује у званичном листу Патријаршије.143 У
случају Гермогена, ова процедура није спроведена јер је био рат, и
патријарх је био затворен од стране Нијемаца. Како се Сабор није мо-
гао састајати без  патријарха,  самим тим није се могло приступити
избору нових архијереја. Патријарх није овластио митрополита скоп-
ског Јосифа да га заступа у овом проблему,144 тако да се ни на тај на-
чин није се могла добити сагласност ни Српске, ни Руске заграничне
цркве. Митрополит Антоније је упутио писмо архиепископу богучарс-
ком Серафиму (Соболеву), владики Бугарске цркве, 9. јуна 1942. го-
дине, гдје га је обавијестио о антицрквеној дјелатности Гермогена и о
потреби да се сачувају сестрински односи са Српском црквом.145

Сергије Троицки, професор на Богословском факултету, напи-
сао је студију о црквеној аутокефалији.146 За разлику од Католичке,
Православна црква се дијели на неколико аутокефалних (самосталних)
цркава. Господ Исус Христос је предао сву власт на земљи апостолима,
а  они  су  је  предали  својим  насљедницима  –  епископима.  Предаја
власти се врши путем хиротоније, што се у случају Гермогена није де-
сило. Сам Павелић није могао прогласити аутокефалију јер је свјетов-
ној власти забрањено мијешање у дијељење цркве. Проглашење ауто-
кефалије је чисто црквени акт и може се догодити једино вољом цркве
мајке, у овом случају Српске цркве, која је одлучно одбацивала било
какву могућност да се то деси. На захтјев Св. синода, Архимандрит
Јустин Поповић, професор универзитета, написао је мишљење о про-
блему ХПЦ.147 И он заступа став исто као и Троицки, да је помјесна
црква органски дио једне саборне и апостолске цркве. Законска одред-
ба о ХПЦ нема у себи ни јеванђелских ни православних елемената. Сва
је саткана од безобзирног протестантског христоборства и папске хе-
гемоније.148 Она представља нешто што још није виђено, јер неправос-

143 Устав Српске православне цркве („Службене новине Краљевине Југослави-
је“, број 275/1931); Устав Српске православне цркве, II издање Светог архи-
јерејског синода (Београд 1957), 21–22.

144 Слијепчевић, н. д., III/29.
145 Москва–Србија/Београд–Русија. Том 4, 853.
146 Св. арх. синод СПЦ, (ХПЦ), кутија 1.
147 Св. арх. синод СПЦ, (ХПЦ), кутија 2.
148 Исто.
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лавни поглавник оснива „православну цркву“. Своју одредбу повјерава
министру богоштовља, који је такође неправославан. Сви који су при-
хватили постојање ХПЦ и ступили у њену службу су јеретици и раско-
лници и требало би да буду осуђени. Важна ставка је да су свете тајне
онога који је стављен под црквени суд неважеће, односно немају дејст-
во. Такав свештеник или епископ нема благодат за обављање светих
тајни. Према догматским правилима, ХПЦ није и не може бити право-
славна. 

Један од најбољих примјера да је Гермоген отишао у погрешном
смјеру јесте случај монахиња из манастира Хопово. Наиме, стварањем
НДХ, манастир се нашао у њеном саставу. Ту су се доселиле монахиње
послије Октобарске револуције. Ту је био и Гермоген прије поставља-
ња. Чињеница да је већ тада (јесен 1941), манастир био на ивици зат-
варања, говори о стварној намјери НДХ према православљу149. Дана 2.
октобра 1942. године, Стјепан Хвошт, управитељ манастира, дошао је у
усташку надзорну службу и тражио да се монахиње иселе у Србију.150

Јавни разлог је био тај да је министарство здравља хтјело да манастир
преуреди у санаторијум, али су се монахиње противиле, је су га оне и
обновиле прије рата. Стварни разлог је био тај што су оне одбиле да се
придруже Гермогену и ХПЦ. Оне су прихватале једино српског патри-
јарха и руског митрополита у Србији, никако ХПЦ. На крају је било
обострано задовољство: оне су хтјеле у Србију, а власт их је и сама
хтјела преселити у Србију, јер су одбијале послушност. Неколико рус-
ких монаха и монахиња, које су се раније доселиле из Кувеждина у Хо-
пово, такође нису жељели да се прикључе ХПЦ. Укупно 53 лица,151 од
којих 47 монахиња, на челу са игуманијом Нином (Косаковском),  и
шест монаха, међу којима је био епископ Теофан (Гаврилов), пресеље-
на су у Србију. Они су сви могли остати у Хопову. Били су ван домаша-
ја црквене власти у Србији. Али, они нису хтјели да иду у раскол, него
су прихватили одлуке своје и сестринске цркве, и на овај начин јасно
ставили до знања НДХ и Гермогену шта мисле о ХПЦ. У овом случају,
пресудило је канонско јединство и непристајање на раскол. Гермогена
за поглавара није прихватила ни козачка дивизија Вермахта. У писму
који свештеник дивизије, Еуген Јержемски, шаље митрополиту Анаста-
сију дана 25. маја 1944. године, пише да је добио писмо од Гермогена у

149 Тимофејев, н. д., 45.
150 ВА (НДХ), кутија 252, фасцикла 1, документ 57.
151 Исто.
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коме пише да он инсистира да се на службама помиње име поглав-
ника, и уколико се то не испуни, да ће се настојати да се то уради. Тон
писма је био веома груб, што је узбудило све официре у дивизији. Како
је њемачка војска екстериторијална, тај захтјев се не може прихвати-
ти. Додао је и то да је захтјев Гермогена незаконит.152 

Борбе НОВЈ и руска емиграција на подручју НДХ

Предратни став КПЈ према емиграцији

Став  Комунистичке  партије  Југославије  према  емиграцији  од
самог почетка је био непријатељски. Разлог је био највише идеолошке
природе, јер је у току доласка емиграната у Краљевину СХС још увијек
трајао грађански рат у Русији. КПЈ је подржавала црвене. Било је јасно
да емигранти неће наићи на топао дочек када је КПЈ у питању. КПЈ је
на простору цијеле Краљевине, као на примјер у БиХ, изражавала пуну
подршку совјетској Русији и наглашавала да је социјалистичка револу-
ција као метод успостављања власти пролетаријата и социјалистичког
друштвеног поретка њено опредјељење.153 На великом протесту који је
одржан у Сарајеву у јулу 1919. године, осуђена је реакционарна, кон-
трареволуционарна  улога  југословенске  буржоазије  која  долази  до
изражаја у припреми војне интервенције Југославије против совјетске
Русије.154 Ови догађаји, као и добро држање династије Карађорђевића
према  емигрантима,  одредиће  став  КПЈ  према  емиграцији.  Мржња
према емиграцији потицала је и из самог врха партије. Сам предсјед-
ник,  Јосип Броз  Тито,  у  току  Првог  свјетског  рата,  као  припадник
аустроугарске војске,  рањен је  и заробљен од стране руске царске
војске 1915. године, на ратишту у Галицији, и неко вријеме је провео у
заробљеништву.  Према  сјећању  Д.  Георгијевића,  Тита  је  у  јануару
1920. године, у предграђу сибирског града Омска, у редове комуниста
примио „југословенски биро при одговарајућем комитету Сверуске ко-
мунистичке партије бољшевика, једне од клице будуће КПЈ“.155 Један
од првих надимака које је Тито имао у Москви је био „Валтер“.156 На
Вуковарском конгресу (20–25. јуни 1920), потврђен је ауторитет Кому-
152 Москва–Србија/Београд–Русија. Том 4, 858.
153 Enver Redžić,  Jugoslavenski radnički pokret i nacionalno pitanje u BiH 1918-

1941, Sarajevo 1983, 51.
154 Redžić, n. d., 52.
155 Москва–Србија/Београд–Русија. Том 4, 44.
156 Исто, 860.
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нистичке инернационале и уопште совјетске Русије.157 Мржња према
емигрантима долазила је несмањеном жестином и из других странака,
потпуно супротних од КПЈ. Емигранти у Хрватској у прво вријеме до-
ласка на њену територију били су примљени углавном индиферентно
или са антипатијом, посебно од стране ХСС и Стјепана Радића, који је
отворено иступао против бјелоемиграције како на ступцима домаће
штампе, тако и на међународним форумима.158 

КПЈ је имала сталан контакт и сарадњу са Москвом. Чеки је
било  наређено  да  ради  на  растурању  бјелогардејске  емиграције  и
коришћењу неких њених представника у интересу совјетске власти.159

Став највишег руководства бољшевичке партије да се у емиграцији
налазе контрареволуционарне снаге, непомирљиви непријатељи новог
праведнијег  свијета,  неминовно  се  одразио  на  понашање  локалних
комуниста. Лењин је још у априлу 1921. године скренуо пажњу да би
инострани комунисти, у оним земљама у којима се налазе избјеглице,
требало да их систематски прате. На 3. конгресу Коминтерне Лењин је
замолио стране другове да се специјално позабаве овим питањем. Ови
позиви су наишли на одјек на Балкану, посебно у Југославији и Бугар-
ској.160 Почетком 20-их година, када су емигранти почели пристизати у
Краљевину СХС, локални комунисти су организовали демонстрације
против пријема „бијелих“, које су се понекад претварале у физичке
обрачуне. Највећи сукоб се десио у децембру 1920. на жељезничкој
станици у Борову, када је група комуниста дочекала избјеглице које су
према плану Државне комисије за избјеглице требало да буду смјеште-
не у граду и околини, побацала им ствари са кола и пријетила да ће
убити свакога кога виде у мјесту.161 

Овакав став је био присутан до почетка рата, када се КПЈ нед-
восмислено опредијелила за совјетску страну. Они су веома похвално
говорили о бољшевичкој партији и наглашавали су да су руски парти-
зани њихови учитељи.162 Стално се слушала Радио Москва и њихове
методе борбе су примјењиване од стране КПЈ.163 Један од најбољих при-
мјера повезаности југословенских и совјетских партизана објављен је у

157 Redžić, n. d., 58.
158 Црвена армија и руска емиграција у Југославији..., 106.
159 Јовановић, н. д., 95.
160 Јовановић, н. д., 95.
161 Јовановић, н. д., 95.
162 Историјски архив КПЈ, Том I, књига I (Београд 1949), 168.
163 Исто, 169.
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часопису „Борба“, 23. новембра 1941. године, у коме пише да руски
партизани шаљу поздраве нашим партизанима, и да ће заједно истра-
јати у херојској борби против заједничког непријатеља и доћи до циља,
а то је уништење њемачког фашизма.164 

Ратно вријеме и оцјене колаборације
и сарадње са окупатором (Козаци, „ХПЦ“)

Став КПЈ према руској емиграцији није се промијенио у току ра-
та. У погледу према оним емигрантима који су ступили у непријатељ-
ске формације, став је био јасан: без милости. На овакав став много је
утицала Коминтерна. Још прије рата, поједини кадрови из КПЈ су ишли
на школовање у СССР. Један од првих Југословена који је боравио на
обуци у војним школама Коминтерне био је Мустафа Голубић, који је
оставио податке у својој аутобиографији, први пут представљеној јав-
ности 31. јануара 1933. године, и која је служила за потребе Коминтер-
не.165 Према  аутобиографији,  Голубића  је  у  јануару  1930.  партија
послала у Москву у специјалну школу, гдје је учио четири мјесеца,
након чега га је примила Коминтерна да ради у апарату.166 У школама
Коминтерне  у  СССР-у  школовали  су  се  (што  значи  и  у  вјештини
партизанског ратовања) бројни југословенски комунисти. Међу њима
се истичу Родољуб Чолаковић, који је завршио Међународну Лењинову
школу, као и Јосип Копинич.167 Ове школе је похађао и вођа парије,
Тито, који је од балканских и совјетских другова добио веома високе
оцјене и похвале, као и дозволу да врши наставнички рад.168

Почетком рата између Њемачке и СССР-а, појавио се један про-
глас на руском језику, без датума и године. Аутор је извјесни Шаму-
рад, како себе назива, бивши њемачки војник, Туркестанац, из града
Ахшабада. Овим прогласом он се обраћа у првом реду својим друго-
вима, бившим црвеноармејцима. Иако је овај проглас по својој садр-
жини упућен првенствено оним војницима који су ступили у Вермахт,
он је упућен свим оним Русима и грађанима СССР-а који су прешли на
супротну страну. Позивају се сви они који су прешли на непријатељску
страну да се без премишљања и страха прикључе партизанским одре-

164 Исто, 321.
165 Тимофејев, н. д., 185.
166 Тимофејев, н. д., 185.
167 Тимофејев, н. д., 188.
168 Тимофејев, н. д., 192.
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дима и Народноослободилачкој војсци, умјесто да проливају своју крв
за интересе крвавих фашиста који су умјесто „новог поретка“, доније-
ли уништење малих земаља и људи, као на примјер у Југославији.169 

Колаборацију са окупатором КПЈ и НОВЈ су строго кажњавали.
Било је разлике у погледу Козачке дивизије и ХПЦ. По питању припад-
ника Козачке дивизије, НОВЈ је уско сарађивала са Црвеном армијом.
Тако је ОЗНА за Југославију издала наређење и упуте дана 30. новемб-
ра 1945. године, у којим пише да су их представници војне мисије
СССР-а замолили да се бивши црвеноармејци који су служили у ње-
мачкој војсци, затим један дио војника који су заостали иза јединица
Црвене армије  и један дио њемачких шпијуна који  су  били по на-
родности Руси, а који су се задржали на територији Југославије, про-
нађу и приведу надлежним војним совјетским властима на поступак.
Они су својим поступцима рушили поштовање нашег народа према
Црвеној армији.170 

Да би се боље обавиле ове дужности, даване су смјернице гдје
су се налазиле јединице Црвене армије. У сваком већем граду се нала-
зила совјетска команда. Совјетски грађани су путовали са важећим
пасошем, или су имали важеће дозволе од совјетског конзулата или
совјетског штаба за репатријацију. Сви остали Руси који су се налази-
ли на територији Југославије вјероватно су били преступници и било је
потребно да се позивају на саслушање.171 

Интересантан је био случај Руса Николаја Пашћенка, црвеноар-
мејца који је  настојао да се придружи партизанима.172 Крајем рата
ОЗНА је била обратила посебну пажњу на више емиграната, од који се
издвајају двојица. Први је био Владимир Нашчокин. У току рата је био
савјетник у Министарству унутрашњих послова и представник НДХ
код генерала Власова. Био је познат као човјек са лошим особинама,
од којих се истиче потказивање властима, посебно Руса у Сарајеву.

169 HR–HDA, fond 1357. Kontrarevolucija i bjelogardejci. grupa X, kutija 1, V-I-62.
170 HR–HDA, fond 1491 (OZNA). Elaborat o djelovanju ruske emigracije u NDH

1945, 2690/1-45.
171 Исто.
172 Исто, 679/1-44. У допису команде мјеста Врлика, који је упућен штабу 8.

корпуса, заведено је да се Пашћенко прво покушао прикључити партиза-
нима, а како му то није успјело, прикључио се четницима и, уз њихово по-
вјерење, ишао од одреда до одреда. Имао је пристојно понашање и говорио
је о борбама Црвене армије против Нијемаца. Није позната његова судбина
на крају рата. 
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Колико је био задојен мржњом, показује примјер да је тукао свеште-
нике који на литургијама нису помињали име поглавника. Други је био
Богојевски. Успио је да побјегне у Беч.173 Умро је у Калифорнији (САД),
1989. године.174 

У случају ХПЦ, НОВЈ је радила самостално. Митрополит Гермо-
ген је проглашен кривим јер је починио кривично дјело служења оку-
патору и његовим помагачима и помагао је у подстрекивању на масов-
на убијања народа и уништавање народне имовине. На терет му се
ставили састанци са Козацима и посланица коју је био упутио 1942. го-
дине по налогу окупатора, у којој је позвао припаднике НОП-а да на-
пусте борбу и да се врате кућама, те се на тај начин потпуно ставио у
службу окупатора и покушао разбити јединство Народноослободилач-
ког покрета и ослабити борбу, да би на тај начин омогућио окупатору и
његовим слугама да изврше покоље над народима Југославије.175 Инте-
ресантна ствар је да Војна команда града Загреба, која је донијела пре-
суду у случају Гермогена, није дозволила комисији коју је формирао
Св. арх. синод СПЦ да испита какве околности су навеле Гермогена да
се прихвати положаја. Синод је упутио захтјев господину Влади Зече-
вићу, министру унутрашњих послова у влади ДФЈ, дана 12. маја 1945.
године. Одговора ни одобрења није било.176 Поред Гермогена, стреља-
ни су и Спиридон Мифка и Серафим Купчевски.177 

Однос према руским емигрантима
у Хрватској крајем рата

Крај рата емигранти су дочекали на супротним странама. Један
дио је био у саставу НОП-а, док је други био у квислиншким форма-
цијама. Највећи број Руса у редовима НОП-а на подручју НДХ био је у
саставу 4. корпуса НОВЈ, односно 1. корпуса НОВ Хрватске. Дана 1. де-
цембра 1944. године, у саставу корпуса је било 312 бораца, из свих

173 Исто, 5. У току рата је био референт антикомунистичког одсјека Министар-
ства за јавни ред и сигурност. Имао је надимак „Пас“. Остао је упамћен по
злочинима у Сиску и Бањој Луци, гдје је једно вријеме радио као поли-
цијски агент. Говорио је да је син козачког хетмана Богојевског, иако није
имао никакве везе са њим.

174 Samcevič, n. d. , 153.
175 Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj, 462.
176 Св. арх. синод СПЦ, (ХПЦ), кутија 1.
177 Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj, 462–464.
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социјалних категорија, који су се изјашњавали као Руси.178 На дан 31.
март 1945. године, у саставу корпуса је било свега 20 бораца који су се
изјашњавали као Руси.179 Борци Руси у редовима НОП-а су тако дали
огроман допринос у побједи над Њемачком и њеним сателитима. Од-
нос према припадницима других формација је био ригорозан. У Бањој
Луци, на примјер, одмах након ослобађања, органи Озне су почели
масовна хапшења припадника руске заједнице. Обрачун је диктиран
из самог врха власти. Судски процеси су били партијски дуг према
СССР-у и Црвеној армији.180 Тешка ствар је била да су почели да опту-
жују једни друге. Тако су органи Озне 23. априла 1945. године ухап-
сили Евгенија Антониевича, према наводима оптужнице Ђорђа Пст-
роцког, сарадника Озне. У изјави коју је дао у Озни, Пстроцки је рекао
је да је Антониевич постао предсједник колоније 1941. године, и да га
није хтио примити у колонију јер је био прокомунистички оријенти-
сан.181 Тек 25. маја 1945. године, Антониевич је, на питање исљедника
Озне каква је била улога руске колоније, одговорио да је њен циљ био
заштита Руса емиграната у току рата и међусобно помагање.182 Већина
Руса из Бање Луке осуђена је на затворске казне. 

Војна команда града Загреба такође је вршила испитивања за-
робљених Руса. У одјељењу Озне за град Загреб дана 11. јуна 1945.
године извршено је саслушање Владимира Војтановског, сина Васила
Војтановског, који је у току рата био предсједник Организације укра-
јинских националиста (ОУН).183 Владимир Војтановски је пресудом су-
да 1. августа 1945. године осуђен на смрт стријељањем.184 

Сличну судбину је доживио још један Рус, Аљоша Касимов. Сас-
лушан је у сједишту Озне за град Загреб дана 29. јуна 1945. године.185 

178 Dušan Baić, 4. korpus NOVJ, odnosno 1 korpus NOV Hrvatske (Beograd 1990),
342.

179 Baić, n. d., 396.
180 Зоран Мачкић, Руска колонија у Бањој Луци 1941–1945,  Гласник удруже-

ња  архивских  радника  Републике  Српске,  година  IV,  број  4,  Бања  Лука
2012, 229–255. 

181 Мачкић, н. д., 229–255.
182 Мачкић, н. д., 229–255.
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Закључак

На рушевинама  Краљевине  Југославије,  која  је  поражена  у
Априлском рату, настала је НДХ. Она је била сателитска творевина
Трећег рајха. У оваквим околностима, руска емиграција је морала
наћи своје мјесто у новој држави. Дошло је до подјела и размимоила-
жења у ставу према насталим околностима. Један дио емиграције је
одлучио да се придружи новонасталој држави, један дио је отишао у
редове НОП-а, а један дио је настојао да буде неутралан. Основни
проблем је било прилагођавање.  Још прије рата,  емигранти су на

183 AJ, Државна комисија за утврђивање зличина окупатора и њихових пома-
гача, фонд 110, ф. 822, д. 915. Родио се 1922. године. Био је студент на Фа-
култету природних наука, смјер хемија, уочи рата. Био је у ОУН-у до по-
четка 1943. године, када је отишао у војску НДХ. За вријеме рата посје-
ћивао је предавања у представништву, гдје се говорило о економији и исто-
рији Украјине. Само су Украјинци имали право да присуствују. Прије сва-
ког предавања потписивала се изјава да се о садржају предавања неће ниг-
дје причати и да ће се радити за интересе Украјине. Организацији се могло
приступити  након  полагања  заклетве,  која  је  давана  пред  украјинском
заставом, сликом вође Мелником и ножем. 

184 Исто; Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj, 358.
185 AJ, Државна комисија за утврђивање злoчина окупатора и њихових пома-

гача, фонд 110, ф. 822, д. 915. Родио се у Севастопољу 1920. године. Отац
му  је  емигрирао  из  Русије  1921.  године  као  потпоручник  Врангелове
армије. Почетак рата је дочекао у Београду. Према његовој изјави, отац му
је отишао радити у Њемачку,  гдје  је  погинуо од бомбардовања.  Тада  је
изгубио жену са дјететом, мајку и двије сестре. Приступио је Руском заш-
титном корпусу, али није ратовао против партизана јер је, због знања ње-
мачког језика, био тумач. Поставило се питање како је Касимов као Рус
био на одговорним положајима у вријеме када је Њемачка водила рат са
СССР-ом. Како су имали повјерење у њега? Касимов је одговорио да је тада
био млад књиговођа и да се разумио у свој посао. Сматрао је да су Нијемци
требали сваког човјека који је хтио радити за њих, и да би најрадије имали
свог човјека, а не странца, уз то још и Руса. Али нису имали способних
људи, а они које су слали нису знали језике. Иако се Касимов бранио тиме
да је био заведен фашистичком пропагандом, суд његову констатацију није
уважио јер је окривљени знао да то што ради помаже окупатору. Дана 17.
августа 1945. године проглашен је кривим јер је због улоге коју је имао у
рату починио кривично дјело припадништво терористичком апарату као
функционер.  Осуђен  је  на  смртну казну стријељањем уз  трајан губитак
грађанских права; Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj,
dokumenti, Zagreb i središnja Hrvatska (Zagreb 2008), 367
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подручјима које ће ући у састав НДХ имали проблема приликом до-
ласка, како од локалног становништва, тако и од комуниста, који су
према њима заузели непријатељски став. 

У почетку су се ствари почеле полако нормализовати. Емигра-
ција је била средње и високо образована, што је њеним члановима омо-
гућавало да се запосле у великим градовима. Дошло је до стварања ни-
за удружења која  су баштинила традиције  њихове домовине.  Доста
емиграната је радило у просвјети. Како се приближавала ратна опас-
ност, појавила се сумња да један дио емиграције гаји симпатије према
Њемачкој. Емиграција се у Југославији спонтано везала за Њемачку
приликом капитулације старог поретка у Југославији, надајући се да ће
на тај начин најбрже и најсигурније доћи до повратка одавно изгуб-
љених позиција на руској територији и да ће већ једном моћи да се
врати у  своју  земљу.186 Рат  који  је  дошао и  стварање нове државе
донијели су раздор у емиграцију. Дошло је до подјеле на Русе и Укра-
јинце. Након почетних успјеха Вермаха, дошло је до раздора унутар
саме украјинске емиграције, што је неповољно дјеловало на цјелокуп-
ну емиграцију. 

Један дио се прикључио оружаним снагама НДХ. Они су морали
проћи ригорозну селекцију по разним елементима, укључујући нацио-
нално-расне критеријуме.187 Професори су полагали заклетве Павели-
ћу. Ипак је положај цјелокупне емиграције био неповољан у првим мје-
сецима рата. На то је највише утицала вјерска припадност емиграције,
коју  је  усташки  покрет  повезао  са  Србима.  Каснији  догађаји  су
донијели мало бољи положај. Један дио је одлучио да помаже НОП-у.
Било је оних који су се активно укључили. Након интервенције Вермах-
та,  дошло  је  до  промјене  у  положају  емиграције.  На  иницијативу
Нијемаца основана је нова црквена организација, Хрватска православ-
на црква. Улога да буде њен поглавар припала је емигранту, Гермо-
гену. Многа питања о његовој улози су остала без одговора. Тачно је да
је  оснивањем  нове  организације  притисак  на  Србе  попустио.  Али,
проблем је био тај што је организација не неканонски начин основана.
Она је у суштини била инструмент политике Ватикана на пољу уни-
јаћења. Постојала је велика опасност да Срби нестану, тј. изгубе свој
идентитет кроз унијаћење. Иако се већина Срба вратила православљу
након рата, један дио је остао у Католичкој цркви. У моменту стварања

186 Црвена армија и руска емиграција у Југославији..., 150
187 Samcevič, n. d., 159.
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ХПЦ, није се знало поуздано колико ће да траје рат,  самим тим и
организација. Сигурно је да је Гермоген дјеловао супротно ставу своје
цркве, што га је коштало забраном свештенослужења, и на крају жи-
вота. Иако су они емигранти који су активно радили у служби ХПЦ
били у мањини, остао је биљег на емиграцији, који се није дао лако
скинути. 

Долазак Козачке дивизије створио је додатне проблеме. Њи-
хов циљ је била борба против партизана. Оно по чему су упамћени,
поред борби са партизанима, јесу пљачка и силовања. Проблем је
био што су они имали наредбу о самоопремању. То значи да они
нису добијали храну ни остале потрепштине као остале регуларне
јединице Вермахта. Ова наредба је неминовно водила ка сукобима.
Чињеница је да Нијемци нису пуно придавали пажње апелима које
је упућивала НДХ да се њихове пљачке зауставе, само су доводиле
до још страшнијих примјера. Поред ових проблема, Козаци су веома
систематски и прецизно изводили операције против НОП-а. Вермахт
је почео да подржава акције Козака тек у завршној фази рата, када
су претрпјели пораз како на Источном, тако и на Западном фронту.
На крају рата су све снаге у којима су Руси учествовали, осим оних
који су били у редовима НОП-а, поражене у Аустрији. 

НОП је питања емиграције рјешавао по узору на СССР. Сви они
који су били у непријатељским формацијама били су процесуирани.
Казна  је  углавном  била  стријељање,  мада  је  било  и  оних  који  су
осуђени на затворске казне. Онај јако компромитовани дио емиграната
је морао да оде у иностранство, а остали који су били по политичком
убјеђењу монархисти, али се нису у толикој мјери експонирали, остали
су.188

188 Црвена армија и руска емиграција у Југославији за вријеме Другог светског
рата у оквиру антиибеовске пропаганде, приредио: Алексеј Тимофејев (Бео-
град 2016), 152
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Gojko Šumatić

Russian emigres in the Independent State of Croatia (1941–1945)

Based on archival records, published sources and the literature, this paper studies
the position of the Russian emigres in the Independent State of Croatia (NDH).
The paper explains their position during their move from the homeland, their
adjustments to the new surroundings, as well as to the new conditions created
with the war, the occupation and the establishment of the NDH. The focus of this
research  is  placed on  the  relationship  of  the  emigres  towards  the  NDH,  the
Germans, the Italians and the partisan guerrilla movement. A specifically sensitive
issue in the one pertaining to the emigre’s role in the canonically unrecognized
Orthodox Church of Croatia.
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Abstract: This essay intends to shed light on the British perspective of their
involvement in the Partisan war operations in Bosnia,  especially around the
town Drvar in Bosanska Krajina during 1944. Shifting their support from Mi-
hailović’s royalist to Tito’s communist army, the British goverment brought for-
ward a lasting impact in the post-war power balance in the Balkans and be-
yond. War memoires of  British officers and archival  documents reveal their
peculiar relation to domestic National Liberation Army – the Partisans and of-
ten admiration for their leader – Tito. The purpose of this work is certainly not
the glorification of the Communist ideology, Tito’s personality nor the British
secret services but rather the aim is to portray one of the many facets of a
decisive moment in WWII history on the Yugoslav soil.

Key words: SOE, MI6, Tito, Partisans, Drvar Raid, Second World War

The SOE and MI6 

Ministry of Ungentlemanly Warfare, Churchill’s Secret Army, The
Baker Street Irregulars are all nicknames for the Special Operation Exe-
cutive (SOE), a British World War II secret organization that existed bet-
ween July 1940 and January 1946. This intelligence body was formed un-
der Minister of Economic Warfare, Hugh Dalton, via amalgamation of three
existing secret  organizations representing a highly classified formation.
The SOE was engaged in irregular warfare against Axis powers (sabotages
and raiding operations), espionage and special reconnaissance in occupied
Europe and, subsequently, in Southeast Asia. An additional special task it
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performed, particularly relevant for Yugoslavia, was aiding local resistance
movements. 

It is worth noticing, nevertheless, that another British intelligence
service operated as well across the occupied Yugoslavia, cooperating clo-
sely with the SOE on joint mission to win the war. The Secret Intelligence
Service (SIS or MI6-Military Intelligence, Section 6)1 was established in
1909 with the aim to safeguard British national interests from the percei-
ved threat posed by Germany’s imperial ambitions. It is a foreign intelli-
gence service of the UK government designated chiefly for the covert over-
seas collection and analysis of intelligence. The SIS grew significantly in
the Great War and even more so during the Second World War when it un-
derwent a dramatic expansion in terms of both agents involved and diffe-
rentiation of their assignments. Despite the immense work did by its age-
nts during the wars including the evidently critical role this service had in
the victorious outcomes, the MI6 did not officially exist until 1994 when the
Parliament of the United Kingdom enacted the Intelligence Service Act
thus publicly acknowledging it while establishing legal confiner for its ope
ration nearly ninety years after its creation.2 

“British Titophilia”

During the World War II, these two agencies were particularly ac-
tive on Yugoslav soil after the capitulation of Italy, announced on 8 Septem-
ber 1943. However, as testimonies and released documents reveal, their
agents were indeed present in Yugoslavia even before 1943, in some cases
even overtly influencing events in Yugoslav history. Namely, as K. Jeffery
suggests, both SIS and SOE were actively involved in the Belgrade coup of
27 March 1941, representing therefore a “tremendous British propaganda
success” indorsing pro-Allied regime. Relying on signals intelligence, the
British intercepted the German coded messages and on 5 April the chief of
SIS, Stewart Menzies, prompted his agents to inform Yugoslav General

1 See more on the history of this organization at the official web presentation of
the  MI6  <https://www.sis.gov.uk/our-history.html> (Accessed  on April  17,
2019).

2 For  a  more  detailed  inquiry  of  the  Intelligence  Service  Act  at
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/13/contents> (Accessed  on  April
17, 2019).
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Staff: German attack will begin the following morning. Indeed, German
invasion on Yugoslavia commenced at the dawn on April 6.3

Yugoslav Army was overwhelmed quite rapidly and surrendered on
17 April. Nonetheless, many local resistance movements and formations
emerged throughout Yugoslavia, among which two most prominent: pro-
communist Partisans led by Marshal Josip Broz Tito and pro-royalist Chetn-
iks whose commander was Colonel Dragoljub Draža Mihailović. Until the
autumn of 1943, the British goverment evidently supported Četniks, how-
ever at the Tehran Conference in November, Prime Minister Churchill an-
nounced to Stalin his decision to shift his support to Partisan forces. 

From the British point of view it was a rather uneasy decision given
the Partisans’ ideological orientation towards the Soviet Union and high
probability that they would took over the power once the war would be fi-
nished. Historical accounts mostly agree that Churchill’s main reason were
messages deciphered by codebreakers implying increasing collaboration of
formations associated with the Chetniks’ movement with the Axis powers,
firstly with Italians and afterwards with the Nazis and Serbian quisling
government incumbents against the Partisans.4 Furthermore, it was esti-
mated that Partisan fight against the Nazis and their collaborators was far
more efficient, producing more casualties to the enemy.

Additionally, one ought not to underestimate an additional circum-
stance that waged in favor of Tito’s army. Specifically, a certain number of
SIS  and  SOE  operatives  held  leftist  convictions  and  apparently  were
fascinated with the Tito’s persona and Partisan struggle. These were Basil
Davidson, James Klugmann, Kenneth Syers, John Ennals, James Millar, to
name but a few. They served as liaison officers of the British secret services
in Yugoslavia, having close contacts with Tito and his fellow Partisans. For
instance,  James Millar  was declared “far too Tito-conscious” by his colle-
ague Bowlby, who even complained that “pictures of Tito cover the walls”
of  Millar’s  office in  Bari,  suggesting that  London should provide large
photographs of King Gorge VI and Queen Elisabeth instead. Be that as it
may, some staunch anti-communist SIS and SOE agents would later admit
that Millar constantly produced intelligence of “high quality” and even, at

3 Jeffery Keith, The Secret History of MI6: 1909-1949, London, Penguin Books
2011, 409. See also Sue Onslow, “Britain and the Belgrade Coup of 27 March
1941 Revisited”, Electronic Journal of International History, no.8 2005, 1-57. 

4 John  Cripps,  “Mihailovic  or  Tito?  How  the  codebreakers  Helped  Churchill
choose” in Michael Smith and Ralph Erskine (eds.)  Action This Day, London:
Bentam Press, 2001, 237-63.
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one point, his information was vital for the success of the British mission in
Yugoslavia.5

What is more, left-wing political beliefs of other officers raised sus-
picion in London as well. After all, even though their enemy at the time
were the Nazis and their collaborators, they could easily predict that ideo-
logical conflict with the Soviets was to follow after the war. Kenneth Syers
and  James  Klugmann  unquestionable  belonged  to  the  aforementioned
group. Syers was a journalist recruited into MI6 in 1942, he spoke fluent
Serbo-Croat and served two times as a liaison officer with the Partisans,
between  August  and  November  1943  as  well  as  between  May  and
September 1944. His  reports to the SIS were estimated as immensely
valuable providing perhaps greater contribution than any other agent in
the Mediterranean SIS station. However, when he returned to London, his
left-wing political convictions became an issue. Valentine Vivian, a vice-
chief of the MI6 at the time, considered that Syers, along with a number of

5 Keith, The Secret History of MI6, 544-5. 
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SIS officers, was “so far Left as to be scarcely distinguishable from the
Communists”.6 

The case of James Klugmann was even more “suspicious”. He was a
member of the Communist Party of Great Britain from the early 1930s. As
appointed officer of the Yugoslav Section of SOE in Cairo from February
1942 until August 1944, he was often accused of having a key role in sabo-
taging Chetniks cause while promoting exclusive British backing of Tito.
Even though under constant surveillance as alleged Soviet spy, he rose to
the rank of major staying devoted to his allegiance to the Communist Party
until his death in 1977. There was much discussion about his involvement
in espionage for the Soviets however he apparently was not a member of
the Cambridge Five7 but participated in their recruitment.8 

Furthermore,  an evident British titophilia9 and sympathy for the
Partisan cause spread even among those UK operatives who did not parti-
cularly appreciate Communist ideology. For instance, Colonel William Dea-
kin, together with Captain William F. Stuart, led the first joint SOE-SIS
Mission to the central command of the Yugoslav Partisans, Operation Typi-
cal, which began in the midst of the offensive Case Black (Fifth Offensive,
Bitka na Sutjesci)  on 27 May 1943. On that occasion, a cluster of bombs
killed Captain Stuart while both Tito and Deakin were wounded.10 In his

6 Ibid, 545-6. Furthermore, the MI5, an internal British secret service, followed
him to verify if he was a Soviet spy. They did not manage to verify this claim,
however, they noted in one of these reports that Syers had a meeting with a
“certain” young Communist Hobsbawm. This “certain” young man was actually
Eric Hobsbawn, one of the greatest historians of the twentieth century. 

7 The Cambridge Spy Ring, known as the Cambridge Five, were British intellec-
tuals  spying for the Soviet  Union during the World War II  and after.  These
were: Donald Maclean, Guy Burgess, Kim Philby, Anthony Blunt and John Cairn-
cross. It remains unclear why none of them was ever prosecuted for espionage.

8 Roderick  Bailey,  “Communist  in  SOE:  Explaining  James  Klugmann’s  recruit-
ment and retention” in Neville Wylie (ed.)  The Politics and Strategy of Clan-
destine War: Special Operations Executive, 1940-1946, London, New York: Rou-
tledge, 2007, 66-8.

9 See more on the expression “British Titophilia” in Jim Evans, “Britain and the
Yugoslav  General  Election  of  November  1945”,  1-16.,  in  Andrew Hammond
(ed.), The Balkans and the West: Constructing the European Other, 1945-2003 ,
New York: Routledge, 2016.

10 F. W. D. Deakin, Bojovna planina (Beograd: Nolit, 1973), 39-40.; in original ver-
sion see Embattled Mountain, London: Oxford University Press 1971, 17-8.

55



Топола — ЈУ СП Доња Градина година V, број 5 (2019)

volume The Embattled Mountain, dedicated to this event, Deakin admits
that he instantly connected with the Partisans stating: 

Surprise came in retrospect, but with an understanding that, as a
stranger, I had taken on by stages a binding and absolute identity
with those around me. 11

As below-mentioned, in the war diary of Koča Popović, one of the
most famous Partisan commanders, the feeling was quite mutual. More-
over, precisely Deakin would write a poignant and eulogistic obituary for
Popović when he died in October 1992. Among the usual biographical data
he stresses:

In May 1943 I led a British military mission which was parachuted
into Montenegro with the task of identifying the central partisan
command and report on its contribution to the Allied war effort.
Early that morning we met the Yugoslav leaders: the first conver-
sation was with Koca Popovic. He and I were together on many oc-
casions in the following months. In frequent talks, between fighting,
on marches, in pauses in the Bosnian forest and in other regions, I
formed a lasting impression of the man.

Controlled by a sensitive and disciplined mind and power of will,
Popovic was an intellectual soldier of outstanding talent. He was a
lone wolf and a solitary man with rare unguarded moments. He had
a touch of military genius and a hatred of war. He was wary of frien-
dships and defended with devilish skill a total integrity of mind and
heart. As a divisional commander with a sure instinct and compre-
hension of immediate situations, he sensed the weak spot in the
German reign in Montenegro and was the immediate architect of
our salvation by breaking out of the German encircling ring.

I grew to accept his contrived and polished sallies. Daring, with cool
deliberation and secret by nature, he was the idol of his troops but
few men knew him. His lack of fairness in private debate concealed,
usually with success, a profound understanding of the reactionary

11 Deakin, Bojovna planina, 43; Embattled Mountain, 22.
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capitalist British12 whom, he was amused to assume, we represen-
ted.13

Deakin’s mission was absorbed into the following mission in Sep-
tember 1943,  led  by Brigadier  Maclean.  Fitzroy  Maclean,  head of  the
British SOE mission launched in September 1943 – the  Maclean Mission
(MACMIS), the first mission for liaison with Partisans having the full autho-
rization of Winston Churchill, in his wartime chronicle reflects on Commu-
nism and his initial encounters with Tito:

How, I wondered, would he compare with the Communists I had
encountered in Russia? From the members of the Politburo to the
N.K.V.D.  spies who followed me about,  all  had had one thing in
common, their terror of responsibility, their reluctance to think for
themselves, their blind unquestioning obedience to a Party line dic-
tated by higher authority, the terrible atmosphere of fear and sus-
picion which pervaded their lives. Was Tito going to be that sort of
Communist?…

One thing struck me immediately: Tito’s readiness to discuss any
question on its merits and if necessary, to take a decision there and
then. He seemed perfectly sure of himself; a principal, not a subor-
dinate. To find such assurance, such independence, in a Communist
was for me a new experience.14 

The list of those fascinated with Tito and the Partisan movement
will not be complete without referring to another SOE officer: Basil David-
son. Davison was a journalist, later a pioneer of African studies who spent
several months in 1943 with the Partisans, and following the footsteps of
his  SIS-SOE  colleagues,  also  dedicated  a  book  to  them.  His  Partisan
Picture begins with admiration to their war efforts from the very intro-
duction:

In the beginning there had been two resistance movements in Ju-
goslavia, the chetniks and the partisans. The resistance of the chet-

12 Deakin was right, indeed those were Koča’s thoughts, as could be observed
later in this essay.

13 See the obituary to K. Popović (see bibliography).
14 Fitzroy Maclean, Eastern approaches, London: Jonathan Cape 1949, 308.
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niks had lasted only until the autumn of 1941, their leaders then go-
ing over to the enemy or returning to passivity.

The partisans had continued to resist, though with heavy losses to
themselves. By the middle of 1943 they had grown from a large
number of small and loosely organized fighting groups into a power-
ful irregular army. They had liberated large areas of their country.
Their troops were battle-toughened and their leaders practiced in
command. On five occasions the enemy had tried to annihilate them
in large-scale operations; but from each of these offensives they had
emerged stronger than before.15

However,  these  Partisan  sympathizers  faced  with  fierce  critique
back in the United Kingdom. Most of them were primarily concerned with
the ideological unsuitability of the Tito’s army while others, to distinguish
the opinion of the renowned British author, George Orwell, disapproved
the lack of objectivity of the British press. In his proposed preface to Ani-
mal Farm discussing the freedom of the press he notices:

In the internal struggles in the various occupied countries, the Bri-
tish press has in almost all cases sided with the faction favoured by
the Russians and libelled the opposing faction, sometimes suppre-
ssing material evidence in order to do so. A particularly glaring case
was that of Colonel Mihailovich, the Jugoslav Chetnik leader. The
Russians, who had their own Jugoslav protege in Marshal Tito, ac-
cused Mihailovich of collaborating with the Germans. This accusa-
tion was promptly taken up by the British press: Mihailovich's sup-
porters were given no chance of answering it, and facts contradic-
ting it were simply kept out of print. In July of 1943 the Germans
offered a reward of 100,000 gold crowns for the capture of Tito, and
a similar reward for the capture of Mihailovich. The British press
ʻsplashedʼ the reward for Tito, but only one paper mentioned (in
small print) the reward for Mihailovich: and the charges of collabo-
rating with the Germans continued.16

15 Basil Davidson,  Partisan Picture, London: Bedford books, 1946, the introduc-
tion.

16 For the entire essay, see bibliography.
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British Reports: Raid on Drvar (Desant na Drvar) 

Bosnian town Drvar holds a prominent place in the history of anti-
fascist struggle having had an additional special feature: it was one of the
rare corners of the Nazi-occupied Europe that managed to maintain its
independency for more than two thirds of the war duration. In the first half
of 1944 Partisan General Headquarters (Vrhovni štab) was already located
in a cave near Drvar. For that reason precisely this would be the place of
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the seventh and last great enemy offensive (25 May 1944 – 6 June 1944)
whose failure was a clear sign of the declining Axis’ power. An important
aspect of the Partisan resilience in this area, before they received Allied
support, was a generous assistance they had had from the local population.
For the great sacrifice in human lives and fighting morale they showed,
town of Drvar was decorated as People’s Hero after the war.

Report of the British operatives estimated 3 major objects of the
Raid on Drvar: to capture Tito, his Staff as well as both the Soviet and Bri-
tish Missions – the Germans completely failed, reports estimated; to clear
Partisan communications in Bosnia, necessary for the free access of the
Germans to these roads in case that there should be an Allied landing in
the Balkans – only temporary success achieved in this matter; to capture
Glamoč and Petrovac landing grounds thus cutting off a great quantity of
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(Source: The National Archives of the UK)



Топола — ЈУ СП Доња Градина година V, број 5 (2019)

supplies delivered to the Partisans – also achieved only temporary success
in this object.17

On 22 June 1944 British Military Mission to Yugoslavia forwarded a
report “Operations in Bosnia 25 May to 3 June 1944”, with the complime-
nts of Brigadier Maclean, to Allied Force Headquarters18 in London. A me-
mo attached to the document, most likely written by the Director of Mili-
tary Operations and his deputy, stated that the report does not provide
“any new facts of importance but contains a good deal of interesting local
color”. In addition, the Headquarters’ officers marked with a red passages
they found most relevant. Certainly, this document offers a glance at the
British viewpoint of the Partisans as well as of the Soviet Mission that was
also stationed in Drvar during the airborne raid carried out by the Nazis. 

Specifically,  the British expressed their opinion about four major
partisan personalities: Marshal Tito, General Crni,19 General Arso Jovano-
vić20 and General Popović.21 The report reads as follows:

(a) Marshal TITO

The recent offensive has accentuated the fact that TITO stands out
far and away above all other Partisan commanders and leaders. At
no time was he rattled even in the most difficult circumstances. He
always gave his orders clearly and quickly with no trace of exci-
tement.

17 The National Archives of the United Kingdom (TNA): War Office 106/3284.
18 Allied Force Headquarters was an institution established in the United King-

dom in August 1942 with the aim to control all Allied naval, land and air ope -
rational forces in the Mediterranean and Middle East Theatre. 

19 Sreten Žujović-Crni, a war veteran from both world conflicts, organizer of the
Partisan uprising in Serbia and a member of Tito’s Headquarters. After the war,
he was appointed Finance Minister however he lost his party membership and
positions when he supported Stalin against Tito in 1948. 

20 Arso  Jovanović,  reportedly  one  of  the  most  expirienced  and  well  educated
commanders in the partisan army. He was the Chief of the General Staff from
1945 untill his death in 1948, when he sided with the Soviet Union in the Tito-
Stalin conflict. 

21 Konstantin Koča Popović, a surrealist philosopher and a writer, and a Commu-
nist activist from 1930s. Prior to participating in the Yugoslav partisan move-
ment as one of the key military commanders, he fought as a volunteer in the
Spanish Civil War. After 1945, he held several prominent positions in Yugoslav
government: Chief of the General Staff (1948-53), Foreign Minister (1953-65),
and Vice President of Yugoslavia (1966-67).

61



Топола — ЈУ СП Доња Градина година V, број 5 (2019)

(b) General CERNI and General Arso JOVANOVIC

This officer is a member of TITO’s stuff. 

He proved to be the one member of the stuff who really functioned
when things became difficult, and was far superior to General Arso
JOVANOVIC (the  Chief  of  Stuff)  who,  although a  brave  man,  is
excitable and gives one little confidence. 

(c) General POPOVIC

This officer is a commander of 1 Corps which protected Marshal’s
TITO’s HQ throughout the operation. He has a great sense of hu-
mor, is never ruffled and is a fine leader in this type of warfare.22

Furthermore, the document highlights the behavior of the Soviet
Mission to Drvar. Supposedly, their relation to the British Military Mission
was very cordial and during the Drvar Raid they had a very generous
cooperation with each other. The Soviets even...

...came to rely on the British Mission for assistance to a considera-
ble degree, for they have lost during their withdrawal from DRVAR
almost all their equipment, and the only wireless contact which they
had was an intermittent one with MOSCOW.23 

Subsequently it continues in a rather different tone:

It was also interesting to note that the Russians made no secret of
the fact that they disliked this continual harrying by German troops,
and stated that  they considered they would be better employed
outside the country. They realized that their large mission was an
embarrassment to the Partisans for, unlike the British Military Mis-
sion, they were not in a position to assist the Partisans in any way.
They decided two days before the general evacuation of TITO’s HQ
that their mission should be withdrawn as early as possible, and
arranged through us for their aircraft to come in to pick them up.
Later, as soon as they hear that TITO and his Staff were also to
withdraw, they seized the opportunity to impress him by getting him
on board the Russian aircraft which came in head of the British

22 TNA: WO 106/3284, p. 5
23 Ibid, p. 4
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aircraft and then, on arrival in BARI, whisking him away to the Ru-
ssian Villa before the British were able to contact him.24 

This “competition” to impress Tito was promptly over since the fol-
lowing day Tito and his HQ (Head-quarters) decided to meet British repre-
sentatives as well thus acknowledging significance of their missions for the
Partisans. 

Back to the report on Drvar Raid, it contained their assessment of
the Partisan fighting ability as well. Again, it was quite favorable and in line
with the opinions that many former participants in those British missions
expressed in their own wartime recollections. It conveys:

The Partisans have shown that on equal terms, with neither side
employing artillery, tanks or air force, they are a match for the Ger-
mans.  Probably the thing they fear the most is  the German Air
Force although in actual fact this can do them little harm in the
forests and mountains. The effect on their morale when the Allied
Air Force drove the German Air Force out of the skies after the first
two days fighting was quite remarkable.

The Partisans have great stamina and can move long distances over
very difficult country for many hours on and without food or water.
During the course of these operations TITO’s GHQ moved well over
100 miles in ten days, which was an achievement considering that
much of it was through forests and over rocky hills which someti-
mes made movement in excess of one mile an hour impossible.25 

On the other hand, the Partisans had their own impressions about
members of British mission, sometimes it was admiration, others – both
ideological and cultural divide came between them. Excerpts from the war-
time diary  of  the aforementioned Partisan General,  Koča  Popović,  cast
some light onto those relations.

14 February 1944

Today Major Churchill,26 son of Winston Churchill, arrived.

24 Ibid.
25 Ibid, p. 2
26 Randolph Churchill, son of the British Prime Minister, parachuted to Drvar.
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After dinner, we had a long conversation, that is, he spoke while we
just occasionally answered or noticed something.

“We” spoke about many things, naturally, mostly about war and po-
litics. Major Churchill has rather determined opinion about every-
thing. (Along the way, he immediately mentioned he is the Parlia-
ment member.) Those determined opinions, are rather realistic, of-
ten rough and seldom profound, he exposes openly, directly, con-
fidently – he exposes them as facts. One of those is a “fact” that the
Englishmen previously had doubted in the Russian sincerity, which
is understandable when it is known the Russians are Communists,
and other “facts”, that there are a lot of feudal remaining and that it
is an Asian country; further, even though the Soviets are modest
and reasonable in their suggestions to the Poles, Polish government
could not agree because any government agreeing with something
similar would be overthrown instantly.

In all that there is some carelessness, I would say hereditary, im-
perial powerfulness…

He admits that our army is much better organized than he had ex-
pected, than people usually believe. Because of the name “partisan”
majority contemplates some guerilla groups…

That’s how Major Churchill, son of Winston Churchill speaks. Many
things are true, genuinely “allied”, makes us happy – but we are, in
fact, strangers to each other, distant, completely different. The en-
tire basis is divergent, tradition, history and phycology.

All of those we have seen here,27 those more distinguished, they ha-
ve strength, breadth and courageousness.  It  is enough to notice
their parachuting into Yugoslavia! There is something sophistica-
tedly piratical and grandiose about it.28 

Conversely, Koča had some other, not so favorable remarks about
members of Allied missions, emphasizing consciously or not their different
ideological standings and cultural background. On 28 February 1944 he
reports that Allies dropped some materials and parachuted a few American
and English officers.  Local peasants, including girls,  children, men and

27 Koča refers to all the British soldiers that the Partisans have met.
28 Koča Popović,  Beleške uz patovanje (Beograd: BIGZ, 1988); quote translated

from Serbian by Ana Ć. Pavlović.
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“grandmas Halifax”29 promptly helped gathering rather scattered packa-
ges. The same day, he will observe:

These Englishmen and Americans are nothing like us. Not only dif-
ferent race, one would note – different species. Incredibly cold…
talk about hypocrisy? No. More it seems as a form of petrification,
paralysis. Words, feelings are created in a less “cultural” period,
signifying something known, convened, so they are still utilized –
without any connection to a personal experience. A virtuous fossi-
lization. They are endlessly less humans, less complete humans than
us – no matter if they are smart, pragmatic.30 

The following day he proceeds with his analysis:

Only through this examples of species one would completely under-
stand a “philosophy” of William James. 

From all of them nobody came to fight for an idea, freedom, a natio-
nal right. It is true what somebody remarked “they came as a travel
salesmen”. They are not fighting for democracy either – but for
money or those most aware – for the empire. Even the adventure is
not pure but “salaried, measured”. It applies as well, no doubt, to
those who are most often killed: the aviators. Maybe things are dif-
ferent in the navy, where tradition is well alive.

One should wish to become a “Pan-Slavist”!

One should, nevertheless, put forward a reservation – because the
spies and moral outcasts came here. But we left a benefit of the
doubt also to the Germans, and nothing.

Their psychology is very similar to the German, with the difference
that they are wealthy (generally) while the Germans are poor: they
could not afford themselves even a luxury of “democracy”. 

And yesterday – until the morning – Major of the Red Army Kovalen-
ko was here.  Like a brother.  He smiles like us,  and talks about
everything, and has an interest in everything – which is common to
all of us. 

29 It was his joke, denoting local peasant women always prepared to provide assi-
stance to both Partisans and Allies. 

30 Popović, Beleške. 
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Nobody from those parachuted officers being here for two days, has
asked a single question about our combat…

Still, Deakin was dissimilar: our joint sufferings made him softer,
and he was too smart as not to endeavor to have our attitude and
behave analogous to us. Maclean was also slightly adjusted, how-
ever outwardly, obviously. One should see them in such purity, when
they fall from the sky, and realize their genuine, unrestrained, “na-
tural” face. 

One wonders could they at least fall in love with a woman or they do
it like a broken record – predictable…

The breach between them and us is great, to such an extent as bet-
ween capitalism and socialism.31 

Few days later, Koča’s diary entry reveals that R. Churchill was gi-
ving an impression of emotionally instable personallity: he is only 32 years
but looks as if he is 45. Likewise, he frecuently made allusions to Ran-
dolph’s inclination to alcohol, unrefined behaviour, and even wrote, not wit-
hout his acclaimed sense of humor, that his father must have sent him the-
re just to get rid of him.32 However, his opinion on the British soldiers signi-
ficantly changed after the Raid on Drvar. His notes written in Bari, Italy
disclose a reconsideration of previously established adverse image of them.

17 June 1944…

In the meantime, I saw parts of Italy, the power of Allied Army and –
English Navy, that is, sailors doing their everyday tasks.

I have to boost the psychological profile of an Englishman. There I
saw a deformation of a man, here his enormous strength (of the
same internally crippled man). Wealth, organization, an inborn duty
fulfillment; a great tradition of government and ruling. All the mate-
rial assumptions for the victory are already given.33

31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
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Conclusion

The British secret services, the MI6 and the SOE, worked jointly on
occupied territories during the WWII, performing various tasks. Apart from
espionage, intelligence gathering and sabotage, they also supported local
resistance  movements.  Albeit  several  different  resistance  movements
emerged  in  Yugoslavia,  the  British  reports  tended  to  oversimplify  the
situation taking into consideration only Partisans and Četniks. Even though
not all agents were supporters of Communist ideology, apparently many of
them had rather favorable opinions about Yugoslav Partisans thus sending
reports to London glorifying Partisan struggle. Davidson, Deakin, Maclean,
Klugmann and others gave them, especially Tito, a prominent place in their
wartime memoires. These operatives wrote books, some were even Tito’s
biographies,34 praising incredible fighting morale of Partisans, the devotion
of domestic population to them, Partisans’ stamina and resilience to the
lack of food and water, as well the ability to fight against all the odds. 

Going beyond the usual narrative about secret services and conspi-
racy theories, the aim of this short essay was to provide an insight into the
opinions of some participants of the British liaisons missions with the Yugo-
slav Partisans. Historical accounts mainly agree that Winston Churchill de-
cided to support the Partisans instead of the Chetniks based on the conclu-
sions of these agents and on intercepted deciphered radio signals that sup-
posedly indicated Chetniks’ increasing collaboration with the Axis against
the Partisans. The aforementioned decision of W. Churchill undeniably faci-
litated the creation of socialist Yugoslavia and possibly Tito-Stalin subse-
quent split in 1948, since Tito, having had support from the West, was
more self-confident to assume such a courageous move. 

It should be underlined, nevertheless, that probably not all docu-
ments produced by British secret services in this critical period had been
offered to the public in The National Archives of the United Kingdom, Kew-
London. The absence of or rather few mentions of one crucial place in
occupied Yugoslavia is striking. There are two possible explanations why
their reports do not consider notorious extermination camp Jasenovac: eit-
her British operatives were not aware of the atrocities committed there or,
more likely, these reports are yet to be released sometime in the future. 

34 See, for instance, Fitzroy Maclean,  The Heretic: The Life and Times of Josip
Broz Tito, New York: Harper 1957, as well as James Klugmann, From Trotsky
to Tito, London: Lawrence and Wishart 1951.
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Ана Ћирић Павловић

Министарство неџентлменског ратовања у Југославији:
 Британске тајне службе и партизани 1943–1944

Намера овог есеја је да осветли британску перспективу учешћа у партизан-
ским ратним операцијама у Босни, посебно око града Дрвара у Босанској Кра-
јини током 1944. године. Одлука британске владе да подржи Титову парти-
занску војску уместо Михајловићеве четнике, довешће до трајних последица
по послератну равнотежу снага на Балкану и шире. Ратна сећања британских
оперативаца и архивска документа откривају њихов посебан однос са Наро-
дноослободилачком војском – партизанима и често њихово дивљење парти-
занском вођи – Титу. Сврха овог рада свакако није глорификација комуни-
стичке идеологије, Титове личности нити британских тајних служби већ да
прикаже једно од многих наличја одлучујућег момента у историји Другог све-
тског рата на нашим просторима. 
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Апстракт: Ово масовно убијање Срба 31. јула 1. и 2. августа 1941. названо
је код народа Илиндански покољ, а било је дио планског и организованог
страдања српског народа које се дешавало по цијелој Крајини. Иначе, сам
догађај тадашње власти називају „побуном“. Он је био страшно упозорење
Србима шта могу да очекују убудуће, а и опомена за подизање устанка на
Козари. Убијање Срба у граду вршено је: по улицама, у њиховим домовима,
у парку пред Гимназијом, у импровизованим затворима, на мосту преко
Сане,  на  пијаци  „Житници“,  дијеловима  града  Тукови  и  Урије,  те  на
бројним другим локацијама. У околини града, у исто вријеме, масовна уби-
јања су се дешавала и у близини Козарца – локација Заједнице у Трнопољу
и на подручју Љубије. Сматра се да је тада на најзвјерскији начин у граду и
околини убијено преко 1.500. српских цивила. То је посебно упечатљиво на
фотографијама  насталим  током  та  три  дана  покоља.  У  овом  злочину
учествовали су, поред усташа, и Кватерникова гарда, одред загребачке по-
лиције, мјесни ватрогасци које су усташе наоружале, оружничка „постаја“
и извјестан број грађана Хрвата и муслимана који су специјално за то од
усташа добили оружје. Мјеста која свједоче о геноциду НДХ над Србима u
граду  Приједору  у  љето  1941.  године  налазе  се  на  локацији  Јеврејско
гробље у насељу Урије – масовна гробница за 833 побијене српске жртве и
на Градском православном гробљу – гробница за жељезничаре и грађане
пострадале у данима Илинданског покоља. 

Кључне ријечи: НДХ, Илиндански покољ, геноцид, Приједор, импровизо-
вани затвори, мјеста (не)заборава, култура сјећања и памћења

Ауторска напомена: Рад је претходно објављен у књизи „Године страда-
ња 1941/42, НДХ и њени злочини над српским народом у Приједору и око-
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лини 1941/42, Прилог проучавању злочина геноцида над српским народом
у Поткозарју“ истог аутора те је допуњен новим подацима. У тексту се не
преузима новонастали термин „Покољ“ већ је „Илиндански покољ“ исто-
ријски догађај раније тако назван.

„…[П]а онда можемо помислити
шта још чека непријатеље НДХ у
нашој питомој Босанској Крајини“

В. Гутић, мај 1941.

Непосредно прије покоља у Приједору1 сву власт у својим рука-
ма држе логорник Јосип Кардум2, котарски предстојник Марко Јунгић3

и градоначелник Миралембег Капетановић. Неколико дана након из-
вршеног покоља, Марко Јунгић предаје дужност новопостављеном ко-
1 Архив Републике Српске (АРСБЛ), Фонд: Краљевска банска управа Врбаске

бановине (БУВБ) 9, 23, 1939–1940, I -23/4. Срез: Приједор, Становништво
31. 12. 1939. Према статистичким подацима Краљевске банске управе Вр-
баске бановине, број становника у седам општина приједорског среза 1939.
године  износио  је  68.874  становника.  Прецизније:  40.310  православаца,
7.123 римо-католика, 20.400 исламске вјере, 18 протестаната, 58 Јевреја и
965 грко-католика. Сам град Приједор имао је 7.618 становника, од чега
3.105 православаца, 1.127 римо-католика, 3.280 исламске вјере,  3 проте-
станта,  57  Јевреја  и  46  грко-католика;  Definitivni  rezultati  popisa  stanov-
ništva od 31. marta 1931. godine, knjiga II – prisutno stanovništvo po vjeroispo-
vijesti,  Beograd  1938,  113.  Укупно  град  Приједор  је  по  попису  из  1931.
године бројао 6.623 становника (православаца 2.600, муслимана 2.836, ка-
толика 1.071, евангелиста 20, осталих хришћана 51, других конфесија 45);
исто, knjiga I – prisutno stanovništvo, broj kuća i domaćinstava, Beograd 1937,
113. smještenih u 1.092 kuće i 1.369 domaćinstva.

2 Milan Vukmanović, Neka pitanja o obrazovanju i djelovanju Ustaškog stožera i
Povjereništva za Vrbasku banovinu u Banjoj Luci od aprila do avgusta 1941.
godine I–IV, у: Ustaški stožer za Bosansku Krajinu, Studija Milana Vukmanovića
i izbor iz građe, priredili Verica M. Stošić i Vladan Vukliš, Banja Luka, 2017,
141, Јосип Кардум (Чардак, 19. 3. 1920 – ?) усташки логорник у Приједору,
рођен  у  породици  Шипадовог  чиновника;  послије  завршене  матуре  на
бањалучкој реалној гимназији од 1938. наставља школовање у Загребу; за
логорника га поставља Виктор Гутић, а на тој дужности остао је до јануара
1943;  за  заслуге  у  организовању усташких  јединица  одликован је  1944.
Редом круне краља Звонимира с мачевима. 
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тарском предстојнику Петру Ждерићу,4 од када он постаје котарски
пристав.5 У записнику са расправе Марко Јунгић наводи да је у Прије-
дор дошао „9. или 10. маја 1941. и остао као котарски предстојник до
иза покоља, тј. котарски предстојник био сам до почетка јула, а од тада
па до после покоља био сам полицијски писар... за вријеме покоља ја
сам замјењивао котарског предстојника једно 10 дана који је у то ври-
јеме био у Загребу на допусту“.6 Првим градоначелником именују Ми-
ралембега Капетановића (47),  који је „својом нетрпељивошћу према

3 Архив Jугославије  (АЈ),  Фонд:  Државна  комисија  за  утврђивање злочина
окупатора и њихових помагача, 110, 815, 131. „Окривљени се је повезао са
усташким функционерима Кардумом, Др Згагом, Константином Бабићем,
попом Кауриновићем и др. и на дати сигнал приступљено је извршењу по-
коља, који је у Приједору био и по броју жртава и по начину извршења
страховит“.

4 Милан Вукмановић, н. д. 142, Петар Ждерић, котарски предстојник у При-
једору до 3. септембра 1941; на његово мјесто премјештен је Стјепан Бито-
рајац из Лике; премјештен у Костајницу, одатле поглавниковом одредбом
од 11. фебруара 1943. у Велику жупу Гацка и Лика у Госпићу, а 23. јула за
одјелног савјетника Велике жупе Пригорје у Загребу; АЈ, 110, 815, 131. 

5 Архив Босне и Херцеговине (АБиХ), Фонд: Земаљска комисија за утврђи-
вање злочина окупатора и њихових помагача (ЗКУЗБиХ), инв. бр. 56 179;
пристав – назив за судскога службеника, али често и за подређене органе
судова,  који по налогу достављају позиве,  саслушавају свједоке,  именују
поротнике, надзиру поступак истраге; Архив Републике Српске, Фонд: Ве-
лика жупа Сана и Лука (ВЖСЛ) 74, 847/41. „13. коловоз (август) 1941... Ко-
тарски пристав III разреда VIII групе.“

6 АРСБЛ, Фонд: Окружни суд Бања Лука 1945–1949. (ОС БЛ), 544, 63,658. Ко:
49/47. (23) ОСБЛ Кривични предмет против Марка Јунгића због кривичног
дјела против народа и државе; исто.  Пресуда Јунгић,  Марку (33 године,
чиновник из Кључа, Хрват) од 15. маја 1947. „пресуђује по чл. 4 /II истог
закона на казну лишења слободе принудним радом у трајању од 20 година
и губитак политичких права и права на пензију и помоћ социјалног осигу-
рања у трајању од пет година“; исто. „На основу чл. 1 Закона о давању ам-
нестија и помиловања, чл. 3, 4, и 7 Закона о президијуму Народне скуп-
штине ФНРЈ и чл. 12 Правилника о унутрашњој организацији и пословању
Президијума НС ФНРЈ... од 6. маја 1950... да се осуђени Јунгић, Марко од
извршења изречене казне... дјелимично ослободи и да му се извршење ове
казне снизи од 20 година на 10 година“; исто. ОС БЛ 23. децембра 1952.
Реферат „рјешењем МУП-а БиХ бр. 9466/50, пуштен је на условни отпуст
(19. септембра 1950)... Осуђеник се сада налази на слободи, запослен као
службеник Земаљског грађевинског предузећа 'Конструктор' у Зеници“.
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српском дијелу грађанства“7 направио у граду бројне проблеме. На-
падом Хитлеровог Вермахта на Совјетски Савез, 22. јуна 1941, усташке
власти поново хапсе четрдесетак мјештана симпатизера КП и неколи-
цину чланова. Свакодневно их тјерају да раде на поправљању путева –
тзв. кулук.8 Познато је да су усташе тог јунског јутра правиле списак
да похапсе све „црвене“, и тада су многи испланирали бијег из града9

да се склоне на сигурно и тако спасу.10 Непосредно иза тога, по излас-
ку готово свих дотадашњих чланова Мјесног комитета из града, у ко-
митет улазе до тада мање познати млади људи. Једна група ухапше-
ника,  међу којима и  др Младен Стојановић,  средином јула  мјесеца

7 АРСБЛ, Фонд: Окружна комисија за испитивање злочина окупатора и ње-
гових помагача Козара, 66, 113; Убијен је након првог ослобођења Прије-
дора од партизанских јединица 16. маја 1942. године.

8 Бранко Ковачевић,  Устанак у Божићима,  у Козара у НОР-у, књига прва,
Београд, 1971, 693. „Ускоро су усташке власти увеле присилни рад на цес-
тама, тзв. кулук: били су обавезни да раде сви одрасли мушкарци. Ја сам
одређен да радим с групом недалеко од Приједора према Љубији, испод се-
ла Хамбарина. Радило је у овој групи 700 радника „кулучара“.

9 Milenko Gašić, Hronologija  narodnooslobodilačke borbe na  području Kozare
1941-1945, Prijedor, 1966, 5. „22. јуни 1941. – у Приједору су једино ухапше-
ни др Младен Стојановић и Џевад Гламочанин“

10 Joco Marjanović, Ustanak na Kozari 1941. godine (prilog proučavanju karakte-
ristika i specifičnosti početka narodnooslobodilačke borbe na Kozari), u Kozara
u NOB-i (radovi sa naučnog skupa održanog na Kozari 1977) Prijedor, 1980, 86;
Архив Савеза комуниста БиХ,  Рад комунистичке партије у БиХ и 1941.
година,  том III, књига 1, Историјско одјељење ЦКСК БиХ, Сарајево, 1953,
51.  Извјештај  Ђуре  Пуцара  Старог  Светозару  Вукмановићу  Темпу  од  4.
септембра 1941. „Што се тиче Приједора: тамо имамо 10 чланова, постоји
одбор мјесни (Мјесни комитет) од три члана. Има изгледа да уведу пар
нових чланова који су се показали вриједни у помагању партизана. … У
самом Приједору имамо четворицу наших чланова у затвору, остали су на
Козари. Интересантно је да су се баш ти стари чланови показали веома
велике кукавице, тако да ће неки од њих бити и стрељани чим их се про-
нађе јер су напустили одред и побјегли“; АРСБЛ, ВЖСЛ 74, 578/41. од 14.
августа 1941. Равнатељство за јавни ред и сигурност НДХ свим великим
жупама „Све комунисте римокатолике,  муслимане и  евангелике који  се
налазе у затворима на тамошњим подручјима, до даљњег не треба слати у
концентрационе логоре без одобрења овог Равнатељства, већ се имају задр-
жати у затворима. Подручне области јавити ће по пријему ове окружнице
колики је број такових притвореника у затворима. У вези овога потребно је
да Наслов обавијести све подручне власти ради тачног придржавања и из-
вршења“.
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1941. ће успјети побјећи из затвора и почети радити на подизању ус-
танка на Козари.11 Убрзо, у Горњим Орловцима у Гају Стојана Китоњи-
ћа, 25/26. јула 1941. под руководством Ђуре Пуцара, секретара Облас-
ног комитета КПЈ, донесена је одлука о извођењу неколико акција у
циљу подизања устанка.12

Управо тада, почетком јула, посљедње њемачке јединице напу-
штају Приједор13 и од тада почиње стварни терор усташких власти.
Усташки логор свестрано помаже полицијски чиновник Мате Павишић
(Павчић) из Загреба. То је била Државна полиција из Загреба, која се у
Приједору задржала нешто више од мјесец дана.14 Тих дана, домаћа и
загребачка полиција заједно су учествовале у хапшењима „те и 22.
јуна 1941. домаћа полиција је хапсила Жидове и Србе“.15 Након тога у
Приједору остаје само општинска полиција, чији је први човјек као
„заповједник опћинског редарства“ био Хакија Јусуфагић.16 У периоду
од успостављања НДХ па до краја 1941. године његов замјеник био је
Владимир Матановић.17

Наступају разна хапшења и пљачке, да би се све претворило у
опште хапшење Срба и Јевреја, 21. јула и ноћу на 22. јули 1941. Управо
та „домаћа полиција која је познавала људе, играла је велику улогу у

11 Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Историја Срба у
новом вијеку (1492–1992) Београд, 2011, 439. „Узрок побуне је, на површи-
ни,  спонтани и масовни револт  против покушаја  да се  српски народ на
подручју новоуспостављене хрватске државе биолошки искоријени... Гено-
цидни покушаји да се трагови српског народа западно од реке Дрине из-
бришу био је основни подстицај и узрок побуне“; Марина Љубичић, Покољ
у селима Паланчиште и Јеловац кроз документа и свједочења прежив-
јели, у Топола – ЈУ СП Доња Градина, год I, св. 1, (2015), 90. „Након првих
хапшења од стране окупаторских власти, велики дио комуниста склонио се
у Паланчиште, испод Маслин Баира. Ту се након бјекства из затвора скло-
нио др Младен Стојановић“.

12 Milenko Gašić, Hronologija, n. d. 6. „Именовани су Срески војни штабови за
Приједор, Бос. Нови и Бос. Дубицу, а Осман Карабеговић и Младен Стоја-
новић су сачињавали неку врсту Регионалног (Оперативног) штаба за чи-
таву Козару“.

13 АРСБЛ, 66, 113.
14 AРСБЛ, 544, 53, 574. Ко: 1240/46. ОС БЛ Кривични предмет против Хакије

Јусуфагића.
15 АРСБЛ, 544, 46, 519. Ко: 1148/46. (18) ОС БЛ Кривични предмет против

Владимира Матановића. Записник о главној расправи. 
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хапшењу људи“.18 Том приликом ухапшено је преко 110 грађана и око
30 угледних сељака.19 Један дио похапшених стрпан је у импровизова-
ни затвор у згради Женске стручне школе код православне цркве, а
други у Вученовића магазу20 у непосредној близини тадашњег Хотела
„Балкан“. Приличан број талаца налазио се у полицијском затвору.21

Поред ове групе ухапшених, у полицијском затвору тада већ су билe
још 43 особе, а у школи се налазило затворено преко 80 лица.22 Према

16 AJ, 110, 815, 135. Хакија Јусуфагић (37 година, бивши полицијски чиновник,
родом из Козарца са пребивалиштем у Приједору ) „одмах по оснутку НДХ
постао  шеф  полиције  у  Приједору  на  којој  дужности  је  остао  све  до
ослобођења Приједора, 7. септембра 1944. када се скупа са непријатељс-
ком војском повукао испред јединица ЈА у Б. Нови, а по ослобођењу Б. Но-
вог дана, 1. маја 1945. повукао се са фашистичком војском у Загреб... као
шеф полиције наређивао је својим органима и лично вршио хапшења, лич-
не претресе и преметачине станова Срба и осталих родољуба... а нарочито
приликом масовног покоља Срба у љету 1941, када је велики број Срба у
полицијском затвору на најсвирепији начин побијен... што је приликом хап-
шења Срба и Жидова 1941. вршио пљачку њихове покретне имовине тако
на радње и куће  Саломона Мевораха,  Давида Кабиља,  Исидора Штерна
итд... што је у години 1942. своју сестру уселио у кућу Бојанић Стеве...“

17 АРСБЛ, 544, 46,519. Ко:  1148/46. (18); ОС БЛ Кривични предмет против
Владимира Матановића. (6); АJ, 110, 815, 198. Владимир Матановић (34 го-
дине, стражар – жељезничар, из села Волар, срез Приједор) „Окривљени
(В. Матановић, прим. В. А.) је био полицајац за вријеме бивше Југославије у
Приједору. На овој дужности је остао и по успостави НДХ и истакао се као
велики симпатизер усташког покрета, и помагач при извршењу многоброј-
них усташких злочина. Службу је вршио у униформи и у грађанском одије-
лу,  а  нарочиту активност је  показао приликом масовног покоља Срба у
Приједору у којем је учествовао, а према исказу Сулејмана Софтића окрив-
љени је био један од оних који су лично вршили убијање... Када је Приједор
године 1942. први пут ослобођен окривљени се је прикривао, а по уласку
фашистичких трупа окривљени је опет наступио своју полицијску дужност
и тада је усташким властима проказивао симпатизере НОП-а и пријављи-
вао их ради њихова држања кроз вријеме док је Приједор био ослобођен.
Усташе су на основу добијених података од окривљеног извршили много-
бројна  хапшења и логорисања,  а  велики број  ухапшених људи нашло је
смрт у злогласним усташким логорима“...; Владимир Матановић је био у
родбинским везама са Јосипом Павелићем, усташким таборником који му
је био ујак. 

18 Исто. (18) Изјава Џевада Гламочанина.
19 АРСБЛ, 66, 113.
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другом записнику, у затвору „тада се налазило 107 похапшених Ср-
ба“.23 У изјави Хакије Јусуфагића види се да су се импровизовани зат-
вори налазили у „просторијама Славка Штрпца,24 Вученовића кући код
хотела и у Стручној школи“.25 Тада су многе зграде употребљаване у
затворске сврхе. Такође, ватрогасци су „чували стражу код Срба – тао-
ца затворених у кући Мевораха26, Штерна27 и Видовића28“.29 Тако је уз
покољ дотјерано са Козаре 60 жена, дјеце и стараца у затвор „логор у

20 Вученовића кућа, данас „Дидако шоп“ у Улици краља Петра I Ослободиоца
35. Иза куће се налазила магаза гдје је био импровизовани затвор за Србе
1941. (прим. В. А.); Boško Baškot, Opština Prijedor u NOB-i, Prijedor, 1989, 98.
Према  казивању  једног  од  затворених  у  Вученовића  магази,  Здравка
Чуповића, међу стотињак затворених, ту су се налазили Мира и Војин Сто-
јановић, супруга и син др Младена Стојановића. Наводно, „заслугом домо-
бранског официра Јосипа Зорића“ ови затвореници нису поубијани; АРСБЛ,
66, 113. „Онемогућити та убиства није нешто неоствариво, самим тим што
је  заповједник  домобрана  поручник  Зорић  био  категорички  против  тог
дјела. На оном дијелу грађанства које је знало шта се спрема лежи тежак
гријех...“; Слободан Стојнић Бодо, Прве године рата у Приједору, у Козара
у НОР-у, књига прва, Београд, 1971, 246–247. „Прву ноћ провео сам у зат-
вору са таоцима који су похватани по селима око Приједора. Прије него
што су стрељани ови таоци, пребачен сам у други затвор... У затвору сам
провео преко мјесец дана. Било је око 100 затвореника. Међу њима је била
и жена др Младена Стојановића... Ни сада не знам како се десило да нисмо
стрељани. Нико из овога затвора није страдао. Међутим, у другим затвори-
ма, када је почело убијање и клање по Приједору, дошло је до ликвидације
затвореника“;  Душан  Гламочанин  Пеле,  Одлазак  с  илегалног  рада  у
партизане, исто. 659–560. „Био сам приведен и притворен. Стављен сам у
затвор у Вученовића магацин, поред хотела. Ту је било стотињак грађана
из Приједора. Захваљујући... домобранском поручнику Зорићу, бившем ју-
гословенском официру... овај затвор је остао поштеђен. Једино смо остали
без новца и златних сатова. У овом затвору задржали су нас мјесец дана“;
Домобрански официр Јосип Зорић из Тузле касније је био капетан ЈА (Војна
пошта 10.931 Сарајево) а као свједок се појављује у кривичним предметима
пред ОС БЛ. (прим. В. А.)

21 Налазио се на мјесту ЈУ Средњошколског центра Приједор (Улица Николе
Пашића бр. 4) у близини чесме „Јерезе“. Управо ту, испред њега извођени
су похватани Срби и убијани на простору пијаце Житнице – данас је то
шири простор испред зграде Градске управе Приједор и парка преко пута,
код споменика палим борцима града Приједора у одбрамбено-отаџбинском
рату 1992–1995. (Трг ослобођења). Тај простор је био прекривен лешевима
убијених Срба из града и оних који су се ту случајно затекли (прим. В. А.)
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болници Приједор“ 30 гдје су провели око три недјеље и тада су пуште-
ни кућама, док их је дио пребачен у логор. 

Хапшења су извршили помагачи31 усташких власти у граду, уз
помоћ градских ватрогасаца и полицајаца, које су употребљавали као
водиче.32 Поједине ватрогасце су тада усташке власти наоружале пуш-
кама  који  ће  имати  код  себе  за  вријеме  великог  покоља  српских
грађана у граду 31. јула и 1. и 2. августа 1941. године.33 Када је почео
покољ, први на удару били су затвореници из зграде стручне школе и
они из полицијског затвора.

Посебно су активне групе „формиране под руководством локал-
них усташких функционера приликом преузимања и стварања усташке
власти  у  појединим мјестима.  То  су  биле  прве  наоружане  усташе,
групе  усташа  мјештана,  које  су  касније  назване  'дивље  усташе',  а
негдје и 'усташка милиција'“. Њихово људство је чинило локално ста-
новништво, састављено од хрватског и муслиманског становништва.34

Наиме, усташка је скупина „у овој фази и у свим подручјима НДХ, рас-
ла наоружавањем група и појединаца који су наступали као носиоци
усташког режима. Према постојећим подацима, у љето 1941, она је

22 АБиХ, ЗКУЗБиХ, инв. бр. 56 179. 
23 Архив Mузеја Kозаре (АМК), НДХ – Ф2, Фотокопија Записника о саслушању

свједока Јунгић, Николе, Јавно тужилаштво округа Бања Лука 2. 12. 1946.
24 Двије куће породице Штрбац налазиле су се преко пута Хотела „Балкан“,

данас је ту кафе „Тајм“ у Улици краља Петра I Ослободиоца.
25 АРСБЛ, 544,53,574. Ко:1240/46. ОС БЛ, Записник са саслушања.
26 Кућа породице Меворах налазила се у Улици Краља Петра I Ослободиоца

бб у главној градској улици. Данас се ту налазе различити трговачки објек-
ти, одмах поред Галерије „Сретен Стојановић“ (прим. В. А.).

27 Преко пута куће породице Кецман у Занатској улици становао је Лео Ерлих
(„Штерн  и  синови“)  и  ту  су  према  сјећању  Раде  Гашић  из  Приједора
(разговор урађен 4. октобра 2018. Аутор В. А.) били затварани Срби таоци,
међу којима и њен отац.

28 Видовића  кућа  је  срушена  у  бомбардовању,  а  налазила  се  у  близини
касније изграђеног Хотела „Балкан“ у центру града.

29 АРСБЛ, 554, 15,186. Ко: 627/45. ОС БЛ Оптужница у кривичном предмету
против Ђулкић, Сулејмана и других од 29. децембра 1945; исто. (33) Запис-
ник о саслушања Имамовић, Ибрахима. У овом записнику се спомиње као
једна од локација гдје су држани таоци и „Мехурина кућа“. 

30 Исто. Изјава Цвијете Марјановић из Приједора од 24. јуна 1946; Стара бол-
ница на Уријама, данас геријатријски дио приједорског Дома за пензио-
нере и стара лица, пред сам рат била је изграђена, али је коришћена за
друге сврхе (прим. В. А.).
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бројала између 25.000 и 30.000 усташа“.35 Занимљиво је да ће Павелић
ускоро оквалифицирати главнину тих наоружаних скупина као „дивље
усташе“. Павелић је „тако покушао пребацити сву одговорност и кри-
вицу за масовне покоље српског становништва на те усташке скупине,
а под притиском и због приговора Нијемаца и Талијана, да су такви
усташки поступци проузроковали избијање оружаног устанка“.36 Под
вођством новоименованих стожерника, махом емиграната, њихово ће
се мрачно дјеловање још више појачати.37 Оружане снаге НДХ знатно
су се повећавале па тако на прелазу из 1941. у 1942. годину НДХ је
„имала под оружјем око 100.000 људи“.38 

У Приједор стиже 29. јула 1941. „Кватерникова гарда“, око 120
младића између 16 и 20 година. На главама су имали хусарске црвене
капице39 са словом „U“, а заповједник им је био Вјекослав Диздар из
31 АРСБЛ, 66, 113. „Хапшења су извршили: Славко Пезић, Анте Дејановић,

Сафет Декић, Сулејман Софтић, пок. Назиф Хергић, пок. Енвер Ковачевић,
Виктор Кукуле, Драго Биљешковић, Звонко Латић, Брацо Јуришић, Перо
Јуришић звани Шепо, Вили Пац, пок. Мухарем Цикота, Ешреф Нумановић,
пок.  Јозеф Бурда,  Крвавица  Анте,  Ивица Шалић,  Пепи Кроћа,  пок.  Јуре
Дејановић, пок. Ибрица Мурић, сви из Приједора, те Шиме Шалић из Бање
Луке, Смаил Сафић из Козарца, Хамдија и пок. Заим Шећербеговић из Г.
Санице,  Јурић  Грга  из  Ивањске  и  Драго  Пезић  из  Ивањске  и  други“;
АРСБЛ, 544, 45, 504. Кр. 1124/46. ОС БЛ Кривични предмет против Смаје
Џафића „Што је у години 1941. пред масовни покољ Срба у друштву са
Шећербеговићем  Заимом,  Хамдијом  и  неким  Миралемом  спроводи  два
вагона Срба из Горње Санице до Приједора, гдје су их предали усташама
па су их они потрпали у вагоне и отјерали према Бања Луци...“

32 Исто.
33 Исто.
34 Marko Davinić, „Pravno ustrojstvo i delovanje vojnih i policijskih snaga NDH“ u

„Pravni poredak NDH“, urednici: Boris Begović, Zoran S. Mirković, Univerzitet
u Beogradu, Pravni fakultet, Beograd, 2018, 119.

35 Fikreta Jelić – Butić, Ustaše i NDH 1941-1945, Zagreb, 1978, 122.
36 Исто. 
37 Исто.
38 Исто.
39 АРСБЛ, Фонд: Среска комисија за утврђивање ратних злочина у Приједору,

70, 22/45. Изјава Јованке Јањић из Приједора од 26. априла 1945, удовице
Стојана Јањића, столара (један од првих чланова КП у Приједору, прим. В.
А.)  кога  је  „непознати  жандар  или  усташа дне.  4.  септембра  (?  август,
прим. В. А.) 1941. године из радње спровео(ден) у жандарску касарну у
Приједор,  а одатле на Јеврејско гробље и по усташама (црвенкапицама)
ватреним оружјем стрељан“.
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Макарске.40 Дан 30. јули пролази у великој нервози јер се осјећало да
се  нешто  крупно  спрема.  Управо  тада,  нападом  устаника  у  ноћи
између 30. и 31. јула 1941. на зграду општине Паланчиште с циљем
ослобађања таоца, отпочео је спонтани оружани отпор – устанак, на
приједорском подручју.41 Истог дана послије подне у дворишту куће
Јовичића према обали ријеке Сане копају се раке. Навече, пред мрак,
полиција дијели пушке лојалним грађанима уз помоћ усташа и усташ-
ких одборника.42 Страх, ишчекивање и исценирани напад четника из
правца Тукова (у ноћи на 31. јули) у коме нико од наведених браниоца
није нападнут нити рањен, јер никаквог напада није ни било,43 само
још више доприносе узнемирености српског  становништва у граду.
Усташе се пијане враћају у град, пјевајући око два сата иза поноћи.
Сљедећег дана 31. јула 1941, у 8 сати ујутро, општински телал Смајо
Мусић објављује грађанству да се све радње имају затворити и сви гра-
ђани повући у своје станове.44

Већ тада отпочело је убијање Срба: по улицама, њиховим домо-
вима, у парку пред Гимназијом, у затворима, на мосту преко Сане, на
пијаци „Житници“, Туковима, на Уријама и на бројним другим локаци-
јама. У Приједору су људи убијани по улицама чим је који Србин наи-
шао улицом, а поред тога су вршене преметачине по кућама и људи су
извођени и на лицу мјеста убијани.45 У казивању Мице Врховац која је
убијања Срба посматрала сакривена, из стана, забиљежено је сљедеће:
„Кроз мали отвор на прозору погледала сам према главној улици и
примијетила пуна кола лешева покривених сламом. Лешевима, ноге и
руке вире испод сламе. Сви су били Срби“.46 Слична су свједочанства

40 АРСБЛ, 66, 113; АБиХ, ЗКУЗБиХ, инв. бр. 56 179. „Вјекослав Диздар који је
био родом из Макарске“; У резолуцији приједорских муслимана из септем-
бра 1941. наводи се као Томислав Диздар. 

41 Dragutin Ćurguz, Milorad Vignjević, Drugi krajiški narodnooslobodilački parti-
zanski (kozarski) odred „Mladen Stojanović“, Prijedor, 1982, 153; Milenko Ga-
šić, Hronologija, n. d. 6.

42 АРСБЛ, 66, 113.
43 Исто; Мица Врховац, Илегалци у Приједору, у Козара у НОР-у , књига прва,

Београд, 1971, 210-211. „Била је то само импровизација од стране усташа
како би могли оправдати мјере које су подузимали – хапшења, прогањања
и убијања“.

44 АРСБЛ, 66, 113.
45 Verica M. Stošić, Vladan Vukliš, Ustaški stožer za Bosansku Krajinu, Studija Mi-

lana Vukomanovića i izbor iz građe, Banja Luka, 2017, 310.
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Славка Хавића47 као и Мире Каус која наводи: „Имала сам прилике да
видим када су на колима возили лешеве кроз град, а крв је текла из
кола по цести“.48 Дренка Остојић Леви (1929), која је иза завјеса у
Александровој улици посматрала шта се дешава вани, започиње своје
присјећање овако: „Ја сам шест кола лешева видјела у својој непуној
тринаестој години. Руке, ноге, цури крв. Препознала сам кочијаша...
Тада сам ваљда схватила да нема живота“. Упамтила је како усташе
воде њеног „друга, комшију, Нику Деспота, довео их комшија, усташа,
његов малтене вршњак, један Еуген.“ У кући једног столара која се
налазила одмах до њене, дијете из Чиркин поља „шегрт,  провирио,

46 Мица Врховац, н.  д.,  210-211. „Примијетила сам када су провели пекара
Стеву Бојанића (син му је Душко, првоборац). Сасвим се добро сјећам тог
детаља. Тјерали су га у чарапама. Мислим да је била недјеља. Гоне га са
бајонетом упереним у леђа. Један од усташа, Хускић... говори овоме што
гони Бојанића: 'Богати, мекано му простри. Добар је то човјек.' Помислила
сам да га гоне у затвор, па мисле на простирку. Међутим, убрзо су скре-
нули у другу улицу према кући др Младена Стојановића, а када су зашли
за угао,  чуо се  пуцањ.  Убили су  га.  Ту су  убили петорицу,  поред Стеве
Бојанића... Усташе су обично изводиле из кућа. Тако је Миле Брдар поги-
нуо пред својом кућом.“; АРСБЛ, 544,11, 133 Ко: 125/45. ОС БЛ Кривични
предмет против Хусе Мујкановића (46 година из Козаруше, општина Коза-
рац, земљорадник, вјере муслиманске) Изјава Салешевић, Сафета (39) из
Приједора од 18. јула 1945. „Предмет: Хуска Мујкановић. За вријеме поко-
ља видио сам Хуску Мујкановића у друштву Мехмеда Црнкића, када су во-
дили усташу званог Шару. Хуска је остао са Мехмедом стојећи пред кућом
пок. Стеве Бојанића којега је њихов усташа Шаро извео из куће и одвео га
Санској ћуприји и убио...“; исто. Пресуда Правомоћном пресудом Врховног
суда осуђен је Мујкановић, Хусе зв. „Хуска“... на казну лишења слободе са
принудним  радом  у  трајању  од  20  година  те  на  губитак  политичких  и
грађанских права  изузев  родитељских у  времену од  10 година по  издр-
жаној казни...“; исто. Одлука Президијума ФНРЈ из 1950. године „Да се осу-
ђени Мујкановић Хусо...  дјелимично ослободи и  да  му се  извршење ове
казне снизи од 20 година на 17 година... осуђени се налази у КПД Фоча“.

47 Славко Хавић, Дјелатност омладине у окупираном Приједору, у Козара у
НОР-у, књига друга, Београд, 1971, 593.“ Када је 1941. извршен покољ у
Приједору, сакрио сам се у велики канал, у цијев. То је први обрачун са Ср-
бима. Било је страшно. Пред жандармеријском касарном, преко пута наше
куће, извршено је стрељање. То су посматрале моје сестре Јула и Сида.
Пред њиховим очима убијена су два Чанка.“

48 Мира Каус, Приједорска омладина у првим данима борбе, у Козара у НОР-
у, књига друга, Београд, 1971, 563.
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убили га исто“.49 Ни имућне српске породице нису успјеле да спасу не-
ке  од  својих  чланова.  Међу  првима,  убијени  су  Перо50 и  Милован
Радетић, потомци познате трговачке породице.51 Исту судбину дожи-
вио је и Душан Ковачевић. Бјежећи од усташа, опљачкан је и убијен у
возу те бачен у Уну. 

У том страшном убијању учествују  и домаће усташе,  домаћи
жандари (оружници,  прим.  В.  А.),  летећа  усташка  оружничка  чета
стигла са Кватерниковом гардом, те шест усташа из Херцеговине.52 У
записнику са саслушања Ђуре Шарца, евидентирано је сљедеће: „31.
јули о. г. рано изјутра усташе предвођене Берберовићем, Мујом и Том-
љеновићем, Бартолом, финансом, обилазили су српске куће, изводећи
из њих све одрасле Србе и спроводили их у затвор или их одмах на
улици убијали. Тако су дошли у моју кућу око шест часова изјутра и
отјерали ме у затвор. Када су ме из куће извели на улицу један од
усташа довикнуо је другој тројици: „Ево још једног Србина, убијте га.
Том приликом нису ме убили јер су усташе биле заузете убијањем два
друга Србина сељака, који су у то вријеме наишли са млијеком... Око
пола четири часа неки полицајци, моји познаници, склонили су ме на
таван да и мене не би убили, одакле сам лепо посматрао шта се све
дешава пред затвором и на пијаци на месту званом Житница. Лепо сам
видио како су усташе изводиле из затвора Србе и стрељали их. Када су
скупили велики број лешева, усташе су их товарили на кола и возили

49 Разговор  са  Дренком Остојић  Леви  из  Приједора  направљен 4.  октобра
2018. Аутор Ведрана Адамовић.

50 Перо Радетић (1885–1941) спада у ред највећих културних радника у Прије-
дору тога времена, дугогодишњи хоровођа Српско-православног црквеног
пјевачког друштва „Вила“, власник првог клавира у граду, творац богатог
нотног архива, предани соколски радник, добротвор, неко ко је несебично
подржавао све културне и спортске догађаје у граду (прим. В. А.).

51 АРСБЛ, 70, 111/45, Среска комисија за утврђивање ратних злочина у При-
једору, Записник Јелене Радетић. „Мјесеца 31. јула 1941. године у Прије-
дору на цести ухватиле су непознате усташе мога мужа Перу Радетића пок.
Миле из Приједора старог 55 година, трговца и сина ми Милована Раде-
тића пок. Пере старог 27 година, глухонијемог, занимањем економ, отјера-
ли у двориште Душана Јовичића у Приједору и побили их ватреним оруж-
јем из митраљеза, непознате усташе предводио је познати усташа Сафет
Декић, из Приједора. Истога дана послије убиства мога мужа Пере и сина
ми Милована непознате усташе са Сафетом Декићем упали су у моју кућу у
Приједору и опљачкали су мој накит, одјело, разно покућство...“

52 АРСБЛ, 66, 113.
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негде ван Приједора, кажу на стрвинарницу... Том приликом на тргу у
Приједору наишли смо на један пун камион Срба сељака. Видио сам
како су их  усташе свезане поскидали с  кола и све  поубијали.  Том
приликом убијено је око 22 Србина. Даље смо на „градилишту“ и у
Тиршовој улици53 наишли на велики број лешева. Видио сам како су
Циганке са улица чистиле крв, а усташе и цигани товарили лешеве на
кола и возиле некуда. Целу ноћ сам провео скривен у својој кући на
тавану одакле сам, такође, посматрао овакве и сличне призоре“.54

Мјесни чланови Културбунда били су наоружани. Према Извје-
штају команде мјеста Приједор упућеном Комисији за испитивање зло-
чина окупатора и њихових помагача, они „нису убијали, нити су то по-
кушавали спријечити“.55 Као котарски предстојник, Марко Јунгић уче-
ствовао је у организовању фолксдојчера у Културбунд љета 1941. и том
приликом је одржао и говор.56 Према Јунгићевом свједочењу, конфе-
ренција за оснивање Културбунда одржана је у гостионици Мате Сала-
мунића.57 Као представници Култрурбунда спомињу се почетком 1942.
инж. Шифер и Лајтнер. Котарски предстојник Стјепан Биторајац сво-
јим извјештајем Великој жупи Сана и Лука потврђује „да на подручју
овог котара постоје само двије обћине са извјешћем да у истима пос-
тоје младићи зачлањени у Културбунд ради избјегавања војне дуж-
ности, чија извјешћа изворно достављају, с молбом на надлежност“.58

Убијање траје од 8.30 ујутро 31. јула до 11 часова прије подне 2.
августа 1941. Та три дана покоља, била су страшно упозорење Србима
шта могу да очекују убудуће, а и опомена за подизање устанка на Ко-
зари. Иначе, сам догађај тадашње власти називају „побуном“. Ово ма-
совно убијање Срба названо је код народа Илиндански покољ, а било је
дио планског и организованог страдања српског народа које се одигра-
вало по цијелој Крајини. Пред Илиндан, крајем јула и почетком авгус-
та 1941. Виктор Гутић је наредио свима потчињеним усташким функ-
ционерима као и управним органима НДХ, да приступе масовном хап-
шењу и убијању српског становништва, што је и извршено. На други
дан убијања долазе у затвор са таоцима у кући Вученовића тројица
усташа и од 140 затвореника пљачкају новчанице, сатове, табакере и
53 Данас је то Улица српских великана, некада Партизанска улица, а у пе-

риоду Краљевине Југославије Тиршова улица.
54 Према документу коришћеном на изложби Епархија бањалучка 1941-1945.

реализоване у сарадњи АРСБЛ, АСПЦ и МЖГ. Фотографија Записника о
саслушању Ђуре Шарца, бившег подзаповедника полиције из Приједора,
састављеног на дан 6. августа 1941. године у Београду.
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пенкала. Главни пљачкаши били су Хакија Јусуфагић, шеф полиције,
Серафин Јурић,59 чиновник из Приједора, Перо Дујић, усташа из Бање
Луке.60 Тих дана пушке су носили „осим домаћих жандара, полиције,
ватрогасаца61, и финансије и грађанство које је већ имало или (су) на
30. јули 1941. примили пред полицијом пушке“.62 Нико се није огласио
да било како спријечи убијање недужних Срба тих дана у граду,  а
према већ споменутом извјештају „грађани и домаће усташе који су уз
убијање активно учествовали били су ови: Пепи Кроћа, Ивица Шалић,

55 АРСБЛ, 66, 113; Културбунд – Нијемци у Краљевини СХС / Југославији били
су  махом  окупљени  у  Културбунду  (Schwäbisch–Deutscher  Kulturbund),
друштву за очување и ширење њемачке културе, које се с појавом нацизма
све више политизовало. Друштво је основано 1920. у Панчеву. У Другом
свјетском рату њемачка је мањина у НДХ била окупљена у Њемачку народ-
ну скупину по строгим начелима Трећега рајха (прим. В. А.); Милан Вук-
мановић, н. д. 178–184. Њемачко потпорно друштво у Загребу (Reichsdeu-
tscher Hilfsverein) чију је организацију на простору средње и западне Босне
водио  Рудолф  Емптинг,  образовало  је  своје  организације  у  Бањалуци  и
Сарајеву. „Нарочита организациона пажња посвећена је обласним и окру-
жним управама Културбунда и практичном раду мјесних група са хоризон-
тално и  вертикално повезаним секцијама… Крајем 1940.  сви привредни
референти добили су задужења да доставе попис свих Јевреја на подручју
њихове народносне групе са процјеном вриједности некретнина… Посебно
су тражени подаци о рударским предузећима. Све организације Културбун-
да  биле  су  обавезне  да  имају  своје  омладинске  организације;  ако  нису
имале морале су их основати најкасније до 15. јануара 1941… Илегални
рад је покривао колико је год могао Њемачки конзулат у Сарајеву“. Конзул
је лично од подбана Врбаске бановине, Ружића, 22. фебруара 1941. затра-
жио „да се  одобре дозволе за путовања и пасоши за десет  поименично
наведених лица која ће посјетити Сајам у Лајпцигу... У овој групи била су
три лица из Приједора… У мјестима гдје је било 20 и више њемачких поро-
дица образоване су мјесне групе… Павелић је донио посебну Законску од-
редбу о привременом правном положају Њемачке народне скупине, која је
добила својство правног лица јавног права и стекла „неограничено право
дјелатности на подручју политичком, културном, господарском и правно-
друштвеном“. У оквирима ових дјелатности у току љета 1941. припремљено
је отварање њемачких пучких и помоћних школа, између осталих и једне у
Котару Приједор (Приједор).  Ови котари нису били управно-администра-
тивне јединице НДХ већ котарска школска подручја према организацији
Њемачке  народне  групе.  Из  Њемачке  момчади  (Deutsche  Mannschaft)  у
саставу Њемачке народне скупине у НДХ се образовала бојна (Einsatzstaf-
fel) од три сатније и Стожерне страже (Stabswache), чијег је заповједника
постављао вођа Њемачке народне скупине. Повјереник Вође њемачке на-
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пок. Иван Фабри, пок. Осман Авдагић, Шефик Авдагић, пок. Енвер Ко-
вачевић, пок. Мухарем Цикота, пок. Ивица Топишек, Гаврановић, син
Ивин, жандар – Фрањо Перковић, Анте Дејановић и многи други“.63

Управо тог другог дана убијања долази једна група њемачке вој-
ске  из  Бање  Луке  обавијештена  од  неких  грађана  из  Приједора  о
насталим догађајима. Та група фотографише убијене по улицама, исти
дан се враћа у Бању Луку и ништа не предузима да спријечи свирепа
убијања невиних Срба у граду.64

Једине жртве Илинданског покоља у граду Приједору били су
Срби. Tих дана, Хрвати и муслимани носили су траке за слободно кре-
тање по граду.65 Носиоци трака били су сигурни за своје животе. На
платненим тракама налазио се печат са натписом: „Независна Држава
Хрватска, Опћинско Редарство Котара Приједорског“ са грбом НДХ у
централном дијелу.66 На овај начин се спречавало да било ко од Хрвата
и муслимана страда у ликвидацијама по граду током три дана Илин-
данског покоља, те да се видно раздвоје од Срба, а што се може уочити
на претходној фотографији67 направљеној за вријеме трајања покоља.

родне скупине у граду Лука и Великој жупи Сана и Лука поставља се др
Алфред Бекман; АМК, ФНОБ, Фотокопија писма Штаба II НОО, Штаб I чете
II батаљона којим се породици Бецнер из Гомјенице гарантује сигурност од
партизанских јединица због њиховог коректног понашања према српском
становништву, посебно у љето 1941. године наводећи: „Како сте Ви ука-
зали удобност прошлога љета нашем народу, тако и ми треба да укажемо
удобност према Вама и указаћемо... углавном сам хтео да Вам јавим да ми
знамо какав је тко био“.

56 АJ, 110, 815, 131.
57 АРСБЛ, 544, 63, 658. Ко: 49/47. (23) ОС БЛ, Записник о расправи.
58 АРСБЛ, ВЖСЛ, 74, 4258/42. Извјештај Котарске области Приједор од 4. фе-

бруара 1942. са два прилога; исто. У предмету „Зачлањивање у Културбунд,
избјегавање војне дужности“ од 19. јануара 1942. у извјештају Општинског
поглаварства Паланчиште и начелника Куртовића наведена су три лица
учлањена у Културбунд – „Јохан Глитер из Црне Долине, Леополд и Вајхјех
Једличка из Чиркин Поља“; исто. Исти извјештај у.з. градоначелник Ј. Па-
велић (АРСБЛ, 74, 11538/42 документ од 5. јули 1942. наводи „за начел-
ника повјереник Ј.  Павелић...“) подноси за подручје општине Приједор у
коме као чланове Културбунда наводи – „Карла Е. Бецнер, Рудолфа Е. Бец-
нер, Фридриха Е. Бецнер, Ернеста Е. Бецнер, Вилхелма Е. Бецнер, Звони-
мира М. Липовац, Јосипа Ј. Габриел“.

59 Службеник техничког одјељења Општинске управе. (прим. В. А.)
60 АРСБЛ, 66, 113.
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Ова појединост  везана за  покољ опширно је  евидентирана  у
записнику о саслушању свједока Бошка Карана из Гомјенице у кривич-
ном предмету против Рашида Хошића пред Окружним судом у Бањој
Луци. Поред неколико оптужујућих чињеница у предмету наведено је
и ово: „1941. год. када је услиједио покољ православног народа у При-
једору и када су много поубијани у Гомјеници, ја сам се сакрио и трећи
дан сам се пришуљао својој кући да узмем круха и цигарета и у тај
момент је дошао код моје куће пок. Ђоко Давидовић са бијелом траком
на руци, питајући ме 'да ли ти шта знаш о овим тракама и хоћемо ли
ми бити слободни са њима'68, ја сам му одговорио да од тога не знам
ништа. У тај момент упао је у моју кућу поменути Рашид Ошић (Хошић,
прим. В. А.) са пушком и са траком на руци, на којој је био ударен
усташки жиг и тада је угледао бијелу траку на руци наведеног Ђоке и
продерао се на њега са ријечима: 'Откуд ти овдје?', а потом му је одмах
згулио са руке и рекао да то немају право Срби носити, него само
муслимани и то са штамбиљом, упирући руком на своју траку. У том
моменту Ђоко је  побјегао,  а  он изашао за њим,  и ја  сам ту гужву
искористио и побјегао...“69 Такође, и свједок на расправи у кривичном
предмету против Хакије Јусуфагића „заповједника општинског редар-
ства“, Хата Гламочанин (55) из Козарца изјављује „да је видјела опту-
женог (Јусуфагића, прим. В. А.) да стоји на капији полицијске зграде
61 АРСБЛ, 544, 15, 186. Ко 627/45. Оптужница у кривичном поступку против

Ђулкић, Сулејмана и других за кривично дјело против Народа и Државе од
29. децембра 1945. за Ђулкић, Сулејмана (46), Гредељевић, Ибрахима (48),
Блекић, Теуфика (50),  Имамовић, Ибрахима (40),  Беглербеговић, Вехбију
(39), Кулашић, Хамдију (35), Трто, Суљу (49). Ово је нарочито евидентно у
Приједору, гдје се ватрогаство укључило, одмах по оснивању НДХ у систем
новог режима „вршећи функције које не спадају у дјелокруг њихова рада
предвиђеног у њиховим правилима“; АРСБЛ, 544, 15, 186. Ко 627/45. (33) У
Записнику са саслушања Ибрахима Имамовића (46) столара из Приједора
који је уједно био и члан ватрогасног друштва од 1933. године стоји: „Имао
сам оружје које сам добио од Хрватске војске заједно са осталим ватро-
гасцима, и то под именом као помоћна полиција `Градска`. Код мене је
оружје остало као и код осталих ватрогасаца све до мјесеца марта 1942. го-
дине када нам је одузето од стране Хрватског пуковника Злобеца... Оружје
су примили сви ватрогасци који су се тада налазили у Приједору...“

62 АРСБЛ, 66, 113; АБиХ, ЗКУЗБиХ, инв. бр. 56 179. „У овоме злочину учество-
вали су, поред усташа, и Кватерникова гарда, одред загребачке полиције,
мјесни ватрогасци који су по усташама били наоружани, оружничка поста-
ја и извјестан број грађана који су специјално за то од усташа добили оруж-
је“.
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када су двојица муслимана водили Душана Грабовановића70 за вријеме
покоља Срба у Приједору те да је оној двојици повикнуо: 'Поведите га
амо и убијте свакога ко траке нема'“.71 И у Љубији су траке имале исту
намјену, што потврђује свједочење Мехе Авдагића у кривичном пре-
дмету против њега, којом приликом је изјавио: „Истина је да сам тога
дана имао уза се сјекиру, јер ми је тог дана као и осталим наредио
усташа Суљо Башић да узмемо сјекире и да ставимо бијеле траке око
руке, како би дочекали Нијемце. Када сам дошао у касарну гдје је са
жандарима био и споменути Суљо Башић, који је руководио скупља-
њем Срба, исти је наредио мени и мом зету Елказу да одемо покопати
Ристу Срдића, Душана Грбића и Перу Кондића који су тог јутра тј. 1.
августа 1941. убијени у потоку крај Рудника Љубија...“72 У свом другом
исказу приликом испитивања Мехо Авдагић појашњава овај  догађај
наводећи: „Истина је да сам том приликом узео сјекиру и пошао у
чаршију, али том приликом није било Нијемаца, него су горе наведене
усташе покупиле многе православце и тјерале су их према Љубији –
руднику“.

63 АРСБЛ, 66, 113; исто. Било је и оних који су храбрили извршиоце злочина
за вријеме убијања, као Анка Бутковић, која је тапшала Анту Дејановића по
рамену рекавши му: „Тако сине, убиј те псе“, а овај јој је на то одговорио:
„Бјежи од мене сав сам крвав, упрљаћу те“; АРСБЛ, 544,11, 133 Ко: 125/45.
ОС БЛ Кривични предмет против Хусе Мујкановића (46 година из Коза-
руше, општина Козарац, земљорадник, вјере муслиманске) Изјава ухапше-
ног Сулејмана Софтића из Приједора о покољу Срба у Приједору 1941. и ко
је све у томе учествовао (12) од 17. септембра 1945. „Предмет: Покољ Срба
у Приједору 1941. године. Када је био покољ Срба у Приједору познато ми
је да је у томе учествовао Сафет Декић из Приједора, Смајил Сафић из
Приједора, Ивица Топишек из Приједора, не знам гдје се сада налази, На-
зиф Хергић из Приједора, Енвер Ковачевић из Приједора, Хамдија Шећер-
беговић из Кључа,  Зајим Шећербеговић,  Смајо  Џафић из Санице,  Владо
Матановић из Приједора, Миро Слишковић из Приједора, ови су убијали...
Мујкановић, Хуска се сада налази у затвору у Бањој Луци...  у покољу је
учествовао Грга Јурић из Козарца... и Разим Миш из Санице...“

64 Исто. „Осим Нијемаца убијене су фотографисали Перо Јуришић и Вили Пац
тада са радњом у Приједору, иначе из Бања Луке...“; АJ, 110, 816, 235. Оп-
тужница Вили Пац (Patz) (33 године, са пребивалиштем у Бањој Луци, фо-
тограф, Хрват) „што је као фотограф радио за вријеме окупације за њема-
чку пропаганду, која је била огранак њемачке тајне полиције „Гестапоа“,
за исту израђивао све фотографске радове, те одржавао везе са усташким и
њемачким агентима као нпр. Ламерсом, Ивекићем, Ченаном итд.“
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У овом покољу Јевреји нису страдали. Према свједочанству Са-
муела Кабиља, сефардског Јевреја поријеклом из Приједора, усташе су
покушавале „да уђу, (али) ови нису дали, јер смо таоци неког коман-
данта дивизије у Бањој Луци, Римлера“.73 И његово свједочанство је
истовјетно са осталим казивањима у вези покоља: „У то вријеме било је
усташког клања, али нису тад Јевреје клали. За Илиндан 1941. било је
пуно убијања, у становима... кроз прозор су убијали Србе. Ја сам био
затворен тад у једном житном магацину (Вученовића магаза, прим. В.
А.) и кроз талпе са могло видјети како пролазе натоварена запрежна
кола и висе ноге, руке, лешева које су побили. Истовремено су побили
све по затворима што су били, сем овог затвора гдје сам ја био, јер смо
били таоци Римлера...“74

Свједок на суђењу Виктору Гутићу, тадашњи котарски предстој-
ник у Приједору, Марко Јунгић, у вези са покољем изјављује: „Мар-
кантна је чињеница, да се покољ вршио истих дана у цијелој Босанској
Крајини, а трупе усташа су пребачене прије покоља на поједина мјес-
та, што говори да се покољем диригирало из једног мјеста“.75 У исто

65 Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu , Zbor-
nik dokumenata, Vojnoistorijski institut, Beograd, 1993, tom I, knjiga 1, br. 7,
48, 293, 762-763. Ово се наводи и у резолуцији приједорских муслимана од
23. септембра 1941. гдје на једном мјесту, у позадини хрватско-муслиман-
ских односа, налазимо забиљежену и ову појединост када је у питању стра-
дање недужних Срба у граду. Наиме, муслимани, тада „Хрвати – муслима-
ни“,  као још једну замјерку у резолуцији,  наводе чак и ове појединачне
случајеве,  везане  за  ношење трака  за  слободно  кретање:  „Овај  логор  у
сарадњи са Котарским предстојништвом, у коме се за пет мјесеци измије-
нило пет предстојника, на све могуће је начине изигравало Уредбу о прела-
зу на вјеру, те док је лица која прелазе у католичанство штитио, дотле је
сва лица која су прешла на ислам пресионирао да поново пређу у католич-
ку вјеру, па чак и појединим муслиманима за вријеме побуне у Приједору
скидао траке за слободно кретање називајући их недостојним тих дозвола.“

66 Ведрана Адамовић, Године страдања 1941/42, НДХ и њени злочини над
српским народом у Приједору и околини 1941/42, Прилог проучавању зло-
чина геноцида  над  српским народом у  Поткозарју, Приједор,  2018,  90,
Траке за слободно кретање које су носили Хрвати и муслимани у данима
Илинданског покоља – Музеј Козаре, инв. бр. 190 и 191. 

67 Исто, 89, Фототека МЖГ, инв. бр. 408; Исто, 88–95. Остале фотографије у
вези са страдањем Срба током Илинданског покоља у Приједору први пут
су публиковане у наведеној књизи Године страдања 1941/42.
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вријеме заједно са усташом Драгом Пезићем вршио је претресање срп-
ских кућа.76

 Драгоје Лукић наводи извор у којем се каже да преко „700 љу-
ди,  жена и десеторо дјеце масакрирано је  у граду,  на улицама, на
пијаци, у парку и на мосту преко Сане. У овој групи убијених налазило
се и 70 жељезничара77. Истовремено је крај жељезничке станице Коза-
рац сјекирама сасјечено око 300 сељака из околине Козарца.78 Према
извјештају генерала Румлера, команданта Санског здруга, у тих неко-
лико дана убијено је на Приједорском срезу око 1.500 лица“.79 Углав-
ном „убијања и стрељања су вршена пред српском црквом, Гимназијом
и на Уријама. Убијања су вршили хрватска регуларна војска, усташе и
муслимани мјештани. Специјална одјељења од муслимана и Цигана
одвлачила  су  лешеве  поубијаних  уз  награду  да  слободно  пљачкају
жртве. Они су... скидали златне зубе те товарили по седам до осам ле-
68 Поједини Срби су се надали да ће са бијелим тракама бити сигурни за своје

животе као у случају Ђоке Давидовића (сам Рашид Хошић у молби Окруж-
ном суду БЛ од 13. јуна 1947, бранећи се, о овом случају изјављује: „Ђоки
Давидовићу, дјечаку, напоменуо сам да скине тробојницу и да се склони,
пошто сам случајно у Гомјеници видио Драгa Бојанића гдје је био сакри-
вен, а имао је и траку, те пошао кући и поред моје пријатељске опомене да
се врати, отишао у Приједор гдје је од усташа био ухваћен и убијен...“) док
се у једном записнику наводе и „беле крпе“ које су Срби „морали носити
око руке.“ То је остало забиљежено у записнику Кандић Невенке (21, шнај-
дерица из Приједора, настањена у Београду) састављеног у Комесаријату
за избјеглице и пресељенике у Београду 18. јануара 1942. године. АЈ, 110,
276, 1466. „На 1. август 1941. било је нама Србима забрањено излазити из
куће. Тај дан су усташе убијали у Приједору сваког Србина кога су нашли
на улици. Убијање Срба у Приједору настављено је и следећих дана све до
5. августа 1941. Ја са својим родитељима за читаво време нисам напуштала
кућу... У исто вријеме добили смо ми Срби од усташа беле крпе, које смо
морали носити око руке. На крпи је био усташки знак и натпис „усташки
логор – срез Приједор“ без ових крпа нисмо смели никуда из куће“; Појаш-
њење овог, дјелимично налазимо и у изјави Ђурђа Кнежевића, АРСБЛ, 544,
68, 706. Ко: 225/47.(1) ОС БЛ кривични предмет против Рашида Хошића,
Изјава Ђурђа Кнежевића (1895 годиште, из Миске Главе, земљорадник) од
12. јуна 1946. године „Када је био покољ Срба у Приједору, знам јер сам
видио одмах први дан покоља наведеног са пушком, када сам га ја видео,
видео сам са њиме још једног само не знам који је то био. Када сам ја њега
видео на цести ја сам тада носио бијелу траку која је ношена као знак да
смо православци и да смијемо да идемо својим кућама. Он када је мене тре-
фио само ми је рекао што носиш ту траку и издерао се на мене, говорећи
ми баци то, то је само фол...“ 
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шева на кола и одвозили до огромних јама у близини гробља које су
нестале од авионских бомби те бацили их и затрпавали, а дјелимично
бацали у Сану. Очевидац је видио око 30 кола која су била натоварена
лешевима... Згаришта су следила од Приједора све до Суње. Исту суд-
бину имали су срезови Сански Мост, Босански Нови, Босанска Крупа и
Босанска Дубица“.80 Усташки погроми над српским народом „добили
су најсуровије форме и претворили су се у геноцид“.81

69 АРСБЛ, 544, 68, 706. Ко: 225/47.(5) ОС БЛ кривични предмет против Раши-
да Хошића (32 године, из Гомјенице, Срез Приједор, жељезничар, мусли-
ман) због кривичног дјела против Народа и државе; АБиХ, ЗКУЗБиХ, Пре-
суде – Oкружни суд Бања Лука 1946/47. Ко: 225/47. Пресуда Окружног су-
да у Бања Луци од 30. новембра 1947. Чиме је учинио ратни злочин, кри-
вично дјело из чл. 3. т. 3. па се осуђује... на казну лишења слободе с при-
нудним радом у трајању 11 мјесеци и 15 дана; исто. Оптужница Рашида Хо-
шића. У образложењу оптужнице наведено је сљедеће: „Окривљени приз-
наје да је приликом покоља Срба примио усташко оружје, да је долазио
кући Стоје  Љубишић и отјерао бицикл њеног брата  Које,  да  је  наредио
Бошку Карану да скине траку, коју су у вријеме покоља носили Хрвати и
муслимани, док се не сјећа преметачине кућа...“ 

70 Душан Грабовановић се налази на списку евидентираних жртава Илиндан-
ског покоља у Приједору. (прим. В. А.); АРСБЛ, 544, 45, 504. Ко:1124/46 ОС
БЛ, Кривични предмет против Смаје Џафића (1894. годиште, из Д. Будеља,
Срез Кључ, земљорадник, муслиман) Записник о главној расправи – исказ
Сулејмана Софтића (43 године, из Приједора, обућарски мајстор, мусли-
ман, такође у истражном затвору) „кад је већ био покољ у Приједору видио
сам оптуженог и Хуску Мујкановића, те још тројицу с пушком као и једног
без пушке, кад су из једне куће гдје су становали, отјерали Љубу Стојано-
вића и Душана Грабовановића и то у правцу центра града... и на то ми је
оптужени показао руком на нож који је био на пушци и тај нож био је кр-
вав...“ 

71 АРСБЛ, 544,53,574. Ко: 1240/46. (18) ОС БЛ Записник о расправи у кривич-
ном предмету против Хакије Јусуфагића од 12. маја 1947.

72 АРСБЛ, 544, 9, 112. Ко: 104/45. ОС БЛ, Кривични предмет против Мехе Ав-
дагића (42 године, из Љубије Ислам, земљорадник, вјере исламске) Запис-
ник о јавној расправи (10). Изјава оптуженог; исто. „Правомоћном пресу-
дом овог суда од 25. јануара 1946... осудио је Мехо Авдагић из Љубије Ис-
лама срез Приједор на казну лишења слободе са принудним радом у траја-
њу од 20 година те на губитак политичких и појединих грађанских права
осим родитељских у трајању од 10 година након издржане казне...“

73 Вјероватно се ради о Драгутину Румлеру, тада команданту Врбаске дивизи-
је.
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Велики број мјештана и становника околних српских села (Бре-
зичана, Омарске, Орловаца, Томашице) убијен је на Уријама у једној
православној  башти82 и након покоља прекривен сијеном и сламом
како остали грађани не би примијетили да су исти поубијани. Тако су
остали несахрањени седам до осам дана, након чега су пребачени у
заједнички гробницу. У изјави Хазима Шабића: „Међу онима што су
покољ извршили учествовао је усташа 'Кљако'“.83 У својој другој изјави
Шабић наводи: „Након што су их поубијали, ове усташе су наредиле
појединим мјештанима да исте натоваре на кола и отјерају до мјеста
гдје су за све ове већ биле ископане раке. Међу убијеним, сјећам се
убијених из града Приједора, Драге Ковачевића, Миодрага Благоје из
Орловаца и  још много других  чијих  се  имена не могу  моментално
сјетити“.84 Том приликом у Приједору је „убијено и двадесет осам ста-
новника из Паланчишта и Јеловца, али се не може поуздано утврдити
да ли су они похапшени и доведени са осталима на Урије, или су се у
граду затекли случајно“.85

На крају, ове илинданске усташке злочине геноцида над Срби-
ма Државна комисија Демократске Федеративне Југославије за утврђи-
вање злочина окупатора и њихових помагача описује: „Рано ујутру 1.
августа почело је опште убијање, клање и мрцварење.  Ова убијања
74 Свједочанство Самуела Кабиља 21.4.1997.  за Амерички холокауст мемо-

ријални  музеј  у  Вашингтону,  Oral  history  interview  with  Samuel  Kabiljo,
<https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn513559> (сајт  посјећен  30.
3. 2017)

75 Верица М. Стошић, Владан Вуклиш, н. д., 326. 
76 Исто; Оптужница Марка Јунгића од 23. јануара 1941. пред Окружним су-

дом у Бањој Луци.
77 Срби жељезничари су хапшени 30. и 31. јула и отјерани у Стручну школу

гдје је у то вријеме било много талаца. Наређење за њихово хапшење издао
је Мирко Ђал, тадашњи шеф станице, а само хапшење извео је Драго, син
Ивана Пезића; АРСБЛ, 544,15,186. Ко 627/45. (7) Изјава Михајла Петкови-
ћа (47) жељезничара из Приједора „Тако сам био изведен и ја“; АМК, НДХ
–  Ф2,  Фотокопија  изјаве  Остоје  Кнежевића  жељезничара  из  Приједора,
Среско јавно тужилаштво у  Приједору,  Приједор,  15.  новембар 1946.  „у
касарни сам се нашао са још много жељезничара – Срба /било нас је око
60-70 људи/ када су нас око подне пребацили у стручну школу“... Сутрадан,
тј. 31. јула 1941. „око 6 сати увече дошли су жандари (оружници, прим. В.
А.) и из наше собе изводили пет до шест људи, а након десетак минута
долазили су по другу групу“; Стрељани су у дворишту породице Јовичић уз
обалу Сане (у непосредној близини хотела „Приједор“ данас је то Улица
српских великана, прим. В. А.).
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трајала су неколико дана и вршена су на најсвирепије начине... Овим
убиствима непосредно је руководио неки усташа Диздар. Усташе су
блокирале цијелу варош и били распоређени по свим улицама. Тада су
почели купити све Србе и водити у затвор. Када је затвор био пун, онда
је почело опште убијање: у затвору, по улицама, по кућама, на мосту
преко Сане, у парку пред гимназијом, на пијаци тзв. 'Житарица', у по-
љу зв. Урије, на мјесту зв. 'Тукови'. У Приједор су стално стизали ками-
они пуни сељака. По улицама Приједора било је пуно лешева и крви.
Лешеви су ношени воловским колима и затрпавани у српском и марве-
78 Тежак злочин над недужним српским цивилним становништвом извршен је

уочи Илиндана у близини Козарца. Одведено становништво, Србе и неко-
лико Украјинаца из 13 села (Бабићи, Балте, Бистрица, Дера, Доњи Гаревци,
Доњи  Орловци,  Горњи  Гаревци,  Јаруге,  Камичани,  Козарац,  Ламовита,
Петров Гај, Трнопоље) усташе су поклале и сјекирама побиле, без испаље-
ног метка у Трнопољу, на мјесту Заједнице у засеоку Хрнићи (прим. В. А.);
Драгутин Ћургуз, Милорад Вигњевић, н.д, 197. Осим појединачно наведе-
них жртава на споменику (172) значајан број жртава је допреман из вагона
са жељезничке станице у Козарцу и даље до мјеста стратишта. Тако је број
жртава знатно већи јер се нису могла утврдити имена за око 315 покланих
на Заједницама који су дотјерани из других мјеста. Рачуна се да је овдје, на
најсвирепији начин убијено око 487 људи; Меморијални музеј на Мракови-
ци у својој публикацији Козара у НОБ-и, Музеј Мраковица, 2011. наводи да
је „На Заједницама код Козарца убијено је 420 људи српске национално-
сти“.

79 Dragoje Lukić, Zločini okupatora i njegovih saradnika nad decom kozarskog po-
dručja 1941–1945. godine, u Kozara u NOB-i i socijalističkoj revoluciji 1941–
1945, Naučni skup na Kozari 1977, Prijedor, 1980, 270; Izudin Čaušević, Ustaš-
ka vlast i teror na Kozari 1941–1942, u Kozara u NOB-i i socijalističkoj revolu-
ciji 1941–1945, naučni skup na Kozari 1977, Prijedor, 1980, 109. „Наводе се
само нека имена: Перо Радетић, Милован Радетић, Симо Бероња, Милан
Вујасиновић, Симо Вујасиновић, Перо Обрадовић, Остоја Жигић, Драго Бо-
јанић, Сима Гламочанин, Душан Ковачевић, Миле Бродар, Душан Грбано-
вић, Љубо Станојевић, Вид Племић, Милутин Дијовић, Станко Радонић, Пе-
ро Ражем, Мићо, Мика, Лука и Коста Медић, Бранко Хрњак, два брата Сте-
вића, Остоја Мајкић, Милорад Љубишић, Коста Љубишић, Стево и Бошко
Харан, Мићо и Лазо Вукојевић, два брата Чанка, Обрад Савић, Стеван Ми-
јатовић, Блажо Родић, Никола Ступар, Лазо Ђамић, Мирко Жикић, Крсто
Срдић, Пристоф Гатовић, Брацо Чађо, Јовица Арамбашић, Бранко Башкот,
Брацо Бановић, жене Перса Чанак, Вукојевић, те деца Брацо Грујић 12 го-
дина, Дамјановић, син Радин 14 година, Нико Деспот 12 година, Милан
Билбија 12 година и два шегрта непознатог имена...“ 

80 Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu , n. d.,
br. 249, 649–650.
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ном гробљу. Циганке су биле покупљене, те су чистиле улице од крви.
По селима око Приједора видјела се ватра, а усташе су убијали, клали
и палили. У селу Љубија86 насред пута били су положени Илија Петро-
вић, машиновођа, Васо Крњак, столар и још два брата, па су их боли
ножевима, резали им уши и прсте и тако их мучили све док нису из-
дахнули“. 87 

Установљена су сљедећа имена Срба страдалих у данима поко-
ља у Приједору:88

1. Адамовић Манојло из Волара;
2. Анђић Љ. Љубомир, 1921. године, Нишевићи;
3. Арамбашић Ј. Јово, 1897. године, Приједор;
4. Арежина Бошко, Босанско Грахово;
5. Бајић М. Душан, 1910. године, Чиркин Поље;
81 Vojna enciklopedija, knjiga 2, Beograd, 1971, 772.
82 Разговор  са  Владимиром Грубљешићем (1928),  мај  2018,  аутор  Ведрана

Адамовић. Према сјећању Владимира Грубљешића (1928), претпоставља се
да је та локација била изнад саме раскрснице код Јеврејског гробља. „Ту
није било уопште насеље, само ливаде и посијани кукурузи. Ту је био један
шанац,  јендек од аеродрома према сточној  пијаци, то је сада 'Аутотран-
спорт'“. И преко тог јарка је била брина и кукурузи посађени... То раскрш-
ће, па када се прође одмах лијево, ту је била зараван, пољана, а иза бре-
жуљкасти дио, погодан њима за стрељање, а иза тога су били кукурузи. На-
сеље је било тек тамо код Дубичке цесте“. 

83 АБиХ, ЗКУЗБиХ, инв. бр. 7273/1. Записник о саслушању Хазима Шабића из
Санског Моста састављен дана, 31. августа 1945. у Сарајеву код Земаљске
комисије за утврђивање ратних злочинаца за БиХ; АБиХ, ЗКУЗБиХ, Изјава
Хазима Шабића из Санског Моста, дана, 31. августа 1945. у Сарајеву, инв.
бр. 7273/2. Усташа Гојко Гргић звани „Кљако“ – „Именовани је био средњег
раста, десна му је нога краћа од лијеве па је стога храмао, те га нису звали
правим  именом,  већ  су  га  називали  Кљако.  Именовани  је  родом  из
Љубушког. Приликом убиства којег је Кљако вршио било је са њим још око
50-80 усташа... Пошто је именовани завршио са својим усташама са крво-
пролићем у Приједору исти је дошао у Сански Мост“; Branko J. Bokan, Srez
Sanski  Most  u  NOB-i  (1941-1945), Sanski  Most,  1980,  100.  „Међутим,  са
задатком да масовно хапси и убија Србе, у Сански Мост је стигла 4. усташ-
ка јуришна сатнија (чета, прим В. А.), с којом се сусрећемо под називом
'хрватска XIII сатнија', 'загребачка сатнија' и 'џелатска сатнија'... највјеро-
ватније  је  стигла  ноћу  између  1.  и  2.  августа...  сатник  је  био  Маковец
(Ивица ?), а водници Филип Радош и Тојко Кљако. Официри су били усташ-
ки емигранти који су са Павелићем дошли из Италије...“

84 АБиХ, ЗКУЗБиХ, инв. бр. 7273/2.
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6. Бајић М. Обрад, 1901. године, Чиркин Поље;
7. Бабић С. Никола, 1910. године, Орловача;
8. Бабић Л. Лазо, 1928. године, Миска Глава;
9. Бабић Ђ. Милош, 1908. године, Миска Глава;
10. Бабић Ђ. Живко, 1912. године, Миска Глава;
11. Бабић С. Марко, 1905. године, Паланчиште;
12. Бановић Бранко, Приједор;
13. Бановић С. Симо, 1873. године, Мало Паланчиште;
14. Бановић Миле, 1885. године, Приједор;
15. Бановић Ђ. Митар, 1907. године, Паланчиште;
16. Башић С. Перо, 1898. године, Горњи Гаревци;
17. Башкот В. Бранко, 1908. године, Брезичани;
18. Белић Р. Душан, 1901. године, Паланчиште;
19. Беслаћ Ђ. Микан, 1898. године, Драготиња;
20. Билбија Ј. Милутин, 1926. године, Приједор;
21. Богдановић Ђ. Недељко, 1912. године, Јелићка; 
22. Борић М. Никола, 1908. године, Горњи Гаревци; 
23. Борић И. Милан, 1912. године, Горњи Гаревци;
24. Борић Н. Ђуро, 1901. године, Горњи Гаревци; 
25. Боројевић П. Перо, 1895. године, Југовци;
26. Божић Симо;
27. Брдар Ј. Миле, 1884. године, Приједор;
28. Бурсаћ М. Симо, 1903. године, Дрвар;
29. Бурсаћ М. Ђуро, 1905. године, Дрвар;
30. Црнић М. Бранко, 1926. године, Приједор;
31. Црногорац С. Душан, 1904. године, Приједор; 
32. Црногорац М. Душан, 1923. године, Приједор;
33. Чађо М. Здравко, 1914. године, Приједор;
34. Чанак Ј. Милош, 1886. године, Приједор;
85 Марина Љубичић, н. д., 91. „Овом приликом убијени су: из Великог Палан-

чишта: Марко С. Бабић, 1905. год., Митар Ђ. Бановић, 1907. год., Душан Р.
Белић, 1901. год., Мићо С. Крагуљ, 1880. год., Ђуро С. Крагуљ, 1916. год.,
Михајло Крагуљ, Владо Р. Милосављевић, 1922. год., Миле Мудринић, Кос-
та Мудринић, Душан Т. Радоњић, 1917. год., Драгоја М. Радошевић, Драгоја
Ритан, Мићо С. Симатовић, 1913. год., Михајло Симатовић, Миле Л. Суко-
њица, 1900. год., Јован П. Сукоњица, 1905. год., Остоја Т. Вокић, 1907. год.,
Михајло М. Вокић, 1915. год., Глишо М. Вокић, 1895. год., Душан Вокић,
Михајло Вујичић, 1910. год., Перо С. Вујичић, 1902. год., Лазо С. Вујичић,
1910. год., Раде Д. Жакула, 1910. год.  Из Малог Паланчишта и Јеловца:
Симо С. Бановић, 1873. год., Драго Петрић, 1905. год.
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35. Чанак Ж. Драго, 1920. године, Приједор;
36. Чанак Ж. Милорад, 1921. године, Приједор;
37. Челар Милан;
38. Дамјановић Ј. Раде, 1897. године, Приједор; 
39. Дамјановић М. Дамјан, 1910. године, Приједор; 
40. Дабић П. Милан, 1906. године, Нишевићи;
41. Деспот Ј. Симо, 1918. године, Приједор;
42. Деспот Љ. Нико, 1922. године, Приједор;
43. Димић В. Остоја 1875. године, Приједор;
44. Диовић Г. Митар, 1917. године, Приједор;

86 АЈ,  110,  815,  74.  Срби са овог подручја убијани су  на Беретиној  бари у
близини  једног  потока.  Ова  локација  позната  је  још  као  Беретин  гај,
Беретин  јарак  и  поток  крај  Рудника  или  на  локацији  „више  рудника
Љубије“ (АРСБЛ, 544, 9, 112. Ко: 104/45. ОС БЛ Кривични предмет против
Мехе Авдагића (42 године, из Љубије Ислам, земљорадник, вјере исламске)
Образложење (9) „Зато што је 1941. као цивил учествовао у хватању право-
славних  људи  са  сикиром  јер  није  имао  пушке  те  их  гонио  који  су
поубијани... Послије када су православних 13 поубијани у неком Беретином
јарку исти је са још неколико крвника отишао да закопава поубијане пра-
вославце којом приликом је скидао са истих одјела и ципеле“;  исто.  За-
писник о вијећању „што је приликом покопавања убијених Кондић Пере,
Душана Грбића и Ристе Средића на мјесту зв. Поток крај Рудника Љубија“;
исто „да се оптужени Авдагић Мехо осуди на казну лишења слободе са
принудним радом у трајању од двадесет година и губитак политичких и
појединих грађанских права изузев родитељских у трајању од десет година
по издржаној казни“). Најчешће се та друга локација у изјавама свједока
спомиње непрецизно као „према руднику“, „на руднику“ или „више рудни-
ка Љубије“, а у једном свједочењу и као локација „Виторог више Љубије“.
Нејасно је да ли се ради о једном или више мјеста за ликвидације на споме-
нутој локацији. Код старе болнице (Здравствене станице) у Љубији према
подацима са спомен-плоче (посвећене ЖФТ од 1. августа 1941. подигнута
од МОСБ НОР Љубија, 27. 7. 1951) која се ту налазила, поубијано је 1. ав-
густа 1941. године „57 мјештана од стране усташа и Нијемаца“. Колико је
познато, Нијемаца тада није било у Љубији, тако да овај натпис није био у
потпуности тачан. Данас на наведеној локацији нема спомен-плоче. То су
познате локације на којима се вршио покољ и убијање Срба на подручју
Љубије. Убијени Срби из Љубије сахрањени су на православном гробљу у
Даљевића гају (заселак Видрењак),  Љескарама и другим сеоским право-
славним гробљима (прим. В. А.).

87 Milan Bulajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986, knji-
ga prva, Beograd, 1988, 703–704.

88 Dragutin Ćurguz, Milorad Vignjević, n. d., 189–194.
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45. Добријевић Ђ. Лазо, 1906. године, Ћела;
46. Дотлић В. Стево, 1897. године, Марићка;
47. Ђурић П. Душан, 1928. године, Приједор;
48. Ђурић С. Тривун, 1897. године, Југовци;
49. Џанић Лазо, 1890. године, Приједор;
50. Џикић Мирко, 1890. године, Приједор;
51. Гагић С. Душан, 1916. године, Доњи Гаревци; 
52. Гњатовић Ј. Милан, 1915. године, Приједор; 
53. Гњатовић Бранко, 1895. године, Приједор;
54. Гњатовић И. Лазо, 1922. године, Орловци;
55. Гњатовић Н. Ђоко, 1923. године, Орловци; 
56. Гњатовић Недељко, Миљаковци;
57. Гојановић Ј. Давид, 1919. године, Маркатор;
58. Гојић С. Стојан, 1910. године, Волар;
59. Гојић И. Алекса, 1892. године, Волар;
60. Гороња Васо, 1897. године, Приједор;
61. Грабовановић Ј. Душан, 1893. године, Приједор; 
62. Гранатић Ј. Раде, 1918. године, Јелићка;
63. Граховац Гојко, 1920. године, Волар;
64. Грубљешић Д. Гојко, 1910. године, Добрљин;
65. Хрњак С. Мирко, 1920. године, Приједор;
66. Инђић Ђ. Михајло, 1911. године, Доњи Орловци;
67. Јарић М. Михајло, 1923. године, Босанско Грахово; 
68. Јањић Стојан, 1890. године, Приједор;
69. Јаворић Нико, 1880. године, Приједор;
70. Јелчић Л. Марко, 1908. године, Цикоте;
71. Јелчић П. Милан, 1907. године, Цикоте;
72. Јелача Б. Љубо, 1889. године, Приједор;
73. Јованић Душан, 1922. године, Приједор;
74. Јованић Ђуро, 1889. године, Приједор; 
75. Качавенда Д. Јован, 1893. године, Цикоте; 
76. Кантар И. Драго, 1918. године, Приједор;
77. Каран М. Ратко, 1918. године, Приједор;
78. Каран М. Светозар, 1921. године, Приједор; 
79. Катана М. Стево, 1922. године, Волар;
80. Катана П. Раде, 1915. године, Миска Глава; 
81. Кнежевић Т. Драгоја, 1898. године, Драготиња; 
82. Кнежевић П. Михајло, 1916. године, Драготиња; 
83. Кос Лазо, 1895. године. Приједор;
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84. Котроман Јово, 1880. године, Приједор; 
85. Комосар П. Марко, 1906. године, Миска Глава; 
86. Ковачевић Душан, 1885. године. Приједор; 
87. Ковачевић Перо, 1900. године, Приједор; 
88. Ковачевић Милан, 1926. године, Драготиња; 
89. Ковачевић Драган, 1925. године, Б. Нови; 
90. Коврлија Вукан, Божићи;
91. Крагуљ Ђ. Душан, 1920. године, Орловача; 
92. Крагуљ Т. Ђуро, 1898. године, Орловача; 
93. Крагуљ О. Раде, 1912. године, Орловача; 
94. Крагуљ О. Обрад, 1922. године, Орловача; 
95. Крагуљ С. Мићо, 1880. године, Паланчиште; 
96. Крагуљ С. Ђуро, 1916. године, Паланчиште; 
97. Крагуљ Михајло, Паланчиште;
98. Љубишић И. Милорад, 1900. године, Гомјеница; 
99. Љубишић И. Кошта, 1918. године, Гомјеница; 
100. Љубичић В. Стево, 1917. године, Чиркин-поље; 
101. Мајкић М. Остоја, 1885. године, Приједор; 
102. Мајсторовић М. Драган, 1912. године, Марини; 
103. Мајсторовић Д. Перо, 1895. године, Марини; 
104. Маричић Ј. Лазар, 1924. године, Орловача; 
105. Маричић Д. Јово, 1901. године, Орловача; 
106. Марчета Ђ. Јово, 1906. године, Дрвар;
107. Марчетић С. Љубомир, 1920. године;
108. Марјановић Р. Дане, 1912. године, Божићи; 
109. Марковић С. Обрад, 1903. године, Дрвар;
110. Медић Ј. Ђорђо, 1910. године, Сводна;
111. Медић Ј. Мићо, 1884. године, Приједор;
112. Медић Ђ. Илија, 1898. године, Орловача;
113. Медић Дуда, 1911. године, Драготиња; 
114. Милановић П. Вид, 1880. године, Драготиња; 
115. Милановић В. Петар, 1907. године, Драготиња; 
116. Милановић Б. Никола, 1899. године, Драготиња; 
117. Милановић Ј. Лазо, 1901. године, Драготиња; 
118. Милановић Марко, Горња Драготиња;
119. Милић Ђуро, 1910. године;
120. Милојица Стојан, Волар;
121. Милосављевић Р. Владо, 1922. године, Паланчиште; 
122. Мијатовић Н. Бранко, 1928. године, Нишевићи;
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123. Миљатовић С. Васо, 1893. године, Гомјеница;
124. Миодраг Т. Лазар, 1884. године, Доњи Гаревци; 
125. Мишаревић П. Младен, 1907. године, Нишевићи;
126. Морача С. Стево, 1895. године, Босански Петровац; 
127. Мршић М. Младо, 1914. године, Волар;
128. Мршић Александар, учитељ из Миљаковаца:
129. Мршић А. Стево, Миљаковци;
130. Мудринић Миле, Велико Паланчиште;
131. Мудринић Кошта, Велико Паланчиште;
132. Мудринић Душан, Велико Паланчиште;
133. Муњиза П. Љубоја, 1899. године, Црна Долина; 
134. Недимовић Н. Тривун, 1900. године, Доња Драготиња; 
135. Нишевић И. Саво, 1898. године, Нишевићи;
136. Нишевић О. Урош, 1912. године, Нишевићи;
137. Обрадовић М. Петар, 1885. године, Приједор;
138. Пауковић Ј. Драгоја, 1897. године, Југовци;
139. Пецаљ О. Столе, 1885. године, Доњи Гаревци;
140. Петрић Драго, 1905. године, Горњи Јеловац;
141. Петровић Р. Душан, 1891. године, Томашица;
142. Плавшић Бранко, Приједор;
143. Поповић Јово, Приједор;
144. Праштало И. Миле, 1891. године, Доња Драготиња; 
145. Праштало И. Раде, 1888. године, Доња Драготиња; 
146. Пузигаћа Обрад, 1892. године, Дрвар;
147. Пузигаћа О. Лазо, 1927. године, Дрвар;
148. Радетић М. Перо, 1895. године, Приједор;
149. Радетић П. Милован, 1913. године, Приједор;
150. Радић Ј. Стојан, 1920. године, Нишевићи;
151. Радић М. Ђурађ, 1913. године, Волар;
152. Радоњић Т. Душан, 1917. године, Паланчиште; 
153. Радосављевић С. Остоја, 1882. године, Приједор; 
154. Радошевић М. Драгоја, 1911. године, Паланчиште; 
155. Радовић Станко, Приједор;
156. Радуловић С. Симо, 1899. године, Драготиња; 
157. Радуловић М. Никола, 1920. године, Зецови;
158. Рађеновић С. Петар, 1887. године, Приједор;
159. Рајлић Н. Бошко, 1911. године, Гомјеница;
160. Рајлић Н. Перо, 1920. године, Гомјеница;
161. Рашић П. Ђуро, 1883. године, Кистање;
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162. Рашић Ђ. Душан, 1909. године, Кистање;
163. Рашић Ђ. Стеван, 1911. године, Кистање;
164. Рашић Ђ. Јован, 1914. године, Кистање;
165. Ритан Драгоја, Велико Паланчиште;
166. Рељић Р. Симо, 1901. године, Цикоте;
167. Родић. Миленко, Чиркин Поље;
168. Роквић О. Стево, 1924. године, Приједор;
169. Рончевић Н. Илија, 1894. године, Книн;
170. Сабљић Ђ. Милош, 1885. године Босанско Грахово; 
171. Савановић С. Мирко, 1921. године, Брезичани;
172. Савић С. Обрад, 1900. године, Нишевићи;
173. Савић В. Стојкан, 1914. године, Нишевићи;
174. Савић О. Миленко, Приједор;
175. Савић Милан, 1885. године, Орловача;
176. Савић М. Обрен, 1888. године, Невесиње;
177. Сиђак П. Душан, 1918. године, Брезичани;
178. Симатовић С. Мићо, 1913. године, Паланчиште; 
179. Симатовић Михајло, Паланчиште;
180. Стакић П. Симо, 1905. године, Дрвар;
181. Стакић О. Триво, 1906. године, Брезичани;
182. Стевић Н. Јован, 1875. године, Горњи Гаревци; 
183. Стијепић Ђ. Милан, 1920. године, Приједор; 
184. Стојаковић О. Љубо, 1908. године, Приједор; 
185. Стојаковић Ђ. Мирко, 1900. године, Драготиња; 
186. Стојаковић М. Мићо, 1924. године, Драготиња; 
187. Средић Л. Стево, 1922. године, Волар;
188. Сукоњица Л. Миле, 1900. године, Паланчиште; 
189. Сукоњица П. Јован, 1909. године, Паланчиште;
190. Шево В. Јован, 1896. године, Цикоте;
191. Шобот М. Перо, 1892. године, Црна Долина; 
192. Тимарац С. Славко, 1922. године, Чиркин Поље; 
193. Тимарац Н. Урош, 1899. године, Чиркин Поље; 
194. Тодоровић Триво, Волар;
195. Топић В. Мирко, Петров Гај;
196. Топић Новак, 1905. године, Приједор;
197. Тубин М. Драгутин, 1909. године, Брезичани;
198. Вокић С. Јован, 1912. године, Миска Глава;
199. Вокић Т. Остоја, 1907. године, Паланчиште;
200. Вокић В. Михајло, 1915. године, Паланчиште;
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201. Вокић М. Глиго, 1895. године, Паланчиште;
202. Вокић Душан, Велико Паланчиште;
203. Врачар С. Остоја, 1907. године, Нишевићи; 
204. Вученовић С. Стојан, 1899. године, Марићка; 
205. Вучићевић О. Михајло, 1910. године, Паланчиште; 
206. Вучковић М. Обрад, 1907. године, Буснови; 
207. Вујасиновић. Никола, 1889. године, Ивошевци; 
208. Вујасиновић. Миле, 1897. године, Приједор; 
209. Вујасиновић Н. Никола, 1915. године, Ивошевци; 
210. Вујасиновић Ј. Симо, 1870. године, Приједор;
211. Вујчић С. Перо, 1902. године, Паланчиште;
212. Вујчић С. Лазо, 1910. године, Паланчиште;
213. Вукмир Стево, 1900. године, Волар;
214. Вујковић С. Благоја, 1883. године, Петров Гај; 
215. Вујковић С. Петар, 1904. године, Петров Гај; 
216. Вукојевић Лазар, 1882. године, Приједор;
217. Вукојевић М. Даринка, 1900. године, Брезичани;
218. Вукмановић П. Васо, 1890. године, Дубица;
219. Згоњанин Илија, 1896. године, Драготиња;
220. Згоњанин Ј. Миле, 1890. године, Драготиња;
221. Зрнић С. Александар, 1914. године, Нишевићи;
222. Жакула Д. Раде, 1910. године, Паланчиште;

Закључак: Мјеста (не)заборава

Жељезничари и остали поубијани грађани Приједора у Илин-
данском покољу сахрањени су на православном гробљу у двије рупе
настале од бомби приликом бомбардовања града. Изградњом споме-
ника 1963. године пренесени су посмртни остаци и сједињени на једно
заједничко мјесто. Споменик се налази на православном градском гро-
бљу  у  Приједору.89 Помен  страдалим жељезничарима  и  грађанима
Приједора даје се 1. августа у 19 часова уочи Илиндана, сваке године
на православном градском гробљу. На Уријама, на Јеврејском гробљу,
налази  се  друга  масовна  гробница  убијених  Срба  у  данима  Илин-
данског покоља. На њој је наведено: „Од злочиначке усташке каме 31.
јула 1. и 2. августа 1941. године изгубило је живот око 1.500 Срба

89 Споменик је направљен по нацрту архитекте Хидајета Карабашића у кол-
ској радионици у Приједору (прим. В. А.).
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грађана Приједора и околине. На овом мјесту сахрањене су 833 жртве
усташког геноцида“.90 

90 Скромни споменик подигнут је тек 1985. године, четрдесет година након
завршетка Другог свјетског рата, од ОО СУБНОР-а Приједор.
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Сакупљање лешева, усташких жртава код Приједора, август 1941.
(Фототека МЖГ, инв. бр. 408)



Топола — ЈУ СП Доња Градина година V, број 5 (2019)

101

Траке за слободно кретање које су носили Хрвати и муслимани у
данима Илинданског покоља (Музеј Козаре, инв. бр. 190 и 191)
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Vedrana Adamović

The 1941 St. Elijah's Day Massacre in Prijedor

The mass execution of Serbs from July 31 to August 2 of 1941 has been named
popularily as the St. Elijah's Day Massacre. It was a part of a wider plan of the
mass extinction of the Serbian people throughout the region of Bosanska Krajina.
The propaganda of the authorities then called the events a “rebellion”. It was a
dire warning to the Serbs on what was supposed to come in the future, but also, it
was a warning against their uprising in the Kozara mountain near Prijedor. The
actual executions of Serbs in the town itself were conducted in the streets, in their
homes, in the town park near the lyceum, in the improvised prisons, on the bridge
over the Sana river, on the “Žitnica” grain market, the communities of Tukovi and
Urije, as well as on other locations. In the suburban and rural areas around town,
mass  executions  were  conducted  near  the  township  of  Kozarac,  the  villages
Trnopolje  and  around  the  mining  town  of  Ljubija.  The  generally  established
number states that there were around 1.500 Serb civilians executed in the most
brutal of ways, which are particularly vivid on the photographs taken during those
three days. These crimes were perpetrated not only by the local ustaše, but also by
Kvaternik's guards, a police squad from Zagreb, local gendarmes, and local fire-
fighters armed by the ustaše along with some civilians, Croats and muslims. The
localities which stand as physical testimonies today are the Jewish cemetery in
Urije – a mass grave of 833 people – and the city's Orthodox cemetery – a mass
grave of railway workers and other citizens killed during St. Elijah's Day Massa-
cre.
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Апстракт: Тема рада је логорисање српског становништва Босанске и Хр-
ватске Дубице крајем маја 1942, од стране усташке обране из Јасеновца.
Ширење зоне Концентрационог логора Јасеновац  довело  је  до масовних
убистава и логорисања српског становништва. Усташка обрана имала је
апсолутну контролу над свим јасеновачким логорима на челу са неприко-
сновеним командантом Вјекославом Лубурићем. Након депортације услије-
дила је пљачка, као и насељавање становништва, углавном Хрвата из Хер-
цеговине. Многи чланови досељеника постаће припадници УО. 

Кључне ријечи: Срби, Босанска Дубица, Хрватска Дубица, логорисање,
убиства, УО (усташка обрана), Јасеновац, Стара Градишка

Оснивање Усташке обране (УО)

Власт у Независној Држави Хрватској  чинили су припадници
усташког покрета. У мају 1941. год. оснива се Главни усташки стан
(ГУС) и Усташка војница. У склопу Главног усташког стана структура
власти се дијелила на три дијела, међу којим је била Усташка надзорна
служба (УНС). Циљ дјеловања службе објављен је у новинама Хрватски
народ од 24. јуна 1941: ,,bditi nad cjelokupnim radom ustaških i državnih
dužnostnika, paziti da cjelokupni rad ustaških organizacija i državnih usta-
nova bude u skladu s ustaškim načelima, te pobijati sav onaj možebitni rad,
koji bi išao na štetu hrvatske državne neovisnosti, na štetu širokih hrvat-
skih narodnih slojeva i seljačkog naroda napose, te koji bi na bilo koji način
pokušao ugroziti tekovine hrvatske oslobodilačke borbe“.1 Усташка над-
зорна служба састојала се од пет уреда: први уред (Усташко редарст-
во), други (Усташка обавјештајна служба), трећи уред (Усташка обра-

1 Fikreta Jelić Butić, Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska, Zagreb 1978, 109.
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на) – имао је улогу организације концентрационих логора у држави,
четврти (Особни одсјек), а касније је формиран и пети уред (Усташка
сигурносна служба).2

Као дио трећег уреда формирана је Усташка обрана почетком
1942. године, на челу са Вјекославом Лубурићем. Циљ формирања вој-
них јединица усташке обране била је заштита и стварање тзв. сигур-
носног појаса око Концентрационог логора Јасеновац.3 Ове јединице
биле су независне од усташке војнице. Љубо Милош у свом исказу из
1947. пред истражним органима наводи да је циљ ове војне јединице
био масовно истребљење Срба.4 У веома кратком времену добила је
улогу како војне тако и полицијско-управне власти. Зона утицаја се
простирала од планина Папук и Псуњ све до Козаре и Мотајице. Лу-
бурићев сигурносни појас простирао се од подручја Босанске5 и Хрват-
ске Дубице,6 Јасеновца, Новске и Старе Градишке.7

У овом тзв. сигурносном појасу8 живио је велик број српског
становништва, над којим је почињен злочин геноцида. Читава села су
логорисана, многи мјештани убијени су у самим мјестима живљења,
док је одређен број био упућен на присилни рад у Њемачку, а потом и
у Норвешку. Српска имовина била је предмет пљачке а многа имања
су колонизована од нових становника. Судбине мјештана села: Млака,
Јабланац, Драксенић, Доња Градина, Слабиња, Шеварлије,  Гуњевци,
Горња Шуметлици, Црквени Бок, Ивањски Бок, Стрмену, Живаје, Ша-
ша, Кукуњевца, Вилић Села и других дају потпуну слику какву је сврху
имало формирање Усташке обране.9 Људи су регрутовани у ову војну

2 F. Jelić Butić, n. d., 112.
3 ЈУСП Доња Градина, Збирка докумената, Zapisnik o saslušanju Ljube Miloša,

рег. 1/18, фасц. 5, док. 1, 27.
4 Isto, 25.
5 Од 1993. године не назива се Босанска већ Козарска Дубица (напомена ау-

тора).
6 Добила префикс хрватска током периода НДХ, поново послије 1995. добија

идентичан назив.
7 Bojan B.  Dimitrijević,  Ustaška vojska Nezavisne Države Hrvatske,  Beograd

2016, 185–188.
8 Обухватао простор око 500 км2.  Прецизније подручје дјеловања усташке

обране обухватало је дијелове околних градова Босанске Дубице, Босанске
Градишке, Костајнице и Новске. Ово је процјена аутора на основу распрос-
трањености Концентрационог логора Јасеновац, логорских цјелина, еконо-
мија и стратишта (н. а.).
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јединицу уз помоћ пропаганде и материјалних давања. Генерал у НДХ
Томислав Сертић навео је да су обрану сачињавали фанатични борци.10

Борбе у мају и јуну 1942.

Након првог покушаја ослобађања Босанске Дубице 22. априла
1942. и првог ослобођења Приједора 16. маја 1942. од стране партизан-
ских снага, значајно је увећана територија коју су контролисали при-
падници Народноослободилачког покрета (НОП). Власти НДХ су по-
кренуле војну акцију из више праваца на територију под контролом
партизана. У склопу ове акције битну улогу је имала Усташка обрана,
која је 25. маја имала своју прву војну акцију. Саме борбе документо-
ване су са обје зараћене стране тако да можемо добити прилично јасну
слику самог тока борби. Први сукоб догодио се 25. маја а други 1. јуна.
Борбе су завршене 4. јуна повлачењем оружаних формација НДХ.11

У извјештају оружничке постаје у Бос. Дубици (број: 859) од 25.
маја 1942. наводи се да је у борбама учествовало пет усташких сатни-
ја12 из Јасеновца. Сатније које су прешле ријеку Саву13 сукобиле су се
са партизанима код села Драксенић. Усташки документи наводе да су
имали укупне губитке од десет људи, међу којима је један „лијечник
грађанин“, док за партизанске борце наводе три убијена.14 Са друге
стране, партизански извори говоре о 25 убијених усташа, међу којима
и један усташки доктор из Јасеновца и два убијена партизана.15

О припремама за борбу и појединим учесницима податке даје
Љубо Милош у свом исказу пред истражним органима у Загребу 1947.
године. Поред јединица из Јасеновца, дио снага тачније УО, дошао је
из Липика, под командом Јосипа Јоје Судара. Из Јасеновца су учество-

9 Поменута села само су дио. Многи злочини у сусједним градовима али и
селима око Концентрационог логора Јасеновац починили су управо припа-
дници Обране, што нам говори да је зона логора била далеко већа од самих
логорских жица и стратишта.

10 B. Dimitrijević, n. d., 188.
11 Dragutin Ćurguz, Milorad Vignjević, Drugi krajiški Narodnooslobodilački parti-

zanski (kozarski) odred ,,Mladen Stojanović“, Prijedor 1982, 569–576.
12 Српски назив је чета означава војну јединицу до 200 војника.
13 Мјесто прелаза је Доња Градина. 
14 ЈУСП Доња Градина, Збирка докумената, Izvještaj oružničke postaje u Bosan-

skoj Dubici od 25. svibnja 1942, broj: 859, рег. 4/16, фасц. 2, док. 9.
15 Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југосло-

венских народа, том IV, књига 5, док. 53, Београд 1953.
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вале три сатније, далматинска под командом Дуванџића, сатнија Јаге
Чавловића, као и сатнија под командом Матеше Санковића (сви у чи-
новима  поручника).  Као  заповједници бојни,  учествовали  су  натпо-
ручник Станиша Васиљ и Франц Вего. Идеју за акцију дао је Еуген Ди-
до Кватерник, који је дан прије почетка дошао у Јасеновац. Заједно са
њим, у Јасеновац су дошли и Томислав Сертић, Иво Херенчић те још
два-три висока часника. Као једног од учесника помиње и Славка Ско-
либера, чија је јединица домобрана (топници) такође учествовала у ак-
цији.16 Један од свједока борби 25. маја јесте јасеновачки логораш др
Јосеф Конфорти. Његово поријекло није сметало усташама да га пове-
ду са собом да као доктор помогне рањенима у борбама. Од Лубурића
је добио наређење да се са још два доктора или способна човјека из
редова логораша спреми за пут и припреми болнички материјал. У
усташком табору у Јасеновцу 24. маја био је присутан и Дидо Кватер-
ник. Између 23 и 24 часа све сатније су превезене преко скеле на рије-
ци Сави. У раним јутарњим часовима, око пола пет, 25. маја, кренула је
колона у село Драксенић. Село је било напуштено, а куће запаљене.17 

Командант усташке обране Вјекослав Лубурић у овим борбама
је доживио тежак пораз. Успио је са двије сатније проћи до Босанске
Дубице, док су друге морале да се врате. Кватерник је овом приликом
назвао Лубурића „Џингис-каном” јер му се у почетку чинило да добро
напредују. Главни дио војске морао се вратити уз губитке у људству,
како сам Милош признаје, необично велике.18 Др Конфорти потврђује
Милошеве наводе. Био је у колони која је кренула према Бос. Дубици,
гдје је дошло до првих борби са партизанима. Двије сатније, 3. и 4,
нису успјеле проћи те су се вратиле у Јасеновац. Приликом борби поги-
нуо је др Игор Гашпарини19, логораш који је био у екипи медицинског

16 ЈУСП Доња Градина, Zapisnik o saslušanju Ljube Miloša, 25–26.
17 Dr Jozef Konforti, Sjećanja Dr Jozefa Konfortija, Sjećanja Jevreja na logor Jase-

novac, Beograd 1972, 221–224.
18 ЈУСП Доња Градина, Zapisnik o saslušanju Ljube Miloša, 25–26.
19 У наведеном документу од 25. маја наводи се као „лијечник грађанин“, а у

партизанском као  „усташки љекар“. Био је логораш јасеновачког логора,
по занимању је био доктор, а затворен је као комуниста, по националности
био је Хрват. Описан је и разговор између њега и Диде Кватерника у сјећа-
њу др Јозефа Конфортија. J. Konforti, n. d., 223. Током борби 25. маја у селу
Драксенић убијен је један од познатих злочинаца из Концентрационог ло-
гора Јасеновац, Јусић Мујица. Marko Ručnov, Zašto Jasenovac, Beograd 2001,
368.
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особља које је предводио др Јозеф Конфорти. По сазнањима Конфорти-
ја, тог и сљедећег дана у усташку болницу донесено је преко 20 рање-
них усташа. Сљедећег дана преко Хрв. Дубице вратили су се у Јасено-
вац.20

O борбама 25. маја свједочи и изјава поручника Јосипа Дуван-
чића у писму поглавнику: „То је био дан нашег потпуног неуспјеха, та-
да смо изгубили битку, и око 40 људи, а да о оружју не говоримо”.21

Јединице Усташке одбране из Јасеновца, потпомогнуте дјелови-
ма Црне легије22, биле су носиоци новог напада 1. јуна. Јединице Дру-
гог крајишког одреда су успјешно одбраниле нападнуто подручје. Пре-
ма извјештају штаба Другог одреда, у борбама је погинуло 5 партизана
и 32 усташа.23

У извјештају котарске области у Бос. Дубици од 2. јуна 1942. од
стране усташа освојена је Орахова као и планина Просара. Иако се
помињу губици у људству, не помиње се број убијених.24 У тим борбама
су заплијењена и два усташка тенка, што нам говори o интензитету
борби. Борбе су трајале до 4. јуна и завршиле су се повлачењем ус-
ташких јединица. Љубo Милош описује други дио борби, када је Еуген
Дидо Кватерник позвао Јуру Францетића и Црну легију. Милош је на
основу изданог наређења од Лубурића отишао у Славонски Брод, гдје
је организовао смјештај и храну. Францетић је дошао са око 2.000 вој-
ника, од којих Милош помиње Франу Судара, Мамића и Ђулјана као
команданте бојни. Кватерник је дочекао Францетића у С. Броду, те су
се заједно упутили у Јасеновац. Већих борби са партизанима није било,
усташе су заузеле Орахову. У селу Драксенић дошло је до мање борбе
без  губитака,  иако  је  Францетић  лакше  рањен.  Акција  није  имала
никаквог успјеха. Милош сматра да је послије овога Францетић учес-

20 Isto, 221–227.
21 Ivo Goldstein, Jasenovac, Zagreb 2018, 547. 
22 Основана у Сарајеву крајем 1941. године, први командант био је Јуре Фран-

цетић, F. Jelić Butić, n. d,, 119. Сматрала се елитном јединицом НДХ, истак-
ла се у борбама у  источној Босни, у којима је њен први командант Јуре
Францетић стекао легендарни статус због избијања на ријеку Дрину. При-
ликом ових војних акција дешавала су се масовна убијања, пљачка као и
протјеривање српског становништва. 

23 Зборник докумената, том IV, књига 5, док 75. 
24 ЈУСП Доња Градина, Збирка Докумената, Izvještaj kotarske oblasti u Bosan-

skoj Dubici od 2. lipnja 1942, broj: Taj: 266/42, рег. 4/16, фасц. 2, док. 8.
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твовао у акцији чишћења на Козари те се потом повукао са својим љу-
дима у Босну.25

Истраживања и писање о наведеним борбама нису непознани-
ца. Многи објављени и необјављени извори свједоче о њима. Оно што
до сада није обрађивано или постоји само у појединим фрагментима
свакако је интернација и логорисање српског становништва које се де-
сило 29/30. маја.

Логорисање цивилног становништва

Пописи становништва са документима и процјенама о броју од-
ведених откриће још једну занимљиву чињеницу. Попис становништва
у Краљевини Југославији 1941. године није одржан. На основу пописа
из 1931. год. можемо да говоримо о броју Срба на подручју обје Дуби-
це. По попису из 1931. у Срезу Босанска Дубица, који се односи само
на мјесто Бос. Дубицу, пописано је 11.100 становника, од којих 6.685
православних,  1.201  римокатолика  и  3.028  муслимана.  У  Хрватској
Дубици, као дијелу Среза Костајница, живјело је 4.121 православних и
2.948  римокатолика.26 Ако  узмемо  податке  по  попису  из  1931,  на
подручју обухваћеном логорисањeм и депортациjoм живјело је преко
10.000 Срба. Колико се српско становништво увећало до 1941. може се
само процјењивати. 

У пресуди врховног суда НР Хрватске у Загребу дубичком жуп-
нику Вјекославу Венку од 8. јуна 1946, под тачком д ставља му се на
терет да је крајем љета 1941. тражио од усташких власти да се побију
сви Срби од 15 до 60 година са подручја општине Хрв. Дубица.27 Ово је
само један примјер онога што је добило своју завршницу маја 1942.

Замисао о депортацији становништва Босанске и Хрв. Дубице
први пут је поменута у документима НДХ 23. априла 1942. У извјеш-
тају котарске области Бос. Дубице од 23. априла (под бројем 185-1942.
Тајни) одржан је састанак у згради котара, на којем је био присутан
Еуген Дидо Кватерник са заповједницима усташких сатнија и котар-
ским предстојником Вуковићем. Идеја о депортацији је напуштена због

25 ЈУСП Доња Градина, Zapisnik o saslušanju Ljube Miloša, 25–26.
26 Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika, Definitivni rezultati popisa sta-

novništva od 31. marta 1931, knjiga II, prisutno stanovništvo po veroispovesti,
Beograd 1938.

27 Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944-1946, Dokumen-
ti Zagreb i Središnja Hrvatska, knjiga 3, Zagreb 2008, dokument 360. 
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недостатка људства и техничке подршке.28 Ова идеја је реализована
мјесец дана послије. Крајем маја, покупљено је више стотина лица срп-
ске националности из Босанске и Хрватске Дубице, који су депортова-
ни у Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка). 

Податке о броју логорисаних лица за Босанску Дубицу аутор је
пронашао у сљедећим изворима. У извјештају Котарске области у Бос.
Дубици од 2. јуна 1942. Усташка одбрана је 29. маја покупила све Србе
у Бос. Дубици и околним селима, па и оне који су прекрштени, углав-
ном старији људи, жене и дјеца.29 У извјештају котарске области у Бос.
Дубици од 6. јуна 1942. под бројем 269/42 разматра се политичка ситу-
ација, борбе са партизанима и протјеривање српског становништва.
Иако нема њемачке војске у граду, осим неколико „частника“, исти се
интересују за одведене Србе. Од стране Нијемаца траже се спискови
одведених који су се вратили из Њемачке на одмор.30

Поред поменуте намјере о протјеривању, у извјештају котарске
области од 23. априла 1942, број православаца (Срба) у граду се про-
цјењује на око 35-40 породица, већином старијих људи и дјеце.31 

Дубички парох Прото Славко Вујасиновић у својим Мемоарима
под датумом 30. 5. 1942. пише да је цјелокупно становништво како
Босанске тако и Хрв. Дубице логорисано. Наводи број преко 400 Срба
из Бос. Дубице који су депортовани у Логор V – Стара Градишка. Зајед-
но са другим избјеглицама из мјеста написали су молбу Недићевом
комесаријату за избјеглице, комесару за избјеглице Томи Максимови-
ћу. У молби се тражи да се породице транспортују у Србију, првенстве-
но жене и дјеца која су у логору. Молбу је потписало 76 лица.32 

28 ЈУСП  Доња  Градина,  Збирка  докумената,  Izvještaj  kotarske  oblasti  u
Bosanskoj Dubici od 23. travnja 1942, broj: 185-1942. Tajni, неинвентарисано.

29 ЈУСП Доња Градина, Izvještaj kotarske oblasti u Bosanskoj Dubici od 2. lipnja
1942.

30 ЈУСП Доња Градина, Збирка докумената, Izvještaj kotarske oblasti u Bosan-
skoj Dubici od 6. lipnja 1942, broj: 269/42, неинвентарисано. Одређен број
способних мушкараца и жена упућен је на присилни рад у Њемачку након
што су депортовани у Стару Градишку (Логор V). Из документа се може
погрешно закључити да су ти људи добровољно отишли на рад, а да су
потом дошли на одмор. Ако су логорисани 30. маја, а наведени документ је
настао 6. јуна, аутор сматра да су њемачке власти вратиле кућама неспо-
собне за рад те да нису дошли својим кућама ни на какав одмор.

31 ЈУСП Доња  Градина,  Izvještaj  kotarske  oblasti  u  Bosanskoj  Dubici  od  23.
travnja 1942.

111



Топола — ЈУ СП Доња Градина година V, број 5 (2019)

У монографији Душана Самарџије објављен је дио документа,
извјештаја Велике жупе Сана и Лука од 11. јуна, у коме је написано да
је 29/30. маја покупљено сво српско становништво и депортовано у
непознатом правцу. Самарџија наводи број од 220 интернираних лица,
од којих је 95 убијено у Старој Градишци (Логор V).33 

Извори за лица са подручја Хрватске Дубице пронађени су у
сљедећим документима. Један од битнијих је писмо жупника из Хрв.
Дубице Вјекослава Венка, послато Диани Будисављевић 1943, у коме
пише да су сви Срби 30. маја 1942. из Хрв. Дубице и Церовљана депор-
товани у логор Стара Градишка. Након проведених 14 дана логораши
су раздвојени, посебно дјеца,  мушкарци и жене, те је одређен број
послат на рад у Њемачку. Жупник пише да је у Дубици било око 1.400
Срба, док их је у Церовљанима било 450.34

Никола Пантелић, који је радио као жељезничар у Хрв. Дубици,
изјавио је да је око 3.000 Срба угурано у 26 теретних вагона 30. маја.
Ово је још један вриједан извор који говори о масовној интернацији.35

Марко Ручнов наводи број од 1.136 интернираних лица из Хрв.
Дубице и околине. Да ли се ради о поименичном или дјелимичном
попису жртава? Поменути аутор не наводи конкретно извор за овај
број.36

Свједочанства логораша из Старе Градишке помињу масовне
ликвидације које би могле бити повезане са лицима одведеним 29/30.
маја. Ријеч је о записницима са саслушања Јешуе Абинуна и Драгутина
Шкргетића. Јешуа Абинун је из Логора III упућен у Логор V (Стара
Градишка) 6. јануара 1942. О мају у логору изјавио је : ,,У мају 1942.
дошла је у логор нека њемачка комисија која је изабрала млађе и за
рад способне православне, растављала их од њихове нејаке дјеце и
одвела у Њемачку на рад. Нејака дјеца одведена су ван логора и тамо
заклана. У једној ноћи мјесеца маја или јуна убијено је циклонизацијом
у  једној  соби  код  куле  1.100  жидовске  и  православне  дјеце.  Овим

32 Прото Славо Вујасиновић, Срби као птице – мемоари, приредио Симо Бр-
дар, Бања Лука 1994, 39–42.

33 Dušan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revo-
luciji 1941–1945, Bosanska Dubica 1984, 192–193.

34 Diana Budisavljević, Dnevnik 1941–1945, 237–239.
35 Исказ дат Комесаријату за избјеглице у Недићевој влади, 20. јануара 1944.

Vladimir Dedijer, Antun Miletić, Proterivanje Srba sa ognjišta 1941-1944 – sve-
dočanstva, Beograd 1989, 381–382.

36 M. Ručnov, n .d., 237.
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убијањем руководио  је  водник  Грубишић,  тадашњи надзорник  кро-
јачнице...“37

Драгутин Шкргетић боравио је у логору Стара Градишка од 17.
маја 1942. до 1. јула 1943. Изјавио је: ,, ...Од мјесеца маја до почетка
јула исте године били су чешће одређивани наступи, у којима је било
стрељано сваки пут по неколико заточеника ради покушаваног бијега,
из логора...“38

У Бос. Дубици процјене по документима и изјавама су до 400
Срба који су логорисани, а у Хрв. Дубици до 3.000. Ако узмемо у обзир
већ наведене податке по попису из 1931, као и процјене колико је мог-
ло бити Срба 1941, јасно је да се ради о посљедњој фази протјеривања
Срба. Мај 1942. само је завршна фаза геноцида спроведеног од стране
НДХ на подручју Дубица. Злочин геноцида дефинисан је конвенцијом
Уједињених нација од 9. децембра 1948, иако је назив за овакав тип
злочина накнадно установљен посебним називом за њега под именом
геноцид. Оно што се десило са српским становништвом у мају 1942. на
простру обје Дубице може се препознати у одредбама Конвенције, што
недвосмислено потврђује ауторове тврдње о каквој се врсти злочина
ради.

Свједочанства

Ове тврдње надопуњује и читав низ свједочанстава. Милош Ва-
сић у исказу Комесаријату за избјеглице помиње да је 29. маја цјело-
купно  становништво  Дубице  интернирано  у  логор  на  жељезничкој
станици у Дубици (Церовљани). Цјелокупно становништво села Церов-
љани, дјелимично из Слабиње и Живаје, том приликом је интернирано
у наведени логор. Током одвођења убијено је преко 100 људи, жена и
дјеце.  Поименично наводи убијене:  Вукосава  Васић,  Јово  Вучковић,
Мара Млађеновић, Ката Јаношевић, Митар Ерваћанин, Милош Здјелар,
Милош Петровић, Стево Ђуричић са супругом којој не наводи име.39

Никола и Ката Пантелић свједоче да је 29. маја дошло више ус-
таша из Јасеновца и да су уз помоћ домаћих из обје Дубице блокирали
мјеста, а сутрадан 30. маја је почело хапшење. Никола је радио као же-

37 Dejan Motl, Đorđe Mihovilović,  Zaboravljeni – Knjiga o posljednjim jasenovač-
kim logorašima, Donja Gradina 2015, 262. 

38 Isto, 393.
39 Исказ дат Комесаријату за избјеглице у Недићевој влади, 12. априла 1943.

V. Dedijer A. Miletić, n. d., 381–382.
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љезничар у Хрватској Дубици и наводи да је у 26 теретних вагона уто-
варено око 3.000 Срба, а у сваком вагону је било преко 80 особа. Пода-
так од 26 теретних пуних вагона, поред масовности, даје нам информа-
ције и о начину транспорта.40

Још један од свједока хапшења Срба у мају 1942. је јасеновачки
логораш Душан Личина. Рођен је 1907. у Жепчу. У Босанској Дубици је
био запослен као директор пољопривредне школе. Од стране усташа је
приморан да пређе у римокатоличку вјеру. Иако прелазник на нову
вјеру, заједно са другим Србима је ухапшен у мају и смјештен у скла-
диште трговаца Цикота у Босанској Дубици. У складишту је било смје-
штено око 300 људи. Потом су пребачени на жељезничку станицу у
Хрватску Дубицу. Ту су раздвојени мушкарци од жена, утјерани су у
вагоне по 100 и транспортовани до Окучана. Пјешке су из Окучана
стигли у логор Стара Градишка. У логору су од стране усташа пробра-
ни способни за рад, након чега су упућени у Њемачку. Дјеца и неспо-
собни су убијени у логору. Личина помиње именом трговца Милоша
Здјелара и учитеља Дику Билића и још неколико људи из Босанске
Дубице да су били заједно у једној групи након извршене подјеле и
транспорта логораша. Из Старе Градишке Личина је 24. јуна 1942, за-
једно са Милошем Здјеларом,  његовом супругом и дјететом,  Диком
Билићем са  супругом,  учитељицом Горданом Ђурицом и  учитељем
Бранком Босанцем са супругом и троје дјеце и други лицима довезен
камионом на жељезничку станицу у Окучане. Из Окучана су возом
транспортовани у Јасеновац. У Јасеновцу су, пред комисијом саставље-
ном  од  Љубе  Милоша,  Матковић  Љубе,  и  Вјекослава  Филиповића,
распоређени у двије групе – способни за рад и они који нису. Неспо-
собни су ликвидирани у Звонари, а способни упућени у логор III-ц. У
току првих неколико дана боравка у логору III-ц из логора Јасеновац
покупљене  су  и  отјеране  назад  у  Стару  Градишку  све  жене,  међу
којима је била жена Милоша Здјелара, Дике Билића и све учитељице
које је поменуо. За њих је касније чуо да су умрле у логору Стара
Градишка. Као логораш радио је на подизању насипа. У овом периоду
описује веома бруталне ликвидације, као и масован долазак људи у
логор. Из логора III-ц пребачен је на логорску економију заједно са
Милошем Здјеларом,  који је  у  покушају бијега из логора убијен од
стране стражара. Из логора Јасеновац спроведен је у Сисак у логор

40 Исказ дан Комесаријату за избјеглице у Недићевој влади, 20. јануара 1944.
V. Dedijer A. Miletić, n. d., 628.
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формиран у бившој фабрици Теслић. Као инжењер агрономије требало
је да буде депортован у Њемачку на рад али је на захтјев службеника
НДХ остао и био упућен на службу у Загреб.41

Аутор је у раду већ навео писмо које је дубички жупник упутио
Диани Будисављевић, заслужној за спасавање око 10.000 махом срп-
ске дјеце из логора НДХ. Жупник се интересовао за српску дјецу. Уз
писмо је приложио и списак са преко 200 имена српске дјеце са под-
ручја Дубице и Церовљана. У дневнику који је водила Диана, под да-
тумом 23. август 1943, пише ,,нисмо нашли ниједно дијете”, те да су
сва страдала у Јасеновцу тако што су чамци са дјецом превртани у сре-
дину ријеке.42

Документи са судског процеса жупнику у Хрв. Дубици Вјекосла-
ву Венку свједоче о логорисању Срба, из два различита угла. У пода-
цима из записника Котарске комисије за ратне злочине на основу из-
јава више свједока,  Венко се налазио заједно са Адолфом Риедлом,
Илијом Шабаљем, Фердинандом Риедлом, Јашом Ридлом и учитељицом
Гретом Бујановић  на  челу  усташког  управног  одбора.  Наведени су
дали упутства Вјекославу Лубурићу, Марцељу Катићу и Јосипу Судару
о начину логорисања Срба, те да су управо они главни организатори
ове акције.43

Венко у свом одговору на тужбу од 24. јуна 1946. год. пориче
било какву умијешаност у ову акцију, негира и познанство са усташама
те да се током рата држао по страни. Потом пише да су Срби масовно
логорисани у Дому у Хрв. Дубици, као и то да се лично залагао да се
пусте. Против оних за које се сумњало да су радили незаконито, да се
поведе судски процес. Даље пише да се залагао да се пусте сви прелаз-
ници јер им је обећано да их се неће дирати, као ни ухапшене Хрвате.44

У изјави Пере Ђуричића из Хрватске Дубице са судског процеса
Николи Тадићу Шиши, једном од главних команданата Дубичких кре-
чана45 у Сиску 1954. године, помиње 30. 5. 1942. год. Као дан своје ин-
тернације у Стару Градишку (Логор V), након чега је упућен на приси-
лан рад у Њемачку а касније је пребачен у Естонију.46

41 Antun Miletić,  Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945, dokumenta, knjiga
III, Beograd 1987, 506–512.

42 D. Budisavljević, n. d., 128.
43 ЈУСП Доња Градина, Збирка докумената, Kotarska komisija za ratne zločine –

izjave svjedoka, неинвентарисано.
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Миро Балабан описује хапшење Срба у Б, Дубици 30. маја 1942.
године. Хапшење је услиједило након пораза усташа у дубичкој равни
(25. мај). У почетку су хапшени комунисти да би потом читаве српске
породице  биле  хапшене.  Међу  ухапшеним из  Бос.  Дубице  помиње
сљедећа имена: Јефто Тадић, Милан Здјелар, Нено Деветак, Милош
Дрвеница, Сеја Бижић. Ухапшен је од стране усташа те притворен у
дом културе у Бос. Дубици, у којем се налазило око 300 ухапшених
људи, жена и дјеце. При уласку су сви морали да баце кључеве својих
кућа у једну кутију.  У дому културе је затворен и Миливој Костић.
Након три дана отјерани су у Церовљане на жељезничку станицу. У
транспорту са многим Србима био је и Тома Кесић47, који је од стране
усташа изведен у Јасеновцу. Потом су упућени до Окучана да би завр-

44 Венко је осуђен на казну смрти као ратни злочинац 1946. год. Partizanska i
komunistička...,  848–853  и 867.  У Републици Хрватској,  Хрватској Дубици,
једна од улица носи његово име и сматра се мучеником римокатоличке
цркве.  Потребно је истаћи да тврдње из жалбе осуђеног нису тачне.  Јер,
поред „Књиге прелаза”, тачније књиге прекрштених Срба, у којима је
активно учествовао осуђени, његово познанство са многим усташама које
је женио и водио у евиденцији жупног уреда,  учествовање у прославама
годишњица НДХ, не иде у прилог жупникове тврдње да се држао по страни
и да није познавао усташе.  Како сам наводи, молбе мајки чија су дјеца
одузета главни су разлог због чега се Венко интересовао за логорисану
дјецу 30.  маја.  Аутор није успио пронаћи писма упућена Каритасу и Цр-
веном крсту или другим особама којима се жупник обраћао. О каквој лич-
ности се ради доста говоре и потписи дотичног.  У писму Диани Будисав-
љевић, наведеном у раду, потписује се „са поштовањем,  одани Алојзије
Венко жупник“ иако је то први и једини пут да је написао писмо Диани
Будисављевић. У документу од 5. децембра 1944. упућеном усташкој одбра-
ни у Хрв.  Дубици,  потписује се „за поглавника“ и „за дом спремни“ док у
жалби од 24.  априла 1946.  на судском процесу поред потписа ставља по-
четна слова С. Ф. – С. Н. (смрт фашизму – слобода народу).

45 Дио Концентрационог логора Јасеновац, основан на имању Јове Биуковића,
предратног власника кречана.  Кречане су имале три пећи за прављење
креча. Претворене су  у дио логора због потребе за грађевинским матери-
јалом, који се користио, као и за посипање убијених.

46 ЈУСП Доња Градина,  Збирка докумената,  Izjava Đuričić Pere pred sudom u
Sisku 1954, неинвентарисано.

47 Кесић Тома (1894–1945), први предсједник Хрватске Дубице након форми-
рања НДХ. Хрват по националности, није допуштао терор над Србим, да би
30.  маја 1942.  био логорисан у јасеновачке логоре.  Потом је пуштен кући
али су га усташе објесиле у посљедњих пар мјесеци рата 1945. у Хрватској
Дубици. M. Ručnov, n. d., 377.
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шили у логору у Старој Градишци. У логору су затекли Јевреје који су
их упозорили да ако неко буде имао свраб или је старији од педесет
година, као и млађа лица, биће ликвидирани. У логору су издвојени из
групе агроном Јовановић, Дико Билић и још неки. Међу логорисаним
Србима сјећа се среског референта Соколовића као и Славка Ољаче.
Миро Балабан је издвојен у групу дјеце до 15 година али је на основу
датог лажног годишта премјештен из те групе, што му је спасило жи-
вот. У логору су били између 15 и 18 дана, док није извршена класифи-
кација.  Ту су задржани сви они који су имали занате,  јер су били
потребни за рад. У групи са 80 Дубичана били су затворени у посебну
просторију док су чекали транспорт за Аустрију, усташе су их служиле
сланим пасуљем да би их мучили жеђу. На примједбе старих из групе
узимали су помало и тако избјегли тегобе а можда и у неким случаје-
вима смрт. Из Старе Градишке упућен је у Марибор, да би завршио у
Аустрији у логорима, не наводећи називе истих.48

Колонизација

Процес насељавања новог становништва у градовима и селима
око Концентрационог логора Јасеновац нису били спорадични случаје-
ви.49 Послије  пустошења  српских  села  многа  су  постала  предмет
пљачке, нека су претворена у економије логора, а поједина ће постати
логори за српско становништво током борби на планини Козари јула
1942.

У дневном извјештају Котарске области у Босанској Дубици од
10. јуна 1942, пише о пљачки српске имовине од стране усташке обра-
не из Јасеноваца, иако је имовина била запечаћена од стране општин-
ских органа. У Хрв. Дубици по документу остало је неколико Срба са
породицама.50

Самарџија je у монографији навео дио документа, тачније из-
вјештаја Велике жупе Сана и Лука Министарству хрватског домобран-

48 Миро Балабан, ,,Хапшење Срба у Босанској Дубици маја 1942“,  Козара у
Народноослободилачком рату,  записи и сјећања,  књига III,  Београд 1971,
601–604.

49 I. Goldstein, n. d., 545–546.
50 ЈУСП Доња Градина, Збирка докумената, Izvještaj kotarske oblasti u Bosans-

koj Dubici od 10. lipnja 1942, broj: Taj. 300/42 g, рег. 4/16, фасц. 2, док. 7.
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ства од 11. јуна 1942, у којем се описује начин пљачке имовине која
није прикривана већ се пљачкало и по дану.51

Потом је услиједила колонизација, наведени документи откри-
вају одакле су становници досељени. У првом документу од 10. јуна
1942. на подручје Хрв. Дубице насељавају се муслимани из Орахове52

(Градишка). Доста већу групу досељеника сачињавају Хрвати из Херце-
говине,  који  добијају  поменута  имања.  На  основу  двају  седмичних
извјештаја  Котарске  области  у  Босанској  Дубици од  20.  септембра
1943. год.53 и 1. јуна 1944. год.54 на подручју Котара Босанска Дубица
налази се, по првом, 1.015 избјеглица из Херцеговине, а по другом 800.
У првом извјештају из 1943. год. под тачкама један и два разматра се
политичка ситуација и сигурност на подручју котара, у коме се ком-
плетно подручје сем града и ближе околине налази у рукама парти-
зана. У другом извјештају из 1944. по истим тачкама разматрају се
идентична питања са истим закључцима. Поставља се питање зашто
се избјеглице насељавају у несигурна подручја. Да ли се ради о избје-
глицама или породицама чији су чланови ангажовани у УО? На основу
ауторовог увида у огроман број биографских података усташа са под-
ручја Бос. и Хрв. Дубице, поред локалних становника појављује се и ве-
лик број придошлих управо са подручја Херцеговине и других мјеста.55 

Поједини учесници у убиствима и логорисању

Гргачевић Мирко – усташки повјереник за Хрватску Дубицу. По-
ред многих акција против Срба, истакао се 30. маја, када су усташе
ухапсиле  1.336  лица  српске  националности,  која  су  депортована  у
Логор III (Циглана), а сва им имовина опљачкана. Идентификовано на
основу Окружне комисије за испитивање ратних злочина окупатора и
њихових помагача за Банију (ОКБ).56

51 D. Samardžija, n. d., 192–193.
52 Муслиманско становништво које је подржало НДХ, усљед поновног осваја-

ња Орахове од стране партизанских снага повукло се са војним формација-
ма НДХ, највјероватније 3/4. јуна 1942..

53 ЈУСП Доња Градина,  Збирка докумената,  Tjedni izvještaj kotarske oblasti u
Bosanskoj Dubici od 20. rujna 1943, broj: Taj. 263/43, неинвентарисано.

54 ЈУСП Доња Градина,  Збирка докумената,  Tjedni izvještaj kotarske oblasti u
Bosanskoj Dubici od 1. lipnja 1944, broj: Taj. 90/44, неинвентарисано.

55 M. Ručnov, n. d., 197–667.
56 M. Ručnov, n. d., 331–332.
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Марјановић Којић Антун, из Хрв. Дубице, један од најближих
сарадника Мирка Гргачевића. Једно вријеме био је и командант Дубич-
ких кречана по налазима ОКБ.57

Прпић Марјан, учествовао у прогонима Срба дубичког краја, ро-
дом из Церовљана (Хрв. Дубица), ОКБ.58

Вучичевић Мишко,  земљорадник из Церовљана, истакао се у
прогонима Срба 29. маја.59

Анка Зеленак, супруга Јоце Зеленка, пекара у Хрв. Дубици, кога
је денуцирала усташким властима јер је био Србин, као и његову сест-
ру, те су исти отпремљени у Логор V, а она је остала на његовом има-
њу.60

Крамарић Јосип Јозо, из Церовљана, учесник у мајском прогону
Срба.61

Бркан Марцел, сатник из првог усташко-обрамбеног здруга, је-
дан од главних актера хапшења Срба (ОКБ).62

Вјекослав Венко – римокатолички жупник из Хрв. Дубице, Гре-
та Бујановић – учитељица из истог мјеста, Крањ – сајџија, Јово Кљајо –
земљорадник,  Крешо Трнинић  – погинуо у борбама са партизанима,
Идриз Чаушевић Белега – гостионичар, Петровић – општински запис-
ничар, Матија Мишковић – општински стражар, Штефо Барић – опш-
тински благајник,  Фердинанд Ридл (Riedl), гостионичар и општински
начелник,  Илија Шабељ, жандарм у пензији,  Пајица Владић, земљо-
радник, Ринџе – кћер земљорадника, име није познато,  Иван Брауно-
вић  – земљорадник из села Баћин,  Никола Блиња,  Игњат Блиња и
његов син Матија – земљорадници, Ђуро Вауповић земљорадник, Ми-
јо Ликић – жељезничар, Иван Иврић – земљорадник, Ђуро Глаженић –
земљорадник, Рока Крзнар – земљорадник, Павао Крзнар – земљорад-
ник,  Петар Крзнар  – земљорадник,  Никола Ципрић  – земљорадник,
Ђуро Крамарић  – усташки ројник и земљорадник,  Петар и Никола
Блажевић – земљорадници сви из Хрв. Дубице.

Авдо Церић, посједник из Босанске Дубице са оцем (непознато
име), Васиљ, непознато име, командант мјеста Бос. Дубица и усташки

57 Isto, 449.
58 Isto, 530.
59 V. Dedijer A. Miletić, n .d., 629.
60 Isto, 629.
61 Isto, 629, M. Ručnov, n. d., 392.
62 M. Ručnov, n. d., 237.
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поручник, могуће да се мисли на Станишу Васиља, једног од познатих
усташких злочинаца и масовних убица.63

Поименични списак страдалих

Попис је подијељен на два дијела – у првом списку су жртве са
подручја Хрватске Дубице, а у другом из Босанске Дубице.

Хрватска Дубица

Коришћени су пописи СУБНОР-а из 1950.64 и из 1973.65 године
за општину Костајница. У списку убијених прво се наводи презиме,
име оца, име жртве, потом мјесто рођења, датум рођења, датум хап-
шења, мјесто смрти и национална припадност.

1. Бабочаић (Антонија) Милка, Дубица, 10. 8. 1877. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српки-
ња
2. Бабочаић (Антонија) Ђуро, Дубица, 4. 5. 1938. – Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
3. Бабочаић (Антонија) Миле, Дубица, 1876. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
4. Бабочаић (Душан) Милева, Дубица, 10. 11. 1936. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српки-
ња
5. Бабочаић (Ђуро) Анка, Дубица, 1909. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
6. Бабочаић (Никола) Ђуја, Слабиња, 9. 9. 1882. – 30. 5. 1942, Конце-
нтрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
7. Бабочаић (Никола) Милка, Дубица, 10. 7. 1880. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
8. Бабочаић (Перо) Војин, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин

63 V. Dedijer A. Miletić, n. d., 629. 
64 ЈУСП Доња Градина, SUBNOR,  Podaci o poginulim, ubijenim, nastradalim ili

nestalim građanima sa teritorija F. N. R. J. u toku II. svjetskog rata, 1950.
65 ЈУСП Доња Градина, Radna grupa za prikupljanje i obradu podataka o palim

borcima i  žrtvama fašističkog terora Kostajnica, Popisna lista palih boraca i
žrtava fašističkog terora, 1973.
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9. Баста  (Милош)  Душан,  Дубица,  15.  3.  1926.  –  30.  5.  1942,  из
логора V транспортован на присилан рад у Њемачку, погинуо је 1944.
у Линцу од авионске бомбе, Србин
10. Баста (Петар) Миле, Лапац, 1870. – 30. 5. 1942, Дубица, Србин
11. Баста (Васо) Јован, Уштица, 1885. – 30. 5. 1942, Дубица, Србин
12. Баста (Миле) Јован, Дубица, 1907. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
13. Бероња (Стеван) Милан, Приједор, 7.9.1889. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
14. Бошчанин (Ђуро) Душан, Слабиња, 10. 5. 1902. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
15. Бузаџић (Антун) Ана, Сисак, 1902. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Хрватица
16. Бојић  (Васо)  Босиљка,  Дубица,  1932,  Концентрациони  логор
Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
17. Бојић (Васо) Петар, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
18. Богојевић (Никола) П. Дубица, 1898. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац , Дубичке кречане, Србин
19. Богојевић (Илије) Милка, Дубица, 1937, Концентрациони логор Ја-
сеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
20. Борић (Јово) Аница, Дубица, 1886. – 30. 5. 1942, Церовљани, Срп-
киња
21. Борић (Васо) Марија, Дубица, 1908. – 30. 5. 1942, Дубица, Српки-
ња
22. Борић (Васо) Илија, Дубица, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
23. Борић ? Миле, Дубица, 1865. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
24. Борић ? Савка, Дубица, 1867. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
25. Борић ? Ана, Дубица, 1905. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
26. Борић (Матија) Анђа, Дубица, 1879. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
27. Бронза (Марко) Ана, Дубица, 1870. – 30. 5. 1942, Хрватска Дубица,
Српкиња
28. Биуковић (Стево) Мара, Дубица, 1905. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
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29. Биуковић (Тешо) Анка, Слабиња, 1932. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
30. Биуковић (Милош) Јово, Слабиња, 1899. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Србин66

31. Бодиловић (Јован) Анђа, Дубица, 1871. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
32. Бодиловић (Стеве) Јован, Дубица, 1884. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
33. Васић (Стево) Вукосава, Илок, 8. 9. 1860. – 30. 5. 1942, убијена у
породичној кући у Дубици, Српкиња
34. Велимир (Илија) Пелка, Церовљани, 1919. – 30. 5. 1942, Њемачка
– током боравка на присилном раду, Српкиња
35. Велимир (Милан) Јово, Церовљани, 1926. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
36. Велимир Милица, Уштица, 1872. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
37. Велимир (Јово) Миља, Церовљани, 1879. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
38. Велимир (Илија) Миле, Церовљани, 1902. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
39. Велимир (Ђуро) Илија, Церовљани, 1932. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
40. Велимир (Ђуро) Перо, Церовљани, 1939. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
41. Велимир (Ђуро) Милорад, Церовљани, 1937. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
42. Велимир Пелка, Церовљани, 1897. – 30. 5. 1942, током боравка на
присилном раду у Њемачкој, Српкиња
43. Велимир (Петар) Мара, Церовљани, 1886. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
44. Вучетић (Петар) Сока, Дубица, 6. 5. 1933. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
45. Вучетић ? Пелка, Дубица, 8.5. 1902. – 30. 5. 1942, из Логора V упу-
ћена у Њемачку на присилан рад гдје је нестала, Српкиња

66 Власник кречане и трговац из Хрватске Дубице, усташе су кречане претво-
риле у дио Концентрационог логора Јасеновац у првој половини 1942. Слу-
жио је усташама при процесу производње креча који је поред грађевинског
материјала служио и за посипање убијених жртава.
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46. Вукас (Стојан) Миле, Дубица, 7. 9. 1880. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
47. Вукас (Стојан) Нико, Дубица, 7. 8. 1889. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
48. Вукас Милица, Церовљани, око 70 год. ? – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
49. Вукас Анђа, Церовљани, 1874. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
50. Вукас (Нико) Марица, Церовљани, 1901. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
51. Вукас Митар, Церовљани, 1942. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
52. Вукас (Васо) Васо, Церовљани, 1874. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
53. Вукас (Васо) Јово, Церовљани, 1903. – 30. 5. 1942, Копривница,
Србин
54. Вукас Нико, Церовљани, 1879. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
55. Вранешевић (Ђуро) Милка, Дубица, 10. 4. 1896. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
56. Вранешевић (Нико) Миле, Дубица, 10. 5. 1895. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка) – 20. јун
1942, Србин
57. Вранешевић (Стеван) Никола, Дубица, 1868. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка) – 20. јун 1942,
Србин
58. Вранешевић (Јово) Ката, Дубица, 2. 3. 1877. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
59. Вицковић (Душко) Милица, Дубица, 1881. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
60. Вицковић (Мита) Милица, Дубица, 9. 7. 1889. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
61. Вицковић (Миле) Ковиљка, Дубица, 28. 1. 1933. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
62. Вицковић (Миле) Милка, Дубица, 7. 7. 1931. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
63. Вицковић (Ђука) Митар, Дубица, 15. 10. 1880. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
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64. Вицковић (Митар) Пелка, Дубица, 9. 7. 1895. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
65. Вицковић (Јово) Анђа, Дубица, 6. 7. 1880. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
66. Војишић (Никола) Миле, Дубица, 1886. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Дубичке кречане) 1944, Србин
67. Војишић (Лозо)  Пела,  Дубица,  1887.  –  30.  5.  1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
68. Вранешевић (Митар) Јованка, Дубица, 15. 7. 1923. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Срп-
киња
69. Вранешевић (Митар) Ката, Дубица, 9. 7. 1931. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
70. Вранешевић (Иван) Сока, Дубица, 1903. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
71. Вранешевић (Иван) Дмитар, Дубица 1935. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
72. Вранешевић (Иван) Ђуро, Дубица 1937. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
73. Вранешевић (Иван) Јово, Дубица 1938. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
74. Вранешевић (Јово) Петар, Дубица, 1905. – 25. 5. 1942, Концентра-
циони логор Земун, Србин
75. Вранешевић (Петар) Миле, Дубица, 1927. – 25. 5. 1942, Концен-
трациони логор Земун, Србин
76. Врсајко (Стеван) Јован, Дубица, 1885. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
77. Врсајко (Ђурађ) Кристина, Дубица, 1886. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
78. Врсајко (Јован) Милка, Дубица, 1912. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
79. Врсајко (Миле) Никола, Дубица, 1873. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
80. Врсајко Јелица, Дубица, 1877. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
81. Вујичић (Душан)  Станиша,  Дубица,  20.  6.  1933.  –  30.  5.  1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
82. Вујичић (Ђуро) Никола, Церовљани, 1931. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
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83. Вујичић (Ђуро) Ђорђе, рођен у САД, око 15 година . – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
84. Владета (Петар) Миља, Церовљани, 8. 7. 1885. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
85. Вучковић (Матија) Јован, Дубица, 1873. – 30. 5. 1942, Хрватска
Дубица, Србин
86. Вучковић (Јован) Ђока, Дубица, 1896. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Дубичке кречане), Србин
87. Вучковић (Матија) Вукашин, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
88. Вучковић (Стево) Мила, Дубица, 1885. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
89. Вучковић (Никола)  Сава,  Дубица,  1886.  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
90. Вучковић (Никола)  Анђа,  Дубица,  1888.  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
91. Вучковић (Стево) Милица, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
92. Вучковић  (Стево)  Миле,  Дубица,  1885.  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
93. Вучковић (Никола)  Сава,  Дубица,  1886.  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
94. Вучетић (Никола) Пела, Дубица, 1884. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
95. Вучетић (Иван) Милка, Дубица, 1919. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
96. Вучетић (Никола) Мара, Дубица, 1924/34. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
97. Вучетић (Никола) Милан, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
98. Вучетић (Никола) Миле, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
99. Вучетић Ђуричић (Стево) Ката, Дубица, 1884. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
100. Вучетић (Стево) Илија, Дубица, 1882. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
101. Вучетић (Стево) Даница, Дубица, 1923. – 30. 5. 1942, Хрватска Ду-
бица 1942, Српкиња
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102. Вучетић (Перо) Стево, Дубица 1886. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
103. Вујаковић (Никола) Драгица, Дубица, 1932. – 30.  5.  1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
104. Видовић (Мирко) Јула, Дубица, 1904. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
105. Видовић (Никола) Марица, Дубица, 1920. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
106. Видовић  (Вукашина)  Јагода,  Дубица,  1923.  –  30.  5.  1942,  Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
107. Владета (Петар) Перица, Церовљани, 1888. – 30. 5. 1942, Церов-
љани, Србин
108. Владета (Јефто) Ђуја, Церовљани, 1884. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
109. Владета (Ђуро) Никола, Церовљани, 1935. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
110. Владета (Ђуро) Десанка, Церовљани, 1937. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
111. Владета (Стево) Ката, Церовљани, 1877. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
112. Грахоња (Кузман) Ана, Дубица, 1884. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
113. Грахоња (Моица) Радојка, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
114. Грахоња (Моица) Мирјана, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
115. Грујичић (Миле) Милка, Дубица, 4. 5. 1938. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
116. Груичић (Миле) Васо,  Дубица,  1869.  –  30.  5.  1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
117. Груичић (Васо) Ђуро, Дубица, 1887. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
118. Груичић (Ђуро) Миле, Дубица, 1932. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
119. Груичић (Ђуро) Васо, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
120. Грујичић Миља, Живаја, око 55 година – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
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121. Грујичић (Миле) Мара, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
122. Глумшић (Миле) Ана, Церовљани, 1893. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Српкиња
123. Грубер Стево, Церовљани, 1885. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
124. Грубер (Никола) Ана, Церовљани, 1880. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
125. Грубер (Стево) Јела, Церовљани, 1907. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
126. Грубер (Трифун) Милан, Церовљани, 1939. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
127. Грубер (Трифун) Ђуро, Церовљани, 1941. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
128. Давидовић Јанко, Двор на Уни, 7. 8. 1911. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
129. Дакић (Проко) Ђуро, Дубица, 1898. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
130. Дакић  (Проко)  Стево,  Дубица,  1899.  –  30.  5.  1942,  Хрватска
Дубица, Србин
131. Дакић (Проко)  Петар,  Дубица,  1903.  –  30.  5.  1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
132. Дакић (Ђуро)  Милош, Дубица,  1926.  –  30.  5.  1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Србин
133. Дакић (Ђуро) Илија, Дубица, 1930. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Дубичке кречане), Србин
134. Дакић (Јово) Јока, Дубица, 1904. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Дубичке кречане), Србин
135. Делибашић Стеван, Дубица, 1873. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
136. Дерикућа (Митар) Стево, Церовљани, 1889. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
137. Дерикућа Ката, Церовљани, 1895. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Земун, Српкиња
138. Драгишић (Јово) Бранко, Дубица, 11. 3. 1929. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
139. Драгишић (Јово) Михаило, Дубица, 20. 5. 1927. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
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140. Драгишић (Јово) Јово, Дубица, 10. 10. 1935. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
141. Драгишић (Јово) Милутин, Дубица, 1929. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
142. Драгишић Марија, Дубица, Дубица, 21. 4. 1892. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
143. Драгишић Јово, Комогавина, 10. 2. 1887. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
144. Ђаковић (Јово) Никола, Дубица, 1857. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
145. Ђаковић (Јово) Петар, Дубица, 1858. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
146. Ђаковић (Матија) Ђуро, Дубица, 1932. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
147. Ђаковић (Матија) Никола, Дубица, 1934. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
148. Ђаковић (Матија) Десанка, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942., Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
149. Ђаковић (Матија) Мара, Дубица, 1941. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
150. Ђурић (Миле) Митар, Дубица, 10.7.1929. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
151. Ђуричић (Петар) Анђа, Дубица, 10.9.1893. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
152. Ђуричић  (Петар)  Петар,  Дубица,  28.  7.  1939.  –  30.  5.  1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
153. Ђуричић (Ђуро) Ђуја, Дубица, 20.5.1885. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
154. Ђуричић (Миле) Љубица, Дубица, 10. 10. 1912. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
155. Ђуричић (Никола) Јово,  Дубица, 6. 7.  1894. – 30. 5.  1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
156. Ђуричић (Стево) Ката, Дубица, 10. 9. 1898. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
157. Ђуричић (Милош) Милан, Дубица, 1914. – 30. 5. 1942, гробље у
Бос. Дубици, Србин
158. Ђуричић (Милан) Милош, Дубица, 1914. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
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159. Ђуричић (Миле) Љуба, Дубица, 1919. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
160. Ђуричић (Милан) Ката, Дубица, 1938. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
161. Ерак (Никола) Анђа, Дубица, 5. 1. 1886. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
162. Ервећанин (Бошко) Растко, Дубица, 9. 11. 1937. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
163. Ервећанин (Бошко) Радомир, Дубица, 20. 3. 1933. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
164. Ервећанин (Бошко) Ковиљка, Дубица, 19. 10. 1928. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српки-
ња
165. Ервећанин (Бошко) Вјера, Дубица, 6. 7. 1926. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
166. Ервећанин (Перо) Радосова, Дубица, 11. 5. 1898. – 30. 5. 1942,
Концентрациони  логор  Јасеновац  (Логор  V  –  Стара  Градишка),
Српкиња
167. Ервећанин Митар, Дубица, 17. 10. 1857. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
168. Жижа Пелка, Дубица, 10. 5. 1859. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
169. Завишић (Никола) Анка, Дубица, 7. 8. 1905. – 30. 5. 1942, Хрватска
Дубица 1944, Српкиња
170. Завишић (Никола) Пелка, Дубица 7. 9. 1880. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
171. Завишић (Јово) Душан, Дубица, 11. 5. 1938. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
172. Завишић (Петар) Вида, Дубица, 15. 6. 1939. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
173. Завишић (Петар) Чедомир, Дубица, 18. 11. 1937. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
174. Завишић (Симо) Анка, Дубица, 10. 6. 1915. – 30.  5.  1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
175. Завишић (Никола) Ђорђе, Дубица, 7. 5. 1932. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
176. Завишић (Никола) Милка, Дубица, 27. 2. 1922. – 30. 5. 1942, Ње-
мачка, Српкиња
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177. Закланац (Јово) Анушка, Дубица, 1916? – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
178. Закланац Ката, Церовљани, 1903. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
179. Закланац (Стево) Ђуро, Церовљани, 1936. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
180. Закланац (Стево) Мара, Церовљани, 1938. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
181. Закланац (Стево) Ана, Церовљани, 1884. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
182. Закланац (Никола) Петра, Церовљани, 1937. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
183. Закланац (Никола) Невенка, Церовљани, 1939. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
184. Закланац Тешо, Дубица, 1885. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
185. Закланац (Никола) Јула, Дубица, 1886. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
186. Закланац Савка, Дубица, 1885. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
187. Зелењак (Стево) Јово, Дубица, 10. 7. 1903. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
188. Здјелар (Васо) Анђа, Дубица, 1892. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
189. Змијањац (Иве) Васо, Дубица, 1871. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
190. Змијањац (Миле) Ђуро, Дубица, 1890. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
191. Змијањац (Миле) Пелка, Дубица, 1892. – 30. 5. 1942., Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
192. Змијањац (Ђуре) Стево, Церовљани, 1927. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
193. Зубовић (Никола) ?, Дубица, 1893. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
194. Зубовић (Живка) Пела, Дубица, 1923. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
195. Зубовић (Јово) Мара, Дубица, 1940. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
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196. Зубовић Миља, Дубица, 1875. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
197. Иванчевић (Ђуро) Миленко, Дубица, 2. 12. 1941. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
198. Исаић (Миле) Ђорђе, Дубица, 17. 4. 1938. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
199. Исаић (Миле) Мира, Дубица 17. 3. 1938. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
200. Иванишевић (Лука) Стево, Дубица, 1883. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Србин
201. Иванишевић (Мирко) Јованка, Дубица, 1881. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
202. Иванишевић (Стево) Душан, Дубица, 1914. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Земун, Србин
203. Иванишевић (Стево) Стево, Дубица, 1909. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Земун, Србин
204. Иванишевић (Ђуро) Ката, Дубица, 1911. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
205. Иванишевић (Стево) Марија, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
206. Иванишевић (Илија) Ана, Дубица, 1917. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
207. Иванишевић (Стево) Милка, Дубица, 1917. – 30. 5. 1942, Концент-
рациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
208. Иванишевић (Стево) Ђуро, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Србин
209. Иванишевић (Стево) Мара, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
210. Иванишевић (Стево) Јованка, Дубица, 1940. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
211. Иванчевић (Ђуро) Миленко, Дубица, 1941. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
212. Јаношевић (Душан) Вукосава, Дубица, 27. 1. 1936. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Српкиња
213. Јаношевић (Душан) Никола, Дубица, 12. 7. 1940. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
214. Јаношевић (Душан) Драгиња, Дубица, 10. 8. 1933. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка),  Срп-
киња
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215. Јаношевић (Тривун) Ката, Дубица, 10. 8. 1880. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
216. Јаношевић (Никола) Душан, Дубица, 1903. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
217. Јеринић (Илија) Стево, Дубица, 1884. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
218. Јеринић (Јово) Јово, Дубица, 1875. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
219. Јелисавац (Стеван) Мара, Дубица, 1875. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
220. Јаношевић Пелка, Дубица, 1882. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
221. Кадмановић (Моице?) Марица, Дубица, 1909. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
222. Кадмановић (Милош) Милица, Дубица, 1932. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
223. Кадмановић (Милош) Јула, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
224. Кадмановић (Никола) Илија, Дубица, 1894. – 30. 5. 1942, Дубица,
Србин
225. Кадмановић (Кузман) Стево, Дубица, 1878. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
226. Кадмановић (Никола) Анђа, Дубица, 1890. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
227. Кадмановић (Стево) Ката, Дубица, 1895. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
228. Кадмановић (Ђуро) Милка, Дубица, 1923. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
229. Кадмановић  (Ђуро)  Јела,  Дубица,  1905.  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
230. Кадмановић (Јован) Ђуро, Дубица, 1872. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
231. Кадмановић (Јован) Ана, Дубица, 1883. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
232. Кадмановић (Милош) Ђуро, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
233. Каин Мара, Дубица, 1886. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
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234. Каин Јока, Дубица, 1874. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор Ја-
сеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
235. Каин (Стево) Милан, Дубица, 1925. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
236. Каралић (Јово) Милош, Церовљани, 1910. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Србин
237. Каралић (Јаков) Ђуја, Церовљани, 1914. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
238. Каралић (Милоја) Ђуро, Церовљани, 1937. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
239. Каралић (Милоја) Мара, Церовљани, 1940. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
240. Кесоња (Симо) Лазо, Дубица, 10. 7. 1882. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
241. Кесоња (Миле) Пелка, Дубица, 5. 10. 1889. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
242. Кесоња (Јован) Илија, Дубица, 7. 7. 1913. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
243. Кесоња (Миле) Митар, Дубица, 7. 9. 1931. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
244. Кесић (Матија) Ђуро, Дубица, 1938. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
245. Кесић Ана, Дубица, 1867. – 30. 5. 1942, Дубица, Српкиња
246. Кескеновић (Стево) Петар, Дубица, 1884. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
247. Кескеновић (Васо) Ката, Церовљани, 1885. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
248. Кескеновић (Никола) Пелка, Дубица, 1872. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
249. Кескеновић (Јово) Ана, Дубица, 1912. – 30. 5. 1942, Концентрацио-
ни логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
250. Ковачевић Петар, Дубица, 1890. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
251. Ковачевић Сока, Дубица, 1871. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
252. Ковачевић (Миле) Петар, Дубица, 1885. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
253. Ковачевић Пелка, Дубица, 1892. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
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254. Ковачевић (Ђуро) Анка, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
255. Ковачевић (Матија) Јован, Дубица, 1892. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
256. Ковачевић (Лазо) Ката, Дубица, 1873. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
257. Ковачевић (Матија) Милош, Дубица, 1909. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
258. Ковачевић Милка, Дубица, 1910. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
259. Ковачевић (Миле) Наталија, Дубица, 1894. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
260. Ковачевић (Матија) Ђуро, Дубица, 1894. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Србин
261. Коић (Јово) Јово, Дубица, 25. 1. 1937. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
262. Коић (Јово) Илија, Дубица, 12. 7. 1935. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
263. Коић (Јово) Миле, Дубица, 10. 5. 1877. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
264. Којић (Миле) Сока, Дубица, 1875. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
265. Кривошић (Јово) Драгиња, Дубица, 1870. – 30. 5. 1942, Дубица,
Српкиња
266. Кривошић (Ђуро) Милан, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка) 5. 7. 1942, Србин
267. Кривошић (Петар) Миља, Дубица, 1905. – 30. 5. 1942, Дубица 20.
9. 1942, Српкиња
268. Кривошић (Стево) Ђуро, Дубица, 1896. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор III – Циглана) 20. 9. 1944, Србин
269. Кривошић (Стево) Дмитар, Дубица, 1901 – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор III – Циглана) 20. 9. 1944, Србин
270. Кривошић (Никола) Матија, Дубица, 1883. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
271. Кривошић (Младен) Јела, Дубица, 1883. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
272. Кривошић (Матија) Ђуро, Дубица, 1905. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
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273. Кривошић (Васо) Милка, Церовљани, 1882. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
274. Кривошић (Јово) Ката,  Дубица, 1934. – 30.  5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
275. Кривошић (Јово) Милица, Дубица, 1938. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
276. Кривошић (Јово) Сока, Дубица, Дубица, 1940. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
277. Кривошић (Дмитар)  Марица,  Дубица,  1912.  –  30.  5.  1942,  Ње-
мачка, Српкиња
278. Кривошић (Милош) Дмитар, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Њемачка,
Србин
279. Кривошић (Стеван) Јела, Дубица, 1881. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
280. Кривошић (Илија) Ђуро, Дубица, 1941. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
281. Кривошић (Јово) Душанка, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
282. Кривошић (Јово) Анка, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
283. Кривошић (Антонија) Смиља, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
284. Кривошић (Антонија) Мира, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
285. Кривошић Марија, Дубица, 1871. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
286. Кривошић Антонија, Дубица, 1906. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
287. Кривошић (Јово) Душан, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
288. Кривошић (Јово) Анка, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
289. Крњајић Божо, Дубица, 14. 1. 1932. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
290. Крњаић (Стево) Јелица, Дубица, 1893. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
291. Крњаић (Стево) Невенка, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Српкиња
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292. Крушка (Ђуро) Никола, Дубица, 8. 5. 1940. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
293. Крушка (Миле) Мира, Дубица, 2. 2. 1942. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
294. Крушка (Перо) Јелица, Дубица, 8. 3. 1892. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
295. Крушка (Душан) Мара, Дубица, 15. 4. 1941. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
296. Крушка (Митар) Богдан, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
297. Крушка (Стево)  Анка,  Дубица,  1880.  –  30.  5.  1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
298. Крушка (Дмитар) Никола, Дубица, 1941. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
299. Крушка (Миле)  Мара,  Дубица,  1880.  –  30.  5.  1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
300. Крушка (Илија) Велинка, Дубица, 1938. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
301. Крушка (Митар) Богданка, Церовљани, 1937. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
302. Крушка Анка, Церовљани, 1877. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
303. Кукавица Никола, Дубица, 7. 10. 1879. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
304. Кукавица (Митар) Павлија, Дубица, 2. 8. 1876. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
305. Лабов (Иван) Марко, Дубица, 1887. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
306. Лабов (Никола) Јованка, Дубица, 1909. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
307. Личанин  (Никола)  Дмитар,  Церовљани,  1909.  –  30.  5.  1942,
Концентрациони логор Земун, Србин
308. Личанин (Митар) Никола, Церовљани, 1932. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
309. Личанин (Митар) Анка, Церовљани, 1939. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
310. Личанин (Митар) Невенка, Церовљани, 1938. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
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311. Личанин Миља, Дубица, 1881. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
312. Личанин (Јово) Милица, Церовљани, 1935. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
313. Личанин (Јово)  Ђука,  Церовљани,  1937.  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
314. Лочанин (Јово)  Миле, Церовљани, 1939. – 30.  5.  1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
315. Ловрић Јово, Дубица, 1887. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
316. Мајсторовић Миља, Дубица, 2. 5. 1876. – 30. 5. 1942, Концентр-
ациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
317. Мајсторовић (Тешо) Стеван, Дубица, 1895. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Земун, Србин
318. Мајсторовић (Тешо) Миле, Дубица, 1903. – 30. 5. 1942, Православ-
но гробље Урије – Босанска Дубица, Србин
319. Мајсторовић (Тешо) Јован, Дубица, 1898. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Земун, Србин
320. Мајсторовић Тешо, ?, 1870. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
321. Мајсторовић  (Миле)  Стево,  Дубица,  1926.  –  30.  5.  1942,  Кон-
центрациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Србин
322. Мајсторовић  (Стево)  Миле,  Дубица,  1925.  –  30.  5.  1942,  Кон-
центрациони логор Јасеновац (Дубичке кречане) 1944., Србин
323. Манојловић (Перо) Чедо, Дубица, 9. 7. 19? – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
324. Манојловић (Перо) Евица, Дубица, 10. 6. 188? – 30. 5. 1942, Ду-
бица 5. 10. 1944, Српкиња
325. Манојловић (Томо) Милка, Живаја, 10. 6. 19? – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
326. Манојловић (Перо) Ђуро, Дубица, 4. 7. 193? – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
327. Манојловић (Љубан) Евица, Дубица, 1904. – 30. 5. 1942, Дубица
1944, Српкиња
328. Манојловић (Петар) Милка, Живаја, 1910. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
329. Манојловић (Петар) Чедо, Дубица, 1930. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин

137



Топола — ЈУ СП Доња Градина година V, број 5 (2019)

330. Манојловић (Петар) Ђуро, Дубица, 1932. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
331. Манојловић (Петар) Александар, Дубица, 1938. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
332. Мартиновић Нико, Церовљани, 1885. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
333. Мартановић/Мартиновић (Никола) Драгиња, Церовљани, 1910. –
30. 5. 1942. Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градиш-
ка), Српкиња
334. Мартановић/Мартиновић (Никола) Стево, Церовљани, 1903. – 30.
5. 1942, Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка),
Србин
335. Мартановић (Никола) Марко, Церовљани, 1872. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
336. Матаруга (Стеван) Пела, Дубица, 19? – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
337. Матаруга (Милорад) Божо, Дубица, 1930. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
338. Матаруга (Милорад) Јово, Дубица, 1931. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
339. Матаруга (Милорад) Милан, Дубица, 1933. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
340. Митровић (Миле) Јово, Дубица, 7. 9. 1878. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
341. Митровић (Сава) Павлија, Дубица, 27. 12. 1941. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
342. Митровић (Никола) Анка, Дубица, 4. 6. 1932. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
343. Митровић (Никола) Јово, Дубица, 7. 10. 1903. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана) 1943., Србин
344. Митровић (Душан) Стево, Дубица, 11. 6. 1935. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
345. Митровић (Душан) Бранко, Дубица, 25. 8. 1933. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
346. Митровић (Перо) Мара, Дубица, 22. 5. 1898. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
347. Митровић (Љубо) Никола, Дубица, 1941. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
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348. Мијатовић (Лука) Јока,  Јасеновац,  1881.  –  30.  5.  1942,  Дубица,
Српкиња
349. Миличић (Ђуро) Ката, Јасеновац, ? – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
350. Миличић (Јово) Петар, Дубица, ? – 30. 5. 1942., Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
351. Мишљеновић (Митар) Божо, Дубица, ? – 30. 5. 1942, Њемачка 5.
5. 1945, Србин
352. Мишљеновић (Митар) Митар, Дубица, ? – 30. 5. 1942, Њемачка
19. 4. 1944, Србин
353. Мишљеновић (Илија) Стоја, Дубица, ? – 30. 5. 1942, Дубица, Срп-
киња
354. Мишљеновић (Нико) Сока, Дубица, ? – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
355. Мишљеновић (Илија) Никола, Дубица, ? – 30. 5.  1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
356. Мишљеновић (Никола) Ђуро, Дубица, 19. 3. ? – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
357. Мишљеновић (Љубан) Паша, Дубица, ? – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
358. Мишљеновић (Илија) Никола, Дубица, ? – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
359. Мишљеновић (Илија) Паша, Дубица, 1896. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
360. Мишљеновић  (Ђуро)  Петар,  Дубица,  ?  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
361. Мишљеновић (Јово) Стоја, Дубица, 1874. – 30. 5. 1942, Дубица,
Српкиња
362. Мишљеновић Ђуја, Дубица, 1870. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
363. Миљановић (Никола) Даница, Дубица, 15. 2. ? – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
364. Миловчевић (Јово) Сока, Дубица, 7. 10. 1882. – 30. 5. 1942, Шаш
1944, Српкиња
365. Миловчевић (Глиго) Анђа, Дубица, 5. 10. 1912. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
366. Миловчевић (Тешо)  Никола,  Дубица,  4.  1.  1940.  –  30.  5.  1942,
Живаја, Србин
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367. Миловчевић  (Столе)  Анђа,  Дубица,  1892.  –  30.  5.  1942,  Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
368. Миловчевић (Никола)  Миле,  Дубица,  1884.  –  30.  5.  1942,  Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
369. Миловчевић (Миле) Ђуја, Дубица, 1917. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
370. Миловчевић Јела, Дубица, 1881. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
371. Милановић (Јово) Милка, Дубица, 10. 11. 1895. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
372. Милановић (Јово) Миле, Дубица, 12. 11. 1940. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
373. Милановић (Јован) Душан, Дубица, 10. 8. 1931. – 30. 5. 1942, Ду-
бица 1943, Србин
374. Милановић (Јован) Анка, Дубица, 16. 10. 1926. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
375. Милановић (Петар) Јован, Дубица, 25. 2. 1895. – 30. 5. 1942, Ду-
бица, убијен након рата 1946, Србин
376. Милановић (Никола) Марија, Дубица, 15. 9. 1892. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Срп-
киња
377. Миланковић (?) ?, Дубица, 1881. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), ?
378. Миланковић (Никола) ?, Дубица, 1890. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), ?
379. Милчић Петар, Дубица, 1856. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
380. Милчић Ката, Јасеновац, 1870. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
381. Милешевић Петар, Дубица, 1887. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
382. Мирић (Јово) Мара, Дубица, 1919. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
383. Мишљеновић (Ђуро) Десанка, Дубица, 6. 5. ? – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
384. Мишљеновић (Ђуро) Миле, Дубица, 10. 10. ? – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
385. Мишљеновић (Миле) Анка, Дубица, 10. 5. 1935. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
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386. Мишљеновић (Миле) Ката, Дубица, 11. 8. 1939. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
387. Мишљеновић (Михајло) Дамјан, Дубица, 1882. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
388. Мишљеновић Стоја, Дубица, 1870. – 30. 5. 1942, Дубица, Српкиња
389. Мишљеновић (Миле) Милан, Дубица, 1906. – 30. 5. 1942, Дубица,
Српкиња
390. Млађеновић Павлија, Дубица, 1882. – 30. 5. 1942, Концентрацио-
ни логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
391. Млађеновић  (Ђуре)  Гојко,  Дубица,  1938.  –  30.  5.  1942,  Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
392. Млађеновић  (Ђуро)  Илија,  Дубица,  1936.  –  30.  5.  1942,  Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
393. Наранчић (Јово) Теодор/Тешо, Дубица, 15. 4. 1903. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
394. Наранчић (Јово) Мара, Дубица, 1885. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
395. Наранчић (Антонија) Јово, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
396. Наранчић (Антонија) Мила, Дубица, 1941. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
397. Наранчић (Антонија) Нико, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
398. Наранчић (Ђуро) Нада, Дубица, 21. 1. 1938. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
399. Наранчић (Стево) Мара, Дубица, 10. 6. 1893. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
400. Наранчић (Нико) Антонија, Дубица, 10. 6. 1938. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
401. Николић  (Матија)  Ђ?,  Дубица,  1923.  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
402. Николић (Матија) Божо, Дубица, 1933. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
403. Николић (Стево) Милица, Дубица, 1932. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
404. Николић (Стево) Сока, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
405. Николић (Васо)  Анђа,  Дубица,  1900.  –  30.  5.  1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
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406. Николић (Стеван) Јово, Дубица, 1877. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
407. Николић (Васо) Невенка, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
408. Обрадовић Ђуја, Церовљани, 1887. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
409. Обрадовић (Стево) Стево, Церовљани, 1882. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
410. Обрадовић (Илија) ?, Дубица, 1900. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
411. Обреновић (Милош) Стево, Дубица, 1940. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
412. Обреновић (Никола) Јово, Дубица, 1884. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
413. Обреновић (Миле) Пелка, Дубица, 1891. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
414. Обреновић (Јаћим) Миле,  Дубица,  1870.  –  30.  5.  1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
415. Обреновић  (Никола)  Миле,  Дубица,  10.1.1931.  –  30.  5.  1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
416. Обреновић (Никола) Пелка, Дубица, 14. 1. 1937. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
417. Обреновић (Јаћим) Стево, Дубица, 1877. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
418. Обреновић (Зоран) Ђуја, Дубица, 1879. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
419. Обреновић (Илија) Миливој, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
420. Обреновић (Милош) Милица, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
421. Обреновић Марија, Дубица, 1857. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
422. Обрадовић Драгиња, Дубица, 1892. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
423. Ожеговић Стево, Церовљани, 1862. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
424. Ожеговић Јагода, Церовљани, 1897. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
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425. Ожеговић (Стево) Нико, Церовљани, 1881. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
426. Окука (Илија) Стево, Дубица, 1882. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
427. Оука (Лазо) Милица, Дубица, 1887. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
428. Оука (Стево) Марица, Дубица, 1910. – 30. 5. 1942, Ђаково, Срп-
киња
429. Оука Стево, Дубица, 1933. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор Ја-
сеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
430. Оука (Јово)  Љубомир,  Дубица,  1888.  –  30.  5.  1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
431. Пантелић  Томаш  (Ђуро)  Митар,  Церовљани,  ?  –  30.  5.  1942,
Дубица, Србин
432. Пантелић Томаш (Митар) Мара, ? – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
433. Пантелић (Ђуро) Дмитар, Церовљани, 1908. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Србин
434. Пантелић (Митар) Мара, Дубица, 1932. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
435. Пантелић (Митар) Мира, Дубица, 1938. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
436. Пантелић (Митар) Невена, Дубица, 1940. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
437. Пантелић (Митар) Миле, Церовљани, 1897. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
438. Пантелић (Јово) Мишо, Церовљани, 1938. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
439. Пантелић (Васо) Васо, Церовљани, 1872. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
440. Пантелић (Гаге) Драгиња, Церовљани, 1877. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
441. Пантелић (Душан) Љубица, Церовљани, 1939. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
442. Пауковић (Јово)  Иван, Дубица, 1888. –  30.  5.  1942,  Концентра-
циони логор Земун, Србин
443. Пауковић (Ђуро) Мара, Церовљани, 1921. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
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444. Пауковић Ђуја, Церовљани, 1870. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
445. Пауковић (Стево) Милка, Церовљани, 1890. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
446. Пауковић (Васо) Ђуро, Церовљани, 1888. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
447. Пауковић (Васо) Мара, Церовљани, 1938. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
448. Пауковић (Васо) Ђуро, Церовљани, 1939. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
449. Пауковић (Васо) Бошко, Церовљани, 1942. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
450. Пауковић  Небојша,  Церовљани,  1940.  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
451. Петровић (Стево) Милош, Дубица, 1879. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
452. Плавшић (Миле) Сока, Дубица, 1888. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
453. Плавшић (Јово)  Гојко,  Дубица,  1935.  –  30.  5.  1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
454. Плавшић (Јово)  Миле,  Дубица, 1913.  –  30.  5.  1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
455. Плавшић (Никола)  Ђуро,  Дубица,  1886.  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
456. Пољак (Никола) Нада, Дубица, дијете? – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
457. Пуцар (Ђуро) Јула, Дубица, 7. 8. 1922. – 30. 5. 1942, Дубица 1944,
Српкиња
458. Пуцар (Јово) Миља, Дубица, 1879. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
459. Пуцар (Илија) Ђука, Дубица, 1875. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Земун, Србин
460. Пуцар (Никола) Пелка, Дубица, 1878. – 30. 5. 1942, Концентрацио-
ни логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
461. Пуцар (Јово) Јула, Дубица, 1913. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
462. Пуцар (Мишо) Љуба, Дубица, 1875. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
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463. Пуцар (Никола) Пава, Дубица, 1903. – 30. 5. 1942, Концентрацио-
ни логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
464. Пуцар (Дмитар) Петар, Дубица, ?. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
465. Пуцар Змијањац (Љубо) Марија, Дубица, 1884. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
466. Пуцар (Стеван) Живко, Дубица, 1887. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
467. Пуцар (Миле) Мара, Дубица, 1920. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
468. Радивојевић (Душко) Дејан, Дубица, 5. 6. 1930. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
469. Радивојевић Ангелиа, Дубица, 30. 5. 1906. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
470. Радивојевић (Душко)  Срђен,  Дубица,  3.  7.  1934.  –  30.  5.  1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
471. Радивојевић  (Душко)  Драгомир,  Дубица,  13.  12.  1932.  –  30.  5.
1942, Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка),
Србин
472. Радивојевић Душан67, Дубица, 1. 12. 1905. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Дубичке кречане) 18/19. септембра 1944,
Србин
473. Радуловић (Стојан) Стоја, Дубица, 1885. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
474. Радуловић (Јово) Стево, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
475. Радуновић  (Ђуро)  Момчило,  Дубица,  5.7.1939.  –  30.  5.  1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
476. Радуновић (Душан) Стево, Дубица, 1930. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
477. Радуновић (Душан) Невенка, Дубица, 1934. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
478. Радуновић (Душан) Миле, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин

67 По занимању поштар, 30. маја интерниран, потом пребачен у Њемачку на
присилни рад. Послије повратка постао домобран и убијен од стране уста-
ша 18/19.  септембра 1944.  у Дубичким кречанама, заједно са 50  Срба из
околине Бос. Дубице. У пописници СУБНОР-а из 1950. наводи се да је уби-
јен 20. јануара 1944, што је нетачно.
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479. Радуновић (Јово) Јово, Дубица, 1877. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
480. Радуновић (Томо) Марија, Дубица, 1882. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
481. Радуновић (Миле) Анка, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
482. Радуновић (Миле) Маријана, Дубица, 1940. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
483. Радуновић (Миле) Радмила, Дубица, 1940. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
484. Ратковић Сока, Дубица, 1870. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
485. Ратковић (Ђука) Стеван, Дубица, 1882. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
486. Ратковић (Стево) Милица, Дубица, 1907. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
487. Ратковић (Ђука) Пава, Дубица, 1886. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
488. Ратковић (Ђука) Стево, Дубица, 1933. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
489. Ратковић (Ђука) Илија, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концентраци-
они логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
490. Ратковић (Илија) Ј?, Дубица, 1938. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), ?
491. Ратковић (Илија) Васо, Дубица, 1941. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
492. Ратковић (Миле) Марија, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
493. Ратковић Ана, Дубица, 1891. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
494. Ратковић Јелица, Дубица, 1870. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
495. Ратковић (Јован) Драгиња, Дубица, 1891. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
496. Ратковић (Стево) Душан, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
497. Ратковић (Илија) Ђуја, Дубица, 1889. – 30. 5. 1942, Концентрацио-
ни логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
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498. Рунић (Душан) Душан, Церовљани, 1933. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
499. Рунић Марица, Дубица, 1912. – 30. 5. 1942, Њемачка, Српкиња
500. Рунић Анушка, Церовљани, 1874. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
501. Рунић (Ђуро) Сава, Церовљани, 1918. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
502. Рунић (Сава) Нико, Церовљани, 1886. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
503. Рунић (Никола) Ђука, Церовљани, 1908. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Земун, Србин
504. Рунић (Лазо) Милица, Церовљани, 1884. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
505. Рунић Васо, Церовљани, 1897. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
506. Рунић Бошко, Церовљани, 1933. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
507. Рунић (Митар) Васо, Церовљани, 1934. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
508. Станчевић  Никола,  Церовљани,  1892.  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
509. Станчевић (Никола) Милица, Церовљани, 1897. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Дубичке кречане) 1944, Српкиња
510. Станчевић (Митар) Нико, Церовљани, 1890. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
511. Станчевић (Митар) Момчило, Церовљани, 1929. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
512. Станчевић (Митар) Митар, Церовљани, 1897. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
513. Станисавац (Мићко) Милица, Дубица, 7. 10. 1937. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Срп-
киња
514. Станисавац (Живко) Невенка, Дубица, 7. 6. 1939. – 30. 5. 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Срп-
киња
515. Станисавац (Симо) Стево, Дубица, 11. 6. 1878. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
516. Станисавац (Ђуро) Бранко, Дубица, 10. 7. 1937. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
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517. Станисавац (Мићо) Никола, Дубица, 10. 6. 1940. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
518. Станисавац (Милош) Милица, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
519. Ста? (Ђуро) Бранко, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
520. Стојковић Мара, Церовљани, 1883. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
521. Стојнић Ана,  Церовљани,  1880.  –  30.  5.  1942,  Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
522. Стојнић (Миле) Симо, Церовљани, 1873. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
523. Стојнић (Сава) Мара, Церовљани, 1882. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
524. Стојнић Миле, Церовљани, 1887. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
525. Страић (Мојсије) Павлија, Дубица, 1871. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
526. Страић (Ђука) Гојко, Дубица, 1932. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
527. Страић (Ђука) Анка, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
528. Страић (Ђука) Илија, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
529. Страић (Љубо) Гојко, Дубица, 1932. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
530. Страић (Љубо) Анка, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
531. Страић (Љубо) Илија, Дубица, 1937. – 30. 5. 1942, Концентрацио-
ни логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
532. Страић (Дмитра) Ана, Дубица, 1912. – 30. 5. 1942, Концентрацио-
ни логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
533. Суботић (Ђуро) Јела, Дубица, 1876. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
534. Суботић (Никола) Јован, Дубица, 1934. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
535. Суботић (Никола) Петар, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
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536. Суботић (Никола) Миливој, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
537. Суботић (Стево)  Анушка,  Дубица,  1934.  –  30.  5.  1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
538. Суботић (Стево)  Васо,  Дубица, 1940.  –  30.  5.  1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
539. Суботић (Ђуро) Ката, Дубица, 1880. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
540. Суботић (Душан) Стево, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
541. Суботић (Петар) Глиго, Церовљани, 1935. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
542. Суботић Ђуја, Церовљани, 1874. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
543. Суша (Проко) Сава, Дубица, 1872. – 30. 5. 1942, Дубица, Српкиња
544. Танкосић (Петар) Вукосава, Дубица, 1907. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
545. Танкосић (Никола) Душанка, Дубица, 1938. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
546. Танкосић (Никола) Драгица, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
547. Тепић (Миле) Милош, 24. 9. 1904. – 30. 5. 1942, Њемачка – потом
пуштен, погинуо као борац НОП у источној Босни, Србин
548. Тепић (Мојце) ?, Дубица, 1897. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), ?
549. Тепић (Јово) Стево, Церовљани, 1942. – 30. 5. 1942, Концентрацио-
ни логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
550. Тепић (Јован) Гавро, Церовљани, 1941. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
551. Тепић (Јован) Милан, Церовљани, 1937. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
552. Тепић (Јован) Анђа, Дубица, 1882. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
553. Тепић (Никола) Стево, Церовљани, 1903. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
554. Тепић (Петар) Ђуро, Церовљани, 1941. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
555. Тепић (Ђуро) Сока, Церовљани, 1928. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
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556. Тепић (Милош) Глиго, Церовљани, 1939. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
557. Тепић (Милош) Ђуро, Церовљани, 1942. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
558. Тодоровић (Ђука) Миле, Дубица, 1873. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
559. Тодоровић (Ђуро) Јово, Дубица, 1932. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
560. Тодоровић (Ђуро) Драгиња, 1936. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
561. Томашевић (Ђурица) Стеван, Церовљани, 1872. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
562. Томашевић (Михаило) Анђа, Церовљани, 1877. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
563. Томашевић Ана, Церовљани, 1896. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
564. Томашевић (Стево) Ђуро, Церовљани, 1898. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
565. Томашевић Бранко, Церовљани, 1934/35. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
566. Томашевић (Петар) Мара, Дубица, 1898. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
567. Томашевић Јока, Дубица, 1862. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
568. Томашевић  (Душан)  Петар,  Церовљани,  1938.  –  30.  5.  1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
569. Тонковић (Никола) Душанка,  Нова Топола (Б.  Градишка),  7.  4.
1937. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара
Градишка), Српкиња
570. Тонковић (Петар) Коса, Дубица, 1908. – 30. 5. 1942., Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
571. Тонковић (Никола) Драгица, Босанска Костајница, 30. 8. 1939. –
30. 5. 1942, Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градиш-
ка), Српкиња
572. Тулековић Стево, Церовљани, 1880. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
573. Ћућуз (Никола) Душан, Дубица, 1928. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
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574. Ћућуз (Никола) Миле, Дубица, 1930. – 30. 5. 1942, Концентрацио-
ни логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
575. Угарковић (Петар) Пелка, Дубица, 16. 10. 1892. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
576. Унчанин (Проко) Лазо, Уштица, 1891. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
577. Унчанин Марија, Уштица, 1870. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор III – Циглана), Српкиња
578. Унчанин Јања, Новска, 1916. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор III – Циглана), Српкиња
579. Унчанин (Милош) Богдан, Церовљани, 1935. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
580. Унчанин (Милош) Васо, Церовљани, 1936. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
581. Хаћимовић Стево, Дубица, 1899. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
582. Хаћимовић (Стево)  Стево,  1902. –  30.  5.  1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
583. Хаћимовић Јелица, Дубица, 1870. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
584. Хаћимовић (Јово) Мира, Дубица, 1909. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
585. Хаћимовић (Стево) Душан, Дубица, 1935. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
586. Хркаловић (Проко) Ђуро, Дубица, 1902. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Земун, Србин
587. Хркаловић (Проко) Петар, Дубица, 1905. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Земун, Србин
588. Хркаловић (Петар)  Јелка,  Вриоци (Бос.  Дубица),  1907.  –  30.  5.
1942, Концентрациони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
589. Хркаловић (Петар) Мира, Дубица, 1940. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Дубичке кречане), Српкиња
590. Хркаловић (Трифун) Босиљка, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
591. Хркаловић (Трифун) Марија, Дубица, 1938. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
592. Хркаловић (Миле) Пелка, Дубица, 2. 3. 1899. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
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593. Хркаловић (Тривун) Боса, Дубица, 2. 7. 1933. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
594. Хркаловић (Тривун) Милица, Дубица, 1. 6. 1935. – 30. 5. 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
595. Чакало (Јово) Миле, Дубица, 8. 7. 1886. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
596. Чакало (Миле) Миливој, Дубица, 19. 2. 1930. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
597. Чакало (Јово) Марица, Дубица, 1893. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
598. Чакало (Дмитар) Милица, Дубица, 1933. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
599. Чакало (Дмитар) Миливој, Дубица, 1938. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
600. Чакрља (Глиго) Перо, Дубица, 1905. – 30. 5. 1942, Концентрацио-
ни логор Земун, Србин
601. Чикарић (Стево) Стево, Дубица, 1905. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
602. Чикарић (Миле) Јелица, Дубица, 1893. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
603. Чикарић Милица, Дубица, 1855. – 30. 5. 1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
604. Чикарић Љубица, Дубица, 1877. – 30. 5. 1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
605. Џакула (Петар) Бошко, Дубица, 1940. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
606. Џакула (Петар) Душан, Дубица, 1939. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
607. Џакула (Петар) Стоја,  Дубица,  1916. –  30.  5.  1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
608. Шамшаловић (Теодор) Пелка, Дубица, 1876. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
609. Шамшаловић (Ђуро) Јово, Дубица, 1900. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
610. Шамшаловић (Јован) Миља, Дубица, 1911. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
611. Шамшаловић (Јово) Никола, Дубица, 1936. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
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612. Шамшаловић (Перо) Ана, Дубица, 1929. –  30.  5.  1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
613. Шамшаловић (Никола) Ђуро, Дубица, 1941. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
614. Шушњара (Јован) Миле, Церовљани, 1902. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
615. Шушњара (Стево) Љубан, Церовљани, 1887. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
616. Шушњара (Тешо) Јованка, Дубица, 1882. – 30. 5. 1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
617. Шушњара Мара, Дубица, 1882. –  30.  5. 1942, Козара – Босна?,
Српкиња

Босанска Дубица68

Списак жртава прилагођен је главном извору, под истим ред-
ним бројевима, са допуњеним подацима о жртвама. На основу извјеш-
таја котарске области Бос. Дубице од 2. јуна 1942. (број: Тај 266/42 г.)
датум хапшења Срба у Босанској Дубици је 29. мај.69 Аутор није могао
утврдити датум настанка докумената и у коју је сврху настао. На ос-
нову коришћених спискова жртва, за многа лица са списка пронађени
су додатни подаци. На крају документа као свједоци или састављачи
списка потписују се три лица, међу којима је Шукрија Долић. Шукрија
Долић је муслиман из Босанске Дубице, тачније самог града, тако да је
сигурно био упућен у дешавања у Дубици у периоду 1941–1945. Као је-
дан од свједока појављује се у судском процесу против Густија Мајера,
оптуженог за учествовање у масовном стрељању Срба на православ-
ном гробљу Урије у Бос. Дубици. Коришћени пописи за допуну подата-
ка о жртвама.70

68 Списак од 194 Србина који су у 1942. упућени у логор Стара Градишка. До-
кумент под редним бројем 231. Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac
1941–1945, Dokumenta, Knjiga I, Beograd 1986, 544–546.

69 ЈУСП Доња Градина, Збирка докумената, рег. 4/16, фасц. 2, док. 8
70 Pregled i pretraga poimeničnog popisa žrtava KCL Јasenovac 1941–1945; grupa

autora, Otrgnuti od zaborava. Prosvjetni radnici Bosne i Hercegovine poginuli
u narodnooslobodilačkom ratu i kao žrtve fašističkog terora, Sarajevo 1983, Du-
šan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revolu-
ciji 1941–1945, Bosanska Dubica 1984,  Popis žrtava drugog svjetskog rata u
BiH, opština Bosanska Dubica, naselje Bosanska Dubica, PDF format.
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1. Пећанац Миле 
2. Паровић Милка
3. Ђапа Марија
4. Момчиловић Миладин, Бос. Дубица, 1890. – 30. 5. 1942, Концен-
трациони логор Јасеновац71, Србин
5. Момчиловић Дара
6. Момчиловић Драгиња
7. Милеуснић Илија
8. Милеуснић Милица, 1900. – 30. 5. 1942, Концентрациони логор Ја-
сеновац (Логор III – Циглана) 1944, Српкиња
9. Маричић Петра
10. Маричић Боро
11. Маричић Андрија
12. Маричић Радмила
13. Балта Славко
14. Балта Зора
15. Балта Дивна
16. Зорић Димитрије
17. Зорић Олга
18. Вујасиновић Ђорђо
19. Вујасиновић (Перо) Савка,  Бос.  Дубица, 1900–1943, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
20. Вујасиновић Милан
21. Вујасиновић Невенка72

22. Стефановић Јефто, Бос. Дубица, 1890–1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
23. Стефановић Драгиња
24. Радановић Даница
25. Радановић Босиљка73

26. Крњеић74 Ратко
27. Крњеић Милорад
28. Крњеић Вукосава

71 У попису Душана Самарџије и Музеја жртава геноцида, мјесто страдања је
Јасеновац и година 1944.

72 Вујасиновић (Ђорђо)  Невенка,  1927–1943,  Берлин,  Вујасиновић Невенка,
1887–1942, логор Јасеновац. Горе наведени пописи.

73 Радановић (Милан) Боса, Бос. Дубица, 1924–1942, логор Ђаково, Српкиња
74 У списку је наведено под овим презименом,  аутор сматра да је презиме

Крњајић.
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29. Крњеић Видосава
30. Тркуља Љубомир
31. Тркуља Зора
32. Тркуља (Симеун) Богољуб, Маглајци (Бос. Дубица), 1887–1942, ло-
гор Јасеновац, Србин 
33. Гачић Зоран
34. Кеча Милош
35. Кеча Душанка
36. Кеча Стоја
37. Тадић Јефто75, Бос. Дубица,. ?–?, Концентрациони логор Јасеновац
(Логор V – Стара Градишка), Србин
38. Личанин Стојан, Бос. Дубица, 1882–1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
39. Личанин Мара
40. Пајић (Павле)  Зорка,  Бос.  Дубица,  1897–1942,  Концентрациони
логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Српкиња
41. Пајић (Милан)  Нада,  Бос.  Дубица,  1928–1943,  Концентрациони
логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Српкиња
42. Пајић (Милан) Немања, Бос. Дубица, 1931–1943, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
43. Деветак Недељко, Бос. Дубица, ?–?, Концентрациони логор Јасе-
новац (Логор V – Стара Градишка), Србин
44. Михаљевић Ђорђо
45. Михаљевић Јованка
46. Димитријевић Анђелко
47. Милосављевић Босиљка
48. Милосављевић Душка
49. Милосављевић Соња
50. Лалић Лепосава
51. Лалић Борислав
52. Лалић Бошко
53. Гајић (Душан) Стојан, Побрђани (Бос. Дубица), 1923–?, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
54. Гајић Љубо
55. Гајић Предраг
56. Гајић Момир

75 На основу сјећања Мире Балабан који помиње Јефту Тадић, да је заједно са
око 300 Срба из Бос. Дубице логорисан у Стару Градишку.
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57. Гајић Ружа
58. Кењало Милка
59. Кењало  (Мијо)  Босиљка,  Бос.  Дубица,  1900–1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
60. Гајић (Перо) Мирко, Бос. Дубица, 1931–?, Концентрациони логор
Јасеновац (Дубичке кречане), Србин
61. Стојнић Ђорђо
62. Стојнић Драгиња
63. Стојнић Борислав
64. Цикота (Никола) Војислав, Бос. Дубица, 1896–?, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
65. Маличиновић Миле
66. Маличиновић Коста
67. Маличиновић Светко
68. Маличиновић Ратко
69. Маличиновић Милица
70. Семиз Слава
71. Семиз Душанка
72. Семиз Јован
73. Семиз Милан
74. Семиз Драгиња76

75. Драчина (Никола) Драган, Бос. Дубица, 1912–1944, Њемачка, Ср-
бин
76. Драчина Софија
77. Драчина Бранко
78. Кос (Милорад) Драгутин, Велико Двориште (Бос. Дубица), 1929-
1942, Концентрациони логор Јасеновац, Србин
79. Кос Роса77

80. Кос (Лазо) Милорад, Велико Двориште (Бос. Дубица), 1907-1942,
Концентрациони логор Јасеновац, Србин
81. Кос (Драгутин) Марјан, Бос. Дубица, 1927–1943, Концентрациони
логор Матхаузен, Србин
82. Михаљевић Маца
83. Цикота Милева
76 Семиз Драгиња, Бос. Дубица, 1983–1942, логор Јасеновац, Српкиња, Семиз

(Владо) Драгиња, Бос. Дубица, 1933–1942, логор Јасеновац, Српкиња. 
77 Кос (Стојан) Роса, Побрђани (Бос. Дубица) 1918–1942, логор Јасеновац, Ср-

пкиња, Кос (Петар) Роса,  Бачвани (Бос. Дубица), 1930–1942, логор Јасено-
вац, Српкиња, Кос (Јово) Роса, Бос. Дубица, 1920–1942, Шибеник, Српкиња.
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84. Драгишић Стојанка
85. Драгишић Милутин
86. Тишма Ристо
87. Тишма (Саво) Зора, Бос. Дубица, 1920–1942, Концентрациони ло-
гор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
88. Тишма Невенка
89. Пузавац Јанко,  Бос.  Дубица, 1870–1942,  Концентрациони логор
Јасеновац, Србин
90. Пузавац Марица, Бос. Дубица, 1875–1942, Концентрациони логор
Јасеновац, Српкиња
91. Палија Даринка
92. Палија Перо
93. Палија Недо
94. Палија Кека
95. Михаљевић Миле
96. Бикић Вуко
97. Бикић Душанка
98. Благојевић Гојко
99. Матаруга Невенка78,  Маглајани (Лакташи),  1905–1942,  Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
100. Матаруга  (Мијат)  Јелена,  Бос.  Дубица,  1880–1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац, Српкиња
101. Учитељица Дана
102. Учитељица Каја
103. Дрвеница Милош, 1885–1942, Концентрациони логор Јасеновац,
Србин
104. Дрвеница Савка
105. Станић Гојко
106. Учитељица Стојка
107. Мали Стојкина
108. Ољача Ђорђо
109. Ољача Милка
110. Ољача Славко79

111. Ољача Драгица
78 Учитељица по занимању. Иако није рођена у Бос.  Дубици, радила је као

просвјетни радник. Њено хапшење и логорисање повезује се са борбама на
планини Козари љета 1942, а аутор сматра да је ухапшена раније, тачније
30. маја са осталим просвјетним радницима са подручја Бос. Дубице који су
депортовани у логор Стару Градишку, гдје су и убијени.
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112. Цикота (Миле) Јован, Бос. Дубица, 1885–1942, Концентрациони
логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
113. Цикота (Симо) Лепа/Лепосава, Бос. Дубица, 1890-1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
114. Бакић (Јово) Ђорђо/Ђоко, Бос. Дубица, 1895. – Концентрациони
логор Јасеновац, Србин
115. Бакић Драгиња, Бос. Дубица, 1890–1942, Концентрациони логор
Јасеновац, Српкиња
116. Костић Драго
117. Бакић Милева
118. Пилиповић  (Милош)  Ђуро,  Гуњевци,  Бос.  Дубица,  1930–1942,
Концентрациони логор Јасеновац, Србин
119. Пилиповић Стеванија
120. Бабић Перса, Раковица, Бос. Дубица, 1920–1942, Концентрациони
логор Јасеновац, Српкиња
121. Бабић Љубица
122. Торњановић Славко
123. Шиљеговић Невенка, Приједор / Бос. Дубица, 1904/07–1944, Бос.
Дубица, Српкиња
124. учитељица Добрила
125. учитељица Гордана80

126. шегрт Станко (код Шиљеговића)
127. шегрт Милутин
128. Јајчанин Госпава
129. Јајчанин (Драго) Вељко, Хрв/Бос. Дубица, 1935/36–1942, Концен-
трациони логор Јасеновац (Логор V – Стара градишка), Србин81

130. Јајчанин Љубица, Бос. Дубица, 1910–1942, Концентрациони логор
Јасеновац, Српкиња
131. Јајчанин (Стојан) Јован, Доњи Јеловац, Бос. Дубица, 1886–1942,
Концентрациони логор Јасеновац, Србин
132. Миленковић Мара

79 На основу сјећања интерниран у логор у Стару Градишку гдје је издвојен у
групу мушкараца, по сјећању Мире Балабан.

80 Гордана (Ђорђе) Ђурица, Кључ, 1920. – 30. мај 1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор V – Стара градишка) 1942, Српкиња
Grupa autora,  Otrgnuti od zaborava. Prosvjetni  radnici Bosne i Hercegovine
poginuli u narodnooslobodilačkom ratu i kao žrtve fašističkog terora, Sarajevo
1983, 86.

81 Наводи се као двије жртве, МЖГ И СП Јасеновац.
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133. Миленковић Чедо
134. Миленковић Немања
135. Мисаљевић Љубица
136. Мисаљевић Наталија
137. Мисаљевић Божана
138. Цикота Стака
139. Цикота Савета
140. Цикота Риста
141. Цикота Ангелина
142. Рончевић Марија
143. Калечевић Мара
144. Калечевић Давид
145. Радић Јованка
146. Босанац  Бранко  (учитељ)82,  Јасеновац,  1906–1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин
147. Босанац Даница, Бос. Дубица, 1907–1942, Концентрациони логор
Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Српкиња
148. Босанац  (Бранко)  Срђан,  Бос.  Дубица,  1933–1942,  Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор – V Стара Градишка), Србин
149. Босанац (Бранко) Немања, Бос. Дубица, 1934–1942, Концентра-
циони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка), Србин
150. Босанац (Бранко) Дивна, Горњоселци (Бос. Дубица), 1937–1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка),  Срп-
киња
151. Босанац (Бранко) Љиљана, Горњоселци (Бос. Дубица), 1939–1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка),  Срп-
киња
152. Гајић (Василије) Драгиња, Бос. Дубица (Јошик), 1875–1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац, Српкиња
153. Гајић Јоца
154. Јежица Душан
155. Јежица Милева
156. Јежица Миодраг
157. Антонић Сека
158. Стефановић Ђуја, Бос. Дубица, 1901–1942, Концентрациони логор
Јасеновац, Српкиња

82 За више о страдању породице Босанац погледати рад Тање Тулековић; та-
кође види публикацију Otrgnuti od zaborava, 45–46.
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159. Бабић Ката
160. Бабић (Милан) Десанка, Бос. Дубица (Доњи Јеловац), 1924–1942,
Концентрациони логор Јасеновац, Српкиња
161. Бабић Сека
162. Драгаш Љуба
163. Антонић Марта
164. Стефановић Даница
165. Дозет Милан
166. Мацура Милева
167. Мацура Љуба
168. Мацура Јула
169. Благојевић Миља, Бос. Дубица (Бјелајци), 1931–1942, Концентра-
циони логор Јасеновац, Српкиња
170. Благојевић (Милован) Јован, Бос. Дубица (Бијаковац), 1917–1942,
Концентрациони логор Јасеновац, Србин
171. Вучен Госпова
172. Вучен Невена
173. Вучен Мира
174. Слијепчевић Никола83, Бос. Дубица, 1872–1941?, Концентрациони
логор Јасеновац, Србин
175. Слијепчевић Љуба
176. Слијепчевић Милош84

177. Слијепчевић Стана85

178. Јокић Стана
179. Јокић Сека
180. Пећанац Симо
181. Ракић Миле
182. Ракић Марко
183. Мисаљевић Милан
184. Мисаљевић Живана
185. Стојановић Светко
186. Стојановић Наста
187. Стојановић Боро
188. Маровић Перо
83 У списку је коришћен попис Самарџије. Слијепчевић (Милош) Никола, Бос.

Дубица 1927–1942,  Концентрациони логор Јасеновац,  Србин,  Слијепчевић
(Јово) Никола, Бос. Дубица (Суваја), СП Јасеновац

84 Наводи се да је жртва убијена 1941. Наведени пописи.
85 Исто.
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189. Маровић Анка
190. Маровић Слоба
191. Маровић ?
192. Маровић ?
193. Маровић ?
194. Малетић (Миле) Милан, Бос. Дубица, 1891–1944/45, Бос. Дубица,
Србин

Оно што је карактеристично за наведени датум јесте да је већи-
на просвјетних радника са подручја Бос. Дубице овом приликом ухап-
шена и накнадно убијена. Аутор наведеном списку наводи још двије
жртве које се не наводе у коришћеном списку, учитељи и супружници
Билић.86

• Димитрије Билић, Мостар, 22. фебруар 1903. – 1942, Кон-
центрациони логор Јасеновац (Логор III – Циглана), Србин

• Душанка Билић, Бос. Дубица, 14. септембра 1906. – 1942,
Концентрациони логор Јасеновац (Логор V – Стара Градишка),  Срп-
киња.
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Mirko Dimić

Bosanska and Hrvatska Dubica, 29–30 May 1942

This paper examines the mass imprisonment of the Serb population in the twin
towns of Bosanska Dubica and Hrvatska Dubica at the end of May 1942, by the
ustaša units from the Jasenovac concentration camp. The expansion of the opera-
tional zone of the Jasenovac camp brought additional mass murder and enslave-
ment of the Serb civilian population. The ustaše camp units, lead by their com-
mander Vjekoslav Luburić, exercised full control in all of the camps. After depor-
tations came mass robbery, followed by organized influx of new residents, mainly
Croats from Herzegovina. Many of these new individuals who came in the after-
math will join the same ustaša forces.
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Апстракт: Докази о почињеном усташком злочину геноцида над Србима,
Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској и концентрационом ло-
гору Јасеновац, те његовом највећем стратишту Доњој Градини, свакако су
и индивидуалне судбине – страдања појединаца и породица, чија су огњи-
шта заувијек угашена. Породица Босанац из Босанске Дубице, супружници
– учитељи и њихово четвoро дјеце, спроведени су у логор и врло брзо су та-
мо и убијени. Њихова трагична судбина, са фотографијама и подацима који
су  сачувани,  даје  обавезу  будућим генерацијама  да  научним приступом
обрађују индивидуалне приче како би са одређене временске дистанце об-
јаснили историјска дешавања. „Нaјважније је одговорити на три питања:
шта, како и зашто им се то десило. Убијања и смрт само су крај приче. Ни-
је почело са убијањем. Путем личних прича морају се сагледати сви про-
цеси од почетка. Треба говорити о животу прије рата, дати важност вер-
балним свједочанствима. А када је дошао рат, све се промијенило.“1 

Кључне ријечи: учитељ, школа, дјеца, усташа, логор III – Циглана

Увод

У књизи Отргнути од заборава: Просвјетни радници Босне и
Херцеговине погинули у народноослободилачком рату и као жртве
фашистичког терора, објављеној 1983. године, наводи се: 

„Ponikli iz naroda, napredni učitelji i drugi prosvjetni radnici bili su
sudbinski vezani s njim. Omiljeni u sredinama u kojima su djelovali,
zadobijali su poštovanje i povjerenje. Generacije učenika pamtile su

1 Dr Chava Baruch,  An age appropriate Approach to Teaching About The Holo-
caust, lecture, 17.5.2013, Kozarska Dubica.
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svoje učitelje i profesore. Zbog popularnosti i odanosti slobodi, oku-
pator se pribojavao prosvjetnih radnika i njihovog uticaja u narodu.
Već od prvih dana svoje vladavine nastojao je da ih izoluje i fizički
uništi. Njegovu mračnu zavjeru dosljedno su izvršavali domaći izdaj-
nici svih boja, često ne štedeći ni djecu ni ostale članove porodice
prosvjetnih radnika.“2 

С обзиром на то да су уживали углед међу сеоским становништ-
вом, просвјетни радници су заиста у Босанскодубичком срезу3 објаш-
њавали политичке прилике и заговарали народноослободилачку бор-
бу.4 Учитељ Бранко Босанац је био на страни народа, опредијељен за
Народноослободилачки покрет, те је самим тим био под присмотром
усташа.

Породица Босанац

Бранко Босанац рођен је 1906. године у Јасеновцу.5 Његов отац
Ђуро  био је  службеник у  општини.  Бранко  се  опредијелио за  учи-
тељску школу, коју је и завршио 1927. године у Пакрацу, док је струч-
ни испит положио у Бањој Луци 1934. године.6 Прво радно мјесто му је

2 Grupa autora,  Otrgnuti od zaborava:  prosvjetni radnici Bosne i Hercegovine
poginuli u narodnooslobodilačkom ratu i kao žrtve fašističkog terora, Sarajevo
1983, 7.

3 Босанска Дубица (данас Козарска Дубица) са својим селима распростире
се на  499 км² –  Dušan D.  Samardžija,  Bosanskodubičko područje u NOR-u
1941–1945, Bosanska Dubica 1984, 11.

4 „Уз културно-просвјетно уздизање маса радило се и на подизању и јачању
политичке свијести, указивало на опасност,  коју за Југославију и цијели
свијет представља појава фашизма у  Њемачкој  и покушаји фажизирања
режима у неким државама, указивано на значај заједничке борбе радника
и сељака и припадника свих народа и народности који су живјели на ко-
зарском подручју“ – Душан Лукач, Комунисти у устанку на Козари 1941,
Козара у НОБ, Приједор 1980, 126.

5 Grupa autora, Otrgnuti od zaborava: prosvjetni radnici Bosne i Hercegovine po-
ginuli u narodnooslobodilačkom ratu i kao žrtve fašističkog terora,  Sarajevo
1983, 45; прим. аут. – у попису жртава концентрационог логора Јасеновац
(Dušan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u 1941–1945, Bosan-
ska Dubica 1984, 564) као година рођења се наводи 1907. година.

6 Grupa autora,  Otrgnuti od zaborava:  prosvjetni radnici Bosne i Hercegovine
poginuli u narodnooslobodilačkom ratu i kao žrtve fašističkog terora, Sarajevo
1983, 45.
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било у Босанској Дубици.7 Ту је упознао будућу супругу Даницу, (р.
Маричић), рођену 1907. године у Босанској Дубици.8 Њен отац Милан
био је столар. Образовање је стекла у Домаћичкој учитељској школи у
Футогу, а диференцијални испит у Учитељској школи у Бањој Луци
положила је 1930. године.9 Као и Бранко, Даница се запослила као
учитељица у основној школи у Босанској Дубици.10

Према њиховој молби, премјештени су у село Горњоселце,11 не-
далеко  од  Манастира  Моштаница.12 Период  прије  почетка  Другог
свјетског рата је период у ком се граде, у скоро свим селима, основне
школе.13 Уведено је обавезно школовање дјеце оба пола до четвртог
разреда, а самим тим је дошло и до значајних промјена у живoту људи
на селу.14 У села долазе учитељи који шире своја знања и идеје. Тако
су и Бранко и Даница Босанац у овом селу служили десет година и

7 Драгослав Алексић, Кнежопоље и Кнежопољци у прошлости и садашњос-
ти, Босанска Дубица 1931, 66.

8 Прим. аут. – у пописима жртава концентрационог логора Јасеновац (Dušan
D.  Samardžija,  Bosanskodubičko područje u NOR-u 1941–1945, Bosanska Du-
bica 1984, 564 и http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=7618) као го-
дина рођења у првом наведеном попису се наводи 1907. година, а у другом
1915).

9 Grupa autora, Otrgnuti od zaborava: prosvjetni radnici Bosne i Hercegovine po-
ginuli u narodnooslobodilačkom ratu i kao žrtve fašističkog terora,  Sarajevo
1983, 46.

10 Ibid.
11 Село Горњоселци удаљено је од Босанске/Козарске Дубице 12,5 километа-

ра према југу. Према проти Славку Вујасиновићу: „Горњоселци = Горњо-
шевци – село испод Козаре – некад у Козари. Имало је преко 100 кућа, сва
сами Срби. Сама реч: Горњо-селци, означава насеље које је било у планини
– на висовима“; Срби као птице, Бања Лука 1994, 201.

12 „Ово је најстарији споменик српства и православља у доњем Поуњу, које је
у средњем вијеку често мијењало своје границе и господаре, Било је време-
на када је спадало у област Босне (Доњи краји), затим област Усоре, а нај-
више времена у област Славоније па онда Хрватске, у којој се све до прова-
ле Турака „није ни признавала ни трпјела православна вјера“ – прото Слав-
ко Вујасиновић, Манастир Моштаница, Бања Лука 1993, 17.

13 О отварању Српске основне школе у Босанској Дубици и школству до по-
четка Другог свјетског рата више у: Драгослав Алексић, Кнежопоље и Кне-
жопољци у прошлости и садашњости, Босанска Дубица 1931 и у: прото
Славко Вујасиновић, Срби као птице, Бања Лука 1994.

14 Dušan D.  Samardžija,  Bosanskodubičko područje u NOR-u 1941–1945, Bosan-
ska Dubica 1984, 36.
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зближили се са народом. Бранко се истакао у организовању и ширењу
земљорадничких задруга, а Даница је радила на просвјећивању жена.15

Подизањем школа ширила се и српска национална свијест. Управо ће
то и постати великим проблемом за образоване, када на власт дођу они
који ће сијати смрт у име поглавника.16

Како би се народ припремио за оружану борбу, прије свега било
је потребно створити организацију која функционише на релацији се-
ло–град. Одређују се војни повјереници17 у Босанскодубичком срезу,

15 Grupa autora, Otrgnuti od zaborava: prosvjetni radnici Bosne i Hercegovine po-
ginuli u narodnooslobodilačkom ratu i kao žrtve fašističkog terora,  Sarajevo
1983, 46.

16 Њемачке окупационе трупе ушле су 13. априла 1941. године у Босанску
Дубицу. На научном скупу одржаном на Мраковици 27. и 28. октобра 1944.
године Изудин Чаушевић у свом излагању под називом „Усташка власт и
терор на Козари 1941–1942. године“ даје преглед ситуације у Босанској Ду-
бици априла 1941. године: „У Босанској Дубици, у време уласка њемачке
војске у град, срески начелник је био Урошевић Милош, звани Малиша,
који је одмах побегао у своје родно место Чачак. Остао је његов помоћник
Гојко Гузина, али се ни он није дуго задржао. Међувлашће траје десетак
дана и почиње прича да ће у Дубицу стићи усташе. Тад се у згради старог
хотела састаје тројка да размотри ситуацију,  да организује власт.  То су:
Варовић Иван, шеф шумарске управе, Сулејманбег Церић, велепоседник и
Јосип Мажар, чиновник среског начелства. Прво им је било да формирају
усташки логор и да се организује и поведе агитација за упис у усташе. За
логорника је одређен Варовић Иван, а после краћег времена њега замењује
Мажар Петар из с. Парница, један од највећих зликоваца у срезу. За поли-
цијског референта та тројка одређује Николу Гажића, који прима и дуж-
ност 'побочника логорника'. Котарски предстојник постаје Анте Ишељан –
релативно кратко време, а затим Здравко Филиповић. Овде треба истаћи да
дугогодишњи председник дубичке општине, велепоседник Авдибег Церић,
угледна личност у Дубици,  уласком Немаца у град,  подноси оставку на
дужност, а за новог председника се одређује Томо Штефичић“; Izudin Čau-
šević, Ustaška vlast i teror na Kozari 1941–1942. godine, Kozara u narodnooslo-
bodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (1941–1945): radovi sa naučnog sku-
pa održanog na Kozari (Mrakovica) 27. i 28. oktobra 1977, 105.

17 Прим. аут. – комунисти, симпатизери Партије, људи који су уживали повје-
рење народа; „У селима овог среза дјеловало је још од раније неколико
напредних учитеља и студената, који су у току школовања били укључени у
револуционарни раднички покрет. Долазак неколико ових напредних инте-
лектуалаца на службу у ове крајеве пружио је још повољније и шире могућ-
ности за њихово револуционарно дјеловање“ – Dušan Lukač, Komunisti u us-
tanku na Kozari 1941, Kozara u NOB, Prijedor 1980, 125.
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организују састанци и масовни скупови по селима.18 Оваква ситуација
је изазвала забринутост.19 Свјесни да су им највећа опасност „учени
људи“, усташе планирају акције „чишћења“ и застрашивања.20 Бранка
Босанца су заједно са његовом породицом премјестили у Босанску Ду-
бицу, како би имали бољи надзор.21 Овом је претходило „чишћење те-
рена“: усташе су у селима у околини Козаре похапсили просвјетне рад-
нике за које су сматрали да сарађују са НОП-ом.22 Међутим, Бранко је
и даље одржавао везу са борцима у Козари и обавјештавао их о крета-
њу усташа.23 Марица Миљатовић наводи да је прогон Срба у Срезу
Босанска Дубица услиједио одмах по проглашењу Независне Државе
Хрватске: „Inicijativu za progone dali su članovi ustaške vlade, koji su na
zborovima po pojedinim mestima govorili za Srbe najgore stvari. Oni su

18 „Mi smo po bosanskim selima razvili intenzivan politički rad, objašnjavali cilje-
ve oslobodilačke borbe i značaj jedinstva, bez obzira na vjeru i nacionalnost.
Zbog krvavih zločina ustaša nad srpskim narodom, bilo je to najznačajnije pita-
nje, kao i zbog tradicionalne politike građanskih stranki, koje su svoje pozicije u
narodu gradile na šovinizmu i  mržnji  među narodima.  Mi,  članovi  okružnog
komiteta i štaba Odreda, prokrstarili smo cijelu oslobođenu teritoriju i skoro ni-
je bilo sela gdje nismo organizovali zbor, razgovor ili konferencije s ljudima“ –
Branko Babič Slovenac, Ljudi i bitke na Kozari, Banja Luka – Prijedor 1982, 74.

19 Dušan D. Samardžija,  Bosanskodubičko područje u NOR-u 1941–1945, Bosan-
ska Dubica 1984, 65; „На почетку устанка у Поткозарју је било само шест
сеоских организација КПЈ, а у мају 1942. већ 65, шеснаест општинских ко-
митета и четири среска“ – Бранко Бабич Словенац, Људи и битке на Коза-
ри, Бања Лука – Приједор 1982, 76.

20 „Међу побуњеницима налази се и неколико интелектуалаца, као 3 учите-
ља, свештеников син и неколико угледних трговаца из Б. Дубице и околи-
це. Сва њихова имена позната су овдашњим властима, међу којима има и
од раније познатих комуниста... Главно жариште је у Кнешпољу... једини је
начин  јачим  снагама  предузети  темељито  чишћење.  Друге  методе  овде
неће довести до резултата, јер је овај крај од раније 'познат и у том погледу
непоправљив и поред тога увијек поносни...' каже се у извјештају од 1. 8.
1941. 4. сатније лаког пружног одјела Хрв. легије 'заповједништву цјело-
купне  копнене  војске'“  – Izudin Čaušević,  Ustaška vlast i teror na Kozari
1941–1942.  godine,  Kozara u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj re-
voluciji (1941–1945): radovi sa naučnog skupa održanog na Kozari (Mrakovica)
27. i 28. oktobra 1977, 113.

21 Grupa autora, Otrgnuti od zaborava: prosvjetni radnici Bosne i Hercegovine po-
ginuli u narodnooslobodilačkom ratu i kao žrtve fašističkog terora,  Sarajevo
1983, 46.

22 Ibid, 46.
23 Ibid, 46.
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Srbima osporavali svojstvo naroda, nazivajući ih otpadnicima raznoraznih
naroda, turskim izmećarima i uljezima u hrvatskoj zemlji. Pri tom su otvo-
reno govorili da treba taj srpski ološ na najbezobzirniji način likvidirati.“24

Ђуро Миљевић наводи да су усташке власти донијеле одлуку да све
Србе из вароши и Среза Босанска Дубица протјерају: „Prvi veliki pokolj
Srba izvršen je u mesecu maju 1941. godine, kada je na najzverskiji način
pobijeno nekoliko hiljada Srba iz grada i sreza Bosanska Dubica. Drugi
pokolj Srba usledio je na 18. juna 1941. godine, kada su Muslimani i kato-
lici pobili oko 400 Srba na srpskom pravoslavnom groblju u Bosanskoj Du-
bici, a njihove leševe bacali u velike jame i posipali krečom.“25 Ноћу 10/11.
јула 1941. године усташе су похапсиле све православне свештенике са
породицом, њих седам, и пребацили у логор у Славонској Пожеги.26

Цркве су затворене, а претходно опљачкане. Из извјештаја Равнатељс-
тва за јавни ред и сигурност НДХ од 26. јула 1941. године јасно је вид-
љиво да су „учени људи“ непожељни: „U Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
ima još 2.204 učitelja i učiteljica grčkoistočne vjere, te ministarstvo nas-
tave predlaže njihovo otpremanje u sabirne logore.“27 Усташе су најприје
хапсиле угледније Србе, а потом и све остале Србе.28 Августа 1941. го-
дине из Босанске Дубице и околних села усташе су у православну црк-
ву у Хрватској Дубици затворили 740 Срба.29 Већина их је убијена ма-
љевима и ножевима. Крајем 1941. године и почетком 1942. године ус-
ташка војска „напада“ села Божићи, Скључани, Фурде, Кадин Јеловац,
Котурови затим села у Равни: Драксенић, Демировац и Међеђа, и она
села покрај пута Дубица–Приједор.30 Села су опљачкана и спаљена,
много људи је убијено на најзвјерскији начин, док се преостало ста-
новништво склонило у збјегове по Просари и Козари. 
24 Izjava Marice Miljatović od 7. 2. 1943: Masovna hapšenja u srezu Bosanska Du-

bica u:  Vladimir Dedijer,  Anton Miletić,  Proterivanje Srba sa ognjišta 1941–
1944, Beograd 1989, 232–233.

25 Izjava Đure Miljevića od 27.11.1943: Srbe iz Bosanske Dubice su pobili, bacili u
jamu i posuli krečom u:  Vladimir Dedijer,  Anton Miletić,  Proterivanje Srba sa
ognjišta 1941–1944, Beograd 1989, 533–534.

26 Прото Славко Вујасиновић, Манастир Моштаница, Бања Лука 1993, 20.
27 Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, Jagodina 2007, 41.
28 Izjava Marice Miljatović od 7.2.1943: Masovna hapšenja u srezu Bosanska Du-

bica u:  Vladimir  Dedijer,  Anton Miletić,  Proterivanje Srba sa ognjišta  1941–
1944, Beograd 1989, 232.

29 Динко  Давидов,  Тотални  геноцид,  Независна  Држава  Хрватска  1941–
1945, Београд 2013, 214.

30 Прото Славко Вујасиновић, Манастир Моштаница, Бања Лука 1993, 22.
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Душан Личина у свом исказу пред Земаљском комисијом Хрват-
ске за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача од 19. маја
1945. године наводи да је до маја године 1942. године у три наврата по
неколико дана затваран.31 Заједно са њим је увијек било око 30 право-
славаца, углавном интелектуалаца из Босанске Дубице. Полиција је
вршила ова затварања по налогу усташког табора, на чијем челу је био
Церић-бег из Босанске Дубице.32 

 Милош Васић наводи да су 29. маја 1941.33 године усташе бло-
кирале Дубицу те сво српско становништво одвели у сабирни логор на
жељезничкој станици у Дубици:34 „U logoru na željezničkoj stanici Dubi-
ca  bilo  je  tako prikupljeno nekoliko  hiljada  Srba,  muškaraca  i  žena,  a
odavde su upućeni u logore Jasenovac i Staru Gradišku. Među upućenima
u logore Jasenovac i Staru Gradišku nalazila se sva inteligencija iz Dubice i
okolnih sela, učitelji i učiteljice, trgovci, opštinski nameštenici i tako dalje,
tj. svi oni koji su nesposobni za fizički rad. Prema obaveštenjima u logorima
je već za nekoliko meseci poumiralo od bolesti i gladi oko 60% odvedenih iz
sabirnog logora u Dubici.“35 Миро Балабан наводи да су 30. маја 1942.
године усташе претрпјеле велики губитак у борби  у  Равни.36 Ноћу
30/31. маја, као одмазду, започели су хапшење српских породица у Бо-
санској Дубици: „У прво вријеме ставили су нас у просторије тадашњег
дома културе. Било је око три стотине људи и жена са дјецом. Људи су
вршили нужду ту у просторијама. Ми смо заузимали само пола дома
културе и стално су нас гурали према зидовима, тако да смо били гус-
то натрпани, иако је још било слободног простора. Хтјели су и на овај
начин да нас малтретирају и муче.“37 Након три дана ова група Срба
отпремљена је у логор у Стару Градишку, гдје је извршена „класифика-
31 Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga III, Beograd 1987, 506.
32 Ibid, 507.
33 Izjava Miloša Vasića od 12.4.1943: Srbi iz Bosanske Dubice odvedeni su u logo-

re u Jasenovac i Staru Gradišku u: Vladimir Dedijer, Anton Miletić, Proterivanje
Srba sa ognjišta 1941–1944, Beograd 1989, 381–382; Прим. аут. – Васић вје-
роватно мисли на 1942. годину јер 1941. није постојао логор.

34 Прим. аут. – односи се на жељезничку станицу у селу Церовљани код Хр-
ватске Дубице.

35 Izjava Miloša Vasića od 12.4.1943: Srbi iz Bosanske Dubice odvedeni su u logo-
re u Jasenovac i Staru Gradišku u: Vladimir Dedijer, Anton Miletić, Proterivanje
Srba sa ognjišta 1941–1944, Beograd 1989, 381–382.

36 Миро Балабан, Хапшење Срба у Босанској Дубици маја 1942, Козара у на-
родноослободилачком рату, књига трећа, Београд 1971, 601.

37 Ibid, 602.
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ција по групама,“38 међу њима и породица Босанац.39 Бранко, Даница,
Срђан, Немања, Дивна и Љиљана спроведени су у логор Стара Гради-
шка.40 На Списку од 194 Србина који су у 1942. упућени у логор Стара
Градишка налазе се, под редним бројевима 146, 147, 148, 149, 150,
151, чланови ове породице.41 Даница је у овом логору касније убијена42

а Бранко је одведен у логор III – Циглана.43 Душан Личина наводи да је
24.  јуна 1942. године у групи са њих десет пребачен камионом из
Старе Градишке на колодвор у Окучанима.44 У тој групи, поред оста-
лих, Личина наводи и учитеља Босанца из села Моштаница, са женом
и троје дјеце. Из Окучана су пребачени у Јасеновац. „Stigavši u Jase-
novac pristupili smo pred komisiju koja nas je preuzimala. Tu je bio tada
nadporučnik Majstorović, za njega sam saznao da mu je to krivo ime, te da

38 Ibid, 603.
39 Прим. аут. – Анализирајући списак ухапшених који наводи Миро Балабан у

тексту: Хапшење Срба у Босанској Дубици маја 1942. и списак који наводи
Антун  Милетић  (Koncentracioni logor Jasenovac,  Knjiga I,  Beograd 1986  ,
544–546) дошло се до закључка да је у овој групи ухапшених и породица
Босанац. „Деца су са својим родитељима на јасеновачко стратиште допре-
мана разним транспортним средствима,  највише железничким теретним
вагонима,  затим камионима и запрежним колима.  Са Козаре и  околних
славонских села, пред усташким пушкама, деца су гоњена у дугим пешач-
ким колонама“ – Dragoje Lukić, Bili su samo deca, Laktaši–Beograd 2000, 4.

40 „На  лијевој  обали  Саве,  насупрот  Босанској  Градишки,  стоји  и  данас
комплекс зграда опасан високим зидом. То је некадашња тврђава Стара
Градишка. Када је 1941. године створена тзв. Независна Држава Хрватска,
или  скраћено  НДХ,  тражени  су  услови  за  отварање  бројних  концентра-
ционих логора. Јер, усташе су још у емиграцији створиле организационе
схеме за подизање логора. Научили су то од својих покровитеља, талијан-
ских фашиста и њемачких нациста“ – Otpor u logoru Stara Gradiška, Јаseno-
vac 1980, 11.

41 Antun Miletić,  Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga I, Beograd 1986 , 544–
546.

42 Прим. аут. – Као мјесто смрти чланова породице Босанац у различитим из-
ворима се наводи различито мјесто. Нпр. код Драгоја Лукића у књизи Били
су само деца на стр.  163 као мјесто смрти наводи се Јасеновац – Стара
Градишка; код Душана Д. Самарџије у књизи Босанскодубичко подручје у
НОР-у... на стр. 564 се као мјесто смрти наводи Јасеновац; код Антуна Ми-
летића у књизи Убијени у концентрационом логору Јасеновац на стр. 523
се као мјесто смрти за дјецу наводи Стара Градишка; на сајту Јавне уста-
нове „Спомен-подручје Јасеновац“ као мјесто смрти за Бранка и дјецу се
наводи  Јасеновац,  док  за  Даницу  стоји  Стара  Градишка  (приступ  сајту
http://jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=7618 дана 30. 1. 2019).
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se zapravo zove Filipović, a bio je prije Franjevački sveštenik i navodni sin
nekog advokata iz Vinkovaca. Nadalje u komisiji je bio Matković Ljubo i
nadporučnik ing. Pičili, zatim Ljubo Miloš. Ova komisija u zаjednici sa još
nekoliko ustaških podoficira i vojnika vršila je preuzimanja na taj način, da
je preispitivala dovedene ljude koji su sposobni za rad, a koji ne. Za rad
sposobni odvedeni su u grupu 3c, dočim su svi ostali još istog dana likvi-
dirani u tzv. ‘Zvonari’.“45 Даље Личина наводи да су неколико дана на-
кон доласка у логор Јасеновац покупљене све жене и одведене назад у
Стару Градишку. Међу њима су и све горепоменуте учитељице, те је за
њих касније чуо да су умрле у том логору.46 

У Логору III – Циглана

„У Независној Држави Хрватској било је много логора за Србе и
у свакоме од њих је било и деце, а посебан логор за децу у Јас-
требарском се памти као јединствени у свету, најстравичнија
твoревина НДХ. Деца са Козаре спровођена су у усташке логоре
током и после немачко-усташко-домобранске офанзиве на Коза-
ру, која је врло организовано почела 10. јула 1942. године и
трајала педесет дана. Рачуна се да је током тих операција скоро
70.000 становника Козаре подигнуто из својих домова и да је ме-
ђу њима било до 24.000 деце. Деца која нису страдала за време
непријатељских напада и борби, или током бежања по планини,

43 У законској одредби о сузбијању насилних кажњивих чина проти држави,
појединим особама или имовини од 20. јула 1942. године наводи се: „Poje-
dini  članovi  obitelji  osoba,  koje  same  ili  u  zajednici  s  oružanim skupinama
narušavaju javni red i sigurnost, ili koje ugrožavaju mir i spokojstvo hrvatskog
naroda, ili koje poduzmu kakav nasilni kažnjiv čin proti državi, pojedinim oso-
bama ili imovini, kao i članovi obitelji od kuće odbjeglih osoba, mogu se uputiti
na prisilan boravak u sabirne logore. Ove logore ovlašteno je osnivati Minis-
tarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo za javni red i sigurnost u pojedinim
mjestima Nezavisne Države Hrvatske.  Članovima obitelji  osoba  navedenih u
prvoj stavci, smatraju se sve one osobe, koje s takvim osobama zajednički žive u
kućnoj zadruzi u smislu zakona o zadrugama od 9. svibnja 1889, odnosno žena,
roditelji, djeca te braća i sestre osoba, navedenih u prvoj stavci, ukoliko s ovim
osobama žive u zajedničkom kućanstvu“  (Antun Miletić,  Koncentracioni logor
Jasenovac, Knjiga I, Beograd 1986, 388–389).

44 Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga III, Beograd 1987, 508.
45 Ibid, 508–509.
46 Ibid, 511.
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отпремљена су у логоре у Јасеновцу, Млаки, Јабланцу, Старој
Градишки, Новској, Пакленици, Приједору, Сиску...“47

Бранко и Даница Босанац, фотографије преузете
из књиге Otrgnuti od zaborava

Никола Николић наводи да су усташе „с народом из дубичког
котара дотјерали у логор још четири учитеља, а међу њима и Бранка
Босанца, који је одређен за групника 'школе' на тавану.“48 Идеја о пре-
сељењу дјеце логораша на таван49 потекла је од Слободана Мицића50 и
Паје Геренчевића те старије групе логораша који су дали све од себе
да несрећну дјецу сачувају, да им барем мало одгоде „пут“ у Градину.51

Слободан је предложио усташи Маричићу „да се дјеци додијеле учите-

47 Никола Николић, Бела марамица, Козарачка дјеца – Јасеновачки логор, Бе-
оград 2017, 7: поред Бранка Босанца, доведени су и Дико Бијелић, родом
из Мостара, Јово Драгичевић и Јово Гаћеша; сагласност за коришћење на-
ведене књиге као извора добијена је од стране издавача ННК Интернаци-
онал, Београд, акт запримљен под редним бројем 75-1/19 дана 5. 2. 2019.
године.

48 Ibid, 46.
49 Прим. аут. – Ради се о тавану изнад тзв. Обртне зграде у склопу логора.
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љи логораши, како би нешто научила, да не подивљају“,52 што је овај
на крају и прихватио.53 На тај начин су извучена и дјеца и група учи-
теља са ризичнијих мјеста у логору. О „боравку“ Бранка Босанца у ло-
гору, др Никола Николић пише и у књизи „Јасеновачки логор.“54 Дио
из саопштења на Међународном научном скупу „Геноцид над Србима
у Другом светском рату“ одржаном у САНУ 23–25. октобра 1991. годи-
не у Београду објавио је Драгоје Лукић у својој књизи Bili su samo deca:

„Pored ranijih objekata i šest izgrađenih baraka koji su sačinjavali
centralni  dio jasenovačkog logora III  podignuta je i  jedna velika
nadstrešnica koju su logoraši nazivali  'Sedmica'.  U taj prostor, u
ljeto 1942. dotjerano je između 2.800 i 3.500 djece najviše sa Koza-
re, ne računajući onu koju su u masama sa materama direktno tje-
rali na Gradinu. Već krajem avgusta taj broj se smanjio na oko 700, i
gotovo svi su bili smještemi u 'Sedmicu' u najteže moguće uslove.
Od ove skupine, prva grupa djece likvidirana je na nasipu, a ostatak
živih kostura u Gradini. U 'Sedmici' se pojavio tifus (pjegavac) i on
se tako brzo širio među djecom da smo svakog jutra nalazili na de-
setine  mrtvih.  U  nastojanju  da  bar  one  koje  nije  zahvatio  tifus
smjestimo negdje pod krov, uspjeli smo preko inženjera Havličeka
da oko 400 djece sklonimo na velike tavanе 'obrtne zgrade'. Uprava

50 Слободан Мицић, поријеклом из Јање код Бијељине, један од првих логора-
ша,  групник.  Његова  група имала је  шест  барака.  Кад га  је  др  Никола
Николић упитао ко одлучује  о  броју  логораша који  иду на ликвидацију,
одговорио је: „Никад логор не смије пет дана бројати више од 2.500 особа.
Чим се накупи 3.000,  чим у канцеларији бројно стање износи толико,  у
року од 5 дана мора се поклати 500 људи. Ако се број попне нпр. до 8.000,
мора се тада у року од 5 дана ликвидирати 5.500 људи“ – Др Никола Ни-
колић, Јасеновачки логор, Београд 2015, 438.

51 Никола Николић, Бела марамица, Козарачка дјеца – Јасеновачки логор, Бе-
оград 2017, 43.

52 Ibid, 45.
53 „Како сада, питали смо се, оправдати пред усташама опстанак дјеце у том

логору безувјетног уништења? Дјеца немају снаге да, исцрпљена глађу и
болестима, крећу на рад под батинама криминалаца и агената. Могли смо
покушати само једно: оправдати њихово постојање у логору потребом 'об-
разовања'! Сватко је од нас, дакако, знао да је то за прилике у јасеновач-
ком логору смрти врло слабо, никакво оправдање. Тко да у то вријеме, када
се радило о голом опстанку десетака милијуна људи, још мисли на обра-
зовање?“ – Никола Николић, Бела марамица, Козарачка дјеца – Јасеновач-
ки логор, Београд 2017, 47.
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logora je dozvolila da osam učitelja–zatočenika rade sa djecom i
'nešto uče'. Za 'grupnika škole' postavljen je Branko Bosanac. Polo-
vinom septembra 1942. u 'dječiju koloniju' došli su Luburić, Mat-
ković, Miloš, Maričić i drugi da vide kako se postupa sa djecom. Ja
sam bio zadužen da vršim liječničku službu u logoru III uključujući i
'tavane' gdje su se nalazila djeca. Idući po glibu jasenovačkog logo-
ra imao sam osjećaj da hodam po najdubljem dnu ljudske nesreće i
ljudskog pada. Broj djece već je bio sveden na oko 300. Procijenio
sam da, ako se djeci brzo ne pomogne, svi će pomrijeti. I tek što
smo uspjeli da jače i otpornije dječake rasporedimo kao šegrte u
lančaru, kolariju, kovačnicu, električnu centralu, ekonomiju, berber-
nicu i druge pogone, učitelji su 14. oktobra 1942. dobili poziv da svu
djecu dovedu pred zapovjedništvo. Znali smo šta to znači. Oko 150
djece ustaše su povezale žicom i skelom preko Save preveli na stra-
tište Gradine. Poslije dva dana pokupljena su i ostala djeca i sa 15
zaprežnih kola odvučena na stratište u Gradini. U više navrata usta-
še su vršile raciju po radionicama, hvatale 'šegrte' i  likvidirale u
'Ciglani', na obali Save ili na Gradini. I na kraju 29. oktobra 1942.
pokupljen je ostatak djece u logoru III i sa učiteljima poubijan na
Gradini.“55 

54 Др Никола Николић, љекар по занимању, Хрват, поријеклом из Загреба,
био је логораш логора III – Циглана у периоду јул 1942. – фебруар 1943. го-
дине. Обављао је функцију логорског љекара те је због тога имао слободан
приступ свим „одјељењима“ логора. У књизи Јасеновачки логор, објављеној
1948. године, др Николић у одјељку под насловом „Пут у рај“ спомиње учи-
теља из Мошчанице, Владу Босанца, комунисту, који је са женом и троје
дјеце спроведен у Логор III – Циглана. Врло је вјероватно да се управо ради
о Бранку Босанцу, с обзиром на то да се на званичним списковима жртава
концентрационог логора Јасеновац нигдје  не спомиње Владо  Босанац,  а
посебно зато што се у саопштењу на Међународном научном скупу „Гено-
цид над Србима у Другом светском рату“ одржаном у САНУ 23–25. октобра
1991.  године у Београду (објавио Драгоје Лукић у својој  књизи  Били су
само деца 2000. године) децидирано говори о страдању Бранка Босанца.
Такође је извјесна промјена у називу Мошчаница/Моштаница, као и у броју
његове  дјеце,  исто као и  у  наводу Изудина Чаушевића (Izudin Čaušević,
Ustaška vlast i teror na Kozari 1941–1942. godine,  Kozara u narodnooslobodi-
lačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (1941–1945):  radovi sa naučnog skupa
održanog na Kozari (Mrakovica) 27. i 28. oktobra 1977, 107). 

55 Dragoje Lukić, Bili su samo deca, Laktaši–Beograd 2000, 211–212.
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У октобарским ликвидацијама дјеце 1942. године учитељи су
проживјели страшне тренутке, сазнавши да ће дјеца бити одведена у
Градину. Покушали су сакрити од дјеце свој бол и разочарење, али су
се до краја трудили да било кога од њих сакрију од усташа. „Лице чес-
титог Бранка Босанца задрхта. Толико, те су му се рашириле зјенице,
да су му иначе његове плаве очи сасвим поцрниле. Руке су му се стале
трести, а из отворених очију незадрживо потекоше сузе.“56 Међутим, и
даље је тјешио дјецу да ће све бити у реду са њима.57

О покољу дјеце у 1942. години Земаљска комисија Хрватске за
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача је на основу изјава
више свједока, а посебно Јосипа Стазића58 из Загреба те Светозара Јо-
вановића из Осијека, „утврдила ово злочинство“: 

„Kroz čitavu godinu 1942. vrvio je logor III-C od djece, koja su dove-
dena u Jasenovac zajedno sa svojim roditeljima. Koncem ljeta 1942.
opazio je Luburić, da se mnogo djece nalazi na tavanima radionica i
po zatočeničkim barakama, te je naložio ustašama, da pregledaju
cijeli logor i pokupe svu djecu. Tako se otkrilo da se u logoru nalazi
preko 400 djece muške i ženske u dobi od 4-14 godina. Luburić se
posavjetovao sa svojim 'oficirima' te je – na veliko čudo svih zatoče-
nika – dao svu tu djecu registrirati i smjestiti u posebne prostorije.
Našao je među zatočenicima nekoliko učitelja i učiteljica, pa ih je
zadužio, da uče djecu čitanju, pisanju i pjevanju. Tako je taj mali
'dječji dom' postao jedina radost svih zatočenika. Njihovo veselje
nije dugo trajalo. Matković Ivica, Kapetanović i Slišković Ivan nisu
bili zadovoljni rezultatima u odgoju djece; činilo im se, da odgoj ne
napreduje dovoljno u ustaškom duhu, a osim toga ustanovili su, da
su ta djeca većinom srpska ili židovska. Kad je Luburić stigao u Jase-
novac, prijavili su mu stvar, pa je odredio, da se sva ta djeca, koja su
i onako bila na teret opskrbnog budžeta, pobiju. Ustaše su tu djecu

56 Никола Николић, Бела марамица, Козарачка дјеца – Јасеновачки логор, Бе-
оград 2017, 86.

57 „Није ништа, дјецо, умро нам је један наш колега учитељ, па нам га је жао“
– Никола Николић,  Бела марамица, Козарачка дјеца – Јасеновачки логор,
Београд 2017, 86.

58 Више о Јосипу Стазићу у књизи: Никола Николић,  Бела марамица, Коза-
рачка дјеца – Јасеновачки логор, Београд 2017. 
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odveli u grupama od 60–80 u bradinu, gdje su ih Cigani zaklali i
zakopali.“59

О наведеној „школи за дјецу“ унутар самог логора др Никола
Николић наводи:60 

„Дјечије одјељење се налазило између парне дезинфекције инг.
Хавличека  и  бријачнице  старог  Мусафије  и  неког  магазина.
Владо61 је  преузео 'просвјећивање'  те несретне дјеце,  коју  су
нешто касније поклали. Људска нада изазвала је неки оптимис-
тички стимул код учитеља, оно проклето 'можда', да се може
спасити из овог пакла. Све је чинио што би могло бити од корис-
ти, да се дио козарачке дјеце спаси.62 Својски и мушки помагали
су му у томе Слободан Мицић, Узелац и други комунисти и ан-
тифашисти, често стављајући свој живот на врх усташког но-
жа.“63

У књизи  Бела марамица, Козарачка дјеца – Јасеновачки логор
Никола Николић наводи да су се „големе масе народа сручиле с Коза-
ре крајем љета 1942. у свети пакао јасеновачки.“64 У одјељку под нази-
вом „Остоја“ Николић пише о доласку тринаестогодишњег Остоје у ло-

59 Zemaljska komisija Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih poma-
gača, Zločini u logoru Jasenovac, Zagreb 1946, 59–60. Прим. аут. – „брадину“
вјероватно је требало да стоји „Градину“.

60 Према наводима из овог одјељка књиге, у концентрациони логор Јасеновац
Бранко Босанац је доведен у септембру 1942. године и распоређен у групу
III-Ц –Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, Sarajevo 1948, 133.

61 Види фусноту 20. 
62 „Драга моја дјецо! Уприте све своје снаге, јер нам је то, чини се, једини

начин да успијемо преварити онога разбојника, па да нас, можда, пошаље
из овог пакла негдје на економију“ – молио их је, шапћући и у сузама, „гру -
пник“ те школе на тавану, учитељ Бранко Босанац, када је Лубурић са Мат-
ковићем Милошем и Маричићем кренуо према њима. Дјеца су била исцр-
пљена од глади, мршава, али их је њихов учитељ молио да буду усправни и
чврсти, да их овај крвник не би отјерао у Градину. Никола Николић, Бела
марамица, Козарачка дјеца – Јасеновачки логор, Београд 2017, 48.

63 Dr Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, Sarajevo 1948, 134.
64 Никола Николић, Бела марамица, Козарачка дјеца – Јасеновачки логор, Бе-

оград 2017, 103.
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гор и страдању његове породице у Градини, на насипу и у логору III-
Ц.65 Овог дјечака плавих очију су учитељи Стазић и Босанац покушали
да сачувају од усташа те су га пребацили у радионицу код поузданих
другова. „Требало би га спасити, јер је то прави талент. Нека племени-
тост зрачи из тога дјетета, другови“ – кроз сузе је говорио учитељ Бо-
санац.66 Нажалост, нису успјели у томе. Остоја је заклан у Градини.67

Др Никола Николић износи и Бранкове патње за својом породи-
цом: дјецом и супругом, као и његов инстинкт да ће убрзо бити са
њима. Бранко је уочи свог посљедњег овоземаљског дана имао осјећај
да  одлази  својој  породици.  Посљедње ријечи које  је  упутио  својим
сапатницима у логору пред сам полазак у смрт биле су:  „Јесте ли
видјели! Мој инстинкт! Одлазим опет у новоосвојени мој рај! Жалим
вас, браћо, што ви остајете у овом паклу! А шта можеш! Збогом!“68

Умјесто закључка

Потресна судбина ове породице заслужује да, у времену реви-
зионизма који се дешава у Хрватској, буде примјер и доказ да се ис-
тина не може сакрити. Надгробна плоча69 која је подигнута њима у
помен, у граду Пакрацу, засметала је. Дневни лист Информер 21. феб-
руара 2018. године наводи: „Власти у Хрватској одлучиле су да пре-
копају гробове Срба које су усташе побиле у Јасеновцу, јер их нико већ
годинама не одржава. Локалне комуналне службе у Пакрацу већ су на
споменике Србе закланих у логорима смрти полепиле обавештења да
се та гробна места сматрају напуштеним и да ће бити додељена дру-
гима на коришћење.“70 Овај лист посебно истиче да хрватске власти
немају милости ни према гробницама које чувају успомену на читаве
породице са дјецом „које су сурово затрте у Јасеновцу“. 

65 Ibid, 103–107.
66 Ibid, 103.
67 Ibid, 107.
68 Ibid, 134–135.
69 Дневни лист Информер наводи да је надгробну плочу послије рата подигао

Бранков отац. 
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* * *

Породица Босанац није избрисана из сјећања, а њена трагедија
свједочи о голготи српског народа и укоријењеној мржњи према Срби-
ма и свему српском, па су се на најзвјерскије начине убијала и дјеца. 

70 <https://informer.rs/vesti/drustvo/370699/uzas-hrvati-iskopavaju-grobove-srba-
ubijenih-jasenovcu-ustasama-smetaju-posmrtni-ostaci-zaklanih-pobijenih-
logorima-ndh> „На православном гробљу у Пакрацу на споменицима се ма-
совно лепе обавештења да ће гробови бити прекопани и додељени другима
на коришћење, јер их, наводно, нико не одржава. Међу њима су и читаве
породице које су поклане у Јасеновцу. Примера ради, обавештење је залеп-
љено и на гробницу у коју је сахрањена цела српска породица Босанац из
Козарске Дубице, чији су свих шест чланова убијени у Јасеновцу 1942. го-
дине. Тада су усташе заклале Бранка, који је тада имао 36 година, његову
годину дана млађу супругу Даницу и њихово четворо деце Срђана (11),
Немању (8), Дивну (4) и Љиљану (2).
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Босанац Бранко, 1906–1942.

Босанац Даница, 1907–1942.

Босанац Немања, 1934–1942.

Босанац Срђан, 1936–1942.

Босанац Дивна, 1938–1942.

Босанац Љиљана, 1940–1942.
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Tanja Tuleković

The martyrdom of the Bosanac family

The evidence of ustaše’s crime of genocide committed against the Serbs, the Jews
and the Romani peoples under the Independent State of Croatia, specifically in the
Jasenovac concentration camp including Donja Gradina as its main execution field,
is, among other historical elements, enshrined in the individual destinies, the or-
deals of individuals and families, whose lineages have been extinguished forever.
The Bosanac family from Bosanska Dubica, two spouses, both teachers, together
with their four children were taken away, into the camp, where they were shortly
afterwards all executed. Their tragic faith, along with the photographs and data
that was preserved, prompts all forthcoming generations to utilize academic ap-
proach and add a scientific narrative to the individual destinies of those who pe-
rished. As Chava Baruch argued in a lecture in 2013, it is “of essence to answer
these three questions: what, how, and why these things happened. The killings and
the death are only the end of these stories. They are not initial events. Using per-
son oriented narratives, we have to see these processes in their entirety, starting
with the lives of the people in question well before the war, in their own words.
Alas, when the war came, all those lives were uprooted.”
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Апстракт: Овај рад ће покушати да испита која је улога филма у процесу
чувања сјећања на значајне историјске догађаје и како такви филмови мо-
гу допринијети изградњи колективног памћења, а потом и идентитета јед-
ног народа. Поменути аспекти филма истраживаће се на примјеру југосло-
венског филма Козара (1962). У овом случају једно од важних питања је
због чега оно што је југословенско насљеђе и данас траје и чува се. Филм
као медиј може да послужи томе да се сачува сјећање на важан догађај
или личност, што је и била дјелимична функција партизанских филмова.
Јер баш попут споменика које су заузимали важна мјеста у јавном просто-
ру некадашње државе, тако су филмови имали за циљ да широке народне
масе подсјећају на херојску борбу партизана, али кроз њих се провлачила
и сугестија која је требало да развије свијест о томе шта се и кога треба
поштовати, ко је непријатељ, а ко је на страни добра. И наравно, главни
циљ свих тих филмова јесте био величање партизана и НОБ-а. Филмови ни-
су морали нужно осликавати реалност, али многи од партизанских филмо-
ва базирали су се на стварним догађајима. И захваљујући филмским сред-
ствима људима се визуелно дочаравао рат, без обзира на то колико су ти
филмови заправо били блиски истини. Рад се дотиче и питања зашто су ти
филмови и  данас,  поред свог  оног непожељног југословенског насљеђа,
сматрају важним и чак су веома популарни. Да ли је то због неоспорне
умјетничке вриједности,  у овом случају Козаре,  или је  посриједи нешто
друго? Која је била улога Козаре за југословенску државу, а која је њена
улога у култури сјећања?

Кључне ријечи: филм, баштина, сјећање, ратни филм, Козара, идентитет,
прошлост
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Кратак увод у једну револуцију: филм

Потреба да се нешто забиљежи, сачува, иманентна је људским
бићима. Прва умјетничка стварања везана су управо за ту потребу.
Историја умјетничког стваралаштва почела је са приказом људске сва-
кодневице, након чега се употреба умјетности и умјетничких медија
развија и мијења. Због тога, умјетност нам може бити један од свједока
развоја људског друштва, његових идеја и потреба. Теоретичар Анте
Петерлић сматра да је настанак филма логичан процес, јер филм нас-
таје као израз хтијења да се стварност обнови, да се учини трајним оно
што по природном закону мора нестати.1 Фотографија, а затим и филм,
са ширином својих техничких могућности, од свих медија најбоље од-
говарају захтјеву за вјерним приказивањем стварности. 

За разлику до осталих умјетничких грана, филм је имао најбржи
развој и у најкраћем року стекао је огромну популарност. Због тога је
често коришћен као погодно пропагандно и „васпитно“ оружје. Он се
најлакше прилагођава духу времена у којем настаје, те утиче на људе у
много већој мјери него музика, сликарство или књижевност. Погод-
ност филма је и та што, захваљујући пројекторима, његова слика с ла-
коћом допире до великог броја људи, независно од тога да ли се они
налазе у својим домовима, школама, фабрикама или сличним мјестима
– гдје год постоје празан зид или платно и филмски пројектор, филм
може да буде приказан. Утицај који филм има на свијет око себе може
представљати  и  проблем  за  њега.  Прије  свега,  врло  је  подложан
спољашњем утицају и  манипулацији.  Због  тога,  филмски ствараоци
често су долазили у сукоб са средином, нарочито при покушају да се
ослободе утилитарних друштвених обавеза и своје естетске принципе
искажу као примат стварања.2 

Масовност филмског медија и могућност бесконачног репроду-
ковања филмских записа такође иду у прилог овој тврдњи, јер је мани-
пулација обично намијењена великом броју људи. „У психолошка ста-
ња људи, њихова најскривенија места, камера продре дубље него било
који уметнички медиј“.3

Када проучавамо филм треба да имамо у виду сву његову ком-
плексност, али не смијемо дозволити да нас оно збуни, те због тога мо-

1 Peterlić, Ante, Osnove teorije filma, Zagreb, 1977, стр. 12.
2 Čolić, Milutin, Jugoslovenski ratni film, Institut za film, Beograd 1984, стр. 16–

17.
3 Исто, стр. 18.
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рамо бити свјесни контекста настанка одређеног филма, као и услова
који су довели до његовог стварања.

Веза прошлости и садашњости:
колективно памћење и баштина 

Прошлост неке заједнице игра пресудну улогу у стварању њеног
сопственог идентитета. Заједница, зависно од околности, бира начин
на који ће користити прошлост. Она бира догађаје који се у политич-
ком,  друштвеном,  историјском или неком другом смислу  пожељни,
прекраја их, поиграва се са њима, и на тај начин постулира нешто што
постаје њена идентитетска одредница. Због тога је тако снажна улогу
који има памћење, јер управо начин на који се памти прошлост утиче
на то какав ће бити однос заједнице према властитој историји, али и
према њеном мјесту у садашњем тренутку. Памћење може бити мате-
ријализовано, а најбољи примјери тога јесу бројни споменици који нас-
тају у сјећању на важне историјске догађаје или личности. Важност ко-
ју одређени споменици добијају у јавном простору свједочи о томе ко-
лики се значај придаје чувању успомене на прошлост која се из неког
разлога сматра битном.

Социолог Тодор Куљић пише о два нивоа прошлости: онтолош-
ком и експликативном. Дакле, оно што се десило као чињеница остаје
заувијек, али се мијења тумачење.4 Однос према прошлости и јесте ве-
ома сложен, јер њен експликативни ниво ремети њено наизглед ста-
тично поимање. Знајући колико је слика прошлости промјенљива, хва-
тамо се у коштац са проблемом њене истинитости и правилног тумаче-
ња. Стога, за разумијевање прошлости потребно је имати динамичан
филозофско-историјски и социолошки оквир, али и сложен критеријум
који не робује духу времена.5

Постоји  много слика прошлости у свакодневном животу,  али
унутар њега доминира слика владајуће већине.6 За конструисање по-
жељне слике  прошлости,  као и  колективног  идентитета  у  чијем је
темељу та слика, важан је појам колективног памћења. Француски фи-
лозоф и социолог Морис Албваш увео је овај појам за обиљежавање

4 Kuljić, Todor, Kultura sećanja: teorijska objašnjena upotrebe prošlosti, Beograd,
2006, стр. 5.

5 Исто, стр. 5.
6 Božić Marojević, Milica, (Ne)željeno nasleđe u prostorima pamćenja. Slobodne

zone bolnih uspomena, Beograd, 2015, стр. 31.
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дуготрајног памћења корпорације или групе, које се ствара и одржава
симболичким знацима и праксом.7 

Колективно памћење не чине цјелине, већ мозаик изабраних са-
држаја који се бирају у складу са тим колики значај имају за опстанак
и интеграцију групе.8 Чине га низ образаца и садржаја који људи уче,
мијењају, тумаче, како би их уткали у сопствени идентитет.9 Оно је
формирано у писаној форми и традиционализовано, организовано је, и
у различитој мјери је институционално заштићено.10

Колективно памћење није стално, промјенљиво је зависно од то-
га колико се мијењају и слике прошлости. Како је прошлост често под-
ложна манипулацији и искривљавању, тако и колективно памћење чес-
то пролази кроз различите фазе, које могу бити условљене различитим
политичким, идеолошким, религијским или неким другим околности-
ма. Оно је израз потреба неке групе. Када се те потребе промијене или
нестану, долази до заборава.

Иако је заборав моћан једнако колико и памћење, некад се про-
шлост не може тако једноставно одбацити и избрисати. Са појавом
штампарства, писана ријеч је постала императив у представљању про-
шлости и обликовању колективног памћења. Писани списи омогућили
су размјену искустава унутар једне или више генерација.11 

За разлику од усменог предања, писани трагови су раширенији,
самим тим теже је манипулисати њима и уништити их. Развој технике
помогао је складиштењу и коришћењу прошлости. Постоје различити
посредници у реконструкцији прошлости, и од њих, између осталог, за-
висе и различити обрасци тумачења прошлости, нагласци и линије по-
везивања, које се мање или више укрштају.12

Писмо је један од тих посредника, али са новим открићима које
доносе 19. и 20. вијек, прије свега проналаском фотографије, филма,
затим радија  и  телевизије,  усложњава  се  и  динамика  посредовања
прошлости. У дигиталном облику, колективно памћење постало је све
више мултимедијско; омогућено је разматрање прошлости из различи-
тих перспектива и симулација алтернативних историјских токова.13 

7 Kuljić, Todor, нав. дјело, стр. 51.
8 Исто, 51.
9 Božić Marojević, Milica, нав. дјело, стр. 32.
10 Kuljić, Todor, нав. дјело, стр. 51.
11 Исто, стр. 12.
12 Исто, стр. 12.
13 Исто, стр. 12.

187



Топола — ЈУ СП Доња Градина година V, број 5 (2019)

Ипак, нове перспективе и могућности нису нужно гарант исти-
нитости, и никад се једној слици прошлости не смијемо безрезервно
предати. Колико год нам неке ствари данас биле доступније него ге-
нерацијама које су живјеле деценијама, па и вијековима раније,  не
смијемо изгубити критичност како према изворима информација, тако
и према самој прошлости.

Како се прошлост користи? Како се успостављања и манифес-
тује колективно памћење? Један од начина да се објасне ови феномени
јесте појам баштине. Баштина на неки начин представља вријеме које
је прошло. Она може бити лична и колективна. У свом појавном обли-
ку, баштина представља форме и садржаје настале у неком прошлом
времену, који су претрајали до данас и сматрају се вриједним трајања,
те се чувају за будућа времена.14 Ово је само једна од могућих дефини-
ција појма баштине, који због своје ширине отежава одређење према
њему и честу тенденцију коју истраживачи имају, а то је да нешто
ограниче и смјесте у одређену категорију. Извјесно је да је баштина
нешто што долази из прошлости. Зашто је она важна? Она, у одређе-
ном облику, представља прошлост која се и данас сматра важном. Она
носи свједочанство о прошлим временима која и даље имају важност
за неку заједницу, или, уколико је лична, за појединца. 

Иако одувијек постоји тенденција да се ствари сакупљају и чу-
вају за будућа покољења, ова активност добила је свој институционал-
ни оквир у 19. вијеку, са оснивањем првих музеја. Првобитно, музеји су
коришћени у политичке сврхе, а предмети који су били излагани би-
рани су како би послали одређену поруку. Временом, музеји мијењају
и своје сврхе и облике, али суштински, то и даље остају мјеста гдје се
излажу одређени предмети,  дијелови баштине,  који шаљу одређену
поруку. Данас, та порука не зависи толико од актуелне власти, колико
од саме политике музеја или креатора изложбе. Музејску институцију
не треба схватати искључиво, одавно су то престали бити „трезори“ за
старине, а музејска пракса и данас напредује и развија се. И све оно
што се нађе у музеју није нужно дио насљеђа, нити је баштина искљу-
чиво „смјештена“ у музејске или сличне институције. И институциона-
лизација баштине само је један вид њене употребе у заједници.

Оно што насљеђујемо из прошлости, дакле оно што постаје баш-
тина, може бити материјално и нематеријално. Чувајући наслијеђено,

14 Popadić, Milan,  Vreme prošlo u vremenu sadašnjem: uvod u studije baštine,
Beograd, 2015, str. 23.
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човјек постаје баштиник, и на тај начин одржава сјећање на нешто
што је прошло. Баштинећи, човјек памти природу и културу, и о њима
свједочи.15

Баштина, са својим својством свједочанствености, утиче на фор-
мирање културе сјећања. Овај феномен односи се на системску употре-
бу прошлости у савременом добу.  Као научна дисциплина,  бави се
проучавањем начина на које обрасци сјећања и памћења формирају
идентитет и однос према прошлости, кроз њихово измишљање, прено-
шење, потискивање, заборављање, како у науци, тако и у колективном
памћењу.16 

Од нас баштиника зависи да ли ћемо моћи да прочитамо памће-
ње и успоставимо дијалог са предметима и дођемо до свједочанства
која они носе.17 

Из наведеног, јасна је повезаност и прожимање баштине, колек-
тивног сјећања и памћења, као и колико све то може имати значаја за
појединца, заједницу или неки шири оквир, попут државе. 

Оно што је препознато као вриједно чувања, баштини се и пре-
носи у будућност. Вриједности које друштво препознаје као предмет
баштињења дио су општег система вриједности тог друштва.18 Уколико
вриједности престану да буду пожељне или се дати систем вриједности
одбаци, тада се и баштина мијења. Ако друштво више не препознаје
такво насљеђе као значајно, онда сјећање почиње да блиједи и заборав
ступа на снагу. Дакле, да би била важна, баштина мора у себи садржа-
вати вриједности који су важне за баштинике. 

Како бисмо на прави начин сагледали сву ширину и значај кон-
цепта баштине и свједочанствености, врло је важно да у том контексту
обратимо пажњу и на питање идентитета. Често је управо баштина
инструмент утемељења идентитета.  Бирајући вриједности које  нека
баштина има, друштво производи одређени идентитет. Зато се у избо-
ру онога што ће се чувати води рачуна о томе колика је вриједност по-
тенцијалне баштине у том тренутку и шта би она могла значити за за-
једницу. Стварањем идентитета, био он измишљен или стваран, зајед-
ница се интегрише и јача њена међусобна повезаност. И управо је про-
шлост, односно историја и заједничко насљеђе, полазиште за повези-

15 Popadić, Milan, нав. дјело, стр. 57.
16 Božić Marojević, Milica, нав. дјело, стр. 30.
17 Popadić, Milan, нав. дјело, стр. 57.
18 Исто, стр. 64.

189



Топола — ЈУ СП Доња Градина година V, број 5 (2019)

вање људи унутар неке заједнице. Захваљујући свему ономе што чини
корпус баштине, у могућности смо да добијемо нека сазнања о прош-
лости, али и да схватимо колико та прошлост утиче на нас данас и
зашто нам је уопште важна. 

Догађаји важни за један народ, његов идентитет и колективну
баштину, разним средствима и стратегијама чувају се од заборава и
тиме сваку наредну генерацију подсјећају на своју вриједност и важ-
ност.  Један  од  најкарактеристичнијих  примјера  чувања  сјећања  на
догађај или личност, јесте подизање споменика. Споменици, у извор-
ном  смислу,  представљају  умјетничко  или  писано  дјело,  које  људи
подижу са циљем да одрже одређене људске подвиге и вјештине у сви-
јести будућих генерација.19 Мјесто на којем се постављају те својеврсне
меморије јесте исто тако важно, будући да треба да се, условно речено,
обраћају што већем броју људи. Што им је дато значајније мјесто, тиме
се догађају или личност коју споменик чува даје већи значај. Свакако,
постоје различите врсте споменика; најгрубља подјела би била на оне
које су подигнути са намјером, односно „намјерни“ споменици, и они
коју су временом, из различитих разлога добили тај статус, односно
„ненамјерни“.  Свакако, и у оквирима ове двије групе,  постоје даље
подјеле, што нам показује колико је овај феномен специфичан и важан
за идеју памћења и баштињења. Иако сам споменула споменике као
најкарактеристичније средство у процесу баштињења, оно свакако ни-
је једино. 

Баштина нам помаже да створимо слику о прошлости и прет-
ходно сам навела у којој мјери она утиче на стварање колективног пам-
ћења. Наравно, није нужно све што у себи крије неко свједочанство
дио баштине и њено формирање условљено је различитим факторима. 

Различити умјетнички медији могу бити посредници прошлости
и чувари успомене на неки важан догађај  или личности.  Раније  је
споменуто како са развојем технологије расте и усложњава број „свје-
дока“ историје. Данас су бројни начини на које можемо сачувати и
складиштити прошлост за будућа времена. Сви ти нови медији не мо-
рају бити нужно дио нечијег насљеђа, али свакако помажу у рекон-
струкцији прошлих времена. 

Филм, као један од најпопуларнијих и данас најзначајнијих ме-
дија, може бити од велике користи у овим процесима. Не треба посеб-

19 Alois Riegl, Moderni kult spomenika, u: Anatomija povijesnog spomenika, Zag-
reb, 2006, стр. 351.
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но наглашавати улогу коју документарни филмови имају у откривању и
учењу о прошлости.  Али можда је  занимљивије посматрати играни
филм у овом контексту. Макар говорио о стварном, историјском дога-
ђају,  играни  филмови  често  не  могу  бити  поуздани  свједоци,  јер
филмска слика често је подложна разним учитавањима. А, и на крају
крајева,  то је  једно умјетничко дјело,  плод креативности режисера,
сценаристе  и  осталих  филмских  радника.  Иако  нису  увијек  вјеро-
достојни, не можемо им умањити значај коју могу имати на изградњи
слике прошлости. Поједини филмови и сами могу постати дио башти-
не, јер их заједница из неког разлога препознаје као важне и вриједне
чувања.

Како свједочанственост, памћење и баштињење дјелују у сфери
филмске умјетности покушаћу да прикажем на примјеру југословенс-
ког филма Козара. Специфичност везана за овај филм јесте да настаје
у држави која данас више не постоји и чије се насљеђе махом заборав-
ља или брише. Такође, још једна од његових посебности јесте да спада
у жанр партизанског филма, који настаје на простору бивше социјали-
стичке Југославије.

Ако се вратимо на Петерлићеву мисао да филмови настају из
човјекове потребе да неки догађај учине трајним, онда филмове може-
мо посматрати као неку врсту споменика, који може неко сјећање да
учини вјечним. На самом почетку своје историје, која датира још од
краја 19. вијека, филм је служио томе да забиљежи одређене догађаје.
Како је  као медиј  напредовао и  усавршавао се,  почео је  да  добија
другачије карактеристике и улоге. Путем њега су почеле да се причају
приче, биле оне стварне или измишљене, кроз њега су почела да се
преиспитују и проблематизују филозофска, друштвена, па и естетска
питања. Историја филма сама за себе је занимљива и широка тема, али
оно што је овдје важно јесте та способност филма да запамти неки
тренутак или догађај, и да то чува за будућност.

Посредници прошлости: ратни филмови

Како се филм као медиј развијао, како се ширио спектар њего-
вих могућности, бивао је богатији на тематском плану. Његов умјет-
нички потенцијал учинио га је привлачним за оне који су жељели да
своју креативност изразе кроз филм, али могућност да забиљежи дога-
ђаје у тренутку њиховог одвијања учинило га је најбољим средством
документовања стварности. Ако говоримо о начину на који се пред-
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ставља „спољашњи свијет“, можемо раздвојити играни и документар-
ни филм. Документарни филм бави се стварним догађајима, са пре-
тензијом да га вјеродостојно прикаже, док играни филмови том ствар-
ношћу манипулишу, њихова радња је често плод маште, иако се и они
могу бавити стварним личностима и догађајима. Даље подјеле везане
су за одређене аспекте филма, попут теме, сижеа, и из тога произлазе
бројни филмски жанрови и поджанрови.

Ратни филм је жанр играног филма (мада постоје и документар-
ни филмови који се баве ратном тематиком), чија је тема неки историј-
ских догађај везан за различите друштвене или политичке феномене
који се тичу ратног сукоба.  Ратни филмови могу приказивати неки
ратни конфликт, али и истраживати узроке који су до њега довели, као
и посљедице које такви конфликти могу имати.

Историчари се не слажу у потпуности са тим када је снимљен
први ратни филм. Неки сматрају да је то „Поморска битка у Грчкој“
Жоржа Мелијеса из 1897, док други тврде да је то ипак „Одбрана зас-
таве“ Луја Лимијера, а трећи наводе неке друге Мелијесове радове из
ранијих година, попут „Великих маневара“ из 1896. Углавном су то би-
ли кратки филмови од по неколико минута, који нису имали никакав
други мотив до оптичке сензације, каквом је филм тих година смат-
ран.20

У то вријеме, режисери се нису превише држали фактографије,
више су  се  прилагођавали  потребама публике,  уносећи  свјежину  у
филмски свијет којим су тада владале уличне, породичне, кафанске
или комичне сцене. Поставља се питање зашто је од свих историјских
збивања рат био привлачан за филмске ствараоце. И очигледно наста-
вио да буде веома привлачан, јер ни данас његова популарност не је-
њава. Вјероватно постоји више одговора на ово питање.

Рат је драматичан, динамичан, стога врло погодан за филм. До-
гађаји којим се ови филмови баве говоре о важним, а понекад и суд-
боносним догађајима за један народ. Радња ових филмова заснива се
на конфликтном односу кроз који се проблематизују питања доброг и
лошег, позитивног и негативног. Из овог жанра изродио се култ хе-
ројских личности, који отјелотворују највише људске идеале; у њима се
огледа храброст, одлучност, вјера, све оне вриједности које држава или
нација теже да инкорпорирају у свој систем вриједности. Гест храброс-
ти и жртве за виши циљ, тј презир кукавичлука и издаје нигдје нису

20 Čolić, Milutin, нав. дјело, стр. 49.
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толико истакнути као у ратном филму. Што је врло важно, ови фил-
мови имају потенцијал да гледаоцу пруже снажно емотивно осјећање,
које се обично креће између два пола – љубави према отаџбини и мрж-
њи према непријатељу.21

Могућност ратних филмова да пробуде колективна осјећања и
оживе свијест о славним историјским догађајима учинила их је тако
популарним. Због ових карактеристика пријемчиви су и за политички
апарат, јер оживљавајући прошлост и распирујући љубав према отаџ-
бини, ови филмови могу бити врло јако оружје за одређене идеолошке
борбе. И ратни филм у свом жанру познаје разне поджанрове, који
зависе од приступа и начина на који се ова тема третира. Није сасвим
једноставно  ни  одредити  шта  заправо  подразумијевамо  под  појмом
ратног филма. Само одређење ратни филм наводи нас на размишљање
шта све подразумијевамо под ратним сукобом и до које историјске
границе идемо када размишљамо о овом жанру. Јер нису сви филмови
који се баве ратом нужно ратни филмови, нити су ратни филмови иск-
ључиво они чија се радња дешава за вријеме рата. Неке филмове чија
је главна радња ратни сукоб сврставамо у жанр историјског филма.
Врло је тешко подвући строгу границу између жанрова и искључиво
говорити о неком филму као историјском, ратном, епском и сл. Упркос
непостојању јасне класификације и строгих мјерила, можемо рећи да
су ратни филмови они који за предмет имају догађаје и јунаке који
нису старији од самог филма.22 Али пошто се бави значајним догађаји-
ма и личностима из историје, можемо га сматрати и као подврсту ис-
торијског филма.  Дакле,  само одређење није једноставно,  али неке
опште карактеристике по којима препознајемо ратни филм постоје. 

Будући да се баве прошлошћу, ови филмови могу бити искориш-
ћени за обликовање културе сјећања. Иако постоји пријетња од мани-
пулације сликама прошлости и невјеродостојности приказа, несумњи-
ва је улога који су ови филмови одиграли у одређеним периодима и
државама, како би помогли успостављању колективног сјећања и наг-
ласили важност појединих догађаја и личности.

21 Исто, стр. 11.
22 Исто, стр. 24.
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Стварање слике прошлости: партизански филмови

Након завршетка Другог свјетског рата, 1945. године, на прос-
тору Балканског полуострва створена је нова држава, настала на теме-
љима антифашистичког покрета, „који је водио у социјалистичку рево-
луцију и модернизацију“.23 Федеративна Народна Република Југослави-
ја, која ће неколико деценија касније промијенити назив у Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, простирала се на територи-
јама данашње Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Србије, Црне
Горе и Македоније. Новонастала држава је била мултиетничка зајед-
ница шест народа, који су своју међусобну повезаност изградили на
заједничкој борби током Другог свјетског рата.

Социјалистичка Федеративна Република Југославија од тренут-
ка свог настанка идентитет је градила на догађају који је и довео до
њеног стварања. Други свјетски рат, односно Народноослободилачка
борба, била је историјска прекретница која је довела до рушења старог
режима монархије  и  успостављања социјалистичке  Југославије.  Др-
жава, која је била заједница шест република, требало је да обједини
све народе и народности који су чинили њено становништво, дајући им
заједнички историјски континуитет. Тиме би се једноставније могао
успоставити и идентитет југословенства као заједничке припадности
свих народа. Дакле, НОБ је био тај догађај на којем почива идентитет
Југословена и као такав најважнији тренутак у историји, који треба да
се баштини и чува од заборава. Убрзо широм Југославије почели су да
се подижу многобројни споменици који славе овај догађај и хероје који
су пали у бици за ослобођење.

У том контексту било је изузетно важно створити пожељну сли-
ку прошлости, која би са једне стране била фактор интеграције, а са
друге стране славила нову државу и њен систем вриједности. Будући
да је настала током Другог свјетског рата, посредством Народноосло-
бодилачке борбе, ови догађаји су схваћени као темељни за конституи-
сање историје и идентитетског одређења нове државе.

Народноослободилачка борба (1941–1945) вођена је за ослоба-
ђање народа од фашистичког режима. Главни непријатељи Народноос-
лободилачке војске Југославије били су снаге Вермахта, усташе, четни-
ци и фашистичка војска Италије. Осим што је овај догађај био кључан
за конституисање СФРЈ као државе, он је био и повезница између шест

23 Perica  Vjekoslav, Velikonja  Mitja,  Nebeska  Jugoslavija:  interakcija  političkih
mitologija i pop-kulture, Beograd, 2012, стр 16.
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југословенских народа. Слављен као несумњиво најзначајнији историј-
ски догађај, НОБ је коришћен као тема или мотив књижевних и филм-
ских дјела. Овај рат је био темељ изградње југословенске нације, и као
такав морао је бити сакрализован и уткан у патриотске митологије и
националне идентитете. У изградњи сјећања на неки догађај, поред ис-
торијских чињеница, значајна је и митологија, која представља неку
врсту крајности наспрам историје. Митологија је претеча историјске
науке24,  која његује херојске наративе, приче о славним тренуцима,
притом изврћући чињенице и прикривајући неславне историјске епи-
зоде. Иако постоје као супротности које на различит начин интерпре-
тирају историју, наука и митологија су у друштвеним читањима прош-
лости тијесно повезане, заједно стварајући слику прошлости.

Културна дјелатност и популарна култура су биле погодне за
ширење идеологије и митологије НОБ-а, будући да су се на тај начин
идеје шириле и одржавале у свијести великог броја људи. 

Године 1943. Врховни штаб је донио одлуку о „снимању докуме-
ната о партизанским борбама“25, а октобра 1944. оснива се Филмска
секција Врховног штаба Ослободилачке војске, која је била темељ ор-
ганизације југословенског филма. Већ 1946. основан је Комитет за ки-
нематографију, највиши државни орган за развој филма, на чије је че-
ло постављен југословенски умјетник Александар Вучо.26

Ако говоримо о филмовима који се баве НОБ-ом и величају иде-
ологију југословенства и социјализма, не смијемо занемарити значај
политичких фактора који су некада имали одлучујућу улогу у дистри-
буцији ових филмова. Специфичност положаја Југославије на хладно-
ратовској политичкој сцени условила је одређене посебности на њеном
унутрашњем плану, које су је разликовале од осталих социјалистичких
земаља. 

Од њеног оснивања током рата (1943), па све до 1948. године,
апсолутни узор и модел којем су тежили и на који су се угледали
југословенски  политичари  у  изградњи  нове  земље,  била  је  Савез
Совјетских Социјалистичких Република.  Комунистичка партија  Југо-
славије, најважнија и једина легитимна политичка организација, слије-
дила је обрасце које су у својој земљи спроводили њени совјетски узо-
ри. То се односило прије свега на аграрне реформе (експропријација,

24 Perica Vjekoslav, Velikonja Mitja, нав. дјело, стр. 19.
25 Čolić, Milutin, нав. дјело, стр. 169.
26 Звијер, Немања, нав. дјело, стр. 28.
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колективизација), индустријализацију, колонизацију27, али и на успос-
тављање чврсте централизоване власти, која „држи све конце у својим
рукама“. Модел унутрашње политике, наметнут од стране СССР-а, под-
разумијевао је строгу партијску контролу над свим сферама друштва,
те ни филмска продукција није била лишена надзора и доктрина које
јој је држава наметала. 

Већ 1948. године, југословенско политичко руководство супрот-
ставило се Стаљину и донијело одлуку да се земља неће развијати под
диктатом СССР-а, већ ће слиједити властити „аутономни пут у соци-
јализам“.28

Први југословенски играни филм који је приказивао борбу пар-
тизана и италијанских фашиста на јадранском приморју је  Славица,
Вјекослава Афрића, снимљена 1947. године.29 Од овог филма почиње
да се развија и уобличава оно што ће постати један од оригиналних
доприноса које је југословенска кинематографија дала свијету филма,
жанр партизанског филма.

Партизански филмови су одиграли значајну улогу у формирању
слике сјећања на важне догађаје и због тога их можемо посматрати
као феномен културе сјећања. Прије него што пређем на један кон-
кретан примјер, важно је расвијетлити околности у којима се стварају
ови филмови.

Као што је већ наведено, СФРЈ је била млада држава у изградњи,
која се у својим почецима у готово свим важним питањима ослањала
на свој  велики узор,  СССР.  Али након Резолуције Информбироа из
1948, ове двије државе се политички разилазе и развој Југославије до-
бија нова обиљежја и почиње да се креће у нешто измијењеном смјеру.
Посљедице тог разлаза условиле су стварање одређених особености
југословенског социјалистичког система, што је подразумијевало про-
мјене и на плану унутрашње и спољне политике.30 

Овај разлаз је био важан и за сферу културе, јер је донио ли-
берализацију и омогућио веће слободе у умјетничком стваралаштву.
Прихваћене су нове тенденције и идеје, присутне на европској и свјет-
ској културној сцени. Наравно, све то није нужно значило да Партија

27 Звијер, Немања, нав. дјело, стр. 27.
28 Levi, Pavle, Raspad Jugoslavije na filmu: estetika i ideologija u jugoslovenskom

i  postjugoslovenskom  filmu,  prevele  sa  engleskog  Ana  Grbić  i  Slobodanka
Glišić, Beograd, 2009, стр 28.

29 Levi, Pavle, нав. дјело, стр. 26.
30 Звијер, Немања, нав. дјело, стр. 29.
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није имала никакав утицај на умјетност и да нису постојала правила и
забране, нарочито ако се радило о дјелима који провоцирају критику и
преиспитују тадашњи систем и идеологију. Ипак, може се рећи да је
захваљујући својој специфичној спољној политици, културно подручје
социјалистичке Југославије  било прожето различитим акултурацијс-
ким тенденцијама које су биле посљедица утицаја како из источне, та-
ко и западне сфере.31

У таквим, често непредвидивим друштвеним околностима, нас-
тају и партизански филмови. Није наодмет поменути да тема и мотив
партизанске борбе није био присутан само у филму, већ и у телевизиј-
ским серијама, стриповима, књижевности, али ипак су филмови били
ти који су уживали највећу популарност.

Филмови су се бавили стварним историјским догађајима, али у
изградњи садржаја користили су партизанску митологију како би наг-
ласили херојску  димензију  и  значај  НОБ-а.  Извори  за  партизанску
митологију су следећи: Народноослободилачка борба, историја Кому-
нистичке партије  Југославије  и радничког покрета  у  југословенској
монархији  (1918–1941),  Руска  бољшевичка  револуција  (1917–1921),
култ совјетске Русије и Шпански грађански рат (1936–1939).32 На ос-
нову ових догађаја, режисери су преузимали теме и садржаје за своје
филмове, чинећи да слава великих идеја и револуције буде дуготрајно
запамћена. Партизански филмови су у великој мјери усвајали обрасце
класичне холивудске нарације,  односно америчких вестерна, и због
тога су у литератури често навођени као „црвени вестерни“. Мислим
да је  важно напоменути да  продукција  партизанских  филмова није
била тако једнолична и хомогена, те се нису сви филмови уклапали у
поменути обрасце.33 

Нису се искључиво сви партизански филмови бавили глорифи-
кацијом НОБ-а и пропагирањем пожељних вриједности. Иако много
мање, снимали су се и они филмови у којима нема претјеране херојске
митологизације, и који се бавили неким другим аспектима рата, преис-
питујући га на другачији начин, различито од спектакуларних ратних
епопеја.

У оквиру жанра партизанског филма, јавиће се једна специфич-
на врста, посебно упечатљива и са јаким идеолошким конотацијама. У

31 Исто, стр. 45.
32 Perica Vjekoslav, Velikonja Mitja, нав. дјело, стр. 41.
33 Звијер, Немања, нав. дјело, стр. 47.
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питању су „филмоване офанзиве“, које су углавном биле у форми рат-
ног спектакла. Ови филмови се обједињују под заједнички називник,
„црвени талас“, који је требало да укаже на њихову апологетску раван
окренуту ка званичној идеологији, али и да их конфронтира у односу
на филмове који су  били критички настројени и према митологији
рата, али и према идеологији комунизма генерално, а који су припа-
дали тзв. „црном таласу“ југословенске кинематографије.34 

Филмоване офанзиве су се односиле на екранизовање најзначај-
нијих догађаја у партизанској борби у Другом свјетском рату, односно
на приказивање „седам непријатељских офанзива“. Чини се да се ком-
плексност овог рата у комунистичкој иконографији поимала, а у колек-
тивном памћењу редуковала, прије свега кроз призму ових офанзива.
Поменута синтагма односила се на седам војних операција војске сила
Осовине током рата, чији је циљ био сламање партизанског отпора на
Балкану.35

Једна важна офанзива, иако ван овог редоследа, одиграла се у
јуну 1942. године, у северозападној Босни, на планини Козари, због че-
га је и позната као „битка на Козари“, или Козарска офанзива. У скла-
ду  са  државном политиком баштињења  и  популаризовања  великих
партизанских битака, и Козара је добила свој филм.

Козара: историја и филм

Битка на Козари у култури сјећања југословенског народа зау-
зима једно од средишњих мјеста, а значај овог догађаја остао је непро-
мијењен и након слома државе и доласка нове идеологије и нових
друштвених вриједности. Пробој обруча на Козари јесте централни до-
гађај, али спада у један шири контекст који се односио на окупацију
сјеверозападне Босне од стране Независне Државе Хрватске и фашис-
тичког Рајха. Партизани уједињени са народом Козаре и Поткозарја
пружали су  снажан отпор  непријатељу  током цјелокупног  периода
окупације. Али најзначајнији од свих догађаја, који је обиљежио и ис-
торију НОБ-а, десио се у љето 1942. године. 

Године 1962, режисер Вељко Булајић снима екранизацију Ко-
зарске офанзиве, филм Козара. Филмоване офанзиве уживале су вели-
ку популарност код публике, а и државни врх је увијек био спреман да

34 Исто, стр. 48.
35 Исто, стр. 49.
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подржава њихово снимање, нарочито због значаја који су ти догађаји
имали или је требало да имају у колективном сјећању.

Због значаја који је имала у рату и догађаја који су за њу везани,
Козара сама по себи постаје важан топос, који у себи носи сјећање на
судбину и страдања народа. Оно је материјализовано у неколицини
споменика, од којих је најпознатији онај подигнут на врху Мраковица,
дјело вајара Душана Џамоње. Постоје и бројна прозна и поетска дјела
посвећена Козари, која су такође нека врста свједочанства онога што
је народ ове планине и њене околине преживљавао. 

Пробој обруча је датум који је и даље уписан у званични „кален-
дар“ и чије је обиљежавање праћено неком врстом јавне церемоније.
Данас, као и некад, иако идеологија која се поистовјећује са НОБ-ом
није нужно владајућа, политички званичници су увијек присутни на
обиљежавању сјећања на Козарачку битку, што само показује да овај
догађај премашује било какав идеолошки оквир.

Али вратимо се неколико деценија уназад. У вријеме када је ју-
гословенска кинематографија  пролази кроз ране фазе свог  развоја,
снимиће се један од првих у низу великих ратних филмова, посвећен
управо Козари. Задатак да екранизује овај догађај припао је Вељку Бу-
лајићу (1928),  који  је  око себе окупио неке од  највећих глумачких
имена тадашње државе. Овај филм је један од раних Булајићевих ра-
дова, иако је претходно снимио неколико филмова партизанске тема-
тике. Ипак, био је веома поштован у бившој држави, и постаће један од
омиљених режимских режисера. Због његове блиске везе са Партијом
и због идеолошке конотације коју његови филмови имају, данас је ње-
гово стваралаштво на мети преиспитивања и ревалоризација, али ни-
како се не може искључити или умањити допринос који је имао у ства-
рању југословенске кинематографије.

Главни догађај филма јесте сама битка. Наиме, бројчано над-
моћније непријатељске снаге направиле су обруч око планине, у којем
су се налазили партизани и народ са Козаре. Заједнички отпор парти-
зана и народа није био довољан и покушај да се обруч пробије није ус-
пио, што је довело до страховитих посљедица. Неуспјели пробој је до-
вео до бројних трагичних жртава, док су многи од оних који су пре-
живјели послати у усташке концентрационе логоре.

Питање одбране Козаре било је питање опстанка, и управо зна-
чај драме која се одигравала те 1942. на овој планини учинила је ову
трагедију епском. Филм попут овог треба да буде слика стварних дога-
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ђаја, евокација истине која је постала историја, која се потом претво-
рила у легенду.36 

У времену и у држави у којој је филм снимљен, та легенда је и
те како била важна и потребна, нарочито јер је она једна од оних
великих патриотских истина, у чијим темељима се налази будућност
народа те државе. Булајић се труди да се држи фактографије и исто-
ријске истине, али и да нагласи монументалност и трагичност битке.
Ликови  нису  нарочито  индивидуализовани,  иако  постоји  неколико
појединаца који се истичу. Али у центру збивања је судбина мноштва
људи, и та маса је заправо главни јунак драме.37

Иако је његов креативни израз поприлично лишен поетичности
и имагинације,  Булајић ипак успијева да направи сугестиван филм,
кроз који изражава емотивност драме коју догађај у себи носи. Кроз
оживљавање козарачке трагедије осјећањем јединства народа и бора-
ца, читава битка добија димензије општенародне побуне. 

Не смијемо занемарити ни идеолошку обојеност партизанских
филмова, којој ни Козара није могла да одоли. Кроз филмску слику се
на  индиректан  начин пласирао  образац вриједности  коју  је  систем
његовао, али се градила и сугерисала пожељна слика и однос према
рату и свим оним елементима који су се тицали тог догађаја. Козара је
прије свега филм свог времена, и колико год претендовала на свједо-
чанственост  и  аутентичност,  и  у  њеној  структури  су  примијењени
идеолошки обрасци, што не мора нужно утицати на њену вриједност.
Као такав, он је био један од посредника у изградњи колективне ме-
морије. Када се измјестимо из идеолошког оквира и промијенимо кон-
текст, остаје питање зашто су ти филмови, конкретно Козара, и данас
важни и заступљени у јавној сфери земаља бивше Југославије.

(Не)пожељна баштина

Када размишљамо о прошлости и историји, често смо склони да
сваки одређени вијек перципирамо као неку епоху, посебну по неким
својим карактеристикама и  догађајима,  који  су,  зависно од  њихове
важности, утицали и условили даљи развој човјечанства. Крај једног
вијека симболично може означавати крај једне епохе, након које до-
лази нешто ново и неизвјесно. Двадесети вијек је за собом оставио тур-
булентно раздобље и већ са назирањем краја почели су да се руше ста-

36 Čolić, Milutin, нав. дјело, стр. 237.
37 Исто, стр. 236.
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ри системи, са наговјештајем побједе једног система вриједности и до-
ласка неких нових друштвених промјена.

Балкан деведесетих година трпи мучан ратни сукоб у којем се
распада Југославија. Данас се на њеној некадашњој територији налази
шест држава. Свака од њих чува властито сјећање на бившу заједницу,
његујући  или  одбацујући  насљеђе  које  су  од  ње  добили.  Са  новим
државама нужно је дошло и до успостављања нових идентитета, као и
до нових читања прошлости. Свједоци смо нових читања историјских
чињеница, као и на који начин се данас њима манипулише. Све те
државе опет пролазе кроз процесе структурисања слика прошлости,
што за собом носи читав корпус јавних дјелатности, које за циљ имају
етаблирање нове колективне меморије.  Подижу се нови споменици,
пишу се нови историјски уџбеници, док се оно што је неприкладно
брише или занемарује. 

Са новим временом појавили су се и нови хероји, нови називи
улица и тргова, нове институције, а култура и умјетност које су се не-
кад  развијале  у  оквиру једне  државе  сада  су  расцјепкане на  шест
дијелова. Упркос свему томе, нешто од насљеђа Југославије се и данас
чува. То значи да и даље постоје они који ту баштину сматрају вријед-
ним чувања и спасавања од заборава.  Један од феномена својствен
земљама бивше Југославије јесте тзв. југоносталгија. Жал за некадаш-
њом државом,  увјерење да је  некад било боље,  присутно је  широм
Балкана, стога није ни чудо да је код многих који никад нису ни осјети-
ли живот у социјализму створена слика о том некадашњем, наводно
бољем и безбрижнијем животу. Насупрот југоносталгији јесу тенден-
ције које имају за циљ да потисну сјећање на Југославију, или чак да је
прикажу у потпуно негативном свјетлу. Различита читања прошлости
стварају напетости, усљед којих је некад тешко задржати објективност
и одвојити истину од неистине.

Филмска баштина Југославије је упркос свему јако поштована и
чувана. Телевизијске емисије и филмови настали у некадашњој држави
и данас су репризирају „од Вардара па до Триглава“. Можда то и није
тако чудно, ако узмемо у обзир да су то умјетничка дјела која можда и
не могу увијек у толикој мјери утицати на друштвену свијест. Али шта
је са оним филмовима у које се идеологија директно уплела, и који су и
прављени како би народ подучили о томе како да памте и како да се
односе према прошлости? Ако свака генерација гради властиту слику
прошлости, какве користи има од онога што се сматра превазиђеним?
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У свему томе, које је мјесто и улога Козаре у данашњем друшт-
ву? Првенствено, мислим да треба нагласити да тај историјски догађај
није изгубио на значају са распадом бивше државе. Све оно што се
десило на Козари превазишло је било какве политичке системе и идео-
лошке манипулације и ти догађаји су, чини се, трајно уписани у иден-
титет и колективну меморију његових баштиника. Филм  Козара,  са
свим ограничењима које овај медиј има, може нам послужити као пос-
редник између прошлости и нас који ту прошлост користимо. Он у се-
би носи карактеристике споменика јер трајно чува сјећање на оно што
се у једном тренутку сматрало важним. 

Такође, други важан аспект овог филма јесте чињеница да је он
за нас дио филмске баштине Југославије. Он је документ свог времена,
и сам по себи је нека врста свједочанства. Ово је нарочито значајно
ако обратимо пажњу на начин на који су ти филмови настајали и на
њихову строгу идеолошку одређеност. Филм Козара, сам по себи, може
да нам помогне да схватимо и протумачимо контекст у којем је настао.

Закључак

Прошлост, у својој сложености и контрадикторности, увијек ће
једним својим дијелом бити присутна у садашњости, јер се памте оне
њене цјелине, које су у складу са захтјевима садашњице. Као таква,
она је често плод манипулација и искривљавања, јер некада је управо
таква слика прошлости потребна садашњем времену. Многобројни су
њени свједоци и свједочанства који трајно меморишу сјећање на оно
што се десило. Спознајући нова средства за истраживање прошлости и
његовог коришћења у садашњици отварају нам се нове перспективе и
нове могућности за истраживање. 

Филм Козара, иако је и сам по себи баштина, носилац је свједо-
чанства о томе како су се одређени догађаји перципирали зависно од
друштвено-политичке ситуације, али је и нека врста историјског „спо-
меника“ догађаја којем је посвећен. 

У овом транзицијском периоду, када ни сами нисмо увијек си-
гурни у каквом су односу истина и заблуда, важно је да будемо свјесни
онога што јесте наша баштина и да уз помоћ разних нових технологија
и медија богатимо своје знање о њој. Такође, важно је да кроз те про-
цесе постављамо питања и преиспитујемо оно што нам званичне идео-
логије намећу да памтимо, и покушамо раздвојити истину од заблуда.
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Isidora Banjac

Film as a source for heritilogy research:
the “Kozara” (1962) example

This paper will attempt to examine the role of the film in the collective
memorialization processes  towards seminal  historic  events,  and pose a
question with regards to their role in building collective memory, as well as
national identity. These aspects are inspected through an example of “Ko-
zara”, a 1962 Yugoslav film. A question immediately raised inquires why
the Yugoslav heritage is both lasting and actively preserved by certain
subjects. Film as a medium may serve as a memory keeper with regards to
important people and events, which was, in part, the purpose of partisan
movies such as “Kozara”. Just like the war memorials, the monuments that
were placed on key points in the historical topography of former Yugosla-
via,  film production was engaged towards the masses with the aim to
remind everyone of the heroic struggles of the partisans, always bearing
suggestive notes that differentiated between the “good guys” and the ene-
my. Thus, the partisan movies preserved the memory and glorified the par-
tisans and the “People's Liberation War”. The films themselves did not ne-
cessarily have to be historically accurate, but most of them were based on
actual events, bringing the experience of war as close as possible to ordi-
nary viewers. This paper also problematizes upon the ongoing popularity of
these films, despite the ambiguities of the Yugoslav heritage in general.
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Апстракт: Предмет овог рада јесте реконструкција историјских догађаја
током 1941. године након успостављања власти НДХ у Срезу Јајце. При-
казан је и дат обим страдања, са посебним фокусом на усташке затворе у
овом срезу. Предочен је хронолошки процес хапшења, затварања и убијања
становништва на простору овог среза током 1941. године. Рад се темељи
на документима и изјавама свједока објављених у одабраној литератури.
Саопштена су и свједочења о начинима убијања и предочена монструоз-
ност злочина уз сегменте живота у заточеништву. Рад има за циљ да под-
сјети на жртве злочина почињених током 1941. године над Србима у Срезу
Јајце и подстакне обимнија истраживања на допуни мозаика о страдању
српског народа овог краја у НДХ.

Кључне ријечи: Други свјетски рат, Срез Јајце, Независна Држава Хрват-
ска, Јајце, Шипово, Језеро, Доњи Вакуф, затвори, број жртава, злочини.

У току одвијања кратког Априлског рата између сила Осовине и
Краљевине Југославије, 10. априла 1941. године проглашено је успо-
стављање монструозне творевине назване Независна Држава Хрватска
(НДХ). Проглас је извршио Славко Кватерник у име Анте Павелића,
поглавника усташке организације, који се још налазио у фашистичкој
Италији.1 

Након што су у другој половини априла њемачке трупе заузеле
подручје  Јајачког среза, усташки поредак на овом простору успоста-
вљен је уз помоћ њемачке војне силе, „културбундоваца”2 и локалних

1 Dušan Lukač, Ustanak u Bosanskoj krajini, Beograd 1967, 50–53.
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усташа. Срез Јајце3 је након окупације у територијалној подјели НДХ
ушао у Велику жупу Плива и Рама, за чије је сједиште проглашено
Јајце.4 За великог жупана постављен је др Бахрија Кадић, а за под-
жупана Анто Шуњић, који је истовремено обављао дужност прочел-
ника Усташког стеговног суда у Јајцу. За команданта града постављен
је  њемачки поручник Херингер.  На подручју  жупе основана су  ко-
тарска предстојништва, а за котарског предстојника у Јајцу постављен
је Антон Стефание из Лике. Дужност усташког логорника повјерена је
Звонку Кореничком. На положај шефа Усташког редарства дошао је др

2 Културбунд као удружење настало је са циљем да његује традицију, кул-
туру, обичаје и начин живота њемачког народа. Током 1922. године у Јајцу
је основан пункт Савеза њемачке мањине у Краљевини Југославији придо-
шлих након аустроугарске окупације. Доласком Хитлера на власт, 1933.
године, културбундовци у Јајцу започињу акцију широких размјера пропа-
гирајући национал-социјалистичку идеологију претворивши се брзо у ти-
пичну нацистичку организацију. Ова организација је у Јајцу по директи-
вама из разних центара, а посебно из њемачког конзулата у Сарајеву, вр-
шила обавјештајне активности. Културбундовци су неколико година прије
рата снимили све важније објекте на пливском и горњоврбаском подручју
(фабрике, пруге, путеве, мостове и др.), а израдили су прецизне мапе сеос-
ких  и шумских путева,  а  неке и маркирали уобичајеним планинарским
ознакама.  Продор  њемачких  окупаторских  снага  учинили  су  лакшим и
обавјештајни подаци које су у великом броју добили од чланова удружења
Културбундовци из Јајца. (Hazim Eminefendić,  „Organizovanje  i  djelatnost
„Kulturbunda“  u:  Jajačko područje  u oslobodilačkom ratu  i  revoluciji  1941-
1945: Zbornik sjećanja, knjiga I,  ur.  Pero Morača, Donji Vakuf, Jajce, Šipovo
1981, 132–134).

3 У вријеме  Краљевине Југославије  у  периоду 1918–1941.  г.  Јајце је  било
средиште  Јајачког среза, који је обухватао просторе данашњих општина
дејтонске БиХ: Јајца и Доњег Вакуфа у ФБиХ и Шипова, Мркоњић Града и
Језера у Републици Српској.

4 Успостављање ових и других жупа у НДХ указује на настојање и тежњу да
се њиховим називима оживи наводна традиција хрватских средњовјеков-
них жупа, и учврсти идеја  „о јединственом повијесном хрватском нацио-
налном  простору“. Византијски цар  Константин  Порфирогенит у  свом
дјелу „De administrando imperio”, написаном 948. године на темељу извје-
штаја које су из наших крајева слали дворској канцеларији државни чи-
новници, наводи да је цар Ираклије (610–641) позвао и населио Србе и Хр-
вате у балканске покрајине пошто су биле опустошене од Авара. Цар спо-
миње  да граница између Срба и Хрвата иде ријеком Цетином, а даље на
сјевер жупама  Хлевном и Плевом  (Константин Јиречек,  Историја Срба,
Београд 1952, 74–75).
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Алија Курт из Сарајева, а командир усташке страже био је Ивица Јаке-
шевић из Јајца. Заповједник једне домобранске сатније био је Алојз
Манделц из Јајца. За предсједника општине постављен је трговац и
земљопосједник Назмибег Капетановић. По селима су постављени ус-
ташки таборници, умјесто ранијих кнезова. Најприје су основани та-
бори у Јајцу, Језеру и Шипову. Таборник у Језеру био је Фахрија Капе-
тановић, а у Шипову Мухарем Кошмић. На чело усташке власти у До-
њем Вакуфу постављен је  Касим Трто.  Поменуте  и  друге  установе
усташке власти биле су већином смјештене у јавним зградама, а неке и
у приватним кућама које су одузете Србима и Јеврејима. Жупанија се у
Јајцу  налазила  у  хотелу  Гранд,  Котарско  предстојништво  у  згради
бившег  Среског  начелства,  а  усташке  јединице  у  Соколском дому,
основној школи и још неким зградама. Усташка полиција користила је
адвокатску канцеларију Исламбега Филиповића и просторије бивше
радничке читаонице „Снага”. Домобранске јединице биле су смјеште-
не у Башчелуцима, Дом усташке младежи налазио се у једном дијелу
хотела „Плива” итд.5 

Лавина мржње против Срба у НДХ надахнута је расистичким
теоријама Анте Старчевића, који је Србе називао „нечистом пасмином
зликовачке ћуди“ и „влашким накотом“, а сматрао је да Србе треба ис-
тријебити. Овај „отац“ хрватске нације, по поријеклу Србин,6 имао је
идеолошке сљедбенике попут Јосипа Франка, Доминика Мандића, Ива-
на Пилара, Керубина Шегвића, Анте Павелића и других који су више
од пола вијека развијали расизам и шовинизам са геноцидним импли-
кацијама према Србима. Идеје Старчевића и других пуни израз и ос-
тварење добиле су у Независној Држави Хрватској провођењем уста-
шког геноцида над српским народом у периоду 1941–1945. г.

Усташка влада је у периоду од 10. априла до краја августа 1941.
године донијела читав низ закона, налога, одлука и упутстава којима
су озакоњене методе провођења терора и геноцида злочина, чије су
жртве по расној и вјерској припадности биле највећим дијелом Срби,
затим Јевреји и Роми. Службено сви Срби називају се „грко-источња-
цима“ а посебном наредбом укида се назив „српско-православна вјера“
замјењујући га термином „грчко-источна вјера“, а забрањен је српски
5 Hazim Eminefendić,  „Uspostavljanje ustaške vlasti u Jajcu“, u: Jajačko podru-

čje u oslobodilačkom ratu i revoluciji 1941–1945: Zbornik sjećanja, knjiga I, ur.
Pero Morača, Donji Vakuf, Jajce, Šipovo 1981, 113–114.

6 Ivo Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, porijeklo, povijest, politika, Zagreb
1988, 89.
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језик и ћириличко писмо.7 Овај процес обесправљивања био је почетак
и самог физичког затирања и уништења српског народа у НДХ. Уз
читав низ расних закона основани су и концентрациони логори.

Због бојазни око могућег избијања устанка у Јајце је 6. маја од
стране Нијемаца и усташа доведена и затворена прва група талаца у
затвор у Котарском предстојништву (зграда бившег Среског начелства
у Јајцу). Ухапшено је тих дана без оптужница око 30 угледних Срба,
грађана и сељака, чиновника и свештеника. Међу ухапшенима и зато-
ченима били су и срески начелник Младен Дунђеровић, народни пос-
ланик Симо Маријанац, предсједник општине Пљева Јово Јандрић, као
и свештеници Милан Илић, парох у Јајцу, и Перо Ђуровић, парох у Ши-
пову.8 Ови затвореници 16. маја пребачени су у затвор у фрањевачком
самостану.9 У овом затвору су остали до 9. јуна, када су пуштени након
што су њемачке јединице повукле своје снаге из овог краја. Прије него
што су пушени из затвора, таоци су обавијештени да својим главама
гарантују миран пролазак њемачке војске до Бање Луке.10

Након што су Нијемци повукли своје трупе са овог подручја,
услиједила су још масовнија хапшења и прогањања Срба од стране
усташа. Масовни терор ширих размјера над Србима отпочео је послије
боравка у Јајцу усташког стожерника за Бању Луку, Виктора Гутића.
На организованом збору половином јуна Гутић је отворено и јавно по-
зивао своје усташке присталице да врше репресије над Србима, по-
звавши усташе да буду достојни синови Павелићеве нове државе уз
обећање да ће довести црну легију да огњем и мачем уништи све што
је српско. Након овог позива усташе су у овом крају завеле своју стра-
ховладу отпочевши масовна хапшења  Срба и Јевреја. Патроле саста-
вљене од „културбундоваца” и усташа почеле су безобзирно да претре-
сају куће, дворишта, баште и људе на улицама. Усташки терор у јуну и
јулу достигао је врхунац. 

7 Бојан Стојнић, Радован Пилиповић,  Вељко Ђурић Мишина,  Свједочења о
затирању:  Прилози  за  историју  страдања  Срба  Епархије  бањалучке
1941. године, Бања Лука – Београд 2016, 53.

8 Prota Milan Ilić,  Opraštanje sa životom jajačkog paroha, knjiga I, Jajce 2005,
439–443.

9 Fra Josip Jozo Markušić, „Bilješke iz Franjevačkog samostana“ u: Jajačko pod-
ručje u oslobodilačkom ratu i revoluciji 1941–1945: Zbornik sjećanja knjiga I,
ur. Pero Morača, Donji Vakuf, Jajce, Šipovo 1981, 205.

10 Prota M. Ilić, Opraštanje sa životom..., 457.
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У Јајцу је од јуна до октобра 1941. оформљено 11 усташких зат-
вора, што на својеврстан начин показује обим и интензитет репресије
над Србима. Пошто није било намјенски грађених објеката, у ту сврху
су послужили Соколски дом, житни силос у Пијавицама, православна
црква, Јеврејски темпи, Котарско предстојништво, Шареница на Крпи-
нама, фрањевачки самостан, Радничка читаоница, Привредна банка,
трговина Анте Филиповића и кућа Миће Бранисављевића. Све те згра-
де биле су од тврдог материјала, па су без већих преправки претворене
у затворе.11

Усташе су првобитно приступиле својеврсном обезглављивању
народа, па се тако хапсе и протерују свештеници СПЦ са породицама,
као и богатији појединци и све угледније личности. Локални парох у
Шипову Петар Ђуровић са породицом и осталим свештеницима Јаја-
чког среза и њиховим породицама, ухапшен је и затворен 11. јула у
Соколском дому у Јајцу. Сутрадан, 12. јула, ови свештеници и чланови
11 Hazim Eminefendić, „Uspostavljanje ustaške vlasti u Jajcu...“, 114.
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њихових породица одвезени су у два камиона према Бањој  Луци и
касније прогнани у Србију.12 Затворен је и јајачки свештеник прота
Милан Илић, који је на исљеђивању, одговарајући на питање о свом
занимању, одговорио да је затвореник, образлажући да је његово свеш-
теничко занимање као и његова вјера, стављена ван закона, а црква
затворена.13 Политичке вође народа, попут народног посланика Среза
Јајце Симе Маријанца, народног посланика из Мркоњић Града Симе
Будимира, сенатора Врбаске бановине проте Павла Убавића и бројних
других, такође су лишени слободе.

Током јуна у Шипову су локални Срби затварани и мучени у
старој згради Шумарске управе, коју су називали Усташким домом. По
свједочењу неколико преживјелих у подруму овог објекта се 18. јуна
налазило око 200 заточених Срба доведених из околних села. Измрц-
варени затвореници, модри и крвави били су заточени у нељудским
условима у малим просторијама без довољно кисеоника. Ови затворе-
ници су убрзо теретним вагонима пребачени у Јајце и затворени у
једној учионици основне школе. О тортурама у овом јајачком затвору
остало је свједочанство: „Прије него што су нас затворили у једну учи-
оницу основне школе, наредили су да скинемо одјећу, па смо остали
само у кошуљама и доњем рубљу. Потом су нас постројили уза зид и
стално тукли, а истовремено једног по једног одводили у другу учио-
ницу да би нам узели неке податке. Мучење, глад, малтретирање и
понижавање  доводили  су  поједине  затворенике  до  ивице  лудила.
Поступци усташа према нама били су заиста звјерски. Чини ми се да
то најбоље потврђује начин мучења и убиства Тодора Келеча из Пље-
ве. Наједном је у затвореничку просторију ушао неки крупни усташа и
затражио да се јави најјачи међу нама. Наслућујући да је то нека про-
вокација, сви смо ћутали. Међутим, кад је тај бахати окупаторски слуга
поновио питање – јавио се Тодор Келеч. Усташа му је наредио да легне
на под, а потом одмах, као звијер, скочио на њега. Газио га је и неми-
лосрдно ударао чизмама све док му није смрвио грудни кош и нанио
многе друге смртоносне повреде. Тодор је убрзо умро у мукама, наочи-
глед великог броја људи које је очекивала иста или слична судбина.“14

12 Б. Стојнић, Р. Пилиповић, В. Ђурић Мишина, Свједочења о затирању, 166–
169.

13 Hazim Eminefendić, „Crveni prota“, u: Jajačko područje u oslobodilačkom ratu
i revoluciji 1941–1945: Zbornik sjećanja, knjiga I, ur. Pero Morača, Donji Vakuf,
Jajce, Šipovo 1981, 107–108.
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Масовно хапшење у Шипову догодило се 29. јула, када је похап-
шено 413 Срба који су држани по импровизованим затворима. Крајем
јула у овом мјесту се један од бројних импровизованих затвора налазио
у кући Радуловића, гдје је било заточено 15 људи. Остало је сачувано
свједочанство о мучењима у овом затвору: „Усташе су нас немилосрд-
но тукле кундацима, јасеновим шибљем, ногама и рукама, тако да смо
брзо помодрели од удараца. То су чинили по тројица-четворица, на
смјену. Наређивали су нам и да легнемо на под један до другога, а по-
том скакали по нашим прсима и стомацима.“15 Након ослобођења Ши-
пова, 27. августа, у подруму куће Радуловића пронађено је и ослобо-
ђено  око  70 српских  затвореника.16 На  основу  историјских  извора,
познато је да се усташки затвор мањег типа налазио и у жандармериј-
ској станици код Манастира Глоговац.

У Доњем Вакуфу је 27. јуна похапшено око 30 Срба и затворено
у затвор Среске испоставе. Међу овим затвореницима били су и све-
штеници из Доњег Вакуфа Јован Обрадовић и Горислав Вучковић.17

Поред затвора у Среској општини, Срби су у овом мјесту затварани у
зграду жандармеријске станице и у згради бившег Српског дома. По-
четком септембра у Доњи Вакуф је доведен и затворен већи број Срба
из села Љуше, Расаваца и Семина.18

Након што је отпочео устанак Срба, усташки терор над станов-
ништвом српске националности достиже кулминацију. Током августа у
Јајце су пребачене усташка бојна из Херцеговине под командом еми-
гранта Ивана Херенчића и IX Шимићева пуковнија из Травника. Са до-
ласком ових јединица, које су имале задатак да угуше устанак и „очи-
сте терен“, отпочела су масовна хапшења и убијања Срба у Јајцу и око-
лини.
14 Ilija Grahovac, „Bio sam u mučilištu“, u: Jajačko područje u oslobodilačkom ra-

tu i revoluciji 1941–1945: Zbornik sjećanja knjiga I, ur. Pero Morača, Donji Va-
kuf, Jajce, Šipovo 1981, 153–154.

15 Stojan Prpić, „Sa stočne pijace u ustaški zatvor“, u: Jajačko područje u oslobo-
dilačkom ratu i revoluciji 1941–1945: Zbornik sjećanja knjiga I, ur. Pero Mora-
ča, Donji Vakuf, Jajce, Šipovo 1981, 231–232.

16 Ilija Ponjević, „Borbe za oslobođenje Šipova i Jezera“, u: Jajačko područje u os-
lobodilačkom ratu i revoluciji 1941–1945: Zbornik sjećanja  knjiga I, ur. Pero
Morača, Donji Vakuf, Jajce, Šipovo 1981, 376.

17 Б. Стојнић, Р. Пилиповић, В. Ђурић Мишина, Свједочења о затирању, 187.
18 Milan Matić, „Između slobodne teritorije i neprijateljskih uporišta“ u: Jajačko

područje u oslobodilačkom ratu i revoluciji 1941–1945: Zbornik sjećanja knjiga
I, ur. Pero Morača, Donji Vakuf, Jajce, Šipovo 1981, 424.
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У старој згради општине у Језеру били су током августа затво-
рени Срби из околних села. У овом затвору је, по извјештајима НДХ, у
периоду „борбе против четника“ од 3. до 10. септембра група усташа
из Херцеговине, уз саучесништво домаћих усташа, извршила покољ
над више од 165 Срба цивила, жена, дјеце и стараца. У извјештају се
наводи: „...сијевнуо је нож раскалашних и дивљих људи. Још онда када
је власт службено извршила увиђај, било је међу закланима још живих,
који су молили да им се живот докрајчи. На овај начин и овом прили-
ком поклано је око 165 лица, колико се могло на брзину установити.
Међутим, није искључено да је овај број већи, када би се рачунала сва
она трупла, која је тих дана кроз Јајце носила ријека Врбас, ради чега
је морало бити обустављено купање на јајачким плажама.”19

У вријеме трајања офанзиве на устанике у Јању и Пљеви од 3. до
10. септембра, ухапшено је и затворено у Јајцу преко 200 Срба. Подру-
ми предратног Соколског дома (данас Музеј Другог засједања АВНОЈ-
а) били су претворени у затвор, док је његова биоскопска сала, која се
налазила на спрату, послужила за смјештај усташа. Овај простор био
је централна мучионица у Јајцу. С обзиром на то да се зграда налазила
у средишњем дијелу града, усташе нису могле да користе ватрено ору-
жје па су убијања вршена тупим предметима. Близину ријеке Пливе
усташе су користиле да се лако и брзо ријеше тијела убијених, која су
једноставно бацали преко ограде у плаховиту Пливу, која их је брзо
односила и низ водопад висок 25 метара убацивала у дубоки кањон
Врбаса. Вода је већину жртава избацивала послије неколико дана на
површину, а неке су остале у вировима и шкрипинама, уклијештене
између дрвља и камења. Извори биљеже да су једне ноћи половином
септембра усташе у Соколском дому заклале 60 Срба и све их исте
ноћи бациле у ријеку Пливу.20 Приликом првог ослобођења Јајца, сеп-
тембра 1942. године, пронађени су на овом мјесту бројни трагови зло-
чина, а подруми дома су пружали језиву слику. Зидови су били упрска-
ни људском крвљу, а из тих просторија ширио се задах сасушене крви,
зноја, устајале одјеће и мемле. Пронађено је неколико кама и знатан
број тупих предмета  – највише дрвених маљева којима су злочинци
убијали своје жртве. Уз мучење и убијање, посебан вид злочина било је

19 Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu. Zbor-
nik dokumenata. I, Zločini Nezavisne Države Hrvatske 1941–1945 (ur. Slavko
Vukčević), Beograd, 1993, 770.

20 Исто, 1000.
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силовање.21 По многим затворима у Јајцу приређивана су ритуална
убиства праћена садистичким иживљавањима. Затворенике су тукли
гуменим палицама, „боксерима“ и ногама, главе су им стезане коноп-
цима све до губитка свијести. Главама затвореника ударали су о зидо-
ве затворских просторија итд. Начини страховитих физичких и психич-
ких мучења којима су били изложени Срби у овим затворима били су
сублимирани израз свих познатих облика физичког и духовног терора.
О терору над заробљеним Србима у овим затворима извори НДХ пишу:
„...тучени су немилосрдно кундацима, по прсима, леђима и крстима до
несвијести, заповијеђено им је да се скину, вучени су затим за мошње
по читавој  соби у којој  су се налазили, ударани оштрим гвозденим
предметима у главу све дотле док лубања не би прсла и тако даље, да
напокон буду одведени и убијени могуће на најгрознији начин. Један
'Херцеговац' послије оваквог огавног посла, појављује се на запрепа-
штење присутних сав крвав у локалу јајачког гостионичара Аугуста,
пијан вади крвав нож, лиже га наочиглед запрепаштених погледа го-
стију и наручује два шприцера... један за себе и један за свог друга /кр-
вавом ножу/.“22

Почетком септембра у јеку офанзиве на устанике вршена су
масовна хапшења у Шипову и околини. Срби су затварани у школи,
шумарској управи и другим затворима, а затим су одвођени на Баре
код Градине гдје су у периоду од 4. до 9. септембра у масовном покољу
уморени. Жртве су покопане недалеко од мјеста овог злочина. Повр-
шински слој гробнице био је посут живим кречом, а слој земље био је
толико танак да су мјестимично вириле људске руке и ноге повезане
бодљикавом жицом. Након рата је, приликом преношења посмртних
остатака на градско гробље, утврђено да су усташе на том мјесту стри-
јељале, заклале или на други начин убиле 525 Срба, разних година
старости, од петнаестогодишњих младића до осамдесетогодишњих ста-
раца.23 Покољ на Барама почетком септембра био је најмасовнији зло-
чин усташа на једном мјесту у овом крају.

21 Hazim Eminefendić, „Teror i zločini ustaša u Jajcu“ u: Jajačko područje u oslo-
bodilačkom ratu i revoluciji 1941–1945: Zbornik sjećanja knjiga I, ur. Pero Mo-
rača, Donji Vakuf Jajce Šipovo 1981, 126.

22 Zbornik dokumenata I, Zločini Nezavisne Države Hrvatske..., 769.
23 Radomir Mitrić, „Neprijateljska ofanziva na Janj i Pljevu”, u: Jajačko područje

u oslobodilačkom ratu i revoluciji 1941–1945: Zbornik sjećanja knjiga I, ur. Pe-
ro Morača, Donji Vakuf, Jajce, Šipovo 1981, 434–445.
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Усташе, међу којима Нумо Бркић из Волара, Мухарем Кошмо из
Шипова и неколико јајачких усташа, довели су 6. септембра у Јајце
једну групу Срба и затворили их у основној школи на Крпинама. Ови
затвореници и група заточена у православном храму побијени су сут-
радан увече, у недјељу, 7. септембра у селу Подмилачју, испод моста
на десној обали Врбаса (у такозваним Драмчевим расадницима) близу
римокатоличке  цркве  Св.  Антуна.  Послије  претрпљених  мучења  и
батинања у затвору пребачени су камионима на ово мјесто, везани жи-
цом по двојица, гдје су их усташе ритуално ножевима усмртили.24 Ова
ритуална убијања по сачуваним свједочанствима трајала су до сва-
нућа.25 О овом покољу затвореника из јајачких затвора извјештаји ор-
гана НДХ наводе: „...изводе из цркве и темпла неиспаване и изгладње-
ле старце, жене и дјецу, вежу их жицом двоје и двоје, трпају у камион
и возе у правцу католичког села Подмилачја на удаљеност од 4 км...
Док 97 чува стражу, тројица почињу немилосрдно да кољу. Пресије-
цају крвнички вратове из којих шиба крв. Оно што није на овај призор
изгубило свијест натчовјечанским криковима и јауком, који се прола-
мају кроз ноћ... Чује се кроз ноћ само избезумљени глас крвника у
људској сподоби:  'Кољи,  – ударај за врат ножем,  – више се копрца' –
Већ свиће, а клање још траје. Три су крвника, а сто и осамдесет пет му-
ченика. Све мање крикова, док није умукнуо и посљедњи. Упрскани
невином крвљу, траже од сељака католика да копају раке. Бацају се
полуживи људи у раке. Хумак на овом невиђеном гробљу још се креће
од живих тјелеса, а из земље чује се још покоји глас полуживог очај-
ника. Овако се одиграо догађај по причању сељака католика, који су
при клању морали бити присутни и копати раке.“26 У овом покољу умо-
рено је око 185 Срба цивила, жена дјеце и стараца.

По својој бестијалности издваја се злочин почињен у затвору
који се налазио у православном храму Успења Пресвете Богородице у
Јајцу, када је 16. септембра заклано 158 заточених Срба. У извјештају
сачињеном од стране заповједника Војне крајине, Мате Рупчића, екс-
плицитно се наводи да ове усташе не убијају пушкама, те да су Срби
уморени у храму клањем ножем.27 Овај злочин извршило је 117 уста-

24 Fra J. Markušić, „Bilješke iz Franjevačkog samostana...“, 205.
25 Ramiz Nasup, „Očevidac zločina u Podmilačju“, u: Jajačko područje u oslobodi-

lačkom ratu i revoluciji 1941–1945: Zbornik sjećanja knjiga I, ur. Pero Morača,
Donji Vakuf, Jajce, Šipovo 1981, 209.

26 Zbornik dokumenata I, Zločini Nezavisne Države Hrvatske..., 772.
27 Исто, 719.
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ша, који су побјегли из Мостара и Херцеговине испред италијанске
војске, а били су већином муслимани из Гацка и Мостара. У православ-
ној цркви и у темплу у Јајцу након овог покоља остало је заточено још
око 150 Срба. Ове притворенике преузео је 18. септембра 1941. г. уста-
шки водник Иван Срдановић са једном сатнијом и одвео их у непоз-
натом правцу.28 Судбина ових људи до данас није позната.

Злочини усташа попримили су размјере које су доводиле чак и
до  сукоба  између  њихових  и  домобранских  официра.  Извјештаји  о
безвлашћу у Јајцу током септембра објашњавају се тиме што усташе
емигранти нису марили за команде усташких часника који нису били у
емиграцији.29 Ипак  се  у  извјештају  од  28.  септембра  наводи  да  се
војска држи по страни.30 Личним заузимањем усташких заповједника
и њемачке војске спашени су животи затворених Срба државних слу-
жбеника који су били затворени у затвору у Привредној банци.31 Од
страдања је спашено и 19.  септембра подијељено  „на издржавање“
грађанима Јајца 30 српске дјеце која су остала без родитеља.32

Број Срба заточених и уморених у затворима овог среза до сада
није утврђен.  Од предратних 47 Јевреја (Сефарди и Ашкенази) овог
среза, уморено је њих 45.33 Укупни демографски губици, стварни губи-
ци, пописи жртава и страдалника, те поименични списак страдалих
овог краја у Другом свјетском рату, није до краја завршен. Према дје-
лимичним пописима вршеним послије рата, у Срезу Јајце регистро-
вано је 31 веће стратиште, са укупних 5.400 до данас евидентираних
жртава усташког геноцида над Србима 1941–1945. године.34

28 Исто, 786.
29 Исто, 786.
30 Исто, 748
31 Исто, 770.
32 Fra J. Markušić, „Bilješke iz Franjevačkog samostana...“, 207.
33 Stajić, Aleksandar, Papo, Jakov, Ubistva i drugi zločini izvršeni nad Jevrejima u

BiH u toku neprijateljske okupacije, Spomenica 400 godina od dolaska Jevreja
u Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1966, 243.

34 Страхиња Курдулија, Атлас усташког геноцида над Србима, Београд 1993,
33.
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Закључак

У овом раду предочен је страдалнички пут Срба овог краја који
су били заточени, злостављани и убијани у усташким заточеништвима
Јајачког среза. Према наративним изворима и посредним подацима ло-
цирана су мјеста заточеништва и егзекуције, наведена имена познатих
починилаца, као и обим и карактер злочина. Изнесена су свједочанст-
ва преживјелих о данима проведеним у притвору протканих страхом и
неизвјесношћу, а која илуструју многе људске судбине које су остале
неописане и неисказане. Овај рад је корак од начелног и симболичког
значаја ка очувању културе сјећања и поштовања жртава. Тематика
страдања Срба овог краја заслужује посебну студију, гдје би се буду-
ћим  генерацијама  смислено  и  утемељено  предочила  и  убједљивије
приказала суштина и размјера усташких злодјела. Такође, указује се
потреба за допуном постојећих спискова страдалих јер су пописи стра-
далника након рата извршени уз релативизацију злочина, са циљем да
се велики злочин трајно сакрије, а идентитет жртве сведен је у по-
литичку категорију.  Истовремено,  остале су необиљежене десетине
мјеста појединачних и масовних злочина, без изграђеног спомен-парка
који би свједочио и опомињао. Овакав приступ временом је довео до
губитка појма о обиму, значају и значењу страдања, што је за посље-
дицу имало редукцију свијести и губитак важног конструкта иденти-
тета – памћења.
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Željko Jandrić

Ustaša prisons for the Serbs in the District of Jajce, 1941

This paper attempts to reconstruct historical events during the year 1941,
after the establishment of the Independent State of Croatia on the territory
of the District of Jajce. The author outlines the scope of mass terror, with
special attention given to newly established prisons. A chronological pro-
cess of arrests, detention and murder throughout 1941 is also outlined.
This paper is based on records and testimonies published in select literatu-
re. It retells the memories of the ways how people were exectued, as well
as of the general monstrouosity of the crimes and, likewise, the detainees'
experiences in the prisons. This paper aims to remind us of the crimes
committed during 1941 over the Serb people in Jajce district, and to encou-
rage further research into this ordeal on this territory under the Indepen-
dent State of Croatia.
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Страдање моје породице

Добрила Кукољ

Предсједница Градског удружења 
бивших логораша Другог свјетског 
рата и њихових потомака, Бања Лука
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У знак сјећања на све невине жртве Другог свјетског рата прилажем
Јавној установи „Спомен-подручје Доња Градина“ двије фотографије
чланова моје породице, који су своје животе изгубили на најстрашније
начине за вријеме Независне Државе Хрватске, само зато што су били
Срби, само зато што су били послушни и вјеровали да Други свјетски
рат неће трајати дуго.

Ступањем на власт НДХ одмах се приступило одвођењу мушка-
раца на присилан рад и хапшењу угледнијих људи, попут трговаца,
свештеника, учитеља и слично. Први напад на наше село десио се у
љето 1941. године. Након тога је услиједила Козарска офанзива, у јуну
1942. године, као и депортације становништва у логоре Јасеновац и
Стара Градишка, логор Сајмиште у Земуну те на присилни рад у Ње-
мачку. Из моје породице страдало је 20 чланова.

— Загорка Батајић, родом из села Међеђа код Козарске Дубице
(раније Босанска Дубица), кћи Николе и Петре, моја тетка, стоји десно
на фотографији. Заробљена је у љето 1942. године и са осталим мјеш-
танима села Међеђа отјерана у Церовљане, из Церовљана у Јасеновац,
а из Јасеновца у Њемачку на присилни рад.  У Њемачкој  је  остала
током цијелог рата. Послије ослобођења возом је упућена назад за Ју-
гославију. Са њом су на том путовању биле њене вршњакиње, такође
из села Међеђа: Јованка Рашић и Савка Милеуснић. Када су стигле до
Суботице, смјештене су у неку зграду гдје су чекале да се укрцају у воз
за Босну. Другог дана Загорки је позлило и одведена је колима у бол-
ницу. Њен траг се даље изгубио. Није се сазнало шта је било са њом и
гдје је окончала свој живот. Њене другарице са фотографије су остале
живе и ту причу су испричале њеној породици. Загоркина мајка Петра
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Батајић заклана је. Њене двије сестре, брат и отац, никада се нису вра-
тили из логора Јасеновац.

— Вида Ружичић, село Међеђа, супруга Стевана Ружичића, си-
на Милована и Љубе. Стеван је рођени брат Савке Батајић (мајке Доб-
риле Кукољ). Вида је у јулу 1942. године заробљена и са осталим мјеш-
танима села Међеђа отјерана у логор Јасеновац. У логору је растав-
љена од своје породице и из Јасеновца отјерана у Њемачку на присил-
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ни рад. Године 1943. доље приложену фотографију послала је прежив-
јелој родбини. Исте године враћена је у Јасеновац. Из Јасеновца је пре-
бачена у Млаку. Из Млаке су усташе тјерали логорашице на присилни
рад преко ријеке Саве. Тако је и Вида довођена у своје родно село
Међеђу на рад, брање кукуруза и осталих плодова. У засеоку Ријека
пекла је пекмез од шљива. Долазила је у своје село, које је тад било
пусто, односно није било аутохтоног становништва. У Млаци је пре-
живљавала страхоте и мучења и на крају је убијена. Видин муж је
окончао свој живот на Сајмишту. Кћерка Душанка ухваћена је у бјежа-
њу, те је силована па закла-
на и на крају спаљена. Син
Мирко  је  преживио  Други
свјетски рат и страхоте Не-
зависне Државе Хрватске.

Посљедице  ужаса  и
зла  које  је  сијала  НДХ  на
мене су оставиле печат ту-
ге, јада и жалости за најми-
лијима  које  сам  изгубила.
Не поновило се!
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Прилог истраживању злочина
усташа у Лакташима: Цртице 
о судбинама људи који су 
давно нестали

Неда Спасенић Трнинић
Информативни прилог

УДК  94(497.15Лакташи):341.485(497.13)"1941/1945"
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Пишем и записујем у помен на моју генерацију рођену 1941. године. У
помен на вас којих више нема, јер сте отишли прерано са позорнице
живота. Пишем из разлога да ове забиљешке послуже будућим гене-
рацијама за озбиљнија истраживања и свједочења. 

Мјесто Лакташи са својим засеоцима Центром, Гудуром, Пото-
чанима, Брдом, Ријечанима, Лугом и Адом током НОР-а је дало велики
број жртава, бораца и још већи број невино страдалих цивила. Јесен
1944. године била је најпогубнија за Лакташе и његово становништво.
Извршен је незапамћен покољ у два наврата, у коме су страдале цијеле
породице. Масовни покољ почео је 27. септембра 1944. године у до-
њим селима Лијевча поља и настављен је током 28. и 29. септембра.
Граница коју нису прешли са звјерским убијањима био је поток који
одводи отпадну воду из бање Лакташи према Врбасу. Тај горњи јужни
дио Лакташа (из насеља Гудура) штитио је Пашко Анић, Хрват, који је
са усташама договорио да не дирају његове кошије Србе. Рација муш-
ког становништва извршена је у петак 3. новембра 1944. године. Тада
су дигли све мушкарце из двије куће Ињаца, једне куће Петковића и
једне куће Балабана. Одвезени су камионима у логор Стара Градишка.
Породице Кецман и Сопић, наше прве комшије, стријељане су. Ова
рација је обухватила, осим Лакташа, и сва села уз главну цесту Бања
Лука – Босанска Градишка.
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Војислав Трнинић

Војислав Трнинић рођен је 14.  априла 1914. године у Лакта-
шима. Одведен је у логор Стара Градишка и тамо убијен 3. новембра
1944. године.
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Вјенчање Босе и Војислава Трнинића 20. октобра 1940. Фотографија
је начињена испред цркве у Клашницама. Симеуна Чуковић (стоји
десно до младожење Војислава) убијена је 28.  или 29.  септембра
1944. године. Војислав Трнинић (младожења) и Вељко Радовановић
(стари сват – стоји у другом реду крајњи десно) одведени су у рацији
3. новембра 1944. године.
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Милош Спасенић

Милош (Јефте) Спасенић рођен је 1908. године у Лакташима.
Неколико дана пред рацију Милош је био прехлађен. Његов слуган
Вид Остојић Пардеж из Милосаваца у Жупи рекао је Милошевој жени
(када јој је рација повела мужа): „Спреми ти више хране, идем и ја са
Милошем. Не може он овако прехлађен копати ровове. Ја ћу то умјесто
њега радити“. Милош је убијен 3. новембра 1944. године у Старој Гра-
дишци. 
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Милан Момић

Милан Момић је рођен 1908. године у Лакташима. Милан и Во-
јислав Трнинић били су браћа од двије сестре – Милан од Маре, Војис-
лав од Косанке рођене Суручић у Ријечанима (лакташко брдо). Убијен
је 1944. године.
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Вељко Радовановић

Вељко је рођен 1911. године у Лакташима. Одведен је у логор
Стара Градишка и убијен 3. новембра 1944. године.
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Стево Ђудуровић

Стево Ђудуровић рођен је 1914. године у Лакташима. Убијен је
1943. године код куће у Лакташима.
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Пејо Скендерија

Рођен је 1878. године у Лакташима. Био је добровољац Првог
свјетског рата, солунац, марљив и вриједан човјек, тих и миран. Имао
је месницу у центру Лакташа. У јесен 1941. године усташе су га прем-
латиле те бацили у јарак поред цесте. Породица га је лијечила, а сваки
други дан долазио је доктор, Нијемац из Нове Тополе. Пејо је преминуо
рано с прољећа 1942. године од посљедица тортуре. Нијемци и усташе
су тај напад испланирали јер им је била запала за око његова месница.
Послије напада они су му је одузели и претворили у своју. У јесен 1944.
године његовој породици су се догодиле страшне ствари. Тог кобног
дана, када је почео покољ у Мрчевцима, његов син Мика је отишао по
робу за радњу. Лубурићеве усташе су му убиле супругу Зору и три си-
на: Драгу, Милу и Момчила. А 3. новембра 1944. године Нијемци у ра-
цији су одвеле из дворишта Пејина два млађа сина, Милана и Јову.
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Породица Миловановић из Маховљана

Анка и супруг Мирко са три кћерке запаљени су у властитој ку-
ћи. Обоје су били напредни скојевци.

Милан и Милева Келечевић

Породица Савке и Николе Келечевић имала је  петоро дјеце.
Кћерка Милева је убијена 1942. године, а син Милан је одведен у зат-
вор у Сремској Митровици, гдје му се у јесен 1944. године губи сваки
траг.
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Драгутин Трнинић и Милан Сопић

Драгутин је рођен 1919. године у Лакташима. Милан је био гар-
диста Краљевине Југославије 1940. године. Били су сарадници парти-
зана. У великој конспирацији чували су у Лакташима магацин наору-
жања усташа и Нијемаца, који су вјероватно на неки начин сазнали да
су сарадници партизана и рано ујутру 27. септембра, када покољ још
није био кренуо, пошто су претходну ноћ били на стражи, одмах су их
убацили у отворени камион и повезли према Тополи. Неочекивано,
камион се прије Маховљана окренуо и враћао се у Лакташе. Милан је
искочио из камиона негдје око куће Милана Давидовића, на десној
страни цесте ниже некадашњег „Дубровника“. Како је пао у шанац,
пуцали су и убили га на мјесту. Драгутина су довели до центра и ту га
убили. На дијелу старог канала, отприлике гдје је сада кућа Кесића
(бивши „Олијандер“) на врху шанца – гапе било је узвишење. Сви су
причали да су Нијемци ту сустигли Драгу, након што су га пустили да
иде кући (Трнинића куће) и ту га неочекивано убили пуцњем у леђа. Ту
га је, причало се, неко и покопао. Његови нису смјели ни прићи близу
том мјесту послије ослобођења, јер им је млађи син Радован био у
четницима и осуђен, лежао је у Црној кући. Причало се да је цијелу
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истину о том његовом крају – погибији знала Лина Менегони, чије су
кућа и кафана била са лијеве стране неких 100 м напријед, тамо гдје је
сада та велика зграда. Лина је послије ослобођења о свему мудро шут-
јела, иако су причали да је била сарадник усташа, али и са свим Лакта-
шанима је била у добрим односима. Милан је убијен 27. септембра
1944. године.
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Породица Сопић

Чланови ове породице су стрељани у дворишту куће. Вицо је
рођен 1928. године, а убијен на прагу своје куће 28. септембра 1944.
године. Истог тог дана је убијена и његова мајка Марта, која је била
1903. годиште.

Породица Кецман

Петар, Јока и Милош стрељани су испред куће. Сестре Вида и
Јела су побјегле из строја у кукурузе и тако се спасиле. Брат Вид Кец-
ман (1920) био је у партизанима и погинуо је у Славонији, у мјесту
Сикировци, 1943. године. Мара Кецман је била удата у неку породицу
у Јакуповце и тамо је са два сина убијена. Потребно је напоменути да је
Јока Кецман била родом из неке породице из Дракулића, која је сва
побијена 7. фебруара 1942. године.
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Илија (Симе) Суручић 

Био је жандарм са службом у Београду. Послије бомбардовања
6. априла 1941. побјегао је у родне Лакташе. Године 1942. усташе су га
запалиле на некој штали.

Рација 1944. године била је најмасовније непријатељско прово-
ђење подмуклог и свирепог терора. У спомен на све горе наведене
жртве достављам овај материјал Јавној установи „Спомен-подручје До-
ња Градина“ јер сматрам да су сви једнако заслужили трајно обиљежје
именом и презименом. Слава им!
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Апстракт: На основу доступне грађе и литературе у раду се разматрају
губици становништва током Другог свјетског рата на територији данашње
општине Козарска Дубица. Термин „територија данашње општине Козар-
ска Дубица“ понавља се на више мјеста у самом раду са циљем да се раз-
бију нека устаљена, према аутору, погрешна мишљења, која су у српску
историографију ушла са књигом Душана Д. Самарџије „Босанскодубичко
подручје у НОР-у и социјалистичкој револуцији 1941–1945“. Према аутору,
Самарџија и сарадници нису најбоље разумјели територијалне промјене
спроведене након Другог свјетског рата, што је довело до погрешних тума-
чења и прорачуна у укупним губицима на територији општине Козарска
Дубица.

Кључне ријечи: Козарска Дубица, Други свјетски рат, Козарска офанзива

Општина Козарска Дубица налази се на сјеверозападним границама
Републике Српске и Босне и Херцеговине. Смјештена је на десној оба-
ли ријеке Уне, гдје се најмање осам стотина година у континуитету на-
лази градско насеље. Судбина Козарске Дубице чврсто је везана за
њен геостратешки положај. Била је смјештена на граници илирских
племена, Мезеја и Осеријата, римских провинција Далмације и Пано-
није, средњовјековне босанске државе и угарске краљевине, Османс-
ког и Хабзбуршког царства, Босне и Херцеговине (Републике Српске) и
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Хрватске. Граница је увијек носила једну тежину која је била уско веза-
на за страдање и патњу. Незапамћено страдање и демографска катак-
лизма, поготово током геноцида у Независној Држави Хрватској, оби-
љежили су XX вијек.

Према првом попису спроведеном у Краљевини СХС (Југослави-
ји), Босанскодубички срез 1921. године имао је 27.354 становника, од
тога 22.657 били су православци (или 82,82%), 2.806 муслимани, 1.487
римокатолици, 354 евангелисти, 32 Јевреји и 18 гркокатолици. Важно
је напоменути да су на попису 1921. у саставу Босанскокостајничког
среза  пописана  села  Бачвани,  Бабинци,  Слабиња  (Горња  и  Доња),
Стригова, Читлук и Ушивац са 3.631 становником (све православци,
Срби).1 Сва наведена села, са изузетком Горње Слабиње, од 1963. на-
лазе се у саставу општине Босанска Дубица, односно Козарска Дубица.
На  сљедећем  попису  1931,  Босанскодубички  срез  имао  је  33.129
становника,  од тога 28.121 православци (84,88%),  3.039 муслимана,
1.641 римокатолика и 327 осталих.2 

Нисмо били у могућности доћи до детаљног пописа села Босан-
скодубичког среза 1931. године, међутим на основу писања Драгосла-
ва Алексића, гдје су наведене општине и села у саставу Босанскоду-
бичког среза 1931, видимо да је срез био увећан за села Читлук и Уши-
вац.3 Да бисмо дошли до релевантних података и процената за колико
се увећао број становника на једном одређеном територију између два
пописа, потребно је да на попис из 1921. додамо и 995 становника села
Читлук и Ушивац, те би онда број становника у Дубичком срезу 1921.
износио 28.349. Из приложеног се види да се број становника за десет
година (од 1921. до 1931) на једном јасно дефинисаном простору уве-
ћао за 4.780 (или за 16,86%). Исти тренд повећања броја становника
карактеристичан је за цијелу територију тадашње Босне и Херцегови-
не.

Природни прираштај у тридесетим годинама XX вијека није био
ништа мањи од оног у двадесетим годинама. Штавише, породице су
углавном биле вишечлане, а млади људи имали су по неколико дјеце.
Ако претпоставимо да је природни прираштај био истог интензитета,

1 Дефинитивни  резултати  пописа  становништва  од  31.  јануара  1921,
Сарајево 1932, 136–140.

2 Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, Beograd
1938, 110.

3 Драгослав Алексић, Кнежопоље и Кнежопољци у прошлости и садашњос-
ти, Босанска Дубица 1931, 42–45.
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пројектован број становника среза, за попис 1941, који због рата никад
није извршен, износио би око 38.700 становника. Важно је још једном
поменути да се број од око 38.700 становника 1941. односи на Босан-
скодубички срез, који је територијално мањи него данашња општина
Козарска Дубица. Ако бисмо исту математику употријебили за терито-
рију данашње општине Козарска Дубица, добили бисмо број од око 40–
41 хиљаду становника. Треба имати на уму да су се дјеца рађала и
током рата, посебно 1941. и 1942. године.4 

Готово је невјероватно да Душан Д. Самарџија, заједно са својим
сарадницима, није узео у обзир природни прираштај за десет година
када је рачунао људске губитке за Босанскодубички срез. Самарџија је
као  полазну  тачку  узимао  попис  из  1931.  пројектујући  његов  број
становника од 33.129 у број становника из 1941. године, тачније у ври-
јеме избијања Другог свјетског рата на подручју Југославије. Такође,
број становника из 1931, који се односио на срез, пројектован је на
општину Босанска Дубица осамдесетих година XX вијека, која је тери-
торијално шездесетих проширена за горе наведена села. Готово сви
истраживачи који су се бавили историјом општине Козарска Дубица у
Другом свјетском рату преузимали су наведене Самарџијине податке
без дубље анализе. 

Са друге стране, поименични попис страдалих, са кратким био-
графским подацима, годином рођења и страдања, те мјестом страдања,
чини највриједнији дио ове монографије. Самарџија је заједно са са-
радницима пописао 17.691 жртву за територију данашње општине Ко-
зарска Дубица. Према тим подацима, погинула су 3.404 борца НОВ-а и
14.287 цивила, од чега 3.967 дјеце до 14 година. Кроз логоре широм
НДХ и Њемачке прошло је 21.037 лица, од којих је 11.194 убијено.5

Самарџија и његови сарадници нису извршили сумарну обраду
података по етничкој одредници, међутим јесте Драган Цветковић из
Музеја жртава геноцида у Београду. Број поименично пописаних Дуби-
чана страдалих у Другом свјетском рату у овој установи 2009. године
био је 16.155 лица, с тим да се ови подаци свакодневно ажурирају. Од
укупног броја пописаних, 15.918 (или 98,53%) били су Срби, 105 (или
0,65%) муслимани, 87 (или 0,54%) Хрвати, док за 45 нису успјели да ут-
врде националност.  Највећи број  Дубичана изгубио је  живот током

4 Dragoje Lukić, Rat i djeca Kozare, Beograd 1990, 108.
5 Dušan  D.  Samardžija, Bosanskodubičko  područje  u  NOR-u  i  socijalističkoj

revoluciji 1941–1945, Bosanska Dubica 1984, 268–270.
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1942. године, за вријеме Козарске офанзиве, чак 80,74% од укупног
броја страдалих.6

Да још увијек предстоји велики посао пред пописивачима жрта-
ва Другог свјетског рата на територији данашње општине Козарска
Дубица, показало је истраживање Тање Тулековић, која је у моногра-
фији о селу Међеђа поименично пописала 80 лица која се до тада нису
налазила ни на једном списку жртава.7 Иста ауторка је у монографији
о селу Драксенић пописала осам нових имена, до тада непознатих спи-
сковима жртава.8 Млади историчар Мирко Димић, који тренутно ради
монографију о  селу Срефлије,  сакупио је  неколико десетина имена
која се не помињу у Самарџијином попису. Драгоје Лукић у дјелу „Рат
и дјеца Козаре“ за општину Босанска Дубица пописао је 4.149 убијене
дјеце до 14 година, што је за 162 пописана више него код Самарџије.9 

Прије него утврдимо колико Дубичана је изгубило живот у Дру-
гом свјетском рату, потребно је да покушамо доћи до што приближ-
нијег броја оних који су преживјели рат. На изборима одржаним 11.
новембра 1945. имали су право гласа сви Дубичани са навршених 18
година старости, под условом да се нису налазили у „издајничким фор-
мацијама“. У извјештају Среског комитета КПЈ, од 7. септембра 1945,
помиње се да су у бирачке спискове до тада уписана 8.173 становника,
док њих 620 нема право гласа. До одржавања избора велики број ин-
тернираца вратио се у сам град, о чему свједочи и извјештај среских
власти који су послале Окружном НО у Бању Луку.10 

Према процјенама, на основу процената излазности и освојених
гласова,  на  територији  Босанскодубичког среза  1945.  године право
гласа је искористило око 12 хиљада људи, што нас наводи на мисао да
је то број  преживјелих,  пунољетних Дубичана.  Наравно,  овом броју
морамо додати и мањи дио гласача који је изгубио право гласа, као и
одређени број оних који су преживјели Други свјетски рат, а нису се
вратили у Дубицу. Међу 12 хиљада гласача налазили су се и муслима-

6 Драган Цветковић,  „Босна и Херцеговина – нумеричко одређење људских
губитака у Другом свјетском рату“,  Прилози истраживању злочина гено-
цида и ратних злочина, Београд 2009, 124–128.

7 Тања Тулековић,  Књига  из  тишине –  Усташки  злочин  геноцида  у  селу
Међеђа 1941–1945. године, Јагодина 2012. 

8 Тања Тулековић, Драксенић 1941–1945, Доња Градина 2016, 115.
9 Dragoje Lukić, Rat i djeca Kozare, 266.
10 Dragan Trkulja, Vladan Vukliš,  „Izvještaji Sreskog komiteta KP BiH Bosanska

Dubica iz 1945. godine“, Топола I, Доња Градина 2015, 169, 172.
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ни из села Орахова, које се на попису 1931. није налазило у саставу
Босанскодубичког среза (од 1960-их село Орахова се налази у саставу
општине Градишка), као и неколико села која ће се дефинитивно тек
1960-их наћи у саставу општине Босанска Дубица.11 Према попису из
1948. село Орахова је имало 2.034 становника, што свакако није зане-
марив број и морамо га имати у виду приликом прорачуна броја пре-
живјелих Дубичана.12 

Пописи становништва проведени након рата 1948. и 1953. обра-
ђивали су различите територије, те их је веома тешко користити за
неке дубље анализе. Након Другог свјетског рата, Босанскодубичком
срезу придодата су села Бачвани, Бабинци, Слабиња, Стригова, Петри-
ња (данас у саставу општине Костајница) и Орахова. Овако проширени
срез на попису 1948. имао је 28.461 становника.13 Републички завод за
статистику Савезне Републике Југославије 1997. покушао је да ретро-
активно изврши попис становништа Босанскодубичког среза (терито-
рије из 1931. године). Према њиховим резултатима, 1948. године на
територији Босанскодубичког среза евидентирана су 22.172 становни-
ка, а пет година касније (1953) – 21.974 становника. У литератури се
попис из 1948. углавном сматра непотпуним, јер је извршен у још уви-
јек несређеним условима у држави, те се попис из 1953. узима као
поузданији.14

Колики је број преживјеле дјеце 1945. био на подручју Босан-
скодубичког среза? У Козарској Дубици се и данас препричава да су
након Другог свјетског рата први регрути из овог краја били спремни
за служење војног рока тек 1956, што илуструје тежину страдања дје-
це овог краја. Иако овај податак о регрутима није нашао потврду у пи-
саним документима, логика намеће да највећи број непописаних жрта-
ва Другог свјетског рата на подручју дубичке општине вјероватно до-
лази из реда дјеце, и то оне најмање, која нису оставила дубљег трага у
животу заједнице, те их нико није могао, сем њихових родитеља, који
су и сами изгубили живот, навести као жртве рата.

Посебно тешко је страдала мушка популација. Недостатак муш-
караца огледао се и у недостатку радне снаге током 1950-их година.

11 Исто, 185.
12 Konačni  rezultati  popisa  stanovništva  od  15.  marta  1948.  godine,  knjiga  I,

Beograd 1951, 302.
13 Исто, 302.
14 Резултати пописа за 1948. и 1953. годину преузети су са компакт-диска

Републичког завода за статистику СРЈ, издатог 1997. године. 
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Сјетве и жетве након рата готово да су биле незамисливе без учешћа
дјевојака, које полако добијају све већу улогу у друштву. Дјевојке су се
оспособљавале за све послове, између осталог, и за управљање тракто-
рима.15 Један дописник бањалучких „Крајишких новина“ примијетио је
1957. да 60% домаћинстава на територији некадашњег Босанскодубич-
ког среза воде жене. Исти новинар забиљежио је и једну помало невје-
роватну слику коју доносимо у цијелости. „Кад се ово зна (недостатак
мушке дјеце – прим. аутора) тада се може разумјети онај случај вјенча-
ња који се прије неколико дана догодио код општинског матичара у
Дубици. Зорка Тепић, сеоска дјевојка, из Пуцара, вјенчала се за човје-
ка кога никад није видјела. Он живи у далекој Аустралији, у Мелбурну,
и вјенчање је обављено без његовог присуства. Зорка ће поћи у далеку
земљу, преко океана, за човјека кога не познаје. Зашто? Можда зато
што нема младића у њеном крају за кога би се вјероватно удала“.16 

Примјетно је да Самарџија у свом попису не помиње жртве међу
дубичким муслиманима и Хрватима који су се налазили у усташким и
домобранским формацијама. Њихови губици били су знатни у свако-
дневним сукобима са партизанима. У неколико наврата баш су домаће
усташе  и  жандари  пружали  најжешћи  отпор  партизанима,  што  је
посебно карактеристично било током операције ослобађања града 12.
и 13. октобра 1943, када је ликвидирана једна већа група домаћих ус-
таша и жандара.17

Такође, у попису се не помињу ни они Дубичани који су били
убијени у партизанским чисткама, а чији број није занемарив. У првој
половини 1942, из само њима познатих разлога, руководство КПЈ наре-
дило је стријељање готово пола НОО у Комленцу. Од пет убијених, које
Душан Д. Буква поименично помиње са кратким биографијама, нико
се не налази на Самарџијином списку.18 Слободно можемо поставити
питање колико је било оваквих случајева током рата.

Након свега изложеног,  намеће се неколико закључака. Број
становника који је живио на територији данашње општине Козарска
Дубица 1931. године није износио 33.129 становника, из простог раз-
лога што је територија данашње општине шездесетих година XX вијека

15 Глас, 9. март 1946, 3.
16 Крајишке новине, 5. јануар 1957, 4.
17 Drago Karasijević, Đuro Milinović, Jedanaesta krajiška NOU brigada, Bosanska

Gradiška 1982, 103.
18  Душан Д. Буква, Комленац и околина на вјетрометини вијекова, Београд

2001, 147–149.
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увећана за села Бачвани, Бабинци, Доња Слабиња и Стригова, која су
тада имала око двије хиљаде становника. Према томе, на територији
данашње општине 1931. живјело је 35–36 хиљада становника. Прет-
поставка је да се тај број до 1941. увећао на 40–41 хиљаду становника. 

Тешко је рећи колико је Дубичана преживјело Други свјетски
рат. На основу броја гласача на изборима 1945, и пописа становништ-
ва 1948. и 1953, могуће је претпоставити да број преживјелих Дуби-
чана није био већи од 17–18 хиљада, што нас наводи на мисао да је
током Другог свјетског рата на територији данашње општине Козарска
Дубица, међу свим етничким и вјерским структурама, живот изгубило
најмање 22 хиљаде становника, од којих је до 2019. године пописано
именом и презименом близу 18 хиљада. 
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of  today’s  municipality  of  Kozarska  Dubica.  The  term  “territory  of  today’s
municipality” is repeated several times throughout this paper with the aim to ne-
gate some often repeated but incorrect assumptions that were inserted into Serb
historiography via the book of Dušan D. Samardžija Bosanskodubičko područje u
NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941–1945  [“Bosanska Dubica area in People’s
Liberation War and the socialist revolution, 1941–1945”]. The author argues that
Samardžija and his associates misunderstood the territorial changes conducted
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Геноцид над Србима у Независној Држави Хрватској спада у ред дога-
ђаја који су дубоко одредили идентитет нашег народа. Такви догађаји
се у стручној литератури називају гранични догађаји или догађаји пов-
лашћеног садржаја. Колектив, суочен са могућношћу сопственог нес-
танка, у хамлетовској дилеми, преиспитује теме и догађаје који су те-
мељно утицали на његов историјски развој и ставља их у континуитете
разлога, смисла и суштине сопственог постојања.1 Преиспитивање је
готово сталан процес. У јавности се, углавном на интернету, и у виду
посебне интернет странице, прије одређеног времена, појавила одлука
(!) Удружења грађана Јадовно 1941, којом се злочин геноцида почињен
над православним Србима током Другог свјетског рата од стране Не-
зависне Државе Хрватске именује као покољ.2 Од првобитног увида у
текст којим се бавимо у овом прегледу видљиво је да је аутору форма
списа битнија у односу на његову суштину. Састављач нам у писанију
није понудио одговор на суштинско питање да ли се са постојећим ви-
шечланим називом, који садржи назив злочина, циљане групе и др-
жаве која је злочин учинила, тј. геноцид над Србима у НДХ, може ура-
дити нешто више, иако заиста постоје правописне и језичке недоумице
у вези са њим.3 Да ли, можда, оваквим саставом именовања поменути
злочин баш може да постане препознатљив у ширим круговима? Да ли
је, пак, промјена (сва наглашавања у тексту су моја) имена у покољ, на

1 Република Српска у  Одбрамбено-отаџбинском рату,  РЦИРЗ,  Бања Лука
2018, 11.

2 <http://pokolj.org/> (24. 3. 2019).
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којој се инсистира, кључна за побољшање истраживања и меморијали-
зацију? Или се само тражи заслуга за његово  именовање? Да ли се
инсистирањем и расправама око имена троши енергија и скреће фокус
далеко од суштине разумијевања самог процеса?

Као доносилац одлуке потписана је Скупштина Удружења без
иједног имена и податка ко и како стоји иза овог еуфемистичког ко-
лективног потписника. Линк којим је у тексту означена Скупштина
иде на сајт Удружења, а не доноси имена учесника. У медијима су се
помињала имена једног домаћег и једног страног историчара који су
помагали у изради одлуке, али на крају испод ње нико није потписан.
Да ли је то зато што је „документ“ садржаја, облика и обима таквог ка-
квог јесте? Са жаљењем се може констатовати да и сам начин до-
ношења одлуке асоцира на то да аутор не разумије кретања у области
посматрања ове веома значајне тематике. Сама ријеч одлука (аноним-
не Скупштине) показује нам остатке система вриједности  нешто се
одлучило горе или  стигло нам је одозго из времена бољшевизма у
СССР-у или социјалистичког самоуправљања у СФРЈ. Дакле, Скупшти-
на (анонимна) је одлучила да се именује, а не предложила за употребу,
разматрање или слично. Чак је одлучено и како дефиниција гласи! Од
када се то дефиниција доноси на скупштинама, анонимним, а не путем
струке, разумијевања и примјене процеса широке основе? Изгледа да
пут кроз базични развој јавне и културолошке свијести српског нацио-

3 У Правопису српског језика Матице српске (ијекавско издање) из 2014. го-
дине у правилу 60 наводи се за устаљена имена историјских догађаја –
ратовa, револуција, буна и устанака... па и за  Сечу кнезова, Холокауст и
Кристалну ноћ, који су најближи тематици овог посматрања, да се пишу
великим почетним словом. То раније често није био случај. У складу са тим
писање назива Геноцид над Србима у НДХ великим почетним словом не
дјелује погрешно, иако се конкретан примјер не наводи у Правопису. Овај
примјер се до сада, углавном, писао малим почетним словом. У правилима
61 и 62 наводи се да се догађаји дати описно и слободније стилизовани, те
археолошка и историјска раздобља, стилски и филозофски правци, поли-
тички покрети и др. пишу малим почетним словом. У складу са поменутим
недоумица заиста  постоји,  као и  разнолика примјена писања појма раз-
матрања коју јесте потребно средити, али да ли по сваку цијену и без про-
цеса које је потребно проћи? Овдје је, свакако, потребна ријеч науке о јези-
ку, па се у даљу анализу тога у овом раду нећемо упуштати; Митар Пеши-
кан, Јован Јерковић, Мато Пижурица,  Правопис српског језика, ијекавско
изд. измијењено и допуњено (према трећем екавском изд.), редакција Мато
Пижурица... [и др.], Нови Сад 2014, 64–65.
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налног бића о преживљеном геноциду у цјелини није занимљив аутору
и да је њему много ближи пут наметања догме и  ексклузивитета.
Баш та ријеч (ексклузивитет) се користи у документу код образлагања
именовања. Да је аутору блиско површинско, готово маркетиншко, гле-
дање на тематику о којој суштински, очито, не зна много видљиво је из
наглашавања жеље за промовисањем која се помиње одмах након де-
финиције (која то није).  Да ли је промовисање суштина, приоритет?
Промовисање чега или кога? 

У уводном тексту одлуке наводе се Холокауст и Порајмос као
примјери геноцида који имају специфичне термине. У њему се, међу-
тим, не наводи случај Јермена, тј. јерменског геноцида у Отоманској
империји или на енглеском Armenian Genocide. Одмах се може поста-
вити питање да ли је исти принцип по којем се оно што ауторову тезу
потврђује у документу истиче, док се оно што је супротно томе изос-
тавља примијењен и у наставку текста? Питање је колико је такав се-
лективан приступ оправдан с обзиром на важност тематике. Дакле,
остали смо ускраћени за одговор да ли су Јермени, иако најчешће ко-
ристе међународно препознатљив назив који није једна ријеч, тј. опи-
сног је карактера и садржи ријечи имена народа и злочина геноцида,
успјели артикулисати сазнање о сопственом страдању и изнијети га на
унутрашњем и  спољном плану,  као  и  успоставити  га  као  значајан
чинилац у идентитету појединца и колектива. Да ли би ново именова-
ње по сваку цијену, па чак и одлуком анонимне Скупштине, донијело
нешто само по себи, а не само још једну забуну и пометњу у поље
посматрања геноцида над Србима? Тачно је, веома је битно, како је
често наводио професор Ломпар, да би се нечему одредило мјесто у
систему вриједности и културне политике правилно га назвати. Али,
није ли и сада вишечлани постојећи назив одговарајући? У маниру
прескакања оног  што му не иде у  прилог,  аутор текста је,  такође,
„заборавио“ рећи да већ постоји неколико термина који циркулишу у
поменутој области у науци. Не улазећи у њихово разматрање и оправ-
даност, наводимо само примјере да је академик Милорад Екмечић по-
мињао хрватски геноцид, док, рецимо, истраживач Владимир Умељић
користи назив Србоцид итд.4

4 Милорад Екмечић,  Дуго кретање између клања и орања, друго допуњено
издање, Београд 2008, 461; Владимир Умељић, „Промена парадигме у не-
мачкој историјској науци: у хрватској држави 1941–1945. није извршен ге-
ноцид над Србима?“, у:  Зборник Матице српске за друштвене науке, бр.
141, Нови Сад 2012, 523–550.
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Оно што је потпуно зачуђујуће и дисквалификујуће у смислу оз-
биљности у покушају именовања било чега, како са стручног и одго-
ворног становишта тако и са становишта невладине организације, јес-
те чињеница да одлука не садржи никакво етимолошко објашњење ри-
јечи. Нису нам објашњени ни поријекло, ни коријен, ни значење, ни ва-
ријације облика ријечи  покољ. Такође, у потпуно језички неадекват-
ном начину именовања не наводи се да ли се, како и зашто овај назив
преводи или не на стране језике. Додуше, постоје линкови на одлуку
на страним језицима, али се може претпоставити како се на такав на-
чин овај акт без озбиљне језичке анализе приказује озбиљним неком
иностраном истраживачу из области студија геноцида! 

Сљедеће питање које треба поставити јесте да ли би се оваквим
именовањем један злочин геноцида свео на именосно хијерархијски
„нижи“ степен злочина. Покољ се може дефинисати и као ствар тре-
нутног развоја ситуације, афекта, освете и обично је догађај који траје
краћи временски интервал без дугорочног развоја и понављања актова
што се, свакако, не може рећи за злочин геноцида. Покољ може бити и
акт појединца или мале неорганизоване групе, док геноцид то није.
Поготово је видљиво да се онај ко је писао овакав неадекватан текст
није упознаo са све актуелнијим појмом геноцидних радњи и њиховим
разматрањем.  Оваквим именовањем вјероватно би се у  посматрању
злочина  код  компарација  од  убист(а)ва,  масакра,  злочина  против
човјечности, етничког чишћења или геноцида5 унијела још већа доза
забуне и дезоријентације.  Питање је  да ли је  то  потребно српском
друштву, поготово након својеврсне инфлације и тоталног замагљива-
ња појма геноцид којима смо били изложени из више разлога. Да ли би
ово  именовање  само допринијело да и даље будемо једно друштво у
којем се геноцид често помиње, а гдје се веома мало зна шта то у суш-
тини значи?

Посебно забрињавајући код овог документа (који то није) јесте
лоше описан историјски контекст појма који се жели именовати. У
веома скромном обиму и облику у тексту су наглашени систем, тј. др-
жава као починилац геноцида, његови економски аспекти, огранича-
вање кретања, гетоизација, конфискација имовине, те организација и
спровођење појединачних, групних и масовних убијања, депортација у
концентрационе логоре, присилни прелазак на католичку (не римока-

5 Смиља Аврамов,  Геноцид у Југославији 1941–1945, 1991...  I, Београд 2008,
85–93.
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толичку!?) вјеру и протјеривање на подручје окупиране Србије. Да, то
јесу обиљежја процеса који посматрамо, али да ли су само ово елемeн-
ти које је садржао покушај уништења Срба у НДХ? Или, јесу ли то
најбитнија његова обиљежја? 

У времену када су савремене студије геноцида значајно одмакле
од почетних подјела на интенционалисте и функционалисте, и када
се воде бројне расправе о тачкама и разумијевању Лемкинове дефини-
ције геноцида, ничим оправдана је чињеница да се онај ко је писао
текст, ниједном ријечју, није осврнуо на претходно планирање, идеоло-
шку припрему  злочина развојем  хрватског  државног  и  повијесног
права, као ни на дехуманизацију Срба као циљне групе геноцида. По-
готово је то чудно јер је намјера једна од ствари које су кључне за до-
казивање геноцида са правног, историјског и других аспеката. У кон-
кретном случају, ријеч је о процесима који су трајали дужи временски
период и који се могу сврстати у процесе средњег и дугог историјског
трајања. Сматрати је да би као такви морали наћи мјесто у оваквом
прегледу. У прегледу карактеристика злочина над Србима у НДХ по
аутору одлуке нема мјеста ни да се помену уништавање културе и ду-
ховности Срба и забрана српског имена.6 Уништење елите једног ко-
лектива, народних вођа, учитеља и свештеника – није ли једна од фаза
и карактеристика посматраног геноцида? Да ли би се  покољивањем
имена скретала пажња само на почетна убиства као прву етапу извр-
шења геноцида? Онемогућавамо ли тиме да се геноцид посматра као
вишеслојна појава која се завршава негирањем, порицањем злочина,
сатанизацијом жртве и глорификацијом злочина и злочинца? 

О улози  Pимокатоличке цркве у  припреми,  подршци и  извр-
шењу геноцида, такође, ништа није поменуто у тексту. Како тек оправ-
дати чињеницу да у тексту нема ниједне ријечи о злочинима над дје-
цом као спецификуму злочина Независне Државе Хрватске? Систем
који је креирао логоре искључиво за српску дјецу своју суровост тиме
је посебно уписао у историју цивилизације.7 Изгледа да је у брзини, пи-

6 Вељко Ђурић Мишина,  Српска православна црква у Независној  Држави
Хрватској  1941–1945.  године,  Београд 2002; Јован Мирковић,  Страдање
Српске православне цркве у Независној Држави Хрватској  /  Suffering of
the Serbian Orthodox Church in the Independent State of Croatia,  превод на
енглески Татјана Ћосовић, Београд 2016; Динко Давидов,  Тотални гено-
цид: Независна Држава Хрватска 1941–1945, Београд 2013.

7 Драгоје Лукић родитељ покошеног нараштаја,  Годишњак Музеја жртава
геноцида, тематски број, Београд 2008.
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сању ад хок, у жељи за ексклузивитетом оваква чињеница остала не-
довољно запажена од стране аутора документа!? Незамисливо је писа-
ти документ о крвавој историји покушаја уништења Срба у НДХ, а не
навести крашки феномен јама.8 Да не говоримо да се у тексту нијед-
ном ријечју не спомиње Јасеновац, као ни евентуални однос  имена
покољ према дистинкцији и симболичком односу локалних, појединач-
них стратишта и великих системских мјеста злочина. У складу са тим,
не види се, осим улоге система и државе (која и по међународним ау-
торитетима у хрватском случају јесте заиста једна од кључних)9 рас-
прострањеност злочина у односу на подршку хрватског друштва. Не
наглашавајући овај моменат, текстописац је пропустио прилику да ста-
ви знак питања на посматрача који злочин види, а ништа не чини да се
он спријечи те га тиме директно или индиректно подржава. Причати о
геноциду, а прескочити улогу посматрача (енгл. bystander) значи не
помињати основне конструкционе елементе савременог посматрања
геноцида. Предлагач (који то није – донесена је одлука) ниједном ри-
јечју није поменуо суровост и садизам злочинца и лични контакт зло-
чинца и жртве, коришћење ножева, маљева и хладног наоружања као
карактеристика злочина над Србима у НДХ. Примитивну и злочиначку
природу злочина над мирним сељацима било је, сигурни смо, потребно
не пропустити.10 Раул Хилберг, један од доајена науке о Холокаусту,
нагласио је чак да ни Нијемци нису имали „иновативност и машту“ у
злочинима као њихове „колеге“ међу Хрватима или Румунима.11 У тек-
сту је поменуто како је злочинима било изложено преко милион Срба.
Поставља се питање зашто се доносе овакви статистички подаци и да
ли они траже озбиљније и прецизније демографске параметре.12 Ако

8 Ова чињеница веома чуди, јер покушај преименовања долази од удружења
које се бави меморијализацијом једног комплекса логора смрти који је са-
држао више од 30 јама ждерњача Срба.

9 Јonatan Steinberg: „Хрватски геноцид се издваја по томе што је, за разлику
од 'самозаштите' ('Selbstschutz') коју су практиковале етничке групе на Ис-
точном фронту, хрватске злочине од самог почетка одобравала и њима уп-
рављала држава“. Јован Ћулибрк, Историографија холокауста у Југослави-
ји, Београд 2011, 121.

10 Исто, 55.
11 Раул Хилберг, Злочинци жртве посматрачи, Јеврејска катастрофа 1933–

1945, Београд 2001, 70.
12 Срба је на подручју НДХ, по досадашњим прорачунима, на основу пописа

из 1931, било нешто више од 1.870.000 или 32,02% од укупног броја станов-
ништва.
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су Срби били циљна група геноцида, зашто се онда њихов број у тексту
редукује, произвољно дијели и по којем критеријуму? Ово упућује на
неразумијевање саме суштине појма геноцид. У тексту, међутим, нема
симболички ниједног чина, персонификације жртава или јунака борбе
и отпора. Чини се да је потпуно јасно да аутор текста долази (свјесно
или не) из потпуно превазиђеног посматрања тематике. Да ли се овак-
вим текстом као друштво опет нудимо за препуцавање бројевима и де-
хуманизујућим статистикама као примарним карактеристикама зло-
чина? 

Занемарујући историјски контекст, аутор је на мјесту гдје не би
требало „заборавио“ да процес уништења Срба у НДХ упореди по ка-
рактеристикама са другим злочинима таквог опсега уопште у свијету.
„Заборавио“ је и да га упореди са другим страдањима у српској исто-
рији и тиме га симболички јасно утврди у вриједносном систему разу-
мијевања континуитета нашег постојања. И не само то, аутор није на
оваквом мјесту, а требало је, повезао историјски контекст тог геноцида
са другим злочинима над Србима у периоду Другог свјетског рата. Не
само, дакле, да нема Јадовна и Јасеновца него нема ни Крагујевца и
Краљева, али ни њиховог међусобног поређења. Такав однос у тексту
не постоји ни са друга два геноцида у НДХ над Јеврејима и Ромима.
Ови процеси се не могу једноставно аналитички подијелити, јер анали-
за историјске реалности захтијева дијалектички приступ који догађаје
сагледава  у  тоталитету  из  којег  ниједан  важан  дио  не  смије  бити
изостављен.13 Пропустити  овакву  контекстуализацију  посматраног
злочина поготово је чудно ако се имају у виду мишљења неких од воде-
ћих имена проучавања геноцида уопште попут Ефраима Зурофа. А оно
гласи: Срби су били примарна жртва у НДХ. Зашто ова реченица није
нашла мјесто у  одлуци? У тексту у којем више нема, него што има...
нема ни односа геноцида у НДХ са глобалним процесом Холокауста.
Не постоји веза ни у оном хронолошком смислу гдје су процеси униш-
тења увелико трајали у хрватској држави, са много домаће иниција-
тиве и веома мало подстицаја са стране, значајно прије доношења ко-
начног рјешења у Европи од стране Трећег рајха. Како тек посматрати
чињеницу везану за НДХ која гласи да је то јединствен примјер њемач-
ког сателита – државе гдје је убијено више нејевреја него Јевреја.14 Так-
ва чињеница није нашла мјесто у тексту! Какве претпоставке нам то

13 Јован Ћулибрк, Историографија холокауста у Југославији, 126.
14 Исто, 52.
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пружа за изношење истине о геноциду над Србима на међународну
сцену гдје су могућности малих народа веома ограничене и гдје су
нам, осим упорности, потребне стручност и промишљеност?15

Веома је битно нагласити да је оваквим именовањем (које то ни-
је) аутор ,,одлучио“ да симболички  замрзне жртву у времену самог
злочина.  Фокус,  дакле,  није на претходном животу,  смислу,  жртво-
вању, борби (јер се српски народ дигао на устанак против уништења
који је касније изродио два антифашистичка покрета) и побједи жи-
вота над смрћу него на самовиктимизацији. Кад је већ поменуо прим-
јер Јевреја и Холокауста (Шоа), аутор је могао напоменути смисао тих
назива који је симболички, завјетни, а који се црпи дубоко из соп-
ственог библијског (у овом случају старозавјетног) саморазумијевања.
Тако ријеч  покољ није  у  завјетном пољу српског  народа нити има
потенцијал да се ту успостави. Дакле, овакав приступ не само да није
методолошки оправдан савременим рехуманизујућим методом него је
и у супротности са црквено-народним памћењем код Срба и завјетима
Српске православне цркве.16 Ако су Свети српски новомученици јасе-
новачки, пребиловачки, доњохерцеговачки и други, као и Свети Вука-
шин и Свети Платон Бањалучки живи у вјечности, ако су праведници
пред лицем Господњим заједно са Светим Савом и Светим кнезом Ла-
заром, овјековјеченим његовим избором Царства небеског, и Светим
ђаконом Авакумом, а јесу, и ако им се молимо и служимо литургије, да
ли их можемо симболички везати за покољ? Упоредимо ли симболич-
ки потенцијал ове ријечи у завјетном српском пољу, омеђеном право-
слављем, са ријечима распеће, жртва или васкрс(ење), биће нам потпу-
но јасно колико је одлука неодговарајућа.

На крају се може констатовати да нас аутор одлуке, веома не-
адекватно и неодговорно припремљене и уређене,17 ничим није убије-
дио у оправданост сопствене акробације у вези са именовањем. Напро-
тив,  овакво  неодговорно  поступање  и  расипање  енергије  на  нове

15 Mило Ломпар, Дух самопорицања, Нови Сад 2011, 269.
16 Више у: Драгослав Илић, Мира Јовановић Ратковић, „Како се сјећати Јасе-

новца 65 година касније“, у: Гласник Удружења архивских радника Репуб-
лике Српске, број 2, Бања Лука 2010, 379–391.

17 И одреднице на „аматерској“ енциклопедији Wikipedia о другим примјери-
ма геноцида темељније су и стручније структурално урађене од одлуке која
би требалo да циркулише на домаћем и међународном нивоу и брани име-
новање процеса који нас је обиљежио. 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide> (24. 3. 2019).
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несуштинске расправе, без обзира на претпоставку о добрим намјера-
ма било кога, о суштински битним питањима, само доприносе већој
конфузији нашег друштва. Догађа се то послије бројних декларација,
одлука, подјела, несугласица, личних сујета и разних интереса који су
често, уназад неколико деценија, служили сами себи и у корист штете
разумијевања и артикулације трауме преживљеног геноцида над Срби-
ма. Уколико је, пак, жеља за преузимањем и спречавањем улоге систе-
ма, гдје год се он и у виду ма којих институција појавио, од стране поје-
динца или анонимне Скупштине, за примарну сврху и у случају овог
именовања, имала неке друге циљеве онда, вјероватно, није требало
ни придавати јој пажњу на ових неколико страница.
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Фашистичка (аријевска) идеологија била је базирана на јасним прин-
ципима виших и нижих раса на планети, тежњом за доминацијом ње-
мачке нације. У погледу Јевреја, процес континуираног притиска (до-
ношење нових  закона,  теже запошљавање,  забрана  одређених  дру-
штвених и културних дешавања, психолошки притисак ради емиграци-
је, уништавање синагога) трајао је од 1933 до 1939. године. У том пе-
риоду нацисти су све више постајали политички и економски јачи у
Њемачкој. Велику улогу у стварању „опијума“ за масе имала је пропа-
ганда, која је путем новина, радија, умјетничких слика и дјела, покуша-
вала да прикаже један народ као агресорски, освајачки, и ако се не
заустави, могао би да економски, политички и територијално освоји
читав свијет.

Наредна фаза у процесу дехуманизације Јевреја била је ствара-
ње гета у свим градовима и насељима са том популацијом. Грчка ријеч
„гетонија“ означава насеље. Сваки гето је имао своју заједницу, кому-
ну, на чијем челу је био „јudenrate”, намјесник који је извршавао наре-
ђења њемачких официра и власти. Формирање гета почело је крајем
1939. године. У прољеће 1940. године формиран је гето у Лођу, а у је-
сен и највећи јеврејски гето у Варшави, са преко 500.000 Јевреја. По-
ред ових, у групу већих убрајамо Лублин и Краков. Стварање гета, тј.
изолација, представља први процес систематске дехуманизације једног
народа. 

„Kоначно рјешење“ представља системску одлуку нацистичке
идеологије да се Јевреји избришу са карте Европе и свијета као народ.
Транспорт Јевреја из окупираних територија ишао је постепено широм
Европе, а све са циљем да се народ концентрише у 4-5 већих логора ра-
ди лакше контроле, а касније и уништења. Наредбе за депортацију
издаване су намјесницима у јеврејским заједницама. Људи су могли да
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понесу мало личних ствари и да се окупе око жељезничке станице. Ин-
тересантан је психолошки моменат, јер су наредбе издаване у вријеме
вјерских празника, кад је смањена опрезност становништва. 

Од Норвешке на сјеверу до Италије и Грчке на југу, од Францус-
ке на западу и дијела Совјетског Савеза на истоку, почела је масовна
депортација у подручје Генералне управе у југозападној Пољској.  У
току процеса транспорта Јевреја из гета према логорима смрти посто-
јали су и транзитна гета, као што су били они у Мађарској на путу за
Аушвиц, као и у 1941. години Терезин, близу Прага у Чешкој.

Питања за дискусију о гетима и концентрационим логорима, на-
кон изнесеног уводног излагања и представљених аутентичних фото-
графија, јесу:
• Како се осјећају дјеца док раде у фабрици ципела, да ли је то
право дјетињство? Да ли су свјесни шта значи изолација из друштва и
принудни рад? 
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• Да ли је принудни рад одлика гета? Или? 
• O чему размишља омладина док ствара музику, пише пјесме,
организује културна дешавања у подрумима својих кућа и заједница
јер то не могу да раде у јавности? 
• Kако црна берза утиче на психолошки моменат код људи? Да ли
окупљање, дружење, прича, значе и опстанак?

• Зашто улазити у брак и стварати породицу у таквим условима?
Да ли је љубав јача од свих животних недаћа?
• Сваки концентрациони логор имао је своју хијерархијску стру-
ктуру, почев од команданта логора, који је био специјално припреман
за ту дужност, као што је постојала хијерархија међу затвореницима.
Овај модел је првобитно успостављен у логору Дахау. 
• Највећи и најстрашнији концентрациони логори били су: Ауш-
виц – Биркенау, Белзец, Собибор, Мајданек, Келмно и Треблинка. 
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• Живот у логорима се сводио на свакодневну рутину: рано уста-
јање, спремање кревета, формирање редова и колона, марширање на
принудни рад, чекање у редовима на пола кришке хљеба и мало супе
од поврћа итд. 
• Упркос несхватљиво тешким условима за живот, људи су успје-
ли да сачувају своју креативност тако што су писали пјесме, хватали
забиљешке, цртали на папиру или зидовима, правили накит од затвор-
ске жице, поштовали вјерске обичаје итд.

• Да ли је био тежи физички или психолошки притисак на здрав-
ствено стање организма? 
• Како су се осјећали свирачи, испраћајући свог сународника по
посљедњи пут? 
• Да ли је било разлике у мушким и женским пословима? 
• Зашто су затвореници писали пјесме, свједочења, водили днев-
нике, стварали умјетност?
• Kако су свакодневна рутина и глад утицали на односе међу зат-
вореницима?
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• Да ли би се знали понашати ако дође дан ослобођења? 
• Koje су моралне дилеме имали затвореници? 

Закључујемо, Холокауст је системски, континуиран процес уни-
штавања Јевреја у свијету. Процес дехуманизације Јевреја широм Евро-
пе може се посматрати кроз процесе: 

1.  Правних,  економских,  расних,  емигративних  притисака  у
периоду од 1933. до 1939. године.

2. Изолације из друштва, стварање гета.
3. Транспорта вагонима, боравка у транзитним камповима.
4. Принудног рада, глади, нехуманих услова у логорима смрти,

истребљења (Аушвиц, Мајденек, Белзец, Треблинка итд.).
Професори са Института Јад Вашем заснивају своја предавања и

учење на индивидуалним људским судбинама, породици, образовању,
култури, а мање на фактографским, бројчаним подацима. Хуманистич-
ки приступ приказује човјека као појединца, одређеног карактера и су-
дбине у ратном вихору. Питање морала, емоција, опстанка, породице,
идеологије, губитка расне, вјерске, националне и грађанске припадно-
сти, основа су за васпитно-образовни процес у овој области. Наставни-
ци и професори различитих предмета (историја,  географија,  српски
језик итд.) треба да пронађу адекватне методе и технике рада у свом
предмету (карте,  пјесме,  дневници,  записи итд.)  да би приближили
ученицима ову тему, а наравно са акцентом на страдању српског наро-
да у протеклом вијеку (стратишта, логори, Јасеновац итд.). Учењем и
сјећањем на српске жртве чувамо успомену и остављамо неизбрисив
траг за наредне генерације. 

Велика база дидактичко-педагошких принципа и средстава за
хуманистички приступ учењу налази се на интернет сајту Јад Вашема
(http://www.yadvashem.org).
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Приказ књиге: Јован Мирковић, Страдање Српске

православне цркве у Независној Држави Хрватској,
„Свет књиге“, Београд, 2107

Књига о којој исписујем ову кратку глосу има јасан и недвосмислен
наслов:  Страдање Српске православне цркве у Независној Држави
Хрватској,  а њен аутор је већ афирмисан историчар и музеолог, г.
Јован Мирковић, који је својим обимним и разноврсним стваралачким
опусом добрано познат и признат у научно-стручним и публицисти-
чким „круговима“. Књигу је објавила издавачка кућа „Свет књиге“ из
Београда. Иначе, „Свет књиге“ је и досад објављивао ауторе са ових
наших, западносрпских простора, афирмишући тиме и тако и ствара-
оце из Републике Српске. Књига је изузетно лијепо и функционално
технички, графички и ликовно уређена и опремљена. На више од 600
страница великог формата објављено је неколико стотина фотографија
– на неколиким страницама и по три-четири фотографије –  које су
историјски документи првог реда и највеће хеуристичке вриједности.
Осим фотографија на којима се јасно виде остаци порушених цркава,
односно храмова, прије него што су били оштећени или срушени, за-
тим пострадалих свештеника који су чинодејствовали у тим храмо-
вима, ту су и историјске и географске карте, фотографије историјских,
политичких и војних личности, прије свега из саме Независне Државе
Хрватске,  фотографије споменика подигнутих на мјестима страдања
српског православног становништва, те факсимили пописа жртава из
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појединих крајева, факсимили докумената из НДХ који свједоче о тор-
тури којој је било изложено некатоличко становништво те монструм
државе итд. Такође, Мирковићева публикација састоји се, поред Уво-
дне напомене, Предговора, Литературе и извора, те Белешке о аутору,
од 12 поглавља, која дјелимично одражавају административну подјелу
НДХ на историјско-географске регије, а није праћена формална, кано-
нска црквена организација СПЦ, тј. подјела на епархије, па су страда-
ња цркве, свештенства и вјерника дата по том критеријуму: нпр. стра-
дање у Далмацији, Срему, Херцеговини, Лици, Босанској крајини и сл.

У меритуму, што би рекли правници, сматрам да је највећа ври-
једност ове публикације то што је она штампана двојезично – на срп-
ском и енглеском језику. Јер, и до сада су код нас објављиване књиге и
друге публикације о страдању српског народа и његове цркве у Неза-
висној Држави Хрватској, при чему не мислим само на вјерске објекте,
на храмове дакле, него на укупну структуру, организацију, свештена и
друга званична лица црквене хијерархије, али и практиковање духов-
но-конфесионалног живота грађана православне вјероисповијести,  а
српске националне детерминације и исходишта, али ниједна од њих
није били штампана и на енглеском језику. Та чињеница даје посебну
тежину, значај и значење Мирковићевом дјелу, јер ће се књига моћи
читати и користити и изван српског говорног подручја.

Комплементарно томе, може се рећи да је Мирковић најопсеж-
није и најминуциозније од свих аутора код нас до сад истражио и при-
казао „голготу“ Српске православне цркве кроз коју је она прошла за
четири године, колико је постојала и функционисала Независна Држа-
ва Хрватска. Он користи врло прецизну терминологију: нпр. име држа-
вне творевине која је формирана на територији Хрватске (у односу на
данашње габарите Републике Хрватске она, ипак, није обухватала ци-
јелу њену површину), Босне и Херцеговине и Срема он не ставља под
знаке навода, нити користи формулацију „тзв.“, која се још може сус-
рести код појединих аутора као код готово свих из доба претходне
државе и политичког система, кад се израз тзв. Независна Држава Хр-
ватска користио амнестије ради, тј. тиме се жељело рећи да то и није
била држава, него насилна власт једне групе, усташа, који су само ма-
њи дио хрватског народа, без икаквог легалитета и легитимитета. Нап-
ротив, Мирковић крајње обазриво, али историјски неспорно користи
називе и квалификације за органе и тијела те државе, јер се у уништа-
вању Српске православне цркве, њеног свештенства, монаштва и вјер-
ника није радило ни о каквом инциденту, спорадичном и неодговорном
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испаду неке пијане руље усташа, него о државном пројекту и његовој
ужасној и трагичној реализацији на просторима на којима је она имала
суверену и ефективну власт. Аутор аутентично потврђује да су у ма-
сакрима над Србима, њиховим светињама и имовини учествовали не
само припадници усташке „странке“, него и домобрани, редарствени-
ци, оружници и др. Због тога што је то тако, зато и није покушавана не-
ка  „класична“  денацификација,  односно  деусташизација  хрватског
друштва одмах послије Другог свјетског рата и успостављања друге
југословенске државе на новим начелима и са новим системом врије-
дности. Истовремено, због масовног учествовања хрватског пучанства
у злочинима над српским народом, Јеврејима, Ромима, Хрватима анти-
фашистима, комунистима, те припадницима Старокатоличке цркве у
Хрватској,  те  беневолентног става  нових власти према готово свим
припадницима противничких оружаних формација унутар НДХ, изузев
окорјелих усташких зликоваца и вођа, тј. широке амнестије и посвема-
шњег афирмисања, па и „натурања“ идеологије братства и јединства, а
што је унутар већине хрватског народа само учврстило увјерење да су
злочини не само могући него и исплативи, јер се за њих углавном не
одговара, и јесте било могуће повампирење неоусташтва у Хрватској
90-их година 20. вијека, односно својеврсна, тиха рехабилитација Енде-
хазије од стране политичких режима предвођених владама Хрватске
демократске заједнице у новој, самосталној и независној хрватској др-
жави од 1992. па до данас. 

Осим што је документовао, ријечју и фотографијом или факси-
милом неког документа из времена у којима су се злочини над Србима
и њиховом црквом догађали, уништавање вјерских објеката, највише
храмова, али и манастирских здања, затим капела, гробаља, тј. споме-
ника упокојеним припадницима православне вјероисповијести, а наро-
чито убиства, мучења, протјеривања, одузимање службе и имовине, те
остале тортуре над православним свештеницима, монасима и монахи-
њама, владикама, игуманима и архимандритима, затим другим служ-
беницима унутар православних парохија и епископија – само број уби-
јених православних јереја, различитог нивоа и „функције“, укључујући
и три владике и једног митрополита, примиче се цифри од 200 душа –
Мирковић је покушао да одговори и на кључно питање, које гласи:
зашто? Зашто су толико масовно и свирепо убијани и на друге начине
терорисани православни свештеници и други великодостојници Срп-
ске православне цркве, односно обичан православни српски народ, на-
равно и припадници већ помињаних народа (Јевреји, Роми итд.), конфе-
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сија (тзв. старокатолици) и идеологија (комунисти, љевичари, антифа-
шисти и др.) у Независној Држави Хрватској? Шта је „мотивисало“, а
шта, пак, „стимулисало“ припаднике и битне представнике Независне
Хрватске Државе на толико масовне и монструозне злочине против
својих грађана друг(ачиј)е националне детерминације и вјерске при-
падности? Такво и њему слична питања постављали су и други истра-
живачи и мислиоци у Мирковићевој књизи актуелизоване проблема-
тике, то ће, вјероватно, постављати и неки будући научници и публи-
цисти, али за сад нема унисоног и опште прихваћеног одговора на тако
једноставно, иако болно питање.

Наш аутор је, са своје стране, дао допринос или, прецизније ре-
чено, можда ојачао аргументацију за тезу по којој су за злочине над
Србима и Српском црквом у НДХ знали, инспирисали их, одобравали,
потом прикривали,  па  опраштали починиоцима,  најшири кругови у
Римокатоличкој цркви у Хрватској, а посебно њени врхови, укључујући
и Свету столицу, односно самог папу. Речена теза није, наравно, само
Мирковићева, него она доминира код већине досадашњих истражива-
ча геноцида у НДХ и улоге Римокатоличке цркве у Хрвата у томе. Том
проблему  Мирковић је  посветио  посебно,  посљедње поглавље своје
монографије, под насловом „Улога Римокатоличке цркве“. Све што је
прикупио, обрадио, систематизовао и као документ презентовао у том
поглављу, по Мирковићевим ријечима показује однос и доказује са-
радњу „Римокатоличке цркве у Хрватској са усташком организацијом“,
односно да је она носилац „идеолошке основе на којој се темељила
Независна Држава Хрватска... Римокатоличка црква је пружала пуну
подршку  хрватској  усташкој  држави,  почев  од  речи  добродошлице
поглавнику  и  његовим  усташама,  панегирицима  њеном  вођству  на
Бискупској  конференцији  1941.  године,  све  до  последњих покушаја
одржавања те државне творевине, када је крај рата већ био известан,
кроз закључке Бискупске конференције 1945. године“ (стр. 561). 

Иако данас Римокатоличка црква у Хрвата, па и католичка пу-
блицистика уопште у Републици Хрватској, а све више и официјелна
наука у тој држави, негира не само кривицу и одговорност цркве у
Хрвата за почињене злочине, него и ма какво учествовање у њима.
Штавише, иде се отворено и безобзирно у другу крајност, тј. у нарацију
по којој су бројни високи представници Римокатоличке цркве, укљу-
чујући бискупе и надбискупа, лично се ангажовали на спасавању број-
них српских породица, дјеце, цивила, свештеника. Да није докумената
које г. Мирковић показује у својој књизи, а из којих се очигледно види
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да је заправо лакше доказати супротно, можда би неки наивни чи-
талац и екуменски склон искрени вјерник још некако и повјеровао у
такву при-повијест, а овако.... Одвећ је пуно католичких свећеника и
других црквених „дужносника“ који су у вријеме рата и власти НДХ ди-
ректно укрвавили руке, било као директни инспиратори и налогодавци
злочина, било као „банални“ извршиоци масакра и/или терора, а није
мало ни оних који су накнадно одобравали, оправдавали, па и пос-
већивали злочине. На страни 600 ове огромне књиге Мирковић цитира
књигу Гојка Ристе Дакине, Буди католик или умри (Геноцид над Ср-
бима у НДХ), у којој је поименично навео 989 католичких свештеника
који су на овај или онај начин, у оволикој или оноликој мјери, уче-
ствовали у неком криминалном чину против Срба и православља, од
чега овдје помињем само чињеницу да је још у Краљевини Југославији
било регистровано 48 свештеника усташа са положеном усташком за-
клетвом или присегом, затим да је 128 Божјих пастира католичке про-
венијенције учествовало у покатоличавању православних Срба, да су
133 организовали прогоне и покоље српског становништва, а 27 их је
директно вршило клање. Довољно ваљда говори и податак да је 28 ка-
толичких свештеника осуђено на смрт вјешањем или стријељањем. Па
нису ваљда сви невини осуђени, упркос мањкавости судских поступа-
ка. Иначе, други аутори наводе и већи број по злу активних свеште-
ника Римокатоличке цркве у НДХ. На крају крајева, и сам врх Римо-
католичке цркве у НДХ је директно признао, у Меморандуму који је
надбискуп Алојзије Степинац доставио папи Пију XII 18. маја 1943.
године, да је до тада, дакле само у прве двије ратне године, из право-
славља у католичанство преведено 240 хиљада Срба, а тај број до краја
рата је свакако био већи. Сумњамо да су конверзије обављане само
због самилости и хуманизма католичких прелата,  часних сестара и
мјесно надлежних бискупа.

Дакле, изван рационалне сумње је чињеница да су најодговор-
нији „кругови“ у Римокатоличкој  цркви у Хрвата знали за злодјела
усташке страховладе и тадашње хрватске државе против православних
Срба,  и  других  друштвених  група свакако,  да  су  неки припадници
Цркве и сами у томе учествовали, да је о свему томе знао и Ватикан,
који, истине ради, није de iure (због рата, јер Ватикан не признаје др-
жаве које су настале или се одржавају насиљем, без обзира на то што
и сам понекад подстиче и/или оправдава насиље), али јесте de facto
признао Независну Државу Хрватску, па је чак одржавао и неке специ-
фичне дипломатске односе са њом, залагао се за њу код њених савез-
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ника, бринуо се за судбину њених главних протагониста на крају рата,
те спашавајући и најокорјелије криминалце од руке правде и сл. Наш
аутор и у Предговору и у посљедњем, већ цитираном поглављу, јасно
десигнира о чему се радило у Независној Држави Хрватској кад су
(били) посриједи православни Срби, њихове богомоље и свештеници.
Дакле,  шизматици,  а  то  су  управо  православни  Срби,  по  усташкој
терминологији,  страдали су  директном физичком ликвидацијом,  за-
тим, као друга мјера, депортација или принудна исељења, најчешће у
Србију, и сл., напокон ту је и присилно покатоличавање, а уз то и ос-
нивање тзв. Хрватске православне цркве, што је такође био удар на
српско православље. Све што су (у)радили Римокатоличка црква и њен
клер на затирању српског народа, заправо је било провођење и оства-
рење државне политике НДХ. У томе је несумњив crimen цркве у Хрва-
та, због тога тешко и споро иде помирење међу црквама и вјерницима
и питање кад и како ће до њега доћи, те на шта ће оно личити ако се
икад оствари.

Предговор овој књизи написао је Његово преосвештенство г. Јо-
ван (Ћулибрк),  епископ Пакрачко-славонски,  који је  по много чему
особен и осебујан. У том кратком тексту, епископ Јован износи једну
нову,  односно  макар  ријетко  „експлоатисану“  теорију,  ако  не  баш
директно супротстављену Мирковићевој, онда свакако значајно разли-
читу од ње, о карактеру усташког режима у НДХ. Њ. п. Јован, наиме,
позивајући се на неколике релевантне стране ауторе, постулира мисао
о усташкој револуцији – уосталом, усташе су сами себе „дефинисали“
као хрватске револуционаре – што је, бар код нас, озбиљна теоријска
иновација, затим нуди једно нијансираније размишљање о „квалитету“
и  квантитету  учествовања  Римокатоличке  цркве  у  злочинима  над
Србима, посебно над православљем у НДХ, те неколиким другим тема-
ма о којима смо до сад читали мање-више једнозначну литературу.
Његов исказ је свакако полемичан и полисемичан, иште реплику и де-
бату, али о њему овдје нећемо расправљати, јер је ово осврт на књигу
другог аутора, а не владике Јована.

У закључку ове експликације може се констатовати да је српска
научна, стручна и читалачка јавност књигом Страдање Српске право-
славне цркве у Независној Држави Хрватској Јована Мирковића доби-
ла користан, цјеловит и детаљан приказ геноцидне политике и праксе
система власти Независне Државе Хрватске према организацији, инс-
титуцијама, храмовима и свештенослужитељима Српске православне
цркве у периоду 1941–1995. година.
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У јеку свеопште ревизије историје, чињеница да проусташки дио хрва-
тске јавности негира и умањује геноцид над Србима, Јеврејима и Ро-
мима почињен на подручју Независне Државе Хрватске током Другог
свјетског рата, није никакво изненађење. 

Међутим, чак и добре познаваоце прилика запањују покушаји
да се умање значај и размјере ужасних злочина у НДХ, као и да се пот-
пуно обесмисле сви докази о овим страхотама. 

Прије свега, ријеч је о релативизацији систематичног геноцида,
чије је оличење логор смрти Јасеновац и Доња Градина. И, заиста, мно-
гобројни су примјери покушаја квазиисторичара, новинара и других
наводних интелектуалаца да се негира геноцид над Србима, Ромима и
Јеврејима у НДХ, а један од најсвјежијих је онај самопроглашеног хрва-
тског публицисте Игора Вукића, аутора књиге „Радни логор Јасено-
вац“. 

Игор Вукић је секретар хрватског Друштва за истраживање тро-
струког логора Јасеновац, које окупља историчаре, новинаре, публици-
сте,  али и самопрозване стручњаке у покушају историјске ревизије
догађаја у логору Јасеновац и НДХ. Ово удружење настоји да обори
тезу о расистичкој природи усташког режима, истовремено тврдећи да
је Јасеновац био обични радни и казнени логор за противнике усташке
државе. Према њиховим ставовима, у Јасеновцу је за вријеме НДХ умр-
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ло тек око 1.500 људи, док је он постао логор смрти за Хрвате у по-
слијератном комунистичком периоду. 

Вукић већ на корицама књиге каже да жели да се обрачуна са
„црним митом о Јасеновцу“, који своди на радни логор, никако концен-
трациони логор смрти, негирајући тако злочиначки и дискриминатор-
ски карактер НДХ. 

„Јасеновачка митоманија“

Аутор тврди да логораши нису масовно убијани, већ да су њихо-
ве смрти биле узроковане болестима, исцрпљеношћу и старошћу, те да
су  тек  понеки  ликвидирани приликом покушаја  бијега,  али  и  због
крађа и других злочина (?!). Такође, наставља Вукић, многи логораши
су страдали усљед савезничког и партизанског бомбардовања логора.
Аутор иде даље, те без имало стида тврди да је више логораша пуш-
тено него што је убијено, те да коначан број страдалих није ни мали
дио раније утврђеног броја. Књига негира чак и број од 83.000 поиме-
нично набројаних жртава логора Јасеновац: 

– Унаточ свим индицијама и документима да попис с више од
83.000 имена наводних жртава углавном нема стварне везе са Јасе-
новцем, он је и даље у Хрватској службено прихваћен. Без обзира
што, примјерице, документи и већи број бивших логораша говори да
је у Јасеновцу 1941. било око 1.200 заточеника, попис каже да их је
тада убијено око 10.700 – стоји у књизи.

Вукић, иначе Србин поријеклом из Доње Градине, у књизи изно-
си  још  низ  сличних  тврдњи,  које  негирају  најужасније  злочине  и
безумно уништење беспомоћних стараца, жена и дјеце. Сваког нормал-
ног човјека саблазнила је његова тврдња да су усташе слале Јевреје у
Јасеновац не би ли их спасиле од депортације у Аушвиц. Посебан дио
Вукићеве књиге односи се на „логорску економију“.  Аутор детаљно
описује земљорадњу, сточарство и занате у логору. Описује како су ло-
гораши сијали жито, садили поврће, воће, па чак и цвијеће, чији се
опојан мирис, како стоји у књизи, ширио околином. Описано је како су
узгајали стоку и перад, док су у сушници висили комади шунке и са-
ламе, те да је управа логора била толико поносна на економију да је
чак излагала производе на Загребачком велесајму 1942. Вукић врло
детаљно набраја и какве су све деликатесе јели логораши. Било је ту,
каже, свега, од чорбе са свињетином и поврћем, преко кукурузне каше
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и кромпира, до коњског меса. Заиста непојмљиво ако се има у виду да
у то доба рат увелико бјесни, а сиромаштво и болести харају Европом. 

Даље, он тврди да се у логору радило само до подне, а након
поподневног одмора и вечере, логораши би се окупљали око ватре и
дружили се уз храну, пиће и дуван. Богат друштвени живот укључивао
је чак и позоришне представе, циркуске тачке, наступе затвореничког
хора и оркестра, али и фудбалско првенство у логору. Након читања
ове књиге, човјек би могао помислити да је Јасеновац био угодна оаза
усред вихора рата који је пустошио скоро читав континент. 

Проусташки филмови на телевизији и у школама

Након објављивања овог дјела, у Хрватској је, руку на срце, било
негодовања, чак и мањих инцидената на промоцији књиге, али све се
свело на  појединачна реаговања.  Шире осуде овог  срамног ругања
жртвама и прања усташке прошлости није било, а Вукић је чак добио
ударни термин на Хрватској телевизији и похвалну критику у најтира-
жнијим дневним новинама, „Вечерњем листу“, што говори у прилог те-
зи о релативизирању усташких злочина у НДХ. Вукићева књига "Радни
логор Јасеновац" промовисана је у емисији „Добар дан, Хрватска“ еми-
тованој 30. маја 2018. године. Очигледно је да је Вукић чак и своје срп-
ско поријекло ставио у службу историјског ревизионизма у Хрватској.

Још један „урадак“ пуштен је недавно у етер са фреквенција
ХРТ-а. У јутарњем програму овог јавног медијског сервиса представље-
ни су ревизионистичка књига и филм „Мит о Јасеновцу“ аутора Романа
Љељка, као и филм Јакова Седлара „Сто година србијанског терора у
Хрватској 1918–2018“, које редом релативизују злочине усташа. Фил-
мови Романа Љељка и Јакова Седлара 25.  октобра 2018.  у  емисији
„Добро јутро, Хрватска“ као најава и препорука за тзв. Фестивал домо-
љубног филма.

Љељак „Митом о Јасеновцу“ покушава да умањи број жртава ло-
гора Јасеновац и отворено показује симпатије према усташком покрету
и НДХ, коју назива „младом хрватском државом“. У филму гледаоце
„бомбардује“ документима, стварајући привид научног приступа теми
и тако чини потпуну замјену теза. 

Самопроглашени архивски стручњак Љељак, којег проусташки
кругови у Хрватској представљају као експерта, у Словенији је право-
снажно осуђен на четири године због финансијских превара. Као бив-
ши обавјештајац ЈНА, завршио је иза решетака јер је 1988. украо новац
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и касетофон. Иако очигледно пристрасан и нерелевантан, он износи
сензационалистичке и некритичке тврдње о злочинима комуниста, с
циљем умањења усташких злочина. Љељак тврди да је кроз Јасеновац
прошло тек 18.600 затвореника, од којих је само 1.654 умрло. У својим
истраживањима усудио се и да злоупотреби препис експоната из Му-
зеја холокауста у Вашингтону, односно рецепт који је једна јасенова-
чка затвореница написала у логору. Љељак га је приказао као рецепт
јела који је логорашима припреман за оброк. 

Још један Седларов филм „Јасеновац – истина“ изазвао је згра-
жавање жртава НДХ и њихових потомака, али и научне јавности. Филм
је прије три године чак приказан на часу вјеронауке у једној школи у
Сиску, а проблем није примијетио директор школе, него – ученик. Вје-
роучитељ, који је дјеци пустио филм, правдао се да га је добио од си-
сачког бискупа Владе Кошића, такође познатог по проусташким ставо-
вима. Седларов филм критичари су оцијенили као историјско-ревизио-
нистички фалсификат, а Антифашистичка лига Хрватске поднијела је
кривичну пријаву против њега због ширења мржње и подстицања на
насиље, првенствено према Србима. 

Реаговао је чак и амерички Стејт департмент у свом редовном
годишњем извјештају о вјерским слободама за 2016, у којем је упозо-
рио на величање НДХ, умањивање усташких злочина и ширење анти-
српских осјећаја у Хрватској. Вашингтонски чиновници осврнули су се
тад и на комеморацију у Јасеновцу, коју су бојкотовали српски и јев-
рејски представници, оптужујући тадашњу хрватску Владу да умањује
усташке злочине. У извјештају су описан и марш 5.000 људи на Вијеће
за електронске медије због суспендовања програма загребачке телеви-
зије З-1, чији је водитељ позвао гледаоце да се држе даље од право-
славне цркве у Загребу јер би „четнички викари“ могли изаћи и „зак-
лати“ пролазнике. Споменута је и фудбалска утакмица између Хрват-
ске и Израела, на којој су навијачи узвикивали усташки поздрав „За
дом спремни“. 

Википедија као оруђе негатора историје

У служби историјског ревизионизма велику улогу има и хрват-
ска варијанта Википедије, која, иако у власништву америчке Викиме-
дија фондације, дјелује потпуно самостално, у неким текстовима изра-
зито проусташки. Овај интернет канал нарочито је усмјерен на рехаби-
литовање усташког покрета и НДХ, уз истовремену сатанизацију Југо-
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славије и комунизма. Потпуно ненаучно, позивајући се на сумњиве
десничарске изворе, хрватска варијанта у потпуности негира геноцид-
ни карактер усташког режима и његовог највећег логора Јасеновац, а
доводи у питање и Холокауст. Иако га све остале Википедије каракте-
ришу као логор смрти, хрватска варијанта Јасеновац назива сабирним
логором. Да ствар буде још гора, овај назив администратори лицемјер-
но објашњавају чињеницом да су га и усташе звале „сабирним лого-
ром“, позивајући се при том управо на Вукићеву књигу. На трагу тих
навода, Википедијин чланак оспорава већину научне грађе о Јасенов-
цу, покушавајући да негира обим и страхоте почињених злочина. Ту
није крај, јер хрватска Википедија нуди и обиље сличних чланака о
усташком поглавнику Анти Павелићу, а у једном тексту је чак стајала
тврдња да су Пољаци извршили геноцид над Нијемцима 1939, прије
нацистичке инвазије на ту земљу. Сви ови чланци реферишу се скоро
искључиво на сензационалистичке текстове из проусташких медија у
Хрватској, а повезница са научним књигама и часописима нема.

Осуда симболична, покајање неискрено

Службене  реакције  на  упорне  покушаје  ревизије  историје  и
несметано бујање усташке идеологије у Хрватској још нема. Осуде су
углавном спорадичне, млаке и недовољне, па се зато може очекивати
да се релативизација усташких злочина настави. Закашњело је и изви-
њење хрватске предсједнице Колинде Грабар Китаровић, која је неда-
вно изјавила да је погријешила када је усташки поклич „За дом спре-
мни“ назвала старим хрватским поздравом. Жртвама НДХ мала је утје-
ха и пресуда Суда за људска права у Стразбуру којом је хрватски фуд-
балер Јосип Шимунић осуђен на новчану казну од 3.000 евра јер је на
утакмици између Хрватске и Исланда у Загребу 2013. године кажњен
јер је узвикивао усташки поздрав „За дом спремни“. Охрабрујућа је,
ипак, забрана одржавања мисе на Блајбургу коју је ове године доније-
ла Католичка црква у Корушкој, како су навели, због њене политичке
злоупотребе. Можда су у Европској унији коначно почели да се јављају
гласови разума који указују на срамне покушаје историјског ревизио-
низма у Хрватској. 

Међутим, још нема никакве казне због званичне хрватске поли-
тике, која и даље гледа кроз прсте. Тако је хрватско министарство спо-
љних и европских послова поручило аустријској  јавности да сматра
увредљивим да се скуп у Блајбургу сматра „фашистичком забавом“,
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„скупом усташа“ и „највећим окупљањем нациста“. Овом срамном ре-
акцијом званична Хрватска је заправо показала да се не одриче уста-
шког покрета, те да су дозвољени поновни позиви на убијање Срба,
Јевреја и Рома и њихов прогон. У том смислу ни власт у Хрватској не
треба да буде зачуђена што су представници српске и јеврејске заје-
днице четврту годину заредом одбили да присуствују службеној коме-
морацији за жртве усташког концентрационог логора Јасеновац. 
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Alessandra von Werne (alessandra.vonwerne@rgzh.ch)

Our guide in Donja Gradina showed us the place where thousands of inno-
cent people were cruelly murdered in the past. We were all deeply shocked
and felt really sad. Despite the overwhelming pain we could all feel, I am
very grateful to have learned so much about these outrageous events.

Artun Aslan (arthur.aslan@rgzh.ch)

The visit was a unique experience for me. The event hit me so deeply and
moved me to think about it. A beautiful place in a way but also a place with
such a load of sadness.

Finn Knecht (finn.knecht@rgzh.ch)

At our visit to Donja Gradina, we had the privilege to learn more about the
horrific occurrences in the past. What also struck me was the density of
information the guides were able to deliver, which made the whole expe-
rience even more fascinating.

Franzisca Walti (franzisca.walti@rgzh.ch)

The Bosnian tour guide led us around and shared with us the acts that took
place there. It left us all mute. Astonished by what we have heard was once
the reality for hundreds of thousands of people,  we walked around an
innocent looking piece of land.
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Gidon Pahls (gidon.pahls@rgzh.ch)

It was very moving to see the number of victims who lost their lives in this
terrible place. What also really struck me was the wickedness with which
they made soap out of the corpses. It is hard to imagine the terror the
people must have felt at this time.

Henry Toepel (henry.toepel@rgzh.ch)

It was devastating to behold what horrors the recent past, from which we
always consider ourselves so far away, still holds. But it is precisely for this
reason that we are obliged to pay our respects to the tormented by visiting
Donja Gradina, for we must never forget the lessons the past has taught
us.

Leonie Stoll (leonie.stoll@rgzh.ch)

Looking back at our trip to Bosnia, the visit of Donja Gradina and Jaseno-
vac definitely was the most memorable and bleakest part. Despite our usu-
al joyfulness, everyone was truly absorbed by the cruel, but historic course
of events. Donja Gradina reminded us to appreciate the life we live.

Mali Maurer (victoria.maurer@rgzh.ch)

As we were told the horrible stories of victims being stabbed and beaten to
death, we were practically standing on top of their bodies buried in mass
graves. Hearing how brutally Serbs, Jews and Roma were murdered, made
us appreciate our own life and commiserate with their families for their
cruel fate.

Miguel Lazo Vogelmann (miguel.lazo@rgzh.ch)

To this day there still is a lot of talk about the atrocious mass murders that
took place in the many concentration camps. Actually visiting such a site
was a great opportunity and privilege but at the same time it also served as
a humble reminder that equality, freedom and peace should never be taken
for granted. 
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Nic Keller (nic.keller@rgzh.ch)

I find it very touching to know that in that place thousands of innocent
people were once killed. What also surprised me was how different the
memorial centre of Donja Gradina was from the Jasenovac camp. To build
such a memorial is the least that can be done for the victims, so that their
relatives can remember them forever.

Peter Zimmermann (peter.zimmermann@rgzh.ch)

There will never be a possibility to justify the crimes committed in Donja
Gradina. Seeing the peaceful lakes and the wide meadows seduces us to
forget what happened. But this eyesore of humanity must be a grave in our
memories, so we shall never forget the potential of destruction humans can
cause. 

Puya Rashidi (puya.rashidi@rgzh.ch)

There was a very sad mood and the silence there could not hide the terri-
ble tragedy, which has touched me a lot. The brutal way people were trea-
ted and killed in those days terrified me. It took a lot of time to digest the
whole thing and the victims of this terrible event deserve to always be re-
membered.

Sandro Kneubühler (sandro.kneubuehler@rgzh.ch)

The concentration camp in Jasenovac and the killing site in Donja Gradina
moved us all and showed us one of the darkest chapters of history. The
camp showed me that humans are our greatest enemy and how differently
the same story can be told (Serbs, Croats). The only thing we can do to
prevent a repetition of such a dark chapter is to teach people about these
events.
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Упутство сарадницима

Топола: часопис Спомен-подручја Доња Градина представља научни
часопис ЈУ Спомен-подручја Доња Градина, који излази једном годиш-
ње у једној или више свесака. Главни циљеви часописа су истражива-
ње  историје  шире  околине  Козарске  Дубице,  затим  истраживање
историје геноцида и ратних злочина на подручју Независне Државе
Хрватске (1941–1945) са фокусом на логор Јасеновац и стратиште у
Доњој Градини, као и развој критичког промишљања тема као што су
геноцид, ратни злочини и Холокауст у Другом свјетском рату.

У складу с тим циљевима, часопис одликује посебна структура и тема-
тика, изражена кроз сљедеће рубрике:

1) Историјска истраживања

Рубрика научно обрађује историју Дубице и ширег дубичког подручја
(Козаре, Поткозарја и Просаре) те подручја са обје стране ријека Уне и
Саве од Костајнице до Градишке, без временског ограничења. За ову
рубрику прихватљиви су и научни радови који обрађују историју већих
географских јединица (нпр. Поуња, Босанске Крајине, Баније или за-
падне Славоније), посебно са фокусом на историју Другог свјетског ра-
та, и ако ратне догађаје и страдања на дубичком подручју стављају у
шири историјски контекст.

2) Студије о рату и геноциду

Сегмент часописа посвећен темама које су важне за дјеловање и миси-
ју Спомен-подручја Доња Градина. У овој рубрици објављиваће се науч-
ни текстови који говоре о логору Јасеновaц и стратишту Доња Градина,
о ратним злочинима, страдању становништва, геноциду и другим лого-
рима у НДХ и шире, те о геноциду и Холокаусту у Европи под Трећим
рајхом. Рубрици одговарају и текстови општег типа који са теоријског
или психолошког гледишта прилазе овим темама.

3) Документи и сјећања

Дио часописа посвећен објављивању историјских извора — архивске
грађе и ауторизованих сјећања. Примарна тематика извора односи се
на логор Јасеновац, односно на рат и ратне злочине на територији НДХ
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(1941–1945). Секундарно, објављиваће се и архивска и мемоарска гра-
ђа од посебног научног и образовног значаја која се односи на исто-
рију Дубице и ширег дубичког подручја, без временског ограничења.

4) Ставови

Часопис обезбјеђује простор за краће полемичке текстове који аргу-
ментовано образлажу одређени критички став у односу према проце-
сима и дешавањима, односно другим ставовима и текстовима, а који су
уско тематски везани за питања страдања, ратних злочина и Холока-
уста у Другом свјетском рату, те пратеће културе сјећања.

5) Прилози

Простор за прилоге резервисан је за текстове који се због своје форме
не уклапају у претходне рубрике. Поред приказа књига, које су садр-
жајем сродне тематици часописа, ова рубрика је превасходно намије-
њена извјештајима о дјелатностима Спомен-подручја Доња Градина и
других сродних установа, те прилозима просвјетних и научних радника
из  области  педагошко-образовног  рада  на  тему  ратних  злочина  и
геноцида под НДХ.

Сарадници који шаљу своје радове дужни су да наведу своје пуно име и
презиме, институцију у којој раде и своју и-мејл адресу. Радови за прву,
другу и трећу рубрику третирају се као научни радови и уз себе морају
имати апстракт (до 150 ријечи), кључне ријечи (до 10) и сажетак на
енглеском језику (прихвата се и превод апстракта).

Текстови достављени за прву и другу рубрику морају бити квалитетни
радови  научног карактера  и  морају  посједовати научни апарат.  Од
ових радова очекује се да испуњавају један од два услова: 1) ориги-
налан научни допринос у тематици коју обрађују, са изношењем нових
чињеница  и  сазнања  добијених  употребом  научне  методологије  са
могућношћу провјере извора (оригинални научни рад), 2) квалитетан
синтетички преглед досадашњих резултата науке, односно критички
осврт на исте (прегледни чланак). У трећој рубрици, уколико се обја-
вљују преписи архивских докумената,  сваки документ мора уз себе
имати име архивске установе у којој се чува, назив фонда и сигнатуру.
Приређивачи су одговорни за тачност преписа докумената, односно за
тачност и аутентичност транскрипције сјећања. Текстови за четврту и
пету рубрику не сматрају се научним радовима, па стога не морају
имати уз себе ни научни апарат.
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Текстови  се  достављају  на  мејл  адресу  редакције  у  DOC или  ODT
формату, папир А4, фонт  Times New Roman ili  Liberation Serif, вели-
чина слова  12  (за  фусноте  10),  без  прореда  (1.0).  Обавезни  су  на-
водници у складу са језичким стандардом, дупли доњи па дупли горњи,
[ „ ] и [ “ ], који се на тастатури за српски језик добијају комбинацијом
AltGr + S и AltGr + D.

Пожељно је да текстови за прве двије рубрике садрже до 16 страница.
Уколико се ради о текстовима од посебног значаја, могуће је, у саглас-
ности са редакцијом, премашити ову границу. Преписи докумената у
радовима за трећу рубрику морају имати величину слова 11, а аутор-
ски коментар величину 12. Дозвољена величина текстова за четврту
рубрику („Ставови“) је шест страница А4 формата, а текстови већи од
тога неће бити прихваћени.

Научни апарат наводи се у фуснотама (Footnote). Архивска грађа на-
води се на сљедећи начин: установа (скраћеница), фонд (број или скра-
ћеница), сигнатура; даље у тексту у скраћеној верзији. На примјер:

— Архив Републике Српске (АРСБЛ), Изванредни народни суд
Бањалука (88), бр. 4.

— АРСБЛ, ф. 88, бр. 30.

Књиге се наводе тако што се наведе аутор, наслов (у курзиву), мјесто и
година издања и број странице:

— Dušan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i soci-
jalističkoj revoluciji 1941–1945, Bosanska Dubica 1984, 199.

— D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u..., 240.

Текстови објављени у зборницима и часописима наводе се тако што се
наводи аутор, назив текста (под наводницима, без курзива), назив пу-
бликације (без наводника, у курзиву), уредник, мјесто и година издања
(уколико је часопис, мјесто долази у загради иза назива публикације, а
број и година након те заграде), број странице:

— Sanja Gladanac, „Uspostava državnog školstva na području Veli-
ke župe Vrhbosna“, u: Bosna i Hercegovina 1941: novi pogledi, ur.
Husnija Kamberović, Sarajevo 2012, 67.

— S. Gladanac, „Uspostava državnog školstva...“, 71.

— Miladin Životić, „Patriotizam i socijalizam“, Praxis (Zagreb), br. 3-
4, 1972, 489.
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— M. Životić, „Patriotizam i socijalizam“, 495.

Текстови са интернета наводе се на исти начин, с тим да се назив сајта
ставља у једноугласте заграде уз навођење датума приступа:

— Slavko Goldstein, „Ratovanje na pravoj strani“, Novosti (Zagreb),
24. 7. 2011. <www.novossti.com> 25. 9. 2013.

— S. Goldstein, „Ratovanje na pravoj strani“.

Прихватају  се и ћирилички и латинички текстови.  Текстови на ср-
пском језику биће лекторисани о трошку редакције. Аутори који своје
текстове достављају  на другим језицима дужни су да обезбиједе ле-
кторисање својих текстова.

Достављене текстове разматраће чланови редакције. Они који не испу-
њавају услове биће одбијени, а они који би могли бити објављени уз
извјесна побољшања, биће враћени ауторима на дораду, уз коментар
анонимног редактора. Редакција задржава право да измијени наслов
рада уколико сматра да исти није сагласан са садржајем текста.

Рок за доставу радова: 31. март 2020.

И-мејл адреса: redakcija@jusp-donjagradina.org
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Instructions for authors

Topola: Journal of Memorial Zone Donja Gradina1 is a scientific journal pu-
blished annually in one or more issues. Two primary goals of this journal
are: 1.) to foster the research of history of the wider geographic region of
Kozarska (Bosanska) Dubica, 2.) to further the ongoing historical and mul-
tidisciplinary research into the history of genocide and war crimes on the
territory of the Independent State of Croatia (NDH) (1941–1945), focusing
on the Jasenovac concentration camp, as well as to to encourage the criti-
cal examination of issues such as genocide, war crimes and the Holocaust
during the Second World War.

Based on those premises, the journal is structured through following sec-
tions:

1.) Historical Researches

This section is intended for scholarly texts that explore the history of Dubi-
ca, its wider geographic region, including Kozara and Prosara mountains,
as well as the entire territory surrounding the Una and Sava rivers from
Kostajnica to Gradiška, with both sides of the riverbanks, and without a
time-frame. In this section we will also publish the histories of even wider
regions (such as Pounje, Bosanska Krajina, Banija or Western Slavonia),
especially if they are focused on the period of Second World War with an
effort to contextualize the events and processes in the Dubica region.

2.) Studies of War and Genocide

This part of the journal is focused on those issues that are of special inte-
rest for the Memorial Zone Donja Gradina. Here, we will publish scientific
papers that talk about the Jasenovac concentration camp, war crimes, des-
truction of society and loss of civilian life during the war, genocide, other
concentration and death camps in  NDH and beyond,  the Holocaust  in
Europe under Third Reich and so on. Papers that approach these issues

1 Topola (Топола), noun — Poplar [Lat.  Populus]; the “Poplar of Horror” was a
poplar tree located at the bank of Sava and Una rivers, used as gallows by the
executioners from the Jasenovac Concentration Camp.
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from a generalized, theoretical and psychological viewpoint are also sui-
table.

3.) Documents and Testimonies

Section dedicated for publishing historical sources — archival documents
and testimonies. Primarily, we will publish those sources that give us an
insight into history of Jasenovac concentration camp, as well as history of
war and war crimes on the territory of NDH (1941–1945). Secondly, we will
publish historical sources of special scientific and educational significance
for the history of the Dubica region, without a time-frame.

4.) Perspectives

The journal also encourages authors to contribute their short essays that
critically  analyze  and  rethink  any  given  opinions,  trends,  processes  or
other texts in connection to issues of special interest for our journal, such
as war crimes, loss of life and the Holocaust in the Second World War, as
well as its corresponding memory culture.

5.) Contributions

Section for other texts that due to their form do not belong to any of the
previous sections. Here, we'll publish reviews of books which are concep-
tually related to our issues, reports on activities of the Memorial Zone Do-
nja Gradina and similar institutions, reports on educational activities con-
cerned with war crimes and genocide in Second World War, interviews with
curators, teachers, researchers etc.

Authors who send their papers must also write down their full name, insti-
tution and an e-mail address. Papers for first, second and third section are
treated as works of scientific character, so they have to include an abstract
(up to 150 words), key words (10 at most) and a summary that will be
translated to Serbian language.

Papers for first and second sections without an exception must be acade-
mic in nature and must include references (citation). They also have to
meet one of two demands: 1.) original academic contribution to our under-
standing of issues dealt with by the text, with addition of new facts and
perspectives (original scientific paper), 2.) a synthesis of results offered by
current research in the humanities, or a critical review of that research
(review article). Texts intended for the third section, if they are presenting
archival records, those records must contain the name of the archival insti-
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tution, record group (fond) or a record collection name and a signature.
Authors  are  responsible  for  a  precise  transcription  of  documents  and
testimonies. Texts intended for a fourth or a fifth section are not treated as
scientific papers.

Authors should send their papers to the Editorial Board’s email address, in
DOC or ODT formats, A4 paper size, font Times New Roman or Liberation
Serif,  font  size  12  (10  for  footnotes),  spacing 1.0.  Authors  should  use
proper English language quotation marks, [ “ ] and [ ” ].

Papers for the first two sections should span up to 16 pages, but we’re
open for even longer papers if they are of high academic quality. Transcrip-
tions of documents and testimonies for the third section texts should be
typed in font size 11, while author’s own comments would retain size 12.
Texts in-tended for our fourth section (“Perspectives”) should be up to 6
pages long (size A4); those that do not conform to this request will not be
published.

References are to be written in footnotes (not endnotes). Archival records
are cited in the following manner: institution (abbreviation), record group
or  collection  (its  number  or  its  sign),  reference  code;  onward  in  a
shortened version. For example:

— National Archives and Records Administration (NARA), Foreign
Record Seized (RG 242), T314, roll 560, frame 1280.

— NARA, RG 242, T314, roll 560, frame 1280.

Reference  to  books  should  be  starting  with  the  author’s  name,
followed by the title (italic), publication place and year, page number:

— Milan Ristović,  U potrazi za utočištem: jugoslovenski jevereji u
bekstvu od Holokausta 1941–1945, Beograd 1998, 50.

— M. Ristović, U potrazi za utočištem..., 94.

Texts published in journals and conference proceedings should start with
the author’s name, followed by the title of the text (in quotes, no italics),
name of the publication (in italics, no quotes), editor’s name, location and
year (if it is a journal, location should be written in parentheses after the
publication, followed by the issue’s number outside, and a year inside a
new pair of parentheses), ending with a page number:

— Olga Manojlović Pintar, “Još jednom o Milanu Nediću, emigraciji i
reviziji istorije”, in: Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam: (zlo)u-
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potrebe istorije Španskog građanskog rata i Drugog svetskog rata na pro-
storu Jugoslavije, ed. Milo Petrović, Belgrade 2014, 307.

— O. Manojlović Pintar, “Još jednom o Milanu Nediću...”, 309.

— Alan Labus, “Bitka za Staljingrad i promidžba NDH: kako je po
odluci vodstva NDH poraz Osovine u tisku NDH pretvoren u pobjedu”, in:
Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), no. 1 (2010), 79.

— A. Labus, “Bitka za Staljingrad i promidžba NDH...”, 82.

Texts from the internet should have the same form, while a web address
must be placed in angle brackets with a date of the access; if an address is
longer than 50 characters, please use only the address of the given web-
site:

— “The Trial of Adolf Eichmann”, Session 46, Part 5 of 6, 2012.
<www.nizkor.org> 10. 10. 2014.

— “The Trial of Adolf Eichmann”.

Authors whose texts, written in English, were accepted for publication,
must provide a proofreader.

All texts will be taken into consideration by the Editoral Board. Those that
do not conform will be rejected, while the ones that could be published
given some improvement, will be sent back to the author with an anony-
mous comment. Editors may change the title of the paper if they consider
the existing one inadequate in relation to the content.

Deadline: March 31st 2020

E-mail address: redakcija@jusp-donjagradina.org
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