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Реч уредника
Обележавање 75-годишњице од напада Немачке, Италије и њихо
вих савезника на Краљевину Југославију (6. април 1941), који је окончан
распадом прве јужнословенске државе а истовремено је започео грађан
ски рат у коме су почињени злочини какве историја Балкана није забеле
жила, и даље представља велику обавезу која подразумева разјашњења
свих видова трагедије првенствено српског народа, као и припадника
јеврејске, ромске, то јест циганске заједнице и осталих народа.
Издавачи Годишњака за истраживање геноцида, Спомен-музеј
„21. октобар“ у Крагујевцу и Музеј жртава геноцида у Београду, у окви
ру својих програма и могућности, доприносе обедањивању нових сазна
ња о великом страдању и то чине и кроз текстове садржане у овом броју.
Треба истакнути и чињеницу да објављујемо неколико радова младих
историчара којима су то први истраживачки текстови.
Значај другог дела имена нашег часописа потврђујемо текстови
ма који се односе на страдање на другим просторима, изван балканских
граница.
Др Вељко Ђурић Мишина
в. д. директора Музеја жртава геноцида
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Фрањо Фабијанец
Бежанија, Нови Београд
ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ СЕЛА БЕЖАНИЈА
У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1914–1918. ГОДИНЕ
Историја као краљица мудрости и живота за млађа поколења не
заобилазна је ризница података из које се сазнаје истина о прохујалој
прошлости. То је бираним речима 1865. године потврдио пуковник Јо
ван Драгашевић, професор историје и географије на Артиљеријској шко
ли, образлажући зашто је потребно формирати Историјско одељење при
Главном штабу Војске Кнежевине Србије: „Сваки је народ славан, који
имаде славна дела. Али и поред својих славних дела, народ може би
ти без славе ако му дела остану незнана. Стога је увек нужно, да се та
славна дела искупе и побележе, да се метну у историју као чуваркућу
народног живота, па да их потомство зна, знајући уважава и поштује,
уважавајући и поштујући подржава.“
Имајући то у виду, а поводом стогодишњице од почетка Првог
светског рата, започео сам прикупљање материјала за текст о страдалим
становницима села Бежанија код Земуна (данас је то део Новог Београ
да) у ратовима у XX веку вођеним на овим просторима (Први и Дру
ги светски рат, распад Југославије 1990–1999). Водила ме је жеља да
дам свој допринос сећању на недужне жртве, војнике и цивиле, иако сам
аматер у тој стручној делатности. Сматрао сам да ми је то дужност јер
је до сада мало тога на том пољу учињено. Надам се да сам бар донекле
у томе успео.
Као извори послужили су ми подаци објављени у разним књига
ма, као што је монографија групе аутора Бежанија у слици и речи (Нови
Београд 2013).
Посебно место у проучаваној литератури припада раду Тоше Ис
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круљева Распеће српског народа у Срему 1914. године и Мађари (Нови
Сад 1936).
Истраживао сам у Историјском архиву Београда, Музеју Земуна,
прегледао архивску грађу у Храму Светог Георгија у Бежанији, посебно
матичне књиге умрлих у периоду 1914–1918. година.
***
Бежанија је старо насеље са већинским српским становништвом,
смештено северно од реке Саве, а испод Бежанијске косе. Од протери
вања Турака из Паноније и успостављања границе на Сави, Бежанија
је представљала погранично насеље у аустријској (касније аустро-угар
ској) царевини до њене пропасти 1918. године.
Неколико дана по избијању рата 28. јула 1914. године у село Бе
жанија је приспела и једна војна јединица састављена искључиво од
припадника мађарске националности, који су одмах кренули са торту
ром локалног становништва, хапшењем и премлаћивањем заточеника.
Из кућа су истеривани сви мушкарци старији од 14 година, који су потом
везивани по двојица и спровођени пред општинску зграду.
За премлаћивање су, како сведоче давни извори, злочинци упо
требили багремове и дудове прутеве (штапове) са којих посекоше гран
чице, али их не очистише лепо, већ оставише на њима кратке непосе
чене делиће са оштрим крајевима. Из групе изведоше око 50–60 душа
којима одмах наредише да скину чакшире и гаће и отпочели премлаћи
вање мученика које су натерали да се пресавију потрбушке преко клупе.
Наизменични ударци двојице крвника одзвањаху као у ковачници, али
тупо. У првој групи за премлаћивање били су:
1. Цвеја Мијатовић, ратар, рођен 1862. године,
2. Давид Остовић, ратар, рођен 1867. године,
3. Пера Мачвански, ратар, рођен 1877. године,
4. Лаза Радовановић, рођен 1878. године,
5. Раја Старчевић, ратар, рођен 1867. године.
У групи су била и тројица четрнаестогодишњака: Радован Бела
новић (за кога се чудише после како остаде жив након суровог и дугог
батинања), Драгутин Петронијевић и Бранко Јовановић.
Том приликом на смрт је премлаћен Никола Стајић, стар 45 годи
на.
Преостале везане и измрцварене ухапшенике отерали су у земун
ско приградско насеље Франценстал, где су разуларени војници опет на
валили на беспомоћне жртве са батинама и кундацима и тукли како су
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кога дохватили. Из окрвављене гомиле извели су тројицу и стрељали их.
То су били мученици:
1. Живко Костић, ратар, стар 62 године, отац двоје деце,
2. Вукашин Јовановић, ратар, стар 30 година, отац двоје деце (че
творица његове рођене браће у то време су служила у аустријској вој
сци),
3. Бранко Васковић, момак од 18 година, ратар.
После стрељања њихова тела су натоварена на ратарска кола и
одвезена у крај српског гробља, где их бацише у раније ископану раку и
покопаше.
Преостали заточеници спроведени су у земунски затвор. Сутра
дан су одведени у Земун поље где су их утоварили у вагоне за угаљ и
одвезли до Петроварадина, а потом за Осијек и Белишће, у интернацију.
Ратари ће у заточеништву остати до почетка 1916. године, када ће бити
враћени у село.
Тортуру, бахатост и бруталност мађарских војника на самом по
четку рата осетила је на својој кожи и Јулијана Ђорђевић, рођена Дра
гутиновић, бирташица, стара 62 године. Преки суд осудио ју је на смрт
вешањем само зато што је припаднике мађарске патроле упитала зашто
су рањеног и крвавог војника сместили у њену чисту постељу. Војници
су питање схватили као увреду па су је одмах везали и спровели пред
свештенички дом и ту на улици обесили о једну дудову грану. Било је
то 30. јула 1914. године. Њено тело је ту висило до предвече, када су га
мештани скинули и сахранили негде у врту иза цркве, али тачно место
њеног гроба ни до данас се не зна.
У Историјском архиву Београда чувају се два оригинална доку
мента у вези са Јулијаном Ђорђевић. Један је Списак занатлија у Бежа
нији за годину 1894. где је у Р/бр. 2 уписана и Јулијана, власница тр
говине хране и крчме. У другом документу, датираном 28. марта 1917.
године, у Р/бр. 3 уз име Јулијане Ђорђевић наведено је да је „рад повреде
рањеника по нашој војсци“ обешена.
Ново хапшење преосталог становништва Бежаније (жена, деце и
стараца) уследило је након повлачења српске војске са тих простора на
којима се задржала од 6. до 14. септембра 1914. године. Са повлачењем
српске војске, Бежанију је напустило 94 житеља.
Ништа самилосније није било поступање мађарских војника и
према другој групи ухапшеника. Преко Земуна и Петроварадина отера
ни су у интернацију у Борово и даље на север монархије. По доступним
подацима само у Борову је умрло око 100 душа из Бежаније.
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Након друге рације мађарских војника село је остало пусто и без
становника.
Ваља напоменути и то да у 1915. није обављена ниједна сахрана
на бежанијском гробљу, а да су за ту годину у матичној књизи умрлих
Храма Светог великомученика Георгија у Бежанији уписана имена 22
мештана преминула у интернацији у Борову. Најстарија особа умрла у
интернацији за коју постоји податак била је Перса Мијатовић (стара 76
година), а најмлађа Радинка Новаковић (у доби од свега годину и по).
По повратку кући почетком 1916. године преживели интернирци
затекли су праву пустош, све је било покрадено и развучено. Свугде су
се могли видети само туга, беда, јад и чемер. Другим речима ничег није
било сем голих зидина и руина. О томе сведоче и документи у Исто
ријском архиву Београда. Тако је, примера ради, на објектима укупно
51 домаћинства процењена штета у износу од 316.085 круна, а само
на домаћинству Раје Стојановића 26.310 круна. И причињене штете на
објектима сведоче о бруталном поступању мађарских војника према ло
калном становништву у почетку самог Првог светског рата.1
***
У Великом рату учешће су узели и добровољци из Бежаније: Ми
лутин Јовановић Бајин, Милован Гавранчић, Драга Вујадиновић Балкан,
Ранко Вујадиновић, Светозар Вујадиновић, Ђорђе Радић, Душан Сто
јадиновић, Радован Белановић, Богдан Белинац, Душа Бођа, Живојин
Вукосављевић, Глиша Јовановић, Димитрије Ковачевић, Живојин Ма
лешевић Инђијин, Пантелија Јовановић Крђа, Јован Ковачевић, Дамјан
Мангуловић, Наум Манојловић, Андрија Радосављевић, Велимир Со
коловић, Срета Стејић, Вељко Стојадиновић, Стеван Туцаковић, Петар
Умичевић и други.2
Нажалост, ни овај списак добровољаца није коначан, као ни онај
са подацима где је ко погинуо и сахрањен. Не зна се много ни о онима
који су погинули на фронтовима у Галицији и Добруџи, нити о премину
1 Сва та напред изнета дешавања Тоши Искруљеву, аутору књиге Распеће срп
ског народа у Срему 1914. године и Мађари, (Нови Сад 1936, стр. 62-65), испричали су
на Светога Илију 1932. године, после литургије, виђенији Срби у селу који су преживе
ли та страшна збивања 1914. године. То су били: Јосип Мацура, ратар, стар 75 година;
Коста Јовановић, ратар, стар 62 године; Коста Кокотовић, ратар, стар 53 године; Влада
Савичевић, ратар, стар 54 године, и Пера Мачвански, ратар, стар 55 година.
2 Подаци из списка Удружења ратних добровољаца 1912–1918. године (Београд,
Савски трг 9/III) и од породица бивших добровољаца.
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лим од разних болести, рана или исцрпљености у интернацији.1
***
Тек 26. јуна 2014. године у селу је откривена Спомен-плоча жртвама села Бежанија страдалим у Првом светском рату 1914–1918. годи
не. Списак страдалника не може се сматрати коначним пошто до данас
нису урађена свеобухватнија истраживања која би резултирала потпуно
поузданим подацима.
На плочи су имена страдалника сврстана у две колоне: цивилне
жртве и војни обавезници.
Цивилне жртве су:
1. Васковић Бранко, рођен 1896. године
2. Ђорђевић Јулијана, рођена 1852.
3. Ђуровић Милица, рођена 1888.
4. Зековић Петар, рођен 1857.
5. Јовановић Вукашин, рођен 1884.
6. Костић Живко, рођен 1852.
7. Маринковић Јелена Грчки, рођена 1913.
8. Милосављевић Босиљка, рођена ?
9. Савичевић Душан, рођен 1874.
10. Павичевић Јелена Пророк, рођена 1910.
11. Урошевић Ђорђе, рођен 1912.
Страдали војни обвезници су:
1. Ђаковић Петар, рођен ?
2. Ђорђевић Андрија, рођен ?
3. Ђуровић Живко, рођен 1887.
4. Ђуровић Лука, рођен 1838 (вероватно се ради о грешци: треба
ло би да стоји 1883. година – прим. аутора).
5. Кајалић Лазар, рођен 1888.
6. Јовановић Драгутин Бајини, рођен 1883.
7. Јовановић Милош Бајини, рођен 1897.
8. Манојловић Живојин, рођен 1881.
9. Манојловић Тодор, рођен 1859.
10. Милосављевић Жарко Андрићи, рођен 1879.
11. Нешковић Живојин, рођен ?
12. Нешковић Тодор, рођен 1866.
13. Стефановић Бранко, рођен 1895.
14. Стефановић Живкић Мила, рођена 1884.
1 Петар Јовановић, Бежанија и Бежанијци, Бежанија 2012, стр. 267-279.
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15. Стојановић Теодор, рођен 1885.
16. Растовић Сава, рођен 1868.
17. Танђибук Стефан, рођен ?
18. Урошевић Светозар, рођен 1882.
У породичним родословима као војни обвезници воде се:
19. Јовановић Ђорђе Бајин, рођен 1886.
20. Кајалић Ђорђе, рођен 1891.
У изводу из Књиге умрлих у периоду од 1914. до 1918, у рубри
кама за 1915. годину уписана су имена умрлих у интернацији у Борову:
1. Стојановић Тодор
2. Стојановић Драга
3. Јовановић Ангелина
4. Новаковић Радинка
5. Новаковић Светозар
6. Рашковић Живко
7. Мијатовић Живко
8. Мијатовић Перса
9. Благи Бранко
10. Серафимовић Даница
11. Јовановић Десанка
12. Аћимовић Споменка
13. Николић Сава
14. Урошевић Ђока
15. Бошковић Милица
16. Јовановић Јелена
17. Рашковић Никола
18. Рашковић Коста
19. Серафимовић Никола
20. Кајалић Милан
21. Јовановић Даница
22. Јовановић Живко.
За војног обвезника Ђуровић Луку (1838–1913) постоји сазнање
да је погинуо још у Балканским ратовима као српски добровољац.
Прва жртва умрла од последица пребијања у селу Никола Ста
јић (1869–1914) није поменут ни у једном од спискова (плоча и Књига
умрлих), иако је његово страдање описано у књизи Тоше Искруљева. У
збиру увршћен је међу цивилне жртве.
Кад је реч о прецизним подацима утврђеним за 54 жртве рата,
они се односе на 20 војних обвезника и 34 цивилне жртве.
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ПОПИС УМРЛИХ СРБА У ЛОГОРУ ШОПРОЊЕК/НЕКЕНМАРКТ
1915–1918. ГОДИНЕ
Апстракт: Интернирање цивила из Краљевине Србије, као и цивила
српске националности из Босне и Херцеговине у аустро-угарске логоре током
Првог светског рата је значајна историографска тема која још није довољно
обрађена. Један из низа таквих логора, који је служио за пријем и смештај
интернираца, био је Шопроњек/Некенмаркт. О њему је у Аустрији објављена
једна научна историјска студија, што је условило да у овом раду централни део
обухвати, поред осталог, попис свих умрлих интернираца српске национално
сти, како би њихова имена и презимена била отргнута од историјског заборава.
Кључне речи: интернирање, Срби, Босна и Херцеговина, Први светски
рат, Шопроњек

Интернирање цивила и заробљених војника из Краљевине Срби
је и српског становништва с подручја Аустро-угарске у логоре те двој
не монархије, представљало је континуиран процес током целог Првог
светског рата.
Што се тиче цивила и војника из Краљевине Србије тај процес
се може посматрати у неколико хронолошких фаза. Прва се односи на
период од јула до децембра 1914, друга обухвата период током и након
завршетка велике непријатељске офанзиве од октобра до децембра 1915.
године, а трећу, последњу фазу су спроводиле аустро-угарске окупацио
не власти у периоду 1916–1918. година.
Интернирање цивилног становништва са привремено окупира
15

Ненад Лукић, Валтер Менцел

них територија Краљевине Србије представљало је кршење Хашких
конвенција из 1899. и 1907. године које је и Аустро-угарска потписала.
Она се, међутим, преузетих обавеза из међународних уговора углавном
није придржавала и врло често их је кршила. Ратни заробљеници и ин
тернирани цивили затварани су заједно у исте логоре у којима, супротно
одредбама поменутих конвенција, нису имали ни минималне услове за
нормалан живот попут каквог-таквог смештаја, здравствене заштите и
по извесним нормама прописане исхране.1
Аустро-угарске власти су у интернацију спроводиле и цивил
но становништво српске националности са територија Босне и Херце
говине, Далмације, Боке Которске, Хрватске и Војводине. Кад је реч о
аустро-угарским држављанима, цео тај процес је другачије спровођен.
Централна аустро-угарска власт je, на основу припремљених планова
наложила нижим органима војних и цивилних власти да морају спро
вести интернацију, а и прогоне људи за које се сумња да нису лојални
двојној монархији и да представљају опасност по јавну безбедност и
уставни поредак земље. Постојећи закони о заштити личне слободе и
забрани присилног протеривања грађана из једне општине у другу били
су игнорисани, а интернирања су правдана тиме да се ради о политички
сумњивим и непријатељским елементима. Интернација становништва
започела је 10. августа 1914. године када је у логор Арад у данашњој Ру
мунији послат први транспорт „политичких сумњиваца“.2
Ратни успеси српске и црногорске војске током офанзиве на Дри
1 О самом процесу интернирања у Првом светском рату видети више у: Ненад
Лукић, Исидор Ђуковић, Логор Нежидер 1914–1918, Београд 2016 (публиковање је у
току), и Ненад Лукић, „Београђани у аустроугарским логорима 1914. године“, Годишњак града Београда, LX, Београд 2013. Логори или места где су интернирани или кон
финирани грађани из непријатељских држава постојали су у готово свим земљама уче
сницама Првог светског рата с територије Европе. Тако, на пример, број интернираних
цивила у Великој Британији током рата је износио: 22. септембра 1914 –10.500, 1. маја
1915 – 20.000, 20. новембра 1917 – 29.511. Неки од најозлоглашенијих логора за цивиле
били су Southend, Essex са капацитетом од 5.000 заточеника, Alexandra Palace, London
капацитета 3.000, Knockaloe, Isle of Man – 20.000, Gosport, Hampshire – 3.600, док су
ирски републиканци били интернирани у логорима Shrewsbury и Bromyard. С друге
стране, међу немачким логорима за интернирце треба споменути Ruhleben,

капацитета
4.500, Holzminden – 10.000 и Havelberg – 4.500 заточеника. Краљевина Србија је на сво
јој територији имала око 8.000 конфинираних аустроугарских поданика, а највећи број
био је у Врњачкој Бањи.
2 Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984, 118; Влади
мир Ћоровић, Црна књига, Патње Срба Босне и Херцеговине за време светског ра
та 1914–1918. године, интернет издање: http://www.rastko.rs/rastko-bl/istorija/corovic/

vcorovic-crna.html.
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ни од Вишеграда до Фоче изазвали су демографске промене на том про
стору пошто је део становништва муслиманске вероис повести, углавном
из срезова Вишеград, Рогатица, Чајниче и Фоча, напустио своје домове
и избегао у унутрашњост Босне, остављајући за собом своје поседе и
покретну имовину. Насупрот томе, српско становништво је српско-цр
ногорску војску дочекало као ослободилачку, сарађивали су с њом и по
магали је, а известан број војно способних мушкараца се пријавио и у
добровољачке јединице. Након повлачења црногорске војске са Челеби
ћа код Фоче, средином августа 1914. године ухапшено је 180 Срба, од
којих је 71 стрељан у Фочи на основу пресуде преког суда, а 24 су упу
ћена у логор у Арад. Због страха од могућих репресалија и одмазде, са
српском и црногорском војском се након окончања офанзиве повукао и
велики број избеглица, махом жена, деце и стараца, процењује се да их је
било између 25.000 и 70.000. Пријатељско држање становништва према
српско-црногорској војсци и напуштање територије Босне и Херцегови
не искоришћено је као изговор за предузимање даљих репресалија над
грађанима сумњивим аустро-угарским цивилним и војним властима. С
тим у вези је 13. октобра ступила Наредба о експатријацији (прогону из
домовине) избеглих босанскохерцеговачких држављана којима је убрзо
конфискована покретна и непокретна имовина. До новембра 1915. на из
гон је осуђено 11.951 особа српске националности, од којих је 9.697 би
ло настањено у источној Босни. Највише земље конфисковано је у сре
зовима Билећа и Требиње, јер се из њих и највише добровољаца било у
српској и црногорској војсци.1 Одређени број становника који су остали
у својим селима интерниран је или присилно пресељен у западне делове
Босне и Херцеговине и Далмације.2
У октобру 1915. године, после успешне немачкоаустро-угарске
офанзиве војска Краљевине Србије била је приморана на повлачење ка
Албанији и Крфу, а земља је окупирана. Током ратних операција и нешто
касније по успостављању Војног генералног гувермана за Србију, по
хапшена је већина цивила који су у њу избегли током 1914. године. Они
су првобитно били интернирани у прихватном логору у Добоју, из којега
су касније депортовани у друге сличне логоре широм двојне монархи
је. Један од већих логора, у који су интернирани само цивили из Босне
1	TomislavKraljačić, Austrougarski planovi o stvaranju etničkog zida u istočnoj Bosni
u Prvom svetskom ratu, http://www.riznicasrpska.net/istorija/index.php?topic=92.0;wap2;
Милан Топлица, Рат против својих поданика у Аустро-Угарској, аутентичне вести,
Њујорк 1915, 25-26.
2 Славенко Терзић, „Аустроугарски логор за Србе у Добоју 1915–1917“, Глас
САНУ, 420, Одељење историјских наука 16 (2012), 414.
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и Херцеговине, био је Шопроњек, данашњи Некенмаркт, у аустријској
покрајини Бургенланд. Логор је изграђен почетком 1915. године како би
могао да прими интернирце из два оближња логора, из Нежидера и Бол
догасоња. Логорски комплекс простирао се на површини од 95 хектара,
а сам логор на нешто мање од 17 хектара. Могао је да прими 13.670
интернираца, с тим да је у неким екстремнијим ситуацијама капацитет
„прошириван“ за још 3.720 места за заточенике. Био је под директном
управом обласне команде у Пожуну, а командант логора био је генерал
Јохан Нимечек. Иако се у радовима историчара наводи да је то био ис
кључиво логор за Србе, треба напоменути да то напросто није тачно и
да је у њему био заточен и значајан број Руса, Италијана и Румуна. Још
прецизније, током 1915. године у том логору углавном су били руски
заробљеници и неколико војника из Краљевине Србије. С обзиром на
то да није вођена прецизна евиденција тачан број интернираних цивила
српске националности из Босне и Херцеговине и Санџака у поменутом
периоду врло тешко се може утврдити.
Први транспорти интернираних почели су да пристижу у логор
крајем децембра 1915. године. Тај процес је настављен и у прва четири
месеца 1916. године тако да је према извештају из априла у њему било
заточено 7.826 особе српске националности – 3.518 мушкараца, 1.786
жена и девојака, 194 деце старије од 14 година, 1.457 деце узраста од
шест до 14 година и 871 дете млађе од шест година. У јулу исте године,
према извештају команданта логора генерала Нимечека, ту је било 595
руских заробљеника и 5.054 босанских сељака, да би у једном периоду
током 1917. године у логору, како је остало забележено, било 1.683 Руса,
196 Румуна, 598 интернираца из Босне и Херцеговине и 681 Италијан, то
јест укупно њих 2.756. У фебруару 1918. године у логору је било 4.621
заробљеник – 316 мушкараца, жена и деце, а 25. јуна исте године у лого
ру су били 1.841 Рус, један Србин и 275 Италијана. Како се из наведених
података види, број интернираних Срба се стално смањивао, превасход
но због тога што су упућивани на принудни рад ван логора, нешто због
отпуштања, али и због масовног умирања српских заточеника управо те
1916. године. На основу изнетих података могло би се закључити да је
укупан број интернираних Срба у логор Шопроњек био нешто већи од
8.000, али би такође требало имати у виду и могућност да их је можда
било и нека хиљада више.1
1 Комплетну студију о логору Шопроњек видети у докторској дисертацији: Ernst
Mihalkovits, Das Kriegsgefangenen und Internierungslager des 1. Weltkriegs in Neckenmarkt
mittlers Burgenland 1915–1919, Universität Wien, 2003. Михалковиц износи и да је 20.
и 24. марта 1916. у логор допремљено 1.350 интернираца. У домаћим публикацијама

18

Годишњак за истраживање геноцида, св. 8, 2016.

У Шопроњек су углавном интернирани жене и деца из источних
и југоис точних крајева Босне и Херцеговине – услед веома лоших жи
вотних услова у логору, епидемије пегавог тифуса и других заразних
болести знатан део њих ће трагично окончати. Према аустријским пода
цима, на логорском гробљу је укупно сахрањено 2.326 заточеника – са
простора Србије и Босне њих 882, али то вероватно није коначан и пре
цизан број жртава. Прикупљањем података и састављањем пописа умр
лих војника и ратних заробљеника на простору угарског дела монархије
након завршетка Првог светског рата бавили су се свештеници Српске
православне цркве који су били на служби у послератној Мађарској. Као
плод тог рада на терену, између осталог, настао је и Регистар умрлих у
логорима на територији Мађарске у коме је листа са именима укупно
5.715 умрлих особа – за њих 1.058 забележено је да су умрли у логору
Шопроњек, али је по свој прилици тај број нешто мањи с обзиром на то
да се поједина имена и презимена појављују двапут.1
Ради састављања што тачнијег и потпунијег списка умрлих, пода
ци из овог Регистра сравњени су са подацима из оригиналне књиге умр
лих логора Шопроњек, такозвани Sterbebuche за период од 1. јуна 1916.
до 30. марта 1918. године. Коришћена књига са списком није потпуна с
обзиром на то да је од 204 странице са именима умрлих ауторима било
доступно само 98. Подаци који се за умрле наводе у оба извора су компа
тибилни с том разликом што се у логорској књизи наводи и узрок смрти
и име свештеника Јована Алексића који је обављао верску службу током
сахрањивања. Када се упореде и сравне подаци из доступних извора,
долази се до укупног броја од 1.056 умрлих Срба у логору Шопроњек у
периоду 1915–1918. година. Највише их је било из Босне и Херцеговине
– 1.043, из Краљевине Србије – девет, из Краљевине Црне Горе – троје а
из Албаније – једно.
Оно што је најпоразније јесте чињеница да више од половине
укупног броја умрлих чине деца узраста од једне до 14 година. Иако
нема потпуних податка о узроцима смрти за све умрле, јасно је да су
преминула због тешких услова живљења, као и од епидемија заразних
болести, чије се избијање такође може довести у везу са лошим услови
ма живота у логору, а те болести слаби дечји организми нису могли да
издрже.
може се пронаћи података да је у логору крајем 1916. године било заточено 25.000
Срба, што очигледно одудара од претходно наведеног.
1 Архив Србије, фонд „Ратничка гробља“, Регистар цивила и српских војника
умрлих у логорима у Мађарској, ф VI, р. 1.
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Табела 1: Преглед броја умрлих

Година смрти
1915.
1916.
1917.
1918.
непознато
Укупно

Укупан број умрлих по
аустријским подацима
16
818
11
37
882

Укупан број умрлих по
српским подацима
8
1.001
43
2
2
1.056

Табела 2: Преглед броја умрлих по годинама старости

Године умрлих
од 1 до 6
од 7 до 14
од 15 до 21
од 22 до 60
од 61 до 90
непознато
Укупно

Укупан број умрлих по
аустријским подацима
352
110
74
276
70
882

Укупан број умрлих по
српским подацима
435
130
94
262
88
47
1.056

Резиме
Аустро-угарски логор Шопроњек/Некенмаркт био је једно од места у које су
током Првог светског рата масовно били интернирани превасходно Срби из Босне и
Херцеговине. У том логору било је интернирано више од 8.000 цивила, већином жене,
деце и стараца. Услед врло оскудне исхране, лоших животних и здравствених услова, у
периоду 1915–1918. година у њему је умрло 1.056 особа, међу којима 435 деце узраста
од једне до шест година. Уз логоре Нежидер, Болдогасоњ, Браунау ин Бемен, Јиндри
ховице и Арад, Шопроњек је по броју умрлих цивила представља једну од мапираних
црних тачака страдања српског народа током Првог светског рата.

Извори
Архив Србије, Ратничка гробља, Регистар цивила и српских војника
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умрлих у логорима у Мађарској, ф. VI, р. 1.
Sterbregister des Kriegsgefangenenlagers in Sopronyek, Tom (2. 7. 1916–18.
4. 1918).
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Каваја Григора Јован
Абазовић Миладин
Албијанић Гордана
Албијанић Љубица
Албијанић Милика
Андријашевић Госпава
Андријашевић Милан
Андријашевић Петар
Андрић Алехеј
Андрић Бошко
Андрић Михајла Нова
Андрић Тривко
Анђелић Аница
Анђелић Драгица
Антоновић Мила
Антоновић Раде
Антоновић Стана
Антуновић Ђурђија
Антуновић Сава
Анџић Милка
Арсенић Кристо
Асеровић Миловац

Презиме и име
1871
1902
1912
1911
1913
1902
1908
1911
1880
1915
1910
1856
1898
1914
1866
1899
1846
1915
1915
1900
1881
непознато

Година рођења
11. 2. 1917
19. 6. 1916
19. 5. 1916
8. 5. 1916
16. 4. 1916
4. 6. 1916
8. 5. 1916
30. 4. 1916
28. 3. 1916
26. 3. 1916
7. 5. 1916
1. 5. 1916
10. 6. 1916
30. 4. 1916
26. 3. 1916
29. 10. 1916
21. 7. 1916
23. 10. 1916
10. 3. 1916
27. 8. 1916
26. 3. 1916
8. 3. 1916

Време смрти
Каваја
Мркаљи
Баљци
Баљци
Баљци
Степен
Степен
Степен
Фоча
Висојевица
Сарајево
Остружња
Дубочани
Дубочани
Фоча
Доња Прача
Градина
Лигати
Фоча
Црна Ријека
Папратно
непознато

Место рођења
Драч
Власеница
Билећа
Билећа
Билећа
Гацко
Гацко
Гацко
Фоча
Сарајево
Сарајево
Чајниче
Билећа
Билећа
Фоча
Рогатица
Рогатица
Фоча
Фоча
Сарајево
Фоча
непознато

Срез
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Аџић Аница
Аџић Анице дете
Аџић Илинка
Аџић Крста
Аџић Обрен
Ашкрабић Митар
Бабић Васо
Бабић Велимир
Бабић Владо
Бабић Вукосав
Бабић Душан
Бабић Ђоко
Бабић Ђурђа
Бабић Зорка
Бабић Јефто
Бабић Јован
Бабић Лазара Даница
Бабић Мара
Бабић Мара
Бабић Марта
Бабић Мато
Бабић Мирко

Презиме и име
1859
1915
1912
1912
1914
1901
1914
1908
1914
1914
1911
1911
1908
1913
1909
1909
1912
1902
1841
1908
1912
1913

Година рођења
27. 6. 1916
21. 6. 1916
29. 5. 1916
1. 5. 1916
9. 4. 1916
17. 6. 1916
23. 4. 1916
18. 7. 1916
14. 8. 1916
23. 5. 1916
16. 5. 1916
28. 2. 1917
23. 4. 1916
17. 6. 1916
5. 5. 1916
26. 7. 1916
7. 5. 1916
14. 5. 1916
24. 3. 1916
23. 5. 1916
6. 6. 1916
14. 7. 1916

Време смрти
Враћеновићи
Шопроњек
Изгори
Изгори
Изгори
Драмешина
Плана
Прераца
Заграђе
Драмешина
Селишта
Бањани, Клобук
Плана
Прераца
Трновица
Клобук
Плана
Драндица
Пале
Трновац
Прераца
Трновица

Место рођења
Гацко
Шопроњек
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Билећа
Билећа
Требиње
Гацко
Билећа
Требиње
Билећа
Билећа
Билећа
Требиње
Билећа
Гацко
Сарајево
Билећа
Билећа
Билећа

Срез

Годишњак за истраживање геноцида, св. 8, 2016.

23

Бабић Мирко
Бабић Митра
Бабић Обрад
Бабић Радован
Бабић Радосав
Бабић Радослав
Бабић Ратко
Бабић Стефанија
Бабић Стјепан
Бабић Тодора
Бакмаз Маринко
Бакмаз Радован
Бартула Милојка
Бартула Радојка
Батовић Јованка
Башевић Илинка
Бегенешић Милош
Бегенешић Ружа
Бегенишић Јована
Бегенишић Николе Борика
Бегенишић Ружа
Бедрић Нико

Презиме и име
1914
1914
1914
1915
1913
1914
1915
1846
1840
1914
1893
1899
1914
1911
1889
1914
1851
1904
1896
1897
1900
1867

Година рођења
14. 7. 1916
4. 5. 1916
29. 3. 1916
12. 6. 1916
31. 3. 1916
23. 3. 1916
16. 8. 1916
20. 6. 1916
24. 3. 1916
4. 6. 1916
17. 5. 1916
22. 7. 1916
13. 6. 1916
29. 5. 1916
28. 1. 1916
1. 4. 1916
23. 4. 1917
25. 3. 1917
6. 7. 1916
8. 9. 1917
25. 4. 1917
28. 3. 1916

Време смрти
Клобук
Драмешина
Плана
Ластва
Драмешина
Капетановина
Заграђе
Пива
Пале
Селишта
Закомо
Соколовићи
Соколовићи
Борика
Закаље
Захуме
Ластва
Ластва
Ораховац
Ластва
Ластва
непознато

Место рођења
Требиње
Гацко
Билећа
Требиње
Гацко
Билећа
Требиње
Гацко
Сарајево
Билећа
Рогатица
Рогатица
Рогатица
Рогатица
Чајниче
Фоча
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Фоча

Срез
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Бејатовић Анђа
Бендераћ Боже Ђорђе
Бендераћ Божо
Бендераћ Ђуре Зорка
Бендераћ Јованка
Бендераћ Стана
Берат Душан
Берат Петар
Бјелетић Лазар
Бјелица Авакум
Бјелица Обренија
Бјелица Радован
Бјеловић Пере Милан
Благојевић Мара
Благојевић Сава
Бодировић Јефто
Божић Сава
Божовић Јован
Божовић Митар
Божовић Радомир
Бозало Анђа
Бозало Марко

Презиме и име
1914
1897
1836
1915
1898
1855
1898
1891
1853
1914
1911
1914
1904
1846
1846
1854
1866
1854
1888
1863
1876
1910

Година рођења
12. 4. 1916
30. 4. 1917
12. 7. 1916
31. 1. 1918
9. 9. 1916
29. 6. 1917
17. 4. 1916
9. 3. 1916
24. 7. 1916
28. 4. 1916
31. 3. 1916
7. 3. 1916
25. 12. 1917
25. 4. 1916
22. 3. 1916
4. 3. 1916
17. 2. 1917
31. 3. 1916
9. 7. 1916
6. 3. 1916
3. 6. 1916
9. 7. 1916

Време смрти
Ћурево
Клобук
Клобук
Ластва
Ријека
Клобук
Бачица
Бачица
Прераца
Корита
Корита
Корита
Ћурево
Клекоцовић
непознато
Кута
Олово
непознато
Милетковићи
непознато
Влахоље
Влахоље

Место рођења
Фоча
Требиње
Требиње
Требиње
Рогатица
Требиње
Чајниче
Чајниче
Билећа
Гацко
Гацко
Гацко
Фоча
Сарајево
Фоча
Фоча
Кладањ
Фоча
Чајниче
непознато
Фоча
Фоча

Срез
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Бозало Млађен
Бозало Петар
Боић Неђо
Бојанић Ристо
Бокић Новица
Бољановић Крсто
Бољановић Љубица
Бољановић Периша
Боровина Милутин
Борозан Ристо
Бошковић Вукосава
Бошковић Лепосава
Бошковић Милица
Бошковић Милорад
Бошковић Обрен
Бошковић Обрен
Бошковић Петар
Бошковић Тодора
Бошоић Радомир
Брезо Јања
Брезо Јовица
Брезо Ковиљка

Презиме и име
1913
1914
1848
1873
1916
1914
1914
1914
1891
1851
1915
1913
1915
1910
1901
1901
1912
1905
1889
1906
1910
1914

Година рођења
26. 7. 1916
5. 6. 1916
27. 5. 1916
10. 3. 1916
7. 6. 1916
19. 6. 1916
11. 5. 1916
26. 5. 1916
9. 9. 1916
2. 5. 1916
12. 5. 1916
16. 6. 1916
15. 4. 1916
18. 5. 1916
23. 5. 1916
2. 7. 1916
24. 5. 1916
14. 6. 1916
4. 3. 1916
17. 5. 1916
30. 4. 1916
2. 5. 1916

Време смрти
Влахоље
Влахоље
Пљешевица
Сарајево
Домашево
Данићи
Данићи
Данићи
Ријека
Цим
Дражљево
Дражљево
Дражљево
Драмешина
Борја
Закмур
непознато
Дражљево
Вишеград
Гласинац
Обић
Обре

Место рођења
Фоча
Фоча
Рогатица
Сарајево
Билећа
Гацко
Гацко
Гацко
Рогатица
Мостар
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Фоча
Фоча
непознато
Гацко
непознато
Рогатица
Рогатица
Рогатица

Срез
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Брезо Рајко
Брезо Стана
Бреић Милован
Бровтанић Петар
Буква Стефан
Букирић Филип
Бурбић Даница
Бурзија Васика
Бурлица Ђурђо
Бурлица Љубица
Бурлица Рајко
Валосинац Милан
Васиљевић Никола
Васиљевић Саватин
Васић Радован
Васковић Јована
Вељко Драго
Вељовић Аница
Вељовић Вукосава
Вељовић Даринка
Вељовић Стоја
Веселиновић Ристо

Презиме и име
1913
1886
1914
1866
1878
1861
1913
1890
1892
1911
1915
непознато
1846
1856
1869
1887
1912
1906
1914
1908
1914
1856

Година рођења
12. 3. 1916
22. 5. 1916
19. 4. 1916
28. 2. 1916
4. 5. 1916
10. 3. 1916
29. 1. 1916
24. 3. 1916
13. 4. 1916
30. 5. 1916
27. 5. 1916
6. 3. 1916
2. 3. 1916
15. 3. 1916
28. 9. 1916
6. 5. 1917
5. 4. 1916
1. 4. 1916
19. 5. 1916
11. 4. 1916
21. 4. 1916
4. 6. 1916

Време смрти
Виноград
непознато
Слатина
непознато
Рит
Амарина
Ластва
Микоњић
Кленак, Бањани
Ластва
Ластва
непознато
Бунови
Бание
Кожар
Ластва
Гарева
Врбница
Врбница
Врбница
Врбница
Ђаковићи

Место рођења
Рогатица
непознато
Фоча
непознато
Чајниче
Гацко
Требиње
Чајниче
Требиње
Требиње
Требиње
непознато
Фоча
Чајниче
Вишеград
Требиње
Гацко
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Чајниче

Срез
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Виберић Милош
Видаковић Видак
Видаковић Љубисав
Вијовић Јефто
Виловић Гајо
Витковић Милош
Витомир Милан
Вишњић Никола
Вишњић Петар
Владичић Даринка
Владичић Мато
Владичић Стака
Влаовић Владо
Врезо Јованка
Врезо Марјан
Врећа Савка
Вуичић Аница
Вуичић Божана
Вујадин Боса
Вујадин Неђељко
Вујачић Илија
Вујевић Душан

Презиме и име
1901
1910
1851
1869
1861
1900
1855
1864
1871
1909
1911
1916
1912
1901
1913
1914
1856
1906
1913
1910
1906
1911

Година рођења
16. 3. 1916
31. 5. 1916
2. 3. 1916
11. 10. 1916
13. 3. 1916
25. 8. 1916
27. 2. 1916
24. 5. 1916
19. 3. 1916
18. 5. 1916
15. 4. 1916
1. 4. 1916
4. 4. 1916
3. 5. 1916
2. 5. 1916
7. 5. 1916
14. 4. 1916
30. 6. 1916
26. 3. 1916
23. 3. 1916
6. 7. 1916
2. 7. 1916

Време смрти
непознато
Гурићи
непознато
Сијерчићи
непознато
Требечај
Раките
Превила
Драгонићи
Ратковина
Ратковина
непознато
Врбница
Гламоч
Гламоч
непознато
Белени
Белени
Глушца
Брезица
Клобук
Прераца

Место рођења
непознато
Сарајево
непознато
непознато
Рогатица
Сарајево
Рогатица
Фоча
Власеница
Фоча
Фоча
непознато
Фоча
Чајниче
Чајниче
Чајниче
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Требиње
Билећа

Срез
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Вујевић Јела
Вујетић Стоја
Вујешић Василије
Вујичић Даница
Вујичић Петар
Вујичић Секула
Вујовић Вишња
Вујовић Госпава
Вујовић Иконија
Вујовић Никола
Вујовић Плана
Вујовић Стоја
Вукадин Радомир
Вукаловић Благоје
Вукаловић Вида
Вукаловић Јована
Вукаловић Саво
Вукановић Петар
Вукара Војин
Вукашиновић Денесија
Вуковић Анђа
Вуковић Бранко

Презиме и име
1912
1910
1915
1913
1913
1913
1914
1913
1910
1900
1911
1861
1915
1911
1914
1904
1909
1903
1901
1866
1908
1912

Година рођења
13. 6. 1916
2. 6. 1916
19. 5. 1916
23. 5. 1916
12. 5. 1916
26. 4. 1916
1. 6. 1916
8. 6. 1916
24. 5. 1916
26. 3. 1916
1. 6. 1916
9. 4. 1916
23. 3. 1916
20. 3. 1916
3. 6. 1916
23. 6. 1916
31. 5. 1916
27. 5. 1916
23. 3. 1916
26. 3. 1916
21. 7. 1916
7. 6. 1916

Време смрти
Врањска
Белени
Белени
Унуковићи
Ћурево
Белени
Брезица
Прераца
Прераца
непознато
Прераца
Прераца
Грабовица
Богојевић
Богојевић
Богојевић
непознато
Стргачи
непознато
Вратисаљевић
Богојевићи
Велине

Место рођења
Билећа
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Билећа
Билећа
Билећа
непознато
Билећа
Билећа
Рогатица
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Вишеград
непознато
Рогатица
Требиње
Гацко

Срез
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Вуковић Васо
Вуковић Вида
Вуковић Гоја
Вуковић Ђорђе
Вуковић Илија
Вуковић Илинка
Вуковић Јања
Вуковић Јована
Вуковић Јованка
Вуковић Никола
Вуковић Обрен
Вуковић Перо
Вуковић Радојка
Вуковић Риста
Вуковић Сава
Вуковић Симе Милена
Вуковић Стоја
Вулић Јанко
Вучетић Видо
Вучетић Даница
Вучетић Маринко
Вучетић Раде

Презиме и име
1856
1914
1909
1898
1914
1915
1896
1898
1911
1886
1910
1911
1908
1878
1905
1913
1914
1872
1915
1915
1915
1913

Година рођења
9. 3. 1916
26. 3. 1916
11. 4. 1916
1. 5. 1916
8. 3. 1916
15. 4. 1916
16. 5. 1916
13. 5. 1916
18. 6. 1916
28. 2. 1916
25. 3. 1916
7. 6. 1916
25. 5. 1916
9. 4. 1916
20. 4. 1916
7. 5. 1916
6. 6. 1916
27. 10. 1916
14. 3. 1916
23. 5. 1916
31. 5. 1916
3. 7. 1916

Време смрти
непознато
Јабука
Зубовићи
Градац
непознато
Рајетић
Изгори
Сагоратке
Козаревина
Рачић
Улиње
Пријекладе
Изгори
Јасеник
Бресје
Брусна
Аџићи
Мандре
Добро Поље
Добро Поље
Добро Поље
Добро Поље

Место рођења
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
непознато
Фоча
Гацко
непознато
Фоча
Фоча
Гацко
Фоча
Гацко
Гацко
Фоча
Фоча
Билећа
Рогатица
Сарајево
Сарајево
Сарајево
Сарајево
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Вучица Јефа*
Вучковић Митрана
Вучковић Тома
Вучуревић Гаврило
Вучуревић Новице Цвијета
Гавриловић Јованка
Гавриловић Љубисав
Гавриловић Мићо
Гавриловић Никола
Гавриловић Петар
Гавриловић Ристо
Гoговић Јока
Гајић Љубица
Герковић Боја
Гиговић Јованка
Гладивић Крста
Глуховић Зорка
Глуховић Јово
Глуховић Марко
Глушац Даринка
Глушац Ђуро
Глушац Јела

Презиме и име
1904
1899
1906
1913
1904
1900
1881
1858
1864
1868
1856
1912
1913
1856
1900
1913
1821
1879
1876
непознато
1908
1876

Година рођења
24. 5. 1916
9. 6. 1917
11. 2. 1917
11. 5. 1916
4. 7. 1917
4. 2. 1917
3. 3. 1916
10. 3. 1916
19. 3. 1916
4. 3. 1916
24. 3. 1916
30. 5. 1916
28. 7. 1916
5. 4. 1916
28. 4. 1916
16. 6. 1916
4. 6. 1916
7. 2. 1916
1. 8. 1916
1. 5. 1916
13. 3. 1916
30. 4. 1916

Време смрти
Белени
Богојевићи
Трпиње
Богојевићи
Богојевићи
Зубци
непознато
Марсиница
Зубци
Бргуле
Тодоровићи
Просањ
Ластва
Дражљево
Сукале
Њешчић
Боговић
Стајна
Живаљевић
Корита
Долуша
Корита

Место рођења
Фоча
Требиње
Чајниче
Требиње
Требиње
Требиње
непознато
непознато
Требиње
Требиње
Чајниче
Фоча
Требиње
Гацко
Чајниче
Фоча
Сарајево
Сарајево
Рогатица
Гацко
Гацко
Гацко

Срез
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Говедарица Аница
Говедарица Даринка
Говедарица Ристо
Говедарица Савка
Гојковић Владе
Голијанин Милан
Гошеровић Милорад
Градинац Ђорђе
Градинац Илинка
Грубач Видака Марко
Грубач Зорка
Грубач Милорад
Грубач Стана
Грубачић Ђуро
Грубачић Јована
Грубачић Јована
Грубачић Коста
Грубачић Марко
Грубачић Милан
Грубачић Милана
Грубачић Милош
Грубачић Мирко

Презиме и име
1909
1914
1914
1876
1911
1877
1866
1914
1903
1907
1915
1915
1895
1840
1879
1912
1908
1846
1871
1912
1914
1912

Година рођења
3. 7. 1916
5. 6. 1916
23. 5. 1916
15. 4. 1916
5. 9. 1916
3. 5. 1916
8. 3. 1916
29. 3. 1916
21. 7. 1916
14. 1. 1917
13. 6. 1916
6. 6. 1916
12. 7. 1917
3. 3. 1916
17. 2. 1916
15. 3. 1916
24. 5. 1916
15. 4. 1916
9. 3. 1916
9. 3. 1916
19. 4. 1916
23. 5. 1916

Време смрти
Калиновик
Калиновик
Брезица
Сирца
Маравић
Шишићи
непознато
Аранђелово
Аранђелово
Ораховац, Ластва
Ораховац
Врба
Ластва
Кула
Кула
непознато
Врба
непознато
непознато
непознато
Врба
Врба

Место рођења
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Рогатица
Сарајево
непознато
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Гацко
Требиње
Фоча
Фоча
Гацко
Гацко
непознато
непознато
Гацко
Гацко
Гацко
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Грубачић Петар
Грубачић Риста
Грубачић Стана
Грујић Божо
Грујић Душан
Грујић Јелка
Грујичић Коста
Грчић Мара
Гуја Степан
Гујачић Јелена
Гујачић Јелена
Гусача Љубица
Гутаљ Милка
Дабић Перо
Давидовић Војин
Давидовић Ђурђа
Давидовић Зорка
Давидовић Зорка
Давидовић Јована
Давидовић Петра
Давидовић Сава
Дадић Марко

Презиме и име
1862
1843
1846
непознато
1907
1912
1844
1908
1861
1914
1914
1915
1909
1860
1915
1911
1914
1915
1854
1856
1912
1911

Година рођења
6. 3. 1917
8. 3. 1916
13. 4. 1916
26. 3. 1916
26. 4. 1916
28. 4. 1916
12. 5. 1916
17. 3. 1916
16. 3. 1916
25. 5. 1916
6. 6. 1916
19. 5. 1916
20. 6. 1916
7. 3. 1916
22. 4. 1916
27. 5. 1916
20. 3. 1916
20. 5. 1916
6. 3. 1916
4. 5. 1916
18. 6. 1916
31. 5. 1916

Време смрти
непознато
Кута
Никола
непознато
Подгајне
Заграђе
Драганићи
Неправдићи
Пале
Клобук
Заграђе
Долони
Обри
непознато
Врба
Самобор
Брдо
Миљевина
непознато
Врба
Самобор
Врбацa

Место рођења
непознато
Фоча
Билећа
непознато
Сарајево
Сарајево
Кладањ
Рогатица
Сарајево
Требиње
Сарајево
Гацко
Рогатица
Фоча
Гацко
Гацко
Фоча
Фоча
непознато
Гацко
Гацко
Рогатица

Срез
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Дадић Милка
Дајровић Милан
Даковић Иван
Дачевић Перо
Делић Божана
Делић Иван
Делић Цвјетко
Деретић Данило
Деретић Добрица
Деретић Зорка
Деретић Игњата Достиња
Деретић Јагода
Деретић Јагош
Деретић Јована Видак
Деретић Мара
Деретић Марија
Деретић Митрана
Димић Петар
Доковић Станка
Драгаш Даника
Драгичевић Ристо
Драгичевић Савка

Презиме и име
1909
1851
1842
1851
1913
1899
1900
1912
1900
1914
1900
1913
1914
1912
1888
1846
1856
1896
1899
1866
1863
1893

Година рођења
3. 6. 1916
7. 3. 1916
29. 3. 1916
12. 3. 1916
15. 4. 1916
31. 5. 1916
2. 9. 1916
26. 4. 1916
25. 3. 1917
8. 4. 1916
25. 3. 1917
1. 4. 1917
21. 6. 1917
6. 10. 1917
14. 2. 1917
12. 4. 1916
8. 4. 1916
18. 4. 1916
24. 7. 1916
19. 4. 1916
3. 3. 1916
29. 6. 1916

Време смрти
Врбац
Мрављача
непознато
Поникве
Махала
Уркаље или Цркаље
Бијела
Ораховац
Ластва
Ораховац
Ораховац
Ластва
Ластва
Ораховац
Ораховац
Граб
Ластва
непознато
непознато
Требевић
Трпиње
Дробнићи

Место рођења
Рогатица
Фоча
непознато
Чајниче
Чајниче
Власеница
Чајниче
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
непознато
Чајниче
Сарајево
Чајниче
Рогатица
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Драговић Анђа
Драговић Вида
Драгонић Никола
Драјић Спасоје
Дракул Вито
Дракул Драго
Дракул Милана Душан
Дракул Обрен
Дракул Перо
Дракул Раде
Дракул Сава
Дракула Мара
Драшко Васка
Драшко Јока
Драшко Лазар
Драшко Милица
Драшко Митро
Драшко Софија
Драшковић Максим
Драшковић Мара
Драшковић Марта
Дробњак Милош

Презиме и име
1899
1914
1846
1878
1866
1896
1915
1910
1900
1915
1914
1906
1861
1856
1915
1914
1904
1915
1914
1912
1912
1886

Година рођења
27. 1. 1916
19. 6. 1916
2. 3. 1916
3. 3. 1916
5. 3. 1916
23. 3. 1916
5. 5. 1916
22. 1. 1916
8. 3. 1916
28. 1. 1916
7. 6. 1916
20. 6. 1916
22. 4. 1916
4. 5. 1916
29. 3. 1916
7. 6. 1916
19. 4. 1916
24. 3. 1916
10. 5. 1916
21. 3. 1916
2. 4. 1916
15. 3. 1916

Време смрти
Добро Поље
Добро Поље
Бунови
Кута
Брусна
Брусна
Требичина
Требичина
Брусна
Брусна
Пољице
Глушца
Миљевина
Мрављача
Мугц, Муић
Јабука
Халуге
Халуге
Брезице
Њухе
Осија
Ресићи

Место рођења
Сарајево
Сарајево
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Вишеград

Срез
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Дрсуковић Тиnмоjе
Дубочина Ђорђе
Дундић Радован
Ђајић Анђа
Ђајић Ђуро
Ђајић Спасенија
Ђерић Милева
Ђоковић Госпава
Ђоковић Ђоко
Ђубовић Видо
Ђуричић Гоја
Ђуричић Обренија
Ђуричић Паска
Ђуричић Раде
Ђуровић Божо
Ђуровић Јаков
Ебасић Никола
Елез Јелена
Елез Јово
Елез Јула
Елез Марица
Елез Михајло

Презиме и име
1876
1881
1905
1876
1836
1916
1912
1907
1906
1889
1896
1914
1904
1906
1862
1871
1871
1913
1904
1913
1915
1915

Година рођења
1. 4. 1916
26. 7. 1916
20. 6. 1916
2. 2. 1917
6. 12. 1916
13. 10. 1916
15. 5. 1916
24. 7. 1916
26. 3. 1916
5. 3. 1916
10. 8. 1916
9. 1. 1916
24. 4. 1916
14. 5. 1916
23. 3. 1916
16. 3. 1916
21. 3. 1916
27. 6. 1916
25. 3. 1916
25. 3. 1916
29. 3. 1916
29. 3. 1916

Време смрти
Терновој
Шахбеговић
Мркаљи
Ораховац
Ораховац
Шопроњек
Грбић
Годи
Мрављача
непознато
Самобор
Гарево
Гарево
Гарево
Бијело
Трновци
непознато
Серо
Јаничина
Борје
Бољеница
Зерован

Место рођења
Вишеград
Сарајево
Рогатица
Требиње
Требиње
непознато
Рогатица
Чајниче
Фоча
непознато
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Вишеград
Вишеград
непознато
Требиње
Фоча
Фоча
Фоча
Билећа
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Елез Петко
Елез Ружа
Ерин Перо
Ждрале Душан
Живановић Риста
Здјелар Миле
Зековић Никола
Зековић Петар
Зеленковић Љубомир
Зеленовић Савка
Зетој Сава
Ивановић Ђоко
Ивановић Никита
Иконић Даница
Иконић Ђука
Икрабић Ела
Илић Борица
Илић Достиња
Илић Ђорђо
Илић Луке Марица
Илић Милка
Илић Перса

Презиме и име
1913
1911
1876
1913
1914
1880
1910
1858
1910
1913
непознато
1871
1915
1913
1915
1906
1911
1915
1856
1876
1906
1912

Година рођења
12. 6. 1916
14. 4. 1916
6. 4. 1916
23. 6. 1916
25. 3. 1916
15. 9. 1916
6. 6. 1916
19. 3. 1916
5. 5. 1916
26. 2. 1916
1. 3. 1916
11. 3. 1916
14. 4. 1915
16. 6. 1916
13. 6. 1916
13. 4. 1916
30. 5. 1916
24. 8. 1916
26. 3. 1916
1. 10. 1917
13. 5. 1916
13. 3. 1916

Време смрти
Сивоље
Борје
Малопоље
Лазићи
Загај
Куријен
Праца
Брујица
Малопоље
Малопоље
непознато
Миле
Шопроњек
Јабука
Јабука
непознато
Делеуша
Заграђе
Пале
Вранешевићи
Трагула
Пале

Место рођења
Фоча
Фоча
Власеница
Фоча
Фоча
Суња
Рогатица
Рогатица
Власеница
Власеница
непознато
Сарајево
непознато
Чајниче
Чајниче
Гацко
Билећа
Требиње
Сарајево
Сребреница
Сарајево
Сарајево

Срез
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Илић Петар
Илић Ристо
Илић Сока
Илић Цвијета
Јакшић Остоја
Јанковић Жарко
Јанковић Милица
Јанковић Мирко
Јанковић Стака
Јанковић Стана
Јевтић Јеремија
Јегдић Наста
Јегдић Стоја
Јеготић Редоје
Јегрчић Стеван
Јеремић Нешо
Јечиновић Митра
Јовановић Василије
Јовановић Љуба
Јовановић Маринко
Јовановић Марко
Јовановић Миће Перо

Презиме и име
1861
1867
1836
1900
1891
1899
1896
1915
1913
1913
1851
1915
1871
1906
1909
1855
1901
1916
непознато
1864
1862
1861

Година рођења
26. 4. 1916
11. 6. 1916
18. 4. 1916
3. 7. 1917
8. 8. 1917
6. 7. 1916
2. 6. 1916
17. 3. 1916
2. 7. 1916
2. 6. 1916
26. 4. 1916
11. 5. 1916
22. 4. 1916
19. 5. 1916
21. 5. 1916
19. 6. 1916
8. 3. 1916
4. 6. 1916
2. 3. 1916
27. 2. 1916
16. 3. 1917
2. 5. 1916

Време смрти
Асо
Бегзадићи
Довлица
Клобук
Дураковићи
Космај
Космај
Мокро
Космај
Шобадине
Стјенице
Гарево
Дaнићи
непознато
непознато
Паочићи
непознато
Шопроњек
непознато
Паочићи
Виогор
Крајчићи, Олово

Место рођења
Рогатица
Рогатица
Сарајево
Требиње
Чајниче
Сарајево
Сарајево
Сарајево
Сарајево
Билећа
Рогатица
Гацко
Гацко
непознато
непознато
Вишеград
непознато
непознато
непознато
Вишеград
Сребреница
Кладањ
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Јовановић Недељко
Јовановић Перуника
Јовановић Савка
Јовичић Милорад
Јоић Ђорђе
Јоић Милева
Јојић Љубица
Каблар Маринко
Каблар Неђељко
Каблар Петко
Каблар Ружа
Кабулић Даница
Кантић Михајло
Каплар Јово
Капор Госа
Капор Зорка
Капор Саво
Капуран Аћим
Капуран Десанка
Каркали или Каракаш Милисав
Кебара Алекса
Кебара Божа

Презиме и име
1878
1909
1900
1903
1908
1876
1914
1873
1880
1913
1913
1856
1884
1871
1912
1915
1913
1861
непознато
1866
1912
1861

Година рођења
16. 3. 1916
14. 7. 1916
11. 3. 1916
21. 4. 1916
5. 5. 1916
17. 6. 1916
1. 6. 1916
15. 3. 1916
14. 11. 1916
22. 6. 1916
1. 6. 1916
2. 5. 1916
3. 5. 1916
17. 4. 1916
23. 5. 1916
20. 6. 1916
1. 4. 1916
27. 3. 1916
6. 10. 1916
29. 3. 1916
22. 5. 1916
5. 3. 1916

Време смрти
Васовићи
Виогор
Безујно
Гучево
непознато
Белени
Јесеник
Грабовица
Горња Преча
Вијаци
Вијаци
Дучице
непознато
непознато
Мириловић
Мириловић
Мириловић
Миљевина
непознато
Каровићи
Штовић
Бунови

Место рођења
Фоча
Сребреница
Чајниче
Рогатица
непознато
Фоча
Гацко
Рогатица
Рогатица
Рогатица
Рогатица
Чајниче
Фоча
Мостар
Билећа
Билећа
Билећа
Фоча
непознато
Чајниче
Фоча
Фоча
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Кебара Војин
Кебара Грозда
Кебара Милан
Кебара Раде
Кебара Цвјета
Кенић Јово
Керлета Војко
Керлета Јово
Керлета Милица
Керлета Роса
Кларић Лаза
Кларић Петко
Клачар Илија
Ковач Божо
Ковач Босица*
Ковач Вида
Ковач Гојко
Ковач Госпава
Ковач Госпава
Ковач Јово
Ковач Милија
Ковач Недељко

Презиме и име
1914
1910
1913
1908
1896
1881
1915
1846
1871
1913
1886
1912
1881
1914
1856
1915
1915
1913
1846
1890
1908
1910

Година рођења
24. 4. 1916
12. 6. 1916
23. 5. 1916
14. 4. 1916
6. 5. 1916
2. 3. 1916
3. 6. 1916
17. 6. 1916
12. 8. 1916
21. 5. 1916
24. 3. 1916
10. 3. 1916
29. 2. 1916
30. 5. 1916
16. 3. 1916
11. 5. 1916
12. 3. 1916
16. 3. 1916
13. 4. 1916
22. 3. 1916
23. 4. 1916
22. 5. 1916

Време смрти
Стафитље
Штовић
Штовић
Штовић
Гаваја
Трново
Трново
Ковачица
Нехорићи
Ковачица
непознато
Радоје
Оногоште
Морца
непознато
Клакорина
непознато
непознато
Генић
Викоч
Куново
Субонић

Место рођења
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Сарајево
Сарајево
Рогатица
Рогатица
Рогатица
Сарајево
Фоча
Сарајево
Билећа
Сарајево
Сарајево
непознато
непознато
Фоча
Фоча
Фоча
Билећа

Срез
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Ковач Перо
Ковач Радован
Ковач Ристо
Ковач Стојо
Ковач Цвијета
Ковачевић Аника
Ковачевић Бранко
Ковачевић Гојко
Ковачевић Дука
Ковачевић Милан
Ковачевић Милка
Ковачевић Младен
Ковачевић Никита
Ковачевић Ристо
Ковачевић Стана
Ковић Ђорђе
Ковић Сава
Ково Милован
Козак Василија
Козјак Љубица
Којић Јована
Којничевић Јелка

Презиме и име
1846
1914
1866
1866
1897
1856
1900
1901
1881
1871
1901
1904
1901
1851
1908
непознато
непознато
1880
1913
1915
1866
1858

Година рођења
9. 3. 1916
17. 3. 1916
4. 3. 1916
26. 3. 1916
23. 5. 1916
29. 2. 1916
11. 6. 1916
16. 7. 1916
2. 6. 1916
6. 3. 1916
3. 6. 1916
26. 7. 1916
6. 4. 1916
12. 3. 1916
8. 8. 1916
1. 3. 1916
1. 3. 1916
27. 2. 1916
14. 1. 1916
4. 6. 1916
3. 8. 1916
7. 2. 1916

Време смрти
непознато
Субонић
Викоч
Црна Rijeka
Викоч
Горовићи
непознато
Сисићи
непознато
непознато
Пале
Горовићи
непознато
Сисићи
Борач
непознато
непознато
Раковац
Плана
нечитко
Агаровићи
Кута

Место рођења
непознато
Билећа
Фоча
Фоча
Фоча
Сарајево
Фоча
Сарајево
непознато
непознато
Сарајево
Сарајево
Фоча
Сарајево
Билећа
непознато
непознато
Сарајево
Билећа
Билећа
Рогатица
Фоча

Срез
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Кокошар Милан
Комљеновић Михаило
Комљеновић Љубица
Копривица Гојко
Кордуља Лазар
Корњача Вида
Короман Милица
Косић Јосо
Коста Тодор
Костић Богдан
Костић Васа
Костић Владивоје
Костић Грујица
Костић Дико
Костић Лепосава
Костовић Софија
Коцевић Милош
Крнац Аврам
Крнојелац Војин
Крнојелац Госпава
Крнојелац Данило
Крнојелац Јована

Презиме и име
1866
1900
1900
1913
1897
1915
1913
непознато
непознато
1911
1891
1899
1875
1849
1912
1915
1914
1861
1914
1907
1914
1915

Година рођења
23. 3. 1916
10. 8. 1916
29. 9. 1916
26. 5. 1916
5. 2. 1916
26. 7. 1916
4. 6. 1916
31. 3. 1916
21. 3. 1916
5. 4. 1916
4. 5. 1916
3. 7. 1916
2. 4. 1916
21. 3. 1916
26. 3. 1916
1. 7. 1916
16. 4. 1916
5. 3. 1916
26. 5. 1916
3. 8. 1916
26. 3. 1916
29. 5. 1916

Време смрти
Тупачићи
Присоје
Захоље
Свадо
Корита
Старонићи
Грабовица
непознато
Босиље
Драгосава
Дуговићи
Трновци
Дуговићи
непознато
Драгочава
Слатина
Бјелогорци
Милићи
Белени
Белени
Белени
Белени

Место рођења
Горажде
Чајниче
Чајниче
Билећа
Гацко
Чајниче
Рогатица
Рогатица
Фоча
Фоча
Вишеград
Вишеград
Вишеград
Вишеград
Фоча
Фоча
Рогатица
Власеница
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
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Крнојелац Јока
Крнојелац Риста
Крсмановић Даница
Крсмановић Јован
Крсмановић Перко
Крсмановић Стана
Крстовић Божица
Крстовић Душан
Крстовић Миладин
Крстовић Мирко
Крстојевић Милица
Крстојевић Митра
Крунић Јово
Кувило Павло
Кузмановић Милан
Кујачић Аница
Кујачић Илија
Кујачић Мара
Кујачић Павле
Кујачић Стеван
Кујунџић Миле
Кујунџић Перуника

Презиме и име
1909
1907
1912
1876
1896
1908
1846
1914
1858
1906
1911
1913
1835
1895
1889
1877
1906
1876
1912
1909
1861
1915

Година рођења
19. 4. 1916
12. 5. 1916
29. 5. 1916
16. 5. 1916
27. 5. 1916
6. 6. 1916
23. 4. 1916
1. 5. 1916
18. 4. 1916
21. 4. 1916
20. 5. 1916
11. 4. 1916
18. 3. 1916
16. 3. 1916
17. 6. 1916
4. 3. 1917
7. 7. 1917
15. 4. 1917
22. 7. 1916
26. 6. 1916
19. 6. 1916
17. 6. 1916

Време смрти
Белени
Белени
Утоловићи
Заборак
Брегови
Утоловићи
Изгори
Изгори
Плане
Изгори
Изгори
непознато
Брајићи
непознато
Станковац
Заграђе, Клобук
Клобук
Клобук
Клобук
Клобук
Лигати
Лигати

Место рођења
Фоча
Фоча
Фоча
Чајниче
Фоча
Фоча
Гацко
Гацко
Вишеград
Гацко
Гацко
Гацко
Фоча
непознато
Вишеград
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Фоча
Фоча

Срез
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Кулжевић Авакум
Кулић Акса
Кулић Божо
Кулић Ристо
Курдулија Богдан
Курдулија Вука
Курдулија Госпава
Курдулија Госпава
Курдулија Дева
Курдулија Зорка
Курдулија Милица
Курдулија Обрен
Курдулија Пава
Курдулија Радивој
Курдулија Смиљана
Курдулија Стеванија
Куроман Ђорђе
Кусмук Јованка
Лазаревић Видак
Лазаревић Трифко
Лазић Милосав
Лаловић Мара

Презиме и име
1881
1899
1903
1886
1913
1909
непознато
1911
1856
1914
1914
1911
1913
1904
1913
1914
1900
1915
1910
1914
1915
1886

Година рођења
3. 3. 1916
1. 3. 1916
19. 3. 1916
28. 3. 1916
14. 6. 1916
30. 5. 1916
9. 4. 1916
27. 5. 1916
29. 4. 1916
21. 5. 1916
23. 5. 1916
24. 5. 1916
2. 6. 1916
29. 3. 1916
8. 4. 1916
27. 5. 1916
21. 5. 1916
7. 6. 1916
3. 5. 1916
14. 4. 1916
23. 6. 1916
13. 7. 1916

Време смрти
Поникве
Јасеново
Болесавићи
Вртоце
Њивице
Корита
Врбице
Корита
Вратковићи
Њивице
Корита
Њивице
Корита
Корита
Њивице
Њивице
Приђе
Сјемећ
Вогошћа
Вогошћа
Лозница
Сусић

Место рођења
Чајниче
Фоча
Фоча
Фоча
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Билећа
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Рогатица
Рогатица
Сарајево
Сарајево
Сребреница
Сарајево

Срез
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Лаловић Стана
Ласица Мирко
Ласица Остоја
Ласица Ристо
Ласица Стојан
Лацић Алија
Лековић Илија
Лиздек Вида
Лиздек Драго
Лисица Петра
Лонцо Тадија
Лугорија Самаило
Лучић Марко
Лучић Неђо
Лучић Спасенија
Мазлум Анђа
Мазлум Илија*
Мазлум Коријета
Мазлум Љубица
Мазлум Милица
Мазлум Славко*
Мазлум Филип*

Презиме и име
1914
непознато
1900
1862
1889
1913
1861
1896
непознато
1916
1912
1861
1861
1902
1913
1912
1911
непознато
1914
непознато
1913
1914

Година рођења
9. 5. 1916
1. 3. 1916
28. 3. 1916
17. 3. 1916
19. 6. 1916
14. 6. 1916
23. 7. 1916
22. 4. 1916
23. 3. 1916
24. 8. 1916
14. 4. 1916
25. 4. 1916
21. 5. 1916
11. 8. 1916
30. 3. 1916
27. 3. 1916
21. 4. 1916
12. 5. 1916
20. 5. 1916
3. 4. 1916
19. 6. 1916
1. 6. 1916

Време смрти
Калиновик
непознато
непознато
Старонићи
Старонићи
Сазин
Малопоље
непознато
непознато
Требосиље
Булози
Кушевићи
Трново
Бурсићи
Мрков
Дулићи
Дулићи
непознато
Дулићи
Дулићи
Дулици
Дулићи

Место рођења
Фоча
непознато
Фоча
Чајниче
Чајниче
непознато
Власанице
непознато
непознато
Чајниче
Сарајево
Рогатица
Слатина
Рогатица
Власеница
Гацко
Гацко
непознато
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко

Срез
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Мајдов Војин
Мајдов Војин
Мајдов Даринка
Мајдов Јованка
Мајдов Милица
Мајдов Стана
Максимовић Светосав
Малетић Добросав
Малиш Даринка
Малиш Илинка
Малиш Мара
Малиш Михајло
Малиш Перо
Маловић Неђо
Маљукан Никола
Маљукан Панто
Мандић Видак
Мандић Ђурђа
Мандић Јован
Мандић Љубица
Мандић Љубица
Мановић Ђорђа дете

Презиме и име
1915
1912
1911
1912
1910
1913
1914
1889
1908
1914
1913
1914
1851
1903
1851
1852
1909
1911
1914
1911
1914
1915

Година рођења
6. 4. 1916
1. 6. 1916
17. 4. 1916
3. 5. 1916
16. 1. 1916
4. 5. 1916
21. 4. 1916
16. 3. 1916
1. 5. 1916
9. 4. 1916
1. 4. 1916
5. 4. 1916
21. 2. 1917
10. 5. 1916
8. 3. 1916
27. 3. 1916
14. 5. 1916
18. 5. 1916
4. 5. 1916
17. 3. 1916
8. 6. 1916
13. 3. 1916

Време смрти
Пријеђел
Белени
Пријеђел
Пријеђел
Пријеђел
Белени
Врба
Ћаћице
Врбница
Врбница
Врбница
Врбница
Врбница, Љубиње
Милић
Сијерчићи
непознато
Аранђелово
Дулићи
Дубци
Дулићи
Дулићи
непознато

Место рођења
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Гацко
Вишеград
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Рогатица
Чајниче
Фоча
Требиње
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
непознато

Срез
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Марић Вукан
Марић Јеврем
Марић Лука
Марић Радисав
Марковић Вида
Марковић Милица
Марковић Ристо
Марковић Смиљана
Мартиновић Радисав
Масал Петро
Масић Јово
Мастило Видак
Мастило Коса
Мастило Милан
Мастило Обрен
Мастило Раде
Мастило Савка
Мастило Тодора
Мастиловић Коса
Мастиловић Мирко
Мастиловић Сава
Мастловић Анђа

Презиме и име
1914
1871
1853
1899
1914
1881
1841
1914
1866
1879
1871
1912
1906
1914
1915
1914
1906
1911
1909
1907
1912
1914

Година рођења
19. 3. 1916
13. 2. 1916
7. 3. 1916
5. 6. 1916
15. 4. 1916
29. 8. 1916
27. 3. 1916
8. 4. 1916
9. 3. 1916
27. 3. 1916
9. 3. 1916
31. 3. 1916
28. 7. 1916
29. 3. 1916
14. 5. 1916
23. 3. 1916
16. 5. 1916
22. 4. 1916
10. 8. 1916
2. 5. 1916
1. 4. 1916
10. 4. 1916

Време смрти
Беле
Пијавица
Јанковићи
Мокронози
Устиколина
Суровићи
непознато
Јелеч
непознато
непознато
Батичићи
Изгори
Пријекладе
Пријекладе
Правице
Подрид
Подрид
Подрид
Изгори
Изгори
Изгори
Изгори

Место рођења
Фоча
Вишеград
Фоча
Вишеград
Фоча
Рогатица
Фоча
Фоча
непознато
Вишеград
непознато
Гацко
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко

Срез
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Матић Јово
Матић Јоксим
Матић Неђо
Матић Стјепан
Матовић Ђорђе
Матовић Илија
Матовић Илинка
Матовић Мирко
Матовић Перо
Мацан Маринко
Мачевић Арсо
Маџар Перса
Маџар Тарса
Медан Босана*
Мијановић Аћим
Мијачевић Анђа
Мијовић Анђа
Мијовић Војин
Мијовић Даница
Микавица Вилиман
Милановић Добран
Милановић Марко

Презиме и име
1838
1851
1866
1869
1900
1888
1866
1899
1887
1909
1851
1912
1911
1915
1853
1826
1915
1915
1912
1904
1914
1903

Година рођења
28. 3. 1916
6. 7. 1916
9. 3. 1916
19. 3. 1916
14. 4. 1916
25. 3. 1916
20. 4. 1916
18. 5. 1916
16. 5. 1916
31. 5. 1916
12. 4. 1916
20. 5. 1916
21. 3. 1916
30. 4. 1916
13. 10. 1916
7. 3. 1916
2. 5. 1916
26. 6. 1916
11. 5. 1916
29. 4. 1916
23. 4. 1916
8. 7. 1916

Време смрти
непознато
Божујно
Пале
Злабови
Поповићи
Драгонићи
Савци
Фалићи
непознато
Сивоље
Слатина
непознато
Јаксада
Корита
Клобук
Бунчићи
Лисовићи
Пековићи
Пековићи
Будимилија
Крснићи
Побретаци

Место рођења
Чајниче
Чајниче
Сарајево
Рогатица
Фоча
Фоча
Требиње
Фоча
непознато
Фоча
Фоча
непознато
Рогатица
Гацко
Требиње
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Вишеград
Фоча
Рогатица
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Милановић Милорад
Милановић Савка
Миленковић Манојло
Милетић Даница
Милетић Јела
Милетић Јован
Милетић Стоја
Милинковић Јања
Милић Милорад
Милићевиц Божана
Миличевић Марка Роса
Миловановић Милош
Миловић Анка
Миловић Бориса
Миловић Стана
Милошевић Бранко
Милошевић Мара
Милошевић Марко
Милошевић Петра
Милутиновић Миланов
Милутић Миленко
Милутковић Милован

Презиме и име
1914
1910
1868
1911
1913
1830
1899
1903
1898
1906
1913
1899
1912
1914
1861
1915
1914
1880
1915
1826
1913
1882

Година рођења
27. 3. 1916
18. 3. 1916
18. 3. 1916
24. 4. 1916
26. 3. 1916
21. 3. 1916
26. 3. 1916
1. 7. 1916
2. 6. 1916
17. 6. 1916
18. 6. 1916
28. 4. 1916
10. 3. 1916
31. 5. 1916
8. 5. 1916
6. 4. 1916
13. 5. 1916
18. 3. 1916
8. 10. 1916
11. 3. 1916
13. 6. 1916
10. 3. 1916

Време смрти
Грандићи
Грандићи
непознато
Улиње
Заневица
Пељићи
непознато
Кула Павићина
Раванци
Зиројевићи
Звијерна
Триловићи
Хаџићи
Заградци
Пековићи
Биотука
Брестице
Баво
непознато
Горажде
непознато
Брусна

Место рођења
Фоча
Фоча
непознато
Гацко
непознато
Фоча
непознато
Сарајево
Вишеград
Билећа
Билећа
Сребреница
Фоча
Гацко
Фоча
Гацко
Билећа
Фоча
Добој
Чајниче
непознато
Фоча
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Милушић Милован
Милчевић Илија
Милчевић Мила
Милчевић Обрад
Миљановић Ђука
Миљановић Милош
Миљковић Стоја
Митровић Илија
Митровић Лазо
Митровић Милица
Митровић Недељко
Михаиловић Данило
Мотика Ђорђе
Мумовић Крсто
Мумовић Милован
Мутавџић Стана
Неђо Воисава
Неђо Томо
непознат старији човек
непознат старији човек
непознат старији човек
непознат старији човек

Презиме и име
непознато
1914
1915
1910
1915
1912
1861
1851
1881
1914
1914
1908
1871
1900
1874
1876
1914
1910
непознато
непознато
непознато
непознато

Година рођења
5. 3. 1916
3. 5. 1916
3. 6. 1916
3. 6. 1916
4. 4. 1916
8. 5. 1916
25. 8. 1916
1. 7. 1916
18. 3. 1916
12. 3. 1916
10. 4. 1916
24. 6. 1916
9. 3. 1916
9. 6. 1916
24. 1. 1917
9. 5. 1916
30. 5. 1916
24. 7. 1916
29. 2. 1916
29. 2. 1916
2. 3. 1916
2. 3. 1916

Време смрти
непознато
Кула
Звечен
Свурина
Градац
Кронићи
Мало Поље
Белени
Таварко
Кута
Кушље
Браково
Загори
Невачка
Дуганџићи, Олово
Твртковићи
Белени
Загор
непознато
непознато
непознато
непознато

Место рођења
непознато
Фоча
Билећа
Гацко
Фоча
Фоча
Власеница
Фоча
Рогатица
Фоча
Фоча
Фоча
Кладањ
Власеница
Кладањ
Вишеград
Фоча
Сарајево
непознато
непознато
непознато
непознато
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непознат старији човек
непознат старији човек
непознат старији човек
непознат старији човек
непозната девојчица
непозната девојчица
непознато дете
непознато дете
непознато дете
непознато дете
Непознато дете
Непознато дете
непознато дете
непознато женско дете
непознато мушко дете
непознато мушко дете
непознато мушко дете
непознато мушко дете
непознато старије дете
непознато старије дете
непознато старије женско дете
Нешић Гојко

Презиме и име
непознато
непознато
непознато
непознато
1913
1913
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
1915

Година рођења
2. 3. 1916
4. 3. 1916
4. 3. 1916
непознато
18. 5. 1916
18. 5. 1916
5. 3. 1916
5. 3. 1916
5. 3. 1916
6. 3. 1916
1. 3. 1916
5. 3. 1917
6. 3. 1917
1. 3. 1916
1. 3. 1916
1. 3. 1916
6. 3. 1916
6. 3. 1916
5. 3. 1916
5. 3. 1916
2. 3. 1916
29. 4. 1916

Време смрти
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
Араово

Место рођења
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
непознато
Фоча

Срез
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Нешковић Марија
Николић Данило
Николић Иљаун
Николић Радко
Нинковић Мара
Нисић Никодија
Новаковић Драгомир
Новаковић Иван
Нововић Јован
Нововић Паве
Новосел Мара
Ного Вида
Ного Ђурђа
Ного Мара
Ного Милица
Ного Неђо
Носовић Анђа
Носовић Милосава
Носовић Новко
Носовић Цвијета
Обрадовић Милован
Обрадовић Спасоје

Презиме и име
1914
1905
1866
1915
1912
1913
1878
1880
1900
1903
1873
1911
1907
1914
1854
1910
1839
1914
1914
1881
1856
1855

Година рођења
18. 5. 1916
29. 3. 1916
10. 4. 1916
12. 6. 1916
26. 3. 1916
30. 4. 1916
12. 3. 1916
22. 3. 1916
14. 4. 1916
27. 3. 1916
26. 3. 1916
9. 4. 1916
26. 5. 1916
17. 4. 1916
24. 4. 1916
28. 5. 1916
14. 2. 1916
30. 4. 1916
12. 4. 1916
24. 5. 1916
1. 4. 1916
12. 3. 1916

Време смрти
Илина
Лаковица
непознато
Горажде
Оскавље
Устиколина
непознато
непознато
непознато
Крстица
Крстица
Сивоље
Сивоље
Сивоље
Сивоље
Сивоље
Корита
Корита
Корита
Корита
Варове Поле
Булози

Место рођења
Рогатица
Чајниче
непознато
Чајниче
Фоча
Фоча
Требиње
непознато
Фоча
Фоча
Рогатица
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Требиње
Сарајево
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Обреновић Милисав
Огњеновић Гојко
Остовић Боса
Остовић Јања
Остовић Јово
Остовић Јока
Остовић Радојка
Остовић Рајко
Остојић Видака Стјепан
Остојић Лазо
Павловић Анђа
Павловић Аница
Павловић Љубко
Павловић Милан
Павловић Симо
Павловић Стефанија
Паић Смиљана
Пандуровић Риста
Пандуровић Тодор
Пановић Перо
Пантић Перо
Пантовић Павле

Презиме и име
1866
1906
1907
1911
1890
1856
1913
1913
1855
1910
1910
1876
1913
1866
1901
1896
1906
1913
1883
1914
1915
1891

Година рођења
29. 3. 1916
8. 4. 1916
16. 6. 1916
3. 6. 1916
22. 3. 1916
10. 5. 1916
29. 4. 1916
15. 5. 1916
17. 3. 1916
12. 3. 1916
16. 4. 1916
23. 3. 1916
26. 3. 1916
23. 3. 1916
8. 7. 1916
2. 7. 1916
31. 7. 1916
17. 4. 1916
9. 3. 1916
15. 5. 1916
3. 3. 1916
12. 8. 1916

Време смрти
Вардиште
Сокола
Белени
Трново
Зупци
Синво
Војновићи
Војновићи
Закмур
Белени
Белени
Белени
Белени
Вирово
Пријеђел
Лисовићи
Мислово
Павловац
Павловац
Драгуља
непознато
Тупци

Место рођења
Вишеград
Фоча
Фоча
Сарајево
Требиње
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Рогатица, Фоча
Сарајево
Сарајево
Сарајево
непознато
Чајниче

Срез
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Паутовић Илија
Пебенић Сава
Пејавић Рајко
Пејевић Миле
Пејовић Никола
Пејовић Пејо
Пејовић Симо
Пејовић Срето
Перендија Дико
Перендија Љубо
Перишевић Перо
Перишић Алекса
Перишић Мара
Перишић Стоја
Перишић Стојан
Перишковић Перо
Перковић Лазо
Петковић Петар
Петровић Ристо
Пијана Миливој
Пјевчевић Милош
Планинчић Вука

Презиме и име
1844
1914
1914
1866
1866
1856
1846
1876
1900
1901
1856
1851
1915
1856
1841
непознато
1899
непознато
1878
1916
1894
1861

Година рођења
27. 3. 1916
1. 5. 1916
11. 3. 1916
28. 2. 1916
30. 4. 1916
5. 5. 1916
5. 3. 1916
31. 3. 1916
7. 7. 1916
6. 4. 1916
27. 2. 1916
17. 3. 1916
22. 6. 1916
5. 5. 1916
13. 3. 1916
5. 3. 1916
16. 3. 1916
18. 4. 1916
17. 3. 1916
8. 3. 1916
9. 3. 1916
21. 3. 1916

Време смрти
непознато
Брда
Пале
Беговићи
Јасеница
Гуња
Јасеница
непознато
Камен
Камен
Тулошић
Роговић
Фронић
Брунци
Самобор
непознато
Белени
непознато
непознато
непознато
Торјавчи
непознато

Место рођења
непознато
Рогатица
Сарајево
Вишеград
Фоча
Фоча
Фоча
Вишеград
Чајниче
Чајниче
Чајниче
Фоча
Фоча
Фоча
Гацко
непознато
Фоча
непознато
непознато
непознато
непознато
Рогатица

Срез
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Плеваљчић Тодор
Подгорица Владимир
Подинић Младен
Појевић Тодор
Поклејсић Неђо
Попара Глигор
Поповић Босиљка
Поповић Вида
Поповић Ђорђе
Поповић Јела
Поповић Јован
Поповић Љубица
Поповић Љубица
Поповић Стоја
Поповић Цвијета
Прдавица Јована Савица
Прдавица Митрана
Прдавица Симана
Пржуљ Јово
Пржуљ Милина
Пржуљ Спасоје
Пржуљ Стоја

Презиме и име
1871
1884
1879
1886
1899
1841
1915
1876
1846
1916
1911
1912
1914
1856
1913
1904
1905
1858
1856
1902
1914
1911

Година рођења
3. 5. 1916
9. 3. 1916
14. 5. 1916
9. 3. 1916
4. 4. 1916
15. 3. 1916
26. 5. 1916
8. 4. 1916
7. 3. 1916
20. 3. 1916
11. 3. 1916
16. 6. 1916
5. 7. 1916
15. 3. 1916
4. 5. 1916
4. 5. 1916
1. 8. 1916
3. 7. 1916
9. 3. 1916
15. 6. 1916
12. 6. 1916
4. 6. 1916

Време смрти
Дубраве
Вардиште
Преничић
Кравица
Бламаје
непознато
Дражљево
Самобор
Трново
Дражљево
Самобор
Трново
Самобор
Самобор
Дражљево
Коњско
Коњско
Коњско
Добро Поље
Крбљина
Крбљина
Бољановићи

Место рођења
Чајниче
Вишеград
Рогатица
Сребреница
непознато
Билећа
Гацко
Гацко
Сарајево
Гацко
Гацко
Сарајево
Гацко
Гацко
Гацко
Требиње
Требиње
Требиње
Сарајево
Сарајево
Сарајево
Сарајево

Срез
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Пржуљ Тарса
Пурковић Јова
Пушара Анђа
Пушара Вида
Пушара Госпава
Пушара Илинка
Пушара Петар
Пушара Сава
Пушара Сара
Радић Перса
Радичевић Ружа
Радовић Љубоје
Радовић Милан
Радовић Неђо
Радовић Перо
Радовић Радован
Радовић Ристо
Радовић Славко
Радовић Средоје
Радовић Стака
Радоман Ненад
Рађен Ђорђе

Презиме и име
1814
1876
1861
1881
1912
1886
1914
1836
1871
1876
1914
1896
1906
1913
1914
1866
1881
1910
1913
1895
1910
1868

Година рођења
11. 3. 1916
1. 4. 1916
4. 5. 1916
13. 6. 1916
11. 4. 1916
13. 6. 1916
1. 5. 1916
12. 3. 1916
5. 7. 1916
3. 5. 1916
18. 5. 1916
14. 6. 1916
8. 3. 1916
21. 3. 1916
14. 4. 1916
7. 3. 1916
22. 3. 1916
8. 3. 1916
8. 3. 1916
16. 5. 1916
4. 7. 1917
23. 3. 1916

Време смрти
Бољановићи
Корозице
Улиње
Улиње
Улиње
Улиње
Улиње
Јасеник
Зањевица
Пале
Коњско
Бјело Брдо
непознато
Сузек
Николићи
Брајковићи
непознато
непознато
непознато
Сусе
Ластва
Паравци

Место рођења
Сарајево
Рогатица
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Сарајево
Требиње
Вишеград
непознато
Фоча
Рогатица
Фоча
непознато
непознато
непознато
Фоча
Требиње
Чајниче
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Рајак Стево
Ракановић Милован
Ранијевић Васа
Ранкић Загорка
Ратковић Драгица
Ратковић Ђорђо
Ратковић Илинка
Ратковић Јована
Ратковић Љубица
Ратковић Милица
Ратковић Обрен
Ратковић Ружа
Рашевић Ангелина
Рашевић Анђелко
Рашевић Арсен
Рашевић Божана
Рашевић Јања
Рашевић Мара
Рашевић Остоја
Рашевић Ристо
Рашевић Сава
Рашевић Стоја

Презиме и име
1908
1856
непознато
1911
1913
1886
1911
1872
1914
1911
1862
1896
1914
непознато
1862
1886
1854
1914
1911
1909
1891
1902

Година рођења
4. 7. 1916
7. 3. 1916
21. 5. 1916
14. 7. 1916
10. 3. 1916
13. 7. 1916
9. 6. 1916
30. 7. 1916
22. 5. 1916
25. 5. 1916
6. 3. 1916
1. 4. 1916
30. 3. 1916
20. 3. 1916
11. 5. 1916
28. 3. 1916
3. 4. 1916
18. 4. 1916
14. 4. 1916
4. 5. 1916
16. 4. 1916
2. 7. 1916

Време смрти
Сенец
Сопотница
Жањевица
непознато
Коњско
Даниловићи
Коњско
Коњско
Коњско
Коњско
непознато
непознато
Закмур
Закмур
Владановић
непознато
Закмур
Захмур
Закмур
Захмур
Дробнићи
Загошће

Место рођења
Вишеград
Чајниче
Гацко
Сребреница
Требиње
Вишеград
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
непознато
непознато
Фоча
Фоче
Фоча
Вишеград
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
Фоча
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Рашевица Владе
Ребић Госпава
Ребић Стана
Регоје Бошко
Регоје Љуба
Регоје Сава
Репић Манојло
Репо Радојко
Реповић Милисав
Ристовић Ђорђо
Ристовић Љубо
Ристовић Милован
Роган Благоје
Роган Љубица
Роган Малиша
Рутешић Аница
Рутешић Савета
Савић Божо
Савић Даница
Савић Мара
Савић Милева
Савић Никола

Презиме и име
1913
1876
1856
1911
1914
1915
1888
1914
1908
1904
1914
1899
1868
1913
1910
1898
1895
1910
1913
1907
1908
1871

Година рођења
24. 3. 1916
17. 4. 1916
31. 3. 1916
1. 7. 1916
16. 5. 1916
3. 6. 1916
5. 8. 1916
17. 3. 1916
23. 3. 1916
3. 7. 1916
25. 3. 1916
21. 4. 1916
19. 4. 1916
9. 3. 1916
11. 5. 1916
3. 8. 1916
2. 2. 1917
20. 6. 1916
14. 5. 1916
14. 7. 1916
5. 8. 1916
23. 3. 1916

Време смрти
Захмур
Јасеник
непознато
Добро Поље
Добро Поље
Добро Поље
Вучија
Реновица
Николићи
Загајеви
Заајеви
Постан. Брдо
Корита
Корита
Корита
Заграђе
Клобук
Крајаце
Жањвица
Жањевица
Савићи
непознато

Место рођења
Фоча
Гацко
непознато
Сарајево
Сарајево
Сарајево
Требиње
Рогатица
Рогатица
Рогатица
Рогатица
Вишеград
Гацко
Гацко
Гацко
Требиње
Требиње
Кладањ
Гацко
Гацко
Сребреница
непознато
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Савић Станица
Саманандиа Спацо
Самарџић Гаја
Самарџић Гојко
Самарџић Даница
Самарџић Перко
Самарџић Ристо
Самарџић Сава
Саравић Цвијета
Сворцан Богдан
Сворцан Вукота
Сворцан Јела
Сворцан Мара
Секира Алба
Секотић Савка
Симанић Лука
Симатовић Урош
Симић Гојко
Симић Јанко
Симић Милош
Симић Перо
Симовић Ристо

Презиме и име
1897
1913
1914
1915
1912
1901
1915
1851
1896
1914
1910
1899
1858
1878
1913
1869
1913
1911
1914
1907
1856
1851

Година рођења
3. 7. 1916
26. 5. 1916
11. 4. 1916
29. 5. 1916
1. 7. 1916
30. 3. 1916
26. 5. 1916
21. 6. 1916
8. 3. 1916
24. 5. 1916
9. 3. 1916
7. 8. 1916
1. 5. 1916
19. 3. 1916
20. 5. 1916
14. 4. 1916
30. 3. 1916
1. 5. 1916
21. 3. 1916
14. 5. 1916
1. 4. 1916
5. 3. 1916

Време смрти
Дринско
Крушчица
Плана
Лађевићи
Лађевићи
Петојевићи
Лађевићи
Војница
непознато
Корита
Корита
Корита
Рудина
Брдо
Прача
Живаљевина
Пале
Мосоровић
Мосоровић
Столац
непознато
Брусна

Место рођења
Вишеград
Фоча
Билеће
непознато
Билећа
Фоча
Билеће
Невесиње
непознато
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Чајниче
Рогатица
Рогатица
Сарајево
Фоча
Фоча
Вишеград
Фоча
Фоча
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Симоња Ђорђо
Скакавац Перо
Скаковић Стоја
Скилић Малиша
Скипина Данило
Скипина Миливоје
Скипина Перко
Сленковић Стана
Слијепчевић Анђа
Слијепчевић Василија
Слијепчевић Драгица
Слијепчевић Лазар
Слијепчевић Милета
Слијепчевић Новица
Средановић Бранко
Средановић Велика
Средановић Видо
Средановић Јефто
Средановић Стана
Сридовић Миле
Станисављевић Јован
Станић Милица

Презиме и име
1846
1911
1871
1846
1915
1895
1912
1856
1914
1915
1915
1864
1913
1911
1910
1912
1911
1878
1871
1876
1851
1914

Година рођења
8. 5. 1916
26. 3. 1916
12. 4. 1916
1. 3. 1916
23. 5. 1916
4. 6. 1916
27. 5. 1916
28. 5. 1916
14. 5. 1916
4. 6. 1916
14. 6. 1916
6. 3. 1916
12. 6. 1916
21. 6. 1916
16. 8. 1916
5. 9. 1916
21. 7. 1917
5. 3. 1916
23. 5. 1916
6. 5. 1916
6. 3. 1917
17. 6. 1916

Време смрти
Пале
Стајковићи
Стајковић
Кула
Креним
Праца
Круница
Самобор
Самобор
Самобор
Самобор
непознато
Самобор
Самобор
Корјенићи
Вучија Ластва
Коњско
Вучија
Вучија
Папратна
непознато
Врбница

Место рођења
Сарајево
Фоча
Фоча
Рогатица
Фоча
Рогатица
Фоча
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
херцеговина
Гацко
Гацко
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Фоча
непознато
Фоча

Срез
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Станић Милован
Станишић Милан
Станишић Недељко
Станишић Недељко
Станковић Крсто
Станковић Миливоје
Станојевић Симо
Старевић Милица
Старовић Драгомир
Старовлах Васа
Старовлах Милан
Сташевић Мићо
Степановић Душан
Стефановић Ђука
Стефановић Милош
Стефановић Михајло
Стијачић Коса
Стијачић Петруша
Стијковић Марјан
Стикић Миленко
Стојановић Василије
Стојановић Стоја

Презиме и име
1899
1891
1900
1901
1914
1901
1864
1899
1848
1816
1902
1864
1902
1912
1914
1862
1895
1898
1898
1903
непознато
1914

Година рођења
11. 8. 1916
7. 5. 1916
20. 3. 1916
8. 6. 1916
25. 3. 1916
30. 5. 1916
14. 3. 1916
3. 6. 1916
6. 3. 1916
19. 6. 1916
4. 3. 1916
4. 5. 1916
18. 6. 1916
26. 3. 1916
17. 5. 1916
9. 3. 1916
8. 11. 1916
3. 8. 1916
1. 4. 1916
9. 3. 1916
5. 3. 1916
23. 3. 1916

Време смрти
Кошутица
Старонићи
Батово
Батотићи
Рудањ
Месићи
Брусна
Самобор
непознато
Јеловци
Мали Бобић
непознато
Враголови
Ораховица
Стјенице
Враголови
Клобук
Клобук
непознато
Штрпци
непознато
Ћурево

Место рођења
Рогатица
Вишеград
Чајниче
Чајниче
Фоча
Рогатица
Фоча
Гацко
непознато
Сарајево
непознато
Чајниче
Рогатица
Сребреница
Рогатица
Рогатица
Требиње
Требиње
Чајниче
Вишеград
непознато
Фоча

Срез
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Стојановић Стоја
Суботић Мара
Суботић Мара
Суботић Стоја
Суботић Томо
Сурсић Васиљко
Сушић Миладин
Сушић Милана
Суша Митра
Суша Стеван
Сушић Вида
Сушић Раде
Тадић Бранко
Тадић Јелка
Тадић Спасоје
Танасковић Васо
Танасковић Драго
Танасковић Љубо
Танасковић Милан
Танасковић Ранко
Таневић Мара
Таневић Милка

Презиме и име
1908
1841
1906
1914
1913
1913
1915
1909
1913
1915
1914
1915
1914
1915
1912
1876
1903
1889
1878
1912
1906
1910

Година рођења
17. 6. 1916
27. 4. 1916
18. 7. 1916
21. 4. 1916
11. 6. 1916
20. 4. 1916
16. 6. 1916
21. 7. 1916
16. 5. 1916
2. 5. 1916
8. 7. 1916
2. 6. 1916
3. 6. 1916
10. 6. 1916
14. 6. 1916
5. 3. 1916
20. 3. 1916
24. 3. 1916
4. 4. 1916
28. 4. 1917
26. 5. 1916
27. 4. 1916

Време смрти
Јелица
Чемерно
Чемерно
Чемерно
Врба
Крута
Бадујик
Барник
Кљеут
Кљеут
Гарева
Гарева
Санце
Прача
Врхпрача
Чајниче
Рогатица
Горажде
непознато
непознато
Чајниче
Радићи

Место рођења
Фоча
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Рогатица
Рогатица
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Рогатица
Рогатица
Рогатица
Горажде
Чајниче
Чајниче
Вишеград
Вишеград
Горажде
Чајниче
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Тановић Марјан
Тановић Милорад
Тановић Неђо
Тасић Божо
Тасић Неђељко
Тасић Тришо
Тасовић Спасоје
Тепавчевић Видосава
Тепавчевић Страило
Тепачевић Риста
Тешевић Ристо
Тешовић Анђа
Тинтор Перо
Тица Благоје
Тица Борица
Тица Милица
Тица Милош
Тица Ружа
Тица Сава
Тошевић Никола
Тодоровић Јована
Тодоровић Манојло

Презиме и име
1909
1908
1908
1851
1878
1860
1915
1914
1912
1906
1904
1866
1856
1904
1913
1908
1906
1902
1910
1846
1914
1915

Година рођења
2. 1. 1916
4. 1. 1916
19. 5. 1916
2. 4. 1916
18. 1. 1916
7. 3. 1916
28. 5. 1916
12. 3. 1916
3. 6. 1916
10. 6. 1916
12. 6. 1916
9. 4. 1916
18. 8. 1917
5. 12. 1916
30. 5. 1916
18. 4. 1916
6. 7. 1916
1. 6. 1916
16. 5. 1916
23. 3. 1916
15. 6. 1916
5. 7. 1916

Време смрти
Радићи
Радићи
Радићи
Бијела
Даниловићи
непознато
Зерован
Вратковићи
Казанци
Вратковићи
Дринско
Ријека
Гашићи
Коњско
Коњско
Коњско
Коњско
Коњско
Коњско
непознато
Самобор
Колић

Место рођења
Чајниче
Чајниче
Чајниче
Вишеград
Вишеград
Вишеград
Билећа
Гацко
Гацко
Гацко
Вишеград
Фоча
Бос. Градишка
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
непознато
Гацко
Фоча

Срез
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Тодоровић Пере Митра
Томић Цвјетко
Томовић Васко
Томовић Симо
Тошић Јефто
Тошић Петра
Тошовић Милован
Трбо Љуба
Требин Госпава
Тривун Ђорђо
Трифковић Остоја
Трифуновић Перо
Тркља Драгован
Тркља Јања
Тркља Митруша
Тркља Обрад
Тумовић Михајло
Тусац Милорад
Ћетковић Миљка Стоја
Ћетковић Стана
Ћировић Бранко
Ћитић Сава

Презиме и име
1894
1916
1891
1904
1836
1851
1854
1915
1913
1879
1859
1865
1914
1906
1913
1911
1874
непознато
1906
1910
1871
1886

Година рођења
17. 4. 1918
непознато
1. 3. 1916
9. 3. 1916
3. 3. 1916
29. 4. 1916
15. 3. 1916
7. 6. 1916
25. 5. 1916
30. 5. 1916
12. 7. 1916
19. 2. 1917
27. 1. 1916
12. 6. 1916
13. 6. 1916
7. 7. 1916
24. 3. 1916
26. 3. 1916
7. 5. 1916
8. 7. 1916
25. 4. 1916
2. 3. 1916

Време смрти
Врба, Залокница
непознато
непознато
Белени
Судићи
Булоци
Горње
Мрављача
Заовница
Јаворница
Малопоље
Дуганџићи, Олово
Хоџићи
Асица
Хоџић
Скакавац
непознато
Раките
Фоча
Сиња
Штрпци
непознато

Место рођења
Сребреница
непознато
Фоча
Фоча
Чајниче
Сарајево
Чајниче
Фоча
Фоча
Фоча
Вишеград
Кладањ
Билећа
Билећа
Билећа
Билећа
непознато
Рогатица
непознато
Фоча
Вишеград
непознато
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Ћоровић Миладин
Ћосовић Илија
Ћурић Анђа
Ћурић Анђа
Ћурић Анђа
Ћурић Босица
Ћурић Вида
Ћурић Гојко
Ћурић Ивана
Ћурић Митар
Ћурић Петруша
Ћурић Рајко
Ћурић Савица
Ћурић Спасенија
Ћускија Митар
Ујић Милош
Ујић Стево
Уљар Софија
Уљаревић Достина
Уљаревић Ђурђа
Уљаревић Коса
Уљаревић Марија

Презиме и име
1913
1881
1866
1876
1913
1914
1912
1913
1909
1912
1892
1913
1908
1903
1881
1901
1868
1914
1846
1911
1871
1846

Година рођења
28. 5. 1916
5. 3. 1916
22. 3. 1916
25. 4. 1916
10. 8. 1916
13. 4. 1916
30. 1. 1916
8. 6. 1916
22. 3. 1916
5. 7. 1916
30. 4. 1916
8. 6. 1916
25. 1. 1916
12. 3. 1916
29. 4. 1916
29. 2. 1916
9. 5. 1916
15. 6. 1916
14. 3. 1916
1. 3. 1916
15. 4. 1916
4. 5. 1916

Време смрти
Брињице
Бодовићи
Корита
Жупци
Коњско
Коњско
Коњско
Коњско
Коњско
Коњско
Коњско
Коњско
Коњско
Корита
Дончић
Подгај
Штовићи
Устиколина
непознато
непознато
Врбница
непознато

Место рођења
Рогатица
Фоча
Гацко
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Гацко
непознато
Сарајево
Фоча
Фоча
Билећа
Билећа
Билећа
непознато

Срез
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Уљаревић Новак
Уљаревић Трифко
Филиповић Добрисав
Филиповић Крсто
Филиповић Секула
Филурија Ђука
Фргања Стана
Фурдуловић Миле
Фуртула Десанка
Фуртула Марко
Фуртула Недељко
Фуртула Фатица
Фуштар Владе
Фуштар Мара
Цвијетић Јово
Цвијетић Перо
Цвијетић Саво
Цвјетковић Благоје
Целноко Дролна
Црњак Василија
Црњак Вида
Црњак Маринко

Презиме и име
1912
1859
1884
1911
1916
1913
1912
1866
1914
1848
1878
1886
1913
1881
1908
1850
1890
1914
1821
1915
1910
1913

Година рођења
23. 4. 1916
2. 10. 1916
22. 3. 1916
18. 6. 1916
6. 6. 1916
16. 5. 1916
3. 9. 1916
24. 12. 1916
28. 4. 1916
13. 3. 1916
8. 3. 1916
19. 3. 1916
27. 3. 1916
21. 5. 1916
24. 1. 1916
23. 6. 1916
15. 4. 1916
25. 1. 1916
19. 4. 1916
27. 1. 1916
21. 1. 1916
5. 6. 1916

Време смрти
Трновци
Трновци
Добрун
Мјешаја
Мјешаја
Градац
Бијела Вода
Соколовићи
Сопотница
непознато
Богавићи
непознато
Превила
Превила
Риоца
Соколовићи
непознато
Гни
Лубане
Мосоровићи
Мосоровићи
Мосоровићи

Место рођења
Билећа
Билећа
Вишеград
Фоча
Фоча
Фоча
Рогатица
Рогатица
Чајниче
Чајниче
Фоча
Рогатица
Фоча
Фоча
Билећа
Рогатица
непознато
Фоча
Вишеград
Фоча
Фоча
Фоча
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Црњак Сава
Чанчар Алекса
Чобовић Васиљ
Чолаковић Средоје
Џајић Мара
Шакота Алекса
Шакота Стоја
Шакотић Васо
Шакотић Марко
Шакотић Симана
Шакотић Стеван
Шакотић Стјепан
Шаренац Анђа
Шаренац Босиљка
Шаренац Вукосава
Шегрт Војин
Шегрт Војин
Шегрт Даринка
Шегрт Јелена
Шегрт Милорад
Шегрт Радован
Шегрт Сава

Презиме и име
1836
1852
1856
1871
1913
1914
1913
1906
1913
1851
1912
1915
1856
1913
1910
1915
1915
1913
1913
1913
непознато
1915

Година рођења
8. 6. 1916
19. 4. 1916
3. 4. 1916
27. 7. 1916
10. 3. 1916
9. 6. 1916
2. 7. 1916
2. 7. 1916
10. 3. 1916
11. 4. 1916
6. 5. 1916
28. 8. 1916
2. 5. 1916
23. 6. 1916
20. 4. 1916
15. 6. 1916
4. 8. 1916
16. 5. 1916
12. 4. 1916
20. 5. 1916
4. 6. 1916
9. 4. 1916

Време смрти
Мосоровићи
Каровићи
Сенковић
Аморина /Алерина
непознато
Корита
Корита
Оровац
Ластва
Оровац Ластра
Врабовац
Оровац
Ватница
Васеница
Васеница
Аранђелово
Вуција
Вучија
Аранђелово
Аранђелово
Аранђелово
Аранђелово

Место рођења
Фоча
Фоча
Рогатица
Вишеград
Фоча
Гацко
Гацко
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Билећа
Билећа
Билећа
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње
Требиње

Срез
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Шегрт Шћепо
Шијаковић Иван
Шијаковић Крста
Шијан Глигор
Шкиљевић Даница
Шкиљевић Јелка
Шкиљевић Мара
Шкиљевић Милка
Шкиљевић Милосава
Шкоба Јеленка
Шкобо Данило
Шкрабић Мирко
Шкрабица Милица
Шкрба Стево
Шојић Петар
Шојић Милица
Шолаја Марика
Шорак Гојко
Штула Живојин
Шубара Јово
Шуберда Марко
Шуковић Томка

Презиме и име
1913
1888
1891
1836
1914
1896
1914
1915
1910
1912
1915
1910
1876
1908
1873
1905
1914
1913
1859
1880
1861
1909

Година рођења
12. 3. 1916
5. 3. 1916
26. 2. 1916
22. 3. 1916
3. 5. 1916
10. 7. 1916
27. 5. 1916
9. 5. 1916
28. 4. 1916
23. 5. 1916
6. 6. 1916
21. 4. 1916
20. 4. 1916
7. 6. 1916
17. 7. 1916
19. 6. 1916
21. 5. 1916
10. 3. 1916
1. 4. 1916
22. 3. 1916
1. 4. 1916
14. 6. 1916

Време смрти
Аранђелово
Пољице
Велетово
Корита
Изгори
Изгори
Изгори
Изгори
Изгори
Колаковићи
Колаковићи
Драмешина
непознато
Тилова
Јасеник
Јасеник
Ивовићи
Бјелавала
непознато
Лађевци
Лијези
Ковачићи

Место рођења
Требиње
Фоча
Вишеград
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Фоча
Фоча
Гацко
непознато
Сарајево
Гацко
Гацко
Фоча
Кладањ
Сребреница
Чајниче
Рогатица
Гацко
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Шупић Босиљка
Шупић Игњат
Шупић Јанко
Шупић Јово
Шупић Кристина
Шупић Милосава
Шупић Риста
Шупић Тодор
Шуша Алекса
Шуша Милосава
Богдановић Петар
Богићевић Јаблан
Гвозденовић Милан
Дачић Живан
Јевтић Душан
Марић Живан
Павић Бојко
Пауновић Мирко
Пешић Крста
Беретић Радуша
Војновић Нана
Петровић Андрија

Презиме и име
1913
1912
1914
1904
1910
1909
1888
1906
1906
1914
1889
1879
1888
1889
1894
1872
1892
1891
1884
1915
1867
1862

Година рођења
26. 5. 1916
5. 4. 1916
13. 4. 1916
29. 5. 1916
20. 6. 1916
12. 6. 1916
1. 7. 1916
11. 6. 1916
23. 6. 1916
16. 4. 1916
28. 9. 1915
28. 7. 1915
28. 4. 1916
10. 11. 1915
16. 9. 1916
29. 7. 1915
17. 8. 1915
11. 9. 1915
10. 9. 1915
28. 4. 1916
22. 4. 1916
21. 4. 1916

Време смрти
Изгори
Изгори
Изгори
Изгори
Изгори
Изгори
Изгори
Изгори
Дражљево
Дражљево
Раиште
Дреновац
Велики Поповић
Сиечница
Сировци
непознато
Гуштерица
Мала Губица
Грделица
Никшић
Уциће
непознато

Место рођења
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
Гацко
непознато
непознато
Смедерево
Моравски
непознато
Врање
непознато
Крушевачки
Врањски
Никшић
Никшић
непознато
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Бојан Арбутина
Београд
СТРАДАЊА СТАНОВНИШТВА ЦРКВЕНОГ БОКА, СТРМЕНА И
ИВАЊСКОГ БОКА ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Апстракт: Текст говори о страдању становништва у три српска села на Бани
ји (Црквени Бок, Стрмен и Ивањски Бок) у геноциду у Другом светском рату који су
над Србима починиле војне формације Независне Државе Хрватске на челу са усташа
ма, углавном предвођене командантима концентрационог логора Јасеновац и уз подр
шку Римокатоличке цркве.
Кључне речи: окупација, геноцид, Срби, Хрвати, усташе, Немци, Независна
Држава Хрватска, Јасеновац, Банија, Црквени Бок, Стрмен, Ивањски Бок

Села Црквени Бок, Стрмен и Ивањски Бок смештена су у источ
ном делу Баније, уз десну обалу Саве, на простору познатом као Баниј
ски трокут.1 Осим реке Саве, која окружује та села са северне стране, с
њихове јужне стране протиче река Суња и простире се Суњско поље, па
их природне „препреке“ чине поприлично изолованим од осталих насе
ља Банијског трокута, као и од Мославине и Славоније. Прво веће насе
ље у близини је Суња, варошица на путу који повезује Сисак и Јасено
вац, смештена на око 20 километара западно од села, док су друга већа
насеља – као што су Сисак, Костајница и Дубица – удаљенија. Близина
Јасеновца, места на ушћу Уне у Саву, локације где је формиран један од
најозлоглашенијих концентрационих логора у Независној Држави Хр
ватској 1941–1945. године, несумњиво је одредила судбину мештана по
менутих села током Другог светског рата.
1 Територија Банијског трокута оивичена је на југу реком Уном, од Костајнице
до Јасеновца, на истоку реком Савом, од Јасеновца до села Бобавац, док границу на за
паду чине пут и железничка пруга који повезује Суњу са Костајницом.
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Историјска наука је прихватила тврдње да је српско становни
штво на простор Баније пристигло заједно са турским освајачима, сре
дином XVI века, населивши тада подручја око Костајнице, Дубице, Ја
сеновца, Новог са околином, Зриња, Зрињског поља, и око доњег тока
Уне.1 Од тог времена, територија између река Купе и Уне била је под тур
ском управом, осим малог дела Баније који је остао под аустријском вла
шћу, а досељени Срби су послужили као живи бедем одбране Османског
царства. Исту политику према српском становништву, у циљу заштите
граница, почиње да примењује и Хабзбуршка монархија, па средином
XVII века бивају формиране и прве српске насеобине на аустријским
поседима Баније, када по налогу бана Ивана Драшковића, тадашњи бан
ски официр Петар Кеглевић одлази у Босну и отуда доводи припаднике
српског народа.2 Прекретницу у насељавању Баније представља Велики
бечки рат (1683–1699), који су водила два царства, Османско и Хабзбур
шко, а што је за последицу имало потпадање целокупне територије Ба
није под управу Хабзбуршке монархије. По завршетку тог рата, Банија је
била опустошена земља са малобројним становништвом, неспособним
за одбрану границе од евентуалних турских напада. Због тога власти
Хабзбуршке монархије започињу планско насељавање опустелих преде
ла Баније, привлачећи на своју страну дотадашње турске поданике, пре
свега из Босне, а мањим делом и из Херцеговине. Тада, почетком XVIII
века, долази и до формирања села Црквени Бок, Стрмен и Ивањски Бок,
на иначе ретко насељеној десној обали Саве. Становници су били до
сељеници из Поткозарја. Село Црквени Бок је према записима основао
православни свештеник Стојан Тороман. Сва три села била су у потпу
ности православна.3
Према пописима који су у том периоду обављани, сва три села
бележе константни раст становништва током XIX века. Према попису
из 1857. године, у селима је регистровано 1.508 становника, док је кра
јем истог века, број мештана порастао на 2.681. Уочи почетка Другог
светског рата, тачније према попису из 1931. године, у селима је живело
2.725 људи, и то у Стрмену 1.104, у Црквеном Боку 1.107, и у Ивањском
Боку 514 житеља.4 Становништво, готово све православно, организова
1 Манојло Грбић, Карловачко владичанство, књига 1, Карловац 1891, стр. 85.
2 Адам Прибићевић, Насељавање Срба по Хрватској и Далмацији, Виндзор
1955, стр. 39.
3 Filip Škiljan, Akcija Crkveni Bok, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Vol. 37. No.
1, Zagreb 2005, стр. 325 (у даљем тексту: Ф. Шкиљан, Акција Црквени Бок,).
4 Подаци о броју становника преузети са интернет сајта Државног завода за ста
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ло је верски живот саградивши богомоље за своје духовне потребе. У
селу Црквени Бок, године 1810, подигнут је православни храм Преобра
жења Господњег, који је у време Независне Државе Хрватске претворен
у римокатолички, да би недуго потом, 1945. године, био потпуно уни
штен. Данас о постојању тог православног храма сведочи само остаци
звоника на месту некадашње богомоље. У суседном селу Стрмену, 1842.
године саграђен је храм посвећен Светој Ани, који доживљава сличну
судбину као и светиња у Црквеном Боку током Другог светског рата, ка
да је знатно страдао.1 Сва три села су сачињавала православну парохију
архијерејског намесништва костајничко-дворског, у оквиру Горњокарло
вачке епархије.
Након Првог светског рата и стварања прве јужнословенске др
жаве Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, та села настављају да функ
ционишу и у новом политичком, друштвеном и економском поретку.
Уредбом о подели државе на области, од 26. априла 1922. године,
Краљевина је била подељена на 33 области. У оквиру Крајишко-при
морске области налазила се и општина Црквени Бок, коју су сачињавали
истоимено село и Стрмен и Ивањски бок. Од 1929. године општина Цр
квени Бок налазила се у оквиру Савске бановине, све до 1939. године,
када је формирана Бановина Хрватска. У селу Црквени Бок отворена је
и жандармеријска станица.2
Други светски рат на територији Краљевине Југославије започи
ње нападом Немачке 6. априла 1941. године. Војска Краљевине Југосла
вије није била у стању да пружи значајнији отпор далеко снажнијој не
мачкој армији, и након краткотрајног Априлског рата (6–17. април 1941),
представници Краљевине Југославије потписују капитулацију. Терито
рија Краљевине Југославије бива распарчана између окупатора и њего
вих савезника, а у том комадању, свој део колача добијају и усташе, које
проглашавају Независну Државу Хрватску (НДХ), уз свесрдну подршку
великог дела хрватског народа.
Та творевина је формирана током трајања Априлског рата – 10.
априла 1941. године, када је преко загребачке радио станице њено ства
рање озваничио пуковник у пензији Славко Кватерник, а на чело ново
проглашене државе постављен је поглавник Анте Павелић.
Трагична судбина нехрватског становништва (српског, јеврејског
тистику Републике Хрватске: http://www.dzs.hr/
1 Filip Škiljan, Kulturno-historijski spomenici Banije, Srpsko narodno vijeće, Zagreb
2008, стр. 85-87.
2 Ф. Шкиљан, Акција Црквени Бок, стр. 325.
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и ромског) у Независној Држави Хрватској могла се наслутити већ у пр
вим данима постојања те творевине, када је усташки режим донео низ
закона који су дискриминисали остале народе.1 У таквим околностима
долази и до оснивања бројних логора (ликвидационих, концентрацио
них, радних, дечјих), од којих је најозлоглашенији био јасеновачки, чија
је близина утицала на судбину мештана општине Црквени Бок.
О страдању становништва општине Црквени Бок речито говоре
сведочења преживелих мештана која је прикупила Ана Пожар, затим
искази фра Мирослава Мајсторовића-Филиповића и Љубомира – Љубе
Милоша, заповедника логора Јасеновац, потом писма поджупана Нико
ле Бошњака и жупника Аугустина Краља, као и записи из дневника који
је водио Едмунд Глез фон Хорстенау, немачки генерал и војни изасланик
Трећег рајха у Независној Држави Хрватској.
Одмах по успостављању Независне Државе Хрватске уследила
је територијална реорганизација и смена локалних власти. Срби који су
припадали жандармеријском саставу у Црквеном Боку, као и њихов на
редник Станко Абрамовић, по националности Хрват, били су отпуштени
из службе и на њихова места су постављени људи од поверења новоу
становљеног усташког режима, на челу са таборником Мијом Баљаком
из Суњске Греде.2
Према новој административној подели општина Црквени Бок
припала је котару Костајница, у оквиру велике жупе Горе. Преузевши
власт, усташе су предузеле и прве репресивне мере против Срба, па је
тако одмах у заробљеништво, у својству талаца, одведено по 10 најуче
нијих и најбогатијих људи из Стрмена и Црквеног Бока, а њих петоро из
Ивањског Бока. По сведочењу Ђорђа Савурдића, уколико би у селу поги
нуо и један Хрват, или пак Немац, таоци би били побијени.3
Осим заточеништва угледнијих Срба и случајева појединачних
убистава током 1941. године, српско православно становништво је под
вргнуто и прекрштавању, које је обављано у складу са прокламованим
планом о разрачунавању са Србима, према којем је једну трећину треба
1 Закони су, осим осталог, дефинисали расну припадност, забрањена је употреба
ћирилице, донето је упутство за прелазак из једну у другу веру, конфискована је имо
вина српских завода и установа, и на разне начине одузимана су права нехрватском
становништву.
2 Ф. Шкиљан, Акција Црквени Бок, стр. 326.
3 Ана Пожар, Страдање мештана села Стрмен, Црквеног и Ивањског Бока од
усташа у тзв. НДХ, у: Јасеновац: зборник радова Четврте међународне конференције
о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина, 30–31. мај 2007, стр. 356 (у даљем тексту: А.
Пожар, Страдање мештана..,).
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ло побити, другу трећину прекрстити, а остатак протерати. Прекршта
вање Срба било је поверено свештенству Римокатоличке цркве и то је
чињено уз свакојаку потпору највиших државних органа. Речи које је
фра Дионизије Јуричев, свештеник и лични Павелићев капелан, изрекао
у месту Стаза, близу Црквеног Бока, на најбољи начин дочаравају шта
се спремало Србима у Независној Држави Хрватској: „У овој земљи не
може више да живи нитко осим Хрвата, јер ово је земља хрватска, а тко
неће да се покрсти, ми знадемо куда ћемо с њиме. Ја сам у овим горе
крајевима давао очистити од пилета све до старца, а ако буде потребно,
учинит ћу и овдје, јер данас није грехота убити ни мало дијете од 7 годи
на, које смета нашем усташком поретку... Немојте мислити што сам ја у
свећенићкој одори, па не могу, када је потребно, узети стројницу у своје
руке и да таманим све до колијевке, све оно, што је против усташке др
жаве и власти.“1
Верски одсек Државног равнатељства за понову, на чијем се челу
налазио поменути Дионизије Јуричев, био је задужен за прављење пла
нова прекрштавања, као и за слање мисионара на терен. Управо је тај
верски одсек, у октобру 1941. године, упутио писмо Општинском пове
реништву у Црквеном Боку, у коме се наређује да се православна црква
почне преуређивати у римокатоличку, истовремено најављујући да ће на
то подручје бити послат мисионар који ће обавити прекрштавање пра
вославног живља.2 По наређењу из писма се и поступило; православне
цркве у Стрмену и Црквеном Боку су похаране и затворене, а у току рата
и потпуно срушене, док је у села био упућен Аугустин Краљ, мисионар,
католички свештеник и жупник, који је обавио поверени му посао пре
крштавања Срба.
Током читавог трајања рата, Немци су више пута упадали у села и
палили их, уништавајући пре свега непокретну имовину становништва,
или хапсећи и одводећи мештане на испитивање у Хрватску Костајницу,
док су јасеновачке усташе, према сведочењима, таква злодела чинили у
стотинак препада, и сваки пут страдало би и по неколико мештана, који
нису успели да се на време склоне или негде побегну.3 Међу најкрвави
јим усташким нападима су они од 13. и 14. октобра 1942. године када
су усташке постројбе из Јасеновца у походу на села одвеле велики број
становника у јасеновачки логор, на монструозне начине поубијали неко
1 Vladimir Dedijer, Vatikan i Jasenovac: Dokumenti, Izdavačka radna organizacija
„Rad“, Beograd 1987, стр. 457 (у даљем тексту: В. Дедијер, Ватикан и Јасеновац..,).
2 Исто, стр. 457.
3 А. Пожар, Страдање мештана.., стр. 359.
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лико десетина мештана, углавном старије људе, жене и децу, а срећнији
су успели да се спасу бегством.
Разлог због којег су усташе нападале Црквени Бок, Стрмен и
Ивањски Бок, села која су према речима жупника Аугустина Краља „у
потпуности мирно прихватила прелаз с православне на католичку ве
ру“ и чији су се житељи увек „одазивали свакој дужности којој су мо
рали удовољавати према држави“, могао би се потражити у договору са
састанка у згради заповедништва логора Јасеновац, одржаног октобра
1942. године, коме су присуствовали натпоручник Љубо Милош, инже
њер Доминик Хинко Пичили, иначе заповедник радне службе у логору
III Циглана Јасеновац, сатник Ивица Матковић и фра Мирослав Филипо
вић-Мајсторовић, познатији као „фра Сотона“.1 На том састанку натпо
ручник Милош је саопштио како се у поменутим селима наводно налазе
партизани, да су се многи мештани прикључили партизанским једини
цама, да се наоружавају и организују и да представљају велику опасност
за логор Јасеновац.2 Да су те речи натпоручника Милоша биле само пуко
оправдавање већ осмишљене акције потврђује и немачки извештај у ко
ме изричито стоји да „у селу никада досад нису били партизани“, затим
сведочење генерала Глеза фон Хорстенауа „да је то партизански предео,
али да нисмо видели ниједног партизана“3, као и Михајила Ђуричића о
стационирању у Црквеном Боку групе усташа који су у то време свакако
отежавали било какву врсту партизанске акције.
На састанку је договорено да би требало предузети напад и том
приликом присутнима су подељене дужности. Према том плану, фра
Мајсторовић-Филиповић задужен је да остане у логору Јасеновац и да
буде на опрезу јер ће чуварске постројбе логора бити редуциране, ин
жењер Доминик Пичили требало је да организује трупе које ће после
акције прикупљену стоку и опљачкане намирнице допремити у логор,
док су Милош и Матковић са својим људима имали за задатак да опколе
и нападну село. Дозвола, која је стигла из Загреба, од Вјекослава Макса
Лубурића, била је знак да акција почне.4
Усташе су током ноћи опколиле село, а први пуцњи су се зачули
у раним јутарњим часовима 13. октобра 1942. године. Становништво је
1 Milan Bulajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine,
I, Izdavačka radna organizacija „Rad“, Beograd 1988, стр. 281 (у даљем тексту: М. Була
јић, Усташки злочини..,).
2 В. Дедијер, Ватикан и Јасеновац.., стр. 400.
3 Ф. Шкиљан, Акција Црквени Бок, стр. 329.
4 В. Дедијер, Ватикан и Јасеновац.., стр. 400.
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разумљиво било затечено и неприпремљено, међутим, и поред тога изве
стан број људи је успео да побегне, њих око 500, док су остали мештани
заробљени. О појединостима тог злочина сведочи Михајило Ђуричић,
један од очевидаца крвавих злодела, који је успео да у магловитом јесе
њем јутру побегне у шуму. У сведочењу наводи да су усташе пред собом
„гониле жене и дјецу, напола голе, онако како су их истјерали из креве
та“ и да је међу злочинцима био и жупник Августин Краљ који је, каже,
„показивао пут усташама, како да опколе опћину да не бисмо могли по
бјећи у шуму“.1 Своју улогу у том злочину, жупник ипак види другачије
и то износи у писму које је упутио поглавнику Анти Павелићу. У допису
стоји да је био изненађен усташким нападом, који га је, како наводи, за
текао у кући у којој је становао, и да најпре није могао веровати да се
то збива, а потом истиче, очито покушавајући да на неки начин оправда
своју улогу, да је у станици, где су се сместили натпоручник Милош, на
редник Абрамовић и бележник Гаврић, покушавао да спасе поједине љу
де, али му то није пошло за руком. За усташе, који су одводили народ и
пљачкали куће, тврди да је сваки од њих „са собом носио већу или мању
боцу ракије“, да су неки били већ и пијани, и да их је он жестоко укорио
због тога.2 Заробљени Срби су дотерани до реке Саве, одакле су скелом
пребачени у село Лоња, а касније у логор Јасеновац. Из Лоње и осталих
околних села (Бобовац, Сувај, Пуска), у општину Црквени Бок стигло
је око 500 запрежних кола, која су одвозила опљачкану српску имови
ну у оближња хрватска места (Лоња, Бобовац), а затим и у Јасеновац.
Приликом пребацивања заробљених мештана преко Саве, у луксузном
аутомобилу се довезао, по сведочењима мештана, и Вјекослав Лубурић,
командант јасеновачког логора, који је тим својим појављивањем и фор
мално преузео одговорност за напад на поменута села.3
О пребацивању поменутих заробљеника у логор Јасеновац сазна
јемо и из сведочења фра Мирослава Мајсторовића-Филиповића: „Ја сам
остао у логору. Тек послије подне другог дана стизале су у Јасеновац
колоне људи, жена и дјеце, а иза њих кола са запрежном стоком и натова
рена храном. Тек навече касно у ноћ сам сазнао како се одвијала акција.
Ја сам добио налог да придошло људство, тј. сељаке, посебно смјестим
и да се не смије ником ништа догодити, него да се има према њима при
мјенити најбољи поступак.“4 Жене, нејака деца и старци су у Јасеновац
1 Исто, стр. 500.
2 М. Булајић, Усташки злочини.., стр. 280.
3 Ф. Шкиљан, Акција Црквени Бок, стр. 333.
4 В. Дедијер, Ватикан и Јасеновац.., стр. 400.
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пребачени запрежним колима и камионима, док су мушкарци и одрасли
ја деца, према речима Младена Тодоровића, до логора дотерани пешице,
праћени усташама.1 Прешавши пут од 30 километара, пристигли заро
бљеници су се у логору састали са женама и децом, са којима ћу остати
скупа наредних пет дана, све док их опет не раздвоје. Услови живота у
логору Јасеновац били су крајње сурови, поменути заточеници били су
изложени киши и ветру, нису имали никаква заклона, а храна коју су до
бијали, углавном мало брашна или купуса у топлој води, била је бљутава
и количински недовољна. Ипак, заточени мештани нису остали дуго у
логору, јер су на немачко инсистирање ослобођени и враћени у села.
Ваља подсетити да су, док су заточеници спровођени у Јасено
вац, истовремено у селима Црквени Бок, Стрмен и Ивањски Бок, усташе
спроводиле монструозне начине над преосталим мештанима који нису
успели на време да побегну у шуме.2
Избегли народ, када се вратио из шума у села, након три дана, до
чекали су ужасавајући призори. По речима Михајила Ђуричића, једног
од око 500 побеглих мештана, у селу Црквени Бок наиш
 ли су на 34 жртве
које су углавном биле измасакриране, а нечовештво усташког дивљања
најбоље осликава чињеница да су мештани вративши се у село затекли
девојчицу Јелу Ракић (14), набијену на колац и леш младића коме су би
ли одсечени поједини делови тела.3 О нечувеним усташким злочинима
сведочи и Стоја Злокапа, која наводи да су усташе, између села Лоња
и Пуска, „код једне шуме ножевима изболи и поклали“ Ђуру Злокапу
(49) и Милу Ђуричића (56).4 На основу анализе спискова жртава, које је
сачинила Маја Кљаић Вејновић и предала их Музеју жртава геноцида
у Београду, остаће забележено да су усташе приликом упада у села, ок
тобра 1942. године, становништво убијали углавном клањем у породич
ним кућама. О тим злоделима у дневнику који је водио током рата, своје
запажање бележи и Глез фон Хорстенау. Ужаснут вестима о злочинима
у селима Црквени Бок, Стрмен и Ивањски Бок, огорчени генерал Хор
стенау је протестовао код поглавника Павелића и одлучио да се лично
запути у села покрај Саве. Призоре које је видео описује овим речима:
1 Ф. Шкиљан, Акција Црквени Бок, стр. 334.
2 Кад је реч о броју мештана Црквеног Бока које су убиле усташе из Јасеновца
присутна су извесна неслагања. Ана Пожар наводи да је убијено 29 мештана, Михајило
Ђуричић говори о 34 страдалих, док Филип Шкиљан, позивајући се на немачки доку
мент, процењује да је у селу „заклано преко стотину лица, међу којима дванаесторо
мале деце и више жена“.
3 В. Дедијер, Ватикан и Јасеновац.., стр. 500.
4 А. Пожар, Страдање мештана ..., стр. 359.
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„У несрећно село упало је два пута по пет стотина фукара и зликоваца,
старих између петнаест и двадесет година, под командом двојице уста
шких поручника. Побили су све оне до којих су стигли, жене силовали,
а затим мучили све док нису умрле; и децу су убијали. У Сави сам видео
један женски леш ископаних очију и са комадом дрвета угураним у пол
ни орган. Сиротица није имала више од двадесет година када је доспела
у руке овим неманима и вампирима. На углу једне куће гладне свиње су
кидале леш неког мушкарца. Све куће су биле опљачкане.“1 Генерал по
том бележи да је избегле Србе „охрабрила појава немачких тенкова да су
се вратили у своје село“, а њихова лица су и даље одисала страхом.
Срби, који су преживели усташко дивљање и привремено заточе
ништво у логору, населили су поново своја села.
Немачко реаговање на усташке злочине у селима Црквени Бок,
Стрмен и Ивањски Бок, њихова интервенција да заточени мештани буду
ослобођени из јасеновачког логора, као и инсистирање да буде покренут
процес против одговорних за тај случај, по тумачењу историчара Фили
па Шкиљана, није било хуманитарног карактера.2 Такво реаговање Не
маца на акцију усташа било је мотивисано тиме што је било предвиђено
да мештани тих насеља општине Црквени Бок током рата немачким по
садама у околини достављају храну и на тај начин их снабдевају. Усташе
су, другим речима, својом операцијом, убиствима и заробљавањем ста
новништва и пљачкањем њихове имовине директно угрозили интересе
Немаца. Како би ублажили последице усташке операције, Немци су из
вршили притисак на усташке власти и према речима фра Мајсторови
ћа-Филиповића, оштећеним мештанима је „логорска благајна исплатила
веће суме новца као одштете учињене пригодом те акције сељацима“.3
Предводник и главни организатор усташког напада Љубо Милош позван
је у Загреб одмах по окончању акције због тога јер су Немци захтевали
да буду кажњени починиоци злочина.
Фра Мајсторовић-Филиповић у своме сведочењу наводи да је
Милош већ другога дана упућен у Загреб и притворен у затвору „Савска
цеста“. Док је боравио у притвору, немачки војни судови су тражили да
буде изручен њиховим православним органима, међутим, до тога није
дошло, и он је пуштен из затвора већ 23. децембра 1942. године.
Последице које су јасеновачке усташе изазвале тим злочином би
1 Edmond Glez fon Horstenau, Između Hitlera i Pavelića (memoari kontroverznog
generala), Издавачко предузеће „Православна реч“, Нови Сад 2013, стр. 159.
2 Ф. Шкиљан, Акција Црквени Бок, стр. 336.
3 В. Дедијер, Ватикан и Јасеновац.., стр. 401.
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ле су далекосежне. Становништво које је прекрштено на римокатолици
зам годину дана раније и које је извршавало своје обавезе према Неза
висној Држави Хрватској, више није имало поверења у државне власти
и у све већем броју је напуштало своје куће и огњишта прикључујући
се партизанском покрету. У прилог тврдњи да је партизански покрет по
чео у то време да јача у околини поменутих села, иде и податак да су 3.
децембра 1942. године, месец и по дана после усташког напада у тим се
лима, делови Трећег батаљона Банијског народноослободилачког одреда
заузели село Црквени Бок, и при томе заробили 12 усташких жандарма и
домобрана и запленили 14 пушака и око 2.000 метака.1
Наредна 1943. година протекла је без већих организованих уста
шких напада на села и без масовног страдања становништва, али то на
жалост не значи да је мештане заобишао усташки терор. И те године је,
наиме, становништво Црквеног Бока, Стрмена и Ивањског Бока страда
ло од усташа, на кућним праговима, на њивама док су обрађивали земљу,
у оближњим местима, у логорима. Примера ради, те године у Ивањском
Боку, на њиви, заклане су Мара (27) и њена сестра Сава Пећанац (29),
заједно са њиховом мајком, док је у Црквеном Боку, Јово Секулић (64)
убијен тако што су му усташе пуцале у уста. То су само неки поједини
забележени примери како су мештани страдали од усташког терора то
ком 1943. године. Међутим, највећи број мештана је те године окончао
своје животе у логору Јасеновац.
У јулу 1943, у шуми Зеленик крај Црквеног Бока, дошло је до
окршаја између партизана и једне немачке јединице, из кога су парти
зани изашли као победници, јер је немачка команда послала недовољан
број војнике да би могли пружити значајнији отпор партизанској једи
ници.
Година 1944. представља годину највећих страдања у којој су
усташе убиле велики број мештана и годину када су села горела до теме
ља. Масовно страдање Срба започиње у лето те године када јасеновачке
усташе, предвођене Јосипом Матајом, звани Хаџија, упадају у села. Све
дочењем пред Земаљском комисијом за утврђивањем злочина окупатора
и њихових помагача, Јосип Данон, некадашњи логораш Јасеновца у пе
риоду од 1941. до 1945. године, описује Матају као по злу чувеног уста
шког злочинца. Рођен у Босанској Крупи, стар 35 година, по занимању
машиниста-аутомеханичар, био је лични возач Вјекослава Макса Лубу
рића. У Јасеновцу, где је стигао одмах по оснивању тог стратишта, увек
1 P. Brajović, Hronologija oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941–1945, Voj
noistorijski institut, Beograd 1964, стр. 389.
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се кретао у кругу окрутних усташких злочинаца попут Љубе Милоша и
Ивице Матковића. И ноћу је често вршио ликвидације логораша. Током
боравка у Јасеновцу Матаја је постао командант „брзог склопа“ (мото
ризована јединица), формираног од окорелих усташа, већином Херце
говаца из Имотске крајине и бивших легионара са Источног фронта, са
којима је често одлазио у експедиције у српска насеља која су палили и
уништавали, а мештане убијали.1
Једна од таквих усташких експедиција завршила се и стрељањем
становништва у селу Стаза, месташцу у близини општине Црквени Бок.
Усташе су наиме хватале Србе који су се скривали по шумама или код
својих пријатеља Хрвата у околним селима и доводили их у поменуто
село Стаза, где би их затварали у сеоску школу, а затим у предвечерје,
у близини једног шумарка, све редом стрељали. Према подацима које је
Ана Пожар изнела у својим записима, стрељано је 36 Срба.2
Међутим, било је примера и херојског отпора заробљених Срба.
Такав је случај Стојана Арбутине, званог Миле, и Милана Масловара,
који су ухваћени у шуми приликом усташке операције и одведени у Ста
зу, где су такође били заточени у школи. Њих су усташе током дана тера
ле да копају раке замахујући ножевима и претећи им клањем и да им се
ближи судњи час. Стојан и Милан потајно су се договорили да потраже
спас у бежању. У тренутку када је усташа, који их је чувао у школи, за
спао услед пијанства, Стојан и Милан су искористили прилику, узели
његову пушку и бомбу и кренули ка излазу из објекта. На самом излазу,
Масловара је уперио пушку у усташу који се ту нашао, а овај је пре
стрављен пао низ степенице, док је Арбутина узету бомбу бацио међу
усташе које су седеле у дворишту. Док су усташе запомагале, Стојан и
Милан су трчали ка шуми, да се домогну слободе. У томе су и успели.3
Осим у селу Стаза, мештани Црквеног Бока, Стрмена и Ивањског
Бока те 1944. године, страдали су од усташа и у Суњи, Градуси, Бобовцу,
Пуски, Папићима и другим местима широм Независне Државе Хрват
ске, али највећи број њих је трагично окончао у логору Јасеновац.
Поменути Јосип Матаја, заједно са својом групом херцеговачких
усташа, приликом напада на села у јесен 1944. године, до темеља је за
1 Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941–1945. Dokumenta, књига III,
Narodna knjiga, Beograd 1987, стр. 546. Документ број 230 – Zapisnik od 26. maja 1945.
sačinjen u Zemaljskoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Za
grebu na osnovu izjave Jakoba Danona o ustaškim zločinima u koncentracionom logoru
Jasenovac u vreme njegovog boravka u logoru od 1941. do 1945. godine.
2 А. Пожар, Страдање мештана.., стр. 360.
3 Исто, стр. 361.
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палио куће и спровео поробљено становништво у логор Јасеновац. О
великом броју заробљених Срба који су одведени у тај логор сведочи
и депеша коју је Одељење за заштиту народа Хрватске (Озна) упутило
главном штабу Народноослободилачке војске – у њој се наводи да је у
селима остало свега пет кућа које нису потпуно спаљене, да је 70 мешта
на убијено и да је око 1.000 њих отпремљено у логор.1 Већина заробље
них мештана није преживела Јасеновац.
Око стотину Срба из поменутих села 1944. године покушало је да
пронађе спас бегством у Србију, запутивши се из Суње возом ка истоку.
У возу су их чували Черкези и један немачки полицајац, који је спречио
усташе да их изведу напоље. Пристигавши у Београд, ти људи су се при
јавили Комесаријату за избеглице, а затим били распоређени на разне
послове у Београду и околини. Међутим, због разних околности они се
неће дуље задржати у окупираној Србији, већ ће у једном тренутку ве
ћина њих одлучити да се врати у своја родна места. То им није пошло за
руком. На станици у Новској, усташе су сачекале воз којим су се враћа
ли, извукли их из композиције и послали у Јасеновац, где је њихов пут,
нажалост, и завршио.
Са годином 1944. није се окончало затирање српског становни
штва из општине Црквени Бок. У последњој години рата, мада нису за
бележена тако велика страдања као претходних година, становништво
није избегло патње и терор коме је заправо било подвргнуто током целог
рата.
Терор је почео долазити и са друге стране. У Костајници, 1945.
године, Ђуру Јелисавца (53) и његова два сина близанца, Александра и
Ђорђа, убили су припадници партизанског покрета. Тим комунистичким
злочином ипак ће бити стављена тачка на сва страдања и патње кроз које
су прошли мештани села Црквени Бок, Стрмен и Ивањски Бок.
***
Пакао Независне Државе Хрватске, нагласимо на крају, није зао
бишао ни оне најмлађе, најнедужније и најмање криве за све што се де
шавало током Другог светског рата. Пакао Независне Државе Хрватске
није заобишао ни децу.
Према истраживању Маје Кљаић Вејновић страдала су деца:
Стојица Арбутина (17), Љуба Арбутина (15), Јока Балабан (6), Никола
и Јово Балтић (убијени са мајком), Милица Беч (1), Перо Владушић (2),
1 Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941–1945. Dokumenta, књига II,
Narodna knjiga, Beograd 1987, стр. 747.
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Стојица Владушић (4), Марица Вукмир (непуних годину дана), Стојан
Вукота (6), Богдан Вуруна (18), Ђорђе Гарић (6), Милица Гарић (9),
Небојша Докман (12), Милан Докман (непуних годину дана), Јела Дра
госављевић (16), Милан Драгосављевић (16), Илија Дракулић (непуних
годину дана), Јела Ђуричић (15), Саво Злокапа (6), Милица Иванишевић
(12), Саво Качар (10), Никола Качар (8), Сока Кесић (14), Љубица Сека
Кљајић (15), Милан Кукавица (4), Милица Масловара (5), Марица Пеу
лић (4), Никола Пожар (9), Мићо Радовановић (13), Милица Рак (1), Је
ла Ракић (14), Никола Секулић (1), Душан Секулић (13), Божидар Тодо
ровић (непуних годину дана), Стојица Турајлић (12), Љубица Турајлић
(непуних годину дана), Милица Турајлић (2), Стојан Цикота (непуних
годину дана).
***
Током Другог светског рата, од усташког терора над мештанима
села Црквени Бок, Ивањски Бок и Стрмен, страдало је укупно 265 људи.
Из села Стрмен живот је изгубило 128 мештана, из Црквеног Бока 108
мештана, а из Ивањског Бока живот је окончало 29 мештана.
Подаци о броју настрадалих мештана изнети су на основу спи
скова жртава Другог светског рата који се чувају у Музеју жртава гено
цида у Београду. У наставку текста су наведене породице које су постра
дале, као и број настрадалих чланове сваке породице, дат иза презимена
у заградама.
Породице из Стрмена које су пострадале током Другог светског
рата су следеће: Арбутина (9), Бјелац (2), Цикота (3), Чудић (2), Данило
вић (5), Докман (6), Драгосављевић (1), Дракулић (7), Ђуричић (10), Га
рић (8), Јелисавац (5), Качар (6), Кљаић (4), Ковачевић (1), Лађевић (4),
Маљак (1), Масловара (5), Новаковић (3), Папић (2), Пожар (1), Пралица
(3), Радовановић (11), Рак (5), Ракић (3), Рушнов (4), Савурдић (2), Штр
бац (1), Тубић (1), Турајлић (8), Вила (5).
Из Црквеног Бока, породице чији су чланови изгубили животу
су следеће: Беч (3), Бижић (2), Буразор (1), Цикота (4), Чакшираш (1),
Димић (1), Добрић (1), Докман (6), Драгосављевић (3), Ђуричић (2), Гру
бић (1), Иванчевић (1), Иванишевић (2), Каран (1), Кесић (2), Каталина
(1), Коњевић (6), Котур (2), Кукавица (9), Масловара (3), Мазалица (1),
Миљковић (2), Наход (1), Њежић (1), Пекић (1), Пеулић (5), Поповић
(1), Пралица (5), Радовановић (5), Радојевић (2), Секулић (5), Шипов (1),
Тодоровић (8), Тољага (6), Турајлић (2), Влаисављевић (1), Вукмир (1),
Вуруна (1), Злокапа (7).
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У Ивањском Боку су пострадале следеће породице: Балабан (1),
Балтић (3), Цикота (2), Ђуричић (1), Кукавица (2), Миљковић (1), Пећа
нац (3), Поповић (1), Рађеновић (6), Умјеновић (3), Владушић (2), Вуче
новић (1), Вујић (1), Вукота (2).
Резиме
Рад је настао на основу публиковане архивске грађе, релевантне литературе,
мемоара и истраживачких текстова мањег обима. У уводу је приказана ранија историја
ових крајева, у којима је поуздано утврђено вишевековно присуство Срба православне
вероисповести. На документован начин изнети су хронологија и начини страдања ста
новништва три српска села на Банији (Црквени Бок, Стрмен и Ивањски Бок, такозвани
Банијски трокут) од јасеновачких усташа током Другог светског рата, када је геноцид
извршен кроз институције Независне Државе Хрватске, а егзекуцијама су на терену
подршку пружили свештеници Римокатоличке цркве. Поменута је и улога немачких
војника у уништавању српских кућа и покретне имовине. Посебну вредност имају из
води из аутентичних сведочења Срба који су преживели страдања која су их задесила
у јасеновачким логорима, на кућном прагу и другим стратиштима. Истакнута је посеб
на улога у злочину команданата логора Јасеновац Ивице Матковића и фра Мирослава
Филиповића-Мајсторовића. Објављен је и поименични списак страдале српске деце
из три села, са њиховим годинама старости у тренутку страдања. Наведене су и пре
зимена свих породица, чији су чланови били жртве хрватског геноцида над српским
становништвом у том периоду.
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Ненад Антонијевић, историчар – виши кустос
Музеј жртава геноцида, Београд
ОДГОВОРНОСТ АЋИФ ЕФЕНДИЈЕ ХАЏИАХМЕТОВИЋА
БЉУТЕ ЗА ЗЛОЧИНЕ НАД НЕМУСЛИМАНСКИМ
СТАНОВИШТВОМ РАШКЕ ОБЛАСТИ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Апстракт: У тексту се дају чињенице о злочинима над Србима у Ра
шкој области, а за чије страдање несумњиво постоје докази о одговорности ко
лаборациониста, извесног броја муслимана који су сарађивали са окупаторима
у Другом светском рату. Посебну одговорност за ратне злочине почињене над
Србима имао је Аћиф ефендија Хаџиахметовић Бљута.
Кључне речи: Аћиф ефендија Хаџиахметовић Бљута, Срби, муслима
ни, Рашка област, Санџак, Нови Пазар, злочини

Нови Пазар са дежевским срезом (у саставу косовскомитровач
ког округа), био је током Другог светског рата у Србији под немачком
окупационом влашћу. На почетку те окупације смењени су представни
ци државних власти Краљевине Југославије и други чиновници и службеници српске националности: срески начелник, председник општине,
председник Окружног суда, судије и друго особље, као и свих 68 одбор
ника у градској општини. На њихова места су постављени Албанци или
муслимани. Долазак трупа нацистичке Немачке, фашистичке Италије и
Бугарске, Албанци и муслимани су дочекали са одушевљењем, сматра
јући их ослободиоцима.
Адолф Хитлер је 12. априла 1941. издао „Привремене смернице“
немачке Врховне команде за поделу Краљевине Југославије.1 Пре него
1 Опширније о збивањима у Рашкој области и делу Косова и Метохије под не
мачком окупацијом у Другом светском рату у: Бранислав Божовић, Милорад Вавић,
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што је у пракси почела примена тог документа, командант 60. мотори
зоване пешадијске дивизије, генерал-потпуковник Фридрих-Георг Ебер
хард, одржао је 21. априла у Косовској Митровици састанак са групом
утицајних квислинга. Еберхард је наредио организацију квислиншке
управе у свим местима у којима су тада биле лоциране јединице његове
дивизије.1
Смена припадника жандармерије обављена је 23. априла 1941,
мада је жандармерија практично престала да функционише непосредно
после уласка немачких трупа. За команданта среске жандармерије по
стављен је Азем Аџовић, резервни жандармеријски каплар, који је уна
пређен у чин капетана.2
Најистакнутији политичар у Новом Пазару у ратном периоду био
је Аћиф Бљута, који је велики утицај у тим крајевима стекао још у пери
оду између два светска рата.3
Сурова времена на Косову и Метохији, квислинзи и колаборација у Другом светском
рату, Београд 1991, стр. 39-41, 109-112, 118-126, 154-164, 221-223,316-319, 431-443;
Павле Џелетовић Иванов, 21 СС дивизија Скендербег, Београд 1987; Павле Џелето
вић Иванов, Јевреји Косова и Метохије, Беог рад 1988; Павле Џелетовић Иванов, Бали
стички покрет 1939–1952, Масовност, сарадња са италијанским и немачким окупа
торима и злочини над Србима, Београд, 2000.
1 Поред генерала Еберхарда, с немачке стране, на састанку 21. априла, били су
албански квислинзи из Косовске Митровице: Џафер Дева, Шабан Мустафа Гаши и Ру
стем Суводоли; из Сјенице: Омер Чини и Емин Черкез; из Новог Пазара: Аћиф Бљута и
Бахрија Абдурахмановић; из Вучитрна: Јахја Хаџи Џемајли; из Приштине Иљаз Хаџи
Џемајли; из Подујева Шаћир Халили; из Истока Садик Рама и Рустем Садрија; из Пе
ћи: Сефедин Беголи, Џеват Беголи, Петер и Паул Лоренци и из Дренице: Јусуф Гради
ца, Муфтар Хусејини, Садик Зејнели и Мустафа Ибрахими. Џафер Дева је на почетку
тог скупа саопштио присутнима да цивилну власт Немци предају Албанцима. Нико
није полемисао, већ су сви одмах кренули у своја места ради успостављања власти.
2 Жандарми су задржали дотадашње униформе, али су на на главама носили
нове војничке капе са амблемом на коме је била глава козе (то је касније био и један од
знакова СС дивизије „Скендербег“).
3 Опширније о биографији и делатности Аћифа Бљуте у међуратном перио
ду: Живковић Милутин, „Аћиф Хаџиахметовић Бљута, Прилози за биографију 1919–
1941“, Историја XX века, број 3/2012, Београд 2012, стр. 71-94; Аћиф Бљута Хаџиах
метовић (рођен 1887, Нови Пазар – стрељан 1945, Нови Пазар), међу муслиманима
познат и као Аћиф Ефендија. Његов отац Емин се у Нови Пазар доселио из Ђаковице.
Аћифа су ословљавали са „ефенди“ што на турском језику значи „неограничени го
сподар“. Завршио је нижу гимназију у Новом Пазару, а касније је био судски писар
у Вучитрну. Завршио је турску војну академију у Битољу. После Првог балканског
рата и српског ослобођења Новог Пазара, побегао је у Турску. У Нови Пазар вратио
се 1920. да би заједно са Ферхат-бег Драгом основао „Џемијет ел ислами“, муслиман
ско-албанску исламистичку странку. Странка је била активна у Старој и Јужној Србији
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У Новом Пазару је формиран Срески одбор Албанског народног
савеза, чији је председник био Аћиф Бљута, који је истовремено био и
члан председништва те организације у Косовској Митровици. Бљута је
јавно био у добрим односима са Џафером Девом, предводником про
немачке фракције међу Албанцима, док је овај са својим сарадницима,
важио за представника проиталијанске фракције, чији је предводник био
Ферхат бег Драга.
Проиталијански политичари међу Албанцима су се залагали да
Нови Пазар буде прикључен Великој Албанији. Драга је од почетка оку
пације обављао дужност саветника вицекраља Албаније. Драга и Бљута
настојали су да на функцију окружног начелника у Новом Пазару поста
ве поверљивог сарадника. Био је то Бахрија Абдурахмановић, трговац,
уједно и представник немачке фирме Сименс у Београду. Он је, међу
тим, одбио понуду да буде окружни начелник, а касније чак и функцију
среског начелника. Абдурахмановић је иначе био предратни сарадник
немачке војне обавештајне службе (АБВЕР).
Припајање дежевског (новопазарског) среза Великој Албанији ни
је за Немце било прихватљиво, с обзиром на њихове тадашње интересе.
Они су, наиме, из војнотактичких разлога тежили да Нови Пазар буде
део Србије под њиховом окупационом управом. Са те територије су за
право могли да контролишу прилике и у Великој Албанији, тј. у оном
њеном делу који се граничио са дежевским срезом, као и у Црној Гори и
у Независној Држави Хрватској.
За припајање Новог Пазара Црној Гори, под италијанском окупа
цијом, залагао се италијански генерал Пирцио Бироли који је 12. августа
1941. својој Врховној команди изнео предлог о спајању Метохије и дела
Рашке области (Санџака) са Новим Пазаром. Постојали су извесни су
коби интереса када је реч о Новом Пазару, између Немаца и Италијана.
Такође је долазило до сукоба између пронемачких и проиталијанских
(у Македонији, на Косову и Метохији и у Рашкој области). Та муслиманско-албанска
партији је 1924. забрањена због њеног програма и рада на стварању „Велике Албани
је“ и уједињења албанских и рашких муслимана, а утврђено је да је финансирана од
амбасаде Италије у Београду. Почетком окупације 1941, Бљута је постао командант
муслиманских и албанских јединица Новог Пазара и учествовао у борбама против чет
ничких и партизанских снага. Ангажовао се на стварању Велике Албаније, а умешан је
у убиства више хиљада четника и партизана, као и цивилног, немуслиманског станов
ништва Рашке, већином Срба. Због организовања рашких муслимана за борбу против
антифашистичких снага одликован је немачким орденом Гвозденог крста 2. реда. На
кон што су партизани ослободили Нови Пазар у новембру 1944, побегао је и предао
се у Ђаковици. Партизани су га одвели у Нови Пазар где је јавно стрељан 21. јануара
1945. године. Југославија га је прогласила за ратног злочинца.
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присталица у редовима Албанаца.
Било је покушаја припајања Новог Пазара и територији Незави
сне Државе Хрватске. У јуну 1941. једна делегација санџачких муслима
на се с том намером упутила у Загреб, где их је примио лично поглавник
Анте Павелић. Поглавник се сагласио са њиховом тежњом, али је указао
и на чињеницу да су територијална питања, укључујући и измене утвр
ђених тадашњих граница окупационих подручја, значи и Новог Пазара,
у надлежности Немачке и Италије. Павелић је у разговорима са Јоаки
мом фон Рибентропом и Адолфом Хитлером образложио тај захтев за
припајање Новог Пазара Независној Држави Хрватској, износећи став
да су муслимани најчистији део хрватског народа. Поглавник се исто
тако супротстављао италијанском предлогу да се Санџак, укључујући
и Нови Пазар, прикључи Италији. Такође је предлагао и размену ста
новништва: муслимана из Санџака, који су по њему хрватског порекла,
са Србима из Босне. Тежња извесног броја представника санџачких му
слимана да се припоје Независној Држави Хрватској испољавала се и
касније током рата.1 Контакти са усташама су одржавани посредством
„Хрватског клуба“ у Београду. Немци су знали за њихове тежње и актив
ности по питању припајања Санџака Независној Држави Хрватској, али
су их углавном прећутно толерисали.
Албанизација Новог Пазара се огледала у томе што су на јавним
зградама истакнуте немачке и албанске заставе. Свуда су били поста
вљени велики панои са фотографијама Скендербега и Хитлера. Дота
дашњи натписи на српском језику на трговачким и занатским радњама,
кафанама и јавним зградама замењени су новим са албанском језику.
Породична презимена су истовремено прилагођавана албанским (при
мера ради, махом је избацивано „ић“ на крају презимена). Измењени су
и називи улица. Муслиманском становништву наређено је да носе ал
банске беле капе (такозвано кече) уместо фесова. У Новом Пазару су ор
ганизоване прославе, параде, манифестације и митинзи у част немачких
државних празника и сличним поводима (Хитлеров рођендан, немачке
победе на Источном фронту и друго). Активности на албанизацији му
слимана настављене су и током 1942. године.2 Средином јуна одржана је
седница Албанског комитета којој је присуствовао и саветник албанске
1 На почетку окупације 1941. усташе су у једном периоду биле лоциране у делу
Санџака: у Сјеници.
2 Тирану је крајем 1941. посетила делегација „Албанаца“ из Новог Пазара ради
подршке њиховом захтеву за припајање Албанији који су представили као жељу цело
купног муслиманског становништва. У више махова, у ту сврху из Тиране је упућивана
обимна новчана потпора као подршка асимилацији.
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владе Тахир Заими, чувен по пропагирању фашизма и Велике Албаније.1
Албанизација је настављена и почетком 1943. године. До тада поткре
пљиване повољним вестима са Источног фронта, поменуте активности
су убрзо почеле да посустају.
Од првих дана успостављања квислиншке власти на поменутом
подручју спровођене су мере терора над српским становништвом, што
је изазвало његово масовније исељавање. Одузимане су куће Срба и Је
вреја. Наредбе немачких окупатора, посебно о предаји оружја, резулти
рале су тиме да погром још више добије маха. Почела су и убијања Срба.
Први је усмрћен Андрија Сретеновић из Себешева. Саватије Јеремић,
из Јабланице, код Рибарића, јавно је обешен у присуству великог броја
грађана.
У јулу и августу 1941. године Срби су на том подручју вређани,
понижавани и премлаћивани. У таквој атмосфери несигурности више
од 30 српских породица из Новог Пазара и више од 80 њих из околних
села избегло је у унутрашњост Србије. Били су подвргнути обавези при
нудног рада, чували су бандере, радили на подизању стрелишта, копали
ровове, пресовали сено, чистили дворишта и куће у којима су боравили
немачки официри и обављали многе друге послове.
Бљута и његови сарадници заступали су екстремне ставове пре
ма Србима. Он је био организатор паљења српских села и убијања Ср
ба у Ибарском Колашину 1941. године. Његова фракција залагала се за
ликвидацију Срба и њихов прогон са територија где су Албанци били
на власти. Један од најмасовнијих напада албанских вулнетара под ко
мандом Бљуте на српско становништво организован је у периоду од 30.
септембра до 10. октобра 1941, а на мети су им се нашла српска села на
том подручју. Убијено је око стотину људи, а већина српских села Ибар
ског Колашина је спаљена. Уз помоћ припадника јединице са више сто
тина пушака из италијанске окупационе зоне ХАџиахметовић Бљута је
извршио два масовна напада. Само у налету вулнетара крајем септембра
1941. на подручју општине Бањска убијено је најмање 46 Срба. Најма
совнији злочини су почињени 1. и 2. октобра 1941. године на подручју
Ибарског Колашина, Рогозне, Бањске и Ибарске Слатине. У том периоду
мештани бројних српских села на територији између Косовске Митро
вице и Новог Пазара претрпели су тешка страдања: убиства, протерива
1 Заими је на то подручје упућен да помогне на реализацији планова велико
албанске пропаганде. У име владе, обећавао је материјалну и моралну помоћ, као и
подршку настојањима за одвајање од Србије. Одржао је и саветовање са угледнијим
муслиманима посвећено албанизацији локалног становништва.
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ња, уништавање имовине, одвођење стоке и тако даље.1
Вулнетари су масовни поход на Ибарски Колашин организовали
крајем септембра 1941. године. Тај злочин, због последица које је имао
по српско становништво, Немци ће у својим извештајима и другим до
кументима називати „крвави талас“. У нападу је учествовало више хи
љада вулнетара и жандарма, као и припадника муслиманске милиције
из тутинског среза. На десној обали Ибра, људством које је надирало из
правца Косовске Митровице командовао је Бислим Бајгора, бивши ју
гословенски жандарм. Предводник вулнетара на левој обали Ибра био
је Идриз Реџа, до рата председник општине у Жабарима код Косовске
Митровице. Вулнетарима из Дренице командовао је Шабан Полужа, из
Истока.
Напад на Ибарски Колашин почео је са метохијске стране, а село
Бања је било прво на удару. Том приликом је велики отпор вулнетарима
пружио Андрија Ковачевић, који је за неколико сати сукоба убио неко
лико вулнетара. Када му је нестало муниције, активирао је ручну бомбу
и тако окончао своје храбро супростављање нападачима.
Вулнетари су имали подршку припадника италијанске војске ко
ји су из топова и минобацача гађали народ који је бежао. Од артиље
ријске ватре страдало је 12 људи. До 10. октобра 1941, до када је трајао
„крвави талас“, спаљен је велики број српских кућа у селима Ибарског
Колашина.2
Готово сви немачки извештаји Крајскомандантуре из Косовске
Митровице, упућени претпостављеној команди, говорили су да су вул
нетари и жандарми у Ибарском Колашину починили „страховита неде
ла“. Истицано је да су сва села расељена, а читав крај уништен.3
Српско становништво колашинских села претрпело је током рата
велике губитке. Не само да су остали без имовине, већ је забележен и
велики број људских жртава. Само у 1941. од вулнетара је страдало 150
грађана. Наредне, 1942. године, када су села остала готово пуста, убије
1 Косово и Метохија – век важних догађаја, 1912–2012, Београд 2012; Војислав
Јевтимијевић, Северно Косово кроз историју до краја XX века, с посебним освртом на
Бањску, Београд 2008, стр. 216 и 276.
2 Нападнута српска села у Ибарском Колашину: Зупче, Јагњеница, Прелаз, Ру
јиште, Падине, Козарево, Кобиља Глава, Доње Вараге, Стрмац, Угљаре, Резала, Брњак,
Крлигате, Дрен, Црепуља, Загуљ, Калудра, Јабука, Горњи Јасеновик, Ковачи, Чечево и
Бања.
3 Архив Музеја жртава геноцида, дигитализована грађа, Лични фонд „Брани
слав Божовић“, збирке: Немачка грађа, Косово и Метохија, нерегистрована грађа; Вој
ни архив, Немачка архива, „Праг“, р. 8, сн. 515.
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но је још 39 мештана, а у 1943. години страдала је 91 особа. Велики број
избеглица због тешких услова живота далеко од родног краја почео је да
се враћа у пролеће 1942. у куће на периферији Ибарског Колашина које
нису биле спаљене. Током дана обрађивали су имања, размењујући оно
мало стоке и алата. Пошто су их гаранције окупаторских власти увера
вале да ће бити безбедни, вратили су се на згаришта и обнављали куће.
Вулнетари и жандарми су, међутим, користили и даље одређене прилике
за нападе на становништво али не тако интензивно као раније.
У општини Лепосавић, у селу Лешак, 2. фебруара 1942. убијена
су тројица имућних Албанца, трговци на велико: Јахја Жуби, Абедин
Јола и Ћазим Каљавеши. Сва тројица су важили за људе политички не
ангажоване и уживали су приличан углед у Косовској Митровици. Њи
хово убиство, чији је мотив била пљачка, наишло је на осуду и локалних
Срба. Албанско квислиншко вођство, међутим, наумило је да тај злочин
искористи за обрачун са Србима.1 Иако су обављене у највећој тајности,
припреме за остварење те намере су откривене.2 О свему су обавеште
ни и Немци у Крајскомандантури. Крајскомандант је у току ноћи позвао
на састанак Ферхата Драгу, Шабана Мустафу Гашија, Вехби Фрашери
ја, Аћифа Бљуту, Бајазита Бољетинца и Ибрахима Љутвија и енергич
но од њих захтевао да спрече крвопролиће. Они су били приморани да
поштују ту наредбу. И поред свега, известан број најекстремнијих Ал
банаца упутио се у град и премлатио неколико Срба који су се затекли
на улицама. Потом је албанска жандармерија растерала демонстранте.
Крајскомандантура је посредством својих канала сазнала да је опера
цију припремио и наредио Ферхат Драга уз подршку петорице млађих
жандармеријских официра, дошљака из Албаније. Вођство Албанског
народног савеза је сазнало да је акцију провалио Никол Ђони, па је он
био приморан да побегне из Косовске Митровице.3
1 Албански квислинзи су тада мобилисали људство и спровели обимну рацију
по селима. Акција је по угледу на „крвави талас“ требало да буде реализована у Косов
ској Митровици. На челу операције били су представници Албанског народног савеза.
Планирано је да се 5. фебруара увече, у околини Косовске Митровице, на простору Жа
баре–Кошутово–Брабонић, концентрише више хиљада вулнетара и мештана, претежно
из Дренице и околине, и да сутрадан изјутра почну антисрпске демонстрације, како би
се испровоцирао обрачун и изазвало крвопролиће.
2 Жандармеријски потпоручник Ђоко Ђокић и ађутант командант жандармери
је Бајазита Бољетинца обавестио је о томе Зенона Демића, делегата Недићевог Мини
старства финансија за округ. Увече, истог дана, жандармеријски наредник Никол Ђони
саопштио је Демићу информацију добијену од Ђокића, потврдивши да се припрема
одмазда над Србима.
3 Никол Ђони је у Србији ступио у Српску државну стражу и истакао се у борби
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Значајну улогу у стварању и руковођењу оружаним формацијама
Албанаца на поменутој територији имала је Друга призренска лига, фор
мирана 16–19. септембра 1943. године у Призрену, која је прокламовала
уједињење Косова и Метохије, Дебра, Струге, Улциња и Тузија с Ал
банијом.1 Најистакнутији руководиоци Лиге били су Реџеп Митровица,
Џафер Дева, Бедри бег Пејани, Аћиф Бљута и Арслан Бољетинац. Друга
призренска лига окупила је најистакнутије сараднике окупатора, од ко
јих ће већина касније бити проглашена ратним злочинцима.2
У другој половини 1943. године Немци су мобилисали Албанце
за 13. СС „Ханџар“ дивизију. Већину те формације чинили су муслима
ни са подручја Независне Државе Хрватске. Команда 21. СС дивизије
„Скендербег“ формирана је средином 1944. у Призрену. Командни кадар
су чинили немачки официри, а остало су били Албанци и муслимани из
Новог Пазара и околних места. За дивизију је до 25. септембра 1944. ре
грутовано 11.398 припадника, 9.275 их је проглашено за војно способне,
а у њене редове је ступило 6.491. мушкараца. У акцији прикупљања до
бровољаца за све оружане муслиманске формације главни агитатори би
ли су имами-хоџе. Значајну улогу у формирању две СС дивизије („Хан
џар“ и „СкендербегВ) одиграо је Емин ел Хусеини.3 Дивизија је октобра
1944. наименована у Борбену групу „Скендербег“, са три батаљона – у
Приштини, Пећи и Ђаковици. Дивизија је учествовала у борбама против
припадника Народноослободилачке војске Југославије у Црној Гори.
против партизана, због чега је похваљиван и награђен пиштољем. Крајем 1942, његова
јединица прекомандована је у Косовску Митровицу, где га је Бајазит Бољетинац одмах
ухапсио под оптужбом да је комуниста и предао га Гестапоу, који га је спровео у логор
на Бањици, у Београду. Недићева влада покушавала је да га ослободи, али Немци нису
пристали и касније су га стрељали.
1 У Статуту Друге призренске лиге стајало је да та организација има за циљ за
штиту „ослобођених земаља“, као и албанских територија бивше Југославије. У члану
2. Статута наведено је: „Као средство за остварење овог циља прикупљаће се доку
мента о Албанцима поменутих територија и физички и морално организовати њихова
заштита“.
2 Припреме за њено оснивање отпочеле су одмах после пада режима Бенита
Мусолинија и томе су као најагилнији показали Џафер Дева, Бедри бег Пејани, Аћиф
Бљута и Арслан Бољетини, заједно са шефом Првог одељења београдског Абвера ка
петаном др Јозефом Матлом и СС капетаном Гинтером Хауздингом.
3 Жени Лебл, До „коначног решења“: Јевреји у Србији, Београд 2002; Жени
Лебл, Хаџ Амин и Берлин, Београд 2003: Емин ел Хусеини био је велики јерусалимски
муфтија, који је 1931. одржао свеисламски конгрес на коме су учествовали и муслима
ни из Краљевине Југославије. Велики муфтија је 1943. године посетио Загреб, Бањалу
ку и Сарајево. Док је боравио у Сарајеву, делегација сачињена од Албанци са Косова и
Метохије и муслимана је великом муфтији уручила поклон.
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У Новом Пазару су спроведене две мобилизације, прва 10. марта
1943, а друга 12. јуна исте године. Након четворомесечне обуке у Не
мачкој и Француској нови војници ступају у 13. СС дивизију „Ханџар“.
Обе дивизије – „Ханџар“ и „Скендербег“ – починиле су тешке злочине
над цивилима и заробљеним припадницима антифашистичког покрета.
Аћиф Бљута је успоставио везу и са балистима Шабана Полуже.
Немци су крајем 1943. године од муслиманског живља формирали и та
козвану Шуц-полицију, која је бројала људство једне чете. Командант те
јединице био је муслиман Бико Дрешевић.1
Крајем децембра 1943. и у јануару 1944. балисти и муслимани су
у међусобним договорима планирали напад на Колашин, намеравајући
да остваре спајање са албанским територијама у Метохији и са мусли
манским у Новопазарском санџаку. Почетком фебруара 1944. започели
су напади. Команданту Бљути дојављено је да је Колашинска четничка
бригада распоређена на положајима у подкопаоничким селима и на пру
зи Краљево–Косовска Митровица. То је био сигнал за још један напад на
Колашин, овога пута појединачан и дуготрајан без удруживања са вулне
тарима и балистима. Таква стратегија је одабрана због тога што канце
ларија Крајскоманде у Косовској Митровици није одобравала бруталне
активности балиста и муслимана на начин на који су то до тада спрово
дили. Бљута је одржавао сталне контакте са балистима са којима је де
лио пљачкашки плен, па је фебруара 1944. искористио одсуство одбране
Колашина за напад из правца Рогозне на село Бубе и том приликом је
заробио 13 мушкараца. Стрељање ухапшених преживео је само Сталета
Михајловић. Масакр Срба у селу Мојстир био је још крвавији.2
Штаб Копаоничког партизанског одреда, стациониран на ослобо
ђеној територији у Рашкој, ангажовао се да се борбе обуставе и усмере
према окупатору. Партизан Зенун Хасковић упућен је у Нови Пазар и
у разговору са представницима муслиманских и албанских квислинга,
предложио обустављање борбе против четника, успостављање слобод
ног саобраћаја између Рашке и Новог Пазара и дозволу да партизани уђу
у град. Аћиф Бљута му је узвратио да албанска власт никоме неће дозво
лити улазак у Нови Пазар, захтевајући истовремено да Срби признају да
1 Павле Џелетовић Иванов, „Аћим Бљута вођа крвавог таласа“, Вечерње ново
сти, Београд, 15. септембар 2012.
2 Исто. Само у једном дану муслимани су стрељали 32 мушкарца из Мојстира.
Међу њима било је по двоје или троје мушких чланова из једне породице, било је очева
са по два сина, као и неколико дечака. За разлику од балиста, муслимани нису нападали
и хапсили жене и старе особе, већ само мушкарце способне за борбу или оне који ће
то ускоро бити.
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је Нови Пазар недељиви део Велике Албаније.
Бљута је уз помоћ Даце и Абдурахмановића опскрбљивао мусли
мане оружјем које су опљачкали, а већину су добили од Немаца. Оружје
су употребљавали против четника, партизана, али и оних Срба који нису
били војно ангажовани.
Резиме
Овај текст представља покушај да се анализом архивске грађе и историограф
ске литературе подсети на један сегмент страдања српског народа у окупираној Југо
славији. У овом случају, реч је о бруталним злочинима у Рашкој области, за које су од
говорни муслимански колаборационисти, сарадници немачких нациста и италијанских
фашиста. У овом раду је преко архивских докумената потенцирана одговорност за зло
чине Аћифа Бљуте, муслиманског политичара, који је углавном деловао са колабора
ционистима из редова Албанаца са Косова и Метохије, и подржавао стварање државе
Велике Албаније, са Рашком облашћу у њеном саставу. У програму албанских колабо
рациониста није било места за православно становништво у држави коју су створили
уз помоћ Сила осовине.
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Прилог
У општини Тутин постоје два насеља истог имена: Источни Мој
стир насељен Србима и Западни Мојстир насељен муслиманима.
Списак страдалих Срба у злочинима припадника јединица Аћи
фа Хаџиахметовића Бљуте у Источном Мојстиру:
1. Бојовић (Гаврило) Стануша, рођена 1915, убијена 1942,
2. Бојовић (Милета) Милентије, рођен 1898, убијен 1943,
3. Бојовић (Милета) Радуле, рођен 1882, убијен 1943,
4. Бојовић (Милета) Ратко, рођен 1883, убијен 1943,
5. Бојовић (Милета) Ратко, рођен 1892, убијен 1943,
6. Бојовић (Радуле) Јевто, рођен 1906, убијен 1943,
7. Бојовић (Вукић) Богдан, рођен 1899, убијен 1943,
8. Бојовић (Вукић) Јеврем, рођен 1902, убијен 1943,
9. Чукић (Миливоје) Перо, рођен 1890, убијен 1943,
10. Чукић (Нн) Полексија, рођена 1894, убијена 1943,
11. Чукић (Пера) Тино, рођен 1910, убијен 1943,
12. Ђиновић (Милован) Милутин, рођен 1863, убијен 1942,
13. Ђиновић (Нн) Станисава, рођена 1900, убијена 1942,
14. Ђиновић (Петко) Велимир, рођен 1894, убијен 1943,
15. Ђиновић (Рафо) Јефто, рођен 1912, убијен 1943,
16. Ђиновић (Вилотије) Саватије, рођен 1883. Србин, убијен 1943,
17. Марашевић (Анђелко) Рајко, рођен 1901. Србин, убијен 1945,
18. Марашевић (Анђелко) Влајко, рођен 1898. Србин, убијен
1943,
19. Марашевић (Мирко) Заро, рођен 1897. Србин, убијен 1943,
20. Марашевић (Самоило) Милорад, рођен 1903. Србин, убијен
1943,
21. Марашевић (Заро) Арсеније, рођен 1920. Србин, убијен 1941,
22. Пантовић (Јован) Маринко, рођен 1903. Србин, убијен 1943,
23. Пантовић (Петко) Милија, рођен 1908. Србин, убијен 1943,
23. Пантовић (Петко) Мина, рођен 1897. Србин, убијен 1943,
24. Пантовић (Радоња) Ратко, рођен 1894. Србин, убијен 1943,
25. Пантовић (Рафо) Гвозден, рођен 1903. Србин, убијен 1943,
26. Пантовић (Ратко) Божо, рођен 1902. Србин, убијен 1943,
27. Пантовић (Ратко) Симо, рођен 1898. Србин, убијен 1943,
28. Вранић (Мартин) Михаило, рођен 1909. Србин, убијен 1944,
29. Вранић (Мартин) Самаило, рођен 1906. Србин, нестао 1943,
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30. Вранић (Веља) Радоје, рођен 1902. Србин, убијен 1943,
31. Вранић (Видо) Вука, рођен 1907. Србин, убијен 1941.
(Архив Музеја жртава геноцида, Жртве рата 1941–1945, База по
датака Жртве рата 1941–1945, Србија II, Музеј жртава геноцида, Београд
2009. стр. 1263.)
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Бојан Ђокић, историчар – стручни сарадник
Музеј жртава геноцида, Београд
СТРАДАЊЕ ЈЕВРЕЈА МАКЕДОНИЈЕ У ЛОГОРУ НА БАЊИЦИ1*
Инсект под каменом има право да се осећа сигурним   
и да верује да га неће згазити надмоћна чизма.
Graham Grin, Ministarstvo straha, Beograd 1960, 47.
Апстракт: На основу архивске грађе Музеја жртава геноцида у Бео
граду и допунске литературе, у овом раду анализирамо страдање Јевреја Ма
кедоније у озлоглашеном нацистичком логору на Бањици у Београду. Тај ло
гор био је највећи концентрациони логор на подручју окупиране Србије 1941–
1944. године. Поред тога што је био сабирни, био је и егзекуцијски логор. У
раду су наведена имена и презимена Јевреја рођених у Македонији (и њихови
персонални подаци), који су страдали у бањичком логору, а којих нема у по
пису логораша у делу Историјског архива Београда Логор Бањица: логораши:
књиге заточеника концентрационог логора Београд – Бањица (1941–1944).
Поред нових података о страдалима у логору на Бањици, у овом раду говори
мо и о злочинима који су произашли из људског зла и о Холокаусту, највећој
пошасти Другог светског рата.
уст.

Кључне речи: Јевреји, Македонија, логор Бањица, страдање, Холока

Увод
Други светски рат, несумњиво, представља декаденцију човечан
ства, превасходно због тога што је збир настрадалих достигао страхо
вите размере. Свирепост и суровост надмашили су схватање „нормал
1 *Овај рад излаган је на Међународном научном скупу Јевреји Македоније:
историја, традиција, култура, језик и религија одржаном у Скопљу децембра 2014.
године и објављен је на енглеском и македонском језику у Македонији.
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ног“ човека и померили границе ума. Прогонство Јевреја само је једна
епизода зла Другог светског рата, током којег нацисти нису показали
разумевања ни према коме. То није био сукоб једнаких противника, већ
иживљавање надмоћног.
Планско и систематско уништење неколико милиона Јевреја у
Европи у поменутом периоду представља велику срамоту свих европ
ских народа. Трагична судбина европских Јевреја исказала се и у њихо
вом страдању у Краљевини Југославији. Прогон Јевреја у Краљевини
Југославији под нацистичком и фашистичком окупацијом представља
заправо саставни део историје Холокауста, јер је и та држава била једна
од територија њиховог страдалишта.
Антисемитска политика у Краљевини Југославији испољавала се
и пре немачке окупације.1 Одмах по заузимању земље, немачка окупа
циона власт започела је процес физичке ликвидације Јевреја. За органи
зацију и реализацију Холокауста у Србији одговорна јесте нацистичка
окупациона власт, али су јој у томе помагали домаћи сарадници уче
ствујући у регистровању и хапшењу Јевреја, те тако део одговорности
за „коначно решење јеврејског питања“ у Србији сноси српски колабо
рационистички режим (Комесарска влада Милана Аћимовића, а потом
Влада народног спаса Милана Недића). Једно од страдалишта Јевреја у
Краљевини Југославији био је и логор на Бањици.
Намера нам је да на основу литературе и расположиве архивске
грађе прикажемо страдање Јевреја рођених у Македонији у логору на
Бањици и споменемо њихова имена која су наведена у бази података
„Жртве рата 1941–1945“ Музеја жртава геноцида у Београду.2 Рад се од
1 Више о антисемитизму у Краљевини Југославији у: Милан Кољанин, Јевреји и
антисемитизам у Краљевини Југославији 1918–1941, Београд 2008.
2 У раду је коришћен делимично ревидиран попис „Жртве рата 1941–1945“ из
1964. године. Пописна комисија је утврдила да је 1964. године начињен читав низ про
пуста при сачињавању пописа имена, тако да су њиме обухваћене 597.323 особе, што је
56–59% од броја страдалих оних које је требало обухватити пописом (између 1.016.000
и 1.056.000), не рачунајући најмање око 50.000 квислинга, као ни око 40.000 Јевре
ја и Рома за које није имао ко да да податке. (Žrtve rata 1941–1945 – Rezultati popisa,
Savezni zavod za statistiku (SZS), Beograd 1966 – reprint 1992, 7). Према томе, попис је
обухватао између 51,7 и 54% стварно страдалих, па је на коришћење пописа стављен
ембарго, који је потрајао до 1992. године. Користећи се разноврсном архивском грађом,
општинским документацијама, пописима СУБНОР-а (за поједине општине), моногра
фијама и хроникама појединих области, општина, насеља, црквеним књигама, анкет
ним формуларима у СЗС-у је, уз помоћ Музеја жртава геноцида, 1995. године отпочео
рад на ревизији пописа који је трајао до 1999. године. Од 2003. године Музеј жртава
геноцида самостално обавља ревизију пописа. Циљ је да буду обухваћене све особе са
простора некадашње СФРЈ без обзира на националну, верску, етничку, политичку или
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носи само на Јевреје рођене у Македонији. Разматрање злехуде судбине
свих Јевреја који су били настањени у Македонији и оних који су се на
том подручју задесили кад је почео рат или су ту побегли, као што је то
случај са неколико стотина углавном београдских Јевреја, изискује ви
шегодишње истраживања1, сложено и исцрпно. Због тога је наше истра
живање ограничено искључиво на Јевреје рођене у Македонији.
Концентрациони логор „Бањица“
Концентрациони логор „Бањица“ формиран је у окупираној Ср
бији за припаднике антифашистичких покрета, комунисте, либералне
интелектуалце и све остале категорије грађанства непријатељски на
стројене према немачкој војсци и српским колаборационистичким вла
стима. Логор на Бањици је био сталног карактера и на самом почетку је
имао, да тако кажемо, месно значење. Био је сличан другим логорима
који су основани на територијама под управом Рајха: свакодневне појаве
и у овом логору биле су страдања, физичко и ментално мучење заточе
ника, глад, болести, стрељања итд. Истине ради, ваља казати и то да је
логор на Бањици имао мање капацитете у односу на слична стратишта у
источној Европи и самој Немачкој.
Концентрациони логор „Бањица“ налазио се на територији гра
војну припадност, чиме би се отклонио један од основних недостатака пописа, а то је
непописивање квислинга, као и да се идентификују Роми који нису посебно пописани
1964. године, већ се углавном воде као Срби, Хрвати или Муслимани. Ревидираним
пописом до сада је обухваћено 657.128 страдалих, што је 58,67 до 61,41% од њихо
вог процењеног броја (1.070.000–1.120.000 особа). Резултати пописа су класификовани
према месту рођења страдалих, па је извесно и да је одређени број њих променио ме
сто боравка, што делимично утиче на прецизност изнетих података, али не у мери која
би нарушила њихову веродостојност. (Архив Југославије, Фонд 179 – Попис „Жртве
рата 1941–1945“ из 1964. године; Архив Музеја жртава геноцида, Фонд „Жртве рата
1941–1945“, база података „Жртве рата 1941–1945“); Драган Цветковић, „Сребрени
ца у Другом светском рату – нумеричка анализа стварних људских губитака“, Токови
историје, бр. 3, 2009, 64.
1 Због терора који су спроводили припадници Гестапоа, око 300 Јевреја из Ср
бије, углавном из Београда, побегло је у Македонију, надајући се да ће тамо наћи уто
чиште и склониште. У највећем броју настанили су се у Скопљу. На позив полиције
у том граду у новембру 1941. године да им се, ради евиденције, пријаве сви Јевреји
избеглице, известан број њих је то и учинио. Према доступним подацима, реч је о 48
Јевреја. Њих су припадници бугарске полиције ухапсили и предали Немцима 27. но
вембра. Немци су их потом пребацили у Београд и стрељали у Јајинцима 3. децембра
1941. године (The Crimes of the Fascist Occupants and their Collaborators Against Jews in
Yugoslavia, prepared by Danko Vasović, Belgrade 2005, 189-190, reprint of first edition).
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да Београда. Логор је основан практично у самом граду, на месту где
се налазила зграда бившег 18. пешадијског пука Војске Краљевине Ју
гославије.1 Оснивање логора у самом граду имало је за циљ да додатно
застраши грађане Београда.2
Логор је био у функцији 39 месеци: од 9. јула 1941, до 3. окто
бра 1944. године, када је расформиран.3 Процењује се да је у периоду
1941–1944. у логору било заточено око 30.000 људи.4 У сачуваној еви
денцији заточеника бањичког логора наведена су имена 23.244 логораша
различитих националности, а њих 4.286 је изгубило живот.5
За управника логора „Бањица“ постављен је Светозар Вујковић,
бивши шеф IV антикомунистичког одсека београдске полиције, који је
на том месту остао све време постојања логора. Његов заменик био је
полицијски агент Ђорђе Космајац, кога су комунисти убили 1942. го
дине. Обојица су остала упамћена по бруталности према ухапшенима.
Космајца је наследио Првослав Одовић, а њега Видосав Јефтић.6 Пото
њег је, неколико месеци уочи расформирања логора, заменио Радомир
Чарапић.7
У проучавању историје Холокауста у Србији незаобилазно место
припада логору на Бањици, због тога што су у њему страдали и Јевреји
из Србије.8 Међу утамниченима и страдалима осим београдских било
је и Јевреја који су довођени из других делова Краљевине Југославије.
Поред домаћих, међу јеврејским страдалницима било је и „странаца“ и
избеглица из европских држава који су се затекли на територији Краље
вине Југославије у време избијања рата. До данас није прецизно утврђе
но колико је укупно Јевреја било заточено и страдало у логору на Бањи
ци.9 Према доступним подацима, кроз тај логор прошло је 688 Јевреја:
1 Sima Begović, Logor Banjica 1941–1944, knj. 1, Beograd 1989, 30 (у даљем тек
сту: С. Беговић, н. д.,).
2 Логор Бањица: логораши: књиге заточеника концентрационог логора Бео
град–Бањица (1941–1944), Том I, књ. 5, приредили Евица Мицковић, Милена Радојчић,
Београд 2009, 17 (у даљем тексту: Логор Бањица..,).
3 Логор Бањица.., 17.
4 Исто, 7.
5 Исто, 7, 24.
6 Исто, 18; С. Беговић, н. д., 71-74.
7 С. Беговић, н. д., 72.
8 Логор Бањица.., 21.
9 Исто; Бранислав Божовић, Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941–
1944, Београд 2004, 300-301. Процењује се да је око 900 Јевреја било заточено на Ба
њици. (прим. аутора)
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Немци су убили 382, а њих 186 је послато у логор „Сајмиште“1 где су
такође убијени, 103 особе су преузели припадници СС и Гестапоа, док
су поједини послати на присилни рад на друга места, а ретки срећници
и спасени.2 Нема спора да су Јевреји у логор довођени искључиво због
„расног порекла“.
Заточеници логора су довођени из целе Србије. Далеко најброј
нији међу њима били су Срби. Поред њих, било је и припадника других
југословенских народа, затим Грка, Албанаца, Пољака, Чеха, Руса, Ма
ђара и Румуна.
У логору се смрт подједнако надвијала над свима, без обзира на
националност, старост, пол, држављанство, социјални статус или неко
друго својство. Заточеници из логора на Бањици убијани су на страти
шту у селу Јајинци, у околини Београда, на путу Београд–Авала, где су
организована масовна стрељања.3 Известан број логораша је депортован
у немачке концентрационе и радне логоре, одређени број њих је пуштен
на слободу, a било је и оних који су умирали у самом логору. Посебна
трагичност лежи у чињеници да се међу заточенима и настрадалима би
ла и деца.4
Службени назив логора гласио је Прихватни логор Дедиње. Орга
низован је од немачке полиције (Гестапо) и српске колаборационистичке
полиције (Специјална полиција), и био је подељен на „српски“ и „немач
ки“ део. Та подела је, истине ради, начињена из чисто практичних разло
га и ниједног тренутка се у ствари није доводила у питање надређеност
немачке управе или подређеност српске. Иако је постојало „унутрашње
командно двојство и подела надлежности између квислиншких и немач
ких органа“, једнакост две управе у суштини није постојала.5 Двострука
управа немачке команде и српске управе и подела надлежности између
Специјалне полиције и Гестапоа била је у ствари само привидна. Подела
је, другим речима, настала само „ради лакшег обављања надзора над за
точеницима“.6 Бруталност при изнуђивању разних признања заточеника
била је заједничка црта логорским управама.
1 Немачки логор на Сајмишту налазио се на територији Независне Државе Хр
ватске и био је велико страдалиште Јевреја, Срба и Рома. О том логору видети у: Milan
Koljanin, Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941–1944., Beograd 1992.
2 Јаша Алмули, Страдање и спасавање српских Јевреја, Београд 2010, 91.
3 Логор Бањица.., 16.
4 Исто, 12.
5 Исто, 17.
6 С. Беговић, н. д., 73.
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У надлежности београдске општине били су трошкови снабде
вања и одржавања логора на Бањици. Тај логор се до септембра 1941.
године налазио у надлежности Војноуправне команде за Београд, фелд
командантуре 599, а онда је потпао под директну надлежност немачког
војноуправног команданта Србије, и тада су у логор почели да пристижу
заточеници из целе Србије.1 Београдска централа немачке тајне поли
тичке полиције, Управни штаб војног немачког заповедника и немачки
командант Београда Ернст Мориц фон Кајзенберг, извештавани су ре
довно о руковођењу логором. Такође, о стању у логору Светозар Вујко
вић, управник логора, информисао је званичнике Одељења специјалне
полиције, а они су извештаје прослеђивали Управи града Београда (УГБ)
и Министарству унутрашњих послова српске колаборационистичке вла
де Милана Недића.
Под командом Гестапоа био је немачки део логора, док су упра
ва и обезбеђење били поверени Специјалној команди BdS (Sonderkom
mando; Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes),
специјалном одељењу стражарске службе. BdS је био задужен за зато
ченике: за њихово разврставање, пребацивање у друге затворе и логоре
ван Србије, стрељање, итд. Командни кадар BdS је имао последњу реч
и у српском делу логора при доношењу одлука о судбини затвореника.
Команда Српске државне страже при Управи града Београда била је за
дужена за обезбеђење српског дела логора.2 Од јесени 1943. године, па
до расформирања логора, стражарска служба у целом логору била је у
надлежности стражарског батаљона заповедника немачке полиције и SD
(Sicherheitsdienst).3
Специјална полиција Управе града Београда уживала је проши
рена овлашћења на целој територији Србије. Та формација је у свом са
ставу имала Одсек за комунизам и Одсек за „Јевреје, Цигане, масоне и
друге интернационалне организације“.4 У оквиру IV одељења за борбу
против политичких противника Гестапоа, постојао је и Реферат за јевреј
ска питања (IV D4).5 Специјална полиција била је подређена Гестапоу и
била је у надлежности унутрашњих послова српске владе.6 Регистрова
1 Логор Бањица.., 18.
2 Исто; С. Беговић, н. д., 68-69.
3 Логор Бањица., 19; С. Беговић, н. д., 74.
4 Логор Бањица.., 14.
5 Ženi Lebl, Do „konačnog rešenja“. Jevreji u Beogradu 1521–1942, Beograd 2001,
290-291 (у даљем тексту: Ж. Лебл, н. д.,).
6 Б. Божовић, н. д., 209-214.
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ње, хапшење и затварање одбеглих припадника јеврејске заједнице било
је у надлежности српског репресивног апарата, док је њихова ликвида
ција била у рукама немачких власти.1 Регистровања, рације, хапшења и
затварања Јевреја од припадника српског колаборационистичког репре
сивног апарата „припада најсрамнијим епизодама историје колабораци
онизма у Србији током Другог светског рата“.2
Списак
Према бази података Музеја жртава геноцида у Београду, укупно
13 особа јеврејског порекла рођених у Македонији страдало је у логору
на Бањици. У књизи Логор Бањица: логораши: књиге заточеника кон
центрационог логора Београд – Бањица (1941–1944), наведено је име
само једне особе јеврејског порекла рођене у Македонији, која је еви
дентирана и у бази података Музеја жртава геноцида у Београду. Реч је
о Љиљани Мунтнер, ученици: рођена 27. августа 1933. године у Охриду,
од Марка и Матилде; неудата; са боравком у Зајечару, Краља Алексан
дра 31. У логору од 30. октобра 1942, стрељана је 3. новембра 1942. у
Београду.3
Љиљана Мунтнер је била само дете јеврејског порекла које је бо
равила у Србији. Стрељана је четири дана по доласку у логор што све
дочи о бескрупулозном плану нациста да униште цео један народ. У том
контексту мора се истакнути чињеница да је на територији окупиране
Србије у том периоду готово у потпуности уништена јеврејска заједни
ца.
Књиге личних података притвореника логора на Бањици садрже
имена, презимена и остале податке притвореника, уписиваних за време
постојања логора. Логорске књиге садрже 23.637 имена. Међутим, када
се узму у обзир они који су два пута уписивани и друге погрешке, преци
зни подаци постоје за 23.244 заточена логораша. Такође, при томе треба
1 Логор Бањица.., 19; Б. Божовић, н. д., 185-214.
2 Логор Бањица.., 21; Ж. Лебл, н. д., 287-338. Од 1942. године па до расформи
рања логора, на Бањицу су довођени Јевреји које су по српским селима хапсили српски
колаборационисти. Ти Јевреји су се после капитулације Југославије били склонили по
селима Србије, а српски репресивни апарат их је после хапшења предавао Немцима, за
то добијајући и извесну новчану накнаду. Процењује се да је у том периоду у логор на
Бањици доведено најмање 455 Јевреја, који су убрзо страдали – Jaša Romano, Jevreji Ju
goslavije 1941–1945. žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata, Beograd 1980,
75.
3 Логор Бањица.., 533-534.
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напоменути да ти подаци нису коначни. Реалне процене говоре о око
30.000 логораша. „Нејасноће око бројева настале су и због природе до
кумента – књиге спискова дају довољно грађе за недоумице око имена,
због њиховог понављања, различитог начина вођења и неуједначеног и
нетачног навођења других података и других нејасноћа и пропуста. Та
кође, неки контигенти затвореника довођени су у логор на кратко и ода
тле без већег задржавања и уписивања у логорске спискове, одвођени на
стрељање или у неки од логора ван Србије. И други извори исте прове
нијенције (Управа града Београда) сведоче да су у логору била заточена
лица чија се имена не налазе у логорским књигама.“1 Управо због тога,
циљ нам је да дођемо до тачнијих података о особама које су прошле или
страдале у логору на Бањици.
Према бази података Музеја жртава геноцида у Београду, грађа
ни јеврејског порекла, чије је место рођења Македонија, а побили су их
Немци у логору на Бањици:
1. Алтарас (нн) Букица, рођена ?, убијена 1942. године.2
2. Карно (нн) Леон, рођен 1895, убијен 1942. године.3
3. Карно (Леон) Стела, рођена 1926, Српкиња, убијена 1942. године.4
4. Карно (нн) Саламон, рођен 1892, убијен 1942. године.5
5. Карно (Саламон) Бела, рођена 1927, убијена 1942. године.6
6. Карно (Саламон) Исак, рођен 1925, убијен 1942. године.7
7. Натан (нн) Мика, рођен 1908, убијен 1942. године.8
8. Рубеновић (нн) Алегра, рођена 1912, убијена 1942. године.9
9. Соломон (Исак) Сами, рођен 1922, убијен 1944. године.10

1 Исто, 19.
2 Архив Музеја жртава геноцида, Фонд „Жртве рата 1941–1945“, база података
„Жртве рата 1941–1945: Македонија“, стр. 6.
3 Spisak žrtava rata 1941–1945 rođenih na teritoriji Makedonije, Savezni zavod za
statistiku, Beograd 1992, 273.
4 Исто. Према датим подацима Карно Стела је српске националности. Међу
тим, то је, очигледно, грешка, јер је, као што се види, њен отац Леон Јеврејин (видети
број 2 у списку). Уз то, има карактеристично јеврејско име и презиме – прим. аутора.
5 Исто.
6 Исто.
7 Исто.
8 Исто, 348.
9 Исто, 301.
10 Исто, 309.
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10. Толедано (Јаков) Буена, рођена 1920, убијена 1941. године.1
11. Толедано (Јаков) Мордо, рођен 1918, убијен 1941. године.2
12. Толедано (Јаков) Сола, рођена 1923, убијена 1941. године.3
Имена поменутих особа не налазе се у књизи Логор Бањица: ло
гораши: књиге заточеника концентрационог логора Београд – Бањица
(1941–1944). Да ли су убијени у самом логору, на стратишту у Јајинцима
или су страдали на неком другом месту, за сада није могуће поуздано
утврдити. Ипак, уколико се не дође до нових сазнања, треба веровати
бази података Музеја жртава геноцида у Београду, према којој су стра
дали на Бањици.
Уместо закључка
Кад је реч о логору на Бањици, велику енигму и даље представља
тачан број настрадалих. То посебно важи за Јевреје. Они су углавном
одмах одвођени на стрељање и нису увођени у књигу евиденције.4 Због
тога, могуће је да су особе које су горе наведене, довођене у логор на
кратко и одатле одвођене на стрељање или у неки други логор. Постоји
могућност да су довођени и из логора Сајмиште.
Списак који смо презентовали у овом раду и остали подаци дају
нам могућност да сачинимо нумеричку анализу и тако до одређених по
датака дођемо на неконвенционалнији начин. Урадили смо, наиме, ну
меричку анализу полне и старосне структуре жртава и анализу година
страдања. Укрштањем података добили смо потпуније резултате.
Анализа полне структуре настрадалих показује да је од 13 особа
њих седам женског пола а шест особа мушког пола. Анализа старосне
структуре настрадалих показује да је реч углавном о млађим људима:
девет, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 34, 47, и 50 година, a за једну особу је
година рођења непозната. Анализа година страдања показује да је 1941.
страдало три особе, 1942. укупно њих девет, а 1944. је страдала једна
особа. Из списка је приметно да је, у већини случајева, реч о члановима
појединих породица.5
1 Исто, 313.
2 Исто.
3 Исто.
4 Ј. Романо, н. д., 74.
5 Породично се страдало: особе под бројем 2 и 3 у списку; 4, 5 и 6; и 10, 11 и 12.
Такође, Каја Мунтнер, рођена у Зајечару, стрељана је заједно са својом сестром Љиља
ном Мунтнер – прим. аутора.
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Година/пол
Мушкарци
Жене
Број лица

1941.
1
2
3

1942.
4
5
9

1943.
-

1944.
1
1

Укупно
6
7
13

Анализа година страдања
Тешко је за сваку појединачну особу из наведеног списка дати од
говор да ли је интернирана из Македоније у логор на Бањицу или се за
текла на територији Србије, као што је то на пример случај са Љиљаном
Мунтнер. Сима Беговић наводи: „У 1942. години прилив Јевреја у логор
на Бањици је опао, пошто су мушкарци јеврејског порекла из Београда
и околине до тад већ били побијени... Мушкарци су, дакле, довођени у
све мањем броју, а жена и деце јеврејског порекла било је још у прилич
ном броју. Поред тога, све је мање Јевреја из Београда, па и с територије
Србије, а све чешће се појављују групе из Бачке, Будимпеште, Беча, Ма
кедоније,...“1
Када се погледа анализа година страдања, видљиво је да је најви
ше страдалих управо у 1942. години (девет особа) а „само“ једна особа
у 1944. години. Међутим, из тога није могуће извести закључак да ли су
те особе интерниране из Македоније или да су се у том часу затекле на
територији Србије. Право стање не постаје јасније ни анализом година
страдања и полне структуре настрадалих, па питање како су се те особе
са датог списка нашле у логору на Бањици за сада остаје отворено.2
Трагичност страдања недужних и геноцидну политику нациста
показује амплитуда бројева. Од 13 особа за које смо навели да су по
страдали у логору на Бањици, најстарија је имала 50 (Саламон Карно), а
најмлађа само девет година (Љиљана Мунтнер).
Важно је још једном подсетити да наведени списак настрадалих,
нажалост, није коначан. Наиме, тешко је утврдити прецизан број настра
далих Јевреја у логору на Бањици због тога што многи од њих нису били
евидентирани у књизи заточеника. Допуњавањем базе података Музеја
1 Sima Begović, Logor Banjica 1941-1944, knj. 2, Beograd 1989, 28-29.
2 Можда су неке особе биле припадници антифашистичких покрета, а оставља
мо могућност и да су се, поједини од њих, склонили у селима Србије, што је врло ве
роватно (види фусноту 26). Свакако, поједине особе су промениле место боравка пре
рата – прим. аутора.
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жртава геноцида и пописивање свих жртава Другог светског рата водило
би нас потпунијој истини о тим страшним злочинима.
Резиме
У проучавању историје окупиране Србије 1941–1944. године посебно место
заузима сабирни и егзекуцијски логор на Бањици. Тај логор је незаобилазан и у из
учавању Холокауста, јер су његови заточеници били и Јевреји, углавном држављани
Краљевине Југославије. У раду су наведена имена и презимена 13 особа јеврејског
порекла, рођених у Македонији, које су страдале у логору. Због комплексности истра
живања, место њиховог рођења је одабрано као једини критеријум. Од 13 наведених
особа само једна је евидентирана у књизи заточеника. Осталих 12 је пронађено у бази
података „Жртве рата 1941–1945“ Музеја жртава геноцида у Београду. Разлог томе за
што их нема у сачуваној евиденцији заточеника логора на Бањици треба потражити у
чињеници да су многи Јевреји углавном одмах одвођени на стрељање и уопште нису
увођени у књигу заточеника.
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Стара Пазова
СТРАДАЊЕ СРБА ВРЛИЧКЕ КРАЈИНЕ 1941-1945. ГОДИНЕ
Апстракт: Хрватски сепаратизам, који се појавио већ првих дана по
сле проглашења јужнословенске државе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
1. децембра 1918, добио је другу димензију кроз усташки покрет створен 1932.
године. Прилика за остварење националне државе указала се после војног сло
ма Краљевине Југославије и проглашења Независне Државе Хрватске, 10.
априла 1941. године. Успостављањем усташке власти на свим нивоим
 а започе
ло је затирање свега што није хрватско. Србима је било намењено римокатоли
чење, протеривање и убијање. Ратна историја Врличке крајине у Далматинској
загори у том се смислу није разликовала од историје осталих делова Независне
Државе Хрватске. Већ почетком лета 1941. године започета су брутална злоде
ла, међу којима бацање људи у крашке јаме представља најокрутнији пример
зла. Страдање српског народа у Далматинској загори трајало је готово до краја
рата, маја 1945. године. Злочине су чинили припадници свих страна у рату. У
овом раду, првом те врсте у историографији, главна тема јесте страдање срп
ског становништва у десетак сеоских насеља познатих као Врличка крајина,
са нагласком на личним судбинама, а рад је заснован на архивској грађи која
је настала у Комесаријату за избеглице Владе народног спаса Милана Недића.
Кључне речи: Независна Држава Хрватска, Далматинска загора, Вр
личка крајина усташе, страдање, злочин, јама.

Врличка крајина је простор око изворишта и горњег тока реке
Цетине, између Динаре на североистоку и Великог Козјака и Свилаје на
југозападу, укључујући високе планинске просторе те две планине. По
јам Врличка крајина је старијег датума, још с почетка XVIII столећа из
времена млетачке владавине када је установљена Врличка сердарија, то
јест територија с које се мобилише једна војна формација под заповед
111

Милош Црномарковић

ништвом локалног предводника – сердара.
Врличка крајина је област коју, осим варошице Врлика, чине се
оска насеља која јој гравитирају: Цивљане, Цетина, Косоре, Кољане (на
сеље је потопљено 1959. године приликом прављења акумулационог је
зера Перуча), Виналић, Подосоје, Отишић, Маовице, Гарјак и Лактац
(мада то село више гравитира ка Сињу иако је од њега удаљеније него
од Врлике).
Становништво половине насеља Врличке крајине је верски и на
ционално мешовито, у селима Јежевић и Виналић су искључиво римока
толици Хрвати, у Отишићу, Лактацу, Кољанима и Цивљанима су искљу
чиво православни Срби, док су у Цетини осим једне породице сви Срби.
Насеље
1. Цетина
2. Цивљане
3. Гарјак
4. Јежевић
5. Кољане
6. Косоре
7. Лактац
8. Маовице
9. Отишић
10. Подосоје
11. Виналић
12. Врлика
*)

1910.
866
1.183
854
720
2.028
469
291
1.406
1.924
717
480
881

1921.
981
1.343
875
826
2.095
507
*)

1.485
1.929
743
482
877

1931.
1.036
1.437
967
884
1.918
608
282
1.606
1.957
919
616
907

пописано у насеље Дабар (Сињ)

1948.
1.001
1.483
790
707
1.379
658
275
1.384
1.668
780
639
681

Насеља Врличке крајине са променама броја становника 1910–1948. го
дина: Јован Плавша, Становништво Книнске крајине, Нови Сад 1997.
***
Усташки покрет се, убрзо по оснивању 1932. године, дубоко уко
ренио на простору читаве Далмације, па тако ни Врличка ни Сињска
крајина нису биле изузетак (Сињска и Врличка крајина су повезане на
више начина – природно, путевима, реком Цетином итд.). У њима је тај
покрет нашао плодно тло нарочито међу сељаштвом, које је вековима
било под великим утицајем римокатоличког свештенства.
Међу многобројним припадницима усташког покрета, који су бо
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равили у логорима за обуку у Италији, 1935. године, били су следећи
сељани:
1. Марић Филип, рођен 8. 12. 1910, Врлика, Сињ.
2. Марић Шимун, рођен 1. 2. 1909, Врлика, Сињ.
3. Марић Шимун, рођен 28. 3. 1915, Врлика, Сињ.
4. Билобрк Мирослав, рођен 24. 5. 1903, Обровац, Сињ.
5. Брадарић Мате, рођен 28. 1. 1907, Будимир, Триљ, Сињ.
6. Биловић Иван, рођен 23. 3. 1912, Обровац, Сињ.
7. Билобрк Никола, рођен 24. 5. 1914, Обровац, Сињ.
8. Богдан Доминик, рођен 9. 9. 1904, Обровац, Сињ.
9. Кларић Иван, рођен 22. 9. 1903, Триљ, Сињ.
10. Кундић Филип, рођен 7. 3. 1906, Граб, Триљ, Сињ.
11. Лиснић Анте, рођен 25. 6. 1903, Врпоље, Триљ, Сињ.
12. Марасовић Мирко, рођен 25. 9. 1904, Угљане, Триљ, Сињ.
13. Марковић Јако, рођен 5. 5. 1902, Граб, Триљ, Сињ.
14. Младина Лука, рођен 22. 3. 1905, Стрмендолац, Триљ, Сињ.
15. Пудар Мате, рођен 26. 6. 1910, Врднић, Триљ, Сињ.
16. Шушњар Никола, рођен 26. 2. 1907, Врпоље, Триљ, Сињ.
17. Билобрк Мирослав, рођен 24. 5. 1902, Обровац, Сињ.1
Већина наведених заклетих усташких првобораца пристигла је у
родни крај првих недеља постојања Независне Државе Хрватске и убрзо
ће постати предводници терора који ће уследити у наредне четири годи
не – до краја постојања те творевине.
Уговором између Италије и Независне Државе Хрватске (НДХ),
потписаним у Риму 18. априла 1941. године, Далмација је подељена тако
да су западни део подручја Сплита, Шибеника, Равних Котара и Букови
це, сва далматинска острва (осим Брача, Хвара и дела Корчуле) – припо
јени Италији.
Сињ и Врлика припали су Независној Држави Хрватској.
Хрвати су после разграничења формирали власт на својим тери
торијама.
У административном погледу, Независна Држава Хрватска била
је подељена на 22 велике жупе, од којих се свака делила на ниже је
динице (котареве и општине), док је главни град Загреб имао посебан
статус. На челу великих жупа били су велики жупани, а управу нижих
територијалних јединица водила су котарска, односно општинска погла
варства, на челу са предстојницима. На челу поглаварства стајали су ис
1 Bogdan Krizman, Ante Pavelić i ustaše, Ljubljana-Zagreb, 1978, 570-589.
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такнути локални усташки прваци или појединци из Хрватске сељачке
странке (ХСС), који су прихватали усташку идеологију и били спремни
да је спроводе у пракси.
Врлика је, као и Сињ, имала своје поглаварство, и била део Вели
ке жупе Цетина са седиштем у Сплиту.
Настојећи да омасове усташки покрет у хрватском народу, њего
ви заговорници су у пропаганди стално истицали да „у усташкој хрват
ској држави, коју су створили поглавник и његове усташе, мора се уста
шки мислити, усташки говорити и што је најглавније – усташки радити.

Карта 1: Географски положај Врлике у Независној Држави Хрватској

Једном ријечи, читав живот у Независној Држави Хрватској мора бити
усташки.“1
На поистовећивање усташтва и хрватства често је у својим насту
пима позивао и Анте Павелић. Тако у једном свом обраћању усташкој
младежи, 7. марта 1942. године, казао: „Ново покољење Хрвата мора
бити не само хрватско... него... у потпуном смислу усташко. Јер Хрвата
је и прије било, али није било усташа, а док није било усташа, није било
ни хрватске државе. Кад убудуће не би било усташа, не би било ни хр
ватске државе.“2
1 Ustaša, 13. 6. 1941, наведено према: Fikreta Jelić-Butić, Ustaše i Nezavisna
Država Hrvatska 1941–1945, Sveučilišna naklada Liber – Školska knjiga, Zagreb 1977, 107.
2 Dr Ante Pavelić rešio je hrvatsko pitanje, priredio Ivo Bogdan, Naklada Europa,
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***
Готово истога дана по проглашењу Независне Државе Хрватске
започео је терор над српским становништвом. Талас терора и злочина
није заобишао ни Далматинску загору. Тако су „у проминској опћини од
29. јуна до 10. јула усташе... убиле 39 Срба, у дрнишкој опћини... убије
но је, углавном заклано, више од 80 људи, а на подручју опћине Врлика
127 (49 жена)... Све у свему, од 24. маја до 27. јула, у Книну и селима
Книнске крајине усташе су убиле 555 Срба.“1
О томе шта је преживео, лично видео или чуо о усташком терору
над српским живљем, Крстан Трифуновић, жандармеријски каплар, ро
дом из села Отишића, као избеглица у изјави коју је дао у децембру 1941.
године у канцеларији цркве у Великом Извору, код Бољевца у источној
Србији, између осталог, наводи: „У моме месту живели су око 2.500 ду
ша староседиоца Срба. Од тога броја колико је избегло од терора усташа
није ми познато. Док сам ја био код куће знам само то да су одузимали из
целог села разне покретне ствари. Усташе су вршиле терор над српским
живљем по наређењу хрватске усташке команде. У прогонству Срба, као
и у вршењу терора над њима, истакао се командант жандармеријске ју
гословенске војске Јосип Бајић, који се по слому Југославије придодао
хрватским усташама, који је постављен од Хрватске команде за коман
данта 2. пуковније у Книну.
„Исто тако, лично знам да су усташе одвели за логор Тодора По
падића, четничког војводу, попа Милана Тришића, Петра Катића и сина
Милана Тришића, свештеника коме су на зверски начин изломили руку
и одвели га незнано куда и за судбину њиховог живота, није ми познато.
Само знам... и то да су Јовчића Ловру из села Отишића отерали у Лику.“2
Крстан Трифуновић у изјави говори и о томе да је од поверљивих
људи чуо да су многе куће по селима суседног книнскога среза усташе
попалиле, претходно их опљачкавши, а сеоски живаљ је протеран.
На истом месту, изјаву сличне садржине дао је и Милан Т. Рацић,
финансијски жандарм из села Подосоје, општина Врлика, срез сињски:
„У моме селу било је староседелаца Срба од 1.500 душа, а општина Вр
Zagreb 1942, 47, наведено према: Акција Виктора Томића и Покретни преки суд у
Срему 1942.: злочини окупатора и њихових помагача у Војводини: V група масовних
злочина у Срему, приредио др Драго Његован, Прометеј – Нови Сад; Мало историјско
друштво – Сремска Каменица 2009, 9-10.
1 Jovo Popović, Marko Lolić, Branko Latas, Pop izdaje, Stvarnost, Zagreb 1988, 22.
2 Архив Српске православне цркве, Епархија далматинска, Изјава Крстана С.
Трифуновића дата у канцеларији цркве Српске православне парохије великоизворске у
Великом Извору, 22/9. децембра 1941. године.

115

Милош Црномарковић

лика састојала се од 12 села... У овим селима настањено је староседеоца
Срба око 12.000 душа.
„Првог јуна 1941. године хрватске усташе су приспели и онако
наоружани блокирали су сва села и одмах успоставили своју власт Прво
су похватали свештенике Милана Тришића и његовог сина испребијали,
а кћер његову избацили са другог спрата зграде, која је остала на месту
мртва. Затим су ухватили Перу Стојсављевића и Владимира Гарића, све
штенике, као и Штрпца (Валеријана – прим. аутора) и Наума (Милкови
ћа – прим. аутора), калуђере манастира Драговић. Колико ми је познато
свештеници Перо Стојсављевић и Владимир Гарић измакли су ноћу и
одбегли за Италију, а Милана Тришића, Штрпца и Наума испребијали
су и камионом отерали за логор за Книн. Милану Тришићу, свештенику,
ударали су клинце у ноге и палили му хартију међу прстима да жив из
гори, али за судбину његовог живота даље ми није познато.
„После свештеника похватали су све виђене грађане... међу који
ма сам познао: Тодора Попадића, војводу четничког, Петра Катића, прет.
[седника] цркв.[ене] Општине.“1
У изјави Трифуновић даље наводи да су мучења, пљачкања, про
гонства, насиље, као и насртаји на „женску чељад“ представљали сва
кодневне појаве, док су цркве, школе и друге установе бивале најпре
опљачкане, разаране па потом спаљиване.
Посебна врста злочина над Србима било је бацање у јаме. Наиме,
у време док је постојао комплекс концентрационих логора Госпић–Ја
довно–Паг у коме је убијено тридесет–четрдесет хиљада заточеника пр
венствено Срба и Јевреја, и на многим другим подручјима Независне
Државе Хрватске страдали су православни Срби, па тако и становници
Врличке крајине. Зна се да је један Србин страдао на Јадовну на Велеби
ту (Митар Билић из Цивљана), неколико у Тучић јами код Грачаца у Ли
ци, као и у јамама на Динари у околини Ливна. Познато је да је најмање
11 Срба из Врличке крајине страдало у Јасеновцу:

1.
2.
3.

Презиме и име

Село

Куробаса (Крстан) Божо
Маријан (Симо) Петар
Врањеш (Илија) Нико

Цетина
Цетина
Цетина

Година
рођења
1882.
1883.
1924.

Година
смрти
1942.
1943.
1942.

1 Архив Српске православне цркве, Епархија далматинска, Изјава Милана Т.
Рацића, жандарма из села Подосоја, општина Врлика, дата у канцеларији цркве Српске
православне парохије великоизворске у Великом Извору, 22/9. децембра 1941. године.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Врањеш (Јован) Лазо
Врањеш (Миле) Мијо
Билић (Ђуро) Јово
Марјановић (Божо) Сава
Марјановић (Петар) Никола
Марјановић (Петар) Никола
Ђорђевић (Симо) Олга
Шкрбић (Илија) Коста

Цетина
Цетина
Цивљане
Кољане
Кољане
Кољане
Врлика
Врлика

1898.
1883.
1925.
1905.
1897.
1897.
1914.
1864.

1942.
1942.
1941.
1942.
1942.
1942.
1944.
1943.

У прогону и погрому над српским живљем нарочито су се исти
цали поједини фрањевци, а посебно фра Иван Хрстић. „Он је с осталим
по њему сакупљеним усташама у Сињу, судјеловао у разоружању југо
словенске војске и организирао усташки логор у Сињу. Судјелује у про
гону српскога живља у Врлици, те је са два камиона одвезао похапшене
Србе из села Маовица у Сињ. Будући да су се у то време вршили покољи
Срба у Ливањском котару, то је он дао наређење да се заточеници Срби,
који су доведени из Врлике, одведу у Ливањско поље, гдје су августа
мјесеца 1941. године сви побијени и бачени у угљенокоп у селу Прологу.
Кад су Талијани преузели цивилну власт у Далмацији, фра Иван Хрстић
је отишао у домобранске војне свећенике и добио чин бојника.”1 При
падници јединица које су биле под његовом духовном паском и учество
вале у немачко-хрватској офанзиви на Козару и Босанску Крајину у лето
1942. године починили су разна зверства над српским народом.
О страдањима Срба Врличке крајине потресно сведочење оста
вио је и Никола Костур из Цивљана, који је у изјави једном италијанском
мајору, у Кистањама, рекао: „Прекјуче сам са својом браћом пошао во
зом (из Книна – прим. аутора) за Загреб. У Грачацу су нас усташе скину
ле из воза. У згради станице су нас тукли и мучили, а после у току ноћи,
одвели су нас над Тучић јаму и побацали унутра. Ја сам запао у стење и
нисам се откотрљао доле. Гађали су ме пушком да би ме убили, ранили
су ме у главу и рамена, мислили су да сам мртав и отишли.
„Био сам везан, пробао сам чак и да сломим руку да би се осло
бодио конопаца, сву сам је раскрвавио и једва сам успео да се одвежем.
Јуче ујутру изашао сам из јаме. На коленима сам бежао да ме не би при
метио усташа, који је долазио да мој леш гурне доле.“2
1 Joža Horvat i Zdenko Štambuk, Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima
jednog dijela katoličkog klera, Rožankowski, Zagreb 1946.
2 Никола Костур, Повратак из мртвих, Музеј жртава геноцида, Београд 2015,
75.
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Италијански официр му, у први мах, није поверовао оптуживши
га да лаже. Међутим, након провере и проналажења још једног преживе
лог у истој јами – Илије Јовичића – мајор му се извинио рекавши да су
италијански војници тамо видели „на стотине лешева“.1
О страдању, и првим жртвама усташког терора, српског станов
ништва у врличкој општини писао је још један савременик тих догађаја
– Петар Кривошић2 из Отишића.
***
Нема готово ниједног рада о судбини српског народа у Далмаци
ји, без обзира на то да ли се ради о оном делу који је припао Италији или
Независној Држави Хрватској. У таквим околностима истраживање би
морало да се сведе на препричавање оно неколико детаља који се налазе
у литератури комунистичке провенијенције.
Нема превише ни архивске грађе о збивањима тих ратних година.
Оно што је доступно у Војном архиву и Архиву Југославије у Београду
је фрагментарно и недовољно за истраживање теме која стоји у заглављу
овог рада. Уместо тога поверење смо поклонили аутентичним писаним
сведочењима избеглих и прогнаних Срба који су спас и уточиште про
нашли у Србији. Сматрали смо да грађа настала у канцеларијама Коме
саријата за избеглице Владе народног спаса Милана Недића може бити
солидна основа за састављање мозаика страдања. Њихово препричава
ње би само оскрнавило аутентичност сведочења и тиме би се изгубио
документарни смисао.
Посебна вредност тих докумената су персонални подаци који су,
на известан начин, примарни разлог настанка овога рада.

Прилог 1
Сведочење анонимног избеглице из Врличке крајине забележено у
Комесаријату за избеглице у Србији 1943. године под насловом
„Страдање Срба у општини Врлика у Далмацији“
У тешким часовима за цео наш српски народ, по паду Југослави
је, након дугих лутања по Србији, Босни и Далмацији, стигао сам у мој
1 Исто, 75-78.
2 Petar Krivošić, Zapisi sa Cetine, www.krajinaforce.com.
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родни крај, где сам видео и доживео прве часове хрватскога варварства,
које су они спроводили над српским народом.
„Сељачка заштита“ била је прва организована група, која је у тим
часовима активно учествовала у разоружавању Срба припадника Југо
словенске војске, која се је тада налазила у распадању. Те организоване и
наоружане групе хрватских сељака су дочекивали Србе и одузимали им
све до голе коже: оружје, муницију, одело, обућу, уколико су, разуме се,
тим располагали. Приликом тих разоружавања били су многи од Срба
мучени, па чак и убијани. Међу убијеним лично познајем Шпиру Преме
тицу, сељака из села Маовица, општине Врличке, среза сињског. Поред
њега они су убили, колико ја знам, још доста других, чијих се имена не
могу да сетим.
Срби, гледајући то велико зло које их је снашло, нису смели ни
чим да реагују, јер ни са које стране нису имали заштите. Италијанска
војска прихватила је од Хрвата натурено мишљење о Србима, које по
народном изразу „ни пас с маслом не би појео“.
Све до маја месеца 1941. године италијанска окупаторска власт
имала је у својим рукама сву власт у моме крају, а тада, почетком месеца
маја, у наш срез дошле су усташе-емигранти, који оснивају организа
цију и укидају „Сељачку заштиту“. Хрватски народ са својим престав
ницима преузима сву власт у своје руке: како цивилну тако и војничку.
Италијанска војска остаје само у већим местима, ради осигурања пруге.
Од тога тренутка за Србе настају још тежи часови, тада почињу хапше
ња, мучења свију врста, убијања на све могуће начине, бацање живих
људи у јаме, паљење итд. Народ све то мора да трпи, да ћути и даје све
оно што од њега траже.
Први усташки кораци, које су они били учинили у нашим сели
ма мотивисани су купљењем државне својине: коња, волова, војничке
опреме. Код кога су ма шта од тога нашли, тај је одмах био тучен, или,
пак, одведен под изговором да сам дотера до њиховог логора стоку, или
донесе ствари, али се тај више није вратио своме дому. Таквих случајева
је било, највише у следећим селима врличке општине: Цетина, Кољани,
Цивљане. Имена дотичних сам позаборављао, те отуда не могу свију да
их наведем. Ово стање је трајало до 15. маја, а после тога усташе иду
даље, у друга оближња места. Они одлазе у села са камионима, где купе
виђеније људе, које су успели да ухвате. Онај кога су они ухватили, тај
се више никада није вратио својој кући. Један случај, мени добро познат,
иначе не редак тада, желим да наведем. Он се је десио у селу Маовице,
у општини врличкој, срезу сињском, где су усташе похватале 24 Србина,
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на челу са Николом Петковићем, чувеним Србином и истакнутим чове
ком мога краја. Њих су месне усташе предале градским усташама, а ови
су их даље спровели и мучили. Лешеве побијених Срба налазили смо
после два месеца у шумици званој „Гајић“ која се налази недалеко од
варошице Врлике. Село Маовице је помешано, у њему су становали за
једно и Срби и Хрвати. Хрвати су скоро сви били у усташкој организаци
ји. Одмах после тога догађаја, или некако паралелно с њиме, усташе су
ухапсиле у самој варошици Врлици истакнутог националног борца и на
родног вођу, свештеника МИЛАНА ТРИШИЋА, који је био увек борбен
у своме ставу и који никада није попустио пред хрватским претњама. Он
је чак и у својим проповедима иронисао са новом државом, називајући
је у уместо „Независна“ – „Несавјесна“. Он је мученички свој живот за
вршио. Али га је народ касније осветио. Када је овај свештеник ухапшен
усташе су раниле његовог сина Слободана, који је покушао да заштити
свога оца. Његова кћи Дрина, у страху, скочила је кроз прозор и сва се
сломила на бетонској плочи. Усташе опљачкају целу кућу, однесу му све
драгоцености, а с њиме одведу још петорицу истакнутих омладинаца.
Међу њима је тада одведен и бивши претседник четничког удружења
Тодор Попадић, родом из села Отишића, а становао је у вароши као крч
мар са својом породицом. Овај велики Србин је претрпио велике муке у
Книнском војничком затвору, где је био заједно са Милошем Мисичаром
(треба: Лисичаром – прим. аутора), приватним намештеником, Миланом
Бачковићем, гимназистом, Николом Стојановићем, трговачким помоћ
ником, који се је случајно вратио жив са тих мука. Ко је вршио ова муче
ња, није ми познато. Само знам да су сви они одведени по жељи месних
Хрвата, а нарочито по захтеву Мате Пезе, кафеџије из истог места, чији
су синови били у усташкој организацији, који су многе Србе отпреми
ли у смрт. Једног од његових синова сустигла је заслужена казна. Осуду
смрти над овим, као и над многим другим Србима, изрекао је злогласни
крвник ЈУЦО РУКАВИНА, усташа-емигрант, заповедник усташа у Кни
ну. Али је и њега стигла заслужена смрт.
У селу УГЉАНИМА, општине Сињ, истог среза, усташе су за
палиле седам српских кућа, колико их је свега било у томе селу. Том су
приликом убили 3 особе, чија имена не знам.
У селу ОТИШИЋУ, општине врличке, среза сињског, усташе су
ухапсиле двојицу сељака: Николу Петровића и још двојицу с њиме, пре
дали их у Врлику, одакле се више нису никада вратили.
У селу ЦИВЉАНИМА фалио је један приличан број људи, али се
њихових имена не сећам.
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Тако да је за један и по месец усташког харања по нашем крају
пострадало 84 најугледнија човека.
Борба српског народа у Босни за очување свога живота одјече и
код нас.
У Сплиту су чланови „Сељачке заштите“ ухапсили 80 истакну
тих Срба, међу њима је био ухапшен и чувени борац и национални пре
ставник прото Урукало (Сергије – прим. аутора), али, срећом, сви су би
ли спашени на тај начин да је Сплит тих дана припао Италијанима, па су
их италијанске власти пустиле на слободу. Овај гест Италијана је врло
леп одјек имао код српског становништва. Губљење Сплита и уског по
јаса Приморја код Хрвата изазива незадовољство према Италијанима,
њиховим савезницима и дотадашњим пријатељима.
Италијанска окупациона власт, утврђујући хрватска зверства
према Србима и немогући да трпи у својој близини хаос, који су Хрвати
својим поступцима, пљачком и злочинима чинили, почиње од њих по
степено да одузима управу у своје руке. Ово код Хрвата изазива забуну
и они почињу на све стране да трчу да би повратили свој положај. Срби
се за све то време држе повучено, јер нису имали поверења ни према
коме, а уз то и велики је страх њима био овладао. После краћег времена
Хрвати успеше да поврате своје повластице и свој положај. Тада поново
долазе усташе-емигранти са својим јединицама, а хрватска сељачка ма
са пада у занос опијена усташким начелима и програмом, дели српска
имања, злоставља и убија Србе. Стварају планове за уништавањем свега
што је српско, као што су то већ почели да чине у Босни и Херцеговини.
Код њих је кулминација среће и заноса, код нас туге и јада, ми смо се све
више почели да повлачимо у себе, да ћутимо и трпимо. Усташе почи
њу да крстаре по српским селима и чине разна зверства и насиље. Прве
њихове жртве у моме крају били су становници села Угљана, сињске
општине, среза сињског.
Срби из мешовитих села почињу да се селе у Сплит, да тамо тра
же заштиту својим животима. Тако да су Италијани за месец и по дана
хрватских зверстава примили под своје покровитељство око 20.000 Срба
избеглица.
Хрвати почињу према Србима да наступају све оштрије, а Тали
јани у већини случајева све то равнодушно посматрају, а понегде пруже
руку и спасу понеког појединца. Међу тим страдалницима налази се и
наш народни представник и првак, прота Петар Стојсављевић, са сино
вима Радом и Милутином.
У шуми званој „Гајић“, која се налази близу села Врлике нађени
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су многи лешеви. За један део тих лешева мисли се да су ту побијени
и неки дотерани Срби из Босне, јер су ови хрватски крвници најчешће
убијали наш свет у другом месту, ређе у близини хапшења, тако да их ка
сније не могу сродници и пријатељи да препознају. Чак и убиства која су
вршили јавно, по кућама, спаљивање у домовима, вршили су најчешће
људи из других места, ређе домаћи. Домаће усташе су ишле у друга села
да убијају да би се што мање знало о њиховим злочинима. Ради илустра
ције навешћу овај случај: усташе из Врлике предложили су осмерицу
Срба из Врлике усташкој команди у Книну да се убију. Шеф усташа,
Јуцо РУКАВИНА, овај је предлог прихватио и послао је неке непознате
усташе, који су то и урадили.
Свештеника Милана ТРИШИЋА су усташе страховито мучиле
у затвору: чупали су му длаку по длаку из браде, забадали клине под
нокте, резали кожу на ластике, тукли, док није најпосле преминуо у нај
већим мукама пети дан по тортури. Где се његови посмртни остатци на
лазе за сада се још не зна. Што се пак тиче судбине његовог сина Пере
познато ми је, да су га Талијани одузели од Хрвата и одвели.
Када су ухапсили свештеника Милана Тришића, усташе су том
приликом ухватили на превару и Тодора ПОПАДИЋА, кафеџију. Њега
је ухватијо усташа ЉУБО ПЕЗО, син МАТЕ ПЕЗЕ, кафеџије из Врлике,
али који је био родом из Имотског. Иза Тодора остали су жена, два сина
и четири кћери. И Тодор је завршио свој живот у великим мукама, као
што је и свештеник М. Тришић.
Са њима двојицом усташе су одвеле и трећег истакнутог Србина
из Врлике ПЕТРА КАТИЋА, пензионера и претседника црквене општи
не. И он је завршио свој старачки живот мученичком смрћу у усташком
затвору.
Тога дана је од усташа одведен и младић МИЛАН МИСИЧАРА
(треба: МИЛОШ ЛИСИЧАР – прим. аутора), стар 22 године, и МИЛАН
БАЧКОВИЋ, такође младић од 20 година. Обојица су мученички завр
шили свој живот.
Свештеник ВЛАДЕ ГАРИЋ, парох српског села Цетине, спасао
се је смрти само зато што је благовремено, када су усташе почеле по
Врлици да врше убијања и хапшења, пребегао преко планине Свилаје у
Сплит, под италијанску заштиту. Усташе су му кућу опљачкале и жену
злостављале. Касније се је и она, уз помоћ Талијана, склонила код мужа
у Сплит.
Истог дана је ухапшен и НИКОЛА СТОЈИЋ, млад и полетан чо
век, који је био одавна трн у усташкоме оку. Он се је ипак сретним слу
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чајем успео да спасе мука у книнском затвору, па ми је причао шта су
усташе са осталим затвореницима радили у апсу.
МИРКО КУЛИШ (исправно је Кулишић – прим. аутора) и још
многи други Срби из Врлике и околине спасише се смрти само на тај на
чин што су пребегли у Сплит, где су се ставили под италијанску заштиту.
Међу тима су се налазили: МЕМЕ ТРИВИЋ, МИЛАН БЈЕЛАНОВИЋ,
кафеџија, КОВАЧЕВИЋ КРСТО, писар у суду. Кућу Винчића Стевана
усташе су по одласку његове жене опљачкале. Тако је за непун месец и
по наша мала варош опустила, јер су многи домаћини Срби морали да
беже, да траже заштите од италијанских власти у Сплиту и осталим ме
стима под њиховом окупацијом. После одласка Срба усташе су почеле
да царују у Врлици, а нарочито познати зулумћари: Мате ПЕЗО са сино
вима МИРКОМ и ЉУБОМ, Анте Боић, трговац, Иван МЛАДЕНОВИЋ,
трговац, његов брат и његов отац, Антун МЛАДЕНОВИЋ, припадник
фрањевачког самостана, његова сестра МАРИЈА. Она је ценила кило
српског меса на 5 куна, а кило српских глава на 12 куна.
Месна православна црква, посвећена Св. Николи била је опљач
кана. У готовом новцу из ње је однешено 60.000 динара.
Сав хрватски елеменат, који је био у Врлици и околини, припадао
је усташком покрету и ишао је за тим да Србе у овоме крају истреби.
Они су у првом налету у томе успели, али је касније наш свет покушао
бежањем под италијанску заштиту да се бар у неколико сачува.
Село ЦИВЉАНЕ (припадало је истој општини и срезу) имало је
прилично велике губитке у људству међу Србима. По имену их не могу
навести, јер ми нису поближе познати.
Исто тако и становништво села ЦЕТИНЕ имало је губитака, али
нешто мањих него друга села.
Село ОТИШИЋ је имало у прво време 14 губитака у женама и
деци и два одрасла човека. Ове су злочине извршили сељаци римока
толици. Неке је злочинце већ сустигла заслужена казна. Благодарећи
сусретљивости италијанских власти из овога је села успео да се спасе
смрти, склањањем под њихову власт, месни свештеник прота ПЕТАР
СТОЈСАВЉЕВИЋ, бивши народни посланик. С њиме су се спасла и ње
гова два сина РАДЕ и МИЛУТИН. Касније је Раде, студент београдског
правног факултета, погинуо јуначком смрћу у борби за слободу свога
народа. Разнела га је бомба бачена из хрватске руке. То се је десило 6. XI
1942. године.
МАНАСТИР ДРАГОВИЋ налази се на потоку Драговићу, у јед
ној ували крај реке Цетине, окружен њивама, виноградима, ораницама и
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манастирском шумом. Његова је обитељ страдала од усташке руке. Пр
ви, који је био на ударцу усташке самовоље је отац Валеријан ШТРБАЦ,
парох села Бителића (код Сиња). Њега су усташе ухапсиле што је на слу
жби Божијој спомињао име краља Петра II. Они су га повели у кнински
затвор, али захваљујући томе да су српски устаници затворили кањон,
којим је водио пут од Врлике за Книн, нису га онда усташе могле да да
ље из Врлике депортују. Тако је он остао у затвору у Врлици из кога се
је касније успео да спасе. На потстицај Босне, која је раније већ почела
да даје отпор усташама, и народ книнске крајине, под вођством свога пр
вака пок. Паје Поповића дигао се је да брани себе и своја огњишта. Ови
су устаници затворили пролаз који је водио из Врлике за Книн, којим је
требао да буде спроведен и отац Валеријан, а пре њега су туда већ многи
Срби били похапшени спроведени за Книн и више се нису никада живи
вратили. После случаја оца Валеријана није потрајало дуго, а усташе по
хапсише целу манастирску обитељ. Почетком месеца јуна 1941. године
они лишише слободе оца Наума, старешину манастира, Лукијана Миљ
ковића, монаха, и оца Јулијана Поповића. Овога последњег касније су
пустили јер је био и сувише стар, затим болестан и чак умно потресен,
те им није изгледао опасан. А затим манастир опљачкаше. Из манастир
ске касе су тада однели око 300.000 динара. Старине и црквене драгоце
ности је раније отац Валеријан сакрио и закопао у земљу на сигурну и
скровиту месту, где се ваљда и сада налазе.
У манастирским ћелијама су се усташе настаниле под заповед
ништвом домаћег усташе МАРКА ВУКОВИЋА АНТИНА из села Ко
љана (није било римокатолика Хрвата у Кољанима – прим. аутора). Ту
су се с њиме још налазили од усташа, које ја знам, следећи: Паво ВУКО
ВИЋ, Петар ВУКОВИЋ, Петар ВУКОВИЋ, звани Периша, и сви остали
њихови сународници. Заповедник манастирске имовине је био за време
ове усташке владе инжињер агрономије ШТРКАЉ (нечитко име – прим.
аутора) из Сиња. Тада Хрвати направише од манастира као неко своје
народно свратиште у коме су се гостили и проводили, једући српско до
бро с нашим трудом и муком стечено. Те га брзо опљачкаше и опустише.
У овоме периоду пљачкања манастира Драговића страдаше 84 Србина
у томе крају од усташке руке, и то све истакнутији људи. Некако, зајед
но са њима страдаше и 12 Срба из Босне, из села Губина и Сајковића,
са својим духовним вођом, свештеником Ристом (ПЕЈНОВИЋЕМ) (тре
ба ЋАТИЋЕМ – прим. аутора). После ових случајева почиње народна
борба и отпор, која узимље све више маха. Уз помоћ Срба из Босне, са
Босанског Грахова, почиње борба и народа овога краја, под вођством
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МАРКА МРВИЋА, Босанца, старца од 76 година. Марка су касније срп
ски непријатељи стрељали месеца априла 1942. године. Иста судбина
сустиже и другог народног вођу, РАДУ ЖДЕРУ.
У ово време је докончао свој живот велики народни вођа јеромо
нах Севастијан ЈОВИЋ, парох дрнишки. Њему су секли парче по парче
меса, солили рањена места, чупали браду, забијали усијане ексере под
нокте, тукли и полужива бацили у јаму.
Сем њега су у томе крају још страдали и два сина пок.[ојног]
Онисима Поповића: ДУШАН, учитељ, и (нечитко, ради се о Михаил у
– прим. аутора) свештеник у селу Стрмици код Книна. А и њихов брат
ПАЈО бива на подао начин убијен око 15. јуна 1942. године.
У то време, у книнском крају нестала су 1.014 домаћина Срба,
који су побијени, у колико није неки од њих успео да се спасе бегством.
За време усташког пировања у гламочком срезу је побијено око
5.000 Срба за два месеца. Једни су од њих побијени, други живи бацани
у јаме, клани, стрељани, и на друге начине уништавани.
Народ под оваквим околностима подиже се на борбу, чак почиње
да доводи у питање и даљи опстанак усташке управе у нашим крајеви
ма, с тога италијанска војска поново почиње да се меша у ове обрачуне,
половином месеца јула поново преузима и уводи своју управу и настаје
тада смиривање. Време од половине јуна па све до почетка месеца мар
та 1942. године бива у затишју. Тада се многи избегли враћају својим
домовима. Истина, понекада усташе направе и у томе периоду разна на
сиља и злочине, али ни приближно као пре установљавања италијанске
управе што су чинили. Нарочито усташе села Дувњака на оближњим
бачилима од Срба одузимају стоку и сточне производе. Ово је стање тра
јало до пролећа 1943. године, тада поново настају хапшења, паљења ку
ћа, одузимање стоке, одношење свију вреднијих ствари, народни отпор,
агитација људи из шуме и свеопће страдање само српског елемента. Од
стране окупаторске италијанске власти нису вршени неки велики злочи
ни, ни убиства без суда, као што је то био иначе редован случај од стране
усташа. У овоме међу времену италијанске управе од годину дана, са
стране Италијана нису се дешавала честа убиства, док су усташе под
италијанском командом то скоро редовно чинили.
За време надирања партизана италијанска управа наоружава хр
ватска села, да им и неку власт, коју ова села примењују према Србима,
уништавајући све што је српско.
Сељаци из села Маовица убили су 14 Срба из села Отишића, и то
већином децу, жене и девојке, које су послом ишле у планину на стаје.
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На овакав начин су страдала и два пастира у планини Кошчици,
динарском огранку, и то: НЕНАДИЋ ДАМЈАН и СТОЈАНАЦ НИКО
ЛА, из села Дабра (код Сиња). Убили су их чланови хрватске заштитне
службе из пушака. Трећи младић, друг ове двојице, је успео да побегне
и тако се спасе смрти.
Ова је сеоска хрватска заштита чинила јаке репресалије над срп
ским становништвом у мешовитим селима.
Један велики део нашег света је страдао за време путовања у про
леће 1942. године, када су ишли у Срем, Славонију и Хрватску, да траже
жита. Тако су се упутили преко Загреба: НИКОЛА ОРЛИЋ, цестар, и
МАРКО ЖИЖИЋ и БОЖО МАРЈАНОВИЋ, звани Царић, сви из села
Кољани. С њима су била још два сељака из села Цетине, чија имена не
знам. Они су нестали у Загребу. Мисли се да су ухапшени на доставу
усташе ПЕТРА ДУВЊАКА, усташког надпоручника.
У рано пролеће 1942. године италијанска војска полази са хрват
ским трупама у планине и тамо пали српска села, а усташе том још при
ликом пљачкају стоку Срба сточара по бачилима, као и сточне произво
де.
Ово стање се сваки час мења, некада је доста мирно и сношљиво,
некада, опет, настају гоњења, убијања, паљења кућа и зграда, нарочито
по српским селима у планинама. У јулу настаје бомбардовање села и
туча истих из топова. Разуме се да је све ово рађено на иницијативу Хр
вата.
Од једне хрватске авијонске бомбе настрадало је 9 лица. Тако је
погинуо у својој кући Ђуро Стипановић, а троје његове деце је било
озлеђено. Том приликом је страдала и девојка МАРЧЕТИЋ БОЈА. Од
топовске паљбе је највише страдало село ЛАКТАЦ, код Сиња. Оно је
претрпело огромну штету од пожара и рушења, а нарочито његов засе
лак ВИНЧИЋ, који је био густо насељен, а са високим зградама.
Концем априла 1942. страдао је МАРЧЕТИЋ ИЛИЈА, сељак; ње
му су ножем пресекли душник. Почетком новембра исте године осуђени
су на смрт ДРАГИЋ ПИЛИП, УСТИЋ ЂУРО, из села Отишића, МАРЈА
НОВИЋ ДРАГОМИР из села Кољана.
Месеца августа 1941. године била је пуштена из апса обитељ ма
настира Драговића на интервенцију италијанске управе, она се враћа у
манастир, који је и даље остао власништво државе Хрватске. Том прили
ком су се у манастир повратили: отац НАУМ, игуман, и ЛУКИЈАН, док
је ВАЛЕРИЈАН и даље задржан у затвору. Јер су проверавали оптужбу
против њега, која је отишла у Загреб. Касније је и он дошао, али убрзо
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одлази у Врлику за пароха, на упражњено место. У тим часовима више
није постојала код нас централна црквена власт, јер је епископ ЂОРЂЕ
ВИЋ ИРИНЕЈ тада био послан у таоце, негде у Италију. Прва служба ко
ја се је у манастиру одржала после народне катастрофе била је на Малу
Госпојину. Овај дан је за цео народ тога краја значио као неко васкрсење
и ако је служба одржана под строгом контролом италијанске власти.
1942. године, у марту је манастир сав опљачкан: говеда отера
на, мед однешен, жито покупљено, кошнице полупане, једном речју од
нешено је све што је било од вредности. Зграде полупане, попаљене,
послуга се разишла, свет из околине разнео друге ситније вредности и
манастир опустио. Када је италијанска војска сазнала да се у манасти
ру налазе шумски људи, онда је она још топовима довршила оно, што
народ, хрватски пљачкаши и други нису били сасвим уништили. После
тога је дошло до уништења манастирских винограда и воћњака, а с тим
до коначног запуштења, тако да се ни манастирска обитељ, када је била
пуштена из затвора, није имала више где да поврати. Зато отац Наум,
игуман манастирски, у фебруару 1943. године населио се у близини ма
настира, јер у њему више није имао где, а остала манастирска обитељ
остала је у Косову Пољу и у околини Книна.
1942. године у мају месецу је моја кућа и моје село било бомбар
довано и то благодарећи оптужби БИЛАНЏИЋА ЈУРЕ. После овога сам
и ја морао да напустим свој крај и одлазим у Срем, где сам цело време
остао, све до пре 4 дана, када сам и Срем морао да оставим и овамо се
пребацим плативши са своја још три друга 20.000 динара једноме чове
ку који нас је пребацио у Београд. У селу Старим Бановцима, на обали
Дунава, живео сам као пољопривредник радник надничар. Ту сам успео
да зарадим нешто жита и да то пошаљем својој кући, да ми родитељи не
помру од глади. /.../
Ја сам из Далмације кренуо за Срем 29. јула 1942. године. /.../
Што се, пак, тиче држања римокатоличке цркве и њенога све
штенства према српском елементу у Далмацији, Источноме Срему и
Славонији било је више него негативно. Римокатолички свештеници су
сви од реда усташе и као такви они су са предикаонице својих цркава го
ворили својој пастви да су Срби дошљаци, који су глупом милошћу њи
хових (т.ј. хрватских) предака били примљени и у Хрватској насељени,
а сада им само сметају. Стога их треба све уклонити: нешто поубијати,
млађе покрстити, један део разјурити и отпремити преко Дрине од куда
су и дошли. Они су уз то народној хрватској маси до краја распиривали
гњев и мржњу према Србима. Као пример навешћу један мени лично по
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знат случај. Римокатолички свештеник ЈУРЕ МЛАДИНА, родом из не
ког села триљске општине (код Сиња), са службом у селу Засиоку кога ја
лично познам и са којим сам се често пута сретао у животу, па чак виђао
и после пропасти Југославије, он је више пута и на различитим местима
јавно говорио за Србе: „Ви Срби нисте ништа друго него скотови, гамад
и дошљаци. Ви не заслужујете да живите. Ваш краљ Петар II балавац
побјегао је са народним златом у земљу лопова, Енглеску, и тамо виче
да је он краљ Југославије и да ће се опет вратити у земљу. Њега треба да
стигне иста судбина која је снашла његове Србе у Босни и Херцеговини.
Он више никада наш краљ неће бити, јер смо ми нашу слободу добили и
живимо под заштитом нашег Поглавника, који је на челу Независне Др
жаве Хрватске, и под заштитом Новог поретка, који ће владати Европом.
Видите ли да је ваша пропаст ту, зато гледајте да пређете у липу виру и
да се спасете. Ти ћеш добити зато лип положај. Ја сам му на то одгово
рио, Јуре, пре ћеш ти прећи у моју вјеру, него ја у твоју.“ Јуре је завршио
свој живот једне ноћи на начин који је заслужио.
Из Срема сам касније био зграбљен и отеран у хрватску војску, у
село Оток, недалеко Винковаца, /.../
После месец дана напорног рада ја сам успео да одавде побегнем
и склоним се у Срем, а одавде потом да се пребацим преко Земуна у Бе
оград.
Не желим овом приликом да наведем своје име из више разлога
(на првом месту због мога бегства из војске, а затим због моје породице,
која се и даље налази тамо).
Београд,
22. јула 1943. г.[одине]
Прилог 2.
Драгоје Лукић, Деца на ломачи рата у Независној Држави Хрват
ској 1941–1945. Именослов 74.762 жртве млађе од 14 година, Београд
1998.
Према подацима у поменутој књизи о деци млађој од 14 година
ратним жртвама 1941–1945, у Врличкој крајини су страдала следећа
Српчад:
Цивљане:
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1. Душан Драгић, рођен 1939, погинуо у немачком бомбардовању
1941. године на Сајмишту код Земуна.
2. Бошко (Јован) Новоселац, рођен 1935, погинуо 1944. у Врлици.
3. Стојан (Милан) Новоселац, рођен 1933, погинуо 1944. у Врлици.
Гарјак:
1. Вељко (Дује) Ромић, рођен 1935, умро 1942. од болести.
Кољане:
1. Лука (Лука) Миљковић, рођен 1939, убијен 1945. у селу.
Лактац:
1. Петар (Дмитар) Боговац, рођен 1932, убили га Немци у масов
ном злочину у селу Врдово.
Врлика:
1. Иво (Марко) Радић, рођен 1935, убиле га 1942. усташе у кући.
2. Петар (Марко) Радић, рођен 1936, убиле га 1942. усташе у кући.
Сињ:
1. Аница (Никола) Бодрожић, рођена 1930, убијена 1942. у Коља
нима.
2. Никола (Јаков) Ђапић, рођен 1929, бачен 1941. у јаму Бикуша.
3. Душан (Јово) Стојанац, рођен 1940, умро 1942. у затвору у Лив
ну.
Прилог 3.
У списку жртава рата (који је на крају овог рада) постоје непот
пуни подаци о страдалој деци млађој од 14 године а чија имена није по
менуо Драгоје Лукић:
Цетина:
1. Вуковић (Илија) Никола, 13 година.
Цивљане:
1. Драгић (Каја) Милан, две године.
2. Драгић (Каја) Јован, једна година.
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Кољане:
1. Цукић (Симо) Илија, 11 година
2. Љаљић (Петар) Илија, 13 година
3. Марчетић (Лука) Боја, девет година
4. Марчетић (Ђуро) Тодор, 12 година
5. Марчетић (Лука) Никола, 10 година
6. Поповић (Никола) Петар 12 година
7. Шкрбић (Душан) Страхиња, 14 година
8. Стипановић (Петар) Стеван, 11 година
Косоре:
1. Арнаут (Петар) Милан, осам година
Прилог 4.
Срби Врличке крајине које су убили припадници партизанских
јединица до 9. маја и припадници Корпуса народне одбране после 9. маја
1945. године: Zločini i teror u Dalmaciji 1943.–1948. počinjeni od pripadni
ka NOV, JA, OZN-e i UDB-e, Dokumenti, Zagreb 2011, 596-597.
Кољане:
1. Илија (Дује) Шкрбић, трговац, рођен 1911, убијен маја 1945,
„ради тога што је за рата био четник, а касније три пута дезертирао из
НОВ-е, и зато што се по ослобођењу крио као шпиљар“.
2. Божо (Нико) Марјановић, земљорадник, отац једног детета, ро
ђен 1920, „ухваћен и ликвидиран у марту 1945. године ради тога, што је
за рата до 1942. године био четник, а у ослобођењу прешао у НОВ и не
колико пута покушао дезертирати, те ради тога што је задњим његовим
покушајем бацио бомбу на неколицину наших другова, када је у бијегу
убијен“.
3. Алекса (Тодор) Загорац, рођен 1912, земљорадник, отац једног
детета, „ухваћен и ликвидиран кратким поступком од Команде мјеста
Врлика, маја мјесеца 1945. године, ради тога што је од 1943. године био
активни четник, а послије ослобођења побјегао у шпиљаре“.
4. Ђуро (Никола) Загорац, рођен 1910. године, земљорадник, отац
троје деце, „ухваћен од Команде мјеста Врлика и ликвидиран у мају мје
сецу 1945. године, ради тога што је за рата био од 1943. године у четни
цима, а послије ослобођења отишао у камишаре и крио се од хватања“.
5. Илија (Нико) Денић, рођен 1915, земљорадник, полицајац,
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„ухваћен у ослобођењу и предат Војном суду Средњег Далматинског
подручја, од кога је суђен на казну смрти стрељањем (казна извршена)
ради тога што је за вријеме рата био између главних организатора чет
ника у Врличкој крајини, што је неко вријеме од 1943. године до ослобо
ђења био повјереник Динарске четничке дивизије, на којој је дужности
наредио пљачку и убијање многих наших родољуба“.
6. Петар Пени (Никола) Катић, рођен 1915, земљорадник, нео
жењен, „ухваћен и ликвидиран по Команди мјеста Врлика, јуна мјесеца
1946. године, ради тога што је за вријеме рата био активни четник вршио
терор и пљачку као и убијства над симпатизерима НОП-а, а што се по
слије ослобођења повукао у шуму и крио се као шпиљар“.
Закључак
Државни геноцид над Србима у Независној Држави Хрватској не
би се могао тако сурово спровести да није био темељно припреман мно
го раније на идејама етничког чишћења блиским усташтву, а подржан од
његових политичких ментора (Адолфа Хитлера и Бенита Мусолинија)
и Римокатоличке цркве. Његови историјски корени дубоко су урасли у
прошлости из које је та политика поникла, развијала се и достигла сво
ју кулминацију у периоду од 1941. до 1945. године. За усташки покрет,
створен 1932. године, и хрватски сепаратизам прилика за остварење на
ционалне државе указала се после војног слома Краљевине Југославије.
Успостављањем усташке власти у Независној Држави Хрватској започе
ло је затирање свега што није хрватско. Српском народу били су наме
њени римокатоличење, прогон и убијање.
Ратна историја Врличке крајине у том смислу се није много раз
ликовала од историје других делова Независне Државе Хрватске, у који
ма су живели Срби. Већ у лето 1941. године вршена су брутална злодела,
а најмонструознију врсту злочина представљало је бацање људи у јаме.
Страдање Срба трајало је до краја рата. О судбини страдалника Врличке
крајине, у првим ратним данима, па и касније, сведоче управо они који
су преживели ту голготу, били њени очевидци или, из поузданих извора,
чули о усташком терору над српским живљем.
На основу података, наведених у разним изворима и литератури,
посебно поименичних пописа (додуше аматерски рађених), изнети су
поименични показатељи о жртвама рата, то јест о погинулим, убијеним,
умрлим и несталим Србима Врличке крајине за време Другог светског
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рата. Према до сада утврђеним поименичним показатељима за Врличку
крајину тада је живот изгубило не мање од 697 Срба.
Извори
1. Архив Српске православне цркве, Епархија далматинска, Из
јава Крстана С. Трифуновића дата у канцеларији цркве Српске право
славне парохије великоизворске у Великом Извору, 22/9. децембра 1941.
2. Архив Српске православне цркве, Епархија далматинска, Из
јава Милана Т. Рацића, жандарма из села Подосоје, општина Врлика,
дата у канцеларији цркве Српске православне парохије великоиз ворске
у Великом Извору, 22/9. децембра 1941. године.
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Срби Врличке крајине – жртве рата 1941–1945. године
Поштујући методологију истраживања жртава рата коју практи
кује Музеј жртава геноцида кроз своје пројекте, желимо да дамо мали
допринос у раду на попису жртава припадника српског народа стра
далих у Независној Држави Хрватској 1941–1945. године. Иако је база
података коју поседује Музеј у приличној мери непоуздана када је, на
пример, реч о презименима, времену рођења или смрти, ипак смо је ко
ристили као примарну. Поменута база има још један недостатак: попис
није обухватио жртве које су страдале од припадника партизанских је
диница! Подаци које је објавила Епархија далматинска су корисни, али
не садрже никакве друге податке осим места, имена и презимена стра
далника и поред свега тога, овај попис ратних жртава могао би послу
жити као корисна основа за почетак неких будућих истраживања која ће
донети тачније чињенице.
Извори
Жртве рата 1941–1945, Хрватска, Музеј жртава геноцида.
Косовска народна читанка 1989, Далматинска епархија Српске право
славне цркве, Београд 1989.
Mirko Novović i dr., Prva dalmatinska proleterska brigada, Vojnoizdavački
zavod, Beograd 1986.
Viktor Kučan, Borci Sutjeske, Zavod za udžbenike, Beograd 1996.
Насеље
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Број страдалих

Цетина
Цивљане
Гарјак
Кољани
Косоре
Лактац
Маовице
Отишић
Подосоје
Врлика
УКУПНО

88
109
28
190
6
46
44
131
20
34
697
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Баришић (Божо) Петар
Баришић (Миле) Јован
Баришић (Миле) Марко
Баришић (Ђуро) Никола
Баришић (Симо) Марко
Баришић (Ђура) Лука
Баришић (Миле) Душан
Баришић (Кузман) Ђуро
Баришић (Ђуро) Јован
Барош (Миле) Божо
Баришић (Ђуро) Стево
Четник (Ђуро) Мирко
Четник (Илија) Ђуро
Четник (Илија) Стеван
Четник Марта
Четник (Томо) Миле
Четник (Петар) Јован

Четник (Петар) Мићо

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Презиме и име
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Година
рођења
1910.
1924.
1910.
1919.
1883.
1926.
?
?
?
?
?
1907.
1905.
1919.
1900.
1879.
1912.

Година
страдања
Погинуо у НОБ-у, Цетина
1942.
Погинуо у НОБ-у, Лапац
1944.
Погинуо у НОБ-у, Широки Бријег
1944.
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
1943.
Погинуо у НОБ-у, Врлика
1942.
Погинуо у НОБ-у, Бања Лука
1944.
?
32 год.
?
18 год.
?
30 год.
?
19 год.
?
21 год.
Убијен у директном терору, Цетина
1941.
Погинуо у НОБ-у, Пеуље
1942.
Убијен у затвору, Стрмица – Книн
1944.
Убијена у директном терору, Цетина
1944.
Умро у затвору, Цетина
1943.
Погинуо у рејону села Богумиловићи, Дани 1944.
ловград
?
19 год.

Околности и место страдања
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Четник (Петар) Милица
Четник (Илија) Илија
Четник (Томо) Шпиро
Четник (Илија) Тоде
Четник (Шпиро) Стеван
Четник (Никола) Тоде
Ђукић (Милан) Мићо
Ђукић (Шпиро) Милан
Гавран (Шпиро) Цвита
Кнежевић (Ђуро) Марко
Кнежевић (Пилип) Васо
Куробаса (Крстан) Божо
Куробаса (Крстан) Милан
Куробаса (Марко) Божо
Куробаса (Никола) Ђуро
Куробаса (Марко) Миле
Маријан (Милан) Никола
Маријан (Симо) Петар
Маријан (Петар) Петар
Маријан (Симо) Петар
Милаш (Илија) Бошко
Милаш (Марко) Стево
Милаш (Марко) Марко

?
?
?
?
?
?
1925.
?
1896.
1913.
1911.
1882.
1890.
?
?
?
1910.
1882.
1919.
1883.
1921.
1923.
?

?
?
?
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, на Трсту
?
Убијена у директном терору, Цетина
Погинуо у НОБ-у, Црна Гора
Убијен у затвору, Книн
Убијен у логору Јасеновац
Погинуо у НОБ-у, на Трсту
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Срем
Убијен у директном терору, Грачац
Погинуо у НОБ-у, Книн
Убијен у логору Јасеновац
Погинуо у НОБ-у, Шид
Погинуо у НОБ-у, Сремски фронт
?
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1944.
1942.
1944.
1943.
1945.
1945.
36 год.

20 год.
25 год.
40 год.
40 год.
26 год.
49 год.
1945.
23 год.
1942.
1943.
1943.
1942.
1945.
32 год.
35 год.
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Милаш (Крстан) Илија
Милаш (Јован) Илија
Милаш (Миле) Јован
Милаш (Петар) Стеван
Милаш (Крстан) Јован
Преочанин (Анте) Јован
Преочанин (Божо) Душан
Преочанин (Божо) Илија
Преочанин (Лука) Душан
Преочанин (Марко) Ђорђе
Преочанин (Марко) Илија
Преочанин (Васо-ж) Марија
Преочанин (Симо) Лазо

Преочанин (Симо) Миле
Преочанин (Марко) Марко
Преочанон (Симо) Ђуро
Преочанин (Ђуро) Ђуро
Преочанин (Анте) Филип
Преочанин (Анте) Шпиро
Преочанин (Лука) Милош
Врањеш (Анте) Илија
Врањеш (Илија) Нико

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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1923.
?
?
?
?
?
?
1913.
1924.

?
?
?
?
?
1902.
1925.
1921.
1902.
1923.
1919.
1879.
1916.

?
19 год.
?
17 год.
?
18 год.
?
40 год.
?
19 год.
Погинуо у НОБ-у, Уништа
1942.
Погинуо у НОБ-у, Апатин
1943.
Погинуо у НОБ-у, Петроварадин
1944.
Погинуо у НОБ-у, Цетина
1942.
Убијен у директном терору, Врлика
1942.
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
1943.
Убијена у директном терору, Цетина
1942.
Убијен као заробљеник припадник НОВ и 1943.
ПОЈ, непознато
Погинуо од Италијана у НОБ-у, Трст
1945.
?
22 год.
?
23 год.
?
60 год.
?
31 год.
?
28 год.
?
18 год.
Погинуо у НОБ-у, Цетина
1942.
Убијен у логору Јасеновац
1942.

Милош Црномарковић

Врањеш (Јован) Ђуро
Врањеш (Јован) Лазо
Врањеш (Миле) Михајло
Врањеш (Миле) Мијо
Врањеш (Никола) Цвета

Врањеш (Васо) Милан
Врањеш (Божо) Мићо
Врањеш (Симо) Марта
Врањеш (Божо) Милан
Вуковић (Ђуро) Милан
Вуковић (Лазо) Митар
Вуковић (Никола) Илија
Вуковић (Никола) Милан
Вуковић (Пилип) Илија
Вуковић (Симо) Дамјан
Вуковић (Симо) Марко
Вуковић (Шпиро) Боја
Вуковић (Шпиро) Никола
Вуковић (Стевана) Љубица
Вуковић (Петар) Мићо
Вуковић (Симо) Митар
Вуковић (Никола) Ђуро

64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71
72
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83
84.
85.

1912.
?
?
?
1921.
1908.
1901.
1921.
1922.
1921.
1910.
1921.
1924.
1923.
?
?
?

1918.
1898.
1892.
1883.
1918.

Убијен у директном терору, Загреб
Убијен у логору Јасеновац
Погинуо у Априлском рату, Загреб
Убијен у логору Јасеновац
Погинула приликом борби или бомбардовања,
Београд
Погинуо у НОБ-у, Источна Босна
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
Погинуо у НОБ-у, Срем
Убијен у директном терору, Грачац
Погинуо у НОБ-у, Црна Гора
Погинуо у НОБ-у, Цетина
Умро у НОБ-у, Цетина
Убијен у директном терору, Грачац
Погинула у НОБ-у, Сутјеска
Погинуо у НОБ-у, Сремски фронт
Погинула у НОБ-у, Цетина
?
?
?
1944.
20 год.
40 год.
22 год.
1943.
1944.
1941.
1942.
1944.
1945.
1941.
1943.
1944.
1944.
50 год.
34 год.
35 год.

1942.
1942.
1941.
1942.
1944.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

86.
87.
88.

Арамбашић (Никола) Раде
Барош (Миле) Божо
Батак (Никола) Митар
Батак (Симо) Ђуро
Билић (Ђуро) Јово
Билић (Јован) Божо Марјан
Билић (Јово) Ђуро
Билић (Јово) Митар
Билић (Крстан) Милан
Билић (Миле) Марко
Билић (Урош) Ђуро
Билић (Јован) Анте
Билић (Јован) Марко
Билић (Сава) Бошко
Билић (Сава) Раде

Г о д и н а
рођења
1923.
1920.
1922.
1913.
1925.
1913.
1904.
1903.
1903.
1893.
?
?
?
?
?

Презиме и име

?
?
?

Погинуо у НОБ-у, Лапац, Лика
Погинуо у НОБ-у, Дувно
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
Погинуо у НОБ-у, Врлика
Убијен у логору Јасеновац
Погинуо у НОБ-у, код Јајца
Убијен у директном терору, Грачац, Лика
Убијен у логору Јадовно
Убијен у директном терору, Грачац, Лика
Погинуо у НОБ-у, Книн
?
?
?
?
?

Околности и место страдања

2. ЦИВЉАНЕ

?
?
?

Вуковић (Илија) Никола
Вуковић (Петар) Илија
Вуковић (Никола) Марко

Г о д и н а
страдања
1945.
1943.
1944.
1944.
1941.
1942.
1941.
1941.
1941.
1943.
39 год.
31 год.
30 год.
25 год.
17 год.

13 год.
20 год.
29 год.

Милош Црномарковић
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Билић (Сава) Саво
Бјелобрк (Ђуро) Петар
Бјелобрк (Лазо) Шпиро
Бјелобрк (Павле) Милан
Бјелобрк (Петар) Петар
Бјелобрк (Милан) Милан
Блешић (Шпирo) Милан
Црномарковић (Лазар) Сава
Црномарковић (Јован) Марко
Црномарковић (Петар-ж) Мара
Црномарковић (Божо-ж) Сава
Црномарковић (Крсте) Петар
Црномарковић (Јован) Боја
Црномарковић (Стојан) Шпиро
Црномарковић (Ђуро) Марија

Црномарковић (Илија) Ђуро
Црномарковић (Јаков) Ђуро
Црномарковић (Шпиро) Петар
Црномарковић (Стеван) Ђуро
Црномарковић (Марко) Лазар
Ђаковић (Иван) Илија
Драгић (Божо) Никола

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Погинуо у НОБ-у, непознато
Погинуо у НОБ-у, Лапац, Лика

1911.
1926.

1922.
1919.
1925.
1921.

?
Умро у НОБ-у, Београд
Погинуо од усташа у НОБ-у, Јабланица
Погинуо у НОБ-у, Зеленгора
Погинуо у НОБ-у, Имотски
?
Погинуо у НОБ-у, Трнава
?
?
?
?
?
?
?
Погинула приликом борби или бомбардовања,
Бихаћ
Погинуо у НОБ-у, Трст
Погинуо у НОБ-у, Имотски
Погинуо у НОБ-у, Дрвар
Погинуо у НОБ-у, Нова Варош

?
1920.
1920.
1919.
1920.
?
1922.
?
?
?
?
?
?
?
1915.
1945.
1943.
1944.
1943.
43 год.
1944.
1945.

50 год.
1945.
1943.
1943.
1943.
19 год.
1944.
25 год.
24 год.
23 год.
40 год.
20 год.
18 год.
30 год.
1943.
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Драгић (Раде) Ђуро
Драгић (Душан) Петар
Драгић (Лука) Стеван
Драгић (Сима) Милан
Драгић (Шпиро) Лука
Драгић (Шпиро) Марко
Драгић (Шпиро) Никола
Драгић Каја
Драгић (Каја) Милан
Драгић (Каја) Јован
Драгић (Петар) Ђуро
Гавран (Митар) Митар
Гавран (Милош) Лазар
Иветић (Јован) Милан
Иветић (Јован) Стана
Иветић (Марко) Јован
Иветић (Марко) Љубо
Иветић Никола Јован
Иветић (Марко) Стана
Јојић (Никола) Марко
Иветић (Тодор) Стана

Јојић (Симо) Милан

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
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1901.

1910.
1926.
1909.
1921.
1922.
1910.
1927.
?
?
?
?
?
?
1914.
1875.
1881.
1901.
?
1895.
1922.
1905.

Погинуо у НОБ-у, Срб, Лика
Умро у НОБ-у, Опатија
Погинуо у НОБ-у, Сињ
Погинуо у НОБ-у, Братиње
Погинуо у НОБ-у, Илирска Бистрица
Убијен у директном терору, Велебит
Погинуо у НОБ-у, Грачац Лика
?
?
?
?
?
?
Убијен у Априлском рату 1941, Книн, Оклај
Убијена у директном терору, Бихаћ
Умро као заробљени припадник ВКЈ, Цивљане
Убијен у директном терору, Оклај, Книн
?
Убијена од усташа, Бихаћ
Убијен у директном терору, Дрниш
Погинула приликом борби или бомбардовања,
Цивљане, Книн
Убијен у директном терору, Загреб
1941.

1944.
1945.
1944.
1944.
1945.
1941.
1944.
23 год.
2 год.
1 год.
19 год.
19 год.
45 год.
1941.
1943.
1941.
1941.
28 год.
1943.
1941.
1944.

Милош Црномарковић

Јојић (Симо) Симо
Јојић (Симо) Никола
Јојић (Симо) Симо
Јојић (Никола) Марко
Јојић (Стево) Марко

Јојић (Танасије) Петар
Јојић (Тодор) Никола
Јовичић (Божо) Петар
Јовичић (Јово) Илија
Јовичић (Марка) Крсте
Јовичић (Милош) Крстан
Кнежевић (Миле) Ђуро
Костур (Душан) Павле/Пајо
Костур (Лука) Шпиро

Костур (Игњат) Душан
Костур (Петар) Илија
Костур (Лазар) Милан
Костур (Никола) Никола
Новоселац (Јован) Бошко
Новоселац (Милан) Стојан
Новоселац (Петар) Боја

60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71
72
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
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?
?
?
?
1935.
1933.
1902.

1910.
1914.
1911.
1925.
?
?
1926.
1923.
1897.

1895.
?
?
?
1924.

Убијен од усташа, Бихаћ
?
?
?
Погинуо приликом борби или бомбардовања,
непознато
Убијен у директном терору, Оклај, Книн
Убијен од четника, Горица
Погинуо у НОБ-у, Шид, Срем
Погинуо у НОБ-у, Шид, Срем
?
?
Погинуо у НОБ-у, Госпић, Лика
Убијен у директном терору, Грачац, Лика
Погинуо приликом борби или бомбардовања,
Врлика
?
?
?
?
Погинуо, Врлика
Погинуо, Врлика
Убијена у директном терору, Цивљани
35 год.
33 год.
40 год.
22 год.
1944.
1944.
1942.

1941.
1945.
1944.
1944.
21 год.
32 год.
1945.
1941.
1943.

1942.
20 год.
18 год.
20 год.
1944.
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92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

81.
82.
83
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Вучак (Стеван) Стеван
Зеленовић (Ђуро) Дмитар
Зеленовић (Ђуро) Дмитар
Зеленовић (Јован) Јово
Зеленовић (Илија) Илија
Зеленовић (Никола) Илија
Зеленовић (Милан) Илија
Зеленовић (Васо) Ђуро
Зеленовић (Милан) Васо
Зрилић (Никола) Боја

Новоселац (Петар) Милан
Новоселац (Сима) Милан
Новоселац (Илија) Милан
Новоселац (Јован) Душан
Новоселац (Јован) Стеван
Шарац (Аћим) Шпиро
Шарац (Ђуро) Ђуро
Шарац (Никола) Петар
Шарац (Никола) Раде
Шолак (Петар) Душан
Смиљaнић (Крстан) Божо
?
1926.
1919.
1922.
1913.
1915.
?
1881.
?
1915.

1903.
1904.
?
?
?
1924.
1924.
1926.
?
?
1920.

Убијен у директном терору, Оклај, Книн
Убијен у директном терору, Цивљани
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Шид
Погинуо у НОБ-у, Фрушка гора
Погинуо у НОБ-у, Фрушка гора
?
?
Погинуо приликом борби или бомбардовања,
Цивљане Книн
?
Погинуо у НОБ-у, Шабац
Погинуо у НОБ-у, Обреновац
Погинуо од усташа у НОБ-у, Јабланица
Погинуо у НОБ-у, Добој
Погинуо у НОБ-у, Добој
?
Убијен у директном терору, Врлика
?
Погинула приликом борби или бомбардовања,
Бихаћ
21 год.
1944.
1942.
1943.
1945.
1945.
23 год.
1944.
20 год.
1943.

1941.
1941.
28 год.
30 год.
22 год.
1944.
1943.
1943.
22 год.
29 год.
1943.

Милош Црномарковић

142

143

Красић Боја

Красић (Божо) Боја
Маринко (Илија) Милан
Радиша (Јован) Никола
Џукела (Симо) Боја
Џукела (Симо) Пера
Шкрбић (Васо) Душан
Шкрбић (Миле) Јово
Шкрбић (Лука) Стево
Шкрбић (Марко) Томо

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

?
1920.
?
?
?
?
?
?
?

Година
рођења
1903.

Презиме и име

?
?
?
?
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, код Трста

21 год.
19 год.
23 год.
24 год.
28 год.
15 год.
19 год.
1945.

Година
страдања
Погинула приликом борби или бомбардовања, 1943.
Гарјак
?
21 год.
Погинуо у НОБ-у, Сарајево
1944.
?
16 год.
?
21 год.
?
23 год.
?
21 год.
?
24 год.
?
30 год.
?
23 год.

Околности и место страдања

3. ГАРЈАК

?
?
?
?
?
?
?
1923.

Зукановић (Стојан) Петар
Зукановић (Стојан) Никола
Зукановић (Милан) Милан
Зукановић (Илија) Мирко
Зукановић (Лазар) Петар
Зукановић (Никола) Никола
Зукановић (Никола) Ђуро
Жутомарковић (Никола) Илија

1.

102.
103.
104.
105.
106.
107
108.
109.
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Шкрбић (Марко) Цветко
Шкрбић (Душан) Васо

Шкрбић (Илија) Коста
Шкрбић (Лука) Душан
Шкрбић (Мија) Ђуро

Шкрбић (Мија) Тома
Шкрбић (Лазо) Душан
Шкрбић (Никола) Лука
Шкрбић (Никола) Миле
Шкрбић (Милан) Боја

Шкрбић Цвијо
Шкрбић (Ђуро) Ђуро
Шкрбић Љубомир
Шкрбић Марта
Шкрбић (Цвијо) Митар
Шкрбић (Петар) Мара
Шкрбић (Петар) Мара
Шкрбић (Томо) Мијо

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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1902.
1907.
1915.
1917.
1924.
1889.
9999.
1880.

1925.
?
?
?
1913.

1883.
1888.
1921.

?
1912.

?
Погинуо приликом борби или бомбардовања,
Врдово
Убијен у директном терору, Загреб
Убијен у логору, Непознато
Нестао приликом борби или бомбардовања,
Болница – Бихаћ
Погинуо у НОБ-у, Брдско
?
?
?
Погинула приликом борби или бомбардовања,
Сињ
Убијен од усташа у масовном покољу, Динара
Убијен од усташа у масовном покољу, Динара
Убијен од усташа у масовном покољу, Динара
Убијена од усташа у масовном покољу, Динара
Убијен од усташа у масовном покољу, Динара
Убијена од усташа у масовном покољу, Динара
Убијена у директном терору, Непознато
Убијен у директном терору, Непознато
1942.
1942.
1942.
1942.
1942.
1942.
1943.
1942.

1945.
19 год.
21 год.
22 год.
1942.

1943.
1941.
1944.

19 год.
1943.

Милош Црномарковић

Презиме и име

Бокун (Васо) Филип
Бодрожић (Никола) Аница
Бодрожић (Ђура) Митар
Бодрожић (Никола) Милош
Бодрожић (Петар) Милан
Бодрожић (Тодор) Никола
Бодрожић Д. Момчило
Бодрожић (Васо) Јово

Бодрожић (Никола) Ђуро
Бодрожић (Никола) Милан
Бодрожић (Марко) Момчило
Бодрожић (Стеван) Петар
Бодрожић (Стеван) Јован
Бодрожић (Јован) Ђуро
Бодрожић (Милан) Миле
Бодрожић (Милан) Боја
Бодрожић (Милан) Марта
Бодрожић (Милан) Митар
Бодрожић (Петар) Ђуро

аа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Година
рођења
1902.
1930.
1924.
1924.
1924.
1928.
?
1908.

Година
страдања
Погинуо у НОБ-у, Косово код Книна
1944.
Погинула, Кољане
1942.
Погинуо у НОБ-у, У н.о.б.
1943.
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
1943.
Погинуо у НОБ-у, Кладањ
1942.
Убијен у директном терору, Кољане
1943.
Погинуо на острву Вис
1944.
Погинуо приликом борби или бомбардовања, 1942.
Кољане
?
29 год.
?
31 год.
?
25 год.
?
22 год.
?
18 год.
?
23 год.
?
23 год.
?
21 год.
?
19 год.
?
17 год.
?
23 год.

Околности и место страдања

4. КОЉАНЕ
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Бодрожић (Петар) Илија
Бокун (Никола) Митар
Бокун (Ђуро) Дмитар
Цукић (Симо) Илија
Цукић (Петар) Симо
Цукић (Стевана) Марија
Цукић (Тодора) Лазо
Денић (Петар) Ђуро
Денић (Петар) Никола
Денић (Петар) Миливој
Денић Илија
Гарић (Илија) Илија
Гарић (Васо) Марко
Буловић (Марко) Јаков
Џукела (Тодор) Лазо
Игленџа (Ђуро) Ђуро
Кабић (Васо) Михаил
Калинић (Крсто) Марко
Калинић (Коста) Душан
Калинић (Николе) Боја
Калинић (Петар) Божица
Калинић (Илија) Никола
Калинић (Васо) Марко

?
1922.
1924.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1872.
1920.
?
1920.
1902.
1921.
1922.
1910.
?
?

?
Погинуо у НОБ-у
Погинуо у НОБ-у, источна Босна
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Убијен у директном терору, Доњи Бителић
Умро у италијанском логору
?
Погинуо у НОБ-у, на Високој – Сињ
Погинуо у НОБ-у, Кољан
Погинуо у НОБ-у, Ливно
Погинула у НОБ-у, Сутјеска
Убијена у директном терору, Кољане
?
?

21 год.
1943.
1943.
11 год.
20 год.
18 год.
23 год.
25 год.
26 год.
28 год.
26 год.
18 год.
20 год.
1942.
1942.
35 год.
1944.
1942.
1944.
1943.
1943.
23 год.
20 год.

Милош Црномарковић
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Калинић (Лука) Душан
Калинић (Божо) Боја
Калинић (Петар) Ружица
Калинић (Крстан) Марко
Калинић (Ђуро) Ђуро
Калинић (Ђуро) Милан
Катић (Дмитар) Марко
Катић (Ђуро) Лука
Катић (Илија) Душан
Катић (Илија) Лука
Катић (Илија) Шпиро
Катић (Јово) Љубица
Катић (Сава) Петар
Катић Милан
Катић (Симо) Ђуро
Катић (Стеван) Ђуро
Катић (Васо) Марко
Катић (Николе) Милан
Катић Петар
Катић (Стеван) Петар
Катић (Душан) Марко
Катић (Јован) Љубица
Катић (Шпиро) Мара

?
?
?
?
?
?
1900.
1898.
1927.
1922.
1925.
1928.
1888.
1922.
1924.
1923.
1922.
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
Погинуо у директном терору, Загреб
Погинуо у НОБ-у, Зелово
Умро у НОБ-у, Љубљана
Погинуо у НОБ-у, Зеленгора
Погинуо у НОБ-у, Врлика
Погинула, Брачев долац
Заклан у директном терору, Колари
Погинуо код Книна
Нестао, непознато
Погинуо у НОБ-у, Зелово – Сињ
Погинуо у НОБ-у, Зрнце – Сињ
?
?
?
?
?
?

20 год.
35 год.
19 год.
18 год.
30 год.
19 год.
1942.
1943.
1945.
1943.
1943.
1943.
1943.
1944.
1941.
1943.
1942.
22 год.
30 год.
20 год.
20 год.
18 год.
20 год.
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Катић (Божо) Симо
Катић (Божо) Милан
Катић (Јован) Илија
Катић (Ђуро) Никола
Катић (Јован) Милорад
Ковачевић (Петар) Душан
Ковачевић (Ђуро) Марија
Кркобабић (Лазо) Лазо
Кркобабић (Дмитар) Миро
Кркобабић (Илија) Марко
Кркобабић (Павле) Ђуро
Кркобабић (Лазо) Лазо
Кркобабић (Стеван) Милан
Кркобабић (Марко) Јела
Кркобабић (Крстан) Даринка
Кркобабић (Ђуре) Војин
Љаљић (Петар) Илија
Љаљић (Никола) Јован
Максимовић (Крсте) Борислав
Марчетић (Ђуро) Тодор
Марчетић (Лука) Никола
Марчетић (Симо) Лазо
Марчетић (Лука) Боја

?
?
?
?
?
1925.
?
1889.
1923.
1891.
1915.
1888.
?
?
?
?
?
?
?
1899.
1882.
1895.
?

?
?
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
?
Убијен у директном терору, Кољане
Погинуо у НОБ-у, Вис
Убијен у директном терору, Кољане
Убијен у НОБ-у, непознато
Погинуо у НОБ-у, Кољане
?
?
?
?
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Врдово
Убијен у директном терору, Кољане
Убијен у директном терору, Кољане
?

22 год.
23 год.
19 год.
18 год.
19 год.
1943.
35 год.
1943.
1944.
1943.
1943.
1943.
18 год.
21 год.
20 год.
20 год.
13 год.
17 год.
25 год.
1944.
1944.
1944.
9 год.

Милош Црномарковић
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Марчетић (Ђуро) Тодор
Марчетић (Лука) Никола
Марчетић (Стеван) Лазо
Марчетић (Петар) Никола
Марчетић (Јован) Јован
Марчетић (Милан) Милан
Марчетић (Милан) Дмитар
Марјановић (Илија) Никола
Марчетић (Милан) Стево
Марчетић (Милан) Мирко
Марчетић (Никола) Стеван
Марјановић (Јован) Илија
Маринко (Ђуро) Никола
Маринко (Марко) Јован
Маринко Милан
Маринко (Илија) Лазо
Маринко (Илије Д.) Милан
Марјановић (Божо) Сава
Марјановић (Јован) Милан
Марјановић (Лука) Миле
Марјановић (Лука) Миле
Марјановић (Мија) Божо
Марјановић (Никола) Бошко

?
?
?
?
?
?
?
1924.
?
?
?
1866.
1911.
1914.
1920.
?
?
1905.
1919.
1926.
1927.
1915.
1924.

?
?
?
?
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Босна
?
?
?
Убијен у директном терору, Брачев долац
Погинуо у НОБ-у, Клис
Погинуо у НОБ-у, непознато
Погинуо на Сутјесци
?
?
Убијен у логору Јасеновац
Погинуо у НОБ-у, Комлетинци – Шид
Погинуо у НОБ-у, Рибарић
Погинуо у НОБ-у, Рибарић
Погинуо у НОБ-у, Трст
Погинуо у НОБ-у, непознато

12 год.
10 год.
21 год.
19 год.
16 год.
22 год.
20 год.
1944.
18 год.
24 год.
18 год.
1942.
1943.
1944.
1943.
20 год.
20 год.
1942.
1944.
1945.
1945.
1945.
1944.
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Марјановић (Петар) Јован
Марјановић (Петар) Никола
Марјановић (Тодор) Петар
Марјановић (Петар) Никола
Марјановић (Петар) Божо
Марјановић (Јован) Илија
Марјановић (Петар) Душан
Марјановић (Илија) Никола
Марјановић (Тодор) Божо
Марјановић (Тодор) Петар
Марјановић (Вељко) Љубо
Марјановић (Шпиро) Меланија
Миљковић (Дамјан) Милан

Миљковић (Ђуро) Милица
Миљковић (Јован) Милан
Миљковић (Лука) Лука
Миљковић (Лука) Никола
Миљковић (Марко) Јован
Миљковић (Никола) Васо
Миљковић (Јово) Никола
Миљковић (Симо) Стеван
Миљковић (Ђуре) Наум

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

150
1920.
1923.
1939.
1922.
1920.
1894.
1925.
1925.
?

1913.
1897.
1918.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1915.

Погинуо у НОБ-у, Грачац – Лика
Убијен у логору Јасеновац
Погинуо у НОБ-у, Дрниш
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Погинуо приликом борби или бомбардовања,
Београд
Убијена у логору, непознато
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
Убијен, Кољане
Погинуо у НОБ-у, Врбас, Угар
Убијен у директном терору, Сиверић
Погинуо у НОБ-у, Кољане
Убијен у директном терору, Грахово
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
?
1942.
1943.
1945.
1944.
1944.
1945.
1943.
1944.
45 год.

1944.
1942.
1943.
20 год.
22 год.
20 год.
21 год.
30 год.
22 год.
20 год.
19 год.
17 год.
1941.

Милош Црномарковић

Миљковић (Марко) Лукијан
Миљковић (Петар) Јован
Његуш (Лука) Марко
Поповић (Јован) Раде
Поповић (Митар) Боја
Поповић (Никола) Јован
Поповић Цвита
Поповић (Никола) Петар
Поповић (Јован) Петар
Поповић (Шпиро) Цвита
Шкрбић (Ђуро) Страхиња
Шкрбић (Душан) Страхиња
Шкрбић (Јован) Стеван
Шкрбић (Илија) Момчило
Шкрбић (Илија) Илија
Стипановић (Петар) Стеван
Стипановић (Лазо) Ђуро
Стипановић (Павле) Никола

Стричевић (Никола) Јово
Стричевић (Никола) Марко
Стричевић (Глишо) Гојко
Стричевић (Глишо) Јово

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

152.
153.
154.
155.

151
?
?
?
?

?
?
1925.
1923.
1923.
1902.
?
?
?
?
1925.
?
?
?
?
?
?
1904.

?
?
Погинуо у НОБ-у, Мркоњић Град
Погинуо у НОБ-у, Сремски фронт
Погинула у НОБ-у, Црна Гора
Погинуо у НОБ-у, Сремски фронт
Погинула код Посушја
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Шуице код Ливна
?
?
?
?
?
?
Погинуо приликом борби или бомбардовања,
Дрниш
?
?
?
?
22 год.
20 год.
19 год.
18 год.

23 год.
19 год.
1944.
1945.
1943.
1944.
1943.
12 год.
75 год.
18 год.
1942.
14 год.
18 год.
23 год.
29 год.
11 год.
30 год.
1944.
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Стричевић (Глишо) Петар
Стричевић (Мијо) Милан
Стричевић (Дмитар) Ђуро
Стричевић (Лука) Стеван
Стричевић (Лука) Ђуро
Тадић (Васо) Јово
Тадић (Ђуро) Љубо

Тутуш (Тодор) Петар
Тутуш (Јован) Петар
Вученовић (Ђуро) Стево
Вученовић (Јово) Васо
Вученовић (Марко) Лука
Вученовић (Шпира) Јован
Вученовић (Васа) Ђуро
Вученовић (Симо) Томо
Вученовић (Симо) Ђуро
Вученовић (Глишо) Ђуро
Вученовић (Тодор) Митар
Вученовић (Ђуро) Стеван
Вученовић (Петар) Божо
Вученовић (Шпиро) Јован
Вученовић (Јован) Јован

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

1924.
?
1913.
1918.
1923.
1921.
1919.
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
1926.

?
?
?
?
?
?
Погинуо приликом борби или бомбардовања,
Книн
Погинуо у НОБ-у, Кољане
?
Погинуо у НОБ-у, Врлика
Погинуо у НОБ-у, Црна Гора
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
Погинуо у НОБ-у, Кољане
Погинуо у НОБ-у, Црна Гора
?
?
?
?
?
?
?
?
1944.
21 год.
1944.
1942.
1943.
1943.
1943.
30 год.
20 год.
15 год.
17 год.
17 год.
14 год.
11 год.
19 год.

21.год.
22 год.
17 год.
18 год.
20 год.
20 год.
1944.

Милош Црномарковић

152

153

1.
2.
3.
4.
5.
6.

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

Арнаут (Андрија) Илија
Арнаут (Марко) Милан
Арнаут (Петар) Милан
Арнаут ( Илија) Никола
Мишина (Миле) Антон
Медић (Петар) Милан/Миле

Година
рођења
1909.
1912.
?
?
1915.
?

Презиме и име

?
?
?
?
?
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Книн
Погинуо у НОБ-у, Код Олова
Погинула код Посушја
?
?

Погинуо у Априлском рату 1941, Београд
Погинуо у НОБ-у, Сремски фронт
?
?
Погинуо у НОБ-у, Доњи Милановац
?

Околности и место страдања

5. КОСОРЕ

?
?
?
?
?
?
?
?
1922.
1921.
?
?
?

Вученовић (Јован) Симо
Вученовић (Јован) Митар
Вученовић (Јован) Стеван
Вученовић (Стеван) Лазо
Вученовић (Стеван) Јово
Вученовић (Марко) Симо
Вученовић (Глишо) Божидар
Вученовић (Петар) Никола
Загорац (Никола) Лука
Загорац (Стеван) Бранко
Загорац Цвита
Загорац (Јован) Илија
Загорац (Лука) Марко

Година
страдања
1941.
1944.
8 год.
27 год.
1944.
40 год.

20 год.
22 год.
25 год.
20 год.
19 год.
18 год.
19 год.
20 год.
1944.
1943.
1943.
20 год.
22 год.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Боговац (Дмитар) Петар
Боговац (Илија) Крсто
Боговац (Крсто) Душан
Боговац (Крсто) Петар
Боговац (Шпиро) Митар
Боговац Никола
Боговац Симо
Боговац Милан
Боговац Васо
Боговац Петар
Боговац Момчило
Боговац (Дамјан ) Марко
Боговац (Милан) Лука
Боговац (Никола) Лука
Боговац (Петар) Никола
Боговац (Милан) Јован
Боговац (Томо) Илија
Боговац (Јован) Симо
Боговац (Васо) Никола
Боговац (Душан) Митар

Презиме и име

Година
рођења
1932.
1886.
1920.
1922.
1919.
1919.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Година
страдања
Убијен од Немаца у директном терору, Врдово 1944.
Погинуо у НОБ-у, Лактац
1944.
Погинуо у НОБ-у, Борба за Титогр.
1943.
Погинуо у НОБ-у, околина Сиња
1943.
Погинуо у НОБ-у, Драговић – Врлика
1942.
Погинуо у источној Босни
1943.
?
31 год.
?
18 год.
?
22 год.
?
16 год.
?
20 год.
?
21 год.
?
18 год.
?
32 год.
?
19 год.
?
60 год.
?
50 год.
?
50 год.
?
20 год.
?
20 год.

Околности и место страдања

6. ЛАКТАЦ

Милош Црномарковић

154

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Боговац (Лука) Марија
Боговац (Илија) Мија
Боговац (Илија) Крсте
Боговац (Лука) Гојко
Боговац (Ђуро) Божо
Боговац (Лазар) Никола
Боговац (Лазар) Илија
Боговац (Васо) Васо
Боговац (Лазо) Лука
Пеовић (Божо) Лука
Пеовић Јован
Пеовић (Стеван) Вељко
Пеовић (Никола) Петар
Николић Никола
Винчић (Дака) Васо
Винчић (Јозо) Филип
Винчић (Лазо) Никола
Винчић (Тодор) Милица
Винчић (Тодор) Митар
Винчић (Дамјан) Васо
Винчић (Лука) Филип
Винчић (Лука) Никола
Винчић (Тодор) Марко

?
?
?
?
?
?
?
?
?
1910.
?
?
?
?
1923.
1915.
1920.
1923.
1919.
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, непознато
?
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Кољане
Погинуо у НОБ-у, Брод на Купи
Погинуо у НОБ-у, Велики Неум
Погинула у НОБ-у, Река Криваја
Погинуо у НОБ-у, Река Криваја
?
?
?
?

18 год.
18 год.
17 год.
18 год.
19 год.
20 год.
21 год.
20 год.
25 год.
1944.
22 год.
18 год.
38 год.
25 год.
1944.
1944.
1944.
1943.
1943.
18 год.
30 год.
25 год.
18 год.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

44.
45.
46.

Цвитковац (Лука) Илија
Цвитковац (Божо) Иван
Цвитковац (Душан) Божо
Цвитковац (Душан) Миле
Цвитковац (Крстан) Петар
Цвитковац (Крстан) Тодор
Цвитковац (Лазо) Марко
Цвитковац (Лазо) Нико
Цвитковац (Марко) Саво
Цвитковац (Божо) Јово
Цвитковац (Божо) Петар
Цвитковац (Обрад) Милан
Ђурић (Антун) Петар
Ђурић (Крстан) Ђуро
Ђурић (Сава) Антун
Ђурић (Сава) Стево

Година
рођења
1892.
1906.
1922.
1920.
1922.
?
1926.
?
1922.
?
?
?
1878.
1920.
1926.
?

Презиме и име

?
?
?

Умро у НОБ-у, Доње Црнатово
Погинуо у НОБ-у, Непознато
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
Погинуо у НОБ-у, Маовице
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
?
Погинуо у НОБ-у, Камешница
?
Погинуо у НОБ-у, Непознато
?
?
?
Убијен код куће, Ливно
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
Погинуо у НОБ-у, Баре
?

Околности и место страдања

7. МАОВИЦЕ

?
?
?

Винчић Милица
Винчић (Милан) Никола
Винчић (Стеван) Љубица

Година
страдања
1944.
1943.
1943.
1943.
1942.
24 год.
1943.
20 год.
1942.
40 год.
22 год.
20 год.
1941.
1943.
1943.
19 год.

59 год.
17 год.
16 год.

Милош Црномарковић
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Ђурић (Никола) Петар
Ђурић Ђорђе
Ђурић (Владимир) Нико

Кричковић (Илија) Марко
Кричковић (Мате) Јован
Кричковић (Никола) Божо
Маљковић (Коста) Божо
Маљковић (Лука) Никола
Маљковић (Лука) Никола
Маљковић (Марко) Петар
Маљковић (Никола) Божо
Маљковић (Никола) Сава
Маљковић (Јован) Крсте
Маљковић (Мијо) Миле
Новаковић (Никола) Душан
Новаковић (Никола) Душан
Новаковић (Никола) Никола
Новаковић (Никола) Петар
Новаковић (Симо) Нико
Новаковић (Симо) Душан
Петковић (Јован) Никола
Петковић (Павле) Никола

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

1900.
1892.
?
1920.
1900.
?
1888.
1917.
1924.
?
?
1909.
1918.
?
1911.
1890.
?
1897.
?

?
?
1887.

?
?
Погинуо приликом борби или бомбардовања,
Маовице
Убијен у директном терору, Маовице
Убијен у затвору, Ливно
?
Погинуо у НОБ-у, Лапац
Убијен у директном терору, Сињ
?
Умро при депортацији, Маовице
Убијен у директном терору, Сињ
Погинуо у НОБ-у, Далм. бриг.
?
?
Убијен у директном терору, Врлика
Убијен у директном терору, Маовице
?
Убијен у директном терору, Сињ
Убијен у директном терору, Врлика
?
Убијен у директном терору, Маовице
?
1941.
1941.
13 год.
1945.
1941.
23 год.
1945.
1941.
1943.
24 год.
28 год.
1943.
1943.
34 год.
1945.
1941.
8 год.
1941.
60 год.

19 год.
24 год.
1943.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

39.
49.
41.
42.
43.
44.

Арамбашић (Крстан) Петар
Арамбашић Никола
Бошчић (Саво) Никола
Боршић Мирко
Борковић (Петар) Марко
Борковић (Петар) Марко
Борковић (Петар) Миле
Борковић (Шпиро) Никола
Чалић (Констандин) Никола
Чампраг (Жарко) Слободан
Цвјетић (Којо) Милан
Цвјетић (Којо) Велимир
Цвјетић (Никола) Лазо

Г о д и н а
рођења
1922.
1923.
1908.
1914.
1910.
1914.
1914.
1918.
1920.
1915.
1925.
1929.
1915.

Презиме и име

?
?
Убијен у затвору, Врлика
Погинуо у НОБ-у, Книн
Погинуо у НОБ-у, Книн
Погинуо код Горњег Вакуфа

Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
?
Убијен у директном терору, Отишић
?
Погинуо у НОБ-у, око Мостара
Убијен у директном терору, Код Косова
Убијен у директном терору, Код Бителића
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
Погинуо у НОБ-у, Срем
Погинуо у НОБ-у, Славонија
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
Погинуо у НОБ-у, Книн
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска

Околности и место страдања

8. ОТИШИЋ

?
?
1897.
1880.
1904.
1912.

Петковић (Никола) Зорка
Петковић Никола Миле
Петровић (Тодор) Марко
Приметица (Цвитко) Шпиро
Приметица (Шпиро) Никола
Самарџић П. Петар

Г о д и н а
страдања
1943.
1943.
1943.
1943.
1944.
1944.
1943.
1943.
1944.
1945.
1943.
1944.
1943.

19 год.
20 год.
1943.
1941.
1941.
1943.

Милош Црномарковић
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Цвјетић (Стеван) Раде
Цвјетић Марко
Цвјетић Мирко
Драгић (Глиша) Петар
Драгић (Јово) Тома
Драгић (Петра) Михајло
Драгић (Томо) Милан
Драгић Миле
Драгић Петар
Драгић Петар
Гајић (Марко) Петар
Гајић (Марко) Петар
Гајић (Тодор) Шпиро
Гајић Глишо
Гајић Јово
Гајић Милан
Гајић Шпиро
Јовичић Мирко
Кривошић (Јован) Петар
Кривошић Душан
Кривошић Јово
Крнајски (Јефта) Душан
Крунић (Илија) Марко

1922.
1918.
?
1903.
1885.
1881
1919.
1919.
1923.
1918.
1908.
1914.
1885.
1919.
1918.
1919.
1880.
1926.
1924.
1920.
1919.
1926.
1918.

Погинуо у НОБ-у, Неретва
?
?
Погинуо у НОБ-у, Отишић
Убијен у директном терору, Косово код Книна
Умро при депортацији, Горњи Барбеш
Нестао у Априлском рату 1941, непознато
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Рума
Убијен у директном терору, Отишић
Убијен у директном терору, Отишић
?
?
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Рујани, Ливно
?
?
Погинуо у НОБ-у, Бјелишће
Убијен у директном терору, код Земуна

1943.
1943.
1943.
1943.
1943.
1944.
1941.
1943.
1943.
1943.
1945.
1942.
1943.
1943.
1943.
1943.
1943.
1943.
1944.
1943.
1944.
1944.
1943.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Крунић (Јован) Милица
Крунић (Марко) Јово
Крунић (Никола) Милан
Крунић (Петар) Јован
Крунић (Тодор) Илија
Крунић (Тодор) Петар
Крунић Петар
Крунић Никола
Крунић Ђуро
Крунић Митар
Крунић Стеван
Мељанац (Петар) Миле
Мрзић (Шпира) Душан
Мрзић (Шпира) Душан
Мрзић (Шпира) Илија
Новак (Јован) Крстан
Новак (Крстан) Милан
Новак (Петар) Душан
Новак (Петар) Крстан
Новак Милан
Петровић (Божо) Дамјан
Петровић (Божо) Дмитар
Петровић (Лазо) Ђуро

1881.
1919.
1926.
1921.
1913.
1925.
1913.
1926.
1925.
1924.
1919.
1914.
1914.
1914.
1918.
1889.
1925.
1926.
1914.
?
1877.
1885.
1885.

Убијена у директном терору, Отишић
Погинуо у НОБ-у, Срем
Погинуо у НОБ-у, Косово, Книн
Погинуо у НОБ-у, Златибор
Погинуо у НОБ-у, Козара
Убијен у директном терору, Отишић
?
?
?
?
?
Убијен у затвору, Задар
Погинуо у НОБ-у, Грачаница
Погинуо у НОБ-у, Шпионица – Босна
Убијен у директном терору, Крагујевац
Убијен у директном терору, Бителић
Погинуо у НОБ-у, код Госпића
Погинуо у НОБ-у, код Ливна
Погинуо у НОБ-у, Сремски фронт
?
Убијен у директном терору, Отишић
Убијен у директном терору, Сињ
Убијен у директном терору, Отишић

1943.
1944.
1943.
1944.
1943.
1943.
1943.
1945.
1943.
1942.
1943.
1942.
1944.
1945.
1943.
1943.
1945.
1943.
1944.
1944.
1943.
1941.
1942.

Милош Црномарковић
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Петровић (Мијо) Петар
Петровић Дарко
Петровић Марија
Петровић Митар
Попадић (Стојан) Мирко
Ратић Крсто
Рађен (Илија) Никола
Рађен Јово
Рађеновић (Петар) Јован
Ратић (Божа) Шпиро
Ратић (Тодор) Петар
Ратић (Томо) Митар
Рнић (Симо) Никола
Рнић (Васо) Сава
Рнић Васо
Рнић Митар
Росић Душан
Станојевић (НН) Аница
Станојевић (Враго) Пера
Стојановић (Божа) Јаков
Стојановић (Глиша) Тодора
Стојановић (Јаков) Божо
Стојановић (Јаков) Јаков

1878.
?
?
?
1920.
1924.
1925.
1923.
1925.
1901.
1889.
1920.
1910.
1885.
?
1920.
1919.
1896.
1923.
1893.
1889.
1912.
1885.
Погинуо у НОБ-у, Зеленгора
Погинуо на Сутјесци
Погинуо у НОБ-у, Мостар
Умро у директном терору, Отишић
Убијен у директном терору, Отишић
Убијен у директном терору, Отишић
Убијен од усташа, Кијево
Убијена у директном терору, Отишић
?
?
?
Умрла при депортацији, Барбош – Ниш
Убијена у директном терору, Отишић
Погинуо у НОБ-у, Рујани
Убијена у директном терору, Отишић
Погинуо у НОБ-у, Отишић
Убијен од усташа, непознато

Убијен у директном терору, Отишић
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска

1941.
1943.
1943.
1943.
1943.
1943.
1945.
1943.
1944.
1942.
1944.
1943.
1943.
1945.
1943.
1943.
1943.
1942.
1943.
1943.
1943.
1943.
1941.
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Стојановић (Обрад) Цвијета
Стојановић (Обрад) Цвита
Стојановић (Тодор) Јаков
Стојсављевић (Јован) Петар
Стојсављевић(Илија) Душан
Стојсављевић (Марко) Раде
Стојсављевић (Милош) Бранко
Стојсављевић Златко
Стојсављевић Јово
Стојсављевић Миле
Стојсављевић Мирко
Стојсављевић Радивоје
Суботић (Лука) Душан

Суботић Милан
Томић (Крста) Петар
Томић Никола
Трифуновић Никола
Устић (Глиша) Петар
Устић (Марко) Божо
Устић (Павао) Тоде
Устић (Павле) Тодор
Устић (Петар) Гојко

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92
93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

162
?
1926.
1922.
?
1922.
1917.
1904.
1898.
1917.

1917.
1915.
1885.
1906.
1924.
1889.
1924.
1920.
?
?
1892.
1916.
1924.

Убијена, Милешина
1943.
Погинула у НОБ-у, Отишић
1945.
Убијен у директном терору, Код Ливна
1941.
Погинуо у НОБ-у, Бобово
1944.
Погинуо у НОБ-у, код Шида
1944.
Убијен у директном терору, Отишић
1943.
Убијен у директном терору, Отишић
1942.
?
1943.
?
1943.
?
1943.
?
1943.
?
1943.
Погинуо од Италијана у НОБ-у, код Трста – 1945.
Италија
?
1945.
Погинуо у НОБ-у, Црна Гора
1943.
?
1944.
?
1943.
Убијен у директном терору, Отишић
1943.
Погинуо у НОБ-у, код Госпића
1944.
Погинуо у НОБ-у, Сајковић код Ливна
1943.
Погинуо у НОБ-у, Босна
1943.
Погинуо у НОБ-у, код Ливна
1942.

Милош Црномарковић

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Устић Ђуро
Васиљев (Момир) Саво
Веспинић (Кратан) Јела
Врагић (Божо) Марко
Врагић (Божо) Митар
Врагић (Мијо) Стеванија
Врагић (Петар) Петар
Вукоман (Стеван) Никола
Вукоман (Тодор) Митар
Вукоман Цоко
Вујасин Божо
Вујасин Ђуро
Вујасин Никола
Вујасин Петар
Загорац (Дуко) Боја
Загорац (Глиша) Михајло
Загорац (Божо) Гојко
Загорац (Божо) Васо
Загорац (Дака) Боса
Загорац (Михајло) Марко
Загорац (Никола) Јово
Загорац (Петар) Цвита
Загорац (Раде) Митар

1916.
1923.
1903.
1913.
1920.
1900.
1922.
1924.
1926.
?
1919.
1908.
?
1921.
1900.
1898.
1922.
9999.
1912.
1901.
1911.
1902.
1910.

?
Погинуо у НОБ-у, 8. војвођанска бригада
Убијена у директном терору, Отишић
Убијен у директном терору, Отишић
Убијен у директном терору, Отишић
Убијена у директном терору, Отишић
Погинуо у НОБ-у, Сутјеска
Погинуо у НОБ-у, код Ливна
Погинуо у НОБ-у, Фрушка Гора
?
?
?
?
?
Убијена у директном терору, Отишић
Убијен у директном терору, Отишић
Погинуо у НОБ-у, Босна
Нестао, непознато
Убијена у директном терору, Отишић
Убијен у директном терору, Отишић
Убијен у директном терору, Отишић
Убијена у директном терору, Отишић
Погинуо у НОБ-у, Зеленгора

1943.
1944.
1943.
1944.
1943.
1944.
1943.
1943.
1944.
1943.
1943.
1943.
1943.
1943.
1942.
1942.
1942.
1943.
1942.
1943.
1942.
1943.
1943.
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Војиновић (Никола) Јован
Ковачевић (Петар) Крста
Ковачевић (Илија) Душан
Ковачевић (Шпиро) Петар

Кречак (Душан) Никола

Кречак (Миле) Душан

Кречак (Миле) Цвитко
Кречак (Душан) Ђуро
Кречак (Душан) Милош
Насрадин (Томо) Петар
Рацић (Јован) Петар

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Презиме и име

Загорац (Раде) Шпиро
Загорац Војислав
Загорац Јово
Загорац Ружица

1.
2.
3.
4.

128.
129.
130.
131.

Погинуо у НОБ-у, Врлика
?
?
?

164
?
?
?
1898.
1925.

1900.

1922.

Г о д и н а
рођења
?
1924.
?
1897.

1944.
1943.
1943.
1943.

Г о д и н а
страдања
?
35 год.
Погинуо у НОБ-у, Ружић
1943.
?
23 год.
Убијен од усташа у директном терору, Подо 1945.
соје
Убијен од усташа у директном терору, Подо 1943.
соје
Погинуо од усташа приликом борби или бом 1943.
бардовања, Подосоје
?
37 год.
?
19 год.
?
21 год.
Убијен у директном терору, Косово
1944.
Умро у НОБ-у, Подосоје
1945.

Околности и место страдања

9. ПОДОСОЈЕ

1909.
1920.
1920.
?

Милош Црномарковић

Шкрбић (Мијо) Тома
Шкрбић (Мијо) Сава
Шкрбић (Божо) Душан
Тривић (Марко) Марија

17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Радиша (Божо) Никола
Радиша (Мићун) Раде
Тривић (Никола) Ана

14.
15.
16.
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Бабић (Михајло) Ђуро
Бачковић (Миле) Никола
Бачковић (Стојан) Божо
Бачковић (Илија) Александар
Бачковић (Илија) Никола
Бачковић Милан
Балаћ (Ђуро) Петар
Балаћ (Ђуро) Шпиро

Презиме и име

Рацић (Јован) Михајло
Рацић (Петар) Душан

12.
13.

?
Погинуо приликом борби или бомбардовања,
Сињ
Погинуо у НОБ-у, Шид
?
Погинула од усташа приликом борби или бом
бардовања, Подосоје
?
?
?
?

Убијен од партизана, Сплит
Погинуо у НОБ-у, nепознато
?
?
?
?
Погинуо у НОБ-у, Тузла
Погинуо у НОБ-у, Београд

Околности и место страдања

10. ВРЛИКА
Г о д и н а
рођења
1922.
1924.
?
?
?
?
1922.
1925.

?
?
?
?

1925.
?
1881.

?
1912.

Г о д и н а
страдања
1945.
1945.
22 год.
23 год.
20 год.
20 год.
1945.
1944.

21 год.
19 год.
16 год.
20 год.

1943.
21 год.
1943.

21 год.
1944.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Балаћ (Кузман) Петар
Балаћ (Миле) Јован
Балаћ (Миле) Никола
Балаћ Јовица
Денић (Петар) Ђуро
Марјановић (Петар) Никола
Ђорђевић (Симо) Олга
Кривошић М. Душанка
Лисичар Милош
Мишур (Петар) Јосип
Паспаљ (Лазо) Лазо
Паспаљ (Лазо) Петар
Попадић Тодор
Попадић А, Тодор
Радић (Марко) Иво
Радић (Марко) Петар
Рујак (Лазо) Јован
Шкрбић (Илија) Коста
Шкрбић (Лазар) Стеван
Шкрбић (Лазо) Марта
Травица Мирко
Тришић (Петар) Милан

1886.
1891.
1912.
?
1923.
1897.
1914.
1918.
?
1926.
1888.
1914.
?
?
1935.
1936.
1907.
1864.
1921.
1920.
?
1886.

Погинуо у НОБ-у, Ливно
Погинуо у НОБ-у, nепознато
Умро у НОБ-у, Врлика
?
Погинуо у НОБ-у, Дрвар
Убијен у логоруЈасеновац
Убијена од усташа у логору, Јасеновац
Погинула у источној Босни
?
Погинуо у НОБ-у, Мазин, Лика
Убијен у директном терору, Ливно
Убијен у директном терору, Цивљане
?
?
Убијен од усташа код куће, Врлика
Убијен од усташа код куће, Врлика
Погинуо у НОБ-у, Козјак
Убијен у логору, Јасеновац
Погинуо у НОБ-у, 2. војвођанска
Убијена у директном терору, Јанча
?
Убијен од усташа приликом борби или бомбар
довања, Книн

1941.
1941.
1943.
32 год.
1944.
1942.
1944.
1943.
23 год.
1944.
1941.
1943.
30 год
49 год.
1942.
1942.
1943.
1943.
1944.
1942.
18 год.
1941.
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31.
32.
33.
34.

Тривић (Сава) Крсте
Тривић (Златко) Сава
Вејновић (Јово) Богдан
Вучак (Стеван) Стеван

1892.
1924.
1923.
1914.

Убијен у директном терору, Врлика
Погинуо у НОБ-у, 11 бриг. 20 дивиз.
Погинуо у НОБ-у, Голубић
Погинуо у НОБ-у, село Ружић

1943.
1944.
1944.
1942.
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Душан Никодијевић, историчар - виши библиотекар
Народна библиотека Србије, Београд
ПРИЛОГ УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ЖРТАВА
СИСТЕМА ЛОГОРА ЈАСЕНОВАЦ 1941. ГОДИНЕ
Апстракт: Број жртава у Другом светском рату на простору бивше Ју
гославије и нарочито у Независној Држави Хрватској је тема која и даље пред
ставља предмет полемика. На основу изјава сведока објављених у одабраној
литератури, анализиран је и дат оквир у коме се може тражити вероватан број
жртава у систему концентрационог логора Јасеновац. Истраживање је посвеће
но страдању заточеника од оснивања првих логора у Крапју и Брочицама, затим
страдалим приликом ликвидације тих логора половином новембра, да би било
завршено изношењем података о жртвама у централном логору Циглана до краја
1941. године.
Кључне речи: Други светски рат, Југославија, Независна Држава Хрват
ска, логори, Јасеновац, Крапје, Брочице, Циглана, број жртава, злочини

Иако је од Другог светског рата прошло више од 70 година, број
на питања о прошлости народа на простору бивше Југославије у том пе
риоду и даље су отворена и неразјашњена. Питање броја жртава, које се
наизглед чине више техничко и статистичко него историјско, једно је од
оних које из бројних разлога више делује као да позива на сукоб, него
ли што представља научни изазов да се сазна бар приближна истина. Ту
се нарочито истиче проблематика третирања система концентрационог
логора Јасеновац у Независној Држави Хрватској, где тачан број жртава
вероватно никада неће моћи да буде утврђен. Разлоге томе, поред оста
лог, треба потражити у непостојању релевантних историјских извора, на
основу којих би се то могло учинити. Усташком режиму није било у ин
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тересу да води валидну евиденцију о злочинима који су припадници тог
покрета чинили, а како се приближавао крај рата, и оно што је дотле еви
дентирано систематски је уништавано. „Тако су уништени сви регистри,
именице, картотеке, књиге о економији, као и сви службени акти, који
би нам, и ако су се – према исказу свједока – водили нетачно, неуредно и
несистематски, ипак могли пружити извесне податке.“1
У складу с намером да допринесемо утврђивању што приближнијег броја жртава у систему логора Јасеновац, највише пажње смо
обратили на сведочења преживелих логораша, а бројеви страдалих о ко
јима они говоре у својим сведочењима представљају суштински предмет
истраживања. Колико је познато, до сада нису објављени монографија
или текст чији би предмет истраживања били искази и сећања преживе
лих логораша у којима они износе могуће бројеве жртава било масовних
злочина које су видели, било своје процене умрлих и убијених у току пе
риода који су провели у логору, то јест, практично нема рада у којем су
на прецизан и систематичан начин обрађени злочини у систему логора
Јасеновац.
У овом раду износимо истраживања само за 1941. годину из не
колико разлога. Систем логора Јасеновац је формиран у августу те годи
не, а и из до сада доступних извора не можемо утврдити ни тачан датум
када су појединачни логори у том систему основани, ни када су доведе
ни први логораши. Најтежи изазов представљали су анализа и утврђи
вање података о томе где су се поједини злочини догодили, пошто се из
датих извора готово ни у једном случају не може недвосмислено закљу
чити о ком логору они говоре. То се нарочито односи на логор Јасеновац
I – Крапје и логор Јасеновац II – Брочице. Понекад долази до тога да су
бројеви логора пермутовани, па се Крапје означава као Логор II, а Брочи
це као Логор I, а у неким случајевима, властитом анализом, установили
смо да су се догађаји које поједини сведок смешта у један логор заправо
десили у другом. У досадашњој стручној литератури често није довољ
но обраћана пажња на ту проблематику а подаци из појединих извора
су преузимани олако и без провере, што и данас отежава истраживање.
Приликом ликвидације поменута два логора, средином новембра 1941.
године, почињени су бројни масовни злочини и требало је доста напо
ра како би било установљено када су се и где тачно они догодили. Иако
су прва два логора званично престала да „раде“ средином новембра, у
њима је остало неколико стотина заточеника који су потом или умирали
или били убијани све до краја децембра, док се истовремено у логору
1 Zločini u logoru Jasenovac, Zagreb 1946, str. 38.
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Јасеновац III – Циглана усташки злочин нису прекидали. То се односи
како на логораше који су преживели страхоте прва два логора, тако и на
хиљаде грађана са територије Независне Државе Хрватске, првенствено
Срба и Јевреја, који су убијани одмах по приспећу у логоре. Због свега
тога сматрали смо да би било оправдано ово истраживање ограничити
само на 1941. годину.
У историјској науци је прихваћена чињеница да су систем концентрационог логора Јасеновац чинили следећи логори: Јасеновац I –
Крапје, Јасеновац II – Брочице, Јасеновац III – Циглана, Јасеновац IV
– Кожара и Јасеновац V – Стара Градишка. Првенствено ради лакшег
излагања и тумачења, у даљем тексту наводићемо их без префикса Ја
сеновац и без броја, дакле: Крапје, Брочице, Циглана, Кожара и Стара
Градишка, док ће појам Јасеновац обухватати сам систем истоим
 еног
логора, осим када се из контекста јасно види да је реч о логору Циглана.
На овом месту нећемо износити где су се логори налазили, структуру
њихове управе, као ни логорнике које су усташе из редова заточеника
постављале као старешине над логорашима, јер је то питање већ довољ
но обрађено у стручној литератури.
Поједине, добро познате личности појављиваће се у тексту без
некаквог посебног објашњења, осим у изнимним случајевима.
Основни извор за дата истраживања представљају сведочења
преживелих логораша; познато је да су њихове изјаве бележене углав
ном у првим ратним и послератним данима и коришћене у извештајима
о злочинима у логору Јасеновац, а неколико преживелих су своја сведо
чења, мање или више детаљно, образложили и у својим сећањима на ло
горашке дане, у ауторским књигама. У овом раду највише су коришћени
збирка докумената које је приредио и објавио Антун Милетић и зборник
Сећања Јевреја на логор Јасеновац.1
Како бисмо у методологији рада били што прецизнији, пробле
матика у вези са бројем жртава сагледавана је из неколико углова. Прво
битна намера је била да посебно буду обрађени логори Крапје и Брочи
це, али се то показало неизводљивим из разлога који су већ поменути.
Превасходно смо покушали да представимо колики је био број заточе
ника у та два логора. Да би то било утврђено, трудили смо се да хроно
лошки пренесемо све релевантне податке из извора који су указивали
колико је људи ту било депортовано. Како тај број стално варира и како
се и у појединим изворима разликује, логично је произ ашло да је једини
могући начин да се дође до поузданијих и прецизнијих података тај да
1 Видети литературу наведену на крају рада.
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се дају минимални и максимални број који су навођени у извесном вре
менском пресеку. У датој табели су приказани резултати за крај августа
и почетак септембра, потом за септембар, октобар и средину новембра
пре ликвидације логора. Број жртава је изнет на два нивоа. У првом су
процене самих логораша, а у другом су тврдње о сваком масовном зло
чину о којем постоје додатна сведочења. У првом случају, као гранични
датум узет је 15. новембар, када је највећи број логораша пресељен у
Циглану. Даље су, комбинацијом та два метода, изнети бројеви жртава
које су убијене или умрле приликом ликвидације логора Крапје и Бро
чице. У наставку је на исти начин приказано стање у Циглани, Кожари и
Старој Градишки.
Анализирали смо само она сведочења по којима се донекле бар
приближно може утврдити број страдалих у масовним злочинима. При
ликом те анализе издвојени су злочини по хронолошком реду, уз обра
ћање пажње на то да се они не поклапају, како не би био дуплиран број
жртава једног те истог масовног злочина. Такође смо се трудили да, на
основу исказа сведока, утврдимо доњу и горњу границу унутар којих
би требало потражити тачан број жртава. Приликом изношења проце
не броја жртава, за горњу и доњу, максималну и минималну границу
треба претпоставити да су злочини вршени континуир ано свакога дана
у истом обиму, како су то навели сведоци, од дана који је поменут као
датум почетка злочина па до граничног датума 15. новембра, или у вре
менском распону који наводи одређени сведок. Чињеница је да се само
под том претпоставком могу утврдити апсолутна доња и горња граница.
Број логораша у Крапју и Брочицама
Реља Милановић је један од ретких сведока који износи процене
колико је логораша из Госпића пребачено у Јасеновац, а одатле у Кра
пје и Брочице. Према његовом сведочењу 19. августа ујутру усташе су
све логораше камионима пребацили на железничку станицу у Госпићу,
а у самом затвору остали су редовни кажњеници, односно криминалци.
Према његовој процени, било је око 2.000 логораша који су преживели
пакао Госпића и Велебита – око 1.200 Срба, остало су чинили Јевреји и
мањи број Хрвата. Известан број њих је директно пребачен у Јасеновац,
Милановић је заједно са Миливојем Николићем, с којим је касније дао
исказ Комесаријату за избеглице и пресељенике у Београду, остао у Ја
стребарском скупа са још 170 Срба и неодређеним бројем Јевреја.1
1 Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941–1945, Knjiga I, Beograd
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Први логораши доведени су крајем августа и то у Брочице. Према
изјави групе Срба из Бијељине датој Комесаријату за избеглице и пресе
љенике у Београду1, у Брочицама су први логораши били Срби из Босне,
већином из Бијељине, Зворника и околине. Усташе су око 950 Срба угу
рали у вагоне у Госпићу и они су 19. августа кренули према Јасеновцу.
Сутрадан, 20. августа, стижу у Јастребарско, а следећег дана, 21. августа
ујутру, на железничку станицу Јасеновац. Одатле их спроводе у логор
пет километара од Јасеновца, односно у Брочице. Око два сата по подне
смештају их у бараке, али их око пет сати истог дана, премештају у дру
гу бараку, због новопристигле групе Јевреја.
Вукашин Жегарац, који је 24. септембра из Старе Градишке пре
бачен у Брочице, такође сведочи о првим логорашима у систему логора
Јасеновац. Он тврди да је логор за Србе и Јевреје постојао „још од 22.
августа 1941. године када је тамо стигла прва партија заточеника из Бо
сне и Херцеговине, које су пребацили из Госпића. У Јасеновцу су од тада
у току времена саграђена четири логора, док је пети логор био у Старој
Градишки. Логор број 1 у Јасеновцу био је у селу Крапје 12 км удаље
ном од Јасеновца. У почетку су тамо били само Јевреји, а доцније и Ср
би. Логор број 2 налази се преко жељ. пруге на почетку Лоњског поља,
недалеко жељ. моста преко реке Струге, која утиче у Саву. Ту су били и
Срби и Јевреји од самог почетка логора, али жицом одвојени једни од
других.“2 Жегарац је оставио и податак да су Јевреји били смештени у
две бараке, а Срби у једну.
Симо Ђурковић наводи да је транспортован у Јасеновац преко Ја
стребарског у групи од око 1.000 Срба, смештених у 13 вагона са по око
80 људи. До Јастребарског од жеђи је умрло њих 12. У Госпићу је до 12.
септембра било остало 120 угледнијих Срба и они су тада депортовани
у Јасеновац. Транспорт са око 900 Срба стигао је у Јасеновац 21. августа
и они су били први заточеници. Иако не тврди изричито да је то било у
Брочицама и он помиње да су постојале три бараке у које су их смести
ли, те да је истог дана из Јастребарског стигао транспорт Јевреја.3
Све то у свом сведочењу потврђује и Драго Чолаковић који казује
да је у Јастребарском, док су 20. августа чекали да продуже за Јасеновац,
из вагона изнето 30 тела људи који су умрли од жеђи за време транспор
1986, str. 277 (у даљем тексту: А. Милетић, н. д.,).
1 A. Милетић, н. д., стр. 240-241.
2 Исто, стр. 222.
3 Исто, стр. 310-311.
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та.1 И он тврди да је датум доласка 21. август, као и да је око 900 људи
транспортовано.2 У исказу износи да је истог дана доведена и група Је
вреја, што се поклапа са сведочењем Јакоба Данона, који каже да је тада
у Јасеновац стигло њих 600 и да су смештени у Брочице.3
За разлику од осталих сведока, Мирко Пајкић наводи да је у Јасе
новац депортован из Госпића са групом од 940 Срба 18. августа.4 Такође
постоји разлика кад је реч о броју људи који су доведени у Јасеновац у
сведочењу Ђуре Медића.5 Он наводи да је први транспорт са око 1.500
Срба стигао из Госпића у Јасеновац 20. августа, а други сутрадан 21.
августа (у њему је било 1.200 људи оба пола, од којих 400 до 450 Срба,
а остало су били Хрвати и Јевреји). Србе из тог другог транспорта је је
диница од 50 до 60 усташа 1. септембра одвела у Јасеновац. Медић се
изјаснио као евангелиста и остаје у Јастребарском до 14. септембра када
са Хрватима бива пребачен у Копривницу, али мимо тога, због чињени
ца које помиње, његово сведочење треба третирати као непоуздано. Ве
роватно се овде мешају одвојени транспорти Срба и Јевреја, који истог
дана, 21. августа долазе у Јасеновац, односно Брочице, са транспортима
заточеника који су из Госпића ишли у Јастребарско као пролазни логор.
Значајно одступање од свих до сада изнетих сведочења налазимо
у изјави Драга Свјетличића.6 Он истиче да је 24. августа био у групи од
900 Срба који су у логору у Госпићу већ били везани и за које је било
планирано да буду одведени на Велебит, где би били ликвидирани, али
је дошло наређење да буду ослобођени. Међутим, тих 900 људи је 25. ав
густа у четири ујутру смештено по 80 у вагоне и упућено у Јастребарско,
где стижу 26. августа у осам ујутру. Сутрадан, 27. августа ујутру стижу у
Јасеновац и одмах су упућени у логор II, то јест Брочице, где долазе око
девет ујутру. Наређено им је да подигну бараке. Ускоро, 30. августа, до
лази група од 800 Јевреја, а за њиховог логорника је одређен Бруно Ди
јамантштајн. Свјетличић не помиње ликвидацију око 400, односно 600
српских сељака. Ово сведочење делује детаљно и поуздано, али је тешко
утврдити и друге детаље у вези са осталим исказима која су, истина, ве
1 Драго Х. Чолаковић, Јасеновац, 21 VIII 1941–31 III 1942, Сарајево 1948, стр.
30 (у даљем тексту: Д. Х. Чолаковић, н. д.,).
2 Д. Х. Чолаковић, н. д., стр. 37.
3 Sećanja Jevreja na logor Jasenovac, Beograd 1985, str.18 (у даљем тексту: Сећа
ње Јевреја..,).
4 A. Милетић, н. д., стр. 250-251.
5 Исто, стр. 231.
6 Исто, стр. 367-368.
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ома слична, али са разликом од око пет дана.
Ђорђе Милиша у ауторској књизи пише да је „у почетку, у лого
ру II Јасеновцу, било око 1.600 заточеника, од којих 1.000 Жидова и 600
Срба. Смјештени у три бараке, двије за Жидове а једна за Србе, једни од
других одвојени границом бодљикаве жице, два и пол м високе, били су
удаљени 100–150 м“.1
Може се поуздано рећи да је око 1. септембра 1941. године у Бро
чицама било најмање 300, а највише 1.550 Срба и између 600 и 1.000
Јевреја, дакле укупно између 900 и 2.550 људи, смештених у три бара
ке – две за Јевреје и једна за Србе. У претходно изнетим подацима ни
су обухваћене жртве првог масовног злочина, то јест између 400 и 600
српских сељака и између 12 и 30 умрлих, односно убијених приликом
транспорта од Госпића до Јасеновца. Према изнетим сведочанствима,
као и према онима које ћемо даље наводити, када говоримо о логору то
ком септембра, чини се да би најреалнији број логораша могао бити од
око 500 Срба и од 600 до 800 Јевреја.
Прво сведочење о логору Крапје дао је Златко Вајлер (Weiler).
На Пагу, у ували Слано боравио је од 26. јуна 1941. године све до 21.
августа када је логор ликвидиран услед реокупације тзв. Друге зоне у
Независној Држави Хрватској од италијанске војске. У његовој групи
било је око 500 Јевреја, мушкараца, махом у доби од 20 до 35 година и
велики број њих су били чланови спортског друштва „Макаби“. За време
његовог боравка на том месту, доведено је још неколико група Јевреја,
оба пола, и већина њих на Пагу је и ликвидирана, тако да их не можемо
укључити у број жртава логора Јасеновца. За логорника је постављен
Бруно Дијаманштајн, који је ту „функцију“ обављао и касније у Јасенов
цу. Може се претпоставити да је његова група, која је у Крапје стигла
23. августа, бројала најмање око 500 људи. Смештени су у „три бараке
на ступовима као сојенице пошто је цео терен био водоплаван, а сем те
три бараке била је и зграда за смештај страже и Заповедништва“.2 Иако
говори да је „село Крапје на обали Саве, десетак километара удаљено од
Јасеновца“, овде је, из разних разлога, реч о недоследности о чему је већ
било говора у уводу. Очигледно је да се у разним изворима мешају та
два логора, па се о неким догађајима, личностима, па и у описима самих
логора, говори час о једном, час о другом, тако да се понекад не може са
сигурношћу казати о којем логору је заправо реч. Тако Вајлер помиње
1 Đorđe Miliša, U mučilištu – paklu Jasenovac, Zagreb 1945, str. 57 (у даљем тек
сту: Ђ. Милиша, н. д.,).
2 Сећања Јевреја.., стр. 319-320.
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три бараке, као што то и други помињу за Брочице, што може бити коин
циденција, али то није у случај са Дијаманштајном, јер се у свим другим
изворима за њега наводи да је био логорник у Брочицама. Исказ Златка
Вајлера ћемо, и поред свега, сматрати сведочењем за Крапје, пошто он
тај назив изричито наводи.
Јакоб Данон напомиње да је осам дана по депортовању у Брочице
(дакле 29. августа), пребачен у групи од 300 Јевреја у Крапје, где остаје
до половине октобра, када је одведен у Јасеновац – Циглану. Прву ноћ
у логору по доласку у Крапје група од 300 Јевреја, у којој је био и Јакоб
Данон, преспавала је на отвореном, „јер су се бараке тек постављале“.
Следећих дана су стално пристизали нови затвореници, углавном Јевре
ји.1
Говорећи о првим логорима и првим заточеницима у Независној
Држави Хрватској, Ђорђе Милиша помиње 1.200 Јевреја, углавном ин
телектуалаца, који су прошли пут од логора Данице код Копривнице,
преко Госпића и Сланог на Пагу, да би на крају у Логор I Крапје стигла
њих трећина – дакле око 400.2
Из првих сведочења о логору Крапје, може се извући закључак да
је тамо око 1. септембра било најмање око 300, а највише око 500 људи
и то углавном Јевреја. Логор је засигурно основан у последњој декади
августа, али је тачан датум непознат. Сведочење Вајлера по том питању
је непоуздано и чини се да у овом случају пре треба веровати Данону,
те се стога може закључити да је логор основан најкасније 29. августа.
Први поузданији подаци о броју логораша добијени су на основу
сведочења о догађајима током септембра.
Стево Симић је у Јастребарско стигао 21. августа у транспорту
групе Срба из Госпића. Неколико дана касније, 1. септембра, група која
је по њему бројала 185 Срба је депортована у Јасеновац, а истог дана је
доведено и неколико стотина Јевреја. Даље, наводи да је прву ноћ између
1. и 2. септембра 180 Срба провело затворено у два затворена теретна ва
гона, а неколико стотина Јевреја у посебним вагонима. Сви они су ујутру
смештени „у логор, који је подигнут на једној ливади удаљеној 2 и пол
км, западно од жељ. станице у Јасеновцу“. Тамо је већ било неколико
стотина Срба који су депортовани директно из Госпића, па су Срби били
смештени у једну, а Јевреји у другу бараку.3
По свој прилици у истој групи са Симићем био је и Реља Милано
1 Исто, стр. 18-19.
2 Ђ. Милиша, н. д., стр. 56-57.
3 А. Милетић, н. д., стр. 214-215.
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вић, који каже да је у Брочице стигао 2. септембра изјутра у групи од 170
Срба из Јастребарског. Према Милановићевим речима, у бараци је било
500 људи (при томе мисли, вероватно, само на Србе).1
У сведочењу Симе Ђурковића постоји посредан податак да је у
Јасеновац, у Брочице, 12. септембра доведено око 120 угледнијих Срба
који су до тада били у Јастребарском после транспортовања из Госпића.
Чолаковић помиње да је почетком септембра стигла нова група Јевреја и
Срба из Јастребарског.2
Адолф Фридрих сведочи да је био у транспорту Јевреја који је
кренуо из Загреба 10. септембра и у току ноћи стигао у Јасеновац, пре
спавали су у вагонима. Сутрадан су, како каже, кренули „у дугој повор
ци, праћени усташама, нас око 740 према логору, који је удаљен од те
станице према Новској око 6 км.“3, што би требало да значи да су стигли
у Брочице. Ту су затекли три бараке у којима је „било врло мало људи,
свега око 30 и то већином кухара, неколико писара и злогласни логорник
Дијамантштајн“, да би око пола један приметили „у даљини поворку,
која је лагано ишла, као змија, све ближе нама према логору. Била је
то колона од којих 1000 људи, биједних сапатника Јасеновачког логора
смрти.“4 Како наводи, тада (11. септембар) било их је око 1.700, док на
другом месту каже да их је било око 1.800 и то у три бараке у којима су
засебно били заточени Јевреји, Срби и Хрвати.
Јаков Кабиљо ухапшен је у Загребу 19. септембра и са још неко
лико стотина људи већ следећег дана доведен у Јасеновац. По хапшењу
био је спроведен до Превоја–Завртнице на периферији Загреба. Важно је
напоменути, како и сам Кабиљо истиче, да је с тог места већ раније био
одведен велики број људи у Јасеновац. У својим сећањима он помиње
колону од 1.000 људи који иду на дизање насипа уз реке Лоњу и Струг5.
Сведочи и да су логораши били смештени у три бараке од по 600 људи
(значи 1.800)6, као да су у две били смештени само Јевреји. „Сваки дан
су долазили нови заточеници из свих крајева НДХ“, наглашава Кабиљо.
Нешто пре Кабиља, у Јасеновац стиже и Егон Бергер. Он је ухап
шен крајем августа у Загребу и, после неколико дана проведених у затво
ру, доведен је у већ помињану Завртницу, у магацин фабрике „Криста
1 Исто, стр. 277.
2 Д. Х. Чолаковић, н. д., стр. 44.
3 Сећања Јевреја.., стр. 28.
4 Исто, стр. 30-31.
5 Исто, стр. 84.
6 Исто, стр. 86.
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лум“, где је већ било 63 затвореника. Дана 10. септембра група заточе
ника је укрцана у вагон, да би следећег дана њих 40 стигао у Јасеновац,
одакле су сви одмах спроведени у шуму, тј. Брочице. Бергер потврђује
сведочења других заточеника о постојању три бараке, две за Јевреје, у
којима је било око 700 њих, и једну за око 600 Срба. Важно је напомену
ти, како он наводи да су Јевреји које помиње доведени са Пага, три дана
пре његове групе, дакле 8. септембра. Према томе, по речима Бергера,
11. септембра било је укупно око 1.300 логораша у Брочицама.1
Вукашин Жегарац сведочи да је 24. септембра, када је стигао у
Брочице, било највише 1.400 логораша, али није познато да ли се тај
број односи само на Србе или на све логораше, пошто он Јевреје не спо
миње.2
Драго Чолаковић говори о новим групама логораша, који су веро
ватно стигли крајем септембра и почетком октобра: 12–15 заточеника из
Славонског Брода и Нове Градишке, као и 70 Срба сељака из бијељин
ског среза.3
Према документима који је објавио Антун Милетић, у Јасеновац
је, током септембра, упућено 268 особа, од којих седам жена, 199 Јевре
ја, 12 Срба и 50 „комуниста“.4 Није прецизирано на који се тачно логор
ти подаци односе.
На основу изнетих сведочанстава намеће се закључак да је током
септембра у Брочицама свакодневно било заточено између 1.300 и 1.800
особа, а како треба имати у виду високу смртност која је завладала међу
логорашима, процењује се да и поред пристизања нових заточеника, њи
хов број био око 1.800 особа. Тешко је у том периоду утврдити тачан на
ционални састав заточеника, али су Јевреји по свој прилици чинили из
међу половине и две трећине укупног броја логораша, а остало су били
Срби уз неколицину Хрвата.
О Крапју и Брочицама постоји и нејасно сведочанство Алберта
Маестра. Он је изјаву свом адвокату у Сарајеву дао у октобру 1945. го
дине: ухапшен је у Сарајеву у ноћи од 25. на 26. септембар, а у Јасеновац
стиже 27. септембра, заједно са још 600 сарајевских Јевреја. На почетку
изјаве Маестро описује логор Крапје, наводећи да је ту затекао људе до
ведене „из Госпића, Сланог и других привремених логора, који су ухап
1 Egon Berger, 44 mjeseca u Jasenovcu, Zagreb 1966, str. 7-10 (у даљем тексту: А.
Бергер, н. д.,).
2 А. Милетић, н. д., стр. 223.
3 Д. Х. Чолаковић, н. д., стр. 52-53.
4 А. Милетић, н. д., стр. 80-83.
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шени одмах иза окупације Југославије а још нису били ликвидирани до
аугуста исте године.... Надаље, ту је била скоро читава група Јевреја,
која је преко Крушчице код Травника била доведена у Јасеновац.“1 Ка
сније наводи да је ухапшен у другој половини октобра у Сарајеву и да је
у групи од 500 сарајевских Јевреја депортован крајем октобра у Брочице.
И овај сведок помиње три бараке (две за Јевреје и једна за Србе), али је
значајно и то, да је према његовим речима, тада, крајем октобра, у свакој
тој бараци било највише 400 лежајева, док је у њима боравило више од
1.300 заточеника2, односно више од 3.900 у целом логору.
У групи од око 500 или 600 сарајевских Јевреја који су крајем
октобра стигли у Јасеновац, налазио се и Леон Коен, што се посредно
намеће као закључак пошто су и Маестро и Коен боравили у истим за
творима у Сарајеву и помињу групу Хрвата (Коен конкретно наводи Ср
бе православце и Хрвате комунисте), у којој је био 70-годишњи др Ото
Гавранчић, председник хрватског „Сокола“, кога су усташе, предвођене
Љубом Милошем, тукле све док ускоро није био ликвидиран. То се све
дешавало првог дана након што су преспавали у демолираној православ
ној цркви у Јасеновцу. Коен сведочи да су после претреса спроведени у
Логор II на Лоњском пољу, то јест Брочице. Значајан је и податак да Коен
говори о две бараке предвиђене да приме 250 до 300 заточеника, а у њи
ма је било по 1.500 и више. Одатле можемо закључити да је у Брочицама
крајем октобра било око 3.000 логораша.3
Мирко Першен преноси казивање Ивана Чинчурка, загребачког
комунисте, који је са још 50 својих другова крајем септембра спроведен
у Јасеновац. После 15 дана чекања да за њих буде изграђена посебна
барака, пребачен је у Крапје, где је боравило у том часу око 1.000 ло
гораша, већином Јевреја, Хрвата – комуниста и Срба смештених у пет
барака.4
1 Сећања Јевреја.., стр. 117.
2 Исто, стр. 121.
3 Сећања Јевреја.., стр. 140.
4 Mirko Peršen, Ustaški logori, Zagreb 1990, str. 130 (у даљем тексту: М. Першен,
н. д.,). Осим наведенога, на стр. 131, Першен преноси и да се у Архиву Хрватске у гра
ђи о оптужници против Анте Павелића и Андрије Артуковића налази „Попис интер
нираних и убијених Жидова у логори Јасеновац“ који је Јавном тужилаштву упутила
Јеврејска вјероисповедна опћина у Загребу 28. августа 1951. године. У њему се налазе
четири пописа: по првом је 22. октобра 1941. у Јасеновцу I Крапју било 449 Јевреја
мушкараца; по другом је 24. октобра 1941. у Јасеновцу II Брочицама било 770 Јевреја
мушкараца; по трећем је 21. октобра 1941. у Јасеновцу III Циглани било 216 Јевреја
мушкараца; у четвртом попису су сумирана претходна три. Постоји и попис жена уби
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Како наводи Алберо Маестро, у Крапју се, крајем октобра или
у новембру, 450 логораша пријавило за рад у Циглани, а по њиховом
одласку остало је њих око 800, који су касније ликвидирани.1 Може се
закључити да је октобру, најкасније почетком новембра, у Крапју било
најмање око 1.000, а највише око 1.250 људи.
Из документа који је објавио Антун Милетић може се закључити
да је у Јасеновац током новембра послата 41 особа „које су учествова
ле у комунистичко-четничкој организацији у котарима Бос. Градишка и
Бања Лука“, затим 26 Јевреја из Жепча, као и неодређени број људи из
Двора на Уни, дакле најмање 67 људи.2
Непосредно пре ликвидација логора Крапје и Брочице, у њима
је боравио највећи број заточеника. Тако Вукашин Жегарац наглашава
да је у време „селидбе“, било око 3.000 логораша у Брочицама3, а пре
ма сећањима Адолфа Фридриха тада је било око 1.400 људи.4 Код Егона
Бергера је највећи број – 3.500 логораша.5
О броју логораша у Крапју постоји значајно, мада не тако поузда
но сведочанство Боже Шварца, с обзиром на то да је он изјаву дао 1972.
године и да сам није боравио у том логору. Он је само један од тројице
преживелих од око 170 јеврејских омладинаца ухапшених у Загребу већ
27. маја 1941. године. Прошао је све ужасе логора у Копривници, Госпи
ћу и Јадовну. Са преживелима из Сланог на Пагу транспортован је пре
ко Јастребарског у Јасеновац, крајем августа или почетком септембра.
Шварц наводи податак да је у Крапју уочи ликвидације логора било око
4.000 до 5.000 заточеника, а он је тада, како каже, у Јасеновцу (не преци
зира тачну локацију) радио као електричар.6 Због свеобухватности сма
трамо да се ово сведочење може прихватити само делимично, пошто се
податак о броју заточеника пред ликвидацију логора може односити и на
Крапје и на Брочице, јер Шварц није био непосредни сведок већ преноси
приче које је чуо од преживелих.
јених у Јасеновцу 1941, по коме је у логору, није прецизирано тачно у ком, било 346
жена, највише Јеврејки и Српкиња, као и пописи са именима 16 старица и 30 стараца
који су такође убијени. Те податке нисмо користили, јер нисмо видели оригиналне по
писе, а и због тога што нам и сам аутор не делује утемељено. У својој књизи „барата“
великим бројем података без одговарајуће научне апаратуре.
1 Сећања Јевреја.., стр. 118.
2 А. Милетић, н. д., стр. 87-90.
3 Исто, стр. 224.
4 Сећања Јевреја.., стр. 36.
5 Е. Бергер, н. д., стр. 20.
6 Сећања Јевреја.., стр. 252.
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Поглавник Анте Павелић и 15-годишњи усташа Мирко
Шандор, припадник 4. јасеновачке бојне

Вјекослав – Макс Лубурић,
комадант логора Јасеновац

Љубо Милош, један од
усташких главара у Јасеновцу
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Табела 1
Број логораша у Крапју и Брочицама

Период
крај августа – почетак
септембра
крај августа – почетак
септембра
крај августа – почетак
септембра
септембар
септембар
септембар
октобар
октобар
октобар
новембар – пре ликви
дације
новембар – пре ликви
дације
новембар – пре ликвидације

логор
Брочице

минимум
900

максимум
2550

Крапје

300

500

укупно

1.200

3.050

1.300
нема података
1.300
3.000
1.000
4.000
1.400

1.800
нема података
1.800
3.900
1.250
5.150
3.500

4.000

5.000

4.000-5.400

5.000-8.500

Брочице
Крапје
укупно
Брочице
Крапје
укупно
Брочице
Крапје (и Брочице)
укупно

Број умрлих и убијених у Крапју и Брочицама према процени све
дока
У наставку следи анализа података које су преживели логораши
износили у својим сећањима, а односе се на број убијених и умрлих
заточеника на дневном нивоу. Са релативно великом сигурношћу може
се тврдити да су та два логора расформирана између 14. и 16. новембра
1941. године. При изношењу резултата до којих смо дошли, имаћемо у
виду временски период од првог дана који одређени сведок помиње у
сећањима, закључно до 15. новембра. За логор Крапје преносимо све
дочанства само Златка Вајлера и Јакоба Данона, док су остала сведочан
ства у вези са логором Брочице.
Већ први логораши попут Златка Вајлера (Weiler), који је, према
непосредном сведочењу, боравио у Крапју, спомињу да су од самог по
четка терани на изнурујући свакодневни рад. Због тога, као и због изу
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зетно лоше исхране, батинања и злостављања, дневно је – како су наво
дили – умирало неколико десетина логораша. Уколико претпоставимо да
је дневно умирало или убијано минимално 20, а максимално 50 људи, то
би за цео период од 23. августа, када је Вајлер приспео у логор, износило
од 1.700 до 4.250 људи.1
Јакоб Данон је у Крапју боравио од 29. августа до половине ок
тобра. Он описује како је из Крапја око 500 заточеника свакодневно од
лазило да подиже насип на реци Струг, а по повратку са рада обично би
„задњих 5-6 из колоне задржавали и убијали на путу. Никада се нисмо
комплетно враћали у логор.“2 У складу са наведеним претпоставкама,
може се закључити да је у том периоду (78 дана), страдало минимално
од 390 до 468 људи.
Реља Милановић је 2. септембра стигао у Брочице где је свако
дневно бележено најмање 20 мртвих.3 У том 75-дневном периоду стра
дало је најмање 1.500 мртвих.
Адолф Фридрих је стигао у Јасеновац, односно Брочице, 11. сеп
тембра. Он наводи да „сваки дан у подне и навечер је бар 5-6 људи не
стало“, што говори 10 до 12 жртава дневно, то јест од 660 до 792 у на
значеном периоду.4
Јаков Кабиљо не износи конкретне појединачне бројеве жртава,
али по његовој процени, „од великог броја млађих и старијих, који су би
ли стигли до краја 1941. године, није до прољећа остало ни 10%“.5
Вукашин Жегарац (у Брочице је стигао 24. септембра) наглашава:
„Већ у самом почетку умирало је дневно 10-15 људи због преслабе хране
и тешког напорног рада, који се обављао стално под ударцима кундака.
Како је расла студен, тако се и број мртваца дневно повећавао.“ Према
томе, да се закључити да је за 53 дана умрло од 530 до 795 људи.6
Алберто Маестро, који је у Крапје, односно Брочице стигао 27.
октобра, истиче да је већ првог дана боравка од последица батинања
усташа умрло пет особа и да су три теже повређене. О тортури коју су
спроводиле усташе сликовито говори и детаљ о реакцији једног водни
ка: „Када би се рапортирало, да је умрло мање од десет, није био задо
1 Исто, стр. 316-325.
2 Исто, стр. 19.
3 А. Милетић, н. д., стр. 277.
4 Сећања Јевреја.., стр. 30-31.
5 Исто, стр. 88.
6 А. Милетић, н. д., стр. 224.
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вољан, па смо знали, да ћемо тог дана намирити жељени број мртвих.“1
Уколико узмемо да је било 10 жртава дневно, до 15. новембра би
ло је укупно 200 убијених.
Симо Ђурковић сведочи да услед тешког рада почетком октобра
свакодневно умире пет до осам људи.2 Исте податке наводи и група Срба
из Бијељине само за период од половине октобра.3 Ако рачунамо период
од 1. октобра долази се до броја од 230 до 368 жртава, а од 15. октобра
од 160 до 256 жртава.
Леон Коен, који је доведен крајем октобра, прецизира: „Сваки
дан је остајало двадесет-тридесет мртвих или потпуно премлаћених за
точеника на насипу, гдје су били и затрпавани земљом, или покопавани
поред насипа.“4 Уколико за почетни дан узмемо 30. октобар, у периоду
од 17 дана страдало је од 340 до 510 људи.
Група логораша из Бијељине сведочи да је у раду на насипу у пр
вој половини новембра свакодневно страдало по 10–15 људи, а једног
дана чак 22 човека. Логораши нису убијани из пушака, већ су их усташе
дотукле дебелим моткама.5 Према томе, за 15 дана убијено је најмање
између 150 и 225 заточеника.
На крају преносимо сведочење Драге Свјетличића, који наводи
да је на малом насипу крај Бачићеве циглане исцрпљујући свакодневни
рад логораша трајао од 3. новембра до 5. децембра и да је ту убијано по
10 до 15 Срба дневно, према његовим речима укупно око 400 људи.6
Утврдили смо да су логораши свакодневно убијани, као и да су
масовно умирали од последица ропског рада, малтретирања усташа, гро
зних услова смештаја у логорима и изостанка медицинске неге. Податке
о броју жртава у петомесечном периоду постојања поменутих логора,
наводимо под претпоставком да су логораши страдали свакодневно и у
истом обиму. Мада тако добијени подаци не могу бити узети као потпу
но поуздани, морали смо поћи од дате претпоставке како би био утвр
ђен могући распон између минималних и максималних бројева жртава.
Разумљиво, подаци се не подударају увек, не само због разних процена
броја жртава, већ посебно због различитих периода које обухватају.
Најмање упитна чини нам се процена Златка Вајлера, мада се
1 Сећања Јевреја.., стр. 122.
2 А. Милетић, н. д., стр. 312.
3 Исто, стр. 242.
4 Сећања Јевреја.., стр. 141.
5 А. Милетић, н. д., стр. 242-243.
6 Исто, стр. 369.
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уједно за њу може рећи да је и најпроизвољнија, јер смо само на основу
података да је реч о „неколико десетина“, за максимални број узели 50
жртава. Она, међутим, не мора да буде потпуно реална и веродостојна,
али смо одлучили ипак да је узмемо у разматрање како бисмо показали
да по наведеном основу свих сведочења о дневном броју жртава, бар за
логор Крапје, ни под којим околностима број жртава не може бити већи
од 4.250 људи. Код Јакоба Данона стоји податак да је минималан број
жртава 390.
Током септембра у Брочице су доведени и Реља Милановић,
Адолф Фридрих и Вукашин Жегарац. Ако анализирамо податке из њи
хових сведочења заједно, долазимо до минималног броја од 530 жртава
код Вукашина Жегарца (који уједно „покрива“ најкраћи период, то јест
од 24. септембра), и до максималног броја од 1.500 жртава код Реље Ми
лановића.
Последња група логораша наводи податке за октобар и прву по
ловину новембра за логор Брочице. Број жртава се креће у распону од
150 до 510 људи само за тај кратак период. Они тврде да је, у том перио
ду, свакодневно убијано или би умирало између пет и 30 људи. Уколико
бисмо претпоставили да је континуирано, свакога дана, страдало толи
ко људи од оснивања логора Брочице, а прва сведочења казују да је то
било око 21. августа, у периоду од 87 дана минимално је страдало 435,
а максимално 2.610 логораша. У Крапју (ако узмемо 23. август за дан
оснивања логора, датум који помиње Вајлер), према истој претпоставци
минимално је било 425, а максимално 2.550 жртава.
Табела 2
Број жртава у Крапју и Брочицама према процени логораша

Логори
минимум
максимум

Крапје

Брочице
390
4.250

оба логора
530
1.500

920
5.750

Логори
Крапје
Брочице
оба логора
минимум (5-30 жртава
425
435
860
дневно)
максимум (5-30 жрта
2.550
2.610
5.160
ва дневно)
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Број жртава масовних злочина у Крапју и Брочицама
Масовни злочини над Србима, Јеврејима и другим цивилима и
противницима усташког режима из редова хрватског народа почели су
убрзо по оснивању Независне Државе Хрватске, априла 1941. године.
Злодела се временом појачавају на готово целокупној територији те др
жаве, као и у концентрационим логорима који су убрзо основани – Ко
привница, Госпић (у оквиру њега Јадовно и Паг), Крушчица и други.
Када говоримо о систему логора Јасеновац, сматрамо да се првим зло
чином у оквиру тог стратишта може сматрати смрт неколицине логора
ша током транспорта из Госпића у Јасеновац, августа 1941. године.
Симо Ђурковић наводи податак да је већ у првом транспорту Ср
ба из Госпића до Јасеновца, на путу до Јастребарског, од жеђи умрло 12
заточеника.1 С друге стране, Драго Чолаковић тврди да је био присутан
када је у Јастребарском, док су 20. августа заточеници чекали да продуже
за Јасеновац, из вагона изнето 30 људи који су умрли из истог разлога.2
У писму Богдана Рашковића генералу Милану Недићу, председ
нику Владе народног спаса, од 2. септембра 1941. године, између оста
лог, стоји: „Транспортовање Срба железницом из логора у логор врши се
на нечовечански начин. У Јастребарско стигао је 20 августа један блом
бирани транспорт из Госпића са 5, а 21 августа са 11 мртвих. У вагоне
је стрпано по 50 до 60 људи и транспортовано 3 дана у затвореним ваго
нима без воде и хране. Два Србина, који због пренатрпаности нису више
могли да уђу у вагон, убијени су на лицу места.“3
То је, без сумње, транспорт којим су у Јасеновац стигли Чолако
вић и другови. На основу доступних података, може се утврдити да је
приликом транспорта првих логораша у систем логора Јасеновац стра
дало између 12 и 30 људи.
Први велики масовни злочин у оквиру система логора Јасеновац
догодио се убрзо по формирању логора Брочице. О томе постоји неколи
ко исцрпних сведочанстава. У њима се не поклапа тачно време изврше
ња злочина, али је разумљиво да је то злодело оставило дубок утисак на
све логораше, пошто им је на тај начин стављено до знања шта и сами
могу да очекују. Тако Драго Чолаковић преноси да је „узрок“ тог злочина
било бекство тројице Срба 22. августа. То је по свој прилици прво реги
1 Исто, стр. 310.
2 Д. Х. Чолаковић, н. д., стр. 30.
3 А. Милетић, н. д., стр. 77.
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стровано бекство из логора. Због тога су усташе издвојиле 400 сељака
(24. августа 200 и сутрадан 25. августа још 200) и одвели их у непозна
том правцу.1
О том злочину говори и Симо Ђурковић: „Трећег дана по дола
ску у логор (мисли на свој долазак 21. августа – прим. аутора), успело је
четворици (Чолаковић помиње тројицу – прим. аутора) Срба заточени
ка да побегну из логора... Петог дана појавио се међу нама... Вјекослав
Лубурић... После тога је наредио да се одвоје сељаци на једну страну од
грађана и од прилике две трећине нас су били сељаци, који су се одвоји
ли, њих око 600. Одмах су ове људе формирали у две партије и одвели
из логора у непознатом правцу те за њих ништа нисмо могли сазнати где
су и шта је са њима. Ипак смо чули са разних страна да су ови људи од
ведени у Сл.[авонску] Пожегу и тамо сви убијени. Пошто је доиста 26.
августа 1941. у Сл. Пожеги извршено ’ликвидирање‘ неколико стотина
Срба интернираца сељака, није искључено да су то баш они наши друго
ви интернирци из јасеновачког логора, јер се временски поклапа одлазак
интернираца из јасеновачког логора са извршеним убијањем у логору у
Сл. Пожеги.“2
У исказима групе Срба из Бијељине датим у Комесаријату за из
беглице и пресељенике у Београду стоји следеће: „На 30. августа 1941.
године око 10 сати пре подне одвојили су из наше групе све сељаке њих
око 500 – повезали их жицом два по два за руке и одвели их према же
љезничкој станици. Усташе су говорили, да су ти сељаци отпремљени у
Немачку на рад, а други да су одведени у Сл. Пожегу и тамо побијени.
Ти сељаци били су из срезова бијељинског и зворничког, те нешто из
бјеловарског. Познавајући методе усташа вјерујемо да су ти сељаци по
бијени.“3
Вукашин Жегарац изјављује: „Пре нашег доласка око 500 сељака
отерано је из логора, али се никада није сазнало камо и шта је са њима
било. Једни су тврдили да су одведени у Немачку на рад, а други да су
одагнани у Сл. Пожегу, где су поубијани.“4
На основу изнетих сведочанстава, закључујемо да је између 24. и
30. августа по наређењу једног од усташких челника Вјекослава Макса
Лубурића из логора Брочице издвојено између 400 и 600 Срба сељака,
који су у назначеном периоду, или убрзо после њега, ликвидирани.
1 Д. Х. Чолаковић, н. д., стр. 39-40.
2 А. Милетић, н. д., стр. 311.
3 Исто, стр. 241.
4 Исто, стр. 222-223.
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Златко Вајлер помиње стравичан злочин током септембра, при
ликом градње насипа на реци Струг: „Терали су нас као звери, па тако
радећи цео дан без одмора, уз стално дивљање усташа, остало је више од
100 убијених другова чија су тела била уграђена у обале насипа.“1
Крајем септембра се догодио још један злочин, опет због бекства
двојице Срба који су ударили и онеспособили усташког стражара док су
радили изван логора у шуми. Вукашин Жегарац преноси да се то бекство
десило два дана пре његовог доласка, то јест 22. септембра. Због тога
је још један од усташких челника Љубо Милош наложио неколико по
стројавања („наступ“) свих Срба у логору и интензивирање уобичајеног
батинања и малтретирања. После неколико дана је 26 Срба издвојено и
стављено у „жицу“, у својеврстан кавез ограђен бодљикавом жицом не
виши од 100 до 160 сантиметара, површине око 10 квадратних метара,
где су они, на голој ледини, провели, према разним сведочењима, између
два (Драго Чолаковић) и осам (група Срба из Бијељине) дана. И поред
тога што се у том простору човек није могао исправити, усташе су зато
ченицима у „жици“ браниле да клекну или легну, а вода им је увек била
до колена. После тога су уз батинање кундацима изведени ван логора и
стрељани. То се према тврдњи Стеве Симића догодило 4. октобра.2
У сећањима преживелих логораша нарочито су упечатљиви опи
си појединих ликвидација и масовних злочина којима су усташе „круни
сали“ свакодневно малтретирање логораша и њихово гоњење на ропски
рад. О једном таквом злочину сведочи Адолф Фридрих: „Једног окто
барског јутра за вријеме рада на Насипу дошао је тада водник Матијевић
Јозо, такођер један од познатих кољача, који је за своје ’заслуге‘ дости
гао и чин сатника кроз 4 године кољачког рада. Сакупио је сву стражу,
која нас је чувала и одржао јој говор. Било је то неко наређење, које смо
ми брзо осјетили. За пар часака послије тога бацили су се сви стражари
на нас као аждаје и почеше нас немилосрдно ударати батинама, лопата
ма и пушкама тако јако, да није нико скоро од преко 1.500 заточеника тог
дана остао неповријеђен. Резултат је био: 19 убијених и преко 50 теже
повријеђених, који нису могли ићи до логора па смо их морали возити у
тачкама.“3
Драго Свјетличић наводи да је једног дана на раду на насипу уби
јено седам браће Срба из Лике, а да су, према његовој рачуници, усташе
1 Сећања Јевреја.., стр. 321.
2 А. Милетић, н. д., стр. док. 217, 223-224, 242, 311-312; Д. Х. Чолаковић, н. д.,
стр. 47-52.
3 Сећања Јевреја.., стр. 32.
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током рада заточеника на великом насипу на Сави, у октобру убиле око
60 Срба.1
Алберто Маестро преноси причу Фрање Јакоба о злочину који се
догодио пре него што је Маестро дошао у Крапје (27. октобра). Усташе
су у том периоду стрељале 73 Јевреја, већином велетрговаца.2 Можда
је, али се то не може са сигурношћу тврдити, реч о истом злочину који
помиње и Ђорђе Милиша. Он нам преноси да је по наређењу и под ко
мандом Макса Лубурића, Ивице Матковића, Љубе Милоша и фра Вјеко
слава Мајсторовића-Филиповића издвојено и побијено 80 Јевреја, студе
ната и интелектуалаца у околини Липовљана.3
Злочини су настављени и у новембру. Адолф Фридрих описује
догађај који се збио почетком тог месеца, нешто пре ликвидације лого
ра Брочице, а чији је главни актер Љубо Милош – незадовољан темпом
радова на насипу, наредио да се издвоји десетина која је по усташким
„нормама“ најмање радила. „Милош је сјашио са коња и наредио, да
сами заточеници скину приведеној десетини хаљине до гола и стао је
лично плетеном жицом да туче сваког, кога је по један усташа држао, да
су већ код првих удараца падали. Ударао је по леђима и стражњици та
ко немилосрдно, да су иза сваког удараца остајале маснице. Свих десет
је попадало, па су их онда чизмама онесвјешћене ударали и газили док
нису престали давати било какав знак живота. Двојицу, који су још мало
стењали, сам је Милош преклао, а и над осталим су усташе морале да
испале по два метка у главу, за сваку сигурност.“4 При повратку у логор,
двојица заточеника су се, највероватније из очаја, бацила под воз, а увече
је један од у то време ретких лекара заточеника испио сакривен отров и
тако себи прекратио муке.
Иако је већ поменуто како је према сведочењу групе Срба из Би
јељине у првој половини новембра убијано свакодневно по 10–15 људи,
овде подсећамо да је само у току једног дана ликвидирано 22 људи.5
На крају издвајамо и први злочин који се помиње у првом изве
штају о злочинима у логору Јасеновац, штампаном још за време рата,
1942. године. Габријел Винтер, Душан Ћулум, Јосип Хиршбергер, Мир
ко Унтербергер, Антон Дајч и још двојица неименованих сељака дају ис
казе и о злочинима у логору Крапје, на основу сведочења једног неиме
1 А. Милетић, н. д., стр. 369.
2 Сећања Јевреја.., стр. 117.
3 Ђ. Милиша, н. д., стр. 260-261.
4 Сећања Јевреја.., стр. 34.
5 А. Милетић, н. д., стр. 242-243.
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нованог логораша, који је те злочине случајно преживео. Они преносе да
је тада приликом једног постројавања, паљбом из митраљеза побијено
око 150 логораша. То постројавање се десило два-три дана пре пресељења у Јасеновац и могло је, како су навели, страдати и више људи, да
се митраљез није заглавио.1 Могуће је да је наведени злочин извршен
у склопу ликвидација логора, али такав закључак не може се узети као
потпуно поуздан.
Сабирањем долазимо до минималног броја од 962 и максималног
од 1.180 жртава.
Табела 3
Број жртава масовних злочина у Крапју и Брочицама

Злочин
Умрли од жеђи приликом транспорта из
Госпића у Јасеновац
Убиство Срба сељака
Убиство приликом рада на насипу (Злат
ко Вајлер)
Убиство због бекства двојице Срба
Убиство приликом рада на насипу
(Адолф Фридрих)
Убиство приликом рада на насипу (Дра
го Свјетличић)
Убиство групе Јевреја (Алберт Маестро)
Убиство групе Јевреја (Ђорђе Милиша)

датум
19–21. август

број жртава
12–30

24–30. август
септембар

400–600
100

око 4. октобра
октобар

26
19

октобар

67

пре 27. октобра
септембар или
октобар
Убиство приликом рада на насипу почетак новем
(Адолф Фридрих)
бра
Убиство групе логораша (Срби из Бије почетак новем
љине)
бра
Убиство групе логораша (извештај из почетак новем
1942)
бра
Укупно
август – поло
вина новембра

73
80
13
22
150
962–1.180

1 Jasenovački logor. Iskazi zatočenika koji su pobegli iz logora, S. l. 1942, str. 43-44
(у даљем тексту: Јасеновачки логор. Искази..,).
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Број жртава приликом ликвидације логора Крапја и Брочице
Средином новембра 1941. године Крапје и Брочице су престали
да постоје. Скоро сви логораше су погубљени, по правилу на разне мон
струозне начине. Та збивања такође су оставила дубок траг у сећањима
малобројних преживелих, и о свему томе је сачувано доста података.
У првом извештају о Јасеновцу, издатом 1942. године, стоји да је
приликом њиховог спровођења у Јасеновац од 1.000 преосталих лого
раша у Крапју страдало њих око 200. Сутрадан, по доласку у Циглану,
на мучки начин убијен је неодређен број логораша, чија су тела потом
камионима одвожена натраг у Крапје и тамо покопана.1
Земаљска комисија Хрватске за утврђивање злочина наводи да је
због обилних киша и поплава у том периоду, и самим усташама постало
јасно да не могу одржати логоре Крапје и Брочице, па су стога одлучили
да их расформирају. Комисија је на основу сведочења Ивана Филипчића,
Мије Ауфербера, Ота Брејера (Breyer), Јешуе Абинума, Јакоба Данона,
Бранка Илића и Рудолфа Словенеца закључила следеће: око 15. новем
бра 1941. године Лубурић је наредио да се покољу сви неспособни за
рад (600–700), а још 85 заточеника је на исти начин страдало зато што
што су молили бољу храну. У исто време у логору број II је убијено око
50 Јевреја по наређењу Љубе Милоша с циљем да се утера страх у кости
онима који „неће да раде брзо“. Преосталих 700 логораша је пребаче
но у логор бр. III Циглану. По окончању тог депортовања у животу их
је остало само 250 и они су били први заточеници Циглане. На основу
изнетих података може се закључити да је за време ликвидације логора
Крапје и Брочице и селидбе заточеника у Циглану страдало од 1.185 до
1.285 људи.2
Ђорђе Милиша сведочи о броју логораша непосредно пре ликви
дације: „У логору II Јасеновцу, удаљеном отприлике 6 км од циглане,
било је највише 2.500 Жидова“. Нешто касније каже да „укупно је било
упослено двије хиљаде заточеника“, не прецизирајући колико је било
Срба а колико Јевреја. На основу његовог исказа, изгледа да је око 2.225
људи страдало приликом ликвидације логора Крапје и Брочице, као и
приликом рушења Брочица, а у Циглану је стигло око 425 заточеника.3
Исказе непосредних сведока српске националности, који су о
1 Јасеновачки логор. Искази.., стр. 43-44.
2 Злочини у логору Јасеновац, стр. 41-42.
3 Ђ. Милиша, н. д., стр. 78-79.
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својим страдањима известили чиновнике Комесаријата за избеглице и
пресељенике у Београду, објавио је Антун Милетић, а Јевреји су слично
учинили у књизи Сећања Јевреја на логор Јасеновац.
Како позно јесенско време 1941. године постаје све хладније, а
кише све чешће и јаче, тако цело подручје око Јасеновца, укључујући
и Крапје и Брочице, остаје под водом. Почетком друге декаде новембра
(у неким изворима 10, а у другим 14. новембра), вода је била толико на
дошла у Брочице, да су усташе одлучиле да све заточенике изведу из
логора, а да известан број њих пребаце у Крапје, а остале на простор
циглане у некадашњем власништву Бачића, у непосредној близини села
Јасеновац. Према речима Вукашина Жегарца, у часу селидбе у Брочи
цама је било укупно око 3.000 људи, 570 Срба и остало (2.430) су били
Јевреји1, док Реља Милановић износи податак о 450 Срба и 500 Јевреја.2
Жегарац напомиње да је током пресељавања, број од око 3.000 логораша
у Брочицама преполовљен, односно да их је страдало 1.500 заточеника.
Од око 570 Срба, колико их је према Жегарцу било у Брочицама, нешто
мање од 200 њих је пребачено у Крапје. Он не зна колико их је убијено
на путу до Крапја, али су свакако сви преживели били ликвидирани на
Бадњак, 24. децембра, заједно са Јеврејима. У исказу групе логораша из
Бијељине3 помиње се број од око 200 Срба пребачених у Крапје помену
тог дана, али од њих сазнајемо и да је већ на путу убијено њих око 30,
док Симо Ђурковић говори да је селидба организована претходног дана,
13. новембра, и да је у Крапје упућено 250, односно 280 Срба а на путу
их је убијено око 50. Драго Чолаковић каже да је пресељење логораша
из Брочица започело 13. новембра тако што су тада издвојени болесни
да би „се преместили у нерадни логор Крапје“ и та група је бројала 260
Срба.4
Све што се догађало око пресељења логораша из Брочице у Ци
глану детаљно су описали преживели заточеници у својим сведочењима.
Према Жегарцу, „селидба“ се догодила 14. новембра, и од 300 Срба који
су депортовани у Циглану, сутрадан, 15. новембра, у животу их је оста
ло око 120, што значи да је том приликом убијено око 180 Срба. На исти
број наилазимо и у изјавама групе Срба из Бијељине (који наводе да је
пресељење обављено 15. новембра), док Симо Ђурковић износи податак
да је у Брочицу дошло само 80 људи, а да је на рушењу барака у Брочи
1 А. Милетић, н. д., стр. 224-225.
2 Исто, стр. 278.
3 Исто, стр. 243.
4 Д. Х. Чолаковић, н. д., стр. 58-59.
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цама остало да ради њих 120. Реља Милановић наводи да је тада остало
да ради 80 Срба и да су одмах сахранили 15 убијених Јевреја који су у
Брочицама остављени због старости и болести. „Њих су усташе поуби
јали пред нама летвама, кочевима и бодежима.“1 Чолаковић преноси да
је 14. новембра кренуо транспорт од 1.200 људи у Циглану (вероватно
мисли и на Србе и на Јевреје), али је њих 100 враћено да руше бараке.2
На основу тих података можемо тврдити да је половином новем
бра из Брочица у Крапје упућено између 200 и 280 Срба, да их је успут
убијено између 30 и 50, да су сви они ликвидирани до краја 1941. године.
Такође сазнајемо да је од оних који су упућени у Циглану страдало око
180 њих или током самог пута, или прве ноћи у Циглани услед смрзава
ња.
Према доступним подацима закључујемо да је на рушењу барака
у логору Брочице 15. новембра остало да ради између 60 и 120 Срба. Као
„испомоћ“ тој групи, усташе сутрадан доводе између 16 и 60 Јевреја из
Циглане, а вероватно истог дана долази и нова група од око 100 Срба са
Кордуна. Због, како је речено, наводног покушаја бекства, усташе 17. и
18. новембра убијају укупно 76 Срба са Кордуна. Реља Милановић каже
да се тај злочин десио 21. новембра због покушаја бекства четворице Ср
ба из Карловца. Према његовим речима, усташе су постројиле око 140
Срба и 200 Јевреја да гледају егзекуцију двојице бегунаца (друга двоји
ца су претходно убијена), да би после тога логораши били натерани на
„пливање“ у леденој води око логора. Тог дана је регистровано 76 мртвих. Рушење је завршено после 20. новембра, да би потом логорашима
било наређено да копају рупу „за креч“, односно раку за 80 људи, у којој
је истог дана сахрањено 56 стараца, Срба, Јевреја и мањи број Хрвата. У
ту рупу су спуштани лешеви и других убијених заточеника, међу којима
је 23. новембра била група Срба из Циглане, као и сви који су радили на
рушењу барака логора Брочице.
Чолаковић сведочи о групи од око 70 Личана које усташе доводе
за време рушења Брочица. Због покушаја бекства двојице логораша (ко
ји су ухваћени и убијени), приређено је „пливање“ радника Личана који
су радили на рушењу, и тада је њих око 30 страдало, а убијања су настављена до краја дана.3 Из те групе Личана преживело је само њих између
20 и 25 и они су крајем новембра враћени назад у Циглану.
И овде издвајамо сведочење Драга Свјетличића због тога што из
1 А. Милетић, н. д., стр. 278-279.
2 Д. Х. Чолаковић н. д., стр. 58-60.
3 Исто, стр. 66-67.
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носи податке који се по временским одредницама не поклапају са оста
лим исказима, јер се, према његовим речима, све описано збивало неко
лико дана раније. По њему, усташе већ 4. или 5. новембра издвајају око
150 старих и болесних Срба и упућују их у Крапје да се тамо „опораве“.
Он износи да је касније сазнао „да је тај логор, у којем је било неколи
ко хиљада Срба и Жидова потпуно ликвидиран на тај начин, да су сви
заточеници у њему побијени“1, укључујући и већ поменутих 150 Срба.
После тога, 9. новембра издато је наређење да преосталих 240 Срба буде
пребачено у Циглану, али су из транспорта њих 62 (међу њима је био и
Свјетличић) враћени у Брочице да раде на рушењу логора, да би им су
традан, 10. новембра, усташе послали у испомоћ 65 Јевреја. Следећих
дана довођени су нови логораши: 11. новембра 110 Срба, 13. новембра
200 старијих Јевреја из Сарајева, те 14. и 15. новембра 108 Срба и 135
Јевреја (Антун Милетић издваја документ од 18. новембра где стоји да је
из Сарајева 16. новембра послата 171 комуниста и четника, припадници
јеврејске, православне, римокатоличке и исламске вероисповести).2 По
Свјетличићевој рачуници произилази да је око 15. новембра у Брочица
ма било укупно око 280 Срба и 400 Јевреја. Он помиње неколико злочи
на. Већ 12. новембра због пријаве усташког доушника, Јеврејина званог
Бугар, сви логораши су морали да „пливају“ у 75 сантиметара дубокој
води. То се десило и после два дана, 14. новембра, и тада је страдало
77 логораша, а истог дана, по подне, усташе и Бугар су заклали још 16
Срба. Као и остали, Свјетличић каже да је рушење завршено после 20.
новембра, да су затим копали „рупу за креч“ у којој су сахранили убијене
логораше, док се он са преживелима вратио у Циглану 28. новембра. За
разлику од осталих, Свјетличић сматра да је преживело њих 37.
Када се износе закључци о броју жртава приликом рушења лого
ра Брочице, може се говорити о броју жртава током појединачних злочи
на, као и извести посредна рачуница о укупном броју жртава одузимају
ћи број преживелих од броја логораша који су били у њему или који су
дошли у време рушења барака. Када се саберу појединачне жртве доби
ја се број од 97, према сведочењу Свјетличића, и 136 према сведочењу
осталих, а ако се на то дода 15 Јевреја убијених јер су усташе процениле
да их због старости и болести и не треба пребацивати у Крапје, добија
се број од 151 жртве. Реља Милановић тврди да је током рушења било
ангажовано 340 логораша, а Драго Свјетличић 680 људи, тако да одузи
мањем минималних 20 и максималних 37 преживелих долазимо до броја
1 А. Милетић, н. д., стр. 369-371.
2 Исто, стр. 95-97.
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од 303–320, односно 643–660 жртава. Закључак је да је према изнетим
сведочењима само током рушења логора Брочице страдало минимално
303, а максимално 660 људи.
Сведочења Јевреја дата у књизи Сећања Јевреја на логор Јасе
новац нису обимна, детаљна и поуздана као Срба, што је и разумљиво с
обзиром на то да су Срби изјаве дали у Комесаријату већ 1942. године, а
Јевреји тек после рата, док је Егон Бергер своја сећања сакупио у књизи
објављеној 1966. године.
Адолф Фридрих је био у групи од 30 логораша која је одведена
да руши бараке у логору Крушчица код Травника. То је трајало 10 дана,
а повратак у Јасеновац је дочекало њих 14. Фридрих није прецизан ни
кад је реч о времену када се одвијао тај рад, а додатну забуну изазива
када наводи да су се преживели из те групе вратили у логор Јасеновац II
непосредно пре њихове ликвидације, и то у децембру: „Слиједећег дана
на наступу за рад објавио је логорник, да сви болесни, слаби и они који
мисле да не могу радити теже физичке послове, нека се поставе на стра
ну, да ће они ићи у други логор гдје ће им бити боље, јер неће морати
радити. Овдје ће остати само здрави и јаки заточеници, пошто ће то бити
’радни логор‘. Јавило се скоро половина, око 700, и одмах им је наређе
но да спреме своје ствари. Кренули су за пар минута на цесту, гдје их је
чекало око 200 усташа са стројницама, крамповима и лопатама. Одвели
су их према најближој шуми, а за највише пола сата чули смо страшну
пуцњаву из стројница, која није трајала више од десет минута. Другог
дана су усташе камионом превозиле руксаке и деке, одијела, ципеле и
друге дроњке, па је нама свима било јасно шта се догодило, тј. да они
заиста неће више морати ништа да раде. Побијене су закопали у истој
шуми, а нас ’млађе и јаче‘ су преселили у логор Јасеновац 3, на Циглану,
гдје су само неки остали до задњег дана логора НДХ“1, навео је у својој
изјави Фридрих. Према том исказу може се тврдити да је у Брочицама
непосредно пре ликвидације логора боравило око 1.400 људи, од којих је
половина, њих око 700, одмах побијена, док је огромна већина осталих
страдала у Циглани.
Леон Коен тврди, не наводећи тачан датум, да „је око две до две и
по хиљаде потпуно исцрпљених логораша било премјештено у логор Ја
сеновац IIIб – Циглану... То пребацивање заточеника извршено је у двије
групе. У првој групи су селили нас млађе до тридесет година, а у другој
групи остале. Ми смо пошли већ касно поподне, а друга група тек увече
по ноћи.“ Даље сазнајемо да је из прве групе страдало око 100 људи, а
1 Сећања Јевреја.., стр. 34-36.
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из друге групе још више заточеника, мада се не наводи тачан број. Даље,
када је он са првом групом стигао пред капију Циглане, видео је насла
гана тела 400–500 усмрћених. Није јасно да ли су то били лешеви зато
ченика из друге групе из Крапја, или с неког другог места? Када се све
то узме у обзир, према речима Коена из Брочица је кренуло 2.000–2.500
људи, из те групе је сигурно страдало око 100 логораша, док се за још
400–500 њих, то не може поуздано тврдити. Дакле, према Коену, у Ци
глану је стигло између 1.400 и 2.000 логораша и то, вероватно, само Је
вреја1.
Егон Бергер, говорећи о истом догађају, износи прецизније, али
донекле другачије информације. Он тврди да је група болесних и стари
јих људи бројала 1.600 људи и да су они из Брочица спроведени у Крапје
(а не у Циглану, како читамо код Коена), те да је у Крапје стигло само
њих 100, што значи да је тада убијено 1.500 људи. У Брочицама је оста
ло 1.900 логораша и они су почели да дижу „мали насип“ ради заштите
Циглане. Потом наводи да је 13. новембра почињен масовни покољ и да
је од некадашњих 1.900 остало 1.100 логораша за пребацивање у други
логор (значи убијено је 800). Следећег дана, 14. новембра почела је се
лидба и том приликом је страдало њих 50. На крају у Циглани је следе
ћег дана остало живих само 600 логораша.2 Према томе, како тврди Егон
Бергер, нешто пре рушења барака у логору Брочице је страдало 1.500, а
током саме ликвидације тог стратишта 1.300, што укупно износи 2.700
људи.
Јаков Атијас је у Јасеновац доведен 19. септембра. Он сведочи
да су једног дана због надоласка Саве логораши из Јасеновца пребачени
у Крапје и да се том приликом у бујицама „угушило“ око 500 људи. У
Крапју је био 15 дана, за то време нису извођени на присилан рад због
лоших временских услова, али је, с друге стране, сваки дан издвајано 50
до 100 Јевреја који би потом били ликвидирани. Он је преживео захва
љујући чињеници што се добровољно пријавио за рад у „радни логор“
Јасеновац. Према том исказу може се закључити да је у Крапју само у
року од 15 дана страдало од 750 до 1.500 људи, као и још 500 њих при
ликом транспортовања.3
Јаков Кабиљо је преживео пакао Крапја и био је међу оних 400 за
точеника који су као „јачи и млађи“, средином новембра, били одређени
да буду пребачени у Јасеновац–Циглану. После неколико дана у Циглани
1 Исто, стр. 141-142.
2 E. Бергер, н. д., стр. 19-20, 23-25.
3 Сећања Јевреја.., стр. 74-75.
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им је придружена и група логораша из „Јасеновца 2“ (Брочице), тако да
се ту, по његовим речима, нашло 800 њих из два расформирана логора.
У „Јасеновцу 2“ остало је око 550 људи затворених у бараке, којима ни
је достављена храна па су тако били „препуштени немилој судбини“.
„Пред сам Божић 1941, одведена је мања група од 50 заточеника из Ци
глане на рушење барака у логор Јасеновац 2. Само се неколико од ових
вратило“, сведочи Кабиљо. Тамо су затекли лешеве логораша који су би
ли остављени да помру у баракама. Кабиљо наводи и сведочење једног
заточеника Бугарина, који је био приморан да учествује у клању око 700
логораша преосталих у Крапју. То се десило у ноћи између 21. и 22. но
вембра. Према наводима једног усташе, тада је поклано 613 заточеника.1
Раније је већ помињан податак Алберта Маестра да је крајем ок
тобра или у новембру из Крапја у Циглану пребачено око 450 људи, док
је њих око 800 остало у Крапју да би потом ликвидирани. Ти подаци
скоро да се подударају са онима које наводи Кабиљо. Нешто касније са
знајемо да је група логораша из Брочица пребачена у Циглану 11. но
вембра. На први масовни злочин у Циглани није се дуго чекало. Уста
ше предвођене Максом Лубурићем и Љубом Милошем су 14. новембра
побиле 120 новопридошлих логораша у Циглани. После неколико дана,
он посредно сазнаје да је логор у Брочицама расформиран и да је тамо
побијено око 1.200 последњих логораша. Те податке је чуо од људи који
су их покопали, а већина њих је такође страдала – од 60 логораша који су
одведени да покопају убијене у логору Брочице, живих се вратило само
25 заточеника.2
Божо Шварц наглашава да је једне ноћи из митраљеза побијена
безмало половина од укупног броје заточених (4.000–5.000), док је дру
га половина натерана да трчећим кораком, боса, иде ка 12 километара
удаљеном Јасеновцу. Од 2.000 до 3.000 логораша стигло је 300–400, а
половинма њих се смрзла прве ноћи.3
Златко Вајлер описује ликвидацију логора Крапје следећим речи
ма: „Оснивањем логора Јасеновац, логор у Крапју је изгубио свој значај,
па су усташе припремиле његову потпуну ликвидацију. Неколико дана
пред ликвидацију логора издвојена је група од 50 логораша која је имала
задатак да ископа дубок јарак на североисточној страни логора, наводно
као помоћну брану у случају да продре река Струг. Крајем октобра око
18 часова, пре вечере дат је знак за општи збор свих заточеника. Пошто
1 Исто, стр. 86-90.
2 Исто, стр. 122-123.
3 Исто, стр. 252.
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су сви изиш
 ли на место постројавања, одједном је са свих страна отво
рена ватра из митраљеза и пушака и тако су ликвидирани сви преостали
заточеници из логора Крапје: по једној верзији око 1.200, по другој више
од 2.000 заточеника. Раније у ту сврху издвојених педесетак логораша
бацали су током целе ноћи лешеве убијених и рањених у већ ископану
раку и до јутра је затрпавали. Ликвидацију логора извршио је усташки
натпоручник Пудић звани ’Парализа‘. Сутрадан је по ликвидацији ло
гора, у Јасеновац доведено десетак преживелих логораша из Крапја. О
свему овоме причао ми је Милан Леитнер, родом из Вараждина, који је
присуствовао ликвидацији, а потом је са логорском архивом пребачен у
Јасеновац где је радио у логорској архиви. Убијен је 1944. године.“1
Према већ поменутом исказу Ивана Чинчурка који преноси Мир
ко Першен, од око 1.000 логораша у Крапју остало је неколико десетина
Јевреја и око 50 комуниста који су пребачени у Јасеновац.2 Ако је по све
дочењима преостало највише 100 преживелих, може се претпоставити
да је страдало максимално 900 логораша.
Као што се из претходно наведеног може видети, сведочанства о
броју страдалих од средине до краја новембра су бројна и међусобно се
прилично разликују.
Табела 4
Број жртава приликом ликвидације Крапја и Брочица и преживели у Циглани

Јасеновац – извештај из Крапје
1942.
Циглана живих
Комисија за утврђивање зло Крапје и Брочице
чина
Циглана живих
Ђорђе Милиша
Крапје и Брочице
Циглана живих
Вукашин Жегарац
Брочице
Група из Бијељине
Брочице – рушење
Група из Бијељине
Циглана живих
Адолф Фридрих
Брочице
Циглана живих
Егон Бергер
Брочице и Крапје
Циглана живих
1 Исто, стр. 321.
2 М. Першен, н. д., стр. 130.
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800
1.185–1.285
250
2225
425
1500
303–660
120
700
700
2.700
600
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Јаков Атијас
Јакоб Кабиљо

Алберто Маестро

Леон Коен

Божо Шварц
Златко Вајлер
Иван Чинчурак

Крапје
Брочице или Крапје
Циглана живих
Крапје
Брочице
Циглана живих
Брочице или Крапје
Циглана живих (из Бро
чица)
Крапје и Циглана прве
ноћи
Циглана живих
Крапје
Крапје

1.250–2.000
550–700
750
800
1.200
450
500–600
1.400–2.000
3.800–4.850
150–200
1.200–2.000
900

Логораши у Циглани пре ликвидације Крапја и Брочица и број
преживелих после ликвидације који су премештени у Циглану
Најраније податке о томе да су логораши упућивани у Циглану
налазимо код Алберта Маестра и Мира Ауфербера. Према речима Ма
естра, логор је основан у лето 1941. године, а Ауфербер је из Крапја у
њега пребачен крајем септембра.1
О броју заточеника пре ликвидација логора Крапје и Брочице го
вори Миливоје Николић, који је радио као електричар и 10. октобра је
премештен у Циглану где је у радионици затекао око 20 заточеника Је
вреја, као и још једног Србина.2
Јакоб Данон је доведен у Циглану из Крапја половином октобра,
исто као и Златко Вајлер од кога сазнајемо о „неколико стотина млађих
и снажнијих затвореника, махом занатлија, који су као први упућени у
Јасеновац“3. То потврђује и Егон Бергер док описује говор тада њему
непознатог заповедника кога су логораши слушали приликом постро
јавања. Био је то Вјекослав Макс Лубурић и он им је тада („једног ок
тобарског дана“), рекао да је преузео управу, те да ће се стање битно
поправити („добит ћете своје купаонице, библиотеке, кино и све што је
1 Сећања Јевреја.., стр. 13, 123.
2 А. Милетић, н. д., стр. 277.
3 Сећања Јевреја.., стр. 20, 321.
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потребно за ваше уживање“). После тог говора, у Циглану су прво „оти
шли стручњаци, затим њихови помоћници“.1
О броју преживелих који су после ликвидација логора Крапје и
Брочице наставили заточеничке дане у Циглани постоји мало података.
Више сведока тврди да је преживело 120 Срба. Божо Шварц истиче да
је у Јасеновац стигло 300–400 живих логораша из Крапја, а да се се већ
прве ноћи смрзла половина.2 Земаљска комисија Хрватске за утврђива
ње злочина окупатора и њихових помагача тврди да је депортовање из
једног логора у други преживело само 250 заточеника. Они су били сме
штени у отворене шупе поред некадашње циглане, пошто су претходно
груписани као Срби, Јевреји и Хрвати.3 С друге стране, Јаков Кабиљо
сведочи да је доведен у Циглану са групом од „400 млађих и јачих за
точеника“, а после неколико дана је дошла још једна група логораша из
Брочица, тако да их је укупно било 800. Прве ноћи је, по његовим речи
ма, умрло њих 50, што значи да је у Циглани било око 750 заточеника.
Алберто Маестро потврђује изјаву Кабиља само што је код њега друга
чији број оних који су се пријавили за рад и који су премештени из Кра
пја за Циглану – око 450 људи. Читајући непоуздано сведочанство Адол
фа Фридриха, индиректно можемо закључити да је у Циглану доведено
700 људи.4 Егон Бергер тврди да је од 600 логораша који су првобитно
стигли у Циглану, после три дана у животу остало њих 500, али су опет
„долазили нови, тако да нас је било седам стотина“. И после покоља и
смрзавања који су уследили, седам дана по доласку прве групе логора
ша, односно 21. новембра, у Циглани је било око 700 заточеника.5 Нај
већи број, између 1.400 и 2.000, помиње Леон Коен и до њега долазимо
само посредним путем, што ово сведочење чини посебно непоузданим.
На основу изнетих података може се закључити да се број логораша у
Циглани после ликвидација логора Крапје и Брочице, кретао од 150 до
2.000, док је најреалнија горња граница – 750 људи.
Број жртава у Циглани
На основу извора које смо до сада користили, донекле се могу
утврдити размере појединих масовних злочина који су почињени у Ци
1 E. Бергер, н. д., стр. 17-19.
2 Сећања Јевреја.., стр. 252.
3 Злочини у логору Јасеновац, стр. 41-42.
4 Сећања Јевреја.., стр. 36-37, 86-87, 118.
5 E. Бергер, н. д., стр. 29.
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глани. После ликвидације логора Крапје и Брочице, једини логор у коме
се врше злочини била је Циглана, у Кожари је стање релативно подношљиво, а Стара Градишка још није била формирана као логор. Пренеће
мо и неке процене логораша о броју жртава, ограничавајући се на 1941.
годину.
Из збирке докумената Антуна Милетића може се видети да је у
периоду од 28. новембра до 30. децембра у Јасеновац спроведено укупно
148 људи1.
Бројни сведоци тврде да је поред преживелих 120 Срба, који су
у Циглану доведени из Брочица 14. или 15. новембра, неколико дана ка
сније, односно крајем новембра, доведено још између 140 и 180 људи из
Карловца (Чолаковић прецизира да их је било 142 и да су дошли око 28.
новембра2), и сви они су били смештени у једном тунелу крај циглане.
Ту су сви заједно провели месец дана и сваког јутра би било двоје–троје
мртваца, а стално су пристизали нови логораши. Поред њих, тамо се за
текло још око 30 људи који су издвојени из транспорта за Крапје. Истог
дана је дошла нова група Срба сељака из Трнове код Бијељине (између
36 и 40 људи), као и 12 Срба, ратних заробљеника из Немачке, које су
усташе ухватиле у Загребу и спровеле у Јасеновац. Из групе новопри
дошлих сељака, њих осам је покушало бекство, због чега су усташе по
биле целу ту групу. Чолаковић каже да је тада, то јест око 20. новембра,
убијено 40 Срба, док Жегарац тврди да је средином новембра страдало
око 200 људи, односно да је од више од 250 људи остало њих 48 живих,
укључујући ту и њега самог. Следећег дана (21. новембра), убијено је
још 60 Срба, а после је у радном логору остало њих 50. Тих 60 заточе
ника је морао да издвоји Слободан Мићић по наређењу Милоша и Лу
бурића. Од групе из Карловца преживело је само двоје људи, а убрзо је
доведено и истог дана убијено 60 Срба из Славонске Пожеге.3
Ужасавајуће размере злочина који су се збивали одмах по дола
ску заточеника у Циглану, могу се сагледати у сећањима Егона Бергера,
који тврди да је од 700 људи колико је било трећег дана од њиховог дола
ска (14. новембра), седмог дана ујутру, тј. 21. новембра, остало само 16
преживелих.4 Дакле, страдало је 684 људи.
За злочине у првој половини децембра преносимо податке из све
дочења Драге Свјетличића. Тада је страдало између 251 и 261 заточени
1 А. Милетић, н. д., стр. 100-101, 108, 115-116.
2 Д. Х. Чолаковић, н. д., стр. 65.
3 Исто, стр. 63-65; А. Милетић, н. д., стр. 225-226, 233, 242-245, 312-314.
4 E. Бергер, н. д., стр. 29-30.
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ка: 8. децембра је испред бараке убијено 50–60 Срба, а око 35 на гробљу;
12. децембра убијено је 86 Срба; 15. децембра убијено је око 80 Срба
сељака из околине Сарајева, сви у доби око 30 година.1
Због сукоба Бранка Ђујића, берберина из Загреба, са једним уста
шом, тачније због једног шамара, убијено је између 26 и 31 логораша,
већином Срба, укључујући и Ђујића. Злочин је извршен по наредби Љу
бе Милоша, а поједини сведоци су навели да је логораше он лично стре
љао. Према разним изворима, то се догодило 20. и 24. децембра.2
Између 24. и 30. децембра 1941. доведено је 160–170 Јевреја из
Пакраца, Славонске Пожеге, Нове Градишке и Бектежа. Три четвртине
њих одмах је ликвидирано (неколико је садистички убио лично Љубо
Милош), а убрзо је уследила ликвидација осталих Јевреја заједно са Ср
бима, а под командом поручника Мујице.3
На Бадњак, 24. децембра приспело је од 60 до 221 нових логора
ша, и тада је убијено између 60 и 500 људи. Од Војислава Прњатовића
сазнајемо да је 22. децембра увече био у транспорту који је упућен из
Сарајева у Јасеновац. У четири теретна вагона нагурани су 62 Србина,
девет жена такође српске националности и 140 девојака за које се не на
води националност, дакле укупно 211 особа. У Јасеновац стижу 24. де
цембра ујутру, као и група од 19 заточеника из Загреба. Прњатовић каже
да су тада пристигле три групе: 62 сарајевска Србина 140 Јевреја (очи
гледно да је претходно навођење девојака била грешка – прим. аутора)
и 19 Загребчана, а касније су сазнали да је девет жена одведено у Стару
Градишку. По подацима из других сведочења тог дана је стигло 60 Срба
из Сарајева (једног је лично заклао Љубо Милош), ту се не спомињу Је
вреји, односно да је исти број убијен.4 С друге стране стоји податак да
је из Сарајева стигло од 20 до 30 Срба, да су они доведени 22. или 23.
децембра и, што је такође важно, да је тада у логору било око 300 Срба.5
Опет, по казивању Ђорђа Милише, на Бадњак, 24. децембра 1941. го
дине, усташе су, под вођством Љубе Милоша, ударајући их маљевима у
главу побиле 500 српских сељака из околине Јасеновца и закопали их у
јаму коју су жртве претходно ископале.6
На Божић, 25. децембар, извршен је злочин над Србима из Па
1 А. Милетић, н. д., стр. 371-372.
2 Злочини у логору Јасеновац, стр. 19-20.
3 Ђ. Милиша, н. д., стр. 255.
4 А. Милетић, н. д., стр. 207-208, 246, 314.
5 Д. Х. Чолаковић, н. д., стр. 73.
6 Злочини у логору Јасеновац, стр. 42-43.
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краца и Липика. Они су ухапшени у ноћи 23. на 24. децембра. Око један
ујутру су потрпани у вагоне и транспортовани у Јасеновац, где стижу
у 16.30 часова. У вагонима бораве до 10 ујутру 25. децембра када их
преузимају усташе из логора и одводе пред Циглану. Према разним по
дацима, доведено је између 70 и 75 људи – убијено је њих 27 до 40, а
преживело између 32 и 47 људи. Злочинце је предводио Љубо Милош.
Осим тих података, у вези са тим злочином постоје и тврдње да је стра
дало 100 људи, као и да су Срби из Пакраца доведени дан или два после
Божића.1 Ђуро Медић, чије сведочење не можемо узети као поуздан из
вор, преноси да је тог дана убијено 140 од 150 Срба из Карловца, иако
се тај злочин по свој прилици догодио око месец дана раније. Поједини
сведоци наводе да је убијено између 27 и 50 заточеника2, а други говоре
између три и 63 Србина, и да су у злочинима учествовали Милош, Ма
тијевић, Модрић, Матковић и Татек.3 На основу свих доступних подата
ка можемо закључити да је на један од највећих хришћанских празника
убијено од 27 до 63 Србина, према непоузданим подацима и до 100, а да
је тада у једној бараци која је била капацитета 200, боравило 526 људи.4
Миша Данон сведочи о злочину на постројавању на Божић 1941.
године када је заклан непознат број логораша, као и да је после неколико
дана Љубо Милош наредио да се из строја издвоји сваки двадесети зато
ченик како би испробао нову „машинку“. Милош је том приликом лич
но убио 30 људи. Ђорђе Милиша, међутим, наводи да је Љубо Милош
шмајсером пострељао неколико стотина заточеника.5
Пошто из описа злочина не можемо бити сигурни да ли се ради о
истим злочинима о којима говоре други сведоци, принуђени смо да по
себно издвојимо злочине који су се догодили 26. и 27. децембра, када је
убијено око 60, односно 75 Срба.6
Један злочин се нарочито урезао у памћење преживелих сведока.
То је први злочин у Циглани над болесним заточеницима, што ће ка
сније постати уобичајена злочиначка пракса. Између 26. и 30. децембра
из бараке је изведено од 113 до 130 Срба који због болести нису били
способни за рад, многи од њих су практично били на самрти, сви су том
1 А. Милетић, н. д., стр. 208, 246, 272-273. 314, 350-351; Д. Х. Чолаковић, н. д.,
стр. 75-76.
2 А. Милетић, н. д., стр. 280; Злочини у логору Јасеновац, стр. 42-43.
3 А. Милетић, н. д., стр. 372; Д. Х. Чолаковић, н. д., стр.73-75.
4 А. Милетић, н. д., стр. 271-273.
5 Сећања Јевреја.., стр. 57-58; Ђ. Милиша, н. д., стр. 254.
6 А. Милетић, н. д., стр. 273, 280.
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приликом брутално поубијени.1
Последњег дана 1941. године, 31. децембра, логорници Слободан
Мићић и Шпилер, иначе и сами заточеници, по наредби усташа издваја
ју 74 Србина и 82 Јеврејина који ће убрзо бити ликвидирани.2
Не наводећи када се то догодило, Егон Бергер помиње мучење и
убиство петорице православних свештеника. Злочинце је у том крвавом
пиру предводио Љубо Милош, а у њему је учествовао и дечак узраста од
само 12 година. Осим тога, Бергер помиње и ликвидацију 200 Срба се
љака из околине Шида средином децембра; тим злочином је руководио
усташки поручник звани Мујица. Даље, читамо о страдању петорице
Јевреја које је усмртио Љубо Милош, а били су тек пристигли у групи
са Егоновим братом и оцем (27. децембра), док се најмасовнији злочин
десио после другог Лубурићевог говора. Не зна се тачно ког датума, али
је познато да је Лубурић прекинуо божићне празнике и постројаним ло
горашима саопштио да ће стари и болесни бити упућени на опоравак у
Ђаково. Тада је, за кратко време, ватром из митраљеза убијено 1.200 љу
ди. Док је Лубурић говорио пред њим је у строју било 2.000 заточеника.3
Адолф Фридрих саопштава да су по његовом доласку у Циглану
сваког дана пристизали „нови транспорти из свих крајева НДХ, а нас је
било све мање“. Једне ноћи у децембру заклано је 19 затвореника, а од
батина умрло је још четворо људи (укупно 23).4
Алберто Маестро, за кога смо констатовали да није поуздан из
вор, наводи како је Лубурић „наредио да се покупи око 500 старих зато
ченика и немоћних за рад“, али из његовог сведочења није јасно да ли
је то наређење извршено и да ли су „покупљени“ убијени. У наставку
тврди да у логору никад није било више од 6.000 заточеника, а да је по
четком зиме бројао око 2.500 логораша.5
Војислав Прњатовић прецизира да су се усташе држале принци
па да у логору ни у једном часу не сме бити више од 1.000 заточеника, па
како после 25. децембра стално пристижу нови транспорти, придошле
одмах по доласку убијају. То се одвија свакодневно до краја јануара и
према проценама оних заточеника који су радили на покопавању жртава,
у том периоду убијено је 3.000–4.000 људи.6 Слични исказ дао је и Стево
1 Исто, стр. 273, 280-281, 372; Ђ. Милиша, н. д., стр. 256.
2 А. Милетић, н. д., стр. 372.
3 E. Бергер, н. д., стр. 31-32, 40-41, 43-46.
4 Сећања Јевреја.., стр. 33-37.
5 Исто, стр. 124.
6 А. Милетић, н. д., стр. 208.
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Симић: „Нове транспорте Срба, који су стизавали у Јасеновац, почевши
од половице месеца новембра 1941. год.[ине] усташе су одмах убијали...
Месечно стизавало је у Јасеновац 4 до 5 транспорта Срба из свих краје
ва, највише из Босне: У сваком транспорту било је 30–200 Срба.“ Према
речима Симића, месечно је убијано 120-1.000 заточеника, што значи да
је од половине новембра до краја децембра страдало 180–1.500 људи.1
Симо Ђурковић тврди да је од „августа 1941. до средине маја
1942. године убијено или помрло у јасеновачком логору и то унутар са
мог тог логора, што је ноторно и познато око 10–12 хиљада заточеника,
а од тога две трећине Срба, дакле 8000... Колико је пак Срба побијено
изван логора и оних бројних партија и транспората који су упућивани у
Јасеновац, не зна се...“2
Егон Бергер је покопавао жртве од децембра 1941. а сведочи да
је дневно страдало 200-300 људи, док је Јакоб Финци, који је исти посао
радио само 10 дана (у зиму 1941/42, али не знамо тачно ког месеца), за
осам дана покопао око 3.000 убијених.3
Сведоци Хинко Штајнер (Steiner) и Егон Бергер тврде да су од
децембра 1941. до краја фебруара 1942. године пристизали транспорти
похапшених Срба из Срема, Славоније и Босне у којима је било од 100,
па понекад и до 3.000 људи, и сви су они убијени на великој ледини у
близини Велике Кошутарице. За њихово покопавање било је задужено
80 логораша, а једини преживели од њих је Егон Бергер. Он тврди да је
те зиме побијено око 50.000 људи. У овом случају за горњу границу мо
же се узети наведени број, а за доњу од 200 до 300 жртава дневно, како
је Бергер изнео у ранијем сведочењу. Значи, у периоду од децембра 1941.
до фебруара 1942. године страдало је од 18.000 до 27.000 људи, а у де
цембру од 6.200 до 9.300 људи.4
На крају ћемо навести веома значајан извор, а то је списак ло
гораша крајем 1941, који је начинио Исидор Леви. У њему је пописано
1.189 логораша, а од тог броја умрло је 362 заточеника.5
1 А. Милетић, н. д., стр. 217.
2 Исто, стр. 324-325.
3 Злочини у логору Јасеновац, стр. 23-25.
4 Исто, стр. 43-44.
5 А. Милетић, н. д., стр. 117-142; М. Першен, н. д., стр. 153; Иако Милетић каже
да је овај документ из 1941. године, несумњиво је да је он настао најраније, следеће,
1942. године, јер је за неколицину логораша наведено да су умрли те године. Першен
напомиње да је списак пронађен у самом логору 1945. године. Код Першена наил ази
мо на број од 270 умрлих и убијених, јер он сматра да се у обзир могу узети логораши
код којих је стриктно наведено да су умрли или убијени, док ми сматрамо да је страдао
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Табела 5
Број жртава масовних злочина у Циглани

Злочин
Убиство групе Срба из Карловца
Убиство због покушаја бекства
Срба сељака из Трнове
Убиство групе Срба
Убиство првих логораша (Егон
Бергер)
Убиство Срба из Славонске Поже
ге
Убиство групе Срба (Драго Свје
тличић)
Убиство групе Срба (Драго Свје
тличић)
Убиство Срба из Сарајева (Драго
Свјетличић)
Убиство Срба сељака из Шида
(Егон Бергер)
Убиство због Бранка Ђујића
Убиство групе Јевреја (Ђорђе Ми
лиша)
Бадњак
Божић
Убиство групе Срба
Убиство групе Срба
Убиство групе Јевреја
Убиство болесних Срба
Убиство групе Срба и Јевреја
Убиство српских свештеника
Ђаково
Исидор Леви
Адолф Фридрих
Алебрто Маестро
Укупно

датум
око 28. новембра
око 20. новембра

број жртава
140–180
40–200

21. новембар
21. новембар

60
684

крај новембра

60

8. децембар

85–95

12. децембар

86

15. децембар

80

средина децембра

200

20–24. децембар
24–30. децембар

26–31
160–170

24. децембар
25. децембар
26. децембар
27. децембар
27. децембар
26–30. децембар
31. децембар
новембар или децем
бар
нема података
нема података
децембар
нема података

60–500
27–100
60
75
5
113–130
156
5

свако поред чијег имена је убележен датум.
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362
23
500
4.207–4.962
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Табела 6
Број жртава у Циглани према процени логораша

Стево Симић
Егон Бергер
Јакоб Финци

180–1.500
6.200–9.300
минимум 3.000

Логори Кожара и Стара Градишка
Прво помињање логора Кожара налазимо код Адолфа Фридриха
који је ту пребачен 19. децембра 1941. године. „То је био један огром
ни магацин, гдје су били смјештени постолари и кројачи. Њима је било
много боље него у другим логорима. Било их је свега 170, а имали су бо
љу храну и пола круха на дан.“1 У осталим изворима налазимо да је тај
логор формиран у јануару 1942. године.
Иако Стара Градишка улази у састав система концентрационог
логора Јасеновац, током 1941. године тамо званично није био успоста
вљен концентрациони логор, већ је постојао, да тако кажемо, обичан
затвор. Логор је званично основан тек 19. фебруара 1942. године, За
конском одредбом о укидању Казнионице и завода за присилни рад и
успостављањем вишенаменског концентрационог логора.2 Међутим, по
стоје подаци да је већ у мају 1941. године ту било заточено 99 људи из
Босанске Градишке, Нове Градишке и Славонског Брода.3
Ђуро Медић истиче да је крајем априла или почетком маја ухап
шена група од 28 Срба из Славонског Брода, који су после задржавања
у притвору, „осуђени на затвор од 1 до 6 месеци и отпремљени у Стару
Градишку“. После истека „казне“ пуштени су на слободу, осим тројице,
који су одведени у Јасеновац и тамо касније убијени.4
Вукашин Жегарац је ухапшен у Новој Градишки и био је у групи
од 40 Срба који су после „пресуде“ спроведени у Стару Градишку. Део
њих је ослобођен, а остали који нису пристали да прими римокатоличку
веру су задржани. У тој групи је био и Жегарац који са друговима (укуп
но 24 Србина), остаје у Старој Градишки до 24. септембра, када бивају
1 Сећања Јевреја.., стр. 37.
2 Nataša Mataušić, Jasenovac 1941.-1945. Logor smrti i radni logor, Jasenovac–Za
greb 2003, str. 99.
3 М. Першен, н. д., стр. 234.
4 А. Милетић, н. д., стр. 229-230.
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премештени у Јасеновац, тачније Брочице. У Старој Градишки тада сме
штају избеглице Хрвати, око 1.500–2.000 жена и деце из Доњег Лапца
који су „побегли испред четника“.1
Праву функцију концентрационог логора Стара Градишка добија
у децембру 1941. године. Ту су 13. децембра спроведени 37 загребачких
масона и петорица хрватских политичара (дакле, укупно 42 људи), док
су политички и остали кажњеници који су се претходно ту налазили,
премештени у затвор у Сремској Митровици.
На Божић, 25. децембра 1941. године у Старој Градишки је осно
ван женски логор. Тада долази прва група жена из логора у Копривни
ци, а убрзо и друга група од 50 жена из загребачког затвора.2 На основу
изнетих података може се закључити да је крајем 1941. године у Старој
Градишки било најмање око 100 заточеника оба пола. За 1941. годину
не постоје подаци да су унутар тог логора вршена убиства, али треба
напоменути да је Наташа Матаушић, користећи непотпун попис жртава
рата из 1964. године, навела податак о 340 жртава у Старој Градишки.3
За сада није могуће установити да ли су то биле жртве из самог логора
или из ширег подручја насељеног места Стара Градишка, па због тога тај
податак нисмо узели у разматрање.
Закључак
Сећања, записи, мемоари, дневници и слична грађа се у исто
ријској науци сматрају прилично непоузданим изворима. Такви извори
морају се подробно проверавати и упоређивати како са званичним до
кументима различите провенијенције (државних власти и институција
разних нивоа и са различитих државно-правних територија), тако и са
штампом и другим изворима, као и међусобно, не би ли се на тај начин
дошло до што веродостојнијег закључка. Према поменутим изворима
треба задржати одређени степен неповерења, али се ни у ком случају не
могу потпуно одбацити, посебно у истраживањима као што је ово, када
су такви појединачни записи скоро једини извор.
У истраживање нису ушла сведочења које смо у старту процени
ли као нереална, јер би тако наше истраживање изгубило смисао, пошто
би за претпостављени максимални број жртава морала бити узета бројка
1 Исто, стр. 221-222.
2 Ђ. Милиша, н. д., стр. 177, 183-188; Koncentracioni logori. Dokumenti ustaškog
terora, (Crna Lokva Kordun), 1944 (repr. Jasenovac, s. a.), str. 101.
3 Н. Матаушић, н. д., стр. 99.
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од неколико десетина хиљада људи, што би дезавуисало многа аутен
тична сведочења и реалне процене путем којих смо покушали да дођемо
до барем приближно веродостојног резултата. Примера ради, тако Са
ломон-Моника Мусафија наводи да је страдало „дневно и по 100 људи,
Јевреја и Срба, без разлике“1, а Ешреф Бадњевић тврди да је до његовог
доласка у логор (10. децембра), „дакле од прилике за три мјесеца, било
поубијано преко стотину тисућа људи“. Нисмо узели у разматрања ни
појединачне злочине које овај заточеник наводи. Према његовим речима,
у том периоду (крајем децембра 1941. и почетком јануара 1942. године)
свакодневно је било убијано по 100, 200 или 300 људи.2 Коначно, Егон
Бергер, на пример, помиње да је у октобру и новембру убијено 20.000, а
до краја децембра 40.000 људи.3
Када говоримо о броју жртава у систему логора Јасеновац, делује
нам логично да бисмо највише поверења могли имати у изјаве сведока
масовних злочина. Према тим сведочењима, у току 1941. године убије
но је између 5.169 и 6.142 заточеника. Иако смо се трудили да анализом
сведочења о масовним злочинима избегнемо понављања и преклапања,
свесни смо тога да је немогуће искључити извесну грешку, и да у поје
диним случајевима и наведени минимални број не одговара стварности,
али оправдано сматрамо да смо се у овом истраживању приближили нај
вероватнијем броју жртава.
Приликом анализе процена сведока о томе колики је био број жр
тава у назначеном периоду, вероватноћа грешке је и већа. О томе говори
и распон минималног и максималног броја који, кад саберемо процене
за жртве у логорима Крапје и Брочице, уз број заточеника који су страда
ли приликом њихове ликвидације и процену за Циглану, износи од 2.225
до 17.275, односно 19.900 људи. Стваран број је по свој прилици негде
између.
Чланови Земаљске комисије Хрватске за утврђивање злочина
окупатора и њихових помагача проценили су да је у Крапју и Брочицама
страдало 8.000 заточеника.4
У Поименичном попису жртава Концентрацијског логора Јасено
вац, који се може видети и на сајту Спомен-подручја Јасеновац, наведен
је број од 10.462 жртве за 1941. годину.5 Наташа Матаушић, позивајући
1 Сећања Јевреја.., стр. 23
2 Концентрациони логори.., н. д., стр. 27-41.
3 E. Бергер, н. д., стр. 39.
4 Злочини у логору Јасеновац, стр. 42.
5 Spomen područje Jasenovac, http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=6284
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се на непотпун попис жртава рата из 1964. године, износи податак о
10.522 жртве (Јасеновац – 10.182 и Стара Градишка – 340).1 Те процене
смо третирали у оквиру нашег истраживања и склони смо да их при
хватимо као најверодостојније. Томе у прилог говори и податак до којег
смо дошли – да је максималан број логораша у свим логорима у 1941.
години био најмање око 11.270 људи (8.500 у Крапју и Брочицама, 2.500
у Циглани, 170 у Кожари и 100 у Старој Градишки). Сви они су, осим не
колицине који су преживели пробој у априлу 1945. године, убијени или
умрли, већина 1941, а остали углавном следеће 1942. године.
Бројеви жртава масовних злочина и бројеви жртава изнетих у
процени логораша до којих смо дошли у истраживању не могу се саби
рати, јер се једни садрже у другима и међусобно се преклапају. Сматра
мо да само у датим минималним и максималним бројевима ваља тражи
ти стварни број жртава логораша за 1941. годину. Сматрамо да вредност
нашег рада треба потражити у чињеници да смо те границе успоставили
и на тај начин дали квалитетан оквир будућим истраживањима, односно
задатак онима који би из тог оквира могли да дођу до још веродостојни
јих података.
Табела 7
Сумарни резултати2

Табеле
Број логораша у Крапју и
Брочицама
Број жртава у Крапју и
Брочицама према проце
ни логораша
Број жртава масовних
злочина у Крапју и Брочи
цама

датум
број
крај августа–половина 4.000/5.400–5.000/8.500
новембра
крај августа–половина
860–5.750
новембра
19.
август–половина
новембра

962–1.180

(20. 03. 2016).
1 Н. Матаушић, н. д., стр. 59.
2 За број логораша у Крапју и Брочицама видети образложење на стр. 184. Због
тога смо дали и два могућа максимална броја жртава приликом ликвидација логора
Крапја и Брочица, јер је сведочанство Боже Шварца непоуздано. Минимални број жр
тава који се помиње приликом ликвидације логора Крапје и Брочице је 200, али се он
односи само на Крапје, док смо ми узели у обзир минималан број жртава до којег смо
дошли разматрајући податке и за Крапје и за Брочице.
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Број жртава приликом ли- половина новембра
квидације логора Крапје и
Брочице
Број жртава масовних зло новембар–децембар
-чина у Циглани
Број жртава у Циглани новембар–децембар
према процени логораша

1.185–2.225/4.850
4.207–4.962
180-9.300

Резиме
Проблематика броја жртава у систему концентрационог логора Јасеновац
представља предмет полемика, па и сукоба, иако је од времена завршетка Другог свет
ског рата прошло више од седамдесет година. На основу изјава логораша који су пре
живели систем логора Јасеновац дат је оквир у коме треба тражити највероватнији број
жртава. Подсетимо, посебно смо наводили колико је било логораша у одређеном вре
менском периоду за све логоре система Јасеновац, затим број жртава масовних злочина
на основу изјава сведока у логорима Крапје, Брочице и Циглана, као и њихове процене
броја жртава у тим стратиштима. У закључку је, као што је видљиво, дат минималан и
максималан број жртава масовних злочина (између 5.169 и 6.142), као и процена лого
раша о броју убијених до краја 1941. године (од 2.225 до 17.275, односно 19.900 људи).
Summary
A Contribution to the Study of a Number of Victims in the System of Jasenovac
Concentration Camps in 1941
Although the Second World War has ended more than seventy years ago, the num
ber of victims in the Jasenovac camp system, still remains a subject of controversy and con
frontations. Testimonies of Jasenovac survivors provided a framework within which the most
probable number of victims is to be sought. The number of prisoners during particular period
in all camps of the Jasenovac system has been figured out, as well as the number of victims of
every single mass execution, based on the testimonies of witnesses from the camps of Krapje,
Bročice and Ciglana, and their estimates of the total number of the victims in these camps.
The conclusion offers minimal and maximal number of victims of all executions (between
5169 and 6142), as well as the survivors’ estimates of total number of the executed until the
end of 1941 (between 2225 to 17275 or 19900).
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Тијана Пауновић, историчар
Београд
МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ ВОЖДОВАЧКЕ ЦРКВЕ
КАО ИЗВОР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ЖРТАВА
АНГЛОАМЕРИЧКОГ БОМБАРДОВАЊА 1944. ГОДИНЕ
Апстракт: У раду је дат списак жртава англоамеричког бомбардова
ња 1944. године са територије парохије цркве Светих цара Константина и
царице Јелене на Вождовцу у Београду. Списак је начињен на основу Књиге
умрлих за период од 1943. до 1946. године Православног архијерејског наме
сништва београдског, која се налази у Општини Вождовац. У првом делу рада
презентована је општа слика англоамеричког бомбардовања југословенске и
територије Београда, са посебним освртом на пројектиле који су коришћени у
тим нападима и на јединице англоамеричке авијације које су у тим нападима
учествовале.
Кључне речи: Други светски рат, англоамеричко бомбардовање, Југо
славија, Србија, Београд, Вождовац, Српска православна црква, црква Светих
цара Константина и царице Јелене, књига умрлих, људски губици, материјал
на штета.

Крајем 1942. и почетком 1943. победама западносавезничких
снага у Африци, као и Црвене армије у Стаљинградској бици, наступио
је преокрет у Другом светском рату. Западни савезници су прешли у
стратегијску офанзиву, совјетски вођа Јосиф Висарионович Џугашвили
Стаљин тражио је од свог британског и америчког колеге Винстона Чер
чила и Франклина Деланоа Рузвелта отварање другог фронта како би
биле растерећене совјетске снаге на истоку. Западносавезнички план о
бомбардовању Немачке и делова окупиране Европе предложен је среди
ном маја 1943, на конференцији у Вашингтону, а разрада усвојене дирек
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тиве окончана је 10. јуна 1943. године. Ускоро су британски и амерички
бомбардери започели бомбардовање градова у којима су биле стациони
ране немачке трупе у окупираној Европи, па се у том контексту на мети
нашао и југословенски простор.1
Од априла 1941. године до јесени 1943. године ваздушни простор
над Југославијом у потпуности су контролисали немачко и италијанско
ваздухопловство уз садејство ваздухопловних снага Бугарске, Мађарске
и Независне Државе Хрватске. После искрцавања у јужној Италији, сеп
тембра 1943. године, Американци и Британци су заузели извесни број
аеродрома, на које су пребазирали око 5.000 летилица стратегијске и так
тичке авијације, обједињених под заједничком командом Савезничких
средоземних снага. Убрзо је формирано и антифашистичко италијанско
ваздухопловство, које је располагало са око 400 авиона. Повољан по
ложај аеродрома на локацијама у јужној Италији омогућиће Англоаме
риканцима да већи део своје авијације усмере ка циљевима у јужној и
средњој Европи и на Балкану, што раније није било могуће остварити са
аеродрома у Енглеској и северној Африци.2
Англоам
 еричка бомбардовања градова, комуникација и других
објеката у Србији као позадинском терену који је служио за снабдевање
и подршку немачким армијама на Источном фронту и у Грчкој била су
део велике ваздушне кампање великих сила предузете током 1944. у ци
љу разарања и слабљења непријатељског војног система на простору ју
гоисточне Европе. Бомбардовани су многи циљеви у региону, нарочито
петролејом богата област Плоештија у Румунији, при чему су, међутим,
разарани и многи градови, као и мања места, уз бројне жртве међу ци
вилним становништвом.3
Англоам
 еричко ваздухопловство у Италији чиниле су две група
ције: снаге за такозвана тактичка дејства и снаге намењене реализовању
самосталне стратегијске офанзиве. Тактичке ваздухопловне снаге биле
су састављене од ловаца, ловаца-бомбардера британских пустињских
ваздухопловних снага, затим од британских обалских ваздухопловних
снага и јединица америчке 12. ваздухопловне армије, која је такође у
свом саставу имала ловце, ловце-бомбардере и лаке бомбардере разли
1 Слободан Бранковић, „Бомбардовање градова у Југославији у Другом свет
ском рату, смисао и могућности истраживања“, Лесковачки зборник, Лесковац 1995,
стр. 158.
2 Чедомир Јанић, „Дејства савезничког ваздухопловства у Србији 1943. и 1944.
године“, Лесковачки зборник, Лесковац 1995, стр. 235 (у даљем тексту: Ч. Јанић, н. д.).
3 Ђоко Трипковић, Београд под бомбама, Београд 1999, стр. 62 (у даљем тексту:
Ђ. Трипковић, н. д.).
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читих типова. Борбене задатке авиона америчке 12. армије од почетка
марта 1944. године преузели су ловци из састава 15. армије стратегиј
ских снага. У саставу тактичког ваздухопловства стационираног у Ита
лији било је око 3.000 авиона.
У оквиру британских Краљевских ваздухопловних снага (Royal
Air Force - RAF), у Италији је 7. јуна 1944. године формирана посеб
на ваздухопловна формација за дејства на балканском ратишту, названа
Балканске ваздухопловне снаге (Balkan Air Force – BAF).1 Окосницу тих
стратегијских снага чинило је више од 700 америчких четворомоторних
бомбардера Б-17 („летећа тврђава“) и Б-24 („либератор“). До краја рата
15. армија је располагала са више од 1.500 бомбардера.
Америчка стратегијска авијација примењивала је такозвана пре
цизна бомбардовања користећи у то време најсавременије нишанске
справе. Ипак, та авијација је и поред свега дејствовала искључиво дању,
и то са висина од 3.000 до 7.000 метара, избегавајући на тај начин дејства
противав ионских топова. То је узроковало знатно растурање погодака,
па је било неопходно засути циљ великим бројем бомби како би био по
стигнут жељени ефекат. Такво „прецизно“ бомбардовање претварало се
у просторно, које је најчешће називано „бомбардовање тепихом“.2
Англоам
 еричке ваздухопловне снаге из јужне Италије започеле
су бомбардерску офанзиву 1. октобра 1943. године нападом британских
авиона на Бечко Ново Место. Америчка 15. армија започела је дејства
1. новембра 1943, и од тада до маја 1945. године низали су се напади на
простору од јужне Француске, преко Италије, јужне Немачке, Аустрије,
земаља средње Европе, све до Балкана.3
Од градова у Србији први је нападнут Ниш, 20. октобра 1943. го
дине.
У коментару британског Би-Би-Сија од 9. априла 1944. наведена
су и саопштења англоамеричке врховне команде у Каиру да су бомбар
довања на простору Југославије предузета на „захтев маршала Тита“ и
да им је намена да разбију немачке снаге у местима отпора којима се
приближавају југословенски партизани.4
Англоам
 еричко ваздухопловство ту своју мисију у ваздушном
простору над Србијом завршило је током децембра 1944. године. Напа
1 Ђ. Трипковић, н. д., 236.
2 Исто, 237.
3 Исто, 238.
4 Исто, 63.
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ди на немачке трупе настављени су све до краја рата, маја 1945 године.1
Београд је бомбардован 16. априла 1944. године, на православни
Ускрс. Бомбардовање је поновљено и следећег дана, а затим у још неко
лико наврата до почетка септембра, а најјаче је било оно од 18. маја 1944.
године.2
Постоји неколико верзија о томе колико је пута англоамеричка
авијација разарала Београд у Другом светском рату. Најмање је било
осам бомбардовања, и то 16. и 17. априла, 18. маја, 6. јуна, 3, 6, 8. и 18.
септембра 1944. године.
Иако је дејство авијације образлагано потребом да буду бомбар
довани војни објекти које су у граду користили Немци, чињеница је да
су највише страдале стамбене четврти града. Ти догађаји и даље изази
вају контроверзне расправе о томе на чију су иницијативу бомбардовања
предуз имана и који су били прави разлози таквих акција.3
Чешће него Београд, али са мањом разорном снагом, бомбардо
ван је Ниш, као и Подгорица. По више пута бомбардовани су или митра
љирани и Книн, Сарајево, Краљево, Земун, Нови Сад, Смедерево, Ник
шић, Ћуприја и Поповац код Параћина. Најмање по једном нападнути
су Бањалука, Сремска Митровица, Рума, Велики Бечкерек (Зрењанин),
Гроцка (разорен центар насеља), Крушевац, Пећ, Крагујевац, Ковин,
Панчево, Велика Плана, Бијело Поље, Пријепоље, Лесковац, Куршумли
ја, Прокупље, Вучје, Лебане, Грделица, Подујево, Рашка, Сталаћ, Косов
ска Митровица, Приштина и још нека насеља.4
Извесно је да је вођа југословенских партизана Јосип Броз Тито
уговорио са англоамеричким командантима у Италији, у Казерти, авгу
ста 1944. бомбардовање немачких формација, које су се у јесен 1944.
године повлачиле с југа Балкана. Бомбардовање српских градова у доли
ни Мораве септембра 1944. (операција „Недеља пацова“ или „Ретвик“),
имало је за циљ спречавање повлачења немачке армије са острва из Грч
ке моравским правцем.5
Основна војна замисао и политичка идеја те операције садржана
1 Ч. Јанић, н. д., 243.
2 Ђ. Трипковић, н. д., стр. 64.
3 Југословенско-амерички односи 1918–1945, Зборник докумената, приредили
Предраг Крејић и Митар Тодоровић, Београд 2015, стр. 417 (у даљем тексту: Југосло
венско-амерички..).
4 Мирослав Самарџић, Крвави Васкрс 1944. Савезничка бомбардовања српских             
градова, Београд 2011, стр. 93-94.
5 Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beograd 1992, стр.
614-615 (у даљем тексту: Б. Петрановић, н. д.).
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је у њеној шифри „Ratweek“ („Недеља пацова“), која парафразира на
родну пословицу „Кад брод тоне, пацови беже“, па на светлу дана би
вају лако уништени.1 Та операција требало је да буде остварена од 1. до
7. септембра 1944. године, али је отпочела два дана пре планираног да
тума.2
У операцији „Ретвик“ англоам
 ерички бомбардери су извели 1.973
борбена лета над Србијом и Црном Гором.3
***
Прецизан број жртава англоам
 еричког бомбардовања српских
градова и данданас није утврђен. Сачињени су само извесни пописи у
појединим градовима, попут Лесковца. Сматра се да је у англоамерич
ком бомбардовању 6. септембра 1944. године у том граду погинуло више
од 1.000 људи, па листа са 708 пописаних имена и презимена погинулих
грађана није коначна. У Нишу су, примера ради, пописана имена и пре
зимена 664 особе од више од 1.000 погинулих у сличном бомбардовањи
ма тог града.
Највише грађана је, несумњиво, страдало у Београду. Тачан број
погинулих и тешко рањених у бомбардовању зна се само за 16. и 17.
април: 1.161 мртав и 1.468 тешко рањених. Немачка авијација је прет
ходно, на самом почетку рата, 6. априла 1941. године убила око 2.500
Београђана. Пошто су Англоамериканци бомбардовали Београд више
пута, то значи и да су, имајући у виду лошу прецизност при гађању, у
тим налетима убили знатно више људи него Немци. Њихов укупан број
вероватно прелази 4.500 погинулих. Томе треба додати да је укупан број
жртава бомбардовања српских градова од англоамеричких снага далеко
изнад 10.000 убијених цивила, уз више десетина хиљада рањених.4
Први налет англоамеричких бомбардера на Београд започео је
у недељу 16. априла 1944. у 11.30 часова, да би после пола сата усле
дио још један талас бомбардовања. Наредног дана, 17. априла, ваздушни
удари на Београд су изведени у још три таласа. Бомбе су падале по свим
деловима града, нарочито око железничке станице, на Сењаку, Чукари
1 Драгољуб Ж. Мирчетић, „Савезничка бомбардовања Ниша и околине 1943–
1944., (с посебним освртом на Савезничко-југословенску операцију ’Ratweek‘ – ’Неде
ља пацова‘)“, Лесковачки зборник, Лесковац 1995, стр. 319.
2 Ч. Јанић, н. д., 240.
3 Петар Алексић, „Како су савезници бомбардовали Србију и Црну Гору: опера
ција Недеља пацова, На бомбама је писало Срећан Ускрс“, Српско наслеђе, Историјске
свеске, број 3, март 1998 (у даљем тексту: П. Алексић, н. д.).
4 М. Самарџић, н. д., 93-94.
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ци, у Раковици и на Топчидеру, Теразијама, Славији, Бајлонијевој и Ка
ленићевој пијаци, Врачару (улице Стишка, Нишка, Милешевска, Крун
ска, Алексе Ненадовића, Макензијева и друге). Погођен је комплекс бол
ница, као и породилиште у Крунској улици, где су махом страдали бебе,
породиље и болничко особље. Бомбе су разориле или оштетиле велики
број јавних зграда, мостове преко Саве и Дунава, неколико фабричких
погона (фабрика штофова „Влада Илић“, пивара „Вајферт“, фабрика
„Вапа“) и друге привредне објекте.1
Другог дана Ускрса, 17. априла 1944. године, бомбе су погодиле
Централни хигијенски завод, Болницу за заразне болести, Дом слепих,
Берзу рада, Ортопедски завод, Државни дом за мушку децу, Државни
дом за женску децу, два дома за децу српских избеглица из Хрватске и
Босне и Херцеговине, Дечју болницу, Дечји диспанзер. Погођен је и не
мачки концентрациони логор на Сајмишту, где је погинуло 60, а рањено
око 150 заточених логораша, углавном Срба.
Само у једном дану испред београдског Централног гробља, пре
ма сведочењима очевидаца, стајало је 450 ковчега погинулих грађана.
Београђани су на једној великој бомби, која неким случајем није
експлодирала, открили и исписану поруку. На њој је крупним ћирилич
ним словима било исписано: „Срећан Ускрс“.
У то време управа Београда је готово све своје болнице и друге
здравствене установе, са пацијентима и свим медицинским особљем,
иселила из града. Градско породилиште било је смештено у подавалско
село Заклопачу.
Хиљаде Београђана потражило је уточиште у оближњим пери
ферним насељима, Рипњу, Великом Мокром Лугу, Раковици, Пиносави,
или на Авали.2
Из извештаја информатора, које је Посланство Краљевине Југо
славије у Стокхолму пренело Божидару Пурићу, датованог 16. мај 1944.
године, председнику Министарског савета, министру иностраних по
слова и заступнику министра војске, морнарице и ваздухопловства, који
се тада налазио у Каиру, сазнајемо, поред осталог, каква је атмосфера
владала у Србији и Београду после америчког бомбардовања: „У Бео
граду је потпуно разрушен уређај за електрично осветљење и водовод.
Електрична централа већ поправљена, а водовод није функционисао још
7. маја ове год. Велике су тешкоће да се грађанство снабде водом; пије
се махом вода из Саве и Дунава тако да у Београду расте број оболења
1 Ђ. Трипковић, н. д., 61.
2 П. Алексић, н. д.
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од тифуса.
„Много су страдале болнице и данима је било немогуће изврши
ти нити једну операцију. Разрушена је маса апарата потребних болница
ма и требало би имати у виду да се ти апарати благовремено набаве како
би болнице могле да се доведу у ред одмах после ослобођења.
„Погођена је и палата Албанија. Бомба великог калибра ударила
је у зграду косо и погодила склониште у коме је било много света. Сви
су изгинули. Зграда је остала стојећи, али је напукла и вероватно ће се
морати рушити због опасности да се сама не сруши.
„Губици Немаца, војника или немачких грађана били су безначај
ни. Немци су очекивали тај напад и углавном су се из вароши иселили
већ раније (на пр. Дирекција Гестапоа). У самом Београду има мало не
мачке војске, а баш тих дана један део Немаца био је заузет у борби са
трупама Ђенерала Драже Михаиловића у Хомољу и околини Ваљева.
Осим тога, Немци су прво обавестили своје сународнике о приближава
њу савезничких авиона, и како они располажу транспортним средстви
ма, омогућено им је да се благовремено удаље из Београда. За грађан
ство је дат знак за узбуну тек 15 минута пошто је телефоном дат аларм
за Немце по немачким надлештвима и дато им време да се склоне пре но
што избеглице закрче улице.
„Велик број становника Београда живи под шаторима у околини
Београда. Шатори и земунице које насељавају сада Београђани налазе се
између Авале и Торлака. На Ђурђевдан је сав народ изашао био из Бео
града и то не ради уобичајеног уранка, већ с тога што су Немци пустили
гласове да ће Савезници поновити напад на Београд на тај дан пошто је
то – српски празник.
„Пада у очи како то искоришћује немачка пропаганда. Прво су
послали заробљенике да склањају рушевине и ископавају жртве. Добили
су бесплатну храну из војних кујни. Ископане лешеве поређали на Тера
зије са пропагандистичким натписима. Затим приредили свечан погреб
да импресионирају становништво.“1
Вођа Равногорског покрета генерал Драгољуб – Дража Михаил о
вић известио је о бомбардовању Београда 16. и 17. априла 1944. године,
када су погођене и болнице и санаторијуми. Од других објеката били су
погођени само железничка станица, једна војна фабрика и зграда Геста
поа на Дорћолу.2
Поводом ускршњег бомбардовања Београда Богољуб Јевтић, ам
1 Југословенско-амерички.., 418-419.
2 Б. Петрановић, н. д., 614-615.
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басадор југословенске владе при британском двору, уручио је протест
Форин офису, на који је одговорено тврдњом да су „пилотима издате
најстрожије инструкције да бомбардују само војне објекте и да избега
вају, колико је то могуће, узгредне губитке живота“, као и уверавањем
да бомбардовања нису у служби политичке подршке било којој страни у
Југославији.1
Протест је уложио и војни изасланик у САД потпуковник Живан
Кнежевић, чија су мајка и сестра настрадале приликом поменутог бом
бардовања.2
Одговор је био кратак: „Према званичним америчким подацима,
штета причињена невојничким објектима није била велика, а ни у ком
погледу сразмерна са осовинском пропагандом било преко радиа или
другим путем“. У прилогу те поруке влада је добила део извештаја аме
ричког бригадног генерала упућен Главном штабу савезничких Средо
земних ваздушних снага о извршењу задатка 16. и 17. априла над Бео
градом: „Извршени напади 16. и 17. априла на Београд (Сава, Земунски
аеродром и фабрике авиона Рогожарски и Икарус где су ове авионске
фабрике саставни део комплекса фабрика због чега су веома важни војни
циљеви); да важност колосека Београд-Земун на Сави и Земунског аеро
дрома не треба посебно подвлачити; да је главни удар био усредсређен
на ове главне циљеве; да ’фотографска интерпретација резултата‘ бом
бардовања указује да је све успешно извршено и да је расипање бомби
изван циљева било веома мало; да су штете, сем циљева, како се види из
фотографских снимака приликом извиђања, знатне и да нису биле ’же
љене‘.“3
У поподневним часовима, 18. маја 1944. године, ескадриле ан
глоамеричких авиона су на Београд изручиле око 300 бомби, од којих
ниједна није пала на неки важнији немачки војни циљ, већ су готово све
погодиле приватне куће. Најгоре су страдали Пашино брдо (нарочито
улице према данашњем Јужном булевару), Неим
 ар, околина Каленићеве
пијаце. Процењује се да је у том бомбардовању било 350 погинулих и
650 рањених.4
На Београд, Ниш, Смедерево и многе друге градове Србије, поред
1 Ђ. Трипковић, н. д., 68.
2 Б. Петрановић, н. д., 614-615.
3 Milan Terzić, „Jugoslovenska kraljevska vlada, Draža Mihailović i savezničko
bombardovanje ciljeva u Jugoslaviji 1942–1944. godine“, Tokovi istorije, 1-2/2005, Beo
grad, стр. 105.
4 Ђ. Трипковић, н. д., 69.
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бомби, Англоамериканци су све чешће почели да бацају и разне предме
те, као што су кармини за усне, разне кутије, пехаре и оловке пуњене
експлозивом од којих су страдали људи који су их проналазили.1
Београд је, до коначног протеривања Немаца у октобру 1944, у
још неколико наврата био на мети англоамеричке авијације.
У бомбардовању од 6. јуна 1944. године страдали су делови града
око железничке станице и подручје познато под именом Мостар, и том
приликом је погинуло око 150 немачких војника који су се били склони
ли код моста, а око 100 њих је страдало у срушеној згради на Сењаку.
Циљеви бомбардовања 3. јула 1944. године били су Чукарица, то јест
складиште нафтних деривата (где је у девет великих цистерни изгорело
око седам милиона литара бензина и нафте) и Шећерана, затим Бродо
градилиште, Царева ћуприја, Сењак, као и пут и пруга за Обреновац. На
мети англоамеричке авијације 3. септембра били су Савски и Панчевач
ки мост, а 6. септембра бомбе су падале по Пашином брду, Аутокоманди,
„Мостару“, док је 8. септембра 1944. године погођен велики број кућа у
улицама краља Александра, Зориној, цара Николаја и Београдској, као и
савски мостови.2 Тог дана на град су падале бомбе од 1.000 килограма.3
***

Персонални подаци о жртвама англоамеричког бомбардовања
у једном делу југословенске престонице наведени су у Књизи умрлих
Српске православне цркве храма Светих цара Константина и царице Је
лене у Београду за 1943–1946. годину.
У књизи је наведено следећих 11 категорија података4:
1. Име, презиме, занимање, пол и брачно стање умрлога
		
а) Код супруге и удове: име, презиме, занимање и место
становања супруга
		
б) Код деце: име, презиме и место становања родитеља
2. Место где је умро (-ла, -ло)
3. Година, месец, дан и час смрти
1 П. Алексић, н. д.
2 Ђ. Трипковић, н. д., 71.
3 П. Алексић, н. д.
4 Имена страдалих од англоамеричког бомбардовања, која су током истражи
вања преписана из Матичне књиге умрлих цркве Светих цара Константина и царице
Јелене, са другим пропратним подацима о страдалој особи наведена су, ради очувања
аутентичности документа, онако како су записана, чак и када су у питању биле очи
гледне граматичке грешке. Све наведене жртве су у документу записане као Срби (Срп
киње) православне вероисповести.
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4. Година, месец и дан сахране
5. Место и гробље сахране
6. Место рођења
7. Година, месец и дан рођења
8. Узрок смрти
9. Име и презиме свештеника који је опело извршио
10. Да ли је умрли исповеђен и причешћен
11. Примедба
Имајући у виду разлоге истраживања и писања овог рада, није
потребно преписивање свих рубрика јер ће чињенице из њих бити са
општене на други начин. Реч је о рубрикама: место и гробље сахране,
узрок смрти, име и презиме свештеника који је обавио опело, да ли је
умрли исповеђен и причешћен.
Опело над погинулим грађанима обављали су храмовни свеште
ници протојереји: Чедомир С. Братуљевић (1, 2, 3, 27, 29, 30, 31, 32, 33),
Душан Бошковић (4, 21, 22, 23, 35), Добривоје – нечитко презиме (5),
Велимир Николић (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), Јован Ђорђевић (13, 14, 15, 16,
17, 18, 28, 34), а у неколико случајева име и презиме свештеника остало
је нејасно (19, 20, 24, 25, 26).
Сахране покојника обављане су на Централном гробљу (1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 34, 35), на Бањичком гробљу (5, 24) и на „београдском“
гробљу (27, 33).
Исповест и причешћивање нису могли да буде обављени пред
смрт, што је и разумљиво, имајући у виду околности страдања.
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Нуфре Пајсић
Јордан Смиљановић
Живорад Лазић
Страхиња Лапчевић
Милан Ристић
Јелена Комадинић
Трифун Вранеш
Тодор Јевтић
Чедомир Радојковић
Слободан Илић
Жика Максин
Н. Н. (мушко)
Драгица Ружић (Чедомир и
Стана)
Ратољуб Ружић (Чедомир и
Стана)
Илија Пађан
Олга Капетановић
Јован Угљешин

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

15.
16.
17.

14.

Име и презиме

Број

Стевана Првовенчаног 22
Томазеова 26
Озренска 10

Стевана Првовенчаног 73

Сарајевска 87
Сарајевска 87
(нечитко име) 9
Колубарска
Плитвичка 11
Стевана Првовенчаног 73
Ђурђевска 10
Зајцова 18
Даруварска 9
Ђакона Авакума 58
Војводе Глигора 97
Топлице Милана 1
Стевана Првовенчаног 73

Адреса стана

Босанска Крупа
Парабућ, Оџак
Велика Кикинда

Београд

1898.
1941.
1902.

2/1944.

Година
рођења
Стенче, Тетово
1879.
Волковија, Тетово 1886.
Кучево
1914.
Ужичка Пожега
1889.
Бањица
1872.
Кавадар
1914.
Тужевић
1907.
Смедерево
1929.
Врело
1924.
Београд
1918.
Долови, Банат
1914.
--Скопље
1940.

Место рођења

6. септембар
6. септембар
6. септембар

6. септембар

17. април
17. април
18. мај
18. мај
3. септембар
6. септембар
6. септембар
6. септембар
6. септембар
6. септембар
6. септембар
6. септембар
6. септембар

Време смрти

Имена страдалих од англоамеричког бомбардовања 1944. године, забележена у Књизи умрлих храма св. цара
Константина и царице Јелене у Београду:
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Стана Ружић
Живко Ћурчић
Никола Гузина
Катарина Мирковић

Јелена Пацек
Бошко Поповић
Благоје Новаковић
Милан Мијуца
Мирослава Маринковић
Драгиша Филиповић
Ђорђе Радосављевић
Сретен Личина
Добривоје Личина
Милан Еркман

Милан Марјановић Дујмовић
Емануел Муановић

Вера Капетановић

Јустина (нечитко презиме)

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
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34.

35.

Јована Суботића 2

Адмирала Вуковића 57
Јове Илића 72

Војводе Глигора 87
Љубе Недића 8
Шумадијска 283
Милке Гргуреве 3
Вој. (нечитко) 3а
Болница на Дедињу
Војводе Баћевића 8
Кумодрашка 37
Кумодрашка 37
Љубићска 20

Стевана Првовенчаног 73
Вишеградска (нечитко)
Костолачка 3
Војводе Глигора 48

Сисак
Баћевац
Фојница
Вукушић,
Поцерина
Београд
Ковачица, Банат
Осоје
Београд
Београд
Београд
Крагујевац
Београд
Београд
Чемерница,
Хрватска
Београд
Сремски
Карловци
(нечитко)
Бистрица
Сремска
Митровица
1888.

1914.

1934.
1887.

1923.
1935.
1897.
1929.
1935.
1937.
1900.
1933.
1935
1935.

1920.
1904.
1864.
1889.

18. мај

6. септембар

2. децембар
16. април

6. септембар
6. септембар
18. септембар
15. октобар
19. октобар
30. октобар
18. октобар
2. децембар
2. децембар
2. децембар

6. септембар
6. септембар
6. септембар
6. септембар
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Напомене: Претпоставка је да су четворица дечака (Сретен и Добривоје
Личина, Милан Еркман и Милан Марјановић Дујмовић), који су страдали 2. децембра 1944. године („погинуо од експлозије бомбе“), живот
изгубили од бомбе која је заостала од скорашњег англоамеричког
бомбардовања. Милан Мијуца, Мирослава Маринковић, Драгиша Филиповић и Ђорђе Радосављевић умрли су од последица рањавања током
бомбардовања.
Резиме
Рад је написан уз коришћење релевантне литературе и објављене и необја
вљене архивске грађе. Садржи чињенице које објашњавају узроке, поводе и последице
англоамеричког бомбардовања градова у Србији 1944. године. Мада је мета англоаме
ричке („савезничке“) авијације требало да буду немачке окупаторске јединице и њихо
ви војни објекти и комуникације, последице бомбардовања су биле такве да је страдало
на хиљаде недужних цивила, посебно у великим градовима (Београд, Ниш, Лесковац,
Подгорица). Дати су технички подаци о англоамеричкој авијацији и карактеристикама
бомбардовања.
У првом делу рада приказано је стање на европским ратиштима и војна ситу
ација на Балкану и у окупираној Југославији уочи и за време бомбардовања. Докумен
товане су реакције представника југословенске владе у Великој Британији и САД, као
и генерала Драгољуба – Драже Михаиловића. У раду су наведени и детаљни подаци о
људским губицима и материјалној штети у Београду.
У другом делу текста дат је поименични попис жртава англоамеричког бом
бардовања у области Београда која је потпадала под територију парохије при храму
Светих цара Константина и царице Јелене на Вождовцу и то на основу историјских
извора првог реда: црквених књига умрлих поменутог храма. Персонални подаци о по
гинулим житељима Вождовца дају потресну слику о страдању цивила, жена и деце из
свих слојева тадашњег друштва.
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Бор ис Том ан ић, истор ич ар
Бео г рад
КРАГ УЈ ЕВАЧК И ОКТОБАР НА НИРН БЕРШ КОМ ПРОЦ ЕСУ
Апс тракт: Овај рад има нам ер у да прик аж е како и у кој ој ме
ри је ратн и злоч ин поч ињ ен у Краг уј евц у 19, 20. и 21. окт об ра 1941.
год ин е био предс тав љен на суђ ењ у главн им нац ис тичк им ратн им зло
чинц им а и орг ан из ац иј ам а у Нирн берг у, кој е је трај ал о од 20. нов емб ра
1945. до 1. окт об ра 1946. год ин е. У текс ту је дат крат ак осврт на пут
ка усп ос тав љањ у Међ ун ар одн ог војн ог суд а у Нирн берг у, а зат им на
рад југос лов енс ке Држ авн е ком ис иј е за утврђ ив ањ е злоч ин а окуп ат ор а
и њихов их пом аг ач а, нар оч ит о на њен међ ун ар одн и анг аж ман у кој и је
уврш ћен и Изв еш тај Међ ун ар одн ом војн ом суд у у Нирн берг у. Пот ом је
паж ња пос већ ен а мас овн ом стрељ ањ у цив ил а у Краг уј евц у, узроц им а
кој и су до тог а дов ел и, пос лед иц ам а и сам ом изв рш ењ у тог злоч ин ач
ког чин а. На крај у је предс тав љен мат ер иј ал о учеш ћу југос лов енс ке
дел ег ац иј е на Нирн берш ком проц ес у, пом ињ ањ е „Краг уј ев ачког окт о
бра“ током суђ ењ а и реа гов ањ е јавн ог мњењ а на нирн берш ку прес уд у.
Кључн е реч и: Нирн берш ки проц ес, ратн и злоч ин, Краг уј ев ац,
мас овн о убиј ањ е цив ил а, Држ авн а ком ис иј а за утврђ ив ањ е злоч ин а
окуп ат ор а и њихов их пом аг ач а, југос лов енс ка дел ег ац иј а, нирн берш ка
прес уд а.

Увод
Свед оч анс тва и докум ент и о нем ачк им ратн им злоч ин им а
поч ињ ен им на тер итор иј и Југос лав иј е током Другог светс ког рат а,
кој и су пред ат и Међ ун ар одн ом војн ом суд у у Нирн берг у, сам им
тим и о ратн ом злоч ин у у Краг уј евц у од октоб ра 1941. год ин е, као
и улог а Југос лав иј е на Нирн берш ком проц есу, до сад а нису зау з и
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мал и знач ајн иј е мес то у југос лов енс кој, одн ос но српс кој истор и
ог раф иј и. У дом аћ ој и стран ој лит ер атур и пос тој и прил ич ан број
рад ова кој и се бав е суђ ењ ем у Нирн берг у, али се у њим а ратн и зло
чин и поч ињ ен и на тер итор иј и Југос лав иј е и над њен им грађ ан им а
сам о узг редн о пом ињ у. У неш то друг ач иј ем конт екс ту ваљ а изд во
јит и рад ов е проф. др Јел ен е Лоп ич ић-Јанч ић 1 кој и трет ир ај у уче
шће Југос лав иј е на Нирн берш ком проц есу, мад а се ни у њим а не
спом ињ у ратн и злоч ин и за кој е је Југос лав иј а подн ел а доказ е Ме
ђун ар одн ом војн ом суд у, укључ уј ућ и и мас овн о стрељ ањ е цив ил а
у Краг уј евц у. Такођ е, треб а ист акн ут и и текст Нен ад а Ђорђ ев ић а
„Краг уј евачка трагед иј а у прес тон ичкој штамп и 1945–1947. год и
не“ 2 у ком е се аутор, изм еђ у остал ог, осврћ е на пис ањ е бео г радс ке
Пол ит ике од феб руа р а 1946. год ин е, а одн ос и се на спом ињ ањ е
Краг уј евачког октоб ра у излагању сов јетс ког туж ил аш тва на Нир
нберш ком проц есу.
Пишући о успостављању и раду Међународног војног суда у
Нирнбергу и оснивању и раду југословенске Државне комисије за утвр
ђивање злочина окупатора и њихових помагача послужили смо се радо
вима домаћих правника и самих учесника процеса који су касније обја
вљивали књиге о том догађају, као и нирнбершком пресудом објављеној
на српскохрватском језику 1948. године.3 У домаћој историографији већ
је подробно истражена тема масовног стрељања у Крагујевцу 19, 20. и
21. октобра 1941. године, тако да смо искористили већ постојећу лите
1 Јelena Đ. Lopičić Jančić, Albert Vajs (1905–1964), život i delo, Beograd 2014 (у
даљем тексту: Ј. Лопичић-Јанчић, Алберт Вајс..,); Ј. Лопичић-Јанчић, „Нирнбершка
пресуда и Југославија“, Од Нирнберга до Хага поуке историје, приредила Јелена Лопи
чић-Јанчић, Београд 2012; Jelena Lopičić-Jančić, „Učešće prof. dr. Alberta Vajsa na Nirnberškom procesu nacističkim ratnim zločincima 1946. godine“, Jevrejstvo, antisemitizam i
holokaust, приредио Đorđe N. Lopičić, Ljubljana 2013 (у даљем тексту: Ј. Лопичић-Јан
чић, Учешће..,).
2 Ненад Ђорђевић, „Крагујевачка трагедија у престоничкој штампи 1945–1947.
године“, Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина, приредио Јован
Мирковић, Београд 2009.
3 Алберт Вајс, „Рад комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових пома
гача“, Анали Правног факултета у Београду, октобар–децембар, број 1_2/3_4, Београд
1961; G. M. Gilbert, Veliki zločinci, Nиrnberški dnevnik, Zagreb 1954 (у даљем тексту: Г.
М. Гилберт, н. д.); Међународно кривично право, приредио Ђ. Лопичић, Београд 2006;
Nirnberška presuda, Beograd 1948; A. Neave, Nurnberg: Osobno svjedočanstvo o suđenju
glavnim nacističkim ratnim zločincima 1945–1946. godina, Zagreb 1978 (у даљем тексту:
А. Нив, н. д.); Душан Недељковић, „Нирнбершки процес – Нов међународни кривични
законик“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1-6, Београд 1946.
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ратуру о том трагичном догађају.1
Ипак, најважније место у овом раду припада Извештају југосло
венске Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових
помагача Међународном војном суду у Нирнбергу, публикованом 1947.
године, уз необјављену архивску грађу и стенографске белешке са по
менутог суђења. Грађа коју смо прегледали похрањена је у Архиву Ју
гославије у фонду Државне комисије за утврђивање злочина окупатора
и њихових помагача. Југословенска штампа, пре свих Политика (као
најтиражнији дневни лист) и Борба (као службени лист Комунистичке
партије Југославије), извештавала је готово свакодневно о току суђења и
преносила податке о спомињању „Крагујевачког октобра“ током проце
са и реаговање јавног мњења на нирнбершку пресуду.
Међ ун ар одн и војн и суд у Нирн берг у
Уобич ај ен о је да се под појм ом „Нирн берш ки проц ес“ ми
сли сам о на прв и проц ес прот ив главн их и одгов орн их нац ис тич
ких вођ а, пол ит ичк их, војн их и прив редн их предс тавн ика, кој и су
оптужен и за злоч ин е прот ив мир а, ратн е злоч ин е и злоч ин е прот ив
чов ечн ос ти. Проц ес двад ес ет чет вор иц и оптужен их трај ао је од
20. нов емб ра 1945. до 1. октоб ра 1946. год ин е. Сви оптужен и су
одговар ал и не сам о као пој ед инц и, већ и као члан ов и груп а и орг а
низ ац иј а (трибун ал је тер ет ио шест так вих груп а и орг ан из ац иј а).
Изв рш ењ е смртн е каз не над оним а над кој им а је изр еч ен а, спров е
ден о је у ноћ и 16. октоб ра 1946. год ин е. 2
Пит ањ е крив ичн е одгов орн ос ти у међ ун ар одн ом праву ме
стим ичн о се пос тав љал о од XVII века, али нап ор и да се ратн и зло
чин и окар акт ер иш у као так ви бил и су мин им алн и. Тек по зав р
шетку Прв ог светс ког рат а уочава се теж ња за инк рим ин ис ањ ем
агрес орс ког рат а, да се на нек и нач ин он заб ран и као средс тво на
међ ун ар одн ом тер ен у, да се окар акт ер иш е као злоч ин. Такођ е, и да
се каз не они кој и су, нал аз ећ и се на чел у држ ава и раз них орг ан и
зац иј а, изаз вал и и вод ил и агрес орс ки рат. Пол ит ичк и инс трум ент
покуш ај а да се те идеј е спров ед у у дел о предс тав љал о је Друш тво
1 Станиша Бркић, Име и број, Крагујевачка трагедија 1941, Крагујевац 2007;
Станиша Бркић, Ненад Ђорђевић, Велики злочини Вермахта, Крагујевац 1941, Крагује
вац 2004; Венцеслав Глишић, Терор и злочини нацистичке немаче у Србији 1941–1944,
Београд 1970; Valter Manošek, Holokaust u Srbiji, vojno okupaciona politika i uništavanje
Jevreja 1941–1942, Beograd 2007 (у даљем тексту: В. Маношек, н. д.).
2 А. Нејв, н. д., 6-7, 213.
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нар од а. Ред ос лед дог ађ ај а кој и су кулм ин ир ал и Друг им светс ким
ратом, као и слаб ост међ ун ар одн их инс титуц иј а и пој ед ин их уго
вор а у вез и с тим, показ аћ е, међ ут им, сву нем оћ нап ор а на том
пољ у. Ипак, нац ис тичк и злоч ин и поч ињ ен и током Другог светс ког
рат а изн ећ е на вид ел о још једн ом проблем каж њавањ а ратн их зло
чин а и ратн их злоч ин ац а и прв и пут у истор иј и ратова, па и чов е
чанс тва, пом ен ут и проблем је изн ед рио практ ичн о реш ењ е у изв о
ђењ у пред суд и каж њавањ у одгов орн их за злоч ин е учињ ен е током
рат а. 1
Још од сам ог поч етка рат а сур ов и и неч ов ечн и пос тупц и на
цис та, не сам о у трет ир ањ у ратн их зар об љен ика и рањ ен ика, него
и у малт рет ир ањ у и пон иж авањ у цив илн ог стан овн иш тва, као и у
мас овн ом ист реб љењ у Јев реј а, показ ал и су да су акт и мас овн ог те
рор а у суп ротн ос ти са конц епц иј ом рат а. Вод ећ и сав ез ничк и пол и
тич ар и и држ авн иц и већ су на поч етку рат а упоз ор авал и пол ит ичко
и војн о вођс тво Трећ ег рајха на поч ињ ен е злоч ин е, али се нем ачка
стран а на то ниј е обаз ир ал а. Пот реб и да се скрен е паж ња да та
ква злод ел а на мог у остат и некаж њен а, најп ре је 14. авг ус та 1941.
год ин е пос већ ен прос тор у Атлантс кој пов ељ и угов ор ен ој изм еђ у
брит анс ког прем иј ер а Винс тон а Черч ил а и амер ичког предс едн и
ка Френк лин а Дел ан о Руз велт а 2, а зат им у „Изј ав и 26 нац иј а“ 3 и
Дек лар ац иј и о каж њавањ у ратн их злоч ин ац а потп ис ан ој у пал ат и

1 М. Марковић, „Нирнбершко суђење – примена нових начела у међународном
кривичном праву“, Међународно кривично право, приредио Ђорђе Лопичић, Београд
2006, 419-421.
2 Повеља је представљала званичну опомену починиоцима злочина да ће их
међународна заједница позвати на одговорност. Амерички председник Рузвелт је још
једном јавно, декларацијом од 27. октобра 1941. године, осудио немачке ратне злочи
не, првенствено убијање талаца. Британски премијер Винстон Черчил такође му се у
осудама придружио декларацијом од 27. октобра 1941, а влада СССР-а је нотом Вјаче
слава Михаиловича Молотова од 27. новембра 1941. године прихватила те ставове. Ви
ди: Владан Василијевић, „Враћање једном раскршћу међународног кривичног права“,
Међународно кривично право, приредио Ђорђе Лопичић, Београд 2006, 114 (у даљем
тексту: В. Василијевић, Враћање једном..,); А. Нив, н. д., 5.
3 У децембру 1941. године Рузвелт и Черчил су на Првој вашингтонској конфе
ренцији (22. децембар 1941–14. јануар 1942. године) припремили текст уговора, по
знатији под називом „Изјава 26 нација“, који су затим потписали опуномоћеници низа
држава чланица блока савезничких сила. Тај уговор озваничио је изјаве које су саве
знички државници дали раније исте године поводом нацистичких злочина. Види: А.
Нив, н. д., 5.
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Светог Џејм са у Лонд он у. 1 След ећ и неф орм алн и кор ак ка усп ос та
вљањ у међ ун ар одн е инс титуц иј е за каж њавањ е ратн их злоч ин а и
оних кој и су их поч ин ил и бић е оснивањ е ком ис иј е Ујед ињ ен их на
циј а за ратн е злоч ин е (КУН) 20. октоб ра 1943. год ин е. 2 Међ ут им,
са стан ов иш та међ ун ар одн ог крив ичн ог права, од најв ећ ег је зна
чај а Мос ковс ка дек лар ац иј а кој у су потп ис ал и зван ичн иц и влад а
САД, СССР-а и Вел ике Брит ан иј е 30. октоб ра 1943. год ин е. 3
Након зав рш етка рат а, на Потсд амс кој конф ер енц иј и одрж а
ној од 17. јул а 1945. до 2. авг ус та 1945. год ин е одл уч ен о је да што
пре буд е устан ов љен међ ун ар одн и војн и суд. С тим у вез и, како
је зак ључ ен о, треб а у Лондону окуп ит и груп у стручњ ака сач ињ е
ну од предс тавн ика Вел ике Брит ан иј е, Франц ус ке, САД и СССР-а,
са зад атком да изр ад е статут буд ућ ег суд а кој и би се тем ељ ио на
претходн им одл укам а о каж њавањ у ратн их злоч ин ац а. Тај Статут
био је и сас тавн и део докум ент а усаглаш ен ог изм еђ у влад а Вел ике
Брит ан иј е, Франц ус ке, САД и СССР-а, а поз нат иј ег као „Лонд он
ски спор азум“, од 8. авг ус та 1945. год ин е. Тај спор азум је убрз о
прих ват ил о још 19 држ ава кој е су се бор ил е прот ив Сил а осов ин е,
међ у кој им а и Југос лав иј а. Лонд онс ки спор азум устан ов љава Ме
ђун ар одн и војн и суд 4 за суђ ењ е ратн им злоч инц им а, чиј а крив ичн а
дел а ни на кој и нач ин нису омеђ ен а гео г рафс ки без обз ир а на то да
ли ће они бит и оптужен и пој ед ин ачн о или као члан ов и груп а и ор
1 После „Изјава 26 нација“ следила је Декларација о кажњавању ратних злочи
наца потписана у палати Св. Џејмса у Лондону 13. јануара 1941. године. Тај докуменат
потписали су представници девет европских држава које је окупирала Немачка. У њој
потписници се позивају на међународну солидарност како би се избегла освета као
реакција на учињена злодела. Ту декларацију потписала је и Југославија. Види: В. Ва
силијевић, Враћање једном.., 114; А Нив, н. д., 5.
2 Споразумом између америчког председника Теодора Рузвелта и британског
лорда канцелара Џона Сајмона од 7. октобра 1942. године иницирана је идеја да САД
и Велика Британија заједно са осталим савезничким владама формирају комисију Ује
дињених нација за испитивање ратних злочина. Тај споразум је најзад остварен када
је формирана Комисија Уједињених нација за ратне злочине коју су сачињавали пред
ставници 17 држава. Споразум је прихватила и Југославија. Види: А. Нив, н. д., 5-6.
3 Декларација, са једне стране, одређује да ће ратни злочинци бити послати на
суђење у оне земље где су починили недела да би били кажњени по законима тих зе
маља, а, са друге стране, да ће они нацистички ратни злочинци, чији злочини немају
географску одређеност, бити кажњени заједничком одлуком савезничких влада – Нир
нбершка пресуда, Београд 1948, 5.
4 О устројству Међународног војног суда, његовом саставу, надлежностима и
функцијама, оптуженим групама, организацијама и појединцима – Nirnberška presuda.
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ган из ац иј а, или у оба својс тва. Свака држ ава потп ис ниц а мор ал а је
бит и спремн а да судс ким орг ан им а став и на расп ол аг ањ е најо з ло
глаш ен иј е ратн е злоч инц е кој и су код ње прит вор ен и. 1
Након усп ос тав љањ а Међ ун ар одн ог војн ог суд а и дон ош е
ња Статут а те инс титуц иј е прис туп ил о се сас тав љањ у оптуж ниц е.
Од 19 држ ава кој е су прис туп ил е Лонд онс ком спор азум у, 12 њих је
Суд у пред ал о држ авн е оптуж ниц е и пос лал о свој е дел ег ац иј е пре
ко кој их су учес твовал е у проц есу. 2 У Ком ис иј и главн их туж ил ац а,
сач ињ ен ој од предс тавн ика туж ил аш тва Вел ике Брит ан иј е, Фран
цус ке, СССР-а и САД, сов јетс ки туж ил ац зас туп ао је оптуж ниц у
Југос лав иј е, Чехос ловачке, Пољс ке и Грчке. 3
Држ авн а ком ис иј а за утврђ ив ањ е ратн их злоч ин а окуп атор а
и њихов их пом аг ач а
Активностима да се вођење агресорског рата окарактерише као
злочин, покретању питања кривичне одговорности у међународном пра
ву и стварању међународног кривичног суда посветила се и Краљеви
на Југославија. У међуратном периоду Југославија се показала веома
агилном на том пољу. Тако се тадашњи професор кривичног права на
Универзитету у Београду, академик др Тома Живановић, здушно залагао
за идеју о стварању међународног кривичног суда. Југославија је после
1934. године, после атентата у Марсеју на краља Александра Карађор
ђевића, упорно истицала свој захтев да буду донета правила о кажња
вању међународних терориста. Тај југословенски захтев био је у Дру
штву народа начелно усвојен и неко време подржан и од западних сила
и од СССР-а, што у то доба није било баш честа појава. За време Другог
светског рата, Југославија је сагласно идеји о међународној кривичној
одговорности, прихватила Московску декларацију од 30. октобра 1943.
године и формирала комисију за утврђивање злочина окупатора и њихо
вих помагача.4
1 Владан Василијевић, „Суђење пред Међународним војним судом у Нирнбергу
и развој међународног кривичног права“, приредио Ђ. Лопичић, Београд 2006, 68; А.
Нив, н. д., 6; Нирнбершка пресуда, 11-12.
2 Архив Југославије, фонд 110 (Државна комисија за утврђивање злочина окупа
тора и њихових помагача – ДКУЗОЊП), ф. 809, Izveštaj Jugoslovenske Državne komisije
za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Međunarodnom vojnom sudu u Nir
nbergu, Beograd 1947, 1; Д. Недељковић, н. д., 28; А. Нив, н. д., 8.
3 Д. Недељковић, н. д., 30.
4 Милан Бартош, „Стварање Међународног кривичног суда“, Међународно кри
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Југословенска Државна комисија за утврђивање злочина окупа
тора и њихових помагача1 основана је одлуком Антифашистичког већа
народног ослобођења Југославије (АВНОЈ) на Другом заседању тог тела
у Јајцу 30. новембра 1943. године. Њен председник од оснивања био је
др Душан Недељковић,2 професор Универзитета у Београду.3
Одлуком АВНОЈ-а о оснивању Државне комисије је тој новој ин
ституцији наложено утврђивање одговорности и проналажење и приво
ђење свих особа одговорних за ратне злочине у Југославији што су их
починили, или их и даље чине, и одређено је да она делује при Председ
ништву Националног комитета ослобођења Југославије (НКОЈ), касније
Председништву владе ФНРЈ, које ће именовати њене чланове и прописа
ти правилник о њеном раду. Ипак, Државна комисија није имала овлашћења да директно подиже оптужнице и обавља суђења и кажњавања, па
су ти задаци и даље остали у надлежности других војних и цивилних
органа.4
Поред одлуке о оснивању, други темељни документ за Комисију
и њен рад био је Правилник о раду донет 8. маја 1944. године.5 Правил
ник је, у само 13 чланова, дао даље основне смернице у раду Државне
комисије, земаљских комисија и њихових органа. Тај документ је до кра
ја окончања делатности Комисије остао најважнији правни пропис за
рад њихових чланова.6
Указом Председништва владе ФНРЈ од 14. априла 1948. године
је укинута Државна комисија за утврђивање ратних злочина окупатора
и њихових помагача. Наведеним указом активности Државне комисије
вично право, приредио Ђорђе Лопичић, Београд 2006, 438.
1 О раду Југословенске државне комисије за утврђивање злочина окупатора и
њихових помагача, њеној организацији, апарату, функцијама, делатности. Алберт Вајс,
„Рад комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача“, Анали Правног
факултета у Београду октобар-децембар, број 1_2/3_4, Београд 1961; АЈ, 110, ф. 1, Iz
veštaj Dr Nedeljkovića o radu Državne komisije.
2 Душан Недељковић (1899–1984) био је професор Филозофског факултета у
Београду, етнолог, филозофски мислилац, члан САНУ и МАНУ. Био је учесник НОБ-а
од 1941. године. Аутор је око 200 мањих и већих радова из историје филозофије и више
студија о бројним филозофским питањима. Види: Мала енциклопедија Просвета, Том
2, Београд 1986, 769.
3 AJ, 110, ф. 809-10.
4 А. Вајс, н. д., 388. АЈ, 110, ф. 1, Izveštaj Dr Nedeljkovića o radu Državne komisije,
40.
5 АЈ, 110, ф. 1, Izveštaj Dr Nedeljkovića o radu Državne komisije, 1.
6 А. Вајс, н. д., 388.
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требало је да настави Јавно тужилаштво ФНРЈ, а архива Комисије пре
дата је на чување Врховном суду ФНРЈ.1
Чланови Државне комисије учествовали су представљањем од
говарајућих материјала и посредством својих делегација на неколико
суђења нацистичким ратним злочинцима у иностранству. Комисија је
имала своје представнике при Америчком војном суду у Нирнбергу, а
њени материјали су коришћени у процесима против немачких генерала
за злочине у југоисточној Европи, против дипломата, руководилаца Ге
стапоа, руководилаца индустријског концерна „И. Г. Фарбен“ итд. Тако
ђе је имала и своје делегације пред америчким и британским судовима
у Немачкој. Ипак, највећи значај, што се тиче рада Државне комисије
на међународном плану, представља учешће њених чланова на суђењу
главним нацистичким ратним злочинцима у Нирнбергу пред Међуна
родним војним судом. Делегација је боравила у Нирнбергу током чи
тавог процеса и активно сарађивала са сва четири главна тужилаштва,
као и са колегама из других земаља. Она је сачинила и Међународном
војном суду представила опширан извештај о ратним злочинима на тлу
Југославије, а поред тога и допунски документ са сажетим прегледом
злодела припадника нацистичке Немачке и њених органа против југо
словенских грађана на основу материјала прикупљених до почетка 1946.
године. Уз те извештаје предати су и збирка од 160 пробраних докумена
та и документарни филм.2
Извештај Југословенске државне комисије за утврђивање злочина
окупатора и њихових помагача Међународном војном суду у Нир
нбергу
Чланови југословенске делегације су се веома темељно припре
мали за учешће на процесу пред Међународним војним судом у Нир
нбергу. Образложење за тако темељно припремање ваља потражити у
државним, политичким и правним разлозима. Пре свега, требало би
подсетити да је Југославија била чланица антифашистичке савезничке
коалиције. Учествовала је у потписивању свих важнијих међународних
уговора који су агресорски рат осуђивали као злочин и промовисали ме
ре за кажњавање ратних злочинаца. У току Другог светског рата, као што
је познато, Југославија је поднела огромне људске и материјалне жртве.3
1 А. Вајс, н. д., 389; Ј. Лопичић-Јанчић, Алберт Вајс.., 29.
2 А. Вајс, н. д., 398.
3 АЈ, 110, ф 809-6; Nikola Živković, Ratna šteta koju je Nemačka učinila Jugoslaviji
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На основу прилично обимног избора из прикупљеног материја
ла, југословенска Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и
њихових помагача је 26. децембра 1945. године предала Међународном
војном суду у Нирнбергу свој извештај1 на 56 страна заведен под бројем
Д. 2697/45.2 Поред тог Извештаја нирнбершком суду је 16. јануара 1946.
године упућен и допунски извештај на 25 страна под бројем 2697/46 – 2.3
Државна комисија је о ратним злочинима прикупила више од
10.000 фотографија које је Југословенска армија запленила углавном од
самих заробљених непријатељских војника. Највећи део тих снимака до
суђења у Нирнбергу је сортиран и детаљно лоциран, а на многима су
идентификоване и фотографисане особе. Те фотографије су приложене
Међународном војном суду у Нирнбергу као I прилог Извештају југо
словенске Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихо
вих помагача Међународном војном суду у Нирнбергу. Фотографије су
презентоване Суду у виду документарног филма, копиране на звучној
филмској врпци, где је за сваку слику одговарајући описни текст био
изговаран на руском језику. Фотографије су представљене хронолошки,
оним редом како је презентована и југословенска оптужница.4
Југословенски материјал састојао се из основног извештаја Ме
ђународном војном суду, документарног филма (I прилог), допунског
извештаја (II прилог) и још низа докумената уз поменути материјал (III
прилог). Упознавање јавности са злочинима окупатора и њихових по
магача био је један од важних задатака Државне комисије, тако да је тај
материјал објављен у виду књиге у Београду 1947. године.5
Главни део материјала приказан је током фебруара и марта 1946.
године, а поједини делови и документи презентовани су до краја дока
зног поступка у вези са саслушањем оптужених, сведока итд. и са изла
гањем одбране. Поред основног и допунског извештаја и документарног
филма Државна комисија је Суду предала и 160 других докумената, од
којих су главни тужиоци пред Судом у току процеса детаљније разма
u Drugom svetskom ratu, Beograd 1975.
1 О ратним злочинима почињеним у Југославији који су поднети као доказни
материјал Међународном војном суду у Нирнбергу – АЈ, 110, ф. 809, Izveštaj jugoslo
venske Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Međunarod
nom vojnom sudu u Nirnbergu, Beograd 1947.
2 АЈ, 110, ф. 809-10.
3 АЈ, 110, ф. 809, Izveštaj jugoslovenske Državne komisije za utvrđivanje zločina
okupatora i njihovih pomagača Međunarodnom vojnom sudu u Nirnbergu, 117.
4 Исто, 2, 57-58.
5 А. Вајс, н. д., 398.
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трали само 63 документа.1
Југословенска државна комисија је у свом Извештају који је пре
дала Међународном војном суду у Нирнбергу поднела 93 документа која
поткрепљују доказе о немачким ратним злочинима почињеним на тери
торији Југославије. Документи су тематски класификовани и нумери
сани, са идентификационим бројевима од Ј/1 до Ј/97 (Ј/13, Ј/23, Ј/25 и
Ј/26 не постоје у оптужници).2 Пошто је СССР представљао југословен
ску оптужницу на процесу, комплетан Извештај је у совјетској оптужби
нумерисан као СССР 36. Југословенски документи у Извештају такође
су добили совјетске идентификационе бројеве, уколико их је совјетска
оптужба искористила у процесу, а остали документи су предавани Суду
само под ознаком Ј/бр.3 Државна комисија накнадно је 27. јануара 1946.
године упутила још два документа под идентификационим бројевима
Ј/98 и Ј/99.4 Сваки документ био је поткрепљен и текстом који је у неко
лико пасуса наводио још неке чињенице у вези одређеног злочина.
Југословенска оптужница поднета Међународном војном суду у
Нирнбергу у целости је прихваћена и једна је од ретких из које ниједан
документ од Суда није одбачен, а ни одбрана јој није могла оспорити
важност и доказну снагу. Што се тиче документарног филма који је Др
жавна комисија приложила као један од важнијих доказних материјала,
светска штампа га је окарактерисала „као најстрашнији документ који је
изнет пред Нирнбершки суд.“5
Анализирајући и разматрајући наведени извештај југословенске
Државне комисије, као и II Прилог – Допунски извештај, може се за
кључити да је, иако је написан на релативно малом броју страна, веома
темељно приређен, како с политичког тако и с правног аспекта.6
Крагујевачки октобар
Поступајући по наређењу Адолфа Хитлера да се „не могу гер
манизовати народи, већ само тло“, припадници немачке војске су за све
време окупације у свим деловима Југославије, истребљивали становни
1 АЈ, 110, ф. 809, Izveštaj Jugoslovenske Državne komisije za utvrđivanje zločina
okupatora i njihovih pomagača Međunarodnom vojnom sudu u Nirnbergu, 1-2.
2 АЈ, 110, ф. 810-1 – 810-5.
3 АЈ, 110, ф. 809-10.
4 АЈ, 110, ф. 809-6.
5 Д. Недељковић, н. д., 32.
6 Ј. Лопичић-Јанчић, Учешће.., 389.
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штво на разне начине, чинећи све могуће врсте злочина (зверски убија
јући масовно и појединачно неборачко, цивилно становништво, старце,
жене и децу). Из огромног броја утврђених нацистичких злочина у Изве
штају су посебно издвојена најкарактеристичнија и најтипичнија звер
ства из којих је посве очито да су она извршавана плански по највишим
наређењима. Од почетка па до краја окупације Југославије, по општим
наређењима Владе Рајха и немачке Врховне команде њени команданти
на свим подручјима Југославије издавали су иста упутства и наређења
на основу којих је спровођено у дело планско уништавање становни
штва, његових домова и његове имовине.1
У Извештају који је југословенска Државна комисија поднела Су
ду у Нирнбергу посебан осврт заслужује стрељање цивилног станов
ништва у Крагујевцу које су спровеле трупе Трећег рајха 19, 20. и 21.
октобра 1941. године по наредби генерала Франца Бемеа.2
До средине септембра 1941. године у Србији су створене велике
области слободних територија. Трећи рајх са своје три посадне дивизије
(704, 714. и 717), које су сачињавали нешто старији припадници немач
ке војске, ненавикли на герилски тип борбе, са великом муком бранио је
изоловане гарнизоне, главне саобраћајне комуникације и веће градове.
Немачка Врховна команда муњевито је реаговала и 16. септембра 1941.
године из Грчке прекомандовала генерала Франца Бемеа који је добио
задатак да немилосрдно сломи устанак, да осигура саобраћајне линије
и за дуже време успостави поредак. Беме је 20. септембра 1941. године
преузео целокупну војну и извршну власт у Србији. На располагању је
имао, поред три посадне дивизије, пешадијски батаљон и противтенков
ски дивизион, још крајем августа прекомандовани из Грчке, и 342. пеша
1 АЈ, 110, ф. 809, Izveštaj Jugoslovenske Državne komisije za utvrđivanje zločina
okupatora i njihovih pomagača Međunarodnom vojnom sudu u Nirnbergu, 18.
2 У Извештају се напомиње да је тај злочин извршила казнена експедиција под
вођством мајора Паула Кенига. Поред Кенига, како се истиче у Извештају, у извршењу
злочина учествовали су крајскомандант Ото фон Бишофсхаузен, ортскомандант Ци
мерман и други. Мајор Кениг јесте био непосредни извршилац наређења, као официр
са највишим чином на подручју Крагујевца и командант места (гарнизона), али са
ма одлука је донета на основу наредбе Франца Бемеа од 10. октобра 1941. године. Та
наредба представљала је допуну наредбе немачке Врховне команде од 16. септембра
1941. године којом је предвиђено да ће за сваког убијеног војника или „фолксдојчера“
бити стрељано 100, а за сваког рањеног 50 заробљеника или талаца. Наредбу да се тај
злочиначки чин изврши издавали су територијално надлежни команданти закључно до
команданта пука. Тако је мајор Кениг следио наредбе свог претпостављеног. – АЈ, 110,
ф. 809, Izveštaj Jugoslovenske Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih
pomagača Međunarodnom vojnom sudu u Nirnbergu, 19; С. Бркић, Н. Ђорђевић, н. д., 7.
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дијску дивизију која је 17. септембра 1941. године приспела из Францу
ске. Тим формацијама је као главни задатак наложено „чишћење троугла
између Дрине и Саве.“1
У завршним операцијама офанзиве немачким јединицама се при
дружила и 113. пешадијска дивизија са Источног фронта. До почетка
децембра генерал Беме је успео да угуши устанак, а 13. децембра 1941.
године офанзива под командом генерала Паула Бадера званично је била
завршена. Бадер је 5. децембра заменио Франца Бемеа, као командујући
генерал и војноуправни командант Србије. У току офанзиве Немци су
извршили више масовних стрељања цивилног становништва – у Шапцу,
Београду, Драгинцу, Краљеву и Крагујевцу.2
На основу постигнутог споразума, четници и партизани су у са
дејству заједничким акцијама 29. септембра 1941. године ослободили
Горњи Милановац. Тог дана у борбама око те вароши четници су за
робили 6. чету 920. батаљона земаљских стрелаца, такозвани топовски
батаљон.3 Од 70 чланова те јединице 10 је погинуло током борбе, док је
њих 60 било одведено у село Планиницу где је потом формиран један од
првих заробљеничких логора за немачке војнике на просторима Србије
за време Другог светског рата.4
Почетком октобра упућен је, по наређењу Бемеа, III батаљон 749.
пешадијског пука 717. дивизије из Крагујевца у казнену експедицију
у Горњи Милановац с налогом да разори варош и зароби одређен број
грађана, како би издејствовао враћање заробљеника. Капетан Фидлер,
командант те јединице, није том приликом уништио варош зато што је
морао да притекне у помоћ немачким формацијама на Руднику. Ипак,
исти батаљон, донекле ојачан, вратио се 15. октобра из Тополе у Горњи
Милановац, али није успео да успостави контакт са заробљеном четом.
Због тога су припадници батаљона спалили око 430 домова и похапсили
133 грађана и спровели их у Крагујевац. На повратку у Крагујевац, при
падници батаљона разорили су сва насељена места кроз која су прошли.
Батаљон се, такође, на повратку сукобио и са противничким снагама које
су војно контролисале област између Краљева и Крагујевца. На Думачи,
1 С. Бркић, н. д., 30; В. Глишић, н. д., 55-58.
2 С. Бркић, Н. Ђорђевић, н. д., 7; В. Глишић, н. д., 78.
3 У Извештају стоји да су ту акцију спровели припадници Народноослободи
лачког покрета, али накнадним истраживањем је утврђено да су немачку чету ипак
заробили четници – В. Маношек, н. д., 160.
4 С. Бркић, н. д., 33-34; С. Бркић, Н. Ђорђевић, н. д., 8; В. Маношек, н. д., 160161.

240

Годишњак за истраживање геноцида, св. 8, 2016.

између села Љуљака и Бара, дошло је до жестоког сукоба немачких вој
ника са партизанским и четничким одредима. Том приликом, према све
дочењима, немачки батаљон је изгубио 10 војника, а 26 њих било је ра
њено. Ти губици послужили су нацистима као повод да почине најтежи
ратни злочин у Србији током окупације. Након што је батаљон из Горњег
Милановца 18. октобра 1941. године стигао у Крагујевац, тај злочиначки
план почео је да спроводи у дело.1
У акцији хапшења и стрељања грађана Крагујевца учествовали су
припадници III батаљона 749. пешадијског пука 717. резервне дивизије
под командом капетана Фидлера и I батаљона 724. пешадијског пука 704.
резервне дивизије под командом мајора Кенига. Заједно са поменутим
батаљонима регуларне војске активно су деловале и све остале немачке
формације у граду – тајна војна полиција (GFP) предвођен акомесаром
Рудолфом Бергом, одред војне жандармерије, на челу са командантом
натпоручником Францом Хезелом, одред индустријске заштите Веркшуц, војна ауто-база HKP-533, месна организација фолксдојчера и полувојничка организација „Немачка момчад“.2
Први корак ка масовном покољу цивила у Крагујевцу начињен
је 18. октобра 1941. године хапшењем свих мушкараца јеврејске нацио
налности и свих наводних комуниста, све укупно 66 особа.3 Сви су били
одређени за стрељање, али је за планирани број за одмазду, било је по
требно привести укупно 2.300 жртава. Стога су, по препоруци крајско
манданта Бишофсхаузена, спроведена нова хапшења, паљења и стреља
ња мештана по околним селима. Највише жртава забележено је у селима
Грошница, Мечковац и Маршић.4 Пошто ни тада није достигнут жељени
1 С. Бркић, н. д., 36-37; С. Бркић, Н. Ђорђевић, н. д., 9; В. Глишић, н. д., 65; В.
Маношек, н. д., 160-161.
2 С. Бркић, н. д., 40-41; С. Бркић, Н. Ђорђевић, н. д., 9-10.
3 Мајор Кениг у свом Извештају 724. пуку 704. дивизије од 27. октобра 1941.
године потврђује да је ухапшено 66 комуниста и Јевреја. Крајскомандант Крагујевца
Ото фон Бишофсхаузен у свом извештају „О масовном стрељању у Крагујевцу“ од 20.
октобра 1941. године помиње бројку од око 70 ухапшених. Драгомир Симовић, пред
седник општине Крагујевац у изјави Државној комисији наводи број од 63 ухапшених
мушкараца и жена – С. Бркић, н. д., 41.
4 У Извештају југословенске Државне комисије се наводи да је у Мечковцу стра
дало 66 особа, у Маршићу њих 101 и у Грошници 100 мештана. Ти подаци су презен
товани на Међународном војном суду у Нирнбергу. Накнадном истрагом југословенска
Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача утврдила је
следеће: у Мечковцу је страдало 70, у Маршићу 101, у Грошници 200 особа. Из новије
литература сазнајемо да су у поменутим селима укупно страдале 422 особе а као извор
се наводи извештај Ота фон Бишофсхаузена од 20. октобра 1941. године. У Спомен-
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број од 2.300 особа које је требало стрељати, одлучено је да буде „надо
пуњен“ са грађанима Крагујевца.
Претрес и хапшења почела су ујутру 20. октобра 1941. године.
Са Лепенице је спроведено 650 радника који су били ангажовани на ре
гулацији воде. Из верских објеката окупатор је повео велики број све
штеника и верника. Из Прве крагујевачке гимназије изведена су по два
одељења ђака седмог и осмог разреда, а из два одељења петог разре
да Немци су одабрали оне физички јаче и прикључили их старијим. Из
Друге крагујевачке гимназије изведена су ученици свих одељења, а Нем
ци су из те групе издвојили све ђаке млађе од 16 година.1 Велики број
особа ухапшен је у кућама и одведени су силом или под претњом симу
лирањем лажних оптужби. Немци су упадали у сва надлештва, у општи
ну, у начелство, у судове и друге институције, па су из њих изводили све
чиновнике и судије. Од хапшења су били поштеђени само грађани из
трговачког дела чаршије, запослени у Војнотехничком заводу и фабрици
„Стефановић“, у радионицама које су радиле пуним капацитетом. Нем
ци су, уз то, блокирали све излазе из града. У град су, међутим, пуштали
сељаке који су из околних села долазили послом у Крагујевац (био је
понедељак), да би их касније такође похапсили и стрељали.2
У хапшењу и одвођењу на стрељање становника Крагујевца уче
ствовао је и 5. добровољачки одред састављен од припадника покрета
„Збор“ Димитрија Љотића предвођен локалним вођом Марисавом Пе
тровићем. Док је акција трајала Петровић је ушао у општину, похапсио
службенике и на њихова места поставио своје људе, а потом је са одре
музеју „21 октобар“ до сада су прикупљени подаци за 410 стрељаних и 21 преживелог.
АЈ, 110, ф. 809, Izveštaj Jugoslovenske Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i
njihovih pomagača Međunarodnom vojnom sudu u Nirnbergu, 19; С. Бркић, Н. Ђорђевић,
н. д., 9-10; В. Глишић, н. д., 65; В. Маношек, н. д., 162-163.
1 Нешто раније, почетком октобра 1941. године, окружни командант, крајско
мандант Ото фон Бишофсхаузен инсистирао је код директора крагујевачких школа да
ђаци редовно посећују наставу, јер ће у противном бити сматрани саботерима и стре
љани. Под таквим претњама сви су ђаци редовно долазили у своје школе. Дана 20.
октобра 1941. године, на дан свеопште рације школе су биле пуне – В. Маношек, н. д.,
163.
У Извештају југословенске Државне комисије наводи се да је на томе инсисти
рао, не Фон Бишофсхаузен, већ др Цимерман – АЈ, 110, ф. 809, Izveštaj Jugoslovenske
Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Međunarodnom voj
nom sudu u Nirnbergu, 19.
2 АЈ, 110, ф. 809, Izveštaj Jugoslovenske Državne komisije za utvrđivanje zločina
okupatora i njihovih pomagača Međunarodnom vojnom sudu u Nirnbergu, 19; С. Бркић, н.
д., 47-50; С. Бркић, Н. Ђорђевић, н. д., 9-10; В. Глишић, н. д., 65-66; В. Маношек, н. д.,
162-164.
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дом наставио хапшење, што се продужило и 21. октобра. Градом су кру
жили камионима и буквално са улице хватали грађане који су Немцима
промакли, нарочито Роме. Акција свеопштег хапшења је окончана у ра
ним поподневним сатима.1
Сви ухапшени одведени су у двориште касарне Трећег артиље
ријског пука на Становљанском пољу и тамо су им после претреса оду
зете све вредније ствари. Разместили су их у три бараке, а одмах до њих
били су смештени ухапшеници од 18. октобра. Међу ухапшенима биле
су и 53 особа које су издржавале казне у месном затвору у Крагујевцу.2
Мајор Кениг је дозволио да буде ослобођен одређен број оних грађа
на који су имали специјалну легитимацију крајскомандантуре или не
ке друге трупне јединице распоређене у Крагујевцу, они који који су се
бавили послом нужним за свакодневно функционисање града (лекари,
пекари, трговци животним намирницама, техничари), као и припадници
покрета „Збор“.3
Егзекуција је почела 20. октобра 1941. године, око 18 часова стре
љањем ухапшених од 18. октобра и групе затвореника из месног затвора
у Крагујевцу. Неколицина срећника је, и поред свега, успела да побегне,
јер су приликом стрељања били само рањени, што је Немцима прома
кло. Масовно стрељање настављено је рано изјутра 21. октобра. Немач
ки официри издвајали су и поштедели тада нешто старијих и млађих
грађана, посебно Хрвате, Румуне, Бугаре, муслимане и припаднике још
неких националности, као и већ поменуте који су се бавили „важним“
занимањима. Остали су одвођени ка Сушичком и Ердоглијском потоку
и ту стрељани. Покољ је трајао непрекидно до 14 часова тог дана. Само
незнатан број грађана успео је да се спаси бекством. Од ухапшеника који
нису били стрељани, издвојено је отприлике 350 до 400 особа и они су
задржани као таоци, а мањи број њих је пуштен на слободу. Поред гра
ђана Крагујевца и околине, доведена је и група из Горњег Милановца, и
они су такође стрељани 21. октобра 1941. године.4
По подне 21. октобра на више места истакнута је Обзнана немач
ке месне команде у Крагујевцу, на немачком и српском језику: „Кукавич
ки и подмукли препади у току прошле недеље на немачке војнике којом
приликом је погинуло 10, а рањено 26 немачких војника, морали су бити
1 С. Бркић, н. д., 51-53.
2 В. Маношек, н. д., 164.
3 С. Бркић, н. д., 53; С. Бркић, Н. Ђорђевић, н. д., 13.
4 С. Бркић, н. д., 62-65; С. Бркић, Н. Ђорђевић, н. д., 14-16; В. Глишић, н. д., 66;
в. Маношек, н. д., 164-166.
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кажњени. Због тога је за сваког погинулог немачког војника стрељано
100, а за сваког рањеног 50 становника и то пре свега комуниста, банди
та и њихових помагача, укупно 2.300. У будуће ће се за сваки исти слу
чај, па било то само саботажа, поступати са истом строгошћу.“1
Број стрељаних у Крагујевцу и околини 19, 20. и 21. октобра
1941. године варирао је током протеклих деценија у разним прогласима,
изјавама, слободним проценама, стручној литератури итд. Оснивањем
Спомен-музеја „21. октобар“ 1976. године почиње систематичније ис
траживање и прикупљање података о том нечувеном злочину. Тако је,
временом, створена велика база података, која је омогућила прецизније
формирање картотеке стрељаних. Данас ти подаци представљају најпот
пунији извор о стрељању и стрељанима у Крагујевцу. По тим подацима
током поменута три дана стрељано је 2.796 особа.2 Сумирајући „резул
тате“ немачке одмазде за 10 погинулих и 26 рањених војника може се
закључити да су непосредни егзекутори у суровости надмашили сво
је наредбодавце. У операцији одмазде окупатор је намеравао да стреља
2.300 лица и у њиховим документима се тај податак и наводи. Међутим,
на стрељање је за три дана изведено више талаца од предвиђеног бро
ја: 80 у Мечковцу, 110 у Маршићу, 246 у Грошници 19. октобра, 123 код
Централне радионице 20. октобра и 2.298 талаца 21. октобра 1941. го
дине. Само 61 особа успела је да се спаси стрељања. Међу стрељанима
били су и 301 особа млађа од 18 година, 13 особа старијих од 70 година
и 27 жена.3
Југословенска Државна комисија за утврђивање злочина окупа
1 С. Бркић, н. д, 75.
2 Према немачким изворима – а то су Кенигов извештај Бемеу и Обзнана издати
одмах после стрељања – тог дана је убијено 2.300 грађана. Међутим, они који су пре
живели покољ и дали изјаве Државној комисији тврдили су да је тог дана животе изгу
било око 7.000 грађана. То мишљење је прихватила и Државна комисија и са Обзнаном
презентовала Међународном војном суду у Нирнбергу. Али, приликом сачињавања
прецизнијег списка на листи су се нашла имена 2.324 особе, па је и тај податак упутила
Суду у Нирнберг. Државна комисија је такође доставила Суду податак да је међу 2.324
стрељаних било 144 особе млађих од 18 година и 11 особа старијих од 70 година – АЈ,
110, ф. 809, Izveštaj Jugoslovenske Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i nji
hovih pomagača Međunarodnom vojnom sudu u Nirnbergu, 20.
Венцеслав Глишић у својој књизи Терор и злочини нацистичке Немачке у Срби
ји 1941-1944, Београд 1970, даје слободну процену о 3.000 стрељаних – В. Глишић, н.
д., 66.
Валтер Маношек у својој књизи Холокауст у Србији, Војна окупациона полити
ка и уништавање Јевреја 1941-1942, Београд 2007, наводи податак да су до сада утвр
ђена имена 2.324 стрељаних – В. Маношек, н. д., 165.
3 О списку стрељаних и преживелих: С. Бркић, н. д., 139-212.

244

Годишњак за истраживање геноцида, св. 8, 2016.

тора и њихових помагача поднела је у свом Извештају Међународном
војном суду у Нирнбергу и Обзнану становништву Крагујевца од 21. ок
тобра 1941. године у коме немачка месна командантура признаје да је
укупно убијено 2.300 лица. Суду је поднета оверена фотокопија тог про
гласа, као документ Ј/21.1
Представљање ратног злочина почињеног у Крагујевцу на
Нирнбершком процесу
Влада Федеративне Народне Републике Југославије одредила је
државну делегацију при Међународном војном суду у Нирнбергу која
би заступала југословенску оптужбу и деловала у корелацији са деле
гацијом СССР-а и са осталим делегацијама током трајања процеса у
Нирнбергу. Забележено је да је југословенска делегација почела рад 17.
децембра 1945. године.2 У делегацији су били проф. др Душан Недељко
вић, председник и шеф југословенске Државне комисије за утврђивање
злочина окупатора и њихових помагача, проф. др Алберт Вајс3, прав
ни референт Комисије и делегат Владе ФНРЈ у Међусавезничком тужи
лаштву при Суду у Нирнбергу, Михаило Олењин, професор из Скопља
и преводилац за немачки и руски језик, који је ступио на дужност 15.
марта4 и Миливој Суђић5, дописник Танјуга, прикључен југословенској
1 АЈ, 110, ф. 809, Izveštaj Jugoslovenske Državne komisije za utvrđivanje zločina
okupatora i njihovih pomagača Međunarodnom vojnom sudu u Nirnbergu, 20.
2 АЈ, 110, ф. 809-18.
3 Алберт Вајс је рођен 1905. године у Земуну, а умро 1964. године у Београду. За
време Другог светског рата био је мобилисан као резервни официр Војске Краљевине
Југославије, али је по капитулацији био заробљен и интерниран у логор у Немачкој.
По повратку у земљу у априлу 1945. године прихватио се посла начелника у Државној
комисији за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, где је радио од 1945.
до 1948. године. Његово учешће у припреми и обради југословенског оптужног и дока
зног материјала у Нирнбершком процесу било је од највећег значаја. Од 1948. до 1952.
године руководио је Секцијом за међународно право у Институту за међународну по
литику и привреду у Београду. Године 1952. прелази на Правни факултет у Београду,
а 1961. године постаје редовни професор на тој високојобразовној установи. Објавио
је више научних и стручних радова из међународног права и правне историје. Био је
и председник Савеза јеврејских општина Југославије. Види: Алберт Вајс, 1905–1964,
Споменица, Београд 1965, 13-24; Мала енциклопедија Просвета, Том 1, Београд 1986,
357.
4 АЈ, 110, ф. 809-16.
5 Михаило Олењин и Миливој Суђић су дефинитивно ступили на дужност 15.
марта, односно 2. априла, али су и пре и после тих датума долазили и одлазили из Нир
нберга. АЈ, 110, ф. 809-35 - 809-38, 809-105 - 809-107, 809-55 - 809-56.
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делегацији 2. априла.1 У саставу делегације били су и једна дактило
графкиња и возач Милан Јоксимовић, који је ступио на дужност 15. мар
та.2 Књижевник Оскар Давичо пратио је суђење у Нирнбергу и о томе
обавештавао југословенску јавност, али није био члан делегације.3 Било
је предвиђено да у југословенској делегацији буде проф. др Тома Жива
новић, један од најистакнутијих стручњака за кривично право. Због при
лично слабог здравственог стања он није отпутовао у Нирнберг.4 Шеф
делегације Душан Недељковић био је неколико пута у Нирнбергу где се
није дуже задржавао, док је Вајс био стално у Нирнбергу и присуствовао
суђењу, тако да је он фактички стајао на челу делегације.5 Иначе, југо
словенска делегација у Нирнбергу се у свом раду суочавала с разним
потешкоћама, пре свега материјалне природе, јер је земља тек изашла
из рата била скоро потпуно разорена, па стога није била у стању да на
одговарајући начин финансира активности делегације.6 То је нарочито
дошло до изражаја када је делегација требало да буде проширена са још
неколико чланова нужних за најосновнији рад на том пољу, јер се обим
послова стално повећавао, на шта је више пута указивао и сам Алберт
Вајс, али до проширења делегације није никада дошло.7
Многа питања у датом контексту нису доспела на разматрање
пред Судом због више разлога. Познато је, на пример, да су совјетски
тужиоци били последњи на реду при постављању питања, па се услед
свега тога дешавало да су нека питања већ била у сличном тону фор
мулисана и постављена од других тужилаца. Самим тим питања која је
саставила југословенска делегација постајала су „неефикасна“. Даље,
често се дешавало да се испитивање отеже, па је Суд форсирао тужиоца
да скраћује тај поступак, и због тога су већ усвојена питања била испу
штана. Такође се дешавало и да совјетски просекутор, задужен за при
прему питања за поједине оптуженике, усвоји извесна питања, али би
их после главни совјетски тужилац Руденко избрисао. Најзад, догађало
се да поједини оптуженици нису пристајали да буду саслушани као све
доци, па би самим тим сва за њих припремљена питања бивала изоста
вљена. Ипак, треба имати у виду да је целокупан материјал прикупљен
1 АЈ, 110, ф. 809-61.
2 АЈ, 110, ф. 809-17.
3 Ј. Лопичић-Јанчић, Учешће.., 387.
4 AJ, 110, ф. 809-127; Ј. Лопичић-Јанчић, Учешће.., 387.
5 AJ, 110, ф. 809.
6 AJ, 110, ф. 809-109, 809-146, 809-147, 809-190, 809-201.
7 АЈ, 110, ф. 809-3, 809-35, 809-106.
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за суђење био врло обиман, да је и процес иначе предуго трајао и да је
поред делегације Југославије у њему учествовало још једанаест држава,
од којих је свака настојала да представи што више доказних чињеница.
Исто тако ваља подсетити на чињеницу да су у процесу директно уче
ствовале четири велике силе, које су превасходно настојале да пласирају
у први план свој материјал и захтевале одговоре и решења која су се пре
свега њих највише тицала. Упркос свему томе, ипак је нешто од југосло
венског материјала и питања адекватно третирано.1
Поред везе са Државном комисијом и Душаном Недељковићем
у Београду, југословенска делегација при Међународном војном суду у
Нирнбергу била је и у редовном телефонском контакту и са југословен
ским мисијама у Висбадену, Ојнхаузену, Бечу, Минхену, Лондону.2
Кад је реч о излагањима чланова Комисије главних тужилаца ве
ликих сила Југославију су више пута поменули амерички, британски,
француски и совјетски званичници. Поједини злочини у Југославији на
вођени су и приликом испитивања оптужених као сведока и њен пример
је најчешће цитиран приликом разматрања агресорског рата и масовних
злочина нациста над цивилним становништвом. Пошто је у Комитету
тужилаца совјетско тужилаштво заступало, између осталог, и југосло
венску оптужбу, тако су ратни злочини почињени на територији Југосла
вије и над њеним грађанима добили највише простора пред Судом у пе
риоду од 8. фебруара до 8. марта 1946. године када су излагали совјетски
тужиоци.3 Совјетски тужиоци искористили су пред Судом као доказе и
неколико југословенских докумената достављених од чланова југосло
венске Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и његових
помагача Међународном војном суду у Нирнбергу.4
Заседање Суда 18. фебруар а 1946. године обележио је говор совјетског тужиоца Смирнова који је представио Суду слику немачких зло
чина, масовног хапшења и убијања цивилног становништва, неретко и
деце и бруталног уништавања насеља у земљама источне и југоисточ
не Европе.5 На послеподневном делу седнице Суда совјетски тужилац
1 AJ, 110, ф. 809-92.
2 АЈ, 110, ф. 809-38, 809-106, 809-107, 809-199.
3 О времену трајања процеса, раду Суда и изношењу оптужнице од тужилаштва
САД, Велике Британије, СССР-а и Француске види у: G. M. Gilbert, н. д.; А. Нејв, н.
д.; The Trial of German Major War Criminals, part 1-19, London 1947; Trial of The Major
War Criminals before The International Military Tribunal, Nuremberg 14 november 1945-1
october 1946, volume I-XLIII, Nuremberg 1947.
4 АЈ, 110, ф. 809; The Trial of German Major War Criminals, part 1-19.
5 Главни совјетски тужилац генераллајтнант Руденко је на почетку изношења
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Смирнов је изнео, између осталог, доказни материјал о масовном стре
љању становништва у Крагујевцу. Да би поткрепило извештај југосло
венске владе, совјетско тужилаштво приложило је Трибуналу оверену
фотокопију Обзнане становништву Крагујевца од 21. октобра 1941. го
дине у којој немачка месна командатура признаје да је побијено 2.300
људи. Тај документ већ је био предат Трибуналу под југословенски
идентификационим бројем Ј/21 и совјетским идентификационим бројем
СССР-74, а после излагања Смирнова прихваћен је као званичан доказ
на суђењу. Тужилац је након тог излагања прешао на цитирање делова
Извештаја југословенске Државне комисије који су се такође односили
на стрељање у Крагујевцу.1
Југословенском оптужном материјалу који је изнео тужилац
Смирнов била је поклоњена знатна пажња. Умножено је више стотина
примерака оптужног материјала, а стављен је и на располагање представ
ницима светских медија у Нирнбергу. Представници светске штампе су
у својим извештајима истицали да је „Југославија пружила у Нирнбергу
једну од садржајно и технички најбољих оптужница и документација.“2
Југословенски листови Политика и Борба такође су редовно из
вештавали са суђења у Нирнбергу. Те новине наглашавале су да је масов
но стрељање становника у Крагујевцу један од најважнијих доказа које
је југословенска Државна комисија поднела у свом Извештају Нирнбер
шком суду. Уз извештај од 18. фебруара, када је ратни злочин почињен
у Крагујевцу поменут пред Судом, а који се налази у записницима Су
да, Политика и Борба објавиле су још неколико текстова о помињању
совјетске оптужнице 8. фебруара 1946. године изложио Суду приказ поделе рада совјетског тужилаштва и редослед по коме ће касније бити презентован случај: 1) Доказе
о злочинима против мира (агресија против Чехословачке, Пољске и Југославије), пре
зентовао је пуковник Покровски. 2) Доказе о агресији против СССР-а презентовао је
совјетски тужилац Зорја. 3) Пуковник Покровски представио је Суду доказе о злочини
ма против ратних заробљеника. 4) Злочине против становништва СССР, Чехословач
ке, Пољске и Југославије презентовао је тужилац Смирнов. 5) Ратне злочине пљачке
јавне и приватне имовине презентовао је генерал Шенин. 6) Ратне злочине пљачке и
уништења културног блага и уништења градова и села презентовао је тужилац Рагин
ски. 7) Ратне злочине принудног рада и депортације у Немачку презентовао је Зорја. 8)
Злочине против човечности презентовао је Смирнов – Trial of The Major War Criminals
before The International Military Tribunal, Nuremberg 14 november 1945-1 october 1946,
volume VII, 196-197.
1 The Trial of German Major War Criminals, part 7, 102-104; Trial of The Major War
Criminals before The International Military Tribunal, Nuremberg 14 november 1945-1 octo
ber 1946, volume VII,551-553.
2 Политика, 17. фебруар 1946.
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Крагујевачког октобра. Тако Политика у броју од 23. новембра и Борба
од 24. новембра 1945. године преносе да је главни амерички тужилац
Роберт Џексон у уводном излагању 21. новембра подсетио и на ратне
злочине почињене у Југославији. Део оптужнице под насловом „Ратни
злочини“ садржи оптужбе о тим ратним злоделима. Нацистичке вође су
оптужене за убијање хиљада југословенских грађана, за израду планова
о депортацији становништва из Југославије и унутар њене територије.
Део оптужнице о убијању цивилног становништва садржи и оптужбу
због стрељања талаца у Крагујевцу 19, 20. и 21. октобра 1941. године.
Оптужница даље терети нацистичке вође за уништење југословенских
градова и села.1
У броју од 21. фебруара 1946. године Политика доноси текст под
насловом „Тужилац Совјетског Савеза Смирнов изнео је податке о ма
совном стрељању наших грађана у Крагујевцу и Краљеву“. У извештају
се наводи да је Смирнов предао Суду снимак наредбе једног од немачких
генерала и објаву врховног заповедника немачких снага у Србији. Тим
документима доказивало се, поред осталог, и да су Немци вршили ма
совна стрељања грађана Југославије по нацистичком начелу „истребити
југословенско становништво“. Након тога, како преноси лист, тужилац
је описао масовно убијање становника Југославије 21. октобра 1941. го
дине у Крагујевцу.2
Нирнбершком пресудом донетом 1. октобра 1946. године ставље
на је тачка на процес који је вођен против главних и за злодела одговор
них нацистичких вођа. Међутим, из текста пресуде постаје очито како је
у разматрање узето врло мало тога од наведених доказа које је југосло
венска Државна комисија доставила Суду у свом Извештају. Углавном
се све свело на неколико пута поменуту агресију на Југославију, док се
масовни ратни злочини који су на тлу Југославије почињени против ци
вилног становништва нигде не наводе.3
Пресуда Међународног војног суда у Нирнбергу у читавом слобо
дарском свету је наравно здушно поздрављена, пошто је означила осуду
агресије, окупације и масовних ратних злочина припадника нацистичке
Немачке. Нирнбершка пресуда је природно поздрављена и у Југослави
ји, јер је у њој осуђена агресија и окупација и те земље. Ипак, остала
је и доза незадовољства у јавном мњењу због тога што сви појединци
1 Борба, 24. новембар 1945; Политика, 23. новембар 1945.
2 Политика, 21. фебруар 1946.
3 Ј. Лопичић-Јанчић, Нирнбершка пресуда и Југославија, 195; Nirnberška presu
da, 31-244.
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и организације нису осуђени пред Судом и због тога што се у пресуди
практично не спомињу масовни ратни злочини које је Немачка починила
у Југославији. СССР је замерио Суду преблагу пресуду појединим зло
чинцима, а пошто је Југославија следила СССР у спољној политици у
том тренутку може се претпоставити да је такав био и њен став.
Закључак
Нирн берш ки проц ес предс тав ља јед ан од важ ниј их истор иј
ских дог ађ ај а и битн у прек ретн иц у како у истор ијс ком тако и у
међ ун ар одн оп равн ом смис лу. У истор ијс ком поглед у Нирн берш ки
проц ес може се пос мат рат и двој ако: као дог ађ ај кој и је кон ачн о
став ио тачку на Друг и светс ки рат и као нов и поч ет ак у разв о
ју цив ил из ац иј е кој им су ратн им злоч ин им а постав љен и законс ки
оквир и. Са правн е тачке глед иш та нач ел а Статут а Међ ун ар одн ог
војн ог суд а и његов е пресуд е пот врђ ен а су у рез ол уц иј и Ујед ињ е
них нац иј а од 16. дец емб ра 1946. год ин е, као Нирн берш ка нач ел а
и тако је озван ич ен а нова ера у међ ун ар одн ом крив ичн ом праву.
С друге стран е, ратн и злоч ин мас овн ог стрељ ањ а нев ин их
грађ ан а у Краг уј евц у 19, 20. и 21. октоб ра 1941. год ин е још за вре
ме рат а поп рим ић е ореол муч ен иш тва и пон ећ е епит ет једн ог од
најт раг ичн иј их дог ађ ај а у Другом светс ком рату на тлу Југос ла
виј е, најв иш е због стрељ ањ а ђака и чињ ен иц е да је сам о за сед ам
сат и стрељ ан огроман број нед уж них људ и. Управ о због тог а, као
симб ол вел иког страд ањ а нев ин их жрт ава, био је јед ан од крун
ских доказ а кој е је југос лов енс ка Држ авн а ком ис иј а за утврђ ивањ е
злоч ин а окуп атор а и њихов их пом аг ач а пред ал а Међ ун ар одн ом су
ду у Нирн берг у у свом Изв еш тај у. Тај злоч ин био је през ентован
на Суд у 18. феб руа р а 1946. год ин е од сов јетс ког туж ио ц а Смир
нова и унет у судс ке бел еш ке као доказ. Ипак, за Краг уј евачк и
октоб ар ниј е се наш ло мес та у Нирн берш кој пресуд и, због чег а је
пос тој ал а благ а огорч ен ост јавн ог мњењ а у Југос лав иј и.
Треб а подс ет ит и да многе злоч ин е поч ињ ен е у Југос лав иј и
предс тавн иц и сов јетс ког туж ил аш тва нису изн ел и или су их сам о
нап ом ен ул и у кратк им црт ам а. Ипак, дос иј е о Краг уј евачком ок
тоб ру исп ун ио је свој зад ат ак, јер је светс ко јавн о мњењ е, преко
Нирн берш ког проц ес а, најз ад упоз нато са тим траг ичн им дог ађ а
јем кој и је зад ес ио стан овн иш тво Југос лав иј е током Другог свет
ског рат а.
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Резиме

У Другом светском рату немачки окупатор је 19, 20. и 21. октобра
1941. године у Крагујевцу починио један од најкрвавијих ратних злочи
на на територији Југославије. У та три дана стрељано је 2.796 грађана,
а том масовном убијању недужних цивила додатни епитет трагичности
дало је страдање ђака.
Југословенска Државна комисија за утврђивање злочина окупа
тора и њихових помагача, која је основана 30. новембра 1943. године,
имала је за задатак утврђивање одговорности и проналажење и привође
ње свих злочинаца одговорних за злодела у Југославији, па се Комисија,
између осталог, бавила и стрељањем цивила у Крагујевцу.
Ратни злочин у Крагујевцу нашао је место у оптужници коју је Ју
гославија поднела, са још 11 земаља, новооснованом Међународном вој
ном суду у Нирнбергу 26. децембра 1945. године. Због начина извршења
и окрутности коју је показао окупатор Комисија је тај злочин сматрала
за један од крунских доказа против ратних злочинаца и организација ко
јима се судило у Нирнбергу.
Крагујевачки октобар представио је на Суду совјетски тужилац
Смирнов 18. фебруара 1946. године што је Суд прихватио као доказ.
Југословенска делегација на Нирнбершком суђењу била је задовољна
Смирновљевим презентовањем тог злочина, али не и коначном нирнбер
шком пресудом у којој се за ратни злочин у Крагујевцу није нашло места.
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ХРВАТСКА ПРОТИВ СРБИЈЕ И МЕЂУНАРОДНИ СУД ПРАВДЕ
1999-2015: ГЕНОЦИД КАО ПОЛИТИЧКИ АРГУМЕНТ
Сажетак: Хрватска тужба пред Међународним судом правде (МСП)
против Савезне Републике Југославије (СРЈ), поднета у јулу 1999. представља
својеврстан правни одговор на тужбе коју је СРЈ поднела против НАТО+а пред
истим међународним судом неколико недеља раније. Захтев Републике Србије
у новембру 2008. да МСП изнесе саветодавно мишљење о независности Косо
ва у правном смислу је такође у вези са прихватањем надлежности МСП у слу
чају Хрватска против Србије исте године и месеца. Формалноправна процеду
ра бирања судија МСП која не предвиђа право вета сталних чланица Савета
безбедности Уједињених нација (СБ УН) омогућава такав начин рада судских
већа МСП. Из тог разлога пресуда у случају Хрватска против Србије из 2015.
године није била баш повољна за Србију. Та пресуда у правном смислу сми
слу представља јасан пример занемаривања правних чињеница, међународног
јавног права и неприкладне аналогије на штету једне стране у спору, као и зло
употребе Конвенције о спречавању и кажњавању геноцида.
Кључне речи: Србија, МСП, међународно јавно право, Хрватска, НА
ТО, Косово, геноцид.

1. Контекст подношења тужбе Хрватске против Србије за кршење
Конвенције о геноциду у јулу 1999. године
Немачки правник Карл Шмит написао је да се сваки закон мора
посматрати у контексту у којем је донет.1 Исто се може рећи и за под
ношење тужбе или покретање судског спора пред Међународним судом
1 Шмит. К., Три врсте правнонаучног мишљења, Досије, Београд 2003, стр. 32.
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правде (МСП). Хрватска је у јулу 1999, четири године после завршетака
грађанског рата у тој бившој југословенској републици, изненада подне
ла тужбу против СРЈ. Какав је био правни контекст у којем је та тужба
поднета, шта је обележило тај контекст? Могло би се навести неколико
догађаја. Нешто раније, исте те 1999. године без одобрења Савета без
бедности Уједињених нација НАТО је извршио оружани напад на СР
Југославију. Према Повељи УН то је био акт дерогирања међународног
јавног права успостављеног након 1945. године. У Повељи УН (у чла
ну 2) наводи се да су све чланице УН дужне да своје спорове решавају
мирним путем. С друге стране, НАТО није свој „спор“ са СРЈ решавао
мирним путем 1999. године.1 НАТО је нарушио територијални интегри
тет и суверенитет СРЈ (који се гарантује свакој чланици УН у члану 2
Повеље). Такође, нерешен или „хибридни“ правни статус СРЈ у УН (у
периоду 1992–2000. година, како га дефинише проф. др Миленко Крећа)
није давао за право НАТО-у да нападне СРЈ. Југославија није била ис
кључена из УН нити је била непријатељска или поражена држава (неч
ланица УН) у смислу статуса Јапана или Немачке 1945. године. Такође,
1999. није била донета ни одговарајућа резолуција Генералне скупшти
не УН (попут оне усвојене за Северну Кореју 1950. године), а која би
омогућила употребу силе НАТО-а без дозволе Савета безбедности УН
у случају да једна од сталних чланица СБ УН не учествује на седници.2
СБ УН није утврдио ни да је СРЈ у контексту члана 24 Повеље
УН нарушила међународни мир и безбедност. Коначно, СРЈ није напа
ла ниједну државу чланицу НАТО-а, нити је помагала сецесионистичку
побуну у некој од тих држава. Зато члан 5 НАТО уговора из 1949. године
о колективној самоодбрани није могао бити примењен када се радило о
односима СРЈ–НАТО 1999 године.3 Према глави VII Повеље УН (или
1 Довољно је погледати пресуду МСП у спору Никарагва против САД из 1986.
године и биће јасно да је НАТО прекршио међународно право оружано помажући та
козвану Ослободилачку војску Косова (ОВК). Посебно је питање са аспекта међуна
родног јавног права у чему је био спор између НАТО-а и СРЈ. НАТО није био у стању
рата са СРЈ. Та држава није ни напала ниједну државу чланицу НАТО-а, тако да члан 5.
Устава или Статута НАТО-а који омогућава колективну самоодбрану није могао бити
примењен. Такође, понуђени споразум из Рамбујеа је имао све одлике ултиматума. НА
ТО није у контексту члана 33. Повеље УН био страна у спору. Види више о Рамбујеу и
сукобима на КиМ пре њега у: Елзесер Ј., Ратне лажи: од косовског сукоба до процеса
Милошевићу, Јасен, Београд 2004.
2 Види више о томе у: Костић С., Међународни односи и међународно право,
Школска књига, Загреб 1966, стр. 322 ( у даљем тексту: Костић С., н. д.,).
3 О међународном хуманитарном праву и савременим тенденцијама у овој гра
ни прави и повезаности са међународним кривичним правосуђем види у: Касезе А.,
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познатом члану 42) НАТО није имао дозволу СБ УН да предузме оружа
ну акцију против СРЈ. У том смислу, није било ни споразума (у складу
са чланом 43 Повеље УН) о сарадњи између НАТО-а и УН који би имао
за циљ оружане акције против СРЈ.1 (Исто тако, ни Комитет војних шта
бова сталних чланица УН није донео оперативну одлуку да се примени
сила против СРЈ 1999. године.)2
Године 1999. само је СРЈ у смислу међународног јавног права
имала право да примењује силу. Повеља УН (која забрањује употребу
силе у међународним односима) у члану 51. даје право на самоодбрану
државама које су нападнуте. Дакле, те 1999. године дошло је до грубог
кршења међународног јавног права и то је трајало месецима. То је био
међународни контекст уочи подношења хрватске тужбе. У том контексту
Хрватска изненада подноси тужбу којом би да ретроактивно обухвати
догађаје који су већ били изгубили на актуелности.3
На такав закључак о контексту у часу када је поднета хрватска
тужба указују и још неке (неспорне) чињенице. НАТО је у периоду од
марта до јуна 1999. више пута прекршио одредбе међународног хума
нитарног права.4 НАТО је у априлу 1999. починио нападе који су били
у супротности са међународним хуманитарним правом кодификованим
у Женевским конвенцијама из 1949. и додатним Протоколима из 1977.
године. Те чињеницу јасно констатује Амнести интернешенел (у свом
Међународно кривично право, Београдски центар за људска права , Београд 2005, стр.
524-541.
1 Повеља УН прописује да такав споразум дефинише број оружаних снага који
би учествовао у одређеној оружаној акцији коју је одобрио Савета безбедности УН.
Тај споразум мора бити ратификован од држава које су учествовале у његовом потпи
сивању. Ништа слично није се десило 1999. године. Штавише, у случају Грчке било је
озбиљних неслагања у оквиру самог НАТО-а. Слично се дешавало и у Италији, види
више у: Лекић М., Мој рат против рата, Службени гласник, Београд 2007, стр. 52.
2 Последњи пут је заседао 1950. године. Сам Комитет начелника војних штабова
деценијама није био заживео у пракси због неслагања између сталних чланица Савета
безбедности УН. Види више о томе у: Костић С., н. д., стр. 235.
3 О злочину против мира види у: Аврамов С., Крећа М., Међународно јавно пра
во, Правни факултет, Београд 2008, стр. 571-602, и Крећа М., Међународно јавно право,
Правни факултет, Београд 2012, стр. 664. Крећа, на пример, наводи да су основни изво
ри за дефинисање агресије Нинрбершки статут, Резолуција Генералне скупштине УН
из 1974. године, пресуда Међународног суда правде из 1986. године.
4 Милош Кнежевић користи несумњиво реалнији и адекватнији израз за акцију
НАТО-а, коју назива „Немилосрдни анђео“ и примећује да је међународна заједница
тада стављена пред дилему која је организација важнија за будућност човечанства –
ОУН или НАТО. Види више о томе у: Кнежевић М., Крстарећа демократија: агресија
НАТО на Југославију, Биро Радунић, Београд 1999, стр. 99-103.
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документу од јуна 2000. године) упоређујући забране из члан 52. Прото
кола I из 1977. и бомбардовање 1999. године. „Овај напад првенствено
крши правило пропорционалности дефинисано чланом 51-5-б Допун
ског протокола I, штавише крши и обавезу да се упозори становништво
на прикладан начин прописан чланом 57-2-ц истог Протокола.“1
Зашто се Хрватска одлучила да поднесе тужбу против Србије
управо те године када су правници широм света од Амнести интерне
шенела до МСП разматрали догађаје који нису имали директне везе са
Хрватском ?2
2. Подношење тужбе Хрватске против СРЈ 1999. због кршења Кон
венције о геноциду и прихватање надлежности МСП у том случају
2008. године
Хрватска је поднела тужбу против Србије Међународном суд
правде 2. јула 1999. године. СРЈ је оптужена да је прекршила Конвенци
ју о спречавању и кажњавању злочина геноцида (Конвенција о геноци
ду). Или, само неколико недеља након завршетка противправне опера
ције НАТО-а против СРЈ и тужби које је Београд поднео против НАТО
држава због кршења Конвенције о геноциду. Прецизније, 1999. године.
Србија је поднела тужбе пред Међународним судом правде против де
сет НАТО држава. Србија није поднела тужбе против свих држава чла
ница НАТО-а, јер неке од њих не признају јурисдикцију Међународног
суда правде, на пример, САД након спора са Никарагвом 1986. године.
Србија је у тужбама навела да су државе чланице НАТО-а прекршиле
Конвенцију о геноциду из 1948. године. Такође, СРЈ је 29. априла 1999.
1 Сасоли М., Бувије А., Како право штити у рату: случајеви и документа, Ме
ђународни комитет Црвенога крста, Београд 2003, стр. 107. Амнести интернешенел
тим поводом наводи да се седиште Радио-телевизије Србије није могло дефинисати као
војни објекат који је „ефикасно“ доприносио војној акцији југословенских снага без
бедности 1999. године на Косову и Метохији. Такође, НАТО није могао да докаже ди
ректну везу између операција југословенске војске и полиције на Косову и Метохији и
емитовања програма РТС-а (преко емисија РТС-а нико није давао упутства југословен
ским снагама како да се боре на КиМ, још мање им је давао упутства да чине наводне
злочине, истиче Амнести интернешенел) и констатује да је напад на зграду телевизије
био у супротности са члановима 52-57. Протокола I из 1977. године који прописује да
сваки напад мора бити пропорционалан и унапред најављен.
2 На такав закључак указује и чињеница да је НАТО авијација учествовала у на
падима на српске грађане у Хрватској за време операције „Олуја“ 1995. године када је
протерано око 250.000 људи са својих вековних огњишта. Такође, Хрватска је чланица
НАТО-а од 2008. године.
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од МСП тражила и да се уведу привремене мере ради спречавања даљег
бомбардовања. Тачније, да суд, макар формално, позове на прекид
бомбардовања.
Зато се на основу претходног може тврдити да би хрватску
изненадну и ретроактивну тужбу требало посматрати као својеврстан
одговор на тужбу против НАТО-а које је СРЈ поднела. Пре свега,
поступак Загреба био је условљен и јавним истицањем кандидатуре
за чланство у НАТО-у крајем 90-их година претходног столећа и
почетком прве деценије XXI века. (Хрватска је 2008. постала чланица
НАТО). Једино тако може се објаснити аспурдна чињеница да је тужба
поднета четири године након завршетка грађанског рата у Хрватској.
Прецизније, хрватски правници су могли (попут босанских правника
1993)1 да поднесу тужбу против СРЈ још у време трајања грађанског рата
у тој бившој југословенској републици 1991–1995. године. То би било
логично и очекивано. Међутим, они то нису урадили, већ су „чекали“
скоро четири године. Зато се може тврдити да би основни повод (и
узрок) за подношење тужбе против Србије требало тражити у догађајима
који су се одиграли 1999. године. Такође, да су постојали ванправни
мотиви, показује и чињеница да је МСП више од девет година избегавао
да прихвати надлежност у случају Хрватска против Србије. Истине
ради, ситуацију за судско веће је у правном и професионалном смислу
компликовало и то што су у сличним случајевима пред МСП, друга већа
истог суда доносила контрадикторне одлуке. На пример, у случају БиХ
против Србије, МСП је прихватио надлежност кад се радило о кршењу
Конвенције о геноциду. У случајевима СРЈ против НАТО држава, МСП
се прогласио ненадлежним. Те одлуке МСП у случајевима БиХ против
Србије и СРЈ против НАТО држава иначе су биле толико различите и
у супротности са праксом МСП да није било могуће разумети основне
правне постулате које су примењивале судије у та два више него слична
случаја. Прецизније, још је познати српски и југословенски правник
Милан Бартош приметио да је мало вероватно да ће МСП донети одлуке
које су у супротности са оним донетим у сличним случајевима: „Мало
је вероватноће да ће једна уговорница у изолованој акцији добити од
Суда повољније тумачење од онога које је већ дато и које већ признају
уговорнице које су учествовале у првом спору“.2 Ипак, то се десило у
1 Више о босанској тужби против Србије види у: Србија пред Међународним
судом правде, књига 1, Филип Вишњић, Београд 2007.
2 Бартош М., Међународно јавно право–уговорно право, Службени лист СФРЈ,
Београд 1986, стр. 324.
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случајевима у којима је једна од страна била Србија.
Прецизније, после скоро деценијског разматрања, МСП се огласио
надлежним за хрватску тужбу у новембру 2008. године. Ако се има у
виду претходно наведено, да се из судске праксе МСП, када је у питању
Србија, не могу извући јасни правни закључци о начелима на којима се
доносе одлуке о надлежности, онда је јасно да се овакво решење МСП
мора посматрати у ширем контексту.
Или, у истој години и месецу када је Србија у Генералној
скупштини УН успешно покренула покренула поступак за издавање
саветодавног мишљења о независности Косова МСП се прогласио
надлежним за тужбу Хрватске против Србије.1 Да ли се радило о
„случајности“ или о неприкладној правној аналогији?
3. Издвојено мишљење ad hoc судије Миленка Креће
На кршење међународног права приликом прихватања надлежно
сти у спору Хрватска против Србије указао је у свом издвојеном мишље
њу и дугогодишњи српски ad hoc судија пред МСП проф. др Миленко
Крећа.2 Он је те 2008. године написао да је „неприхватљиво“ да се усваја
1 О разликама и сличностима између парнице и саветодавног мишљења пред
МСП види више у: Царић С., Саветодавна мишљења у међународном правосуђу, Слу
жбени гласник, Београд 2009.
2 http://www.icj-cij.org/docket/files/118/14913.pdf Према званичном сајту
Међународног суда правде, Крећа је истакаo:
„On the date of institution of the proceedings, the Respondent was not a Member of
the United Nations as determinative of its jus standiin the circumstances surrounding the
case. The so-called Mavrommatis principle, based on considerations of judicial economy, is
substantially incapable of redressing the lack of jus standiof the Respondent as a mandatory
requirement of a constitutional nature.
„As regards the basis ofjurisdiction, Judge Kreća finds that in the relevant point of time
the Genocide Convention was not applicable between the Parties. Following its admission
to the United Nations on 1 November 2000, the Respondent, acting upon a reminder of the
Secretary-General as depositary of multilateral treaties, expressed its consent to be bound by
the Convention on 6 March 2001. The 1992 declaration, perceived by the Court in closely
related cases as a basis for considering the Respondent a Contracting Party to the Genocide
Convention, is, according to Judge Kreća, for a number of reasons incapable of producing
such effects.
„Judge Kreća cannot concur with the finding of the majority relating to the scope of
the jurisdiction of the Court ratione temporis He finds that only a State in existence, bound by
an international obligation, may commit, or may be attributed to, an internationally wrongful
act that entails international responsibility. The legal existence of the Respondent as a new
international legal person different from its hybrid and controversial position during the
period 1992 to 2000, started in November 2000 by its admission to membership in the United
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хрватска тужба против Србије. Крећа истиче да је статус СРЈ у периоду
1992–2000. година био „контроверзан и хибридан“ и да је решен тек ка
да су УН прихватиле молбу СРЈ за пријем у чланство у новембру 2000.
године. Зато се, истиче Крећа, не може тврдити да је СРЈ била чланица
УН у периоду када је поднета тужба Хрватске. (СРЈ је као нова чланица
примљена у УН 2000. године). Сходно томе, у контексту међународног
права и самог Статута МСП, није се могао повести спор пред судским
органом УН пред Међународним судом правде. (Логично и јасно тума
чење.)
Коначно, кад се ради о надлежности поводом Конвенције о гено
циду (на којој се заснива тужба Хрватске), Крећа указује да је СРЈ при
ступила овој конвенцији тек у марту 2001. године. Прецизније, СРЈ је
овом вишестраном међународном уговору приступила као нова држава
(генералном секретару УН као депозитару Конвенције о геноциду СРЈ
је тек 2001. упутила захтев за приступање). Хрватске тврдње да је СРЈ
као сукцесор ФНРЈ наследила обавезе из Конвенције о геноциду (рати
фиковане 1950. године) после тог регистровања код „главног светског“
депозитара постају беспредметне.
4. Хрватска тужба против СРЈ или геноцид као политички аргу
мент
Коначно, и сама тужба Хрватске је непрофесионално (и брзо) на
писана, и на нивоу је краћег политичког памфлета. Зато се у њој појављују више него контрадикторне конструкције. У тужби (коју је писао и
бивши хрватски председник Иво Јосиповић) стоји да је СРЈ, наводно,
прекршила Конвенцију о геноциду у периоду 1991–1995 година. Та (те
шка) оптужба се заснива на тврдњи да је СРЈ „крива“ за протеривање
Срба из Републике Српске Крајине (РСК) у августу 1995. године. На
водно је СРЈ подстрекивала српске грађане из Хрватске да напусте Книн
1995. године. Истовремено, тадашњи председник Фрањо Туђман их је
позивао да остану.1
Nations. Regarding all three issues included in the objection relating to the submission of
certain persons to trial, provision of information on missing citizens and return of cultural
property, Judge Kreća is of the opinion that the particular dispute does not fall within the
ambit of Article IX of the Genocide Convention“.
1 Види текст тужбе Хрватске на званичном сајту МСП: http://www.icj-cij.org/ho
mepage/. Иначе, у тужби се тврди да је наводно Хрватска имала „неку форму“ државно
сти од краља Томислава до 1918. године. Тај појам не постоји у међународном јавном
праву и потпуно је ирелевантан за процес пред међународним судом, али је постајао у
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Такође, у тужби Хрватске постоји низ историјских „открића“
попут оних о „1000 година“ хрватске државности унутар Мађарске и
Аустро-Угарске коју је насилним путем „укинула“ династија Карађор
ђевића 1918. године. Ако је хрватска државност насилно укинута, како
је могуће да су тадашњи водећи и легитимно изабрани хрватски поли
тичари годинама учествовали у раду југословенског парламента и вла
де? На пример, Владимир Мачек био је потпредседник владе, а хрватске
странке су још пре формалног формирања нове Краљевине Срба, Хрва
та и Словенаца тесно сарађивале са онима из Београда, наводи српски
правник Слободан Јовановић. Такође, Јовановић дефинише суверенитет
као „највишу регулисану силу“.1 С друге стране, у Хрватској је до 1918.
године највиша сила била угарска или аустро-угарска. Дакле, није могло
бити 1000 година државности као што се тврди у непрофесионално на
писаној тужби.
Прећуткује се и правна чињеница да су хрватски политичари
1939. године пристали на формирање Бановине Хрватске са бројним
надлежностима унутар Југославије. Такође, период Бановине Хрватске
„прескаче“ се у тужби и наводи се да је федерално устројство Југослави
је формирано 1943. године. То су више него неозбиљне конструкције у
смислу међународног, али и унутрашњег права.
Посебно је спорна чињеница у смислу међународног права да је
Хрватска тужила СРЈ за догађаје из 1991. године, иако те године нису
постојале ни СРЈ ни Хрватска као самосталне државе (већ су у формал
но-правном смислу биле део СФРЈ). Таква нетачна тврдња износи се и
поред тога што се у самој хрватској тужби признаје да је Хрватска при
зната од ЕЗ и САД 7. априла 1992. године, а од УН 22. маја 1992. године.
На основу таквих тумачења међународног права, Хрватска захтева и на
плату репарација од Србије (Црна Гора је нешто касније изостављена из
тужбе мада се у њој помиње и Превлака).
Такође, не били „доказали“ contradictio in adjecto или нешто што
не постоји у међународном праву, Хрватска је чак тврдила да једна др
жава може да има „обележје чланства у УН“, то је иначе и теза Међу
народног кривичног суда за бившу Југославију (МКСЈ) у случају „Ми
лутиновић“). Тешко је озбиљно разматрати овај оксиморон са аспекта
међународног јавног права (али и обичне логике). Једна држава је или
унутрашњем праву хрватске области у Угарској што није државност већ одређени вид
аутономије. Види више о томе у: Јовановић С., Моји савременици – Никола  Пашић,
објављено као додатак књизи Пашић Н., Моја политичка исповест, НИП Политика,
Београд 2006.
1 Јовановић С., О суверености, Градина, Ниш 1996, стр. 51.
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чланица УН или није. Tо је више него јасно свакоме ко је макар једном
прочитао неки уџбеник из међународног јавног права. Зато је било чуд
но да је МСП уопште узео у обзир разматрање тако написане тужбе.
Исто се може тврдити и за хрватске констатације да је СРЈ 1991.
била држава у настајању, иако је проглашена тек у априлу 1992. године.1
Такође, у тужби се наводи и да је је дезинтеграција СФРЈ почела
1987. године (ниједне негативне речи о конфедералном Уставу из 1974.
године, Масовном покрету у Хрватској, побуни на КиМ 1981. године
и сличном). Затим се у тужби износе тврдње о „демократском“ хрват
ском председнику Туђману који се борио против унитаристичке „хеге
моније“. Такође, према „међународном праву“ (како га схватају аутори
те тужбе) хрватска сецесија од СФРЈ била је „дозвољена“ без обзира на
то што је чак и Устав СФРЈ у члану 5. тражио сагласност свих република
за сецесију („Граница Социјалистичке Федеративне Републике Југосла
вије не може се мењати без сагласности свих република и аутономних
покрајина“, пише у Уставу). С друге стране, сецесија српских области од
Хрватске је наводно била у супротности са међународним правом. Об
јашњење за те контрадикције и правне акробације понуђено је у тврдњи
да је српска сецесија, наводно, имала за циљ да поништи достигнућа
хрватске „демократије“.2 Потребан је заиста мисаони напор да би се те
конструкције повезале са модерним међународним јавним правом ства
раним још од Вестфалског мира 1648. године или са правом на самоо
предељење из Повеље УН.
У сличном пропагандном стилу, који нема додирних тачака са
принципима међународног права већ са једностраним политичким пам
флетима, тврди се да је хрватско руководство покушавало да преговара
са „терористима“. Међутим, пошто они, наводно, нису хтели да „пошту
ју примирје“ које је успостављено Венсовим планом из 1992. године,
Загреб је био приморан да предузме операцију „Олуја“. Коначно, у тужби се примењује и у унутрашњим правима многих земаља кривично
1 Иначе, Хрватска се у поступку пред МСП позивала и на пресуде ССМП у слу
чају „Мавроматис“ из 1924. године да би објасинила ретроактивност својих захтева у
односу на државу која и није ни постојала 1991. године. Више о тој пресуди види у:
Крећа М., Пауновић М., Практикум за међународно јавно право, Досије, Београд 2002,
стр. 104.
2 Затим се наводи да је српско руководство преузело националистичке идеје и
планове из XIX века. То је већ уобичајена матрица која се понавља у пропагадном
дискурсу. Она почиње са Начертанијем Илије Гарашнина, а завршава се са Меморан
думом Српске академије наука и уметности (САНУ). У екстремнијим и површнијим
варијантама се укључују и дела бившег југословенског дипломате и добитника Нобе
лове награде за књижевност Иве Андрића, Петра II Петровића Његоша итд.
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кажњиво оправдавање ратног злочина (са елементима геноцида). Кон
кретно, протеривање око 250.000 хрватских држављана српске нацио
налности из њихових домова 1995. године оправдава се на неозбиљан
начин. Аутори тужбе тврде да их је на то „натерао“ Београд и да је то био
наводни план власти у СРЈ.1
На крају се, ипак, наводи кључна реченица за разумевање поли
тичких мотива, који стоје иза изненадног подношења хрватске тужбе
1999. године (и њеног прихватања од МСП 2008. године). Аутори наводе
да је Београд захтевао од Срба да не живе са другим народима у мулти
етничким срединама у Хрватској, БиХ и „данас на Косову“. Дакле, тужба је писана за време бомбардовања и нема никакве сумње да је била у
вези с њим. У том политичком контексту, аутори хрватске тужбе у скла
ду са својом вербалном акробатиком дају властити „оригинални допри
нос“ међународном јавном праву уводећи нове термине (слично као што
је то радила хрватска власт у лингвистици). Они тврде да је СРЈ наводно
у Хрватској спроводила „етничко чишћење“ („ethnically cleansing“), а на
Косову и Метохији „самочишћење“ („self-cleansing“).
5. Српска контратужба и геноцид у Независној Држави Хрватској
– НАТО и геноцидна намера хрватског руководства 1995. године
Српска контратужба је поднета тек у децембру 2009. године. У
њој се наводе детаљи о припреми операције „Олуја“, о жртвама током
те акције и уништавању српске имовине. Износи се да су се Срби нашли
на мети као делови „националне и етничке групе“. Више него убедљив
доказ за геноцидну намеру пружају Брионски транскрипти у којима се
наводи да Туђман дословно каже да Срби „морају да нестану“. Српска
контратужба обрађује и период 1941–1945. година. Наведен је извештај
комунистичке Државне комисије о злочинима окупатора и њихових по
магача. Наводе се изјаве поглавника Анте Павелића, експертизе вештака
и историчара, мапе, подаци о Јасеновцу (посебно су упечатљиве фото
графије деце жртава у Јасеновцу). У том контексту, изводи се веза из
међу хрватског историјског ревизионизма 90-их и усташког покрета.2
1 Руски историчар Јелена Гускова пише да су НАТО авиони бомбардовали ра
дарске системе РСК из такозваних превентивних разлога. Види више у: Историја југо
словенске кризе 1990–2000, II, ИГАМ, Београд, стр. 243.
2 Више о томе и контексту тог ревизионизма види код америчког историчара
и дипломате: Лемпи Џ., Југославија као историја, Дан Граф, Београд 2004. стр. 187.
Наравно, Хрватска само у једној реченици стидљиво подсећа да је НАТО две недеље
бомбародовао Србе у БиХ (заједно са хрватско-муслиманским снагама на терену), али
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Затим се наводе текстови из западних медија под насловима попут оног
„Туђман и генеза хрватског национализма“ као и интервју бившег за
поведника Јасеновца Динка Шакића хрватским медијима објављен под
морбидним насловом „Обављао сам своју дужност“. Дакле, контратужба је без сумње веродостојније и боље написана од хрватске тужбе.
Међутим, у правном смислу намеће се неколико питања поводом
те контратужбе: Какав је правни смисао подсећања на усташку НДХ,
шта је српска страна тиме хтела да постигне? Да ли се покушало доказа
ти да НДХ има континуитет са Републиком Хрватском?
Ако се то покушало у правном смислу, онда је то била грешка
(може се разумети само као историјско подсећање). Државни континуи
тет између НДХ и РХ не постоји. То је правна чињеница. Њу не мењају
ни очигледне намере дела хрватске јавности и друштва, као и руково
дилаца почевши од Туђмана па надаље, да се рехабилитују опскурне и
мрачне традиције усташког нацистичког покрета помоћу пропагандног
историјског ревизионизма.
Прецизније, српски и југословенски правник Стеван Ђорђевић
пише да је НДХ признало мање од 10 држава.1 Неке де јуре као Шпани
ја, неке де факто потписивањем уговора као Швајцарска, или отварањем
представништва НДХ при Ватикану. Такође, НДХ је била у толикој за
висности од страних сила да је Италији предала Далмацију. Зато Ђорђе
вић дефинише НДХ као „помоћни орган окупатора“. Република Хрват
ска никада није преузела дугове и уговоре НДХ. Прецизније, из ничега
(НДХ) се после 50 година прекида не може створити држава. Томе треба
додати и да је Конвенција о геноциду донета после Другог светског рата,
1948. године. Зато у правном смислу има мало ефеката навођење пода
така о геноциду у НДХ у тужби против Хрватске. Зато је било више него
нереално очекивати да ће у МСП бити усвојена српска контратужба за
геноцид. (Онај неспорни из 1941. године се правно не може повезати са
Републиком Хрватском.) Такође, злочин из 1995. године није имао ре
алне шансе да буде квалификован искључиво као геноцид јер се знало
да чак ни српски судија неће гласати за ту правну формулацију. Проф.
др Крећа је тако поступио у спору са Босном 2007. године. Ако српски
судија није хтео да заступа тезу из српске тужбе да је 1995. године почи
њен геноцид, онда тешко да су судије из других држава могле да поступе
другачије!
Зато се може закључити да српска контратужба за геноцид није
на жалост, ту чињеницу није користила српска страна у својој одбрани и контратужби.
1 Ђорђевић С., О континуитету држава, Научна књига, Београд 1967, стр. 81.
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постигла ни минималан ефекат. Ако није усаглашен ни правни став су
дије и заступника тужбе поводом заједничког наступа пред МСП можда
и није требало ни учествовати у процесу пред МСП и трошити време (и
средства) ради доказивања општепознатих чињеница о нелегалној вој
ној операцији хрватске војске. Тачније, учествујући у процесу и конфу
зно се бранећи од бесмислене и апсурдне хрватске тужбе за геноцид,
наша делегација је несвесно дала легитимитет хрватској тужби и омогу
ћила неприкладну аналогију и изједначавање две тужбе. Такозвана ком
промисна пресуда у случају „Хрватска против Србије“ то је показала у
фебруар у 2015. године. Српска страна није имала ни храбрости да по
тенцира улогу НАТО у хрватском злочину 1995. године иако је општепо
знато да је су НАТО авиони бомбардовали положаје Војске РСК. Дакле,
геноцидна намера исказана у Брионским транскриптима имала је подр
шку на Западу. Нема ни речи о томе у српској контратужби, очигледно
због политичких разлога.
6. Пресуда у случају „Хрватска против Србије“ 2015. године
У фебруар у 2015, МСП је (очекивано) направио неприкладну
аналогију и одбацио хрватску тужбу и српску контратужбу истовреме
но. Најутицајнији српски штампани медији су на насловним странама
доносили извештаје из Хага уочи (и након) доношења пресуде у спору
са Хрватском. Затим је отворена бурна јавна расправа да ли Србија треба
да буде задовољна пресудом. У тим спорењима су учествовали и најви
ши руководиоци Републике Србије и Републике Српске. С друге стране,
избегличка удружења и таблоиди су жестоко нападали српског ad hoc
судију Миленка Крећу јер је гласао за одбацивање српске контратужбе
за геноцид. Он је објашњавао да се ради о злочину против човечности, а
не о геноциду (и да је такав став заступао у процесу БиХ против Србије
када је гласао за одбацивање тужбе из Сарајева). Данима су те расправе
и реакције доминирале српским јавним дискурсом.
Ништа мање није било бурно ни у Хрватској. У тој држави (чла
ници ЕУ и НАТО) пресуда Међународног суда правде је доживљена као
наводно велика „хисторијска“ неправда. Пресуда је била директно су
протстављена општеприхваћеној флоскули о такозваном домовинском
и праведном рату вођеном против имагинарног агресора из Србије (који
је, иначе, у стварности живео на територији Републике Српске Крајине
неколико векова). Такође, хрватски правници су упорно покушавали да
докажу (немогућу) конструкцију из хрватске тужбе по којој су Срби „са
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ми себе“ протерали из Хрватске. Да је Хрватска ипак била задовољни
ја исходом показује следећа чињеница: хрватски министар иностраних
послова Весна Пусић марта 2015. године јавно је предложила поступак
пред Међународним судом правде због границе на Дунаву.
Да ли је Србија могла очекивати повољну пресуду у спору са
Хрватском? Тешко, показује хронологија догађаја у периоду 1999–2015.
година Пре свега, хрватска тужба је поднета као својеврстан одговор на
тужбе која је СРЈ поднела против држава чланица НАТО-а 1999. године.
Имала је за циљ и да „препоручи“ Хрватску за чланство у НАТО-у. Тако
ђе, имала је за циљ да скрене пажњу са кршења међународног хумани
тарног права 1999. године.
Зато је хрватска тужба писана непрофесионално и на правном ни
воу који је испод разговора дугогодишњих неуспешних студената прав
ног факултета. Да ли је Србија била свесна те чињенице када је про
гласила да је задовољна пресудом МСП? Да ли се могу упоређивати
истинити наводи из српске контратужбе и хрватског памфлета? Зашто је
уопште дат легитимитет хрватској тужби? Зашто нису усаглашени ста
вови између српске делегације и судије? Да ли је фокус за доказивање
кршења Конвенције о геноциду био на 1941. или 1995. години? Зашто се
занемаривала улога НАТО-а у геноцидној намери хрватског врха?
У том контексту сматрамо да је одбацивање хрватске тужбе и
српске контратужбе био очекивани компромис на штету наше државе.
Такође, оно што је одмах требало да изазове забринутост јесте
чињеница да је МСП 2008. године (након скоро деценије) прихватио
надлежност у овом случају. Прецизније 2008. године у новембру, истог
месеца и године када је Генерална скупштина УН прихватила српски
предлог да се МСП изјасни о легалности декларације о независности
такозваног Косова, МСП је прихватио надлежност за хрватску тужбу.
Тешко да је то била случајност!
Године 2010. поднета је српска контратужба. Међутим, и тај
правни покушај Србије је већ 2012. године озбиљно уздрман ослоба
ђајућим пресудама МКСЈ у случају генерала Анте Готовине.1 Жалбено
1 Србија је поднела контратужбу против Хрватске тек 2009, позивајући се изме
ђу осталог на геноцид у НДХ 1941–1945. и на ослобађајуће пресуде Јовици Станишићу
и Франку Симатовићу у МКСЈ. Међутим, није било неочекивано да МКСЈ прогласи
ирелаватним за злочине у НДХ јер су се догодили пре доношења Конвенције о гено
циду 1948. године. Што се тиче позивања на пресуде МКСЈ, оне су још неповољније за
Србију ако се узме у обзир ослобађајућа у случају Анте Готовине управо за догађаје из
1995. године. Више о раду Међународног кривичног суда за бившу Југославију види у:
Хашки трибунал између права и политике, приредио Јован Ћирић, Институт за упоред
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веће МКСЈ тада је утврдило да је напад на град Книн био легитиман.
Жалбено веће је укинуло стандард од 200 метара грешке када се радило
о гранатирању и тако ослободило хрватске генерале од одговорности за
разарање цивилних објеката. То је такође требало да буде упозорење за
наше правнике. МСП се често у свом раду позива на пресуде МКСЈ, а и
српска страна се позвала на пресуде у случају „Станишић и Симатовић“.
Какве се поуке могу извести из тих догађаја у периоду 1999–2015.
година? Пре свега, наши правници морају да разумеју да поступак пред
МСП има своје специфичности које су проузроковане процедуром бира
ња судија у УН. Непостојање права вета сталних чланица СБ УН (у на
шем случају Русије и Кине) омогућава да већину у судским већима МСП
имају западне државе. Прецизније, те државе имају већину у Генералној
скупштини УН која има значајну улогу при бирању судија МСП. Још је
чувени југословенски и српски правник Милан Бартош писао о том по
литичком утицају на рад судија МСП. Он је, наиме, као југословенски
члан Комисије за међународно право УН још 50-их година прошлог века
истакао да апсолутне објективности међународних судија једноставно
нема. Они су природно везани за државе из којих долазе: „Судије су ма
ње или више везане за одређена идеолошка схватања, друштвено по
рекло, политичке ставове, правне системе, што се може одразити и на
начин и садржину њиховог тумачења“.1 Такође, немачки правник Карл
Шмит пише слично о ставовима правника.2 Српски правник Слободан
Јовановић је чак написао књигу о утицају средине и културе на ставове
интелектуалаца.3
Зато је било помало наивно очекивати објективност у раду судија
МСП кад се ради о случајевима у којима је једна од страна Србија а на
супрот њој је чланица неког великог војног или економског савеза. Тач
није, објективности, професионалности и неутралности није било чак
ни у саветодавном мишљењу о независности Косова 2010. године, иако
се тада чинило да је међународно право апсолутно на страни Србије
(јер је начело територијалног интегритета у међународном праву испред
права на самоопредељење). Међутим, већина судија је 2010. негирала
но право, Београд 2013. О раду МСП у случају босанске тужбе више у: Quigley Ј., The
International Court of Justice as a Forum for Genocide Cases – „Case Western Reserve“,
Journal of International Law,Volume 40. Issue I 2007-2008.
1 Бартош М., Међународно јавно право-уговорно право, Службени лист СФРЈ,
Београд 1986, стр. 330.
2 Шмит К., Три врсте правнонаучног мишљења, Досије, Београд 2003, стр. 33.
3 Јовановић С., Културни образац, Стубови културе, Београд 2009.
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чак и значај Резолуције 1244 као гаранта територијалног интегритета
Србије и донела је одлуку која је била неповољна за Србију.1 Дакле, ако
интереси земаља из којих потичу то захтевају, судије МСП ће негирати и
резолуције СБ УН. (Доносиће контрадикторне и међусобно искључују
ће одлуке о надлежности поводом Конвенције о геноциду у случајеви
ма БиХ против Србије и Србија против НАТО држава.) Зато политички
компромис и неприкладна аналогија на штету Србије који је суштина
пресуде судског већа у случају Хрватска против Србије из 2015. године
није био неочекиван. То је основна поука за српске правнике из случаја
„Хрватска против Србије“ 1999–2015. јер consilii praeccipitis assecla pa
enitentia.
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Croatia against Serbia and International Court of Justice 1999–2015: Genocide as a
political argument
Summary
Illegal actions of NATO against Yugoslavia in 1999 led to the secession of Koso
vo as well as to Croatian lawsuit in ICJ. The advisory opinion on Kosovo’s independence is
related with accepting the jurisdiction of the ICJ in the case of Croatia against Serbia 2008.
Electoral system of ICJ judges, without veto power of permanent members of the SB UN,
provided political influences on the court former judgments. That is the reason for Serbia to
expect the verdict in the case of Croatia against Serbia in 2015. with skepticism.
Keywords: Serbia, public international law, the International Court of Justice, NA
TO, Croatia, Kosovo, genocid

Croatian lawsuit was filed in response to a lawsuit that was filed by
SRJ against the NATO member states in 1999 that had the objective to recom
mend Croatia for membership in NATO and to draw attention to violations of
international humanitarian law committed by NATO in Serbia in 1999. The
refore, the Croatian complaint is written unprofessional and on a legal level
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that is below the universal practice of the oldest international court. However,
what is of concern is the fact that MSP 2008 (after almost 10 years) accepted
jurisdiction in this case. Specific ally, in November 2008, the same month and
year when the UN General Assembly adopted a Serbian proposal to SMEs
refer the question of the legality of the declaration of independence of the socalled Kosovo accepted the jurisdiction of the Croatian lawsuit.
Logical interpretation shows that there is a connection between the
above procedures SMEs. It is politically motivated by the Western countries
not only because Croatia, meanwhile, became a member of NATO. It took in
2008 to draw attention to the unlawful proclamation of independence. Also,
the acceptance of jurisdiction is due to the method of selecting judges SMEs.
The absence of a right of veto by the permanent members of the SB the UN
Security Council allow that the majority of SMEs in panels have Western
states and NATO countries that took part in actions against Serbs in Croatia
and Kosovo and Metohija. More specifically, these countries have a majority
in the UN General Assembly, which plays an important role in choosing the
ICJ judges.
It was therefore naively to expect objectivity in the work of the ICJ
judges when it comes to cases in which one of the parties to Serbia. Specifi
cally, objectivity, professionalism and neutrality was not even in the advisory
opinion on Kosovo’s independence in 2010, although at that time it seemed
that international law is absolutely (and undisputed) on the side of Serbia be
cause the principle of territorial integrity in international law in front of the
right to self-determination. So if political interests requir e it, the ICJ judges
will negate the SB resolution of the UN.
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Малишевский Николай (Минск, Беларусь),
докторант Российского университета дружбы народов
ПРОБЛЕМА ГЕНОЦИДА РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ
В ДУДАЕВСКОЙ ЧЕЧНЕ 1990-Х ГГ. В СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ
Начиная с 1980-х годов в республиках Северного Кавказа и, пре
жде всего в Чечне, где к власти шли национал-шовинисты, стали наби
рать силу антирусские настроения. При активном содейс твии местных
советско-партийных кланов (и негласной поддержке центральной вла
сти), под видом национально-культурных обществ, создавалось ядро бу
дущих сепаратистских организаций1. Одновременно происходила «на
ционализация» административного аппарата, правоохранительных ор
ганов и управленческих структур.
На бытовом уровне стала набирать силу травля русского и каза
чьего населения. Все чаще звучали лозунги: «Русские, убирайтесь вон»,
«Долой русских оккупантов». По словам генерала Валерия Баранова,
«резкий отток русскоязычного населения был вызван в первую очередь
сменой политического режима и проводимой им (Дудаевым) политикой
геноцида в отношении русскоязычных граждан»2.
В период безраздельного господства режима Дудаева, на боль
шей части территории Чечни возник заповедник бандитизма. Уровень
преступности вырос с 1990 года в 7 (семь) раз. Только умышленных уби
1 Бармин Ф. Геноцид в Чечне // Спецназ России. - N 2 (65), 2002.
2 Гродненский (Малишевский), Н. Н. Первая чеченская: история вооруженного
конфликта / Николай Гродненский. - Минск: ФУАинформ, 2007. - с. 235.; Савельев
А. Черная книга Чеченской войны (2000) Аналитический доклад / А.Савельев
[Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа: /http://www.savelev.ru/books/
content/?b=6. – Дата доступа: 17.12.2004.
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йств в 1991-1994 было совершено более двух тысяч. Большинство из
убитых – русские1. Подавляющее большинство преступных акций – гра
бежи, изнасилования, убийства – было направлено именно против рус
ских.
Фактически речь можно вести о геноциде, т.е. действиях, совер
шаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, какуюлибо национальную, этническую, расовую или религиозную группу на
определенной территории. В настоящее время историография данной
проблемы на русском языке представлена следующим
 и публикациями:
1) многочисленными свидетельствами очевидцев и жертв, во
шедшими в монографии и исследования по тематике вооруженного кон
фликта в Чечне2;
2) документами и свидетельствами, собранными представителя
ми спецслужб и журналистов3;
1 Кольев А.Н., Рогозин Д.О. Чеченский капкан: [Причины и последствия Чечен.
войны 1994-1996 гг.] / Кольев Андрей Николаевич; Предисл. Рогозин Дмитрий Олегович,
Кол. авт. Конгресс рус. общин. – Б.м.: Серии б/и, 1997. – 188 с.; Кольев А. Чеченский
капкан / Андрей Кольев. - М.: Препринт, 1997 – 204 с.; Гродненский (Малишевский) Н.
Первая чеченская: история вооруженного конфликта / Николай Гродненский. - Минск:
ФУАинформ, 2007. - 715 с.; Куликов А., Лембик С. Чеченский узел. Хроника воору
женного конфликта 1994-1996 гг. / Куликов Анатолий Сергеевич; Лембик Сергей
Анатольевич. - Москва: Дом педагогики, 2000. - 295 c.; Мяло К. Россия и последние
войны ХХ века. – М.: Вече, 2001. – 450 с.; Чечня. Белая книга [сост. П.В.Романов]. - М.:
РИА «Новости» Росинформцентр 2000. - 173 с.; Тишков В.А. Общество в вооруженном
конфликте. Этнография чеченской войны. - М.: Наука. - 2001, - 551 с.; Вторжение в
Россию. – М.: «Экспринт», 2003. – 304 с.
2 Чеченская трагедия. Кто виноват / Ред. Ю.В.Николаев. - М.: РИА “Новости”,
1995. - 112 с.; Чечня. Белая книга / Сост. П.В.Романов. - М.: РИА “Новости”:
Росинформцентр, 2000. - 173 с.; Белая книга российских спецслужб. Москва, 1996. 225 с.; Михайлов А. Чеченское колесо: генерал ФСБ свидетельствует. – М.: Совершенно
секретно, 2002. – 320 с.; Карпов Б. Смирнов О. Внутренние войска: Кавказский крест.
- М.: Война и мир, 1997. – 304 с.; Карпов Б. Внутренние войска: Кавказский крест-2. М., ФИД «Деловой экспресс», 2001. – 281 с.
3 Кондратьев Ю. Грозный. Несколько дней / Ю. Кондратьев [Электронный
ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http:// www.warchechnya.ru/stuff/istoricheskaja_
literatura/jurij_kondratev_groznyj_neskolko_dnej/1-1-0-9. – Дата доступа: 07.02.2015.;
Канич М. Забытый геноцид (Чечня: 1990-2005) / М. Канич [Электронный ресурс]. –
2015. – Режим доступа: http://www.zvezda.ru; ndpr.ru. – Дата доступа: 07.02.2015.; Канич
М. Забытый геноцид (часть 1) // Полярная Звезда: журнал. — 13.10.2006. / М. Канич
[Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://zvezda.ru/politics/2006/10/13/
genocide_1.htm. – Дата доступа: 07.02.2015.; Канич М. Забытый геноцид (часть 2) //
Полярная Звезда: журнал. — 20.10.2006. / М. Канич [Электронный ресурс]. – 2015.
– Режим доступа: http://www.zvezda.ru/politics/2006/10/20/genocide_2.htm. – Дата
доступа: 07.02.2015.; Соколов-Митрич Д. Забытый геноцид // Известия, 28 января
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3) свидетельствами представителей русскоязычного населения
Чечни о ситуации в республике, предшествовавшей началу активной
фазы конфликта и преследованиях на этно-конфессиональной почве,
представленные материалами и свидетельствами в масс-медиа и пери
одических изданиях1;
4) тематическими публикациям
 и книжного плана, посвященны
ми непосредственно геноциду русскоязычного населения Чечни режи
мом Дудаева-Масхадова2;
5) материалами и документами депутатов и парламентских ко
миссий Государственной Думы РФ по исследованию причин и обстоя
тельств возникновения кризисной ситуации в Чеченской Республике3;
6) в отдельную подгруппу можно выделить коллективные откры
тые письма и обраще ния русскоязычных жителей Чечни, направлявших
ся на имя президента России Б.Ельцина и представителей федеральных
властей, в которых перечислялись многочисленные факты преступле
ний против русских со стороны сторонников дудаевских боевиков (не
которые из них приводятся ниже).
Следует особо отметить, что с начала 1990-х гг. любые, даже са
мые варварские преступления против русских практически не только не
расследовались, порождая безнаказанность со стороны националисти
ческих сил, но и просто замалчивались чиновниками горбачевского и
ельцинского режима. Все это вынуждало русских покидать места своего
исконного проживания, уезжать в Центральную Россию.
К концу 1980-х годов этот процесс приобрел обвальный харак
тер. Например, в 1988 году город Грозный покинуло около 8 тысяч рус
2005. – с.3.; Бармин Ф. Геноцид в Чечне // Спецназ России. - N 2 (65), 2002.; Баранов В.
От военных действий к выполнению полицейских функций // Военно-промышленный
курьер, № 4 (120). 01 — 07.02.2006.
1 Геноцид русских в Чечне: рассказывают русские жители Чечни. Сборник.
Вып. 1.; Соколов–Митрич Д. Нетаджикские девочки. Нечеченские мальчики. – Москва:
Яуза, 2007. – 316 с.
2 Савельев А. Черная книга Чеченской войны (2000) Аналитический доклад /
А.Савельев [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа: /http://www.savelev.ru/
books/content/?b=6. – Дата доступа: 17.12.2004.; Бурлаков М. Геноцид Русского народа
в Чечне / М. Бурлаков [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: communitarian.
ru/publikacii/genotsid_russkogo_naroda/genocid_russkogo_naroda_v_chechne_chast_i_
soyuz_kremlya_i_ichkerii_20112013. – Дата доступа: 17.05.2015; Комиссия Говорухина
[Материалы Парламентской комиссии Государственной Думы по исследованию
причин и обстоятельств возникновения кризисной ситуации в Чеченской Республике].
М.: Лавента, 1995. - 96 с.
3 Бармин Ф. Геноцид в Чечне // Спецназ России. - N 2 (65), 2002.
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ских, в 1989 году - 19 тысяч, в 1990 году уже выехало более 60 тысяч.
Существенно изменился этнический состав казачьих станиц Наурского,
Шелковского, Грозненского и Сунженского районов республики. В эти
станицы в 1980-х годах началось активное переселение чеченцев из гор
ных районов Чечни1. К началу 1990-х годов в Чечне были созданы все
условия для начала открытого террора и геноцида русского населения.
Причины этого следующи
 е.
Во-первых, в Грозном большинство руководящих постов, осо
бенно в силовых структурах, заняли чеченцы. Во-вторых, этнический
состав городов (Грозный, Гудермес, Аргун) изменился в сторону прео
бладания «коренных жителей». В станицах, исконно принадлежавших
русским казакам, появился значительный процент (от 20 до 50) пере
селенцев из горных районов. В-третьих, были созданы массовые поли
тические и общественные организации антирусской направленности
(«Народный фронт», «Вайнахская демократическая партия» во главе с
Зелимханом Яндарбиевым, партия «Исламский путь» во главе с Бисла
ном Гантамировым, «Зеленое движение» (экологи) во главе с Р. Гайта
мировым и ряд других), пользовавшиеся расположением и поддержкой
местного руководства. Эти организации располагали группами боеви
ков. А их смычка с «национализированными» органами МВД открывала
доступ к огнестрельному оружию.
Одним из первых документально засвидетельствованных актов
является нападение на станицу Троицкая 28 апреля 1991 года. Вот как
описывает это событие очевидец: «…Подбежав к окну, которое выходит
на улицу, я увидела, что вся наша улица заполнена машинами; множе
ство мужчин, в руках которых ружья, пистолеты, ножи. Они стреляют,
кричат, свистят, как дикая орда. Мимо проезжал русский мужчина на
«Жигулях», его остановили, вытащи
 ли, стали бить, автомобиль пере
вернули. Весь этот кошмар длился 7-10 минут, затем все сели в машины
и поехали в сторону ст. Орджоникидзевской. Только они уехали, подъе
хала милиция, все люди повыходили, стали кричать, женщины плакать.
А эта толпа уже виднелась возле центральной остановки. Затем вся эта
колонна автомашин стала возвращаться и, не доезжая до нас, свернула
на улицу Широкую, ведущу ю в станицу. Я сказала милиционеру: «Смо
трите, вон они поехали в станицу, это они!» Милиция как будто не слы
шит, ходят, рассматривают перевернутый автомобиль, слушают истери
ки перепуганных женщин. И тут я поняла, что мы бессильны, что нас
раздавят, перестреляют, перережут всех, и никто нас не защит ит. Минут
1 Бармин Ф. Геноцид в Чечне // Спецназ России. - N 2 (65), 2002.
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через десять милиция уехала, все люди стали расходиться, а еще минут
через десять произошел второй налет… Добив все, то осталось еще це
лым, они поехали в сторону Карабулака, и мы услышали там, на автобу
сной остановке выстрелы, которые звучали все чаще, крики избиваемых
и бегущих людей. Закрыв ворота на замки, мы убежали из дома и до
темноты вместе с соседями провели в садах и зарослях кустарников. А
по станице то в одной, то в другой стороне слышались выстрелы…».
Стоит обратить внимание на дату налета: 28 апреля 1991 года.
Еще существует Чечено-Ингушская АССР во главе с первым секрета
рем местного комитета партии Доку Завгаевым. За три дня до налета в
станице работала объединенная группа МВД и КГБ республики, которая
изъяла у казаков все оружие (охотничьи ружья)1. И еще одна деталь: ста
ница Троицкая к этому времени оставалась единственной станицей, где
проживало только казачье население, казачьи традиции были здесь осо
бенно сильны, и станичники отказывались продавать дома чеченским
переселенцам. Скорее всего именно это обстоятельство и сыграло реша
ющую роль в выборе мишени для полномасштабного погрома.
По сообщен
 ию депутата Государственной Думы РФ Станислава
Говорухина, возглавлявшего специальную комиссию по происходящему
в республике, озвученного на заседании ГД РФ от 17.03.1995 г., уже к се
редине 1991 года в Чечне сложилась следующаяй ситуация: «В августе и
сентябре 1991 года убивали человек по десять в день, потом по одному,
по два, но зато ежедневно на протяжении всех трех с половиной лет. Гра
били, отнимали квартиры, тогда было распространено объявление: не
торопитесь покупать квартиры у Вани и Маши, все равно они будут ва
ши. Почти у всего русскоязычного населения были отняты автомобили.
А уж как издевались и унижали – и говорить не приходится. Одно слово
применимо к этому – геноцид. И ни один правозащитник не встрепенул
ся!.. Это, конечно, очень странно. Тем более, что сегодня в шифрограм
мах я прочел донесение казака Шаркова – казачьего атамана, в котором
говорится, что он в 1991 году лично в руки Ковалеву передал документы
и видеоматериалы о геноциде в Чечне»2.
После захвата поддерживавшим Дудаева националистическим
Исполкомом ОКЧН власти в Грозном, для русских жителей республики
1 Бармин Ф. Геноцид в Чечне // Спецназ России. - N 2 (65), 2002.; Бурлаков
М. Геноцид Русского народа в Чечне // communitarian.ru/publikacii/genotsid_
russkogo_naroda/genocid_russkogo_naroda_v_chechne_chast_i_soyuz_kremlya_i_
ichkerii_20112013/
2 Говорухин С. Стенограмма заседания Государственной Думы РФ от 17 марта
1995 г.
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начался настоящи
 й ад. Только в 1992 году число зарегистрированных
преступлений возросло на 60%, по наиболее тяжким - почти на 100%,
раскрываемость составляла лишь 25%. По многим из них уголовные де
ла не возбуждались. Например, не проводилось расследование по фак
там убийств с особой жестокостью бывшего заместителя министра вну
тренних дел ЧР Макаренко А.А., проректора местного университета Би
слиев а, похище ния профессора этого же вуза Кан-Калика, труп которого
обнаружили через три месяца.
Вот лишь несколько показаний из десятков тысяч свидетельств
террора в отношении русского населения (приводятся на основании ма
териалов депутата Государственной Думы РФ 1-го созыва (1993-1995
годы) М.П.Бурлакова, впоследствии начальника Министерства по делам
национальностей России)�:
«1 января 1993 года в 3 часа ночи ворвались в масках со стрель
бой к гр-ну Шеховцову П.И., избили его, забили живьем в ящик, матьстаруху загнали в кухню и забили двери, а со двора угнали машину…
12 марта 1994 года ночью был обстрелян из автоматов дом Ми
шустина С. Т. и угнана автомашина.
16 марта 1994 года ночью, ворвались в дом Вострикова А. Во
оруженные люди избили его, говоря при этом: «Дядя, мы работаем по
графику, каждая семья русских у нас в списке». А со двора угнали ма
шину…
А также угнаны автомашины у граждан: Мосиенко М. А., Попова
И. Е., Лабынцева В., Федосеева А. И. и многих других.
Ограблены и избиты старухи: Федорова А., Трикозова М. Л., Ка
зарцева А., Пирожникова В., Ваньшина М., Буханцова М., Матюхина В.,
Малышева А. К., Тиликова, Мишустина Х. В. и много-много других.
22 февраля 1994 года - в 8 часов вечера из дома с постели в ноч
ной сорочке была похище на гр-ка Ковалева Л. и вывезена за пределы
станицы в строну Ачхой-Мартана. Была изнасилована, зверски избита
группой из шести человек и брошена в ночной сорочке, босиком.
24 марта 1994 года из дома была похищена ученица 8 класса На
зарова Лена, была зверски изнасилована группой из шести человек.
13 мая 1994 года. В доме Калиниченко ночью было зверское на
падение: выбиты двери, окна, избиты мать и бабушка, а девочка Оксана
13 лет была в своем же доме изнасилована и увезена в 3 часа ночи в дом,
расположенный за овощехранилище м Ассинского консервного завода,
где зверское изнасилование продолжалось 3-мя лицами.
Грабят и насилуют 70-летних старух, при этом говоря: «Вы, рус
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ские, живете на чеченской земле, и нам нет наказания в наших поступ
ках».
Люди от страха вынуждены за бесценок отдавать свои дома, на
житые своим потом и кровью, переезжая неизвестно куда, не приобретая
себе за эти гроши жилья, некоторые, не выдержав всего этого, лишаются
рассудка, умирают, не доезжая до места… Да когда же правительство
обратить внимание на русских…» (из письма жителей ст. Ассиновская
Сунженского района президенту России).
«Зимой 1992 года у меня и моих соседей чеченцы отобрали орде
ра на квартиры и, угрожая автоматами, приказали выселяться. Я остави
ла в Грозном квартиру, гараж и дачу…» А.Лотникова.
«Из Грозного уехала в марте 1993 года. Моего сына 5 раз граби
ли, снимали с него всю верхнюю одежду. По дороге в институт моего
сына чеченцы сильно избили, проломили ему голову, угрожали ножом.
Меня лично избивали лишь потому, что я русская». И.Чекулина.
«Моя дочь вечером возвраща лась домой. Чеченцы ее затащи
 ли в
машину, избили, порезали. Мы вынуждены были уехать из Грозного»,
Т.Александрова.
«Я выехала из г. Грозного в феврале 1993 года из-за постоянных
угроз со стороны вооруженных автоматами чеченцев. Бросила квартиру,
гараж, автомашину и выехала с мужем. В феврале 1993 года чеченцы
убили на улице мою соседку. Ей пробили голову, переломали ребра, из
насиловали. Из квартиры рядом также была убита ветеран войны Елена
Иванова. В 1993 году жить стало там невозможно. Убивали кругом. С
работы русских стали увольнять без всяких причин. В квартире рядом
убили мужчину 1905 года рождения. Девять ножевых ран нанесли ему.
Дочь его изнасиловали и убили тут на кухне». А.Кочедыкова.
«Дудаевцы ворвались в квартиру моего соседа, его убили, жену
замучили, двум детям открутили головы». И.Шестерова.
«2 декабря 1993 года на автобусной остановке «36 участок» Ста
ропромысловского района г. Грозного 5 чеченцев взяли меня за руки,
отвели за гараж, избили, изнасиловали, а потом возили по квартирам,
где насиловали». Н.Колесникова.
«…Выполняя заказы, мне приходилось посещать дома чеченцев,
практически в каждом доме был русский рабочий-невольник, который
выполнял всю самую грязню работу по хозяйству. Документы у них бы
ли отняты и выехать из Чечни у этих лиц возможностей не было. В слу
чае попытки побега, пойманного либо жестоко избивали, либо убива
ли». Н. Белов.
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Таких свидетельств десятки тысяч1.
Вспоминает житель Грозного Юрий Кондратьев:
«1991. Хрущевка моих родителей стояла в центре, на ул. Пар
тизанской, напротив художественного фонда республики. Со своего че
твертого этажа они собственными глазами наблюдали картину, которая
со временем стала обычной в разных местах города. Возле здания фонда
проходили несколько русских парней. Мимо них проехала Волга, потом
остановилась.
Из нее выскочили несколько вооруженных чеченов и буквально в
упор изрешетили ребят из автоматов. Потом не спеша сели в машину и
так же не спеша уехали. Ни о каких мафиозных разборках речи быть не
могло, у нас такого никогда не водилось. После того что мои родители
увидели, до них наконец дошло что такое “независимая Ичкерия”. Они
оба прошли войну, воевали, но эта картина потрясла их своей бессмы
сленной жестокостью…
1993. Часты были и грабежи поездов и просто убийства, ведь
вошедшие вооруженные молодчики сильно не церемонились, по праву
сильного. Защиты не было никакой, милицию ничего не интересовало.
Проводники предпочитали забиваться в свои купе и оттуда не высовы
ваться, кроме как открыть и закрыть вагон на какой-то станции. Часто
в окна летели камни и пули, поэтому рекомендовалось с наступлением
темноты окна зашторивать. В общем приключений хватало, практиче
ски ни одной поездки без них не обходилось, но мне везло, даже стекло
рассыпавшееся на мелкие крошки от чьей-то пули меня не сильно поца
рапало.
Приезжая домой опять садился за баранку, что бы еще как-то под
работать. С каждым разом это становилось все опаснее. Больше убивали
водителей и угоняли машин. Не обходило это стороной даже чеченцев,
занимавшихся извозом, как и мы с ребятами. Заглянул как-то на стоянке
в окошко жигуля моего соседа – Мовлади, и не увидел у него на сиденье
РГД-шки, которая всегда там валялась.
Забеспокоился, вдруг куда-нибудь завалилась, сядет не заметит,
так может и взлететь нечаянно, а парень нормальный, честно на хлеб
зарабатывает, не разбоем, как его собратья. Пришлось задержаться с вы
ездом, дожидаться его. Наконец нарисовался. Спросил что случилось и
посоветовал поискать куда она упала. Он рассмеялся и сказал что обме
нял ее, показывает мне “макарова”. Я заинтересовался, как же это ему
удалось, ведь граната стоит 5 тысяч, а “макаров” – 60. Рассказал он мне
1 Бармин Ф. Геноцид в Чечне // Спецназ России. - N 2 (65), 2002.

282

Годишњак за истраживање геноцида, св. 8, 2016.

с юмором и очень красочно.
Оказывается он ее всегда в рейсе держал между ног, пассажирам
не видно и всегда под рукой. Вечером остановили свои же сородичи —
трое. Попросили отвезти к автовокзалу. Когда стали приближаться, по
просили завезти в сторону за автовокзал в тихую улочку, которая шла
на кладбище. Сказал что туда не поедет, там он ничего не забыл, и если
хотят, могут туда пешком дойти. Один из пассажиров вытащил пистолет,
предернув затвор направил на него и стали ржать, что сам чечен, а такой
трусливый. Пришлось ему вытащить гранату и выдернуть чеку. Тепе
рь говорит, уже я сам стал смеяться, лица у них явно погрустнели, ведь
стоит только отпустить руку и врядли кто успеет сбежать, уцелеть же в
салоне невозможно.
Ну конечно “земляки” сказали, что они пошутили, сейчас запла
тят и выйд
 ут. Но он сказал, что теперь сам шутить будет, а выйдут они
по очереди, только после того, как он их сам обыщет. В итоге пистолет,
два ножа и их бумажники остались на сиденье. Ножи и бумажники он
вернул, правда без денег и удостоверений, сказав что их отыщут в слу
чае чего его родственники, а вот пистолет реквизировал»�.
Из открытого письма 50 тысяч русских жителей Наурского и
Шелковского районов (ранее относившихся к Ставропольскому краю, а
в 1957 году переданных в состав Чечено-Ингушетии):
“С приходом к власти Дудаев а мы превратились в жителей ре
зервации. За эти три года выгнаны все русские руководители хозяйств.
Колхозы и совхозы разворованы. Уничтожаются лесополосы, разворова
ны телеграфные столбы. У нас не было официального обмена денег, нам
не дали ваучеры. Преподавание в школе ведется только на чеченском
языке, а сами школы и их оборудование расхище ны. Мы уже два года
не получаем заработную плату, старики — пенсии. Мы постоянно слы
шим предложения и угрозы убираться в Россию. Но мы в России. Мы
сыны и дочери РоссииРусских грабят, убивают, унижают, насилуют, а
“правозащитники” почему-то этого не замечают. Только за последний
год в двух населенных пунктах Наурского района — станицах Наурская
и Калиновская:
забит до смерти А.А.Просвиров,
расстрелян за рабочим столом замдиректора Калиновского СПТУ
(профтехучилища) В.Беляков,
ранен и ослеп директор этого училища В.Плотников,
зарезан и сожжен начальник нефтекачки А.Быков,
зарезана бабушка 72 лет А.Подкуйко,
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зарезаны рабочие совхоза “Терский” Шипицын и Чаплыгин, по
хищен председатель колхоза Ерик Б.А.(за которого требовали выкуп 50
млн. рублей),
зарезаны отец и дочь Джалиловы,
забит (в полиции) до смерти старик Аляпкин, похищена и убита
секретарь СПТУ Потихонина. И это далеко не все жертвы.
А сколько обворовано квартир, сколько людей избито, сколько
подверглось пыткам — трудно сказать. Вламываясь в дом, избивают,
требуют деньги, золото, которых у нас сроду не было. Привязывают к
стулу после ограбления (если, конечно, не убили) стариков-астматиков и
т.д. (семья прораба совхоза “Победа”), которые через день-два умирают.
Выгнаны, выжиты из родных домов 50% русского населения.
Скупают их дома, имуще ство за бесценок или просто за перевоз остав
шихся вещей. От имени 50 тысяч живущих в этих райо нах, от имени 50
тысяч человек, которых вынуждают бежать отсюда в глубь России, про
сим: “Верните нас в Ставропольский край”12*.
На 1989 год общее количество русских по данным переписей на
селения в Чечено-Ингушской АССР составляло 269.130 человек (или
24,8% населения - для сравнения в 2010 в Чеченской республике про
живало 24382 русских или 1,9% населения). Здесь проживали 100 наций
и народностей, из них чеченцы составляли 57,8 %, 1,5 % - украинцы,
12,9 % - ингуши, 1,2 % - армяне и др. В результате развернутого против
русского населения геноцида, в конце 1991 - начале 1992 годов из Чечни
готовились выслать 37% русских. В то время, даже уже из воевавшего
Таджикистана, число беженцев было во много раз меньше. В результате
развязанного террора, люди бежали, бросая все нажитое годами имущ
ество, многие не имея даже элементарных средств для существования.
Сам Дудаев назвал слухи о насилии против русских в Чечне “без
основательными и кощунственными”. Он заявил, что «с 1991 года в ре
спублике дейс твует распоряжение об особом контроле за преступления
ми, совершенными против представителей русскоязычного населения»
и отметил, что «не зарегистрировано ни одного преступления против
русских, совершенного на межнацион
 альной основе». Одновременно
1 Опубликовано в «Российская газете» от 01.02.1995.
2 На состоявшемся 13 октября 1994 года заседании полномочных представителей
Наурского и Терско-Гребенского казачьих отделов были обнародованы во многом
аналогичные предыдущим факты убийств, физического насилия и издевательств
чеченских уголовников-боевиков над русскоязычным населением. Только перечисление
этих преступлений, совершенных в одном городе Грозном в 1992-1993 годах, занимает
56 (пятьдесят шесть) машинописных страниц!
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Дудаев обвинил российское руководство в “политике государственного
терроризма” против народа Чечни1.
10 января 1992 года в Чечне была устроена перерегистрация
«иноязычного населения» республики. Те, кто не успевал ее пройти во
время, официально объявлялись террористами. После этого русских на
чали преследовать, унижать и убивать фактически открыто. Вот лишь
некоторые факты геноцида русскояз ычного населения:
- в январе 1992 г. 6 чеченцев ворвались в квартиру Резина Викто
ра, жестоко избили его, изнасиловали жену Татьяну, после чего, забрав
все ценное, скрылись;
- в марте трое чеченцев силой усадили в машину студентку мест
ного университета Кордашеву Т. А. и пытались изнасиловать;
- обратившейся в милицию после избиения группой подростков
Богатовой Элле предложили за прием заявления вступить в половую
связь;
- дочь Черкешиной В.С., ученицу 9 класса, пытались изнасилова
ть возле своего дома;
- в октябре в окно дома Типикина Василия была брошена ручная
граната, вследствие полученных ранений он несколько месяцев нахо
дился на излечении;
- 1 октября 1992 года в результате взрыва заложенного взрывного
устройства у дома Купчина погибла его дочь Валентина, сам хозяин и
его сосед получили осколочные ранения;
- на дом Полупанова постоянно совершались нападения, в том
числе с применением огнестрельного оружия, с целью принудить его к
отъезду из Чечни. После того, как 16 декабря 1992 г. был убит его сын
Олег, семья покинула территорию республики;
- в декабре того же года убит М.В.Темерзянц В милиции у матери
потерпевшего потребовали крупную сумму денег за проведение след
ствия. Поскольку таковой не оказалось, ей предложили молчать о слу
чившемся, пригрозив расправой;
- Черновому В. И. бандиты кинули под ноги гранату, в результате
чего он стал инвалидом;
- зверским избиен
 ием беспричинно подвергались Величко С. В.,
Петров Н. П. и многие другие;
- разбойные нападения и грабежи совершены лицами чеченской
национальности в отношении Ерохиной И. Г., Атузовой Е. А., Еременко
Л. Г., Чернышева В. В. и других;
1 Интерфакс. 27.10.1994.
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- вымогательством с целью завладения квартирами подвергались
Копылова В.П., Ясинская Ю.И., Минаев В.Г., Туницын Ю.М. (п. Май
ский), Белякова М.В. (с. Калиновская Наурского района) и т.д.
Ранее судимый Джафаров Сайд Ахмед совместно с тремя своими
знакомыми совершил изнасилование Цыбиной Ирины, проживающей
по ул. Дзержинского, 2, ком. 23. Осенью 1994 года они же нанесли огне
стрельное ранение Цыбиной Марине, 1962 г. р. (ранение конечности)...
Чеченец по имени Джамбулат под угрозой физической расправы
завладел в г. Артун квартирой гр. Нечаевой Валентины, работницы ком
прессорного цеха мелькомбината, проживающей в доме по ул. Гагарина
в кв. 9.
Федоров Юрий Михайлович, проживающий в МРК Иванова (Га
згородок д.11,кв.1) 9 ноября 1992 года подвергся нападению со стороны
группы лиц чеченской национальности, которые нанесли ему тяжкие те
лесные повреждения и завладели его автомашиной ВАЗ 21013 госномер
Г 1213 ЧИ, красного цвета. Преступники отобрали также документы на
машину и личные сбережения Федорова.
В октябре - ноябре 1994 г. у Белоцерковской Зои Кузьминичны,
проживающей по ул. Дербентская, 56, чеченцы отобрали дом.
В 1992 году на улице Буровая в доме 77/79 были убиты хозяева,
ранее работавшие на нефтяных месторождениях. В живых остался то
лько слепой отец хозяина дома, предположительно, что преступление
совершили соседи.
В 1993 году у женщины по имени Эмма (армянка по национа
льности) похитили мужа и потребовали выкуп в 20 млн рублей. После
выплаты 10 млн рублей муж был отпущен.
На ул. Дьякова, 76, кв. 24-27 (2 этаж) проживает чеченец по име
ни Руслан. Квартиру занял незаконно под угрозой насилия. Хозяева бы
ли избиты. Договор купли-продажи заставили подписать русскую же
нщину.
Бухалин А. С., проживающий по ул. Оренбургская, д. 10, кв. 32,
сообщил, что летом 1994 года в Грозном у его сестры - Джанбековой А.
С. выстрелами из стоявшей автомашины убили мужа.
В 1992 году в поселке Алды был создан совет старейшин, реше
ния которого обязательны для всех жителей чеченской национальности.
Один из руководителей совета - Хакилов Умар, проживающий по ул.
Оренбургская, д. 10, скупил несколько квартир в разных райо нах Гро
зного. Занимается грабежами и притеснением русскоязычного населе
ния. Награбленное и вещи из квартир русских отдает в свой родовой
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тейп.

По свидетельству потерпевших, русских избивали прямо на ули
цах, угрожая огнестрельным и холодным оружием. Одной из распро
страненных форм вымогательства со стороны преступного элемента
являлась угроза похище ния или убийства детей. С целью завладения
жильем бросали в окна гранаты, поджигали дома, силой выгоняли хо
зяев на улицу, применяли к ним другие меры физического воздействия.
Бывшая жительница г. Грозного Галичева Татьяна Борисовна
свидетельствует: ...В школе наши дети притеснялись детьми чеченской
национальности, постоянно избивались, запугивались ножами. Моя се
мья трижды была ограблена. Хотя брать уже было нечего, но все рав
но бесчинствовали. Покоя не дают даже праху мертвых. На кладбище
разбили и расстреляли памятники русским людям. По городу беспре
пятственно ходили юнцы местной национальности, завязывали драки с
русскими, избивали их... Мой прадед служил еще в крепости «Грозный»
и получил там надел земли. Мой дед имел медаль «За оборону Кавказа».
А теперь я и мои дети оказались изгоями. Неужели русскому человеку
нет места и защиты?».
Этим русским людям повезло. Они сумели вырваться из Чечни,
переехать к родственникам в Россию. А что было делать людям, которые
всю жизнь прожили здесь и для которых эта земля фактически стала ро
диной? Были и такие, которым просто было некуда и не на что ехать. Вот
для этих русскоязычных жизнь в дудаевской Чечне стала невыносимой.
Их обращения и свидетельства и по сей день остаются «гласом вопию
щих в пустыне».
17 июня 1993 года Совет Национальностей Верховного Совета
Российской Федерации принял заявление «В связи с ситуацией в Чечен
ской Республике», в котором, в частности, говорилось, что в результате
политики правящей в Чечне верхушки «резко ухудшилось положение
представителей различных национальностей», проживающих на терри
тории Чечни, «некоторые из них, по существу, вытесняются за её пре
делы, вынуждены покидать места, где в мире и дружбе с чеченцами и
ингушами жили они и многие поколения их предков»�.
В статье «Соседи предупредили, что нам нужно уехать», опубли
кованной в еженедельнике «Россия» № 45-50 за 21-27.12.1994 г. сообщ
алось о противоправных действиях в отношении детей дома-интерната
№ 2 г. Грозного, расположенного в МКР «Олимпийский». При опросе
жителей микрорайона установлено, что при попустительстве директора
воспитанников интерната использовали для снятия видео- и порнофиль
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мов. Обслуживающий персонал подбирался из ранее судимых наркома
нов. Так одна из воспитателей использовала свою воспитанницу - Серо
глазову Ирину, 12 лет, для фотосъемки, а также в качестве «наводчицы»
для совершения разбойных нападений на квартиры.
14 мая 1994 года в г. Грозном двое чеченцев в автомашине «Мер
седес» госномер 88-88 МТ изнасиловали гражданку Ледяеву Ольгу Ни
колаевну, 1949 года рождения.
Смирнов Сергей Григорьев ич, 1953 года рождения, находивший
ся в розыске с 1992 года, проживал у отца Джантаева Супияна в поселке
Серноводск. За еду пас его лошадей, при этом подвергался избиениям
и угрозам убийством за непослушание. Со слов Смирнова у Джантаева
был еще один батрак по имени Юра. Этого Юру убили в районе Ачхой
Мортана за то, что он убежал от Джантаева. В середине лета 1994 года
его пойм
 али и разрезали от горла до промежности, и повесили на кустах
у дороги.
Житель г. Грозного Абзатов Ибрагим, проживающи
 й на ул. Авто
бусная, д. 64, со слов беженцев, принимал участие в расстреле русских
в городе.
Хакимов Николай работал начальником ИДН в поселковом от
делении милиции в п. Черноречье. Имеет 6 братьев, все они издевались
над русскими, отбирали у них квартиры, натравливали бандитов.
Гражданин Белов Николай Николаевич, 1939 года рождения, про
живающий в Тверской области, в 1990 году обманным путем был приве
зен в п. Шалозия Урус-Мартановского района Чечни, где у братьев-че
ченцев по имени Хусейн и Рускан был батраком. Последние насильно
заставляли его работать, избивали, продавали другим. Белов пытался
бежать, но его ловили, избивали и вновь заставляли работать.
У гражданки Роминец, проживающей в г. Грозном, ул. Первомай
ская, д. 10, кв. 8, чеченские боевики зашли в квартиру и на глазах убили
отца.
В мае 1994 года несколько сот русских жителей расположенной
к западу от г.Грозный станицы Ассиновская Сунженского района (где
русские, в основном потомки казаков, живущих здесь с XVI века, до не
давнего времени составляли большинство населения) направили на имя
Президента России коллективное письмо. В нем перечислены многочи
сленные случаи бесчинств и преступлений против мирных жителей со
стороны сторонников Дудаева и боевиков. Вот некоторые из приведен
ных там документальных фактов, потрясающих своей жестокостью:
1 января 1993 года. 3 часа ночи. Неизвестные в масках ворвались
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к жителю станицы П.И. Шеховцову, открыли стрельбу, избили его, по
том заколотили живьем в ящик. Мать-старуху затолкали на кухню, заби
ли гвоздями двери, а тем временем угнали со двора машину.
16 марта 1994 года. Ночь. Вломившись в дом А. Войс трикова,
вооруженные громилы избили его, приговаривая при этом: «Дядя, мы
работаем по графику. Каждая семья русских у нас в списке». Потом тоже
угнали машину.
Примерно при таких же обстоятельствах угнаны машины у М.В.
Мосиенко, Е.И. Попова. В. Лабынцева, А. Федосеева и многих других.
Похищены десятки мотоциклов. В результате у русских жителей стани
цы, по сути, не осталось личного транспорта, Здесь же, в Ассиновской,
вооруженными боевиками разворовано 11 тракторов и несколько авто
машин, принадлежащи
 х колхозу.
Далее в том же письме президенту приводится такой скорбный
список ограбленных и избитых русских старух: А, Федорова, М.Д. Три
ковозова, А. Казарцева, В. Пирожникова, М. Ваныиин
 а, К. Исаева, М.
Буханцова, В. Матюздна, А.К. Малышева, Тиликова, Х.И. Мишустина и
другие. Многие из этих старых женщин – вдовы солдат, погибших в Ве
ликую Отечественную войну. Кое-кто из них не выдерживал пережитых
потрясений и издевательств, как это случилось, например, с инвалидом
А. Климовой. Она умерла.
Возраст жертвы не имел никакого значения для дудаевских бан
дитов – под их кулак и пулю попадали и стар и млад.
24 марта 1994 года похищенная из своего дома восьмиклассница
Лена Назарова была зверски изнасилована группой из шести человек.
В апреле 1994 года насильно изгнана из дома семья Сединых:
мать, дочь и ее трое детей. Их жилье захвачено чеченцами. Семья выну
ждена скитаться.
13 мая 1994 года. Вооруженные бандиты врываются в дом Ка
миниченко. Зверски избиты мать и бабушка. Тринадцатилетняя Оксана
изнасилована и увезена в неизвестном направлении.
Перечисление издевательств чеченских боевиков и специально
выпущенных из тюрем уголовников над русскоязычным населением, со
вершенных только в одном городе Грозном в 1992-1993 годах, занимает
56 машинописных страниц. Стоит перелистать кое-какие из них, чтобы
почувствовать ту атмосферу ужаса и беззакония, которая царила в дуда
евской столице:
– 19 марта 1992 года в своем кабинете застрелен в упор директор
учебного комбината «Автотранс» Г.Ф. Лубышев. За несколько дней до
289

Малишевский Николай

этого он обратился в милицию с заявлением об угоне с комбината неско
льких автомашин;
– на глазах у родителей застрелен сын работника института Тро
згипронефтехим» Ю.А. Бондаренко;
– при оказании сопротивления грабителям-чеченцам, пытавшим
ся проникнуть в гараж, в упор расстрелян из автомата бывший работник
МВД СССР подполковник запаса Воронов;
– 14 апреля 1992 года найден на берегу реки Сунжа в селе Ермо
ловка труп водителя Грозненского нефтяного института А.В. Копанина.
Ноги убитого были связаны, горло перерезано проволокой;
– в ночь с 7 на 8 июня 1993 года преступники-чеченцы проникли
в дом. где проживали 76-летняя З.А.Пикалева и ее дочь Л.И.Пикалева.
Женщины были убиты самым садистским образом, дом ограблен. Все
комнаты подожжены;
– зверски убиты отец и сестра Г.Катаевой, работницы института
«Грозгипронефтехим»;
– ночью у себя дома, на глазах родных, расстрелян из автоматиче
ского оружия работник автоколонны И.Н.Александров. До этого он уже
трижды подвергался нападениям;
– после неоднократных отказов продать чеченцам за бесценок
свой дом и убраться в Россию 72-летнюю Н.Полякову нашли убитой на
36-м участке Октябрьского района;
– 25 июля 1992 года при возвращении с садового участка на гла
зах мужа и четырехлетней дочки убита В.И.Таринцева, мать трех не
совершеннолетних детей, работница нефтеперерабатывающего завода
имени Анисимова;
– 17 марта 1993 года убит последний из высокопоставленных
русских сотрудников аппарата кабинета министров Чечни Геннадий Са
нько;
– в марте 1993 года трое чеченцев жестоко избили в собственном
доме работника нефтеперегонного завода Крештопова. Квартира была
ограблена, пожилую мать в его присутствии пытали утюгом. От побоев
и нервного потрясения Крештопов через два месяца умер;
– 27 января 1993 года у себя в квартире был убит П.Черноусов.
Его труп нашли в канализационном колодце рядом с домом. Гостившие
у родственников жена и двое детей, узнав о смерти мужа, сразу вернули
сь, но квартира уже была заселена чеченцами, которые заявили: «Убира
йтесь отсюда!»;
– в ночь с 8 на 9 июня 1993 года зверски избит, а затем зарезан
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ворвавшимися чеченцами В.С.Волков, проживавший в поселке Черно
речье по ул. Могилевская, 36, кв. 20. Бандиты пытались изнасиловать
его жену и дочь;
– большую группу русских жителей поселка Черноречье — 300
семей изгнали из муниципальных домов без предоставления жилья. При
этом в ход шли угрозы, оскорбления, побои.
– в феврале 1993 года бесследно исчез заместитель начальника
химкомбината И.Г.Демин, проживавший в том же поселке Черноречье.
Он собирался уезжать из Грозного и уже упаковал свои пожитки. После
исчезновения Демина его квартиру заняли чеченцы, которые, естествен
но, начали пользоваться вещами хозяина;
– 23 октября 1993 года в своем доме зверски убиты работница
универсама А.А. Иванова и ее дочь. Тела жертв исколоты ножами, у обе
их перерезано горло;
– в ночь с 9 на 10 сентября 1993 года в собственном доме изувер
ским способом убиты 80-летняя И.М. Распопова и ее старшая сестра.
Трупы женщин были расчленены;
– в ночь с 28 на 29 августа 1993 года в районе профилактория
«Заря» в поселке Черноречье убита жена слесаря Грозненского нефте
комбината А.С. Обухова, мать четверых детей;
– 12 марта 1993 года трое чеченцев проникли в гараж, когда гра
жданин А.В. Янченко ставил туда свою автомашину «Жигули». Водите
ля избили, угрожали ему ножом и гранатой. Связали руки проволокой,
бросили в подвал. Машину угнали. На следующи
 й день Янченко узнал
одного из грабителей у здания кабинета министров Чечни. Как выясни
лось, этот человек работал в охране Дудаева. Позднее другой дудаев
ский охранник, некто Арби, участвовал в ограблении квартиры, в кото
рой проживала русская семья;
– 24 октября 1992 года работница одного из грозненских пред
приятий С.Г. Синяева вместе с мужем-водителем, братом и другими род
ственниками грузили вещи в автомашину, чтобы переехать в Ставропо
льский край. Тут появ ились чеченцы и стали вымогать деньги. Получив
отказ, открыли по людям огонь из автоматов, убив мужа и брата;
– в начале мая 1993 года внезапно перестала выходить на рабо
ту сотрудница Грозненского химкомбината В.Н. Резанова, проживавшая
в поселке Катаяма (кстати, поблизости от резиденции самого Дудае
ва). Когда друзья из цеха пришли узнать, в чем дело, оказалось, что в ее
квартире уже преспокойно живут чеченцы. Ни Резановой, ни мужа дома
не оказалось. На вопрос: «Где хозяева?» — им ответили: «Поменялись
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на Астрахань». При проверке по указанному адресу в Астрахани Реза
новых не обнаружили;
– на глазах работника этого же комбината Г. Дорошкова насмер
ть забили его сына. Заодно угнали автомашину. От перенесенного шока
Дорошкова парализовало, спустя месяц он умер;
– в мае 1993 года выехал из дома на своей автомашине и не вер
нулся А.Г. Удодов, декан факультета Грозненского нефтяного института.
Через некоторое время его нашли убитым. Машина исчезла;
– ночью 24 июня 1993 года в своей квартире на улице Верхоян
ская в уже знакомом нам поселке Черноречье застрелена П.Гочарова,
60-летняя одинокая женщина. Квартира тут же была заселена чеченца
ми.
А вот еще одна типичная человеческая судьба из того фильма
ужасов, в который превратил жизнь русского населения режим Дудаева.
Рассказывает вдова Героя Советского Союза Ивана Федоровича Серге
ева – Екатерина Петровна: «В Грозном мы жили с 1946 года. И всегда
наша семья была окружена заботой и вниманием. Но с 1992 года обста
новка изменилась. В наш дом регулярно стали приходить дудаевские бо
евики, требовать от Ивана Федоровича, чтобы он отдал им свои боевые
награды, в первую очередь Золотую Звезду Героя. В январе 1993 года,
во время очередного такого визита, мой муж жестоко был избит. Через
несколько дней он скончался...». После этого бандиты насильно высе
лили вдову Героя из дома в сарай. Спасли Екатерину Петровну соседи.
Они подкармливали старую женщину, которая, не получая пенсии, жила
впроголодь...
Сегодня, как и два десятилетия назад проблема геноцида рус
скоязычного населения дудаевской Чечни является «темой умолчания».
Объяснение одной из причин этого можно найт и в публикации «Русские
беженцы из Чечни требуют уравнять их в правах с чеченцами»1:
«В кабинет зашла маленькая тихая женщин
 а, которую можно бы
ло принять за девочку, если бы не морщины. Она свою фамилию проси
ла не называть. Она все время чего-то боится...
– Надя, вы ненавидите чеченцев? — спросил я у девочки с мо
рщинами. Она дотянула в Грозном до 1999 года, у нее там убили мужа,
теперь она живет в общежитии с двумя детьми.
– Нет, – ответила Надя. – Знает е почему?.. Я считаю, что наша
трагедия – это история предательства. Сначала нас предали политики,
1 Соколов-Митрич Д. Русские беженцы из Чечни требуют уравнять их в правах
с чеченцами // Известия, 29.01.2005.
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которые привели к власти Дудаева. Потом нас предали правозащитники
и журналисты, которые не замечали, что нас убивают. Потом нас преда
ли военные, которые говорили: «Раз вы до сих пор в Грозном, значит, вы
тоже чеченцы»...
Надя не плачет. Ее мелко трясет. В приемной слышен крик. Это
пришла женщина, которую в Грозном на глазах ее мужа насиловали по
очереди трое боевиков, а потом на ее глазах забили до смерти ее мужа. У
нее истерика, потому что она увидела в приемной чеченцев. Эта женщи
на не может видеть чеченцев. Таких тоже много. Чеченцы продержались
в приемной недолго. Они молча встали и ушли. Стоят на крыльце и нер
вно курят...
– Мы виноваты перед русскими беженцами из Чечни, – говорит
Лидия Графова. Это уже Москва. Лидия Ивановна – председатель Фору
ма переселенческих организаций, одной из старейших российских пра
возащитных организаций. Графова занимается беженцами с 1990 года,
и сегодня в ее организации 200 региональных филиалов в 43 регионах
страны. – Мы – это в целом правозащитное движение. Именно с нашей
подачи общественное сострадание замкнулось только на чеченцах. Это,
наверное, заскок демократии – поддерживать меньшинство даже ценой
дискриминации большинства. Лидия Ивановна буквально выдавливает
из себя каждое слово. Видно, что покаяние ей дается нелегко, а значит,
оно настоящее:
– Вот на этом самом диване в 1993-м сидели русские из Грозного.
Они рассказывали, как каких-то старушек чеченцы душили шнуром от
утюга, мне это особенно запомнилось. Но рассказывали как-то спокой
но, без надрыва. А мы тогда занимались армянами из Баку. Когда я этих
армян увидела, я почувствовала, что это самые несчастные люди на све
те. А с русскими я этого почему-то не почувствовала. Не знаю, может,
недостаточно громко кричали? А потом пошел вал беженцев-чеченцев.
И я должна признаться – мы искренне считали, что должны отдавать
предпочтение им перед русскими. Потому что чувствовали перед ними
историческую вину за депортацию. Большинство правозащи
 тников до
сих пор придерживаются этого мнения. Лично у меня постепенно чув
ство вины перед русскими перевесило. Я была в Чечне 8 раз, и с каждой
поездкой мне становилось за них все больнее. Окончательно меня сра
зила одна старушка с безумными глазами, которая сидела на табуретке
посреди улицы. Когда она увидела меня, то достала из-за пазухи чайную
ложечку из синего стекла и с гордостью сказала: «Моя!» Это все, что у
нее осталось».
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 РАДУ 1946. ГОДИНЕ
Видкун Квислинг био је предводник Народног савеза, минорне
странке у Норвешкој у годинама пред Други светски рат. Квислинг је
више пута разговарао са вођом Национал-социјалистичке партије и не
мачким канцеларом Адолфом Хитлером и његовим сарадницима, и од
њих примао одређену материјалну помоћ. Када је почетком априла 1940.
године Немачка напала Норвешку, Квислинг је себе прогласио председ
ником владе, а своју странку једином легалном политичком организаци
јом. Његову владавину обележила је апсолутна послушност према Не
мачкој. Такав однос Квислинга према агресору и окупатору, учинио је да
његово презиме постане основа за стварање политичког термина (јавио
се, колико је познато, најпре у британској ратној пропаганди), који до
данас остаје уврежен као негативан синоним за личности које се сматра
ју издајницима свог народа и сарадницима непријатеља у покоравању
властитих држава.
У делу Милана Вујаклије Leksikon stranih reči i izraza (Prosveta,
Beograd 1980, 433) за термин „колаборација“ дато је следеће објашњење:
„kolaboracija (lat. collaboratio) saradnja, sarađivanje“.
Колаборација је и термин помињан у првим актима који третира
ју међународно ратно право (The Hague Conventions and Declarations od
1898 and 1907), усвојеним од бројних држава.
Спровођење политике немачког Трећег рајха после 1. септембра
1939. године у појединим окупираним европским државама утицало је
на сасвим другачије политичко поимање тог лексикографског термина
који почиње да се користи у значењу издајничког помагања окупатору.
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Историјска наука до данас није прецизније дефинисала јасно разлико
вање појмова квислинштво и колаборација, нити дала свеобухватну и широко
прихватљиву градацију колаборације. У југословенској историографији, која је
поред осталог у доброј мери дуго времена после Другог светског рата била и
идеолошка, противници комунистичког, односно партизанског, покрета (Анте
Павелић, Милан Недић, Драгољуб Михаиловић, Димитрије Љотић, Леон Руп
ник и други) били су сви одреда оквалификовани као колаборационисти. Први
искорак у другачијем схватању од дотадашњег начинио је некадашњи профе
сор на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду Бранко Пе
трановић у књизи Srbija u Drugom svetskom ratu (1939–1945), Vojni izdavački i
novinski centar, Beograd 1992.
Пад комунизма и почетак распада Југославије 1990. године имали су и
утицаја и на извесне промене и нова сазнања у историографији. У протеклих
две-три деценије у том контексту је објављено више вредних радова, углавном
млађих историчара. Примера ради, ваља истаћи текст Александра А. Стоја
новића и Душана Р. Бајагића „Колаборација у окупираној Европи 1939–
1945: компаративна анализа француског, грчког и српског искуства“ у:
Историја и географија, (уредник Софија Божић), Београд 2014, 52-89.
Исти аутори у другом тексту „Милан Недић и његова улога у Другом
светском рату у светлу српске историографије и нових историјских из
вора“, у: Историографија и савремено друштво – Тематски зборник ра
дова (Издавачки центар Филозофског факултета Универзитета у Нишу,
Ниш 2014, 190-207) такође су допринели разјашњењу улоге генерала
Милана Ђ. Недића током Другог светског рата. То указује да ће, по свој
прилици, у неко догледно време бити написана још свеобухватнија кри
тичка биографија тог војника и политичара, који је у времену у коме је
доминирала идеологија, најједноставније речено био оглашен као издај
ник, и у њој ће историјски суд бити знатно мање пристрастан.
***
Милан Недић не може, према мишљењу појединих историчара,
бити оквалификован као квислинг из више разлога. У његовом случају,
како се наводи, прикладнији је термин колаборација, који би требало
разлучити од појма квислинга.
Када се помене генерал Недић, у јавности и даље у најмању руку
остају неразјашњене две веома битне чињенице из његова живота: раз
лози који су га навели да се определи за колаборационизам са окупатор
ском влашћу у Србији 1941–1944. године и сама његова смрт, која није
расветљена до дан-данас. О првој чињеници ће се несумњиво и даље
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полемисати и расправу усмеравати ка томе да ли је реч о квислинштву
или колаборационизму, и можда се може очекивати да ће историчари
постепено одбацивати његово квислинштво, али увек ће, с друге стране,
бити опонената таквим тврдњама. Што се тиче друге чињенице и даље
се сусрећемо са две верзије: да је извршио самоубиство скакањем кроз
прозор или је убијен, то јест гурнут кроз прозор! Подсећања ради, са
моубиство као неспорна чињеница „провлачило“ се кроз све текстове
објављиване у домаћој (југословенској и српској) литератури од тог тра
гичног догађаја до данашњих дана, а убиство је као могућа верзија го
тово увек навођено у литератури штампаној и објављеној у емиграцији.
***
У српској емиграцији објављено је неколико обимних и за исто
ричаре корисних биографија Милана Недића (поједини од тих радова
су знатно касније објављени и у Београду): Станислав Краков, Генерал
Милан Недић, I (1963), II (1968), Минхен; Илија К. Павловић, Милан Ђ.
Недић и његово доба, Београд 1994; Бошко Н. Костић, Истина о Мила
ну Недићу, Београд 1992; Лазо М. Костић, Армијски ђенерал Милан Не
дић. Његова улога у и деловање у последњем рату, Мелбурн 1976; Петар
Мартиновић Бајица, Милан Недић, Београд 2003. године.
Посебну пажњу из много разлога заслужује текст Вукашина Пе
ровића у делу Енциклопедијски и политички Коментар геносида – Прва
четничка енциклопедија, Минхен 1969, књига 1, св. 2, стр. 7-229.
У комунистичкој Југославији објављена је само једна биографија
Милана Недића, додуше написана публицистички и, разумљиво, са иде
олошким набојем: Milan Borković, Milan Nedić, Zagreb 1985!
Прву књигу са биографским подацима о Недићу штампану после
распада комунистичке Југославије објавили су новинари Анђелка Цви
јић и Миленко Васовић под насловом Милан Ђ. Недић: живот, говори,
саслушања, Београд 1991.
Први озбиљнији текст са биографским подацима о Недићу напи
сао је Миле Бјелајац. Он је штампан у лексикону 100 најзнаменитијих
Срба, ИП Принцип, Београд, 1993, а није понудио никакве нове сенза
ционалистичке истине. Додуше, треба имати у виду да је текст написан
у време док је јавност још подељена у оцењивању потребе објављивања
биог рафије такве „спорне“ личности!
***
Из времена Другог светског рата у Југославији то јест из доба
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окупиране Србије („Војноокупациона територија Србија“) 1941–1944.
године сачувано је много архивске грађе настале у институцијама кола
борационистичке управе, прво Савета комесара, а потом Владе народног
спаса Милана Недића, и тим документима припада примарно место кад
је реч о свестраном и свеобухватном истраживању тог периода. Највећи
део те архивске грађе налази се у Војном архиву, фонд „Недићева архи
ва“, поједини делови су у Архиву Југославије у фонду 110, то јест „Др
жавна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача“.
Да ли и колико тачно грађе у вези с тим – регистроване или нерегистро
ване, свеједно – још има у архиву Безбедоносноинформативне агенције
није познато.
Познато је, међутим, да до сада није приређен нити објављен
вреднији зборник докумената или сличан рад у вези с том грађом праћен
нужним критичким коментарима, какви су на пример Зборници доку
мената и података о народноослободилачком рату народа Југославије
објављени у 15 томова или још тачније у више од 180 књига! Намеће се
закључак да то за сада није учињено искључиво из идеолошких разлога!
Намера нам је да овим краћим подсећањем на тај период дамо
почетни допринос у том процесу и нема сумње да ће објављивање запи
сника саслушања генерала Милана Недића на известан начин значити
искорак у том правцу.
Како је тврдњу, кад је реч о бројним питањима и одговорима, да
је прва верзија саслушања обављених првих послератних година била
веродостојна лако доказати (пошто су записници куцани у току саслу
шања), и овом приликом би се могло је претпоставити да је нова верзија
тих записника настала нешто касније прекуцавањем, уз изостављање по
комунистичку власт такозваних непријатних делова, али са обавезним
потписом саслушаваних (како је било уобичајено у готово свим сличним
службама тадашњих времена). Тврдњу о другој накнадној верзији запи
сника могуће је поткрепити чињеницом да су према дужини записника
поједина саслушања трајала краће од десетак минута! Та дужина ипак је
необична ако се зна ко је и где саслушаван!
Имајући у виду чињеницу да још није доступан знатан део реле
вантне архивске грађе (рецимо у Безбедоносноинформативној агенци
ји), делује да би се њеним отварањем тврдња из претходног пасуса лако
могла поткрепити. Тада би, скоро извесно, тумачење прошлости, наро
чито грађанског рата, могло бити знатно другачије од актуелних верзија!
Према до сада доступној архивској грађи, очито је да је генерал
Недић најпре саслушаван пред члановима Комисије за утврђивање зло
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чина окупатора и њихових помагача Србије: 9. и 26. јануара 1946. годи
не. Још није познат разлог који би понудио објашњење зашто је толико
времена прошло између два саслушања! Потом је саслушање обављено
у Одељењу за заштиту народа за Србију у Београду: 29. јануара, 30. јану
ара – два пута, 1. фебруара, 2. фебруара, 3. фебруара 1946. године.
Судећи по записнику последњег саслушања може се претпоста
вити да је за сутрадан, односно 4. фебруар, био планиран наставак. До
тога није дошло јер је 3. фебруара 1946. живот армијског ђенерала и
председника Владе народног спаса Милана Ђ. Недића окончан, како је
остало званично записано, у присуству власти!
Саслушавања пред члановима Државне комисије за утврђивање
злочина окупатора и њихових помагача обављена су у просторијама за
твора бр. 2 у Београду, Улица књегиње Љубице 4. Иследник је био Ми
лош Исаковић, а записничарка Милица Радојичић.
Саслушавања у Одељењу за заштиту народа Србије обављана су
у просторијама те службе, у згради у Змај Јовиној улици у Београду, а
иследник је био Миле Милатовић.
***
Историчарима још нису доступни аутентични, веродостојни и
оригинални примерци записника са Недићевог саслушања. У припре
ми овог прилога коришћени су преписи записника настали у Државној
комисији за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача (Архив
Југославије, 110, Инв. бр. 12.634, стр. 583-134 до 583-140) и фотокопије
записника саслушања у Одељењу за заштиту народа Србије (Војни ар
хив, Ча, кутија 269-38/1-39).
Записник са саслушања у Државној комисији за истраживање
злочина окупатора и њихових савезника Србије од 9. јануара има чети
ри и по странице, а онај од 26. јануара страницу и по густо ћириличним
словима откуцаног текста.
Примерак који се налази у Војном архиву није потписан на свакој
страници као што је то била пракса у Министарству унутрашњих посло
ва, то јест у Озни.
На крају оба записника стоји: „Да је препис веран оригиналу ко
ји се налази у архиви документа Државне комисије под Инв. бр. 12634
тврди референт З. С.)“. То упућује на претпоставку да је оригинални
документ премештен у неки други предмет, врло могуће у онај који је
формиран у Одељењу за заштиту народа Србије, а чији делови још нису
доступни јавности, односно нису предати Архиву Србије.
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Сви записници са саслушања у Озни куцани су на ћириличној
писаћој машини и нумерисани на врху странице на машини куцаним
бројевима од 2 до 22 и 24 до 39, док је број 23 уписан руком.
***
Записнике са саслушања Милана Недића у Озни за Србију Поли
тика је објавила као фељтон, чији је први наставак штампан 25. септем
бра а последњи 15. октобра 1993. године. Те новине су још једном обја
вљивале исту грађу у девет наставака, од 19. до 27. марта 2016. године.
Саслушање у Озни за Србију помињу Александар Д. Стојановић
и Душан Р. Бајагић у чланку „Милан Недић и његова улога у Другом
светском рату у светлу српске историографије и нових историјских из
вора“, објављеном у тематском зборнику радова Историографија и са
времено друштво са Трећег међународног научног скупа НИСУН, уред
ник Бојан Димитријевић, Ниш 2014, 190-207.
Записнике са саслушања Милана Недића у Државној комисији
за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Србије користио
је Драган Алексић за рад „Мисија Едмунда Фезенмајера у Србији 1941.
године“, Срби и рат у Југославији 1941. године, Београд 2014, стр. 319353.
***
Објављивањем докумената саслушања генерала Милана Недића
желимо да допринесемо разјашњавању његове ратне биографије. Доку
мента објављујемо у верзији у којој се чувају у Архиву Југославије и
Војном архиву (некадашњи Архив Војноисторијског института), чија се
дигитална копија налази у Музеју жртава геноцида.
Текст свих записника није мењан већ је дат онако како је и от
куцан. Једини додатак представљају допуне скраћених речи [дате су у
угластим заградама], и навођење имена после презимена личности која
се помињу (дата су у обичним заградама).
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ЗАПИСНИК
Састављен на дан 9. јануара 1946 године од стране Државне Комисије
за утврђивање злочина окупатора и његових помагача, у канцеларији затвора
бр. 2 у Београду.
Присутни су:
Иследник: Милош Исаковић,
Записничар: Милица Радојичић
Приведен је из затвора бр. 2 у Београду НЕДИЋ МИЛАН бив.[ши] ар
мијски генерал бив.[ше] југ.[ословенске] војске и председник владе на окупи
раној територији Србије, рођен 1877 године у Гроцкој, од оца Ђорђа и мајке
Пеладије рођене Васиљевић, ожењен отац троје деце, Србин, православне ве
ре, раније неосуђиван, данас под истрагом па упитан по потребном изјави:
Приликом напада немачког Рајха на Југославију командовао
сам јужном групом армија. Услед развоја ситуац
 ије на северу, истоку
и северозападу мало су моје групе биле у офанзиви, био сам принуђен
да се повлачим. Дошавши у Пријепоље био сам обавештен од стране
начелника Врховног штаба Данила Калафатовића, да је југословенска
војска морала да потпише безусловну капитулацију и наређено ми је да
одмах дођем на Баре, где се тада налазио Врховни штаб. У прво време
ја читаву ствар нисам хтео да схватим озбиљно и тражио сам поновну
везу да ми се то потврди. Када сам и поново добио исти налог кренуо
сам за Пале, састао се са Калафатовићем, који ми је дао на увид услове
капитулације, односно наређење о капитулацији. Немци су у то време
већ били у Сарајеву док су Италијани били на Цетињу. Овде је одржана
одмах конференција, између мене и Калафатовића и донели смо одлуку
да затражимо пропусницу од немачке команде у Сарајеву и да ја отпу
тујем за Београд. Калафатовић ми је саопштио да је Цинцар Марковић
(Александар – допуна приређивача) тог јутра отпутовао немачким ави
оном за Београд.
Мој задатак у Београду, према нашем договору, био би у томе
да у преговорима са немачком командом, заједно са Цинцар Маркови
ћем, учинимо толико да наши војници као ратни заробљеници остану
у земљи.
Са пропусницом добијеном од Немаца стигао сам у Београд 19
априла око 9 часова а већ у 10 био сам стављен под кућни притвор и за
брањен ми је сваки контакт са спољним светом. У овом притвору остао
сам пуних 95 дана.
Овде напомињем да са Димитријем Љотићем, сем сродничких
веза, других нисам имао. Истина је да ми се пребацивало док сам био
министар војске и морнарице у бив.[шој] Југославији, да се у војној
штампарији штампа Љотићев Билтен али ја ово категорички одби
јам јер сам поводом овог случаја образовао специјалну комисију ко
ја је имала да спроведе истрагу. Резултат ове истраге био је негати
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ван. Познато ми је да је Димитрије Љотић одржавао пословне везе са
Кронхолцом (Роберт – допуна приређивача), директором Шенкера А.Д.
транспортног немачког предузећа. Кронхолца сам упознао тек за време
окупације и то једном приликом пре него што сам постао Председник
владе, колико се сећам довео га ми је Др. Краус (Карл – допуна прире
ђивача), шеф Гестапоа. Др. Краус пре овога био је са Аћимовићем (Ми
лан – допуна приређивача) код мене. Аћимовић и Др. Краус, мислим у
почетку августа, дошли су код мене и Аћимовић ми је изложио стање у
коме се Србија тада налазила и замолио ме да се примим да образујем
једну ауторативну владу представљену од свих партија, која би завела
ред у земљи. За сво време разговора Др. Краус је ћутао, но када сам ја
одбио понуду изговарајући се својим стањем у годинама Др. Краус ми
је саопштио да сам слободан и да могу несметано по Београду да се
крећем. После овога састанка Краус је дошао, како сам горе већ навео,
са Кронхолцом. Том приликом Кронхолц је инсистирао и говорио ми
да сам ја најпогоднија личност да спасем земљу и да се прихватим по
нуђеног ми положаја. И овом приликом ја сам дао истоветан одговор
захваљујући се на понуди. Одмах за овим уследили су доласци изве
сних политичких личности међу којима је долазио и Илија Михаило
вић, Димитрије Љотић, Цинцар Марковић и други којих се сад не се
ћам. Након неколико дана позван сам од стране Аћимовића на седницу
савета комесара, где ми је изнета поново ситуација у земљи. Међутим
ја сам остао доследан већ раније датом одговору. Одмах иза ове седни
це сазват је један шири скуп политичара из свих партија као и других
угледних грађана из привредних и трговачких кругова. На том састанку
одржано је више говора који су се сви сводили на то да би ја требао да
преузмем организовање реда и мира у земљи и умирење устанка који
је пламтео. Ово нарочито због тога што су Немци почели да прете те
жим одмаздама према читавом народу. Овај састанак такође није донео
никаквих резултата сем издавања антикомунистичког апела. Овај апел
издат је али га ја нисам потписао. Сутра дан по овом састанку, у ко
лико се ја сећам, Милан Аћимовић је дошао код мене колима и одвео
ме код Турнера (Харолд – допуна приређивача), шефа управног штаба
главнокомандајућег Србије. Турнер ме је примио у присуству Др. Ки
села (Георг – напомена приређивача), и том приликом ми је рекао да по
овлашћењу Заповедника Србије генерала Данкелмана (Хајнрих – до
пуна приређивача) поверава ми састав једне ауторативне владе, да би
обезбедио мир и ред, јер ће у противном они овај ред завести помоћу
мађарских, бугарских и хрватских трупа. Замолио сам га да ме остави
ради размишљања и ја сам сутра дан поднео извесне услове који су од
стране Турнера и Кисела примљени. Од ових услова сећам се следећих:
Аутономију српских власти, а да Немци имају само надзор над нашим
оружаним јединицама као и над управом. Одржавање реда на граници
Србије од стране наших одреда. Да се образују оружани одреди између
20 и 25 људи. Да се одреде дације које ће убирати органи српске упра
ве, да се дозволи снабдевање заробљеника храном, да се заробљеници
пуштају по партијама у земљу и да се обустави уништавање српског
елемента ван граница Србије. Све ове услове Турнер и Др. Кисел при
хватили су са против условом да се употребе све мере ради успоставе
мира и реда на територији Србије. После обостраног пријема услова и
против услова ја сам 29 августа 1941 године образовао своју прву владу
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из свих партија које су у Југославији као легалне постојале. По образо
вању владе одржао сам један говор преко радиа на дан 1 септембра где
сам изложио програм владе, позвао побуњенике да се умире.
Прве мере моје владе биле су за стварања оружаних одреда и то
у главном на добровољној бази с тим да се снаге жандармерије које су
биле, реорганизују и организационо учврсте.
Некако истовремено са мојом владом Немци су успоставили
контакт и са извесном групом четника под командом Косте Пећанца
(Миловановића – допуна приређивача), која је до тог времена била у
шуми. Овај контакт такође је успостављен преко Др. Крауса шефа Ге
стапоа. На дан-два пре организовања моје владе Коста Пећанац дао је
такође проглас на народ, позивајући и све оне четнике који нису били
под његовом командом да се придруже његовом одреду. Одмах после
овог Пећанац је дошао у Београд, јавио ми се и ставио на располагање.
На овај начин моја је влада дошла до првих оружаних одреда.
Што се тиче добровољаца они су се у самом почетку диферен
цирали у две групе: Љотићевци, који су били под командом својих офи
цира и добровољце чији су командири и команданти били из редовне
бив.[ше] југ.[ословенске] војске. На овај начин створене су три команде
добровољаца – Љотићевци под командом тада пуковника, Косте Му
шицког; добровољци и жандармерија под генералом Стеваном Радо
вановићем и четници под командом Косте Пећанца. Све ове оружане
снаге имале су јединство под мојом владом. Ово се јединство огледало
у самом командовању тј. у употреби свих оружаних снага. Помоћу ових
трупа пошто немачких трупа није било довољно у Србији, ја сам почео
да заводим ред.
Одмах по успостављању моје владе почетком септембра код
мене је дошла једна делегација Драже Михаиловића (Драгољуб – до
пуна приређивача), коју су сачињавали пешадијски п.пуковник Ђурић
(Живојин – допуна приређивача), мајор Александар Никић и ђенерал
штабни мајор Ђурић (Радослав – допуна приређивача), са оригиналним
пуномоћјем Драже Михаиловића ради преговора. Услови које је поста
вио Дража били су углавном ови:
1. Да се успостави ред и мир у Србији,
2. Да се поведе заједничка борба против партизанских од
реда предвођених комунистичком партијом, управо против чета ко
мунистичке партије,
3. Да успоставим везу и легитимишем Дражу код Немаца,
4. Да му се достави извесна свота новца ради исплате при
надлежности његових официра и подофицира,
5. Да се по умирењу Србије изврши војна акција у Босни
ради умирења,
6. Да се помогне Ђукановић Блажо у Црној Гори ради уми
рења исте.
Сви ови предлози и услови били су прихваћени са моје стране.
Дража је добио новац и Немци су ово одобрили.
Концем септембра 1941 године позвао ме је генерал Данкелман
и саопштио ми је: да је Дража преварио и мене и њих и да је скло
пио споразум са воћством партизанских одреда. Нисам очекивао ова
кав преокрет, био сам изненађен али донекле сам сматрао да је све ово
неозбиљно. Данкелман ми је рекао да ће се по овој ствари наставити
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даљна истрага а како су наши одреди имали већ успеха у борби против
партизанских одреда он је и даље изразио поверење у владу.
Концем октобра дознао сам да је Дража имао састанак са немач
ким представницима у селу Дивцима и да је на овом састанку од стране
Немаца био Др. Кисел, гестаповац Краус и неки професор славистике
из Граца, чијег се имена сад не сећам (Јозеф Матл – допуна приређива
ча). Одмах сам по овој ствари отишао до Турнера и питао сам га шта
је на ствари. Одговорио ми је да је ово чисто немачко питање и да ја
не треба даље да се интересујем. Какав је и да ли је уопште споразум
постигнут у Дивцима не знам. У ово време ја сам покушао наново да
успоставим ближи контакт са Дражом Михаиловићем и послао сам му
једну поруку по п.пуковнику Орловићу (непознато име – допуна прире
ђивача) који није стигао до Драже јер је био ухваћен од стране парти
занских одреда и стрељан. У ово време за заповедника Србије на место
Данкелманово долази генерал Беме (Франц – допуна приређивача) са
налогом да помоћу својих трупа изврши завођење реда и кажњавање
читавог народа због напада оружаних партизанских одреда на немачку
војску. Због овога долази до преговора између њега и моје владе, у ци
љу да се не употребе репресивне мере према читавом народу и после
подношења оставке од стране владе и дужих преговора дошло је до
споразума да Немци изврше чишћење терена између Дрине и Колуба
ре а остали простор да се препусти оружаним снагама моје владе. У то
време дошло је и наређење Врховне команде да се за сваког немачког
војника убију 100 Срба а за сваког рањеног 50.
У ово време пада и масовно стрељање живља у Крагујевцу, Кра
љеву и Крушевцу. Ово масовно убиство извршио је неки Кениг (Паул –
допуна приређивача) у Крагујевцу а у Краљеву и Крушевцу команданти
места, чијих се имена не сећам. Због овог случаја моја је влада поднела
оставку али како су Немци обуставили даља масовна стрељања и по
што су захтевали да се оставка повуче, то је у влади преовладало ми
шљење да и даље останемо.
Крајем 1941 године завршила се интензивна акција наших и не
мачких одреда као и делова одреда Драже Михаиловића, који су се при
дружили нашим одредима.
У 1942 години моја влада није имала никаквог контакта са од
редима Драже Михаиловића у Србији, јер је он у то време био у околи
ни Колашина.
Почетком 1943 године, мислим фебруара месеца, Дража Ми
хаиловић се враћа поново у Србију и наставља организовање својих
одреда. На челу СДС (Српска државна стража – допуна приређивача)
налазио се генерал Боривоје Јонић. Рад организације ДМ (Дража Ми
хаиловић – допуна приређивача) на терену и рад СДС на терену повезу
је их тако да долази до сарадње између ових оружаних одреда.
У 1944 години Дража Михаиловић тражио је да ја одредим из
весне делегате ради преговора. Са своје стране ја сам одредио Илију
Михаиловића и Димитрија Љотића. Илија Михаиловић је у више на
врата одлазио код Драже и био је увек примљен, док је Љотић био два
пута али само у штабу док од стране Драже Михаиловића није био лич
но примљен.
Јула месеца посретством Драгог Јовановића (Драгомир – до
пуна приређивача), који је такође био повезан са Дражом Михаилови
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ћем, дошло је до првог састанка између мене и Драже Михаиловића.
На овом састанку радило се о томе да се створи апарат који ће у датом
моменту после немачког слома да преузме власт у земљи, како би се
очували сви наши крајеви и одржао поредак. Том приликом поставље
ни су ми од Драже услови за лиферовање оружја. Његови су захтеви
били у овом погледу исувише велики али су делимично од стране моје
прихваћени и испуњени.
Овом приликом Дража ми је говорио да он има директну везу са
владом у Лондону и са краљем, а у исто време ми је рекао да одобрава
рад моје владе.
У току окупације нисам имао везе са емигрантском владом сем
што сам једном приликом добио поруку преко сина пок. Миће Јанко
вића, бив.[шег] пуковника – који је био банкарски чиновник, од Илије
Шуменковића, југословенског посланика у Анкари који ми је поручио
усмено: да краљевска влада у Лондону одобрава поступке моје владе.
Аутономија на коју су Немци по мојим условима пристали није
у ствари одржана. Доласком генерала Мајснера (Август – допуна при
ређивача) на чело немачке полиције за безбедност у Србији, скоро сви
оружани одреди сем љотићевских добровољачких одреда били су упо
требљивани по наређењу Мајснеровом. Добровољачки одреди припо
јени су под команду, односно подређени су команди Вермахта.
Мајснер је прописао извесну Уредбу по налогу Химлера да се
безбедност у Србији издвоји – искључи из Мин.[истарства] унутра
шњих дела и да се образује посебно одељење – Дирекција безбедности
на чије је чело довео Драгог Јовановића. Оружани одреди од тада били
су подчињени Драгом Јовановићу, који је по наређењу Немаца вршио
употребу са овим оружаним одредима а и истовремено Јовановић је
сам вршио, унапређења, пензионисања и отпуштања официра и дру
гих.
Од када сам образовао своју владу одлазио сам по свим важни
јим питањима код Заповедника Србије, односно доцније код командан
та за југоисток. Просечно ове моје посете биле су једаред месечно и то
обично увек по позиву штаба Војног заповедника. Сем тога био сам и
више пута по својој личној иницијативи због проблема који су се с вре
мена на време појављивали. Разговори који су вођени овим приликама
нису имали директиван карактер од стране Немаца већ су обично ста
вљани компромисни захтеви којима сам ја излазио у сусрет уколико по
мом схватању нису засецали дубље у народне интересе.
Одношаји између наше полиције и Гестапо-а био је такав, а на
рочито у последње време, да је наша полиција извршавала сва наређе
ња Гестапо-а, а у колико ова наређења није могла да изврши она је то
достављала Мин.[истарства] унутрашњих дела тражећи интервенцију.
Код Хитлера сам био само једанпут и то 19 септембра 1943 го
дине. На састанак сам отишао по сопственој молби да би поднео молбе
и жалбе у име српског народа. На путу ме је пратио Др. Бенцлер (Фе
ликс – допуна приређивача), немачки посланик у Београду и као тумач
Кронхолц, и то по захтеву самих Немаца, да баш Кронхолц буде тумач.
Претходно ме је примио Рибентроп (Јоаким фон – допуна приређивача)
коме сам ја поновио захтеве да се одреди дација Србије, да се ублажи
режим Мајзнерове полиције и да се укине одредба 1 према 100 и један
према 50 и да се интервенише код суседних влада да престану поко
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љи српскога живља и да се одобри сазивање српскога сабора. Пошто
ме је Рибентроп саслушао и прибележио моје захтеве он је о овоме
реферисао Хитлеру (Адолф – допуна приређивача) који ме је примио
истога дана по подне и задржао се самном у разговору око 20 мину
та. Том приликом викао је на мене тврдећи да одредбе 100 за један не
треба укинути већ да треба повећати на 1 према 1000. Навео је и то да
ако Срби продуже са својим бунтовничким методама да је спреман да
уништи читав народ. Говорио ми је да је раније био веома расположен
према српском народу и да га је поред немачког једино и ценио и да га
је економски спасао 1933 године. Никакве друге разговоре са Хитлером
нисам водио.
Напомињем да је приликом пријема код фон Рибентропа поста
вљен ми захтев, да сав живаљ и материјални елеменат Србије ставим
на расположење немачком Рајху за даљње вођење рата противу, како
је он то рекао, заједничког непријатеља, но ја овај захтев нисам могао
прихватити и одлучно сам одбио.
Прочитано, прегледано и потписано.
Милан Ђ. Недић
Записничар 						
Мил. Радојчић, с.р.
				

Иследник
Милош Исаковић, с.р.

Да је препис веран оригиналу који се налази у архиви докумената Др
жавне комисије под Инв. бр. 12634 тврди:
Референт,
*****
ЗАПИСНИК
Састављен од стране Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и
њихових помагача, у просторијама затвора бр. 2 у Београду на дан 26 јануара
1946 године о саслушању МИЛАНА НЕДИЋА
ПРИСУТНИ:
ИСЛЕДНИК: Милош Исаковић
ЗАПИСНИЧАР: Милица Радојичић
Приведен је из затвора бр. 2 Милан Недић са генералијама као на запи
снику од 8 јануара 1946 године па упитан по потребном изјављује:
У погледу мојих разговора на Палама са генералом Калафатовићем
немам ништа додати више већ датој изјави у записнику од 8 јануара о.[ве]
г.[одине].
Октобра месеца 1941 год.[ине] посредством једног Немца добио сам
обавештење да је стање у нашим логорима заробљеника у Немачкој доста те
шко. Због овога дошло је до преговора између моје владе и Управнога штаба на
чијем је челу био др. Турнер о пуштању наших заробљеника из Немачке под
условом да им моја влада у замену за сваког враћеног заробљеника да по два
радника за рад у Немачкој. Ови преговори нису успели али ипак је направљен
известан аранжман у погледу повратка наших болесних заробљеника као и ста
ријих годишта преко 60 година.
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Поводом овога направљени су извесни спискови, међутим, вероватно
од стране Љотића (Димитрије – допуна приређивача) или његових пријатеља
ови спискови су делимично измењени, тако да је ушао и известан број млађих
и здравих људи који су пре рата припадали политички Љотићу.
Ради провере стања по нашим логорима и испитивања прилика под
којима се живи од стране моје владе а у сагласности са немачким властима
новембра месеца 1941 год.[ине] отпутовао је за Немачку министар Аћимовић
(Милан – напомена приређивача). Истовремено сам дао усмене инструкције
Аћимовићу да објасни положај у коме се Србија налази и да оправда нужност
доласка моје владе. Како је дошло до Нирнбершке декларације мени је непо
знато али сам о њој слушао доцније, но не сећам се да ли сам је примио. При
ликом повратка прве групе заробљеника добио сам елаборат о стању у заро
бљеничким логорима о политичкој делатности и подвојености извесних група.
Овај елаборат послан ми је од стране генерала Живковића Мите и Шћекић
Чедомира. У овом елаборату Живковић и Шћекић тражили су од мене подршку
да се изврши издвајање из скупних логора оних официра који су политички
пошли линијом комунистичке партије. Напоменули су ми да је у овим поли
тичким трвењима дошло до физичких обрачунавања. Због свега овога ја сам
упутио једно писмо генералу Бадеру (Паул – допуна приређивача) у коме сам
га замолио да из официрских логора издвоји Јевреје и комунисте.
Не сећам се датума, али знам да је то била 1943. год.[ина] са једном гру
пом заробљеника враћених у земљу достављен ми је списак официра заробље
ника који су били оријентисани крема Н.[ародно]О.[слободилачком] покрету.
Овај списак донео ми је резервни пешад.[ијски] мајор Води (исправно је Боди
– примедба приређивача), чиновник Класне лутрије из Београда. По добијању
овог писма ја сам упутио још једну претставку Управном штабу у којој сам мо
лио да се раздвајање у логорима што пре спроведе.
Сећам се да је 1944 год.[ине] дошла једна група официра око триде
сетак задржана је у болници и списак за њих достављен је био Специјалној
полицији и Гестапо-у. У овом списку наглашено је да су сви они левичарски
настројени и да је потребно да се врате назад у заробљеништво. Поводом овог
задржавања наведених заробљеника код мене су долазили генерали Милетић
Стеван, Лазић Ђура и Лазаревић Д. Петар о реферисали ми о инцидентима који
су се десили приликом транспортовања у возу и препоручивали ми да порадим
на томе да се поново врате у заробљеништво. После ових реферисања ја сам
лично обишао задржане заробљенике у болници у пратњи Драгог Јовановића,
са њима разговарао, одржао им говор и наредио да се пусте сви осим једног
поручника који је предамном протествовао због неједнаких поступања у бол
ници према ратним заробљеницима. Приликом овог обиласка реферисао ми је
управник болнице др. Брановачки да се овај поручник сувише слободно изра
жава у болници и да је левичарски оријентисан. Због овога сам наредио да се
он задржи и да се испита овај случај.
Прочитано и потписано.
(Милан Ђ, Недић)
Записничар,
Милица Радојичић с. р.
Иследник,
Милош Исаковић, с. р.
*****
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Рађено у канцеларији ОЗН-а за Србију
29. јануара 1946. г.[одине]
ЗАПИСНИК
О саслушању МИЛАНА НЕДИЋА, бив.[шег] армијског генерала и
претседника „Српске владе“, рођеног 1877 г. у Гроцкој, од оца Ђорђа и мајке
Пелагије, рођене Васиљевић, ожењен, отац троје деце, по народности Србин,
вере православне, наводно раније неосуђиван.
Где вас је затекла окупација Југославије од стране Немачке?
На Палама близу Сарајева у својству команданта јужне групе армија.
Од кога сте сазнали за капитулацију Југославије?
Од начелника штаба врховне команде армијског генерала ДАНИЛА
КАЛАФАТОВИЋА.
Шта вам је Калафатовић рекао о капитулацији, како је до ње дошло и које је
задатке пред вас поставио као начелник штаба Врховне команде?
Калафатовић ми је показао наређење са потписом начелника штаба Вр
ховне команде армијског генерала ДУШАНА СИМОВИЋА о томе да
се може безусловно капитулирати.
До капитулације је дошло због напуштања хрватских војника и офици
ра наше војске, наглог продирања Немаца и растројства које је насту
пило у нашој војсци.
КАЛАФАТОВИЋ ми је поставио задатак да идем одмах у Београд и
да се ставим на расположење ЦИНЦАР-МАРКОВИЋУ (Александар,
до 27. марта 1941. године био министар иностраних послова – напоме
на приређивача), као војни саветник, па да покушам на све начине са
ЦИНЦАР-МАРКОВИЋЕМ да издејствујем код Немаца да се наша вој
ска са официрима не гони у заробљеништво у Немачку, већ да остане у
логорима у земљи.
Ко је потписао акт капитулације?
ЦИНЦАР-МАРКОВИЋ и дивизијски генерал МИХАИЛО БОДИН
(треба БОДИ – напомена приређивача).
Да ли су у наређењу, упућеном КАЛАФАТОВИЋУ од стране СИМОВИЋА, би
ли предвиђени ЦИНЦАР-МАРКОВИЋ и МИХАИЛО БОДИН, као потписници
капитулације?
Нису.
Како је онда дошло и по чијем овлашћењу да њих двојица потпишу акт о ка
питулацији?
Непознато ми је.
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Да ли се сећате чије је још потписе носило наређење о капитулацији, упућено
КАЛАФАТОВИЋУ, изузев СИМОВИЋЕВОГ?
То наређење СИМОВИЋ је потписао с леве стране и то као претседник
владе и начелник штаба врховне команде а с десне стране стајао је је
дан нечитак потпис, испод речи Врховни командант, по чему закључу
јем да је то био потпис краља Петра II.
Да ли се сећате када је то наређење издано и који је датум носило?
Не сећам се када је наређење издано и под којим датумом, али ми је
КАЛАФАТОВИЋ рекао да је то наређење добио уочи одласка владе из
Сарајева за Никшић.
Како тумачите ово наређење по коме се „може“ извршити капитулација. Зашто
је тако речено, да можда још није било изгледа на борбу?
У сећању ми је да је је стајало у наређењу да може да се изврши без
условна капитулација, а због чега је овако речено, а не да треба да се
изврши капитулација непознато ми је. Изгледа на борбу и успехе, по
моме мишљењу није уопште било.
На колико је дана раније, пред ваш долазак, код КАЛАФАТОВИЋА на Пале
ЦИНЦАР-МАРКОВИЋ отишао за Београд?
На један дан раније ЦИНЦАР-МАРКОВИЋ је пре тога већ био у Бе
ограду и потписао са БОДИЈЕМ акт о капитулацији, па се вратио из
Београда на Пале са немачким авионом, вероватно да обавести КАЛА
ФАТОВИЋА о потпису акта о капитулацији. Ја сам по позиву КАЛА
ФАТОВИЋА из Пријепоља кренуо за Пале, али као што рекох, нисам
затекао на Палама ЦИНЦАР-МАРКОВИЋА, пошто је на дан пре мога
доласка отпутовао за Београд.
Када сте, с киме и како кренули из Пала за Београд?
Датума се тачно не сећам, али мислим да је било 20 априла, када сам
кренуо аутомобилом у Београд у пратњи помоћника начелника штаба
групе армија, генералштабног пуковника ЖАРКА ВЕРИЋА.
Јесте ли били заустављани на путу од Пала до Београда?
Нисам нигде.
Како то објашњавате?
Не знам како то да објасним, али заиста нисам нигде на путу зауста
вљен, изузев пред улазак у Београд, па када смо показали пропусницу,
онда смо били пуштени.
Ко вам је био издао пропусницу за кретање од Пала до Београда?
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Командант немачких трупа у Сарајеву издао ми је посредством Врхов
не команде наше војске пропусницу-аусвајз.
Како тумачите то да вам је немачки командант у Сарајеву издао аусвајз када се
зна да је постојало наређење да се војници и официри наше војске не смеју уда
љавати нигде са места где су се затекли у моменту капитулације?
Тачно је да је такво наређење постојало али на тражење наше врховне
команде, која је била у вези преко једног официра са немачком коман
дом у Сарајеву, мени је издана пропусница у циљу одласка у Београд и
стављања на расположење ЦИНЦАР-МАРКОВИЋУ.
Шта сте предузели када сте стигли у Београд?
Чим сам стигао у стан код свога брата Милутина, упутио сам по једном
војнику, који је дошао самном из Пала, писмо ЦИНЦАР-МАРКОВИ
ЋУ, у коме сам га молио да ми закаже састанак било да он дође код мене
или ја одем код њега. У том писму био сам ставио и то да сам упућен
од КАЛАФАТОВИЋА да му се ставим на расположење као војни савет
ник и да треба код Немаца да решимо извесна питања. Одговор на ово
писмо нисам добио, а војник ме је обавестио да је оно уручено ЦИН
ЦАР-МАРКОВИЋУ. У току истог дана био сам интерниран од стране
Немаца.
Због чега је и како дошло до ваше интернације и где сте исту имали да издр
жавате?
Дошли су код мене у стан два официра немачке Фелджандармерије,
упућени од шефа Гестапо-а др КРАУС
 А (Карл – напомена приређивача)
и саопштили ми да потпис акт о томе да не смем нигде излазити из ку
ће и да ће у противном стража која чува кућу употребити оружје. Даље
ми је речено да се стављам на расположење генералу ВАЈКСУ (Мак
симилијан фон – напомена приређивача), команданту свих немачких
трупа на Балкану. Разлог за интернацију нису ми рекли, али верујем да
је то било, што сам касније и сазнао, због меморандума упућеног кнезу
ПАВЛУ у времену када сам био министар војске и морнарице у влади
ЦВЕТКОВИЋ-МАЧЕК.
Како сте и од кога сазнали о разлогу ваше интернације и каква је садржина тога
меморандума, ради кога кажете да сте стављени у интернацију?
У времену напада Италије на Грчку био сам министар војске и мор
нарице у влади споразума Цветковић-Мачек. Једног дана позвао ме је
кнез ПАВЛЕ управо, ја сам био код њега на реферисање и рекао ми да
треба послати у Македонију осам дивизија, како би италијанске снаге
у северном делу Албаније биле везане за тај простор због присуства
наших снага у Македонији. Исто тако наше дивизије имале би задатак
да спрече заобилажење грчког фронта с десног крила, уколико би то
Италијани покушали да учине преко наше територије. Кнез ПАВЛЕ
напоменуо је да би у евентуалном сузбијању Грка од стране Италија
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на, односно, заузимању Грчке могло доћи до тога да Бугари користе ту
прилику па да остваре своје претензије за Солуном, па би у том случају
присуство наших дивизија доле могло Бугаре одвратити од ове намере.
Кнез ПАВЛЕ сматрао је да ће одашиљањем ових дивизија у Македони
ју бити потврђена наша неутралност.
Ја сам указао кнезу на последице одашиљања ових дивизија и рекао да
би то уствари било нарушавање неутралности. Кнез није хтео да усвоји
мој разлог, већ ми је рекао да издам наређење о одашиљању дивизија у
Македонију.
Немогући да спроведем захтев кнеза ПАВЛА, ја сам израдио један ме
морандум, где сам истакао разлоге да би извршавање овог наређења,
односно одашиљање дивизија, имало за нашу земљу тешке последице.
Између осталог навео сам неспремност Југославије за рат и то у дугом
периоду. Даље сам навео да је Немачка победница у Европи, да је сна
жна и да иде као плима, па би наша политика требала да се окрене у
правцу према Немачкој и да се поради на споразуму са истом. Ово сам
у меморандуму наводио ради тога да би доказао потребу одржавања
неутралности.
Приликом подношења овог меморандума кнезу ПАВЛУ, између нас
двојице дошло је до оштријих речи, тако да је кнез ПАВЛЕ рекао да
самном не може да ради, на шта сам се ја поклонио и изашао. Један до
два часа касније дошао је код мене у кабинет генерал ПЕТАР ПЕШИЋ
и прочитао ми је указ, којим се разрешујем дужности министра Војске
и морнарице а он долази на моје место.
За разлог моје интернације сазнао сам на тај начин што је негде у мају
месецу дошао код мене један немачки официр из обавештајног оделе
ња Вајксовог штаба и саслушавао ме о меморандуму, односу са кнезом
ПАВЛОМ, излажењу из владе Цветковић-Мачек и другим стварима у
вези са тиме. Негде касније, колико се сећам, у јуну месецу, долазили
су двојица виших официра и то један генерал, а други пуковник из Бер
лина са још једним официром Гестапоа из Београда, и саслушавали ме
такође о меморандуму, о томе како је дошло до њега и да ли је тачно мој
потпис на том меморандуму, који су ми показали. Даље су ме саслуша
вали о 27. марту и како је дошло до пуча.
Како онај први официр из обавештајног оделења Вајксовог штаба, тако
и ови други официри из Берлина, саопштили су ми да сам ја интерни
ран због писања тог меморандума. Тако сам ја сазнао од њих за разлог
моје интернације.
Да ли је по вашем мишљењу овај меморандум ишао на штету, односно против
интереса Немачке?
Није ишао противу интереса Немаца, јер је говорио у прилог неутрал
ности, а то је оно што је и Немачка хтела.
Како онда можете тврдити да је тај меморандум који није био противу интереса
Немачке већ напротив говорио у прилог Немачке, представљао разлог за ваше
стављање у интернацију?
Меморандум у целини није говорио у прилог интереса Немачке, већ је
у њему било извесних делова, који су били уперени противу Немачке.
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Тај меморандум Немци су штампали у заробљеничким новинама, које
су се растурале међу нашим заробљеницима, али, само оне делове који
су говорили повољно о Немачкој, док су друге делове изоставили.
Наведите те „делове“ вашег меморандума, где сте се ви неповољно изразили о
Немцима?
Не могу да се сетим.
Раније у одговору на питање од кога сте и како сазнали за разлог интернације,
навели сте да су вам то лично саопштили официри који су вас саслушавали
због меморандума. Да ли и даље остајете при томе да је разлог ваше кућне ин
тернације меморандум и да ли су вам то изричито саопштили официри који су
вас саслушавали?
Повлачим ранију тврдњу да су ми немачки официри, који су ме саслу
шавали о меморандуму, саопштили као разлог моје интернације мемо
рандум. Ја сам овај закључак сам извео због тога што су ме они саслу
шавали о меморандуму, па сам веровао да је то разлог што сам стављен
у кућну интернацију.
Како сте могли извести овакав закључак с обзиром да меморандум у основи
говори у корист Немачке, или како се ви изразисте, да сте у њему тражили и
заступали неутралност Југославије, за што су били и сами Немци?
С обзиром да сам ја био исправан и као официр и као грађанин, нисам
могао да изведем други закључак за стављање у кућну интернацију, до
ли тај са меморандумом, пошто су ме о њему, као што сам горе навео,
саслушавали.
Шта је било са војском, којом сте ви командовали?
Заробљена је и послата у Немачку.
Шта је било са официрима јужне групе армија којом сте ви командовали?
Заробљени су и послати у Немачку.
Значи, ваша војска и ваши официри заробљени су и послати у Немачку; је ли
тако?
Јесте.
Како сте онда ви, као највиши командант јужне групе армија остали у земљу,
док су ваши војници и официри отерани у заробљеништво?
Не могу да објасним зашто нисам послан у у Немачку. Ја мислим да је
ово проста случајност, а очекивао сам за цело време док сам био у кућ
ној интернацији да ће ме послати у Немачку.
Раније сте изјавили да вам је приликом саопштења о кућној интернацији ре
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чено да ништа не покушавате и да ће у противном бити употребљено оружје.
Објасните ко вас је чувао за време док сте били у кућној интернацији и да ли је
постојала некаква стража?
Стража није постојала, али су с времена на време долазиле немачке па
троле и обилазиле ме у кући.
Па ко би онда у том случају употребио оружје када није постојала стража која
вас је чувала. Излази, да сте ви могли из куће, у којој сте наводно конфинирани,
могли да побегнете?
Као чувар куће – хаузмајстор, био је неки Словенац Мартин, који је
носио пиштољ и ја верујем када су ми Немци саопштавали да не поку
шавам бегство, јер ће бит употребљено оружје, да су мислили на њега
– Мартина, за кога сам касније сазнао да је био у служби Гестапо-а.
Колико сте времена провели у кућној интернацији?
Све до конца јула 1941. г.
С киме сте све за то време одржавали везу и ко је код вас долазио, било од Не
маца или Срба, и по којим стварима?
Поред официра немачких, који су ме саслушавали о меморандуму и
пакту, као и патрола немачких, које су ме обишле у три до четири маха,
концем јула дошли су код мене Милан АЋИМОВИЋ и немачки мајор
др. КРАУС, шеф Гестапоа.
С обзиром на садржину вашег меморандума излази да сте ви одобравали пакт
владе Цветковић-Мачек. Ви сте се тако изјаснили и пред немачким официри
ма – генералом и пуковником – који су дошли из Берлина и саслушавали вас о
меморандуму и пакту. Да ли је тако?
Тачно је да сам ја одобравао пакт склопљен од стране владе ЦветковићМачек са Немачком, што сам изјавио и пред немачким официрима но,
ово отуда, што сам ја сматрао да је пакт заснован на бази неутралности,
у којој је Југославија у то време требала да остане.
Зашто су код вас долазили АЋИМОВИЋ и др. КРАУС?
Дошли су прво да ме обавесте о ситуац
 ији каква је у Србији, затим г.
АЋИМОВИЋ је казао како комесарска управа није у стању да савлада
грађански рат у Србији и изложио потребу како треба да се један већи
ауторитет да узме ситуацију у своје руке. По мишљењу његовом и свију
са којима је АЋИМОВИЋ разговарао – то сам требао да будем ја.
Ја сам ово категорички одбио, изговарајући се тиме да сам болестан, то
једно, а друго, да се никада нисам интересовао политиком, него сам цео
свој живот провео као војник. Уз то, објаснио сам им како сам тешко
погођен погибијом сина, снаје и унука од бомбардовања у Смедереву.
На ово се умешао др. КРАУС, говорећи, ако се српски народ не умири,
да ће платити тешким жртвама, саветујући ми да треба да узмем ситу

319

Вељко Ђурић Мишина

ацију у своје руке и да се ставим на чело српског народа. Одбио сам и
његов предлог са истом мотивацијом као и АЋИМОВИЋЕВ.
Када сте ослобођени од интернације и ко вам је то саопштио?
Истог дана када су били код мене АЋИМОВИЋ и др. КРАУС, ослобођен сам
кућне интернације. То ми је саопштио др. КРАУС.
Како тумачите то да сте ви „енергично одбили“ предлог АЋИМОВИЋА и др.
КРАУСА да узмете „као већи ауторитет ситуац
 ију у своје руке“, а др. КРАУС
вас после тога одбијања пушта из интернације. Да вам можда др. КРАУС није
саопштио да се пуштате из кућне интернације пре него што се повела реч о си
туацији у Србији и о предлогу да ви, ту ситуацију узмете у своје руке?
КРАУС ми је саопштио да се скида са мене кућна интернација, односно
да сам слободан, после свих разговора и мог одбијања да се ставим на
чело српског народа. Ово је дошло отуда што је АЋИМОВИЋ молио
др. КРАУСА да се интернације скине, како бих ја могао долазити у Ми
нистарство унутрашњих послова Комесарске управе код АЋИМОВИ
ЋА, да би ме он детаљније упознао са ситуац
 ијом у Србији у убедио у
потребу да се примим, односно ставим на чело српског народа.
А знате ли ви где су се у то време налазили најбољи родољуби српског народа?
Код КОСТЕ ПЕЋАНЦА (Миловановић – напомена приређивача) и
ДРАЖЕ (Драгољуб – напомена приређивача) МИХАИЛОВИЋА и то
родољуби-четници, који су били код КОСТЕ ПЕЋАНЦА кретали су се
слободно, а сам њихов командант војвода ПЕЋАНАЦ живео је у Бео
граду, управо био је у Београду, а место боравка налазило му се негде
у Топлици. Док родољуби-четници ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА бил[и
су у шуми.
Шта ви подразумевате под родољубима и на основу чега сматрате да су четни
ци КОСТЕ ПЕЋАНЦА и ДРАЖЕ МИХАИЛОВЋА били родољуби?
Под „родољубима“ подразумевам оне, који воле и штите свој народ, а
четнике КОСТЕ ПЕЋАНЦА и ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА сматрао сам
родољубима зато што су они умиривали српски народ и спречавали
братоубилачку борбу.
Између кога је била ова братоубилачка борба у српском народу и ко ју је иза
звао?
Ова братоубилачка борба била је између комуниста и народа и изазва
ли су је комунисти да би на тај начин навукли Немце на освету против
српскога народа и на тај начин нагнали српски народ да бежи у шуме.
Да би ово извели, комунисти су нападали на Немце и масакрирали их,
секући им носеве, уши, вадили очи, затим су нападали на власт и на
истакнуте грађане. Све ово је доприносило томе да Немци каштигују
српски народ.
Јесте ли се ви лично уверили у горњим наводима који се односе на комунисте
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или сте то од некога слушали?
То су били званични извештаји наших власти.
На које ви власти мислите?
Полицијске власти које су остале од раније.
Јесте ли ви веровали тим „званичним“ извештајима?
Веровао сам и нисам имао разлога да не верујем.
Како сте ви за све ово знали, с обзиром на то да сте у кућној интернацији оста
ли до конца јула, а ово се одиграло пре тога?
О свему томе обавештавао ме у Министарству унутрашњих послова
Комесарске управе АЋИМОВИЋ, а и лично сам видео и читао доку
мента о свему наведеном.
Када сте отишли после ослобођења од кућне интернације у Мин.[истарство]
Ун.[утрашњих] Послова Ком.[есарске] Управе код АЋИМОВИЋА и ради чега?
На позив АЋИМОВИЋЕВ отишао сам првих дана месеца августа.
Ради чега вас је позвао АЋИМОВИЋ?
Због обавештења о политичкој ситуацији и нуђења односно предлага
ња да образујем српску владу, чији би био претставник.
Који су разлози били да се и поред постојања Комесарске управе ствара Српска
влада?
Комесарска управа била је упустила ситуац
 ију из својих руку, тако да је
грађански рат беснио на све стране, па се сматрало да ће образовањем
и доласком једне српске владе, под руководством једног јаког аутори
тета, моћи да дође до смирења у земљи и престанка међусобног клања.
Под чијим је сугестијама АЋИМОВИЋ давао предлог за образовање српске
владе по „јачим ауторитетом“, који сте уствари требали ви да престављате?
АЋИМОВИЋ се, како ми је сам говорио, консултовао са великим бро
јем угледних политичких личности, које су се сложиле да треба образо
вати такву владу под мојим руководством.
А са киме се АЋИМОВИЋ консултовао од стране немачких претставника и по
чијим је директивама АЋИМОВИЋ поступао када је вама предлагао до обра
зујете српску владу?
Са претставником Вермахта, чијег се имена моментално не сећам, прет
ставником управног штаба др. ТУРНЕРА и његовог помоћника КИСЛА
и претставником Гестапоа др. ТАКСА, по чијим је директивама радио.

321

Вељко Ђурић Мишина

Да ли сте ви лично водили преговоре са горе наведеним претставницима, којом
приликом где, и колико пута?
Са горе наведеним немачким претставницима водио сам преговоре тек
после одржане конференције на којој сам изабран за претседника срп
ске владе, управо у којој сам добио мандат да саставим ту владу.
Значи, да је АЋИМОВИЋ сам водио са вама преговоре, а инструкције за то до
бијао од немачких претставника. Је ли тако?
Тако је.
Ко је пре одржања те конференције, где сте добили мандат за образовање вла
де, долазио код вас од политичких првака?
ДИМИТРИЈЕ ЉОТИЋ, ИЛИЈА МИХАИЛОВИЋ, мислим ЦИНЦАР
МАРКОВИЋ и још неки људи, више познати као угледни грађани него
политичари, чија сам имена заборавио.
Да ли су они долазили сви заједно, или појединачно?
Обично су долазили појединачно, изузимајући Љотића, који је унеко
лико махова долазио заједно са КРОНХОЛЦОМ.
Ради чега су наведени долазили код вас?
Да ме убеде да ја треба да саставим владу и да ће ме они у тим насто
јањима помоћи.
Да ли је код вас по овој ствари долазио др (нејасно!)?
Није долазио код мене у кућу, али једном приликом када сам излазио
из Мин.[истарства] Ун.[утрашњих] Послова Комес.[арске] Управе при
ступио ми је на улици и пратио ме све до куће. Том приликом говорио
ми је да ја треба да образујем српску владу, а када сам му приметио да
би боље било да то учини неко од политичких људи, он ми је објашња
вао да је боље да то буде једна неутрална личност, пошто ће имати ве
ћег ауторитета. Исто тако образложавао је ово своје мишљење да баш
ја, као неполитичка личност – неутрална треба да образујем владу, јер,
ако би се узела нека политичка личност, онда би дошло до размимои
лажења.
Записник ми је прочитан и све наводе у њему признајем за своје. Дао сам их без
икаквог физичког притиска.
Саслушао:						
М. Милатовић						
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*****
Рађено у канцеларији ОЗН-а за Србију
30 јануара 1946. г.
ЗАПИСНИК
О саслушању МИЛАНА НЕДИЋА, бив.[шег] армијског генерала и
претседника „српске владе“.
Када је одржана конференција на којој сте ви добили мандат за образовање
владе?
Не сећам се датума, али мислим да је било негде око половине августа.
На чије је тражење дошла ова конференција и ко ју је организовао?
Не знам на чије је тражење та конференција дошла, а мислим да ју је
организовао АЋИМОВИЋ.
Је ли вас АЋИМОВИЋ обавестио да ћете ви на тој конференцији бити предло
жени за претседника владе?
О томе ме није обавестио, већ ми је само послао позив, односно писмо,
где је стајало да ће се одржати конференција свих претставника јавног
живота у претседништву комесарске управе, где ће се дискутовати о
ситуац
 ији и да ја треба да присуствујем.
Ко је све од претставника јавног живота учествовао на тој конференцији?
Представници привредних и индустријских комора, јавни радници,
претставници разних политичких партија, претседник Академије на
ука, и др.
Ко је био на конференцији од претставника привредних и индустријских ко
мора?
Испред занатске коморе био је претседник коморе САВИЋ (није утвр
ђено име – напомена приређивача) испред индустријске коморе био је
ВЛАДА ИЛИЋ, испред трговинске коморе, мислим да је био Митић,
испред лекарске коморе био је др. МИЈУШКОВИЋ (Јован – напомена
приређивача). Било је и испред других комора претставника али сам за
боравио. Сећам се још да је поред МИТИЋА испред трговачке коморе
био и Аца ЈОВАНОВИЋ, трговац.
Ко је на конференцији учествовао од јавних радника?
МИЛОШ Тривунац, професор, ИЛИЈА ПРЖИЋ, професор, ВЕЛИБОР
ЈОНИЋ, професор, др. ЛАЗА КОСТИЋ, професор, др. АЛЕКСАНДАР
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БЕЛИЋ, претседник Академије наука. Од официра били су и ПЕТАР
КОСИЋ, генерал ПАНТА ДРАШКИЋ, генерал и ТАСА ДИМИЋ, пу
ковник.
Ко је био од претставника политичких странака?
КОСТА КУМАНУДИ, РИСТО ЈОЈИЋ, ЂУРА КОТУР, др. МИЛОШ РА
ДОСАВЉЕВИЋ, др. ЛАЗИЦА МАРКОВИЋ, др. МОМЧИЛО ЈАНКО
ВИЋ, МИЛАН АЋИМОВИЋ, др ЦИНЦАР-МАРКОВИЋ, др СПАЛАЈ
КОВИЋ (Мирослав – напомена приређивача), др. СТЕВАН ИВАНИЋ,
МИХАИЛ
 О ОЛЋАН И ИЛИЈА МИХАЈЛОВИЋ.
Ко је био на конференцији испред социјалиста?
Не сећам се да ли је неко био испред њих, али знам и лично сам виђао
више пута ЖИВКА ТОПАЛОВИЋА код АЋИМОВИЋА у кабинету.
Ко је отворио ову конференцију и са којим речима?
Конференцију је отворио АЋИМОВИЋ, указавши на тешку ситуац
 ију
и на то да комесарска управа није могла да одговори својим дужности
ма, збо чега је поднела оставку, која јој је уважена и да треба да се обра
зује једна министарска влада са јаким ауторитетом. Ставио је питање
избора претседника на дискусију.
Ко је све узео учешћа у дискусији и какви су предлози учињени?
Први је узео реч ВЛАДА ИЛИЋ, који је указао на тешку ситуац
 ију и на
потребу образовања једне чврсте владе и предложио мене да ја ту вла
ду образујем. За њим су се даље ређали говорници САВИЋ, др. ЛАЗА
МАРКОВИЋ, др. ЦИНЦАР-МАРКОВИЋ, генерал КОСИЋ, СПАЛАЈ
КОВИЋ, МОМЧИЛО ЈАНКОВИЋ и др. АЛЕКСАНДАР БЕЛИЋ.
Сви су се они слагали у томе да се таква једна влада образује, на челу
које бих дошао ја. Др. СПАЛАЈКОВИЋ, на моје одбијање, љутио се и
питао јесам ли ja Србин и војник. Он је одржао такав говор да су му сви
одобравали, а неки и аплаудирали, па га је завршио са речима да сам
само ја у стању да изведем земљу из револуције.
Др. Лазар МАРКОВИЋ био је такође за образовање једне хомогене вла
де од људи чврсте руке, а касније та влада била би проширена и у њу би
ушли претставници разних политичких партија.
Како се завршила ова конференција и који су закључци донешени?
Конференција се завршила тиме што је АЋИМОВИЋ извео закључак о
потреби стварања српске владе на челу самном, као претседником. Овај
закључак био је усвојен од свију присутних.
Да ли је на конференцији било речи о томе ко би ушао у ту владу?
Поименично није било речи о људима, који би ушли у владу, но само
постојала је начелна сагласност да то треба да буду чврсти људи. Мени
су остављене одрешене руке кога ћу узети у владу.
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Јесте ли ви усвојили закључак конференције и прихватили ту одлуку, да као
претседник образујете српску владу?
Прихватио сам ту одлуку, са напоменом да ћу образовати владу, ако
Немци пристану на услове, које ја будем поставио.
С ким сте од немачких претставника водили „преговоре“ за образовање владе?
Са делегатима главног командујућег Србије генерала авијације ДАН
КЕЛМАНА, др. ТУРНЕРОМ, шефом управног штаба и његовим по
моћником др. КИСЛОМ.
Изнесите ток тих, како их ви називате, „преговора“?
Отишао сам са АЋИМОВИЋЕМ у управни штаб код ТУРНЕРА и КИ
СЛА и на састанку са њима АЋИМОВИЋ је наложио да је одржана
конференција од угледних људи политичара и јавних радника и да је на
тој конференцији једногласно донешена одлука да се образује српска
влада на челу самном, па да молим да се тај избор потврди.
ТУРНЕР и КИСЛ, саслушавши АЋИМОВИЋА, рекли су да немају ни
шта против овога избора и да га усвајају али да морају о томе обаве
стити ДАНКЕЛМАНА и да ће настојати да то и ДАНКЕЛМАН усвоји.
Када су ме питали др. ТУРНЕР и КИСЕЛ да ли се ја примам да обра
зујем владу, одговорио сам потврдно с тим, што сам казао да то могу
учинити само под следећим условима. Написао сам те услове, колико
се сећам било је 16 тачака. Др. ТУРНЕР ми је рекао да ће о томе обаве
стити, односно те услове доставити, ДАНКЕЛМАНУ.
Напомињем, да су др. ТУРНЕР и др. КИСЕЛ инсистирали на томе да
се влада што пре образује, јер ће у противном Србија бити подељена на
три дела и то један део даће се Мађарима, други Бугарима а трећи Хр
ватима и да ће они упасти у Србију и умирити је.
Да ли сте на том првом састанку са др. ТУРНЕРОМ и КИСЕЛОМ поднели ли
сту министара и услова, под којима се примате да образујете владу?
Како услова, тако и листу министара ја сам поднео тек сутрадан на дру
гом састанку са др ТУРНЕРОМ и КИСЕЛОМ.
На којем вам је састанку др. ТУРНЕР рекао, односно инсистирао, да се што пре
образује влада, јер ће иначе „Србија бити подељена на три дела“?
Првог дана на првом састанку.
Ви сте раније изјавили да су др. ТУРНЕР и КИСЕЛ рекли да ће они ваше „усло
ве“ доставити ДАНКЕЛМАНУ, а сада тврдите да је ТУРНЕР инсистирао да се
што пре образује влада. Значи, да он то од вас тражи, иако не зна, хоће ли ДАН
КЕЛМАН „примити“ ваше „услове“. Објасните то?
То је општи разговор где је Турнер указао на опасност од упада Мађара,
Бугара и Хрвата у Србију и начелно он је поставио да би владу што пре
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требало образовати.
Када сте добили одговор од ДАНКЕЛМАНА на ваше постављене услове и од
говор по питању предложених министара?
Два до три дана по предаји услова и листе министара.
Ко вам је саопштио да су услови прихваћени, односно јесу ли усвојили ваше
услове и листу министара?
Листу министара су усвојили, а услове су углавном усвојили, сем неко
лико тачака. То ми је саопштио др. ТУРНЕР и рекао ми да се 29 авгу
ста имам јавити са свим министрима код ДАНКЕЛМАНА у Народној
скупштини.
Да ли сте се ви са сви министрима консултовали о уласку у вашу владу?
Јесам са свима, изузев АЋИМОВИЋА, за кога сам знао да ће се прими
ти, па нисам имао потребе да га питам о уласку у моју владу.
Ви рекосте да вам је стигао одговор на постављене услове и листу министара
два до три дана по предаји; реците прво да ли сте ви консултовање са мини
стрима обавили у том року од два до три дана и друго, како сте се могли са
њима констултовати о уласку у вашу владу, када нисте знали хоће ли ДАНКЕЛ
МАН вашу листу министара усвојити?
Консултовање сам обавио у том року. Ишло је брзо због тога што су
неки министри одмах дали пристанак што је случај са МИЈУШКОВИ
ЋЕМ (Јован – напомена приређивача), ТРИВУНЦЕМ (Милош – напо
мена приређивача), РАДОСАВЉЕВИЋЕМ (Милош – напомена прире
ђивача), ЂУРОМ ДОКИЋЕМ, генералом КОСТИЋЕМ (Јосиф – напо
мена приређивача) готово свим осталим.
Приликом консултовања са њима ја сам им рекао да сам дао предлог да
они буду министри, што ће и остати, ако се то усвоји. Отуда сам ја мо
гао са њима да се консултујем, чинећи ту ограду.
Наведите услове које сте „поставили“ ТУРНЕРУ, односно ДАНКЛЕМАНУ, за
образовање српске владе под вашим руководством?
Прва тачка мојих услова била је то да Србија добије потпуну аутоно
мију, т.ј. да влада управља земљом по нашим законима, како војнички,
тако економски и политички, а Немци да врше само надзорну власт.
Друга тачка је била та да влада створи оружану снагу, односно људство,
а Немци да даду наоружање, ради чувања мира и јавног поретка у зе
мљи, као и обезбеђење границе.
Трећа тачка постављала је да се строго одреди колике дације у натури
и новцу треба да Србија даје Немачкој. Да се то тачно одреди и тога се
придржава, пошто су дотле Немци пљачкали Србију и узимали како су
хтели. Те дације лично би убирала влада преко својих подручних орга
на и предавала Немцима.
Четврта тачка тражила је обустављање убијања Срба ван граница Ср
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бије, а на територији бив.[ше]. Југославије. Овде се првенствено ми
слило на Србе у Хрватској, које су прогонили и убијали Хрвати.
Петом тачком тражено је да се не спречава од стране Немаца долазак
Срба-избеглица у Србији.
Шестом тачком тражено је успостављање веза између заробљеника и
њихових породица у земљи, као и то да се дозволи одашиљање пакета.
Да се болесни заробљеници пусте својим кућама.
Седма тачка услова постављала је да се одустане од спровођење наре
ђења, изданог од стране врховне команде Немачке да се за једног уби
јеног Немца стрељају 100 Срба, а за рањеног 50, већ да кривци буду
извођени на суд.
Не сећам се других услова које сам поставио.
Које су Немци од побројаних услова прихватили, а које одбили?
Од горе набројаних тачака све су биле прихваћене, изузев последње
(седме). Одбили су још неке битније услове, којих се моментално не
сећам.
Изнесите листу министара са назнаком ресора, коју сте предложили за вашу
владу?
Министар председник		
ја – МИЛАН НЕДИЋ
Министар унут. послова
МИЛАН АЋИМОВИЋ
Министар грађевине		
инг. ОГЊЕН КУЗМАНОВИЋ
Министар саобраћаја		
ЂУРА ДОКИЋ
Министар поште, телеграфа ЈОСИФ КОСТИЋ
Министар рада 		
ПАНТА ДРАШКИЋ
Министар без портфеља
МОМЧИЛО ЈАНКОВИЋ
Министар финансија 		
др. ЉУБИША МИКИЋ
Министар правде		
др. ЧЕДОМИР МАРЈАНОВИЋ
Министар нар. исхр. и пољ. др. МИЈАТ РАДОСАВЉЕВИЋ
Министар трговине 		
МИХАИЛО ОЛЋАН
Министар просвете		
др. МИЛОШ ТРИВУНАЦ
Министар соц. пол. и нар. здр. др ЈОВАН МИЈУШКОВИЋ
Напомињем, да сам ја на листи министара, коју сам поднео др. ТУРНЕ
РУ био ставио за министра саобраћаја ДАНИЛА КАЛАФАТОВИЋА,
али ми је ТУРНЕР рекао да то изменим, пошто се за министре не могу
узимати заробљеници из Немачке, где се тада КАЛАФАТОВИЋ нала
зио, па сам ја место КАЛАФАТОВИЋА ставио генерала ЂУРУ ДОКИ
ЋА.
Да ли је од стране Немаца – ДАНКЕЛМАНА ваша листа била усвојена у гор
њем саставу?
Јесте. Поправљам се у толико, што нисам одмах одредио ЂУРУ ДОКИ
ЋА за министра саобраћаја, већ је, колико се сећам, предлог отишао за
КАЛАФАТОВИЋА, а Немци то нису усвојили, па је ЈОСИФ КОСТИЋ
био вршилац дужности министра саобраћаја до улажења у владу ЂУРЕ
ДОКИЋА.
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Зашто сте тврдили да сте радили на стварању српске владе, консултовали се са
министрима, подносили листу министара итд. кад сте уствари примили наређе
ње од главнокомандујућег Србије ваздухопловног генерала ДАНКЕЛМАНА да
образујете владу са министрима које вам је он назначио у своме акту бр. 3348/41?
Не поричем показано ми наређење, али изјављујем да је то наређење
дошло на основу мојих предлога о образовању владе и листе министа
ра коју сам ДАНКЕЛМАНУ поднео преко др. ТУРНЕРА. Све оно што
сам раније рекао о образовању владе одговара истини и ту нема ништа
да додам или изменим.
Када је и како оформљена српска влада од горњих министара и какав је назив
добила?
Као што сам раније навео, др. ТУРНЕР ми је саопштио да 29 августа
морам бити са свим министрима у скупштини код ДАНКЕЛМАНА, па
сам тако и поступио и означеног дана отишао са осталим министрима
код ДАНКЕЛМАНА.
Др. ДАНКЕЛМАН нам је прочитао декларацију по којој се образује
српска влада на челу самном, као претседником и наведеним мини
стрима.
Др. ДАНКЕЛМАН после овог саопштења, односно читања деклараци
је, честитао је прво мени, па онда свим министрима редом и пожелео
нам успеха у раду.
Српска влада добила је назив „Српска влада народног спаса“. Колико
се сећам, ја сам је тако назвао у првом свом говору, упућеном српском
народу после образовања владе.
Записник ми је прочитан и све наводе у њему признајем за своје. Дао сам их без
икаквог физичког притиска.
Саслушао:						
М. Милатовић						

Саслушани:
Милан Ђ. Недић

*****
Рађено у канцеларији ОЗН-а за Србију
30 јануара 1946 г.
ЗАПИСНИК
О саслушању МИЛАНА НЕДИЋА, бив.[шег] армијског генерала и претседни
ка српске владе.
Какве је задатке ваша влада поставила и какав је план донела за „управљање“
земљом.
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Влада је поставила себи ове задатке: прво земљу да умири, друго, да
што пре образује оружану снагу као потпору мира и реда у земљи, за
тим да земљу административно да уреди и да порушене комуникације
оправи и да успостави саобраћај и земљу од глади спасе.
Је ли успела ваша влада да оствари горње задатке и на који начин?
Успела је и то земљу је умирила на тај начин што је противу комуниста
употребила добровољачке одреде, прво у околини Београда, потом кре
ћући се ка Шумадији, а комунисти са свију страна су упали у Ужички
крај и пошли су ка Г.[орњем] Милановцу. Код Г. Милановца судариле
су се комунистичке јединице и владине јединице и комунисти су от
ступили у правцу Ужица у намери да бране Ужице, или како су они
назвали „Ужичку совјетску републику“. Затим су владине јединице,
потпомогнуте немачком артиљеријом и моторизацијом, у три колоне
опколиле Ужице и истерале комунисте из ужичког округа, поседајући
границу Србије.
Други задатак на остварењу реда и мира у земљи влада је постигла
на тај начин, што је формирала од бивших подофицира и официра југ.
[ословенске] војске добровољачке одреде. Влада је успела да формира
23 добровољачка одреда.
Трећи задатак на остварењу административне службе влада је сасвим
успешно спровела, тако да већ 1 јануара 1942 г. цела земља имала је
окружна и среска начелства и при њима окружне и среске одборе.
Окружна и среска начелства имала су административно-управну власт,
док су одбори имали самоуправну власт.
Четврти задатак на обнови саобраћаја и спашавања земље од глади,
спровели смо на тај начин што смо помоћу плаћене радне снаге поди
гли порушене мостове и друге објекте на сувоземним путевима, а на
железничким мрежама оправили станице и искидану железничку мре
жу, тако да су возови могли саобраћати. Народ смо спасли од глади на
тај начин што смо извршили правилну расподелу жита, повлачећи исто
из плодних крајева у пасивне крајеве, а нарочито у студенички и ужич
ки крај, где је народ скапавао од глади.
Ви горе помињете „владине одреде“, објасните ко је све чинио, односно, био у
саставу тих одреда?
Добровољачки одреди под командом генерала СТЕВАНА РАДУЛОВИ
ЋА, љотићевци и четници КОСТЕ ПЕЋАНЦА.
Какав је однос био између ваше владе с једне стране, и немачких претставни
штава: Управни штаб, Војни заповедник генерални опуномоћеник за привреду,
БДС (Служба безбедности – напомена приређивача), БДО (Служба за јавни ред
– напомена приређивача) и Немачко посланство, с друге стране?
Било је пет колосека, односно пет немачких установа, које су одржава
ле везу са српском владом. Тако под управним штабом спадало је наше
министарство унутрашњих послова, министарство просвете, - правде;
под виршафтом - привреда и експлоатација Србије - спадало је мини
старство шума и руда, - трговине и - пољопривреде; под вермахтом –
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немачка војна сила – спадали су оружани одреди владе; под ајзенбан
фирунг – железничка управа – спадало је министарство саобраћаја; под
пост унд телеграффирунг спадало је министарство поште и телеграфа.
Наим
 е, у свим поменутим немачким установама постојао је по један
немачки референт, који је држао везе са поменутим министарствима
српске владе.
За контролу министарства здравља (социјалне политике и народног
здравља), финансија и грађевина, постојале су у управном штабу одго
ворни референти за контролу тих министарстава.
Ја, лично, био сам на директној вези са опуномоћеником спољних по
слова, који је био директно у вези са министарством спољних послова
у Берлину.
Зашто су Немци подвргли вашу владу, односно министарства ваше владе, под
контролу горе поменутих немачких установа?
Ради сарадње и контроле наше владе.
Да ли су побројане немачке установе, односно референти, у тим установама,
задужени сарадњом и контролом, издавали наређења појединим министрима
ваше владе?
Нису издавали наређења директно министрима већ претседништву
српске владе, а ово је та наређења даље преносило преко министарског
савета на поједине министре.
Какав је однос био између немачких власти и подручних органа српске владе у
унутрашњости Србије?
По немачким установама у унутрашњости и то фелдкомандама, ортско
мандама, а касније Гестапо и фелджандармерији постојали су органи
који су били веза, односно одржавали везу, између наших управних и
самоуправних власти, с једне стране и управног штаба с друге стра
не. Ови органи немачки контролисали су уствари службу и рад наших
управних и самоуправних власти, тако да је ту била пуна сарадња. Ово
је трајало све до доласка генерала МАЈСНЕРА (Август – напомена
приређивача), команданта безбедности у Србији – директног органа
ХИМЛЕРОВОГ (Хајнрих – напомена приређивача), када је Оделење
безбедности нашег министарства унутрашњих послова, по наређењу
ХИМЛЕРОВОМ (Хајнрих – напомена приређивача), потпуно прешло
у МАЈСНЕРОВ руке, тако да је МАЈСНЕР постао апсолутним господа
рем Оделења безбедности и свих подручних органа (Управа града Бео
града, Оделење специјалне полиције, Српска државна стража, Гранич
на стража, окружне, као и среска начелства по унутрашњости Србије).
Када је МАЈСНЕР дошао у Србију и докле је остао на положају команданта
безбедности?
Не сећам се тачно датума, али знам да је дошао у првој половини 1942
г. и на положају команданта безбедности остао све до два три месеца
пред повлачење – напуштање Немаца Србије, када га је сменио др. ШЕ
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ФЕР (Емануел – напомена приређивача).
Значи, Немци су преко МАЈСНЕРА, као директног органа ХИМЛЕРОВОГ, узе
ли под своју пуну команду и управљање како оружане одреде – силу српске
владе – тако и управне и самоуправне органе владе. Је ли тако?
Тако је било са оружаном владином силом, што се тиче управних и са
моуправних органа, Немци су постали господари и наредбодавци над
тим органима само у погледу службе безбедности.
Излази, с обзиром на раније изнешен однос између немачких установа: Управ
ног штаба, вермахта, виртшафта итд., с једне стране и ваше владе с друге стра
не, где су те немачке установе вршиле контролу појединих ваших министарста
ва, а преко претседништва ваше владе, чак и наређења издавали и с обзиром на
ово што сте сада рекли да је МАЈСНЕР постао апсолутним господарем владине
оружане силе, – излази дакле то да ваша влада нити је добила аутономију зе
мље, нити пак своју властиту и независну оружану силу. Према томе Немци
нису испунили обећања у погледу та два услова, које сте им ви поставили при
ликом образовања „српске владе народног спаса“. Да ли је то тако г. Недићу?
То је тачно да влада нити је добила аутономију земље, нити своју ору
жану снагу. Сама је влада дошла до закључка да су је Немци обманули.
Када је ваша влада видела да су је Немци „обманули“ не поштујући обећану
„аутономију земље“ и право на своју оружану силу?
Доласком МАЈСНЕРА и проширивањем уредбе од стране ХИМЛЕРА
да МАЈСНЕР постане господарем владине оружане силе.
Зашто сте ви после тога и даље остали претседник такве владе којој Немци од
узимају главне обећане прерогативе?
Остао сам да се борим са МАЈСНЕРОМ и да га сменим.
Јесте ли успели у томе?
Јесам, само је било доцкан.
Раније сте изјавили да је МАЈСНЕР отишао на два до три месеца пред повлаче
ње Немаца из Србије. Значи, да је ситуац
 ија остала непромењена за цело време
окупације и да сте ви били претседник за то време српске владе. Излази да сте
ви свесно служили окупатору у борби противу српског народа и на штету ње
гову. Признајете ли то?
Признајем да сам сарађивао са Немцима и својим радом њима кори
стио, али, ово сам чинио да би помогао своме народу.
Раније, говорећи о односу између ваше владе и немачких претставништава,
рекли сте да су у појединим немачким претставништвима били задужени поје
дини Немци као референти ради одржавања веза са министарствима ваше вла
де. Објасните нам како је та веза одржавана и дали је постојао лични контакт
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између референата и ваших министара?
Веза је одржавана како писменим, тако и усменим путем, било да се
ради о извесним упутствима или наређењима од стране референата по
јединих немачких претставништава, било пак да се ради о извесним
питањима која су референти постављали и решавали са министрима
моје владе. Према томе између министара моје владе и немачких прет
ставништава преко референата постојала је лична веза, односно кон
такт по питању сарадње.
Шта је ваша влада учинила на привредном подизању земље и како је ту задатке
поставила?
Да би регулисала привредни живот влада је створила план о дириго
ваној привреди, односно донела одлуку да се цела привреда и планови
привредни усредоточе у једном центру, а то је у министарству привре
де.
Коме је од министара била поверена дужност доношења плана о диригованој
привреди?
План о диригованој привреди тек је донешен после реконструкције
моје прве владе. Овај план израдио је др. НЕДЕЉКОВИЋ (Милорад
– напомена приређивача), министар привреде, шума и руда у мојој дру
гој влади, односно у реконструисаној влади. План о диригованој пољо
привреди израдио је министар ВЕСЕЛИНОВИЋ (Радослав – напомена
приређивача), инжињер агрономије и тај план ушао је у општи план о
диригованој привреди.
По чијој је иницијативи заведена диригована привреда у Србији?
По иницијативи Немаца.
Шта мислите зашто су Немци давали иницијативу за дириговану привреду?
Да би што више могли да искористе нашу земљу.
Зашто сете ви онда, када сте знали намере Немаца, приступили спровођењу
дириговане привреде у нашој зељи, ако сте хтели, како сте раније изјавили, да
помогнете своме народу?
Приступио сам прво стога што су Немци тражили то, а друго веровао
сам да ће диригована привреда омогућити прехрану и самог народа.
Је ли влада била самостална у постављању плана о диригованој привреди и у
његовом спровођењу.
Потпуно самостална.
Јесу ли Немци тражили да план о диригованој пољопривреди обухвати културу
неких нових биљака, које дотле код нас нису гајене?
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Ја се сећам да су Немци тражили да се обделавају, а чак и семе давали,
за соју, сунцокрет и репицу.
Шта се од тих биљака добијало?
Од сунцокрета и репице добијао се зејтин, а од соје млеко, брашно и
неколико различитих јела па чак од ње су се могли добити и неки ме
дикаменти.
Да ли су Немци извозили за Немачку зејтин, добијен од сунцокрета и репице и
млеко и брашно као и медикаменте добијене од соје?
Немци од тога нису ништа извозили у Немачку, све је то остајало на
употребу нашем народу.
А да ли су Немци из наше земље износили маст и право жито, односно бра
шно?
Јесу.
Да ли су Немци употребљавали млеко добијено од соје или право млеко сточ
но?
Употребљавали су право млеко.
Је ли вам јасно зашто су Немци захтевали гајење горњих култура?
Јасно ми је.
А шта вам је јасно?
Јасно ми је да су Немци узимали оно што је боље а народу остављали
да подмирује своје потребе са сурогатима.
Ви сте раније изјавили да сте као трећу тачку својих услова поднели доктору
ТУРНЕРУ да се одреди колике дације у натури ваша влада треба да издаје Не
мачкој. Реците величину тих дација у појединим производима – продуктима?
Немци нису, иако је трећа тачка услова била прихваћена, никада хте
ли да одреде величину дација у натури у појединим производима-про
дуктима. Колико ми је остало у сећању, Немци су из Србије извозили
просечно око 15.000 вагона кукуруза 4-6.000 пшенице, око 1.000 вагона
зоби а тако исто раж и јечам. Што се тиче других производа као што
су пасуљ, кромпир, пернате живине, јаја и свега осталог, не бих могао
рећи у којим су количинама износили, нити је за то била превиђена од
ређена мера. У нарочито великим количинама извозили су месо.
Да ли су Немци вршили какву накнаду за ове производе?
Немци су чинили надокнаду тиме што су исплате вршили по максими
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раним ценама и то у нашем новцу које су они сами одредили.
Какве су дације Немци узимали из других грана наше привреде?
Преко министарства за шуме Немци су узимали заправо извозили у Не
мачку, како дрво за огрев, тако и за грађу, а нарочито су извозили неко
дрво мислим од смрече за авионе. Преко истог министарства такође су
извозили олово, бакар, антимон, пирит и злато.
Је су ли биле предвиђене количине дрвета и руда које су Немци могли да извезу
из земље?
Немци су вршили експлоатацију шумске и рудне индустрије према сво
јим потребама и извозили у количинама које су њима биле потребне.
Напомињем, да су били нарочито разрадили руднике бакра у Бору и
олова у Трепчи.
Колике су биле новчане контрибуције, које је имала да исплати ваша влада Не
мачкој. Је су ли оне биле строго фиксиране према трећој тачци услова, подне
шених др. ТУРНЕРУ, а која је тачка, како рекосте примљена?
У прво време, када сам образовао владу, исплаћивали смо Немачкој
120 милиона месечно, па се та цифра касније стално пела и у 1944 г.
достигла је једну милијарду динара месечно. Из овога се види да се
Немци нису придржавали обећања да ће финансирати једну одређену
суму. Немци су чак захтевали 1944 г. и веће суме које су се скоро при
ближавале до 2 милијарде, али влада није могла да нађе за толике суме
покриће.
Да ли су Немци тај добијени новац на основу „права контрибуције“ извозили,
односно износили у Немачку.
Тај новац само делимично изношен у Немачку, а углавном остајао је у
земљи и Немци су стим новцем плаћали наше продукте по максимира
ним ценама.
Значи, Немци су са истим новцем, који су добијали од ваше владе, „отплаћива
ли“ све оно што су из земље извозили за Немачку, па им је чак претекло да, како
рекосте, и делимично суме новца изнесу у Немачку. Је ли тако?
Тако је.
Преко које су установе ишле те трансакције око ратне контрибуције?
Преко Народне банке.
Да ли су Немци имали свога претставника у Народној банци и уколико јесу ка
ква су била његова права?
Народна банка је била аутономна, а Немци су преко свога претставника
вршили надзорну власт над свим пословањима и особљем банке. Овај
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немачки претставник издавао је упуте и наређења банци за пословање.
Па како можете онда рећи да је банка била аутономна?
Народна банка је имала само формално и полу аутономију, а по томе
што је постојао гувернер банке, директор, итд. док је фактички банка
била под контролом и управом Немаца.
Ко је вршио надзорну власт над новчаним заводима и привредним предузећи
ма.
Надзорну власт вршили су Немци.
Каква је улога била ГБВ при генералном опуномоћенику за привреду?
Целокупна контрола нашег привредног живота.
Ко се налазио на челу ГБВ?
НОЈХАУЗЕН (Франц – напомена приређивача) као генерални опуномо
ћеник за привреду Србије.
Како је ГБВ регулисао и преко којих својих органа привредни живот Србије?
Као што сам раније рекао, код главног опуномоћеника за привреду, т.ј.
ГБВ постојали референти који су били на вези са министарством при
вреде и пољопривреде, претстављали њихову надзорну власт и давали
им упуте за рад. Ову дужност вршио је први помоћних НОЈХАУЗЕ
НА БЕТНЕР (непознато име – напомена приређивача). Под њим су би
ле централе за текстил, шпиритус, шећер, дрво, угаљ, метал, хемијске
производе.
Други помоћник Нојхаузена био је КАЈЗЕР (Теобалд – напомена прире
ђивача) и он је држао руднике и привредна предузећа.
Значи, Немци су вама дали што се види из свега до сада реченог, иницијативу
за вођење дириговане привреде, да би плански могли да опљачкају нашу зе
мљу. Према чему сте онда ви спречили Немце да не пљачкају Србију и не узи
мају колико хоће, како сте то навели у трећој тачци постављених услова, коју
су Немци „примили“?
Не поричем да су Немци пљачкали земљу, што је природно у односу
између победника и побеђеног, али ја сам гледао колико сам могао ту
пљачку да спречим.
Да ли сте ви приликом, образовања владе издали какав проглас или деклараци
ју, да би тиме обавестили народ о стварању владе?
1. септембра ја сам саопштио народу да је образована влада преко ра
дија у виду једне декларације. Та је декларација штампана, колико се
сећам, у „Новом Времену“, „Службеном листу“, а и излепљена је како
у Београду тако и у унутрашњости на многим местима.
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Шта сте као основно истакли у тој декларацији?
Умирење земље, спречавање грађанског рата и стабилизацију поретка.
Да ли сте у тој декларацији рекли да „победник у рату нашу земљу није уни
штио нити мисли да је уништи;“ да је „наш народ оценио витешко држање не
мачког војника и да ће на пријатељство одговорити пријатељством“; „да народ
треба да буде захвалан великом Немачком Рајху, његовим претставницима у
Србији на великој политичкој увиђавности, којом немачки Рајх правилно оце
њује дух и потребе српског народа“ и на крају „да немачки Рајх, иако победник
у рату неће да буде непријатељ српског народа“?
Јесам.
Да ли сте у једном говору, који сте доцније држали изјавили дословце: „Лажу
вас доушници који вам стално шапућу како су нам Немци највећи непријатељи
и како хоће да нас истребе, раселе и упропасте. Ја вам велим да је њихов осећај
правичности врло близак нашем. Немачка није била наш непријатељ. Она то
није ни данас и зависи од нас да не буде ни сутра“?
Јесам.
Да ли сте у говору, одржаном заробљеницима, између осталог рекли следеће:
„Молим вас да свуда и на сваком месту будете благодарни Немцима, који су
према вама били људи увек, а не противници. Исто тако увек треба да се бла
годари и вођи немачког Рајха, јер сте ви дошли његовом великодушношћу до
слободе“?
Јесам.
Зашто сте слали АЋИМОВИЋА концем 1941 г. у Немачку?
Ради обиласка војника, подофицира и официра који су се налазили у
заробљеничким логорима.
Какву сте директиву том приликом издали АЋИМОВИЋУ?
Да обиђе логоре и да види расположење заробљеника према мојој вла
ди, као и то да ли желе да се врате у земљу и ставе на расположење
мени, односно мојој влади.
Какви су резултати били те мисије, коју је имао да изврши АЋИМОВИЋ?
Резултати су били добри, јер су се готово сви заробљеници изјаснили
и одобрили политику владе народног спаса и дали изјаву да желе да се
врате у земљу и ставе мени на расположење. Исправљам се утолико
што је реч „готово сви“ јако изражена па је замењујем са речју „махом
сви“, што је заиста одговарало стварном стању.
Шта сте ви предузели после повратка АЋИМОВИЋА и подношења извештаја
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о резултатима његове мисије?
Састављен је списак заробљеника на које смо рачунали да се врате у
земљу и употребе као стручњаци за извесне гране привредног живота,
и за неке заробљенике имали смо намеру да уђу у састав владиних од
реда. Исто тако у списак смо унели, како болесне заробљенике, тако и
оне за које су диктирале социјалне потребе да се врате (породице, мате
ријално необезбеђене, без радне снаге итд).
Колики је број заробљеника обухватио тај списак?
Не могу сада да се сетим.
Да ли су се заробљеници са тог списка вратили у земљу?
Списак је послан управном штабу на одобрење па су тамо Немци вр
шили измене. ЉОТИЋ је убацио неке своје људе, а било је и случајева
да су породице појединих заробљеника издејствовале преко Немаца да
се и ти заробљеници убаце у списак.
Списак је отишао у заробљеничке оделење у Берлин, па је и ту било
измена и редуцирања.
Колико је заробљеника тада дошло у земљу?
Не сећам се броја, али, могу рећи да је владу изненадило када је видела
међу заробљеницима доста оних, које није тражила.
Је ли се тај транспорт заробљеника ставио влади на расположење и какав сте
распоред учинили са њима?
Ставио се и влада је, колико се сећам 40-50 заробљеника распоредила
као чиновнике у министарствима пољопривреде и финансија, а по при
лици исто толики број у владине одреде.
Да ли је међу заробљеницима било таквих који су ушли у вашу владу као ми
нистри?
Било је и то др. НЕДЕЉКОВИЋ и БОГОЉУБ КУЈУНЏИЋ.
Када је следећи транспорт заробљеника стигао и по чијем тражењу?
Не сећам се када је стигао следећи транспорт заробљеника, али у том
транспорту знам добро да су били болесни заробљеници. Они су дошли
по тражењу владе.
Како је дошло до Нирнбершке изјаве и ко је био њен покретач?
Приликом одашиљања АЋИМОВИЋА за Немачку ради обиласка за
робљеничких логора, издао сам директиву АЋИМОВИЋУ да се обра
ти у Нирнбергу на КАЛАФАТОВИЋА и мога брата МИЛУТИНА, да
им изручи моје поздраве и да се преко њих обавести о расположењу
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заробљеника према мојој влади и готовости да се врате у земљу ради
сарадње.
После повратка АЋИМОВИЋЕВОГ дошло је до Нирнбершке изјаве.
Ко је састављао ту изјаву не могу тачно рећи, али верујем да су њени
покретачи КАЛАФАТОВИЋ и мој брат МИЛУТИН.
Да ли сте ви поставили АЋИМОВИЋУ задатак да се расположење заробљени
ка испита на тај начин што би се повела анкета, где би се заробљеници изјасни
ли „за и против“ ваше владе?
Нисам изричито АЋИМОВИЋУ рекао да испита расположеност заро
бљеника на тај начин што би се изјаснили „за и против“, али не пори
чем да је Нирнбершка изјава дошла као последица мисије АЋИМОВИ
ЋА у Немачкој.
Колики је транспорт заробљеника после Нирнбершке изјаве стигао у земљу и
како је распоређен?
Колико ми је остало у сећању, мислим да је тај транспорт бројао око
1.200 заробљеника. Чиновници од раније вратили су се на своја места,
а официри су ступили у СДС (Српска државна стража – напомена при
ређивача) и СГС ( Српска гранична служба – напомена приређивача).
Међу дошавшим заробљеницима био је велики број граничара и жан
дарма.
Да ли је постојало неко тело при влади или у Немачкој, које се бавило специ
јално питањем заробљеника, односно врбовањем истих и њиховим враћањем
у земљу?
Такво тело није постојало, већ је при претседништу владе био одре
ђен један чиновник, који је водио статистику о заробљеницима, а при
управном штабу код Немаца био је један нем.[ачки] официр, који је ра
сматрао захтеве како владе тако и приватника за повратак заробљеника
у земљи.
Да ли је влада после АЋИМОВИЋА слала још кога у Немачку ради наших за
робљеника?
1943 г. влада је слала инж. МИЛОСАВА ВАСИЉЕВИЋА са једним
официром СДК (Српски добровољачки корпус – напомена приређива
ча) у заробљеничке логоре са истим задатком, којим је и АЋИМОВИЋ
ишао.
Да ли је ваша влада предузимала какве мере противу заробљеника, оних који се
нису слагали са политиком владе?
Није предузимала никакве мере.
А да ли сте ви упутили један акт заповеднику Србије БАДЕРУ у коме га оба
вештавате да се у логору у Оснабрику налази око 340 Јевреја и извесни број
активних резервних официра, који су комунистички настројени, којим сте тра
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жили да се ти Јевреји и официри издвоје од осталих заробљеника, да би на тај
начин избегли утицај њихов?
Јесам, Упутио сам тај акт.
Да ли је генерал БАДЕР удовољио овом вашем тражењу?
Ја сам му послао акт, а да ли је он нешто по томе предузео – не знам.
Да ли сте поред борбе, коју су ваши одреди водили противу партизана, позива
ли народ да партизане хватају и предају било вашим одредима, било Немцима?
Не сећам се да сам ја и моја влада чинио апел народу.
Да ли сте пружали извесна обећања онима који би ухватили или проказали
партизана?
Јесам.
Каква сте обећања чинили за ухваћене или проказане партизане?
Не сећам се каква су то обећања била, али вероватно да сам обећавао
неку награду.
Какве би то и колика награда била коју сте ви обећавали?
Ја сам онако уопштено казао да онај ко ухвати или прокаже партизана
биће награђен, не говорећи чиме и како.
А зар се не сећате једног летка који је широко растуран и којим позивате народ
на уништење партизана, јер му је то једини спас. „Зато их одмах прокажите
Српским оружаним одредима, који ће се са њима обрачунати за спас ваш, ваше
деце, ваше крсне славе и имовине. Сваки онај Србин или Српкиња који про
кажу вођу или комунистичку банду и тиме допринесе да се ови униште, поред
великих националних заслуга и признања отаџбине, биће награђен и новчаном
наградом од 50-100.000 дин.“ Да ли се сада сећате г. Недићу и признајете ли да
је то ваш летак?
Сећам се и признајем да сам написао тај летак, који је растурен по на
роду.
А колику сте награду били расписали ко ухвати обичног партизана или га про
каже Српским оружаним одредима?
Награду сам био расписао по три хиљаде.
Колико сте доделили награда и у коликом износу?
Не поричем да су награде додељиване, али колико их је додељено и у
којем износу не сећам се.
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Записник ми је прочитан и све наводе у њему признајем за своје. Дао сам их без
икаквог физичког притиска.
Саслушао:						
М. Милатовић						

Саслушан:
Милан Ђ. Недић

*****
Рађено у канцеларији ОЗН-а за Србију
1 фебруара 1946 г.					
					
ЗАПИСНИК
О саслушању МИЛАНА НЕДИЋА, бив.[шег] армијског генерала и претседни
ка „српске владе“.
Када је дошло до стварања „Српске заједнице рада“?
Фебруара месеца 1942 г.
Ко је донео уредбу о стварању „Српске заједнице рада“ и на чији предлог?
„Српска влада народног спаса“ на предлог министра социјалне полити
ке и народног здравља др. ЈОВАНА МИЈУШКОВИЋА.
Ко је дао иницијативу за стварање „српске заједнице рада“?
Немци.
Ко је донео правилник „Српске заједнице рада“ и ко се налазио на челу „Срп
ске заједнице рада“ као њен старешина?
Ја сам донео наредбу за спровођење радног и дисциплинарног правил
ника „Српске заједнице рада. Као старешина „Српске заједнице рада“
био сам ја.
Када су владини одреди преформирани у „Српску државну стражу“?
По прилици у марту месецу 1942 г.
Ко је донео уредбу и када о устројству „Српске државне страже“?
Уредбу је донела моја влада и то колико се сећам фебруар а месеца 1942
г.
Који су разлози руководили владу да се одреди преформирају у СДС?
Разлози, којим се влада руководила да се њени дотадашњи одреди пре
формирају у СДС били су ти што је Србија концем 1942 г. била очишће
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на од комуниста, па је сада требала да се створи једна оружана снага за
одржавање јавног реда и поретка безбедности у земљи. Отуда је дошло
до преформирања владиних одреда у СДС.
Па зар дотадашњи владини одреди нису могли да узму на себе улогу „чувара“
поретка безбедности у земљи. Зашто је требало да се уствари ти исти одреди
који ће бити „чувари“ тога поретка сада прекрсте у СДС?
Дотадашњи владини одреди били су више оперативне јединице, па су
због тога Немци од њих зазирали.
Значи Немци су били ти који су тражили образовање СДС. Је ли тако?
Тачно је да су Немци, као што горе рекох, зазирали од владиних одреда
и сматрали су с обзиром да су комунисти протерани и да је ситуац
 ија
стабилизирана да се улога дотадашњих владиних одреда измени и да
они постану чуварима безбедности. Што се тиче самог назива „СДС“
тај је назив поникао у самој влади.
Напомињем да су Немци одбили наш предлог за стварањем жандарме
рије са мотивацијом, да би то значило, ако ми будемо увели жандарме
рију да имамо своју државу.
Колику је снагу претстављала СДС приликом формирања?
Око 15.000 војника.
Ко је био командант СДС приликом њеног формирања?
Генерал СТЕВА РАДОВАНОВИЋ. Касније је он на тражење Немаца
смењен и на његов место је дошао генерал БОРИВОЈЕ ЈОКИЋ.
Командант СГС био је пуковник ПОГАЧАР (Људевит – напомена при
ређивача).
Да ли је СГС улазила у састав СДС?
Није.
Чијим су се службеницима сматрали припадници СДС?
Министарства унутрашњих послова.
Ко је био у то време министар унутрашњих послова?
Ја.
Значи, да је СДС директно била подређена вама?
Влади и мени као претседнику Министарског савета и министру уну
трашњих послова.
Ко је примао официре, подофицире и војнике у СДС?
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На предлог команданта СДС примало је Министарство унутрашњих
послова.
Излази да сте ви, пошто сте у то време били мин.[истар] ун.[утрашњих] посло
ва врховни заповедник СДС?
Јесте.
Докле је СДС остала под вашом командом?
До образовања дирекције безбедности за Србију под генералом Мајс
нером.
Шта је онда било са СДС?
Стављена је под команду Српске државне безбедности, т.ј . под коман
ду шефа СДБ ДРАГОГ ЈОВАНОВИЋА, а овај је ЈОВАНОВИЋ директ
но дошао под МАЈСНЕРОВУ команду.
Да ли је СДС променила свој назив после долажења под команду ДРАГОГ ЈО
ВАНОВИЋА, односно генерала МАЈСНЕРА?
Није.
Када је образован логор на Бањици?
1942 г. месеца се не сећам?
Ко је издао наређење за образовање логора?
Ја.
Ко је донео уредбу о категорисању логораша на Бањици?
Ја.
Ко је издао наређење о образовању комисије за категорисање логораша?
Мислим ДРАГИ ЈОВАНОВИЋ на основу ове уредбе коју сам ја донео.
Да ли је уредба коју сте ви донели предвиђала ту комисију?
Јесте.
Значи да је ДРАГИ ЈОВАНОВИЋ само одредио људе који ће ту комисију обра
зовати, односно у њу ући. Је ли тако?
Јесте.
На колико су категорија по тој уредби дељени логораши?
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На четири категорије.
Да ли сте ви негде касније издали једну наредбу о конфинирању политички
сумњивих лица и узимања таоца?
Јесам.
Када сте издали ту наредбу?
15. августа 1944 г.
Је ли предвиђала наредба категорисање сумњивих лица и таоца?
Предвиђала је.
Колико је било категорија?
Шест.
Да ли се та наредба односила на „сумњива лица“ у вези са организацијом Д.М.
(Драгољуб Михаиловић – напомена приређивача) и да ли су за таоце узимани
симпатизери, односно родбина припадника организације Д.М.?
Није се односило на оне који припадају или подржавају организацију
Д.М, већ само на комунисте, њихову родбину и оне који комунисте по
државају.
Наредба се односила уз то и на негативна лица, нераднике, алкохоли
чаре и сумњиве криминалне типове, па су и они конфинирани у логор.
Када је створен „Завод за васпитање“ у Смедеревској Паланци и по чијој то
иницијативи учињено?
1943 г. на предлог министра просвете и вера ВЕЛИБОРА ЈОНИЋА.
Да ли је донешена нека уредба о образовању тога „Завода“, ко ју је радио и на
чији је захтев донешена?
Министарски савет издао је такву уредбу која је рађена у Министар
ству просвете и вера. Ко је баш на овој уредби радио не бих могао сад
тачно рећи, а знам да је донешена, односно издана, на тражење ВЕЛИ
БОРА ЈОНИЋА.
Да ли сте ви као претседник владе и министар унутрашњих послова у вези бег
ства неких питомаца из „Завода“ издали наређење да се при „Заводу“ додели
на рад један полицијски комесар, који ће тамо вршити службу по интенцијама
мин.[истарства] ун.[утрашњих] послова?
Тачно је, издао сам такво наређење, али сам то учинио по тражењу ЈО
НИЋЕВОМ.
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Записник ми је прочитан и све наводе у њему признајем за своје. Дао сам их без
икаквог физичког притиска.
Саслушао:							
М. Милатовић							

Саслушан:
Милан Ђ. Недић

Записничар:
*****
Рађено у канцеларији ОЗН-а за Србију
2 фебруара 1946 г.
ЗАПИСНИК
О саслушању МИЛАНА НЕДИЋА, бив.[шег] армијског генерала и претседни
ка „Српске владе“.
Раније сте изјавили да сте у постављеним условима Немцима за образовање
владе под вашим руководством између осталог тражили и то да Немци одуста
ну од спровођења издате наредбе да се стотину Срба стреља за једног убијеног
Немца, а 50 за рањеног, али да Немци тај ваш захтев нису прихватили. Реците
докле је ова наредба остала на снази?
До септембра месеца 1943 г.
Како је дошло до тога да Немци „одустану“ од „спровођења“ ове наредбе?
Приликом моје посете код ХИТЛЕРА (Адолф – напомена приређивача)
у септембру 1943 г. ја сам то успео да издејствујем лично код Хитлера.
Када је донешена уредба о преким судовима, ко ју је донео и какве су биле по
буде за њено доношење?
Датума се тачно не сећам, а знам да је било у јесен 1941 г.. Уредбу је
донео министарски савет на предлог министра унутрашњих послова.
Побуде за доношење уредбе биле су те што је уто време био у највећем
степену грађански рат.
Ко је у то време био министар унутрашњих послова?
Био сам ја, пошто се АЋИМОВИЋ налазио на путу па сам га ја заме
њивао.
Значи уредба о преким судовима донешена је на ваше тражење, односно на ваш
предлог. Је ли тако?
Тако је.
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Да ли је донешена још која уредба о преким судовима?
Донешена је уредба о преким судовима оружане силе и уредба о допу
ни уредбе о преким судовима.
Казали да је ваша изјава бесмислена како сте тобож тражили од Немаца да не
спроводе више стрељање стотину за једнога, што се види из тога да сте и сами
донели Уредбу о преким судовима. Сигурно сте мислили да немачка наредба
није довољна па сте хтели да им помогнете у уништавању српског народа. Је
ли тако г. Недићу?
Овом уредбом о преким судовима ја сам баш ишао на то да спречим са
мовољу Немаца, а никако да их помогнем. Немци су стрељали без суда
а уредба о преким судовима предвиђа суд, да ли предвиђа суд.
Реците нам господине Недићу када та уредба превиђа суд, да ли предвиђа казне
и какве су те казне биле?
Предвиђа само једну казну.
А која је то казна?
Смртна.
Па има ли онда г. Недићу какве разлике између немачке наредбе о стрељању
стотину за једнога и ваше Уредбе о преким судовима?
Разлика је у томе што Немци спроводе без икакве милости ту своју на
редбу а у преким судовима седе и суде наши људи, који имају осећаја
према своме народу.
Да ли ваши људи, који седе у преким судовима, могу довести до изражаја те
своје „осећаје према народу“, када сваки онај који се изведе пред преки суд мо
ра по самом слову уредбу бити осуђен на смрт?
Баш због тога наши људи нису ни хтели да изводе на суд, зато што су
били свесни ако некога изведу на суд онда га морају осудити на смрт.
А кога сте онда ђавола доносили уредбу о образовању преких судова, када ни
сте „хтели“ да изводите људе пред те преке судове?
Преке судове смо стварали ради тога да би могли казнити смрћу оне
који су познати као злочинци.
А који су вам то злочинци?
Комунисти, који се ухвате на делу саботаже или паљевине, као и они
који изврше неки злочин: убиство итд.
Како сте ви гледали на успехе Одељења специјалне полиције. Да ли сте били
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задовољни резултатима њиховог рада?
С обзиром на резултате, које је специјална полиција показала 1941 г.
приликом чишћења околине Београда од комуниста, ја сам као мини
стар унутрашњих послова био задовољан резултатима рада специјалне
полиције.
Касније, када је дошао МАЈСНЕР и када је специјална полиција дошла
под његову контролу, ја сам био незадовољан поступцима специјалне
полиције, о чему сам говорио управнику града Београда и шефу СДБ
(Српска државна безбедност – напомена приређивача) ДРАГОМ ЈОВА
НОВИЋУ.
Да ли сте за те показане резултате специјалне полиције у чишћењу околине
Београда од стране полиције чинили неку похвалу специјалној полицији, било
усменим било писменим путем?
Похвалио сам писменим путем специјалну полицију за њен допринос у
санирању прилика у Београду и околини.
Да ли се сећате г. Недићу када сте издали ту похвалу специјалној полицији?
Мислим да сам ту похвалницу издао у првој половини 1942 год. Да ли
сте издавали још коју похвалницу специјалној полицији, када и ради
чега?
1944 г., после откривања магацина са оружјем, архивом, радиостани
цом, штампаријом итд. што је све припадало комунистима, похвалио
сам једном писменом наредбом рад специјалне полиције и истакао неке
њене органе, од којих се сећам ДРАГОГ ЈОВАНОВИЋА, ПАРАНОСА
(Илија – напомена приређивача), БЕЋАРЕВИЋА (Божидар-Бошко –
напомена приређивача) и још неке агенте.
Да ли је у ово време када сте учинили ову похвалу био МАЈСНЕР још увек шеф
дирекције безбедности Србије?
Није био. У то се време на челу те дирекције налазио др. ШЕФЕР, шеф
Гестапоа, који је дошао као шеф дирекције на место МАЈСНЕРА.
Нетачна је тврдња г. Недићу да сте ви издали похвалну наредбу специјалној по
лицији у првој половини 1942 г. и то, како кажете када је специјална полиција
била под вашом контролом као министра ун.[утрашњих] послова. Још мање је
тачно да сте после стављања специјалне полиције под контролу МАЈСНЕРА
били незадовољни њеним радом. Ви сте ту похвалну наредбу издали 5 марта
1943 г., значи у време када је специјална полиција била под МАЈСНЕРОМ.
Признајете ли то?
Нисам могао да се сетим и веровао сам да је то било 1942 г. пре него
што је полиција дошла под МАЈСНЕРОВУ контролу.
Ко је и када донео уредбу о оснивању установе „Земља и рад“?
Мој министарски савет у априлу 1942 г.
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Ко је организовао одлазак сељака-делегације у Виницу и са каквим циљем?
Организовао сам ја по предлогу шефа пропаганде ЂОРЂА ПЕРИЋА.
Циљ одашиљања ове делегације у Виницу био је да виде масовну гроб
ницу од пољских официра, што су их побили бољшевици.
Које сте још уредбе, поред до сада набројаних, донели за време свога претсед
никовања под Немцима?
Не могу да их све набројим, пошто је велики број тих уредби донешен.
Да ли би се сетили ако би вас у томе помогли?
Могуће да бих се сетио.
Јесте ли донели уредбу о исплати додатака на редовне месечне бруто прина
длежности извршним органима који се употребљавају у борби против комуни
ста М.С. бр. 1438 од 16.Х.1941. г.?
Сећам се те уредбе и тачно је да је она донешена.
Сећате ли се уредбе о новчаним и материјалним снабдевањима четничких и
добровољачких оружаних одреда и ко је донео ту уредбу?
Сећам се: ту уредбу је донео Министарски савет.
На чији предлог је донешена та уредба?
На мој предлог, пошто сам је тада био министар унутрашњих послова.
Сећате ли се следећих уредби и ко их је донео:
- Уредба по изванредним овлашћењима за регулисање служ. односа у ресору
мин.[истарства] ун.[утрашњих] послова од 23.X.1941 г. бр. 1517.
- Уредба о изванредним овлашћењима за унапређење, превођење периодске
повишице и додатак на службу службеника у жандармерији од 30.X.1941 г. бр.
1633.
- Уредба о одлагању извршења против лица која се налазе на дужности у жан
дармерији, образованој за борбу против побуњеника или у одредима помоћне
жандармерије или у заробљеничким логорима, бр.270 од 22 I. 1942 г.
- Уредба о постављању државних и самоуправних службеника, који су били
у добровољачким односно у четничким одредима српске владе бр. 346 од 4.
II.1942 г.
- Уредбе о накнади штете причињене илегалном акцијом
- Уредбе о образовању целокупне службе СДС од 10. VIII 1942 г. бр. 3143.
- Уредбе о комесару владе за територију Управе града Београда и срезове вра
чарски, грочански и посавски о ванредним овлашћењима окружних начелника
бр. 737 од 19 IV 1944 г.
- Уредбе о принудном васпитању омладине у Заводу у С.[медеревској] Паланци
бр. 2826 од 15.VII.1942.
- Уредбе о обавезном раду и ограничењу слободе упослења бр. 2324 од
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14.XII.1941 г.
- Уредбе о организацији службе за обнову Србије бр. 1062 од 13. III. 1942 г. зв.
„Национална служба“
- Уредбе о обавезном раду и сечи, изради и превозу дрвета као и сарадња нац.
[ионалне] Службе за обнову Србије код ових радова бр. 3079 од 5. VIII 1942 г.
- Уредбе о исплати принадлежности пензионера, који су добровољно отишли
на рад у Немачку, бр. 1533 од XI VI 1943 г.
- Уредбе о изради и испоруци кудеље на подручју Србије, изузев Баната, бр.
8533 од 19. IX 1941 г.
- Уредбе о изради и испоруци кудеље на подручју Србије са важношћу за Банат.
- Уредбе о пријави и откупу овче вуне на окупираној територији Србије бр.
4187 од 3. IX 1941 г.
- Уредбе о сакупљању и искоришћавању животињских длака бр. 6542 од 2 IX
1941 г.
- Уредбе о принудној продаји јамског дрвета бр. 128 од 28. XI.1941 г.
- Уредбе о обавезној понуди и извозу свих врста перја у Србији и Банату бр.
2329 од 15. XII. 1941 г.
- Уредбе о руковању жетвом житарица, уљаних и махунастих плодова, бр. 2678
од 6. XII. 1942 г.
- Уредбе о регулисању промета луцерне и црвене детелине бр. 3530 од 10. 9.
1942 г.
- Уредбе о сакупљању, одузимању и предаји стрижене и табачне вуне бр. 795 од
18. III. 1943 г. за Србију и бр. 846 од 26 III 1943 г. за Банат.
- Уредбе о одузимању имовине лицима осуђених због кривичних дела изврше
них у циљу комунизма или анархизма бр. 1063 од 13. III. 1942 г.
- Уредбе о државном ратном прирезу, бр. 3097 од 12. VIII. 1942 г.
- Уредбе о експропријацији непокретних добара за потребе предузећа од опште
привредне важности, бр. 3245 од 19. VIII. 1942 г.
- Уредбе о припадању имовине Јевреја Србији, бр. 3313 од 26. VIII. 1942 г.
Све наведене Уредбе донео је мој Министарски савет, на чијем сам челу
ја био као претседник, а по предлогу појединих ресорних министара.
Сећате ли се још које наредбе, донешене од стране ваше, поред оних које сте
раније навели?
Било је тих наредби доста, али се не бих сада могао сетити које су све
и какве наредбе донешене.
Сећате ли се наредбе претседника мин.[истарског] савета о организацији рад.
[них] јединица за раднике, радну стоку и пољопривредне машине у свим се
оским и град.[ских] општ.[ина]. На територији банатског окруж.[ног] начел.
[ства] бр. 1336 од 30 III. 1942 г. и да ли сте ви или министарски савет донели
ову уредбу и по чијем предлогу?
Не сећам се да ли сам ја лично донео ову наредбу или заједно са мини
старским саветом. Такође се не сећам по чијем предлогу је донешена
та наредба.
Сећате ли се следећих наредби?
- Наредбе о обавезном раду и о ограничењу упослења физичких радника у
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предузећима за израду хартије.
- Наредбе о обавезном раду и ограничењу слободе упослења свих рударских и
топионичарских предузећа, укључиво њихових спољних промета.
- Наредбе о обавезном раду и ограничењу слободе упослења физичких радника
у рудницима угља.
- Наредбе о обавезној пријави зидарских, бетонских, тесарских и столарских
радника.
- Наредбе о обавезној предаји вишкова пшенице, и ко је све те наредбе и по
чијем предлогу донео?
Сећам се свих тих наредби. Ја сам их донео и потписао али само по
предлогу министарства рада, социјалне политике и здравља.
Је ли вам министарство социјалне политике, народног здравља и рада предло
жило и наредбу о обавезној предаји вишкова пшенице?
Није то министарство, већ министарство пољопривреде.
Шта мислите г. Недићу коме су користиле и за чији су рачун доношене све горе
наведене уредбе и наредбе?
Користиле су Немцима, али су и нама користиле.
Како је дошло до ваше посете Хитлеру и с којим сте циљем и по чијем позиву
ишли код Хитлера?
Због погоршаних прилика у Србији, односно због тешке ситуације срп
ског народа, до које је дошло услед самовоље МАЈСНЕРА и НОЈХАУ
ЗЕНА, и других немачких официра, који су се извлачили са фронта и
долазили у Србију, одлучио сам да посетим ХИТЛЕРА и РИБЕНТРО
ПА (Јоак им фон – напомена приређивача), изложим све невоље српског
народа и тражим да се окупаторски режим олакша.
На помисао да учиним посету ХИТЛЕРУ и РИБЕНТРОПУ дошао сам
сам, па сам се обратио др. БЕНЦЛЕРУ (Феликс – напомена приређива
ча), немачком посланику и молио га да ми издејствује дозволу за ову
посету, односно да ме приме ХИТЛЕР и РИБЕНТРОП.
Поред реченог, као главни циљ моје посете ХИТЛЕРУ И РИБЕНТРО
ПУ био је тај, да их молим да обуставе даље спровођење наредбе о
стрељању стотину Срба за једног убијеног Немца, као и укидање не
мачких казнених експедиција, управо њихово слање у Србију.
Даље, имао сам намеру да молим ХИТЛЕРА и РИБЕНТРОПА да се
створи један немачки центар за Србију, с којим би се ми споразумева
ли, а не као што је дотле било да се из свих немачких установа издају
наређења због чега је долазило до дисхармоније између наших власти
и немачких. Наиме, уколико би се долазило до споразума између наших
власти и неке немачке установе, друга нека немачка установа би се уме
шала, тако је долазило до пометње у тим односима и везама.
Да ли сте се ви саветовали са неким министрима о тој посети Хитлеру и Рибен
тропу, или можда са неким другим људима, блиским вашој влади?
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Ја сам на једној седници учинио предлог за ову посету ХИТЛЕРУ И
РИБНЕТРОПУ, па су се сви министри с тиме сложили.
Ван владе о овој посети саветовао сам се са ЦИНЦАР-МАРКОВИ
ЋЕМ, СПАЛАЈКОВИЋЕМ, ЉОТИЋЕМ, ИЛИЈОМ МИХАИЛОВИ
ЋЕМ, ВЛАДОМ ИЛИЋЕМ, и још неким, које сам заборавио и сви су
се они слагали са тиме да ја учиним ту посету.
Ко вас је званично обавестио да ће вас примити ХИТЛЕР И РИБЕНТРОП?
Др. БЕНЦЛЕР, а пре тога КРОНХОЛЦ ми је рекао да има изгледа да ћу
бити примљен код ХИТЛЕРА И РИБЕНТРОПА.
Када сте и са киме отишли у Берлин ради посете код ХИТЛЕРА И РИБЕНТРО
ПА?
Пошао сам 17 септембра 1943 г. авионом, а у пратњи др БЕНЦЛЕРА и
КРОНХОЛЦА, као званичног тумача.
Где је дошло између вас и Хитлера до сусрета и у чијем присуству?
До Берлина смо ишли авионом, а одатле целе ноћи између 18 и 19 сеп
тембра путовали смо возом (Д-цуг) у Источну Пруску до железничке
станице Еден. Од те станице ишли смо аутомобилом једну десетину
минута у неку огромну велику шуму, где је била смештена немачка вр
ховна команда.
Нешто испред 12 сати ми смо били стигли 19. септембра на железнич
ку станицу у Едену. БЕНЦЛЕР ми је већ био раније саопштио да на тој
станици треба да сачекамо РИБЕНТРОПА. Око два сата након чека
ња на тој станици стигао је РИБЕНТРОП својим специјалним возом
у пратњи НОЈБАХЕРА (Херман – напомена приређивача) и ФЕЗЕН
МАЈЕРА (Едмунд – напомена приређивача). Ручали смо сви заједно у
ресторан-вагону РИБЕНТРОПОВОГ воза, па је РИБЕНТРОП у 16 сати
после подне отишао са НОЈБАХЕРОМ и ФЕЗЕНМАЈЕРОМ у Врховну
команду, с тим да ће доћи код нас у четврт до шест Хитлеров ађутант
и прихватити нас. Остатак времена до доласка ађутантовог провео сам
у шетњи са БЕНЦЛЕРОМ И КРОНХОЛЦОМ. Тачно у одређено време
ађутант Хитлеров са двоја кола-аутомобила стигао је и прихватио нас.
Као што раније напоменух, од станице путовали смо 10 минута до се
дишта врховне команде, која је била распоређена по баракама у шуми.
Испред једне бараке сачекали су ме први ађутант Хитлеров, дежурни
официр и РИБЕНТРОП. Рибентроп је увео мене, БЕНЦЛЕРА и КРОН
ХОЛЦА код ХИТЛЕРА, који је био сам.
Колико је трајао разговор са ХИТЛЕРОМ, шта је био предмет тог разговора и
како се завршио?
Састанак је трајао око двадесет минута. ХИТЛЕР је био обавештен већ
од РИБЕНТРОПА ради чега сам ја дошао, јер сам ја то РИБЕНТРОПУ
изнео на станицу у Едну. ХИТЛЕР је био незадовољан мојим захте
вима, а нарочито захтевом да се укине наређење „за једног стотину“
и казао: „Ви сте ме Срби два пута за срце ујели и треба не стотину за
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једног, већ хиљаду за једног“. Даље је рекао: ако га још једном уједемо
за срце да ће сравнити целу Србију и да је Србија незахвална, иако ју
је он спасао 1933 г., када су плутократске земље хтеле економски да је
упропасте, купујући њене продукте у бесцење.
На шта је Хитлер мислио, када је казао да су га Срби дотле „два пута ујели за
срце“?
На одбијање пакта и нападе Срба на његове јединице после капитула
ције Југославије.
Па какви су резултати били те ваше посете Хитлеру и Рибентропу; да ли је ме
ђу вама дошло до неке сагласности и какве су одлуке донешене?
ХИТЛЕР је рекао да је издао широко овлашћење НОЈБАХЕРУ, који ће
доћи у Србију и да ће се у њему, као руководећем центру, усредсредити
све установе.
Укинута је немачка наредба да се за једног убијеног Немца стрељају
сто Срба а за рањеног педесет.
Даље, Хитлер је обећао да више у Србију неће долазити кажњене не
мачке дивизије. Да ће НОЈБАХЕР испитати случајеве оних немачких
официра, који су дошли са фронта и увукли се у Србију по немачким
установама. И, најзад да ће бити уклоњени НОЈХАУЗЕН и МАЈСНЕР,
управо да ће испитати НОЈБАХЕР кривице МАЈСНЕРА И НОЈХАУЗЕ
НА, па ако нађе да су криви, биће уклоњени.
Да ли су Немци после вашег повратка из Немачке обуставили стрељање Срба?
Стрељања су вршена, али не у оној пропорцији, која је била раније.
Па ви раније изјависте да је Хитлер рекао због тога што су га Срби два пута
ујели за срце, треба стрељати не стотину за једног, него хиљаду за једног. Откуд
да се тако одобровољи и да смањи ту „пропорцију“?
Та се пропорција стварно смањила, али је НОЈБАХЕР то приписивао
себи, пошто је он после мога одласка од ХИТЛЕРА и сам поставио ХИ
ТЛЕРУ да се више не стрељају Срби по ономе „стотину за једног“.
Значи, да је то Нојбахерова „заслуга“, а не ваша?
Па тако је, само ја сам био покретач.
После колико су времена МАЈСНЕР и НОЈХАУЗЕН отишли из Србије, након
ваше посете ХИТЛЕРУ?
Мислим да је НОЈХАУЗЕН отишао, односно ухапшен и одведен у Не
мачку концем јула 1944 г., а МАЈСНЕР августа месеца 1944 г.
Па ви рекосте мало раније да вам је ХИТЛЕР обећао да ће се кривице МАЈС
НЕРА и НОЈХАУЗЕНА испитати, па ако буде одговорности, да ће се повући из
Србије. Излази, да је ХИТЛЕР одржао своје „обећање“ и испунио га тек после
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годину дана. Да ли приписујете себи што су МАЈСНЕР и НОЈХАУЗЕН, и по
сле тога рока од годину дана, за које су време пљачки Србију исту напустили?
Приписујем себи.
А зашто нису одмах уклоњени из Србије, кад кажете да вам је то ХИТЛЕР обе
ћао?
Не знам.
Зар вам није познато да су НОЈХАУЗЕН и МАЈСНЕР уклоњени због расцепа у
Немачкој ХИМЛЕР-ГЕРИНГ (Херман – напомена приређивача), пошто је НОЈ
ХАУЗЕН био љубимац ГЕРИНГОВ, а МАЈСНЕР ХИМЛЕРОВ?
Није ми познато.
Позивам вас да изнесете прави разлог посете ХИТЛЕРУ и РИБЕНТРОПУ?
Једини разлог ради којег сам ја ишао код ХИТЛЕРА и РИБЕНТРОПА
био је тај да изјавим молбе и жалбе испред српског народа, на немачки
режим у Србији.
Да ли сте се ви пред полазак код ХИТЛЕРА и РИБЕНТРОПА консултовали са
својим братом МИЛУТИНОМ НЕДИЋЕМ?
Јесам.
О чему сте се са њим консултовали?
О томе шта ћу да изнесем РИБЕНТРОПУ и ХИТЛЕРУ.
Какво вам је мишљење дао ваш брат, шта треба изнети ХИТЛЕРУ и РИБЕН
ТРОПУ?
Укинути „сто за једног“ и обуставити казнене експедиције и ништа ви
ше, то је била поента тог консултовања.
А шта је била „поента консултовања“ с СПАЛАЈКОВИЋЕМ?
Тражење дозволе за сазивање српског сабора иначе СПАЛАЈКОВИЋ је
усвојио све оно што сам му ја рекао да ћу изнети пред ХИТЛЕРОМ и
РИБЕНТРОПОМ
О чему сте се саветовали са ЦИНЦАР-МАРКОВИЋЕМ и какве вам је дао су
гестије?
Примио је моја разлагања и ствари које сам требао поставити у разго
вору са ХИТЛЕРОМ и РИБЕНТРОПОМ, а са своје стране саветовао ми
је да пред њима поставим као потребу проширења Србије, тако што би
у њен састав дошла Црна Гора, Санџак, Источна Босна и Срем.
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Да ли вам је ЦИНЦАР-МАРКОВИЋ приликом тог консултовања дао један пот
сетник „аиде мемоаре“, у којем је он кратко прецизирао жеље, које сте ви има
ли изнети ХИТЛЕРУ и РИБЕНТРОПУ у погледу проширења Србије?
ЦИНЦАР-МАРКОВИЋ ми је заиста дао такав један потсетник „аида
мемоаре“, који се састојао из четири до пет полутабачића за писма на
којима је на једној и другој страни изнео какве бих ја територијалне
захтеве изнео у погледу проширења Србије. Овај потсетник требао ми
је да служи приликом разговора са ХИТЛЕРОМ, иначе га ХИТЛЕРУ не
би предавао.
Да ли се сећате г. НЕДИЋУ, је ли се овај потсетник односио на поменуте по
крајине или можда на неку другу покрајину, коју ви нисте мало пре поменули?
Колико је мени у сећању радило се, као што сам навео, о Црној Гори,
Источној Босни, Санџаку и Срему.
Да се можда потсетник није односио на Македонију, с обзиром на познавање
прилика тамо, пошто је ЦИНЦАР-МАРКОВИЋ дуго година био наш посланик
у Бугарској?
Могуће је да се његов потсетник односио на Македонију.
Где сте разговарали са ЦИНЦАР-МАРКОВИЋЕМ по питању тих територи
јалних жеља, које би имали поставити пред ХИТЛЕРОМ и РИБЕНТРОПОМ.
У претседништву владе.
Да ли је ЦИНЦАР-МАРКОВИЋ сам дошао у претседништво владе, или је то
учинио на ваш позив?
Ја сам га позвао.
Кога је том приликом ЦИНЦАР-МАРКОВИЋ затекао код вас у претседништву
владе да раде на стварању плана о Великој Србији.
Мога брата МИЛУТИНА, СПАЛАЈКОВИЋА и мислим ВЕЛИБОРА
ЈОНИЋА. Управо, сећам се сигурно, да је био ЈОНИЋ по томе што је
касније од мене СПАЛАЈКОВИЋ тражио да се ЈОНИЋ искључи, по
што са њим не може да ради.
У моменту доласка ЦИНЦАР-МАРКОВИЋА они су радили план о гра
ницама Велике Србије, броју становништва у границама Велике Србије
и ван њених граница и о размени тог становништва.
Како су ишле по томе плану границе Велике Србије?
Ишле су од Макарске, па на границу између Босне и Далмације на Уну,
Уном до Саве, затим Савом па линијом између Ђакова и Винковаца,
на Драву код Осијека, одатле Барањом према Мађарској, затим преко
Дунава код Сомбора. Одатле правом линијом на Тису, па преко Тисе на
границу Баната, захватајући цео Банат изузев среза сењског. Потом ста
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ром границом према Румунији и Бугарској, захватајући целу Македо
нију, старом границом према Грчкој и Албанији избијајући на Скадар,
с тим да Скадар припадне Црној Гори.
Напомињем, да је постојала теза да под претпоставком враћања Југо
славије у њеним границама створе се три велике државе и то: Велика
Србија, Велика Хрватска и Велика Словеначка.
Да ли сте ви носили тај елаборат о стварању Велике Србије приликом посете
Хитлеру?
Тај елаборат нисам носио, већ само потсетник „аиде мемоар е“ о Маке
донији. Ја сам заиста хтео да понесем цео тај елаборат, али ми је БЕН
ЦЛЕР скренуо пажњу да га не носим, говорећи да ако затреба да ћу га
лако добавити.
Да ли сте приликом посете Хитлеру и Рибентропу изнели план о стварању Ве
лике Србије?
Хитлеру нисам, јер сам постављајући ову ствар пред Рибентропом, на
станици у Едену од овога био енергично одбијен, па стога на састанку
са Хитлером нисам помињао питање проширења Србије.
Како је Рибентроп мотивисао своје одбијање вашег плана о стварању велике
Србије?
Мотивисао је тиме да сада није за то политички моменат, пошто би
стварање велике Србије у овим границама довело до незадовољства од
стране Хрвата, Мађара, Румуна, Бугара и др.
Да ли сте икада касније пред неким од немачких претставника поново потрзали
питање плана о стварању Велике Србије.
Јесам и то са Нојбахером.
Какав је став Нојбахер имао по питању стварања Велике Србије и је ли вам
обећао какву помоћ у томе?
Нојбахер ми је обећао помоћ у погледу стварања велике Србије, само
је сматрао да том питању треба приступити опрезно и за први, моменат
рачунати да у састав Србије уђу Црна Гора и Новопазарски Санџак, а
доцније могао би доћи у обзир и део Босне до реке Босне.
Његова је теза била постепено проширење Србије.
Да ли је Нојбахер шта учинио да се ова теза оствари на проширењу Србије?
Он је радио на томе и код ХИТЛЕРА и код РИБЕНТРОПА, али с об
зиром на однос између њега и РИБЕНТРОПА, није могао да оствари
проширење Србије у пуној мери. Учинио је само толико што је поста
вио народну управу за Црну Гору и Санџак и везао је за српску владу.
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Вероватно, да би НОЈБАХЕР успео да питање проширења Србије реши
до краја, да нису наишли догађаји.
Какав је био однос између НОЈБАХЕРА и РИБЕНТРОПА?
Био је слаб, јер се говорило да за министра спољних послова Немачке
треба да дође НОЈБАХЕР, па је отуда између њих двојице постојала
нетрпељивост.
Ко је први дао идеју на стварању Велике Србије?
Ја мислим да је то стара идеја, па сам је ја први оживео. О томе сам
разговарао са Немцима и то др. БЕНЦЛЕРОМ, КРОНХОЛЦЕМ, гене
ралштабним пуковником КЕВИШЕМ (Ерик – напомена приређивача),
начелника штаба код заповедника Србије Бадера, а после њих, као што
сам већ рекао, тај сам захтев поставио пред РИБЕНТРОПОМ и НОЈ
БАХЕРОМ.
Немци у прво време зато нису хтели ни да чују, тако да сам је изменио
речи „Велика Србија“ и говорио „Свесрбија“. Но развојем догађаја, ко
ји су ишли на штету Немаца, Немци су све више попуштали и ја веру
јем да би се та моја тежња за стварањем Велике Србије остварила, да
није дошло до капитулације Немачке.
Напомињем, да сам у месецу фебруар у 1944 г. држао у Београду једну
велику конференцију свих претставника покрајина где живе Срби и да
Немци нису ништа против тога предузимали, из чега се види њихова
попустљивост.
После свега овога реците г. Недићу, да ли сте ви правили посету Хитлеру и Ри
бентропу ради тога да се не спроводи наређење о стрељању стотину за једног,
да се уклоне НАЈХАУЗЕН и МАЈСНЕР, да се не шаљу казнене експедиције
итд. или сте ту посету чинили ради добијања одобрења од Хитлера и Рибентро
па за стварање Велике Србије?
Ја сам заиста ишао ради наведеног, тј. ради побољшања немачког режи
ма у Србији, а не поричем ни то да сам ишао и ради стварања Велике
Србије, само је то било на другом месту.
Записник ми је прочитан и све наводе у њему признајем за своје. Дао сам их без
икаквог физичког притиска.
Саслушао:							
М. Милатовић							
Записничар:
*****
Рађено у канцеларији ОЗН-а за Србију
3 фебруара 1946 г.
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ЗАПИСНИК
О саслушању МИЛАНА НЕДИЋА, бив.[шег] армијског генерала и претседни
ка „српске владе“.
Када сте први пут ухватили везу са ДРАЖОМ МИХАИЛОВИЋЕМ?
Почетком септембра месеца 1941 г.
Како је дошло до ове везе и по чијем тражењу?
Одмах после образовања владе, колико се сећам 4. или 5. септембра
код мене је дошла у претседништво владе једна делегација од Д.М. на
челу са п.пуковником ЂУРИЋЕМ (Живојин – напомена приређивача) и
мајорима АЛЕКСАНДРОМ МИШИЋЕМ и РАДОСАВОМ ЂУРИЋЕМ.
Каквим је циљем ова делегација дошла код вас, какве сте разговоре са њом во
дили и које сте закључке донели?
Циљ ове делегације био је успостављање везе између мене и ДРАЖЕ
на бази борбе противу партизана. Показали су ми пуномоћје потписано
лично од ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА, са овлашћењем да могу самном
водити разговоре и донети потребну одлуку.
Разговори су текли тако што су ми изложили како је дошло до окупља
ња четника под вођством ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА, затим да су се
четници сконцентрисали на једном прилично уском простору и то на
планинама јужно од Ваљева, да због оскудице у храни гладују. Даље су
изложили да су комунисти почели да нападају власти, грађане и да пале
жита због чега Немци врше репресалије над становништвом. Исто тако
изнели су како је на једном састанку између ДРАЖЕ МИХАИЛОВИ
ЋА и КОСТЕ ПЕЋАНЦА, као и неких официра ове двојице, требало
да дође до сарадње ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА и КОСТЕ ПЕЋАНЦА,
али се нису могли сложити по питању вођства, а наиме ПЕЋАНАЦ је
на том састанку поставио као захтев да он буде врховни командант свих
четника, а ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ начелник штаба, док је ДРАЖА
постављао да он добије улогу врховног команданта, а ПЕЋАНАЦ да
буде као нека врста почасног Команданта штаба, па су се због тога раз
ишли. Као закључак излагања те делегације био је тај да се између моје
владе и ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА створи заједничка сарадња за борбу
противу комуниста у циљу њиховог уништења.
Ја сам пристао на сарадњу са ДРАЖОМ МИХАИЛОВИЋЕМ и обећао
му помоћ. То је био закључак преговора између мене и те делегације.
Да ли сте ви том приликом са делегацијом написали какав писмени уговор о
сарадњи, или сте се само усмено споразумели и на шта се тај уговор, односно
споразум све односио?
Писмени уговор између мене и те делегације није прављен, с обзиром
да су сва тројица из те делегације били моји официри и мени добро по
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знати па сам сматрао да нема потребе за писменим уговором, а они то
нису ни тражили.
Између нас је направљен споразум о следећем:
1. О сарадњи између мене, односно моје владе, и ДРАЖЕ МИХАИЛО
ВИЋА за борбу противу комуниста у циљу њиховог уништења.
2. Да им издам одмах новчану помоћ да би могли издати плате офици
рима и подофицирима као и то да би могли купити животне намирнице
за исхрану војске.
3. Да одредим одмах једног официра за везу који ће бити стално при
штабу ДРАЖЕ МИХАИЛ
 ОВИЋА
4. Да преко Немаца издејствујем легализацију ДРАЖЕ МИХАИЛОВИ
ЋА и његових четника у томе да их Немци не гоне и да се могу слобод
но кретати.
5. Да после чишћења, односно уништења комуниста у Србији моја вла
да укаже потребну помоћ ДРАЖИ МИХАИЛОВИЋУ ради смирења
грађанског рата у Босни и Црној Гори.
6. Да после формирања владиних одреда, с којим се било започело, до
несе се један операцијски план између мене и ДРАЖЕ за чишћење Ср
бије од комуниста.
Ово су углавном одредбе споразума о сарадњи између мене и ДРАЖЕ
МИХАИЛ
 ОВИЋА.
Да ли је остварен и у коликој мери овај споразум, направљен са том делегаци
јом, о сарадњи између вас и ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА?
Од тог споразума о сарадњи одмах су испуњене следеће тачке:
1. Издао сам новчану помоћ, не сећам се колику, и делегација је ту нов
чану помоћ понела са собом.
2. Отишао сам одмах код заповедника Србије генерала ДАНКЕЛМА
НА и изнео му долазак делегације ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА и уговор
са њом направљен. Рекао сам ДАНКЕЛМАНУ да ДРАЖА тражи лега
лизацију своју и својих четника, с тим да се могу несметано кретати без
бојазни о прогоњењу и убијању од стране Немаца, да би могли повести
борбу противу комуниста. ДАНКЕЛМАН је одмах прихватио тражену
легализацију и издао наређења у том смислу немачким јединицима.
3. Одредио сам генералштабног мајора МАРКА ОЛУЈИЋА за везу из
међу мене и ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА.
Напомињем, да МАРКО ОЛУЈИЋ није одмах пошао у штаб код ДРА
ЖЕ МИХАИЛОВИЋА. Не могу се сетити колико је времена протекло
од његовог поласка код ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА, када је био ухва
ћен, негде на путу за Сувобор од стране комуниста, са операцијским
планом о садејству између владиних одреда и четника ДРАЖЕ МИХА
ИЛОВИЋА за чишћење Србије.
Како се даље развијала сарадња између вас и ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА?
Обавештен сам да је ДРАЖА прихватио цео онај споразум, односно
одредбе тог споразума, направљеног између мене и његове делегације.
Напоменуо сам мало раније да сам био послао официра за везу мајора
ОЛУЈИЋА у штаб код ДРАЖЕ. Ускоро, после тога, не знам да ли кон
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цем септембра или почетком октобра, позвао ме је ДАНКЕЛМАН јако
љут и показао ми споразум направљен између ТИТА и ДРАЖЕ. Дан
келман је рекао како је ДРАЖА обмануо и њега и мене и питао ме како
сам ја могао гарантовати да је ДРАЖА националан и да ће се борити
противу комуниста, на основу чега је легализовао ДРАЖУ МИХАИ
ЛОВИЋА и његове четнике, дајући им пуну слободу кретања.
После саопштења ДАНКЕЛМАНА о томе да су ТИТО и ДРАЖА на
правили споразум, прекинуо сам сваку везу са ДРАЖОМ. Тек негде у
1944 г. веза између мене и ДРАЖЕ поново успостављена.
Како је 1944 г. и у које време дошло до оживљавања односа између вас и ДРА
ЖЕ?
Одмах после одржаног конгреса у Ба дошао је код мене делегат Црне
Горе на конгресу у Ба, ЗУБЕР (непознато име – напомена приређивача),
власник пловидбеног бродарског предузећа „Бока“ и рекао ми да га је
послао Дража да би се створила платформа о заједничкој сарадњи из
међу мене и њега – ДРАЖЕ: Зубер је истакао да је народ разједињен и
да то само користи Немцима па је, стога, потребно да се народ уједини
кроз овај споразум између мене и ДРАЖЕ: Ја сам ЗУБЕРУ, приговорио
на ту поруку Дражину да је ДРАЖА човек несталан и да врда, на шта
ми је Зубер узвратио да то сада неће бити, пошто се око ДРАЖЕ налазе
људи као што су АЦА АКСЕНТИЈЕВИЋ, ЂУРА ЂУРОВИЋ, и др.
Између мене и Зубера није дошло коначно ни до каквих закључака, ни
ти сам ја обећао сарадњу, само што сам при растанку рекао ЗУБЕРУ да
ћу о свему томе размислити.
Негде преко лета 1944. Обавестио ме је АЋИМОВИЋ да је потребно да
одредим делегата код ДРАЖЕ и да је ДРАЖА изјавио како би волео да
мој делегат буде чика ИЛИЈА, мислећи на ИЛИЈУ МИХАИЛОВИЋА,
индустријалца. Ја сам прихватио овај предлог и рекао АЋИМОВИЋУ
да ИЛИЈА МИХАИЛОВИЋ може бити мој претставник код ДРАЖЕ.
Поред ИЛИЈЕ МИХАИЛОВИЋА, одредио сам и ДИМИТРИЈА ЉО
ТИЋА, као свога претставника. ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ са своје
стране наименовао је као делегате код мене ВЛАДИМИРА ЈОВАНО
ВИЋА, бив.[шег] полиц.[ијског] писара, а доцније среског начелника и
капетана РАКОВИЋА (Предраг – напомена приређивача).
Веза између мојих делегата и ДРАЖИНИХ обављана је и писменим
путем и личним контактом, наиме, ИЛИЈА МИХАИЛОВИЋ је лично
одлазио у штаб код ДРАЖЕ, а примао је и пошту од делегата Дражиног
ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА. ИЛИЈА МИХАИЛОВИЋ је мени ту
пошту редовно достављао. Радило се о разним захтевима постављеним
од ДРАЖЕ, а највише по питању постављања или смењивања поједи
них окружних и среских начелника.
Док је ИЛИЈА МИХАИЛ
 ОВИЋ, као што рекох, одлазио врло често код
ДРАЖЕ као мој претставник, дотле ЉОТИЋ, и ако је ишао у неколико
махова у штаб код ДРАЖЕ, од ДРАЖЕ није био ни једанпут примљен.
Разлог што Дража није хтео да прими ЉОТИЋА, лежи у нетрпељиво
сти ДРАЖИНОЈ према Љотићу, тако да увек кад би ЉОТИЋ тражио
састанак са ДРАЖОМ, ДРАЖА би се под разним изговорима правдао,
говорећи да га не може примити, и шаљући му своје потчињене коман
данте на разговор. РАКОВИЋ је дошао у Београд негде средином лета
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1944 г. Код мене је редовно навраћао у кабинет. Иначе РАКОВИЋ се
слободно кретао кроз Београд обично аутомобилом. На његов захтев ја
сам га повезао у свом кабинету са НОЈБАХЕРОМ. После овога, РАКО
ВИЋ је тражио да га повежем са заповедником Србије генералом ФЕЛ
БЕРОМ (Ханс – напомена приређивача). Питао сам начелника штаба
генерала ГАЈТНЕРА (Курт Ритер фон – напомена приређивача) да ли
ће ФЕЛБЕР примити РАКОВИЋА, пошто сам претходно објаснио ко је
РАКОВИЋ и да жели тај састанак, на шта ми је ГАЈТНЕР дао потврдан
одговор. РАКОВИЋ је отишао код ГАЈТНЕРА, а овај га онда преставио,
односно повезао са ФЕЛБЕРОМ. Након овог повезивања РАКОВИЋА
са НОЈБАХЕРОМ и ФЕЛБЕРОМ, РАКОВИЋ је код мене слабије на
враћао.
Да ли је између вас и ДРАЖЕ дошло до личног контакта, када, и по чијем тра
жењу?
Дошло је до личног контакта, и то колико се сећам, августа месеца 1944
г. До овог контакта дошло је преко ДРАГОГ ЈОВАНОВИЋА, коме сам
се ја обратио да ме доведе у везу са ДРАЖОМ.
Које су биле побуде да се повежете са ДРАЖОМ?
Сами догађаји који су показивали пропаст Немачке створили су код ме
не побуду да се састанем са ДРАЖОМ.
Где сте се састали са Дражом, у чијем присуству и какав је први сусрет био из
међу вас и ДРАЖЕ?
Ноћу око 11 часова састао сам се са ДРАЖОМ у једној малој кућици
села Ражане.
Ту сам затекао, поред ДРАЖЕ, пуковника БАЛЕТИЋА (Лука – напо
мена приређивача), потпуковника ЛАЛАТОВИЋА (Мирко – напомена
приређивача), мајора РАЧИЋА (Драгослав – напомена приређивача) и
мајора КАЛАБИЋА (Никола – напомена приређивача). С моје стране
били смо ја и ДРАГИ ЈОВАНОВИЋ.
Сусрет, како између мене и ДРАЖЕ, тако и осталих официра, које смо
затекли ту, био је срдачан и пријатељски. Сећам се да сам се са Калаби
ћем пољубио и КАЛАБИЋ ми је рекао: „Заштитник мога јадног оца“,
стављајући ми главу на груди.
Како је текао разговор између вас и ДРАЖЕ?
ДРАЖА је тражио од мене да му изложим општу ситуац
 ију и развој
будућих догађаја, на шта сам му ја казао да Немци пропадају и да ће
морати ускоро да се повуку из земље. Предочио сам му опасност од
комуниста, који надиру са свију страна, па да је, стога потребно да се
образује један српски фронт од мојих одреда и четничких, па да тако
уједињени брзо и ефикасно спасимо српство и Србију од комунистич
ког упада.
ДРАЖА ме је саслушао и прихватио моје излагање и предлог. Са сво
је стране рекао је да има везу директно са Лондоном и Енглезима и да
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добија извештаје о ситуацији из прве руке. Даље је казао како ће се Ен
глези искрцати на Јадрану, где ће ухватити с њима везу и да ће Енглези
доћи у нашу земљу ради очувања мира и реда.
Какву је помоћ ДРАЖА од вас тражио и какав сте споразум у погледу те помо
ћи направили?
Оружје, муницију, новац, одело, обућу и храну. Споразумели смо се да
оружје и муницију издејствујем преко Немаца, пошто ће на томе ра
дити и РАКОВИЋ, за кога је ДРАЖА рекао да је у Београду и да га је
обавестио о томе да ће Немци дати оружје и муницију, но ја се сада не
сећам колике су биле количине оружја и муниције. Знам да се радило
о великим количинама пушака, пушчаних и митраљеских метака, пу
шкомитраљеза и бацача, граната, што ми је ДРАЖА све дао исписано
на хартији. У погледу новца било је одлучено да моја влада издаје под
официрима и официрима ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА, на име принадле
жности, месечно по сто милиона динара. Даље смо се споразумели да
се све оружане формације владе ставе под команду ДРАЖЕ МИХАИ
ЛОЋА ради координације у борби противу комуниста.
ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ са своје стране гарантује да добијено оружје
и муниција неће бити употребљени противу Немаца,
Колико сте и у чему испунили ове одредбе уговора између вас и ДРАЖЕ МИ
ХАИЛОВИЋА?
Уговор је само делимично испуњен и то предајом 100.000 динара, обуће
и одела за 10.000 војника и извесне количине хране из магацина СДС.
Што се тиче оружја и муниције, обратио сам се НОЈБАХЕРУ и предао
му списак примљен од ДРАЖЕ. НОЈБАХЕР је направио замерку да је
то претерано.
Пуковник БОШКО ПАВЛОВИЋ, који је био запослен у претседништву
владе, ишао је заједно са РАКОВИЋЕМ и подизао оружје и муницију.
Колике су количине оружја и муниције Немци издали, није ми познато,
знам толико да је РАКОВИЋ био незадовољан на добијеним количи
нама. Чини ми се да су Немци издали свега око десет хиљада пушака.
Записник ми је прочитан и све наводе у њему признајем за своје. Дао сам их без
икаквог физичког притиска.
Саслушао:							
М. Милатовић							
Записничар:
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Бојан Ђокић, историчар – стручни сарадник
Музеј жртава геноцида, Београд
Међународна научна конференција
Genocide as a spiritual and moral crime against humanity
Међународна научна конференција Геноцид као духовни и морал
ни злочин против човечности одржана је 23. и 24. октобра 2015. године
у Москви, у организацији Музеја–института геноцида Националне ака
демије наука Јерменије и Центра за јерменске студије и истраживачког
савета при Руској и Новонахичеванској епархији Јерменске апостолске
цркве. Конференција је организована у храмовном комплексу Руске и
Новонахичеванске епархије Јерменске апостолске цркве, а била је по
свећена стогодишњици геноцида над Јерменима у Отоманској империји.
На скупу је учествовало више од 30 научника из 16 земаља широм света.
Радни језици су били енглески, руски и јерменски.
Конференција је започела 23. октобра поздравним говорима и
пленарним заседањима: Yair Oron из Израела одржао je предавање на
тему Ackowledging of genocide to avoid others; Hayk Demoyan из Јерме
није – Forgetfulness and selectivity in the historic coverage of the Armenian
genocide; Robert Yengibaryan из Русије – The role of religion in modern
society; Yevgeny Satanovsky из Русије – Modern genocide of Christians of
Middle East as the end of the tragedy in the beginning of the 20th century;
Ashot Melkonyan из Јерменије – Significance of the Russian State Duma’s
Resolution dated 14 April 1995 in the context of international recognition of
the Armenian genocide; а Henry C. Theriault из Сједињених Америчких
Држава предавање на тему Post-genocide Ethics: Reparations as the Ne
cessary Path to (Re)conciliation.
После пленарних предавања, радило се по секцијама.
Прва секција у првој сесији са четири учесника носила је назив
The crimes of genocide. The Study of the problem. Ruben Safrastyan из Јерме
није излагао на тему The State Program of the Armenian genocide: Analysis
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of Turkish Dokuments; Andrew Woolford из Канаде на тему Beyond the Ge
nocidal Event: Critical Reflections on the Temporality of Destruction at the
Assiniboine Residental School; Gevorg Pogosyan из Јерменије на тему So
cial and Demographic situation of arminians in Western Armenia before and
after genocide, док је Claude Mutafyan из Француске имао излагање на
тему On the Turkish policy of denial of the Armenian Genocide.
Друга секција у првој сесији носила је назив Research of Geno
cide: philological aspects такође је имала четири учесника. Vazgen Ham
bardzumyan из Јерменије излагао је на тему Etymology and Typology of
Armenian Word (eÒern) ’Genocide’; Seda Gasparyan из Јерменије на тему
The question of the Armenian genocide in the lingvocognitive presentation;
Burastan Zulumyan из Русије на тему The Armenian poetry of the early XX
century and the issues of cultural genocide; док је Suren Zolyan из Јерме
није беседио на тему American Presidents on the Armenian Genocide. The
Semantic and Pragmatic Analysisof the ’Evasionist Discourse’.
Прва секција друге сесије носила је назив Genocide crime: Rese
arch of the problem и имала је четири учесника. Бојан Ђокић из Србије
излагао на тему Persecution of the Serbian Orthodox Church: Spiritual and
cultural genocide in Kosovo and the Metohija 1999–2015; Alexander Hin
ton из Сједињених Америчких Држава – Critical Holocaust and Geno
cide Studie; Anait Hosroeva из Јерменије – The Genocide of the Assirians
and Pontain Greeks as part of the cristian genocide in the Ottoman Empire
(1914–1923); а Ruben Zargaryan из Јерменије – Armenian Genocide as a
civilizational and geopolitical catastrophe.
Друга секција друге сесије носила је назив Research of Genoci
de: philological aspects и имала је четири учесника. Jasmine Dum–Tragut
из Аустрије излагала је на тему Silenced speakers. The Armenian Genoci
de and its linguistic consequences; Haykanush Mesropyan из Јерменије –
The Armenians modern status and the Armenian language in Turkey; Karine
Dzhagatspanyan из Јерменије – Destinies of the Armenian musical heritage
under Turkish rule. Komitas, а Rubina Peroomian из Сједињених Америч
ких Држава – Armenian Genocide in literature: attitude of Second Genera
tion.
Другог дана конференције 24. октобра, прва секција треће сеси
је носила је назив The memory, Representation and Humanitarian aspects
of Genocide и имала је три учесника. Heitor Loureiro из Бразила имао је
излагање на тему Reports from an Armenian intellectual in Rio de Janeiro:
Etienne Brazil and his accounts on the Armenian Genocide; Irina Gayuk из
Украјине – The Impact of Armenian Genocide on the Armenian colonies in
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Ukraine in the earlier half of the 20th century; Donna Lee Frieze из Аустра
лије – Ghosts Ravished Armenia: Pastiches of the Armenian Genocide.
Друга секција треће сесије носила је назив Armenian Genocide:
historical and sociological aspects имала је такође три учесника. Suren
Manukyan из Јерменије имао је излагање на тему Costracting the inner
enemy. Perception of Armenians as betrayers in the Turkish mass conscio
usness in pre–Genocide period; Haris Tsirkinidis из Грчке – Historical and
legal proofs for the Genocide of the Christian Peoples of Anatolia (1909 –
1923), а Lusine Sahakyan из Јерменије – The policy of Islamization imple
mented by Ottoman empire as a manifestation of genocide.
Прва секција четврте сесије са четири учесника носила је назив
Memory, representation and humanitarian aspects of the Armenian Genoci
de. Vinicije B. Lupis из Хрватске излагао је на тему Paradigm of the Arme
nian Genocide and Armenian and Croatian contacts; Henri Maitles из Вели
ке Британије – Impact of Auschwitz Lessons project on students in schools
in Scotland; Vladimir Zacharov из Русије – Falsification of history of the
Armenian Genocide in the Ottoman Empire by the Turkish and Azerbaijani
authors, а Cafer Sarikaya из Турске – Women, Gender and the First World
War: Food Narratives Fethiye çetin’s ’My Grandmother’.
Друга секција четврте сесије носила је назив Armenian Genocide:
historical and sociological aspect и имала је четири учесника. Armenuhi
Ghambaryan из Јерменије имао је излагање на тему Massacre of Western
Armenians 1894–1896, in the US periodical press; Armen Marukyan из Јер
меније – Political and legal possibility of overcoming the consequences of
the Genocide; Stepan Stepanyants из Русије – The problem and the Role of
the Religious factor in the implementation of the Armenian Genocide by the
Ottoman Turkey in 1915, а Theofanis Malkidis из Грчке From the Armenian
and the Greek Genocide in the Ottoman Empire to Holocaust and UN Con
vention for the Prevent and Punishment of the Crime of Genocide.
Завршно излагање на скупу имао је протојереј Asoghik из Јерме
није беседећи на тему Spiritual Center of Armenians: Holy Echmiadzin in
the years of 1914–1918.
Конференција је, како је оцењено, била добро организована,
ефективна и продуктивна, а организатори су се потрудили да буде при
ређен и богат културни програм.
Сесијама је поред учесника редовно присуствовао велики број
грађана. Иако је посвећена стогодишњици геноцида над Јерменима у
Отоманској империји, конференција је „покрила“ и друге геноциде у ХХ
веку: над Асирцима, понтским Грцима, Јеврејима, Србима, Украјинци
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ма, итд. Сходно главној теми, конференција је обухватила више аспеката
геноцида: правни, филолошки, духовно-културни, лингвистички, еко
номски, психолошки, историјски, књижевни, социолошки, уметнички,
религијски, образовни итд. Поруке конференције нису биле само локал
не него и глобалне. Скуп је испунио очекивања кад је реч о намери да
геноцид не буде заборављен и да се свет подсети на ужасан злочин који
је почињен над јерменским народом, али и да се скрене пажња других
земаља и утиче на њих да „препознају“ овај геноцид. У том смислу, по
себно је указано на порицање тог геноцида над Јерменима од државних
власти Турске. С тим у вези, велико интересовање код већине учесни
ка конференције изазвало је предавање које је одржао Cafer Sarikaya из
Турске. То предавање било је заправо најпосећеније, а занимљива је и
чињеница да предавач, сем што долази из Турске, преко своје бабе има
и јерменско порекло.
Радови са конференције биће публиковани у посебном зборнику.
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Ненад Антонијевић, историчар – виши кустос
Музеј жртава геноцида
Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Научни скуп
Стање и перспективе истраживања у хуманистичким и друштве
ним наукама – Бањалучки новембарски сусрети, Бања Лука, 13. и 14.
новембра 2015. године
Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци организовао је
дводневни (13–14. новембар) научни скуп Стање и перспективе истра
живања у хуманистичким и друштвеним наукама – Бањалучки новем
барски сусрети. Према договору др Вељка Ђурића Мишине и доцента
др Горана Латиновића, поздравну реч учесницима и гостима скупа упу
тио је Ненад Антонијевић, виши кустос Музеја жртава геноцида.
На пленарној седници првог дана скупа говорили су професор др
Миодраг Живановић, професор др Лазо Ристић, академик Драго Бранко
вић, доцент др Синиша Лакић, доцент др Драгиша Д. Васић и професор
др Здравко Тодоровић.
Међу историчарима посебну пажњу изазвало је излагање Драги
ше Д. Васића Истраживања историје Босне и Херцеговине у контексту
главних токова националне историографије и историографије у свије
ту.
На сесијама историчара и представника других хуманистичких
наука чуло се неколико десетина саопштења која су својим темама и на
чином презентације допринела научном квалитету овог скупа. Бањалуч
ке новембарске сусрете Филозофски факултет у Бања Луци традицио
нално организује сваке године с новом главном темом.
На сесији историчара 14. новембра о свом саопштењу Писање
научно-истраживачких радова о злочинима на просторима некадашње
Југославије: проблеми у прикупљању архивске грађе и методологија пи
сања говорили су Ненад Антонијевић и Бојан Ђокић, историчари из Му
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зеја жртава геноцида, који су такође узели учешћа и у пратећим диску
сијама.
Нарочито истичемо историографске радове на тему оружаних
сукоба и страдања становништва у последњој деценији прошлог века
на просторима бивше Југославије и Босне и Херцеговине: Марко Јанко
вић – Страдање Срба у Босанској Дубици/Козарској Дубици 1941–1945
и 1991–1995: Упоредна анализа; Предраг Лозо – Стање и перспективе
историографских истраживања о ратним злочинима над Србима у БиХ
1992–1995. године. Од изузетног значаја било је и излагање колегинице
Сандре Лукић Усмена историја као битан чинилац на путу историјског
сазнања – неопходност развијања методологије усмене историје.
Према већ устаљеној традицији на Новембарским бањалучким
сусретима 2016. биће представљен Зборник радова са скупа који је одр
жан 13. и 14. новембра 2015. године.
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Факултет за пословне студије и право, Нови Београд
Кратак осврт на Трећу међународну научну конференцију Страда
ње Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије
Трећа међународна научна конференција Страдање Срба, Јевре
ја, Рома и осталих на територији бивше Југославије одржана је 27. ја
нуара 2016. године у организацији Факултета за пословне студије и пра
во (ФПСП) и Факултета за стратешки и оперативни менаџмент (ФСОМ),
уз подршку Музеја жртава геноцида. Конференција је одржана управо
на Међународни дан сећања на жртве Холокауста.
Тачно у подне, делегација Факултета је полагањем венца одала
почаст невиним жртвама код Споменика жртвама геноцида у Другом
светском рату, у оквиру комплекса Старо сајмиште.
Конференцију су пригодним уводним речима отворили декан Фа
култета за пословне студије и право проф. др Милан Радосављевић и
виши кустос Музеја жртава геноцида Ненад Антонијевић.
Потом је приказан други део документарног филма Пакао Неза
висне Државе Хрватске – Излазак из пакла који говори о трагичној суд
бини српске деце и хуманој акцији Диане Будисављевић на спасавању
тих малишана. Сценарио и текст дело су в. д. директора Музеја жртава
геноцида проф. др Вељка Ђурића Мишине, а режију је потписао Драган
Ћирјанић.
Уследила су излагања доцента др Едит Дер Шерегељ о антисеми
тизму и вишег кустоса Музеја жртава геноцида Ненада Антонијевића о
страдању српског народа у Хрватској и изложби Олуја – Злочин који се
памти, а бивши логораш Новак Дукић је са присутнима поделио своја
сећања на заточеништво. Затим су излагања одржали студент треће го
дине студија Факултета за пословне студије и право Иван Стефановић,
председница Заједнице удружења жртава Другог светског рата Снежана
Драгосављевић, историчар Јован Мирковић и професор др Жељко Ни
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кач, а студенткиња мастер студија Ивана Милошевић је прочитала дело
ве писама Хилде Дајч, Јеврејке која је ради помоћи заточеницима добро
вољно дошла у логор на Старом сајмишту.
Скуп је у име домаћина и организатора затворио емеритус професор др Живота Радосављевић. Уз захвалност студентима, професори
ма и гостима на бројности и учешћу на Конференцији, професор Радо
сављевић је истакао да жртве као ни злодела окупатора никада не смеју
бити заборављени, као и да ће поменути факултети, уз своје редовне
делатности, наставити да развијају и промовишу програме образовања
који се залажу за мир и ненасиље.
Факултет за пословне студије и право (ФПСП) и Факултет за
стратешки и оперативни менаџмент (ФСОМ) наставиће да организују
сличне конференције како би прикупљањем сведочанстава преживелих,
приказивањем тематских изложби, организовањем предавања, округлих
столова, историјских часова дали скроман допринос очувању сећања на
страдања Срба, Јевреја, Рома и других народа у XX веку.
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Бојан Ђокић, историчар – стручни сарадник
Музеј жртава геноцида, Београд
Међународна конференција Genocide and mass violence: theories,
trials, traumas and testimonies
Поводом треће годишњице од оснивања Центра за студије гено
цида при Универзитету Дака у Бангладешу од 24. до 26. марта 2016. го
дине одржана је Међународна конференција Genocide and Mass Violen
ce: Theories, Traumas, Trials, and Testimonies. Конференција је одржана
на Универзитету Дака и била је посвећена годишњици геноцида у Бан
гладешу.
Геноцид у Бангладешу, који је починила пакистанска окупацио
на армија током 1971. године, био је веома бруталан и шокантан, па се
држава и даље суочава са траумама које је оставио за собом. Не постоје
прецизни подаци о томе колико је људи страдало у поменутом геноциду.
Процене се крећу од 300.000 до 3.000.000 жртава. Интересантно је да је
готово цела интелектуална елита у Бангладешу страдала 1971. године.
Поред обележавања геноцида у Бангладешу, један од циљева конферен
ције била је и превенција геноцида широм света.
Поздравни говор на конференцији одржао је др Imtiaz Ahmed,
професор за међународне односе на Универзитету Дака. Конференција
је била подељена на четири пленарне сесије: теорије, трауме, суђења и
сведочења. На конференцији је учествовало 15 истраживача из пет зе
маља широм света – 11 истраживача из Бангладеша и четири из ино
странства: Србије, Шри Ланке, Аустралије и Индије. Републику Србију
је представљао историчар Бојан Ђокић, стручни сарадник Музеја жрта
ва геноцида. Његово излагање било је на тему The Banjica Concentration
Camp in Occupied Serbia: The Question of Numbers of the Jews and Non-Je
wish Jews who Perished.
Радни језик конференције био је енглески. Сваки учесник кон
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ференције имао је 25 минута за излагање теме. По завршетку излагања
свих учесника у сесији, на ред су долазили два уметнута дискутанта који
су имали 20 минута за коментаре и питања. Након тога, публика је имала
на располагању 15 минута за постављање питања учесницима конфе
ренције.
Конференција је била добро организована, а за иностране уче
снике 26. марта приређена је туристичка посета местима страдања, му
зејима и споменицима посвећеним геноциду у Бангладешу.
Највећи број учесника конференције излагао је радове о теорија
ма и правном аспекту геноцида, а сесијама је присуствовао велики број
грађана.
Одабрани радови са конференције биће објављени у посебном
зборнику.
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Ненад Антонијевић, историчар – виши кустос
Музеј жртава геноцида
Страдање Срба сребреничког краја у 20. вијеку, Сребреница, 2014,
зборник радова са научног скупа, 245
Страдање припадника српског народа у 20. веку једна је од нај
важнијих тема српске историографије, али нажалост није у довољној
мери истражена, и поред бројних научних радова, монографија, публи
цистичких издања, написа у штампаним и електронским медијима. По
себно је битно питање страдање српског народа у сребреничком срезу, у
источној Босни (данас у Републици Српској) у Великом рату, у Другом
светском рату, као и у отаџбинско-одбрамбеном рату српског народа у
Босни и Херцеговини 1992–1995. године. Злочини почињени над Срби
ма сребреничком среза пали су неоправдано у сенку ратног злочина који
су над заробљеницима Армије Босне и Херцеговине починили припад
ници српских оружаних снага јула 1995. године на подручју општине
Сребреница. Тај ратни злочин, иако бројне чињенице још нису утврђе
не, а и оне познате још нису на објективан и научан начин анализиране
и интерпретиране, проглашен је за геноцид још пре 20 година од медија
и политичара САД и Западне Европе, који су директно били укључени
у рат који се водио на просторима некадашње СФР Југославије (на те
риторији Босне и Херцеговине), и то директно опредељени на страни
босанских муслимана и Хрвата. Такође, овај ратни злочин је проглашен
за злочин малтене раван Холокаусту у Другом светском рату. Коришћен
је и термин „Балкански Аушвиц“.
Убрзо је и Међународни суд за кривично гоњење лица одговор
них за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на
територији бивше Југославије од 1991. године (познатији као Хашки
трибунал за бившу Југославију) донео и прву пресуду за геноцид у окви
ру бројних случајева суђења за збивања јула 1995. у Сребреници. Ге
нерал Војске Републике Српске Радислав Крстић је, 2. августа 2001, за
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геноцид у Сребреници осуђен на 46 година затвора после жалбе, пресуда
је смањена на 35 година. Та пресуда је веома утицала на каснија суђења,
али и на међународно јавно мњење, као и на светску историографију,
посебно англоамеричку, па се приликом писања и публиковања студија
и других текстова о тим збивањима, геноцид третира као кључна и ко
начна чињеница, што сигурно није научни став заснован на правилима
критичке научне историографије, која има своја правила и историчари
би требало да их се придржавају.
Издавачи зборника радова Скупштина општине Сребреница, Му
зеј Републике Српске из Бања Луке, Музеј Семберије из Бијељине, Музеј
жртава геноцида из Београда и Јавна установа Археолошки музеј „Rim
ski municipium“, управо су због тих чињеница, али и због обавезе истра
живања и писања о страдањима српског народа у XX веку, организовали
научни скуп и приредили зборник радова који је кроз пера неколико еми
нентних српских историчара, публициста и других истраживача пружио
научним круговима, али и широј читалачкој публици, бројне чињенице
о страдању српског народа сребреничког среза у ратовима 1914–1918,
1941–1945. и 1992–1995. године. Ти радови доводе нас до важне спозна
је да се историја не може писати искључиво у црним и белим тоновима,
да не постоје само „добри и лоши момци“, како је то већ „пресуђено“ у
САД и Западној Европи, са тенденцијом да читав свет прихвати чиње
ницу да су Срби починили геноцид над муслиманима-Бошњацима јула
1995. године у Сребреници, из чега је проистекла теза да је Република
Српска, „геноцидна творевина“ коју треба укинути. Република Српска
је један од ентитета у Републици Босни и Херцеговини, држава створе
на 1995. године међународним споразумима у Дејтону (САД) и Паризу
(Француска).
Научни скуп је организован у месту Скелани 26. јуна 2014. годи-
не и привукао је медијску пажњу, као и пажњу у научним круговима.
Уредник Зборника радова проф. др Вељко Ђурић Мишина, вршилац ду
жности директора Музеја жртава геноцида, и Радомир Павловић, пред
седник Скупштине општине Сребреница, у уводним речима су прецизно
и јасно указали на страдања српског народа сребреничког среза у XX
веку и на потребу одржавања научног скупа и публиковања зборника
радова.
Цветко Стојкановић је, у саопштењу Страдање српског народа
Осата у Великом рату 1914–1918. године, представио чињенице о стра
дању Срба у овој регији у Првом светском рату, када су ови крајеви били
део Аустро-Угарске монархије, огромне империје која је ратовала про
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тив Краљевине Србије, али и читавог српског народа.
О збивањима између два светска рата писао је Гојко Маловић:
Неки случајеви нетрпељивости и злочина муслимана према Србима у
Сребреничком срезу између два свјетска рата.
Највећи број радова, пет, посвећен је ратним злочинима и злочи
ну геноцида који су починиле оружане снаге Независне Државе Хрват
ске (НДХ), али и муслимани (појединци и наоружане групе) пореклом
са ове територије, који су такође починили стравичне злочине, масакре
над својим комшијама и суседима српске националности и православне
вероисповести, а нису вршени само у време оружаних борби и ратних
сукоба, већ често и мимо њих, на кућном прагу и другим локацијама.
Многи Срби су мучки убијени, а жртве су претходно мучене и пони
жаване. Срби су третирани као објекти које треба затрти, што је водило
тоталној дехуманизацији жртава. Таквим бруталним злочинима поручи
вано је преосталим припадницима српског народа на тим територијама
да им ту живота и опстанка нема.
Нажалост, политика братства и јединства, у начелу хумана идеја
нових комунистичких власти у Југославији после 1945. године, која је
требало да доведе до помирења међу југословенским народима, носила
је са собом негативне последице. О злочинима није довољно писано,
многи су прећуткивани, посебно злочини муслиманских комшија над
српским живљем.
О почињеним злочинима над Србима сребреничког среза у Дру
гом светском рату писали су: Бојан Ђокић, Покољ у магацину Земљо
радничке задруге у Дрињачи 1941. године – над буретом крви; Радован
Пилиповић, Извештаји српских избеглица из Сребреничког среза 1941–
1943. године у Архиву Српске православне цркве; Ђорђе Пилчевић, Из
бјеглице у Рачанском срезу 1941. и 1942. години и злочини усташке Црне
легије у источној Босни; Драга Мастиловић, Масакр Срба у Сребреници,
Залазју, Брежанима и Витловцу 14. и 15. јуна 1943. године; Драган Цвет
ковић, Сребреница у Другом светском рату: Нумеричка анализа ствар
них људских губитака.
У зборнику радова објављени су и текстови који бацају ново све
тло на збивања у периоду од 1992. до 1995. године, посебно кад је реч
о злочинима муслиманских оружаних формација над српским живљем
у источној Босни, који су по обиму и суровости били најтежи у 1992. и
1993. години. О тој теми су дата два саопштења: Миливоје Иванишевић,
Српска згаришта сребреничког краја и Љубиша Симић, Путопис кроз
српска села сребреничког краја: некад и сад.
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Ненад Антонијевић

О расветљавању чињеница о збивањима у Сребреници јула 1995.
Године објављена су два рада: Александар Павић, Разбијање неистина
о Сребреници уз помоћ страних извора и Томислав Кресовић, Сребрени
ца: од мита до метафоре.
На крају зборника објављен је инспиративни чланак директора
Музеја Семберије из Бијељине Мирка Бабића, који иако невелик оби
мом, на специфичан начин из ауторове визуре указује читаоцима на оно
шта се дешавало са српским и другим југословенским народима у XX
веку (Мирко Бабић, Геноцид на југословенском простору у периодима
мира).
Очекујемо и верујемо да ће Зборник радова Страдање Срба сре
бреничког краја у 20. вијеку у српској историографији о страдањима срп
ског народа у Првом и Другом светском рату и у ратовима у последњој
деценији XX века, заузети важно место што му по научном доприносу
ауторских чланака, обрађеним темама и презентованим историјским чи
њеницама заиста и припада.
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ИЗ ДНЕВНИКА ДЕЛАТНОСТИ МУЗЕЈА ЖРТАВА ГЕНОЦИДА
22. АПРИЛ 2015–22. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
2015.
22. април, Римска дворана Библиотеке града Београда
Поводом Дана Музеја жртава геноцида и државног празника Да
на сећања на жртве холокауста, геноцида и друге жртве фашизма у Рим
ској дворани Библиотеке града Београда организовано је представљање
основне делатности и нових издања Музеја. После домаћина вишег ку
стоса Ненада Антонијевића, говорили су Александар Нећак, члан Управ
ног одбора Музеја жртава геноцида, Данило Трбојевић, докторанд са Ка
тедре за антропологију Филозофског факултета из Београда и Милинко
Чекић, председник Удружења логораша и потомака из логора НДХ „Ја
сеновац“ из Београда. Представљен је нови број часописа Годишњак за
истраживање геноцида, објављен у саиздаваштву са Спомен-музејем
„21. октобар“ из Крагујевца и књига Николе Костура Повратак из мр
твих, која је први пут објављена у Чикагу 1965. године.
22. април, Старо сајмиште – Нови Београд
Поводом државног Дана сећања на жртве Холокауста, геноцида и
друге жртве фашизма одржана је комеморација код споменика In memo
riam на Старом сајмишту. Представник Музеја жртава геноцида био је
Бојан Ђокић, који је у име Музеја положио венац.
26. април, Јасеновац
Комеморацији и парастосу жртвама комплекса концентрационог
логора Јасеновац као представник Музеја жртава геноцида присуство
вао је Бојан Ђокић.
28. април, Београд
Удружења логораша и потомака из логора НДХ „Јасеновац“ из
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Београда и Музеј жртава геноцида организовали су у Свечаној сали
зграде СУБНОР-а Србије у Београду (Савски трг 9), пригодну акаде
мију посвећену 70-годишњици победе над нацизмом, коју је пратила и
изложба Српски народ у Другом светском рату (1941–1945) – Оружана
борба за ослобођење и страдање цивилног становништва.
Аутори изложбе су Вељко Ђурић Мишина и Ненад Антонијевић.
Ликовно-графичко решење поставке урадила је Изабела Мартинов То
мовић, музејски саветник Историјског музеја Србије.
28. април, Београд
Поводом 70-годишњице победе над нацизмом и фашизмом НВО
„Фонд стратешке културе“ организовао је у хотелу „Москва“ округли
сто. На скупу је говорио и проф. др Вељко Ђурић Мишина, в. д. дирек
тора Музеја жртава геноцида.
10. мај, Батајница – Земун
Архив Српске православне цркве и Музеј жртава геноцида ор
ганизовали су изложбу Велики злочин у Независној држави Хрватској
– Плакати, документи, фотографије у Парохијском дому храма Рођења
Пресвете Богородице у Батајници.
Аутори изложбе су Радован Пилиповић, Вељко Ђурић Мишина,
Ненад Антонијевић и Милош Матијевић.
Током другог дела програма представљена је књига Николе Ко
стура Повратак из мртвих. Аутор, родом из села Цивљане код Врлике у
Далмацији, у том делу је сведочио како је преживео хрватске злочине и
бацање у Тучић јаму код Грачаца у Лици. Говорили су Радован Пилипо
вић, директор Архива Српске православне цркве, Вељко Ђурић Миши
на и Никола Костур, рођак аутора.
28. мај, Борча – Београд
На промоцији књиге пуковника у пензији Ратка Шкрбића Сре
бреничка подвала говорили су, поред аутора, Стефан Каргановић, дирек
тор НВО „Историјски пројекат Сребреница“ и Вељко Ђурић Мишина.
1. јун, Сребреница
Српска православна парохија у Сребреници организовала је у
Српском центру културе „Свети деспот Стефан“ трибину Страдање
Срба сребреничког краја на Духове 1943. године. Поред осталих, на три
бини су учествовали Вељко Ђурић Мишина, Бојан Ђокић и Ненад Ан
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тонијевић из Музеја жртава геноцида.
17. јун, Бања Лука
НВО „Историјски пројекат Сребреница“, поводом 20-годишњи
це од трагичних догађаја на том подручју организовао је конференцију
Сребреница – од политичког оружја до средства за постизање мира у
Босни и Херцеговини на Факултету политичких наука у Бањој Луци. На
скупу је поред осталих, говорио и Вељко Ђурић Мишина.
26–27. јун, Љубљана
На Свечаној скупштини Удружења избеглица из Другог светског
рата Словеније гости су били представници Музеја жртава геноцида из
Београда виши кустос н историчар Драган Цветковић и Удружења ло
гораша и потомака из логора НДХ „Јасеновац“ из Београда – Милин
ко Чекић и Славко Милановић. Као представник Музеја и Удружења на
скупштини је пред неколико хиљада гостију говорио Драган Цветковић,
а међу присутнима су били и највиши функционери Републике Слове
није и града Љубљане.
27. јун, Кравица – Братунац
Уочи прославе Видовдана, у просторијама Основне школе у Кра
вицама одржана је трибина о Јездимиру Дангићу, књижевнику, заточе
нику аустроугарских и немачких логора, официру и једној од најуглед
нијих личности српског народа из источне Босне у прошлом веку. Скупу
су као гости присуствовали Нада Дангић, млађа кћерка Јездимира Дан
гића и Вељко Ђурић Мишина.
4. јул, Београд
НВО „Фонд стратешке културе“ и Музеј жртава геноцида орга
низовали су међународну научну конференцију Сребреница 1995–2015:
чињенице, недоумице, пропаганда. Домаћини скупа били су у име орга
низатора Александар Павић и Вељко Ђурић Мишина. Поред њих гово
рило је још десет еминентних стручњака из више области.
Конференцију су отворили мр Ања Филимонова у име „Фонда
стратешке културе“ и др Вељко Ђурић Мишина у име Музеја жртава ге
ноцида. Потом су излагали Александар Павић – Сребреница као повод
за западне „хуманитарне“ интервенције, Џонатан Рупер – Контраверзе
ДНК анализе која се користи у идентификацији потенцијалних жртава
(видео-презентација), Радомир Павловић – О животу Срба и муслима
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на у Сребреници данас, генерал Радован Радиновић – Војна операција
„Криваја 95“, Стефан Каргановић – Да ли постоје докази геноцидне
намере у Сребреници?, Милош Милојевић – Пробој војно-цивилне коло
не из Сребренице према исказима очевидаца и учесника, потом пуковник
Ратко Шкрбић – Анализа губитака муслиманске стране у и око Сребре
нице у јулу 1995. године, Џевад Галијашевић – Сребреница као средство
радикализације исламистичког фактора, Ања Филимонова – Злочини
Насера Орића и прећутана Сребреница, Вељко Ђурић Мишина – Аме
риканци и рат у Босни и Херцеговини, Милош Марковић – Новинарско
извештавање о Сребреници и Марко Шукало – Позадина студентског
писма државном врху Србије.
15. јул, Београд
Др Ефраим Зуроф, истакнути историчар и директор Центра „Си
мон Визентал“ у Јерусалиму, присуствовао је састанку Комисије Скуп
штине града Београда за Старо сајмиште а потом је са домаћином епи
скопом славонским Јованом посетио Музеј жртава геноцида.
2. август, Београд
На основу сарадње Музеја жртава геноцида и Коалиције избје
гличких удружења у Републици Србији, поводом обележавања 20-годи
шњице од операције хрватске државе против српског народа у тадашњој
Републици Српској Крајини августа 1995. године, припремљена је и одр
жана изложба „Олуја“ – Злочин који се памти (Страдање Срба у Хр
ватској), а поводом 20-годишњице завршетка грађанског рата у Босни
и Херцеговини – Злочин и сјећање (Страдање Срба у Босни и Херцего
вини).
Изложбе су отворене 2. августа 2015. године у „Сава центру“. У
име Музеја говорио је Бојан Ђокић, Миодраг Линта као председник Ко
алиције избегличких удружења, а пригодне беседе одржали су Горан Ве
сић, градски менаџер, и Александар Вулин, министар за рад, запошља
вање и борачка питања Владе Републике Србије.
Аутори изложбе су Вељко Ђурић Мишина и Ненад Антонијевић.
12–13. септембар, Дан јасеновачких мученика, Јасеновац
Обележавање Дана светих мученика јасеновачких, у организаци
ји Епархије славонске Српске православне цркве, остварено је кроз ви
ше манифестација. Као посебно значајну чињеницу у свему томе исти
чемо седницу Одбора за Јасеновац Светог архијерејског сабора Српске
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православне цркве, одржану 12. септембра у просторијама јасеновачког
манастира. Седници су, поред већине сталних чланова, присуствовали и
митрополит загребачко-љубљански Порфирије, директори Музеја жрта
ва геноцида у Београду Вељко Ђурић Мишина и Спомен-подручја „До
ња Градина“ Милорад Буква, Драган Давидовић, директор Секретарија
та за вере у Влади Републике Српске и други.
Други не мање значајан догађај у том контексту представљао је
научни скуп одржан у просторијама Спомен-подручја „Доња Градина“
13. септембра, поводом 70-годишњице пробоја последњих јасеновачких
логораша.
Учеснике је, отварајући конференцију, поздравио председник
Одбора за Јасеновац епископ славонски Јован, а потом су говорили уми
ров-љени епископ захумско-херцеговачки Атанасије и др Кирил Фе
ферман са Универзитета Ариел у Израелу. Другој сесији председавао је
Драган Давидовић, а беседили су архитекта Предраг Ристић и филозоф
Олег Солдат. Трећом и завршном сесијом председавао је Вељко Ђурић
Мишина, а говорили су архимандрит Хусиг Мардиросиан, представник
Јерменског киликијског Католикосата у Либану, протојереј Александар
Нагорни, професор на Кузбаској православној богословији у Сибиру, и
професор Томазо Делера са Универзитета Тускиа у Витербу.
16. септембар, Београд
Поводом стогодишњице геноцида над Јерменима у Турској, Му
зеј жртава геноцида био је домаћин о. Хусигу Мардиросијану, јеромона
ху Јерменског киликијског католикосата у Либану и управнику Музеја
геноцида у Бејруту. У оквиру његовог боравка у Београду, у Римској дво
рани Библиотеке града Београда приређена је трибина на којој је углед
ни гост беседио на тему Стогодишњица геноцида над Јерменима кроз
Јерменски музеј у Бејруту.
Гост је посетио Музеј жртава геноцида, значајнија места страда
ња српског народа, јеврејске и ромске заједнице у Другом светском рату
и објекте срушене или оштећене током НАТО бомбардовања Савезне
Републике Југославије 1999. у Београду, као и Храм Светог Саве.
2. октобар 2015, Цетиње
Присуствујући Међународној научној конференцији Религија,
политика, право, коју су у манастиру Подмаине у Будви организовали
Митрополија црногорско-приморска, Институт за упоредно право у Бе
ограду и Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Вељко
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Ђурић Мишина разговарао је о могућој сарадњи са митрополитом Ам
филохијем у Цетињском манастиру.
10. октобар, Сисак
На Дечјем гробљу Викторовац у Сиску одржана је комеморација
и парастос српским малишанима који су умрли или убијени у усташком
логору за децу. Скупу је присуствовао Бојан Ђокић на позив Српског на
родног вијећа и Вијећа српске националне мањине града Сиска.
15. октобар, Београд
Имајући у виду значај књиге епископа Јована Ћулибрка Истори
ографија Холокауста у Југославији, Музеј је био домаћин представљања
тог дела на енглеском језику у Библиотеци града Београда. Модератор
представљања је био др Вељко Ђурић Мишина, а о књизи су говорили
историчар др Милан Кољанин, др Томазо Делера, професор Универзи
тета у Витербу у Италији, др Симон Епштајн, професор Јеврејског уни
верзитета у Јерусалиму у Израелу.
У оквиру посете Београду, професор Делера посетио је Музеј.
16. октобар, Београд
На седници Управног одбора Музеја усвојени су предлози измена
Статута о промени адресе и могућностима отварања одељења у другим
градовима.
21. октобар, Београд
Представљање нових издања Музеја жртава геноцида поводом
Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату организовано је у
Римској дворани Библиотеке града Београда.
Домаћин Вељко Ђурић Мишина истакао је, осим осталог, да су
чланови Управног одбора покренули поступак измена Статута Музеја и
то оних чланова који се односе на адресу и могућности отварања одеље
ња у Бањој Луци и још неким градовима.
Присутним гостима представљена је слика Топола ужаса академ
ског сликара Миленка Михајловића, прво уметничко дело у збирци ли
ковног стваралаштва која ће бити формирана у Музеју.
Том приликом потписан је и Протокол о сарадњи Музеја жртава
геноцида и НВО Меморијал „Драгинац“ о заједничким активностима у
неговању успомена на велику трагедију из октобра 1941. године и трај
ној меморијализацији стратишта. Сећање на тај дан евоцирао је акаде
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мик Добривоје Тошовић, тада 14-годишњи дечак.
На крају пригодног скупа приказан је почетак дугометражног до
кументарног филма урађеног у продукцији Музеја Пакао Независне Др
жаве Хрватске.
15. децембар, Београд
Вељко Ђурић Мишина посетио је првојерарха Српска православ
не цркве Његову светост господина Иринеја. Патријарху Иринеју пред
стављене су активности Музеја а истовремено је договорена сарадња у
областима од обостраног интересовања попут меморијализације страти
шта српског народа.
26. децембар, Београд
Поводом 20-огодишњице постојања, Музеј жртава геноцида про
дуцирао је дугометражни документарни филм Пакао Независне Државе
Хрватске, чији је други део насловљен Излазак из покла. Аутор текста
и сценарија је Вељко Ђурић Мишина, режију је потписао Драган Ћирја
нић. Прва пројекција филма, којој је присуствовао велики број грађана
и званичника, организована је у Музеју Југословенске кинотеке у Бео
граду.
2016.
27. јануар, Београд
Музеј жртава геноцида је поводом стогодишњице окончања Ал
банске голготе – повлачења српске војске и цивила из Србије, преко Цр
не Горе и Албаније ка грчким острвима Крф и Видо, и почетка реоргани
зације које је претходило пребацивању српске војске на Солунски фронт
и великој офанзиви у садејству са јединицама британске, француске и
руске војске, а којом је окончана окупација – припремио и организовао
изложбу Албанска голгота. Аутори поставке су Ненад Антонијевић и
Вељко Ђурић Мишина из Музеја жртава геноцида и Слађана Бојковић,
музејски саветник из Историјског музеја Србије.
Изложба је 27. јануара отворена на Савском шеталишту на бео
градском Калемегдану. Ваља истаћи и податак да су на отварању изло
жбе били присутни и чланови планинарских екипа који су, у знак сећа
ња и пијетета према страдалницима, прошли путем српске војске након
стотину година.
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16. фебруар, Грачаница
У Дому културе „Грачаница“ одржана је трибина на којој је при
казан документарни филм Музеја жртава геноцида Пакао Независне Др
жаве Хрватске. На трибини под називом Страх од коначног решења
говорили су историчари Бојан Ђокић из Музеја жртава геноцида и Алек
сандар Гуџић из Дома културе „Грачаница“.
23. фебруар, Јасеновац
Свети архијерејски синод Српске православне цркве први пут
у својој историји одржао је седницу у манастиру Светог Јована у Ја
сеновцу, Епархија славонска. После тога, у присуству чланова Синода,
одржана је и седница чланова Одбора за Јасеновац. Међу позваним го
стима био је и др Вељко Ђурић Мишина, в.д. директора Музеја жртава
геноцида. У оквиру дневног реда седнице Одбора разматрано је више од
десетак тема из делокруга тог тела. Вељко Ђурић Мишина је обавестио
архијереје о активностима Музеја, о плановима за проширење отвара
њем одељења у Бањој Луци и Подгорици и потписивању Протокола о
сарадњи Музеја и Архива Српске православне цркве која ће се огледати,
поред осталог, у саиздаваштву, организовању тематских изложби и ди
гитализацији одређене архивске грађе, као и о програмима обележавања
75-годишњице од почетка Другог светског рата и великог страдања срп
ског народа, нарочито у Независној Држави Хрватској. Синод и Одбор
изразили су пуну подршку тим активностима.
26. фебруар, Београд
На заједничкој седници чланова Управног и Надзорног одбора
разматрани су финансијски извештаји и програми за текућу годину.
II Пројекат Геноцид над Србима у Независној Држави Хрват
ској – Страдање цивилног становништва Југославије у Другом свет
ском рату
Пројекат Геноцид над Србима у Независној Држави Хрватскојстрадање цивилног становништва Југославије у Другом светском рату
покренут је у организацији Музеја жртава геноцида и Удружења логора
ша и потомака „Јасеновац“ – систем логора геноцида у НДХ, Београд,
Савски трг 9/IV. У оквиру тог пројекта организована су стручна преда
вања у завршним разредима основних, средњих стручних школа и гим
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назија. Циљ пројекта је упознавање ученика са терминима геноцида и
ратних злочина, проширивање њиховог знања о страдању српског и дру
гих народа у Другом светском рату, указивање на неопходност критичког
промишљања узрока и последица кад је реч о утврђивању идентитета и
броја жртава, као и указивање на опасност од неофашистичних покрета.
Пројекат је одобрен и финансиран од Министарства за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања Владе Републике Србије и подржан од
Министарства просвете и Секретаријата за образовање и дечју заштиту
града Београда.
Током 2015. године, чланови Удружења логораша и потомака „Ја
сеновац“ (Милинко Чекић, Јелена Радојчић, Бригита Кнежевић, Смиља
Тишма, Славко Милановић, Душан Алексић, Миланка Солеша и Новак
Дукић) и кустоси Музеја жртава геноцида Ненад Антонијевић и Јасми
на Тутуновић-Трифунов одржали су предавања у Дванаестој београдској
гимназији (5. новембра), Земунској гимназији (19. новембра), Седмој
београдској гимназији (23. новембра), Тринаестој београдској гимнази
ји (25. новембра), Петој београдској гимназији (21. децембра), Шестој
београдској гимназији (15. децембра), Првој београдској гимназији (23.
децембра), Средњој медицинској школи „Надежда Петровић“ (14. де
цембра), ОШ „Соња Маринковић“ (13. новембра), ОШ „Ђура Даничић“
(16. децембра) и ОШ „Змај Јова Јовановић“(17. децембра). Предавања су
била праћена видео-презентацијама, употпуњена сведочанствима поје
диних преживелих логораша, као и приказивањем докумената из збирки
Музеја жртава геноцида. Предавања су била изузетно посећена, пратило
их је више од 1500 ученика, као и чланова наставничког особља и управа
школе. Са наставницима је договорен наставак сарадње кроз реализа
цију сличних пројеката, пригодних предавања, као и заједничке актив
ности (израда семинарских и матурских радова и изложби) ученика и
кустоса Музеја са темама посвећеним страдању становништва у Другом
светском рату, ратовима 90-их година XX века и НАТО бомбардовању
СР Југославије.
III Делатност запослених у Музеју: научни скупови, округли
столови и сличне манифестације
Ненад Антонијевић, историчар – виши кустос
1. Поводом 70-годишњице пробоја заточеника из концентрацио
ног логора Јасеновац, у сарадњи Музеја са Друштвом „Јасеновац“, 28.
априла одржао је предавање на ту тему.
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2. Учествовао на округлом столу Ревизија слике Другог светског
рата на простору Србије и Југославије одржаном 25. јуна 2015. у Ар
хиву Југославије, у организацији беог радског одбора Савеза удружења
бораца Народноослбодилачког рата 1941–1945. године и Центра за исто
рију Југославије и савремену историју при Филозофском факултету у
Београду.
3. На Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци 13–14.
новембра 2015. одржан је научни скуп Бањалучки новембарски сусрети:
Стање и перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним
наукама, на којем су учествовали представници Музеја жртава геноци
да, историчари Ненад Антонијевић и Бојан Ђокић. Они су представили
свој рад Писање научно-истраживачких радова о злочинима на просто
рима некадашње Југославије: проблеми у прикупљању архивске грађе и
методологија писања.
4. Поводом обележавања Међународног дана сећања на жртве
холокауста уприличеног на Факултету за пословне студије и право Уни
верзитета Никола Тесла – Унион у Београду 27. јануар 2016. одржана је
трећа научна конференција Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на
територији бивше Југославије. Саорганизатори су били Музеј жртава
геноцида, Факултет за пословне студије и право и Факултет за страте
шки и оперативни менаџмент.
Током првог дела конференције приказан је други део докумен
тарног филма Пакао Независне Државе Хрватске у продукцији Музеја
жртава геноцида, насловљен Излазак из пакла у коме се говори о стра
дању српске деце у логорима Независне Државе Хрватске и племенитој
акцији Диан
 е Будисављевић на спасавању великог броја тих малишана
из заточеништва.
На конференцији je као представник Музеја жртава геноцида по
здравну реч одржао Ненад Антонијевић. Он је потом говорио на тему
„Олуја“ – Злочин који се памти (Страдања Срба у Хрватској), коју је
пратила дигитална верзија истоимене изложбе Музеја жртава геноцида.
6. Антонијевић је говорио и на представљању књиге Лазе Пекеча
Рушевица село на Кордуну, (Прометеј, Нови Сад 2015), организованом
13. фебруар а 2016. у Дому културе у Новој Пазови.
Библиографија:
„Јевреји са Косова и Метохије – пут до нацистичког концентра
ционог логора Берген-Белзен ишао је и преко немачког логора на Старом
сајмишту“, Друга међународна конференција Холокауст над Србима,
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Јеврејима и Ромима у Другом светском рату, Зборник радова, научни
скуп одржан 27. јануара 2015. године, Старо сајмиште 29, Факултет за
пословне студије и право, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Факул
тет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд, 2015. стр. 83-88.
„Акта полиције и суда Независне Државе Хрватске у Бања Луци
из 1941. и 1942. године“, Годишњак за истраживање геноцида, Београд
2015, стр. 69-76.
„Немачки концентрациони логор Бањица (Anhalterlager Dedinje)“
Београд, Казивање о Србима кроз векове, приредио Богдан М. Златар,
Београд 2015, стр. 409-412.
Прикази:
Костур Никола, Повратак из мртвих, Музеј жртава геноцида,
Београд 2015, Библиотека: Сведочанства, књига 3 (прво издање, Чика
го 1965. године), Историја XX века 1, часопис Института за савремену
историју, Београд 2016, стр. 207-208.
 	

Бојан Ђокић, историчар – стручни сарадник
1. Учествовао на Међународном научном скупу Наука и евроин
теграције, одржаном од 22. до 24. маја 2015. године у Источном Сараје
ву. Организатор скупа био је Филозофски факултет у Источном Сарајеву.
Представио је рад Косово и Метохија у Другој и Трећој Југославији: од
Бујанске конференције до једнострано проглашене независности.
2. Учествовао на Осмој годишњој летњој радионици за истражи
ваче Холокауста одржаној од 6. до 9. јула 2015. године на Међународном
институту за истраживање Холокауста у Јад Вашему у Јерусалиму. Ра
дион
 ица се бавила темом Нејеврејски Јевреји за време Холокауста: суд
бина и идентитет, а Ђокић је одржао предавање Асимилација и мешани
бракови: пописивање жртава и проблеми истраживања.
3. Учествовао на Међународном научном скупу Век српске голго
те (1915–2015) одржаном у Косовској Митровици од 18. до 20. септем
бра 2015. године, који је организован поводом стогодишњице Албанске
голготе. Организатор скупа био је Филозофски факултет у Приштини са
седиштем у Косовској Митровици, а Ђокић је беседио на тему Бомба
шки напади у Липљану и други видови терора над мањинским станов
ништвом.
4. У организацији Музеја и института за проучавање геноцида
Националне академије наука Јерменије и Новонахичеванске епархије
јерменске цркве у Русији 23. и 24. октобра 2015. године у Москви одр
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жана је Међународна научна конференција под називом Genocide as a
spiritual and moral crime against humanity посвећена стогодишњици ге
ноцида над Јерменима у Отоманској империји. Међу 33 учесника из 18
земаља на том скупу је Музеј представљао историчар Бојан Ђокић са
радом Persecution of the Serbian Orthodox Church 1999-2015: SpiritualCultural Genocide in Kosovo and the Metohija.
5. Поводом треће годишњице од оснивања Центра за студије ге
ноцида при Универзитету Дака у Бангладешу од 24. до 26. марта 2016.
године одржана је Међународна научна конференција Genocide and Mass
Violence: Theories, Traumas, Trials, and Testimonies. Ђокићево излагање
било је на тему The Banjica Concentration Camp in Occupied Serbia: The
Question of Numbers of the Jews and Non-Jewish Jews who Perished.
IV Разно
Јавни сервис Радио-телевизија Србије, редакција Документарног
програма, приказао је три емисије из серије „Квадратура круга“ уредни
ка Бранка Станковића, посвећене страдању српских малишана у Незави
сној Држави Хрватској и активности Диане Будисављевић на њиховом
спасавању. У тим емисијама је посвећен запажен простор и делатности
ма запослених у Музеју жртава геноцида. Прва емисија приказана је 31.
октобра, друга 14. новембра, и трећа 21. новембра 2015. године.
(Напомена: исцрпније информације о свим активностима Музеја дате су
на Интернет презентацији Музеја жртава геноцида: www.muzejgenocida.
rs)
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ИЗ ДНЕВНИКА ДЕЛАТНОСТИ СПОМЕН-МУЗЕЈА
„21. ОКТОБАР“ У КРАГУЈЕВЦУ 2015. ГОДИНЕ
1. Културно–просветна и васпитна делатност
Спомен-музеј „21. октобар“ и Меморијални простор „Крагује
вачки октобар“ током 2015. године посетило је 23.997 грађана: 16.698
ученика, 5.159 одраслих, 296 страних туриста, пет домаћих делегација
са 100 чланова, 16 страних делегација са 216 чланова, а забележено је и
1.508 индивидуалних посета. У односу на 2014. годину број посетилаца
је повећан за 4.494.
Током септембра и октобра број ђачких посета и даље је смањен
у односу на неке раније периоде, пошто велики број школа, према на
шим сазнањима, није стигао да спроведе поступак јавних набавки у вези
са екскурзијама.
У оквиру педагошко-информативних активности запослени у на
шем Музеју су на адекватан начин о свим релевантним чињеницама ин
формисали све посетиоце Меморијалног простора, било да се радило
о организованим групама или и индивидуалним посетама. Велики број
индивидуалних посетилаца, нарочито страних, искористио је и погод
ност аудио-туре уз помоћ МП3 плејера, на којима су снимљене информа
ције на српском и још седам страних језика. С тим у вези, није занемар
љива чињеница да су, у односу на прошлогодишњих пет страних језика
сада понуђена још два, пошто су током 2015. године урађене аудио-туре
и на немачком и руском језику.
ције

2. Истраживање, евидентирање, обрада и израда документа

У оквиру истраживања у 2015. години, Збирка оригиналних до
кумената увећана је за једну легитимацију Војнотехничког завода, Збир
ка оригиналних фотографија за једну фотографију, а Студијска збирка са
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копијама три листа из оригиналне пословне књижице и са четири копије
оригиналних фотографија.
Из Београда је преузето аудио и писано сведочење једног од, са
да већ ретких, живих сведока, заточеног у Топовским шупама октобра
1941. године, које даје нове детаље о крагујевачкој трагедији.
У просторији „Крвава бајка“ Спомен-музеја „21. октобар“, у
оквиру сталне музејске поставке, на пољима која су до сада била празна,
након музеолошке обраде, постављено је 15 нових фотографија стреља
них, скенираних на специјалној фолији.
3. Чување и заштита музејске грађе
Током прошле године, у циљу још боље заштите оригиналних до
кумената, набављени су специјални, безкиселински, коверти и фолије
и започето пребацивање и смештај оригиналне грађе у њих. У вези са
овим активностима, треба напоменути да се претходно сваки спаковани
документ детаљно прегледа.
Истовремено, оригинални документи из сталне поставке су ради
заштите повучени у депо, смештени у бескиселинске коверте и замење
ни индентичним стручно скенираним копијама.
4. Изложбена делатност
22. април–12. мај: Изложба скулптура и објеката академског сли
кара Зорана Игњатовића.
16. мај–16. јун (Ноћ музеја): Изложба радова са међународне ко
лоније На путу кроз време са учесницима из Србије, Јужне Африке и
САД.
6. октобар–26. новембар: Изложба скулптура једног од наших
најис такнутијих вајара, Нандора Глида, из личне заоставштине уметни
ка, аутора чувене инсталације у централном делу Музеја „21. октобар“ и
споменика „Сто за једног“ у Меморијалном простору. Дела на изложби
први пут су представљена јавности.
20. октобар–20. новембар (Бдење): Изложба награђених и најуспешнијих радова са 18. Међународног салона антиратне карикатуре.
27. новембар 2015.–10. фебруар 2016: Изложба дечјих цртежа са
ликовног дела конкурса Доста су свету једне Шумарице.
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5. Специјална библиотека
Књижни фонд библиотеке је у 2014. години увећан за 62 књиге
(42 наслова). Издања су набављена куповином и поклоном појединаца
или институција, а једно дело је објављено у сопственом издању. (Ве
лики школски час – прозни текст Видосава Стевановића Између неба и
земље изведен 21. октобра у крагујевачким Шумарицама).
Библиотечки фонд и библиотечку архиву ове године користили
су, поред осталих, наставници, гимназијалци, професори средњих шко
ла, докторанди, уредници издавачких кућа итд.
6. Промоције књига
У оквиру манифестације Бдење 20. октобра у Музеју „21. окто
бар“ одржана је промоција књиге књижевника Видосава Стевановића
Између неба и земље. О делу је, поред аутора, говорио и Зоран Петровић,
уредник издавачке делатности Спомен-парка, а глумци крагујевачког те
атра „Јоаким Вујић“, Марија и Саша Пилиповић рецитовали су стихове.
У музичком делу програма наступили су Анита Ферлез Ераковић, со
пран, и Слободанка Пајић, клавир.
7. Сарадња са музејима и сродним установама културе
Сарадња са сродним установама одвија се континуирано и то са
готово свим музејима и архивима широм Србије.
Прошле године успостављена је сарадња и са представницима
легата Петра Лубарде у Београду. Музеј „21. октобар“ је одштампао 27
принтова на платну, верних оригиналним сликама аутора из циклуса
Крагујевац 1941, како би та ремек-дела била представљена широј јавно
сти у другим градовима и државама, јер је то готово немогуће кад је реч
о оригиналним делима због тестаментарне воље уметника.
Важан је податак да је отпочела и стратешка сарадња са Мемори
јалним музејом посвећеном масакру у Нанђингу, у Кини, 1937. године.
С тим музејом је обављена размена књига и других публикација, а деле
гација Музеја „21. октобар“ је 13. децембра 2015. године, на позив поме
нуте институције, присуствовала церемонији обележавања Дана сећања
на почетак тог масакра. Чланови делегације нашег Музеја су том при
ликом упознали представнике сличних установа са којима су разменили
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искуства у својим активностима, а наш кустос је дао и неколико изјава
за тамошње медије.
7. Пројекти
Запослени у нашој музејској служби су урадили седам обимних
пројеката и аплицирали на конкурс Министарства културе и информи
сања за 2015. годину. Средства Министарства су додељена за четири
пројекта: Спецификација потребних средстава за израду конзерватор
ско-рестаураторских елабората за санацију Старог војничког гробља и
Гробља стрељаним Словацима 1918. године (финансирање), Уметничка
манифестација Велики школски час 2015 (суфинансирање), Виртуелна
тура кроз Спомен-парк (финансирање) и манифестација Доста су све
ту једне Шумарице (суфинансирање). Сви пројекти за које су додељена
средства успешно су, како је то било и предвиђено, реализовани у 2015.
години.
8. Награде и признања
Спомен-парку је 14. маја 2015. године уручено истакнуто призна
ње „Капетан Миша Анастасијевић“ у категорији „За неговање слободар
ских традиција и очување историјског наслеђа“. У образложењу, поред
осталог, стоји да је то „установа испуњена споменицима бола, пркоса и
поноса, на којој се васпитавају генерације младих“.
То признање од 2000. године заједнички додељују Агенција „Ме
диа инвент“ из Новог Сада, Новосадски и Београдски универзитет, уз
помоћ привредних комора из Србије и локалних самоуправа.
9. Уметничке манифестације
а. Велики школски час
Велики школски час је најстарија уметничка манифестација Спо
мен-парка „Крагујевачки октобар“ коју та установа организује од 1963.
године. Подсетимо, први пут је одржан испред Споменика стрељаним
ђацима 1964. године.
Велики школски час 2015. године почео је традиционално у 11 са
ти полагањем венаца, после опела који је служио епископ шумадијски
господин Јован са свештенством Епархије шумадијске. Изведено је дело
Између неба и земље књижевника Видосава Стевановића, у режији Јана
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Чањија, а беседили су глумци Марија Васиљевић, Ђорђе Ђоковић, Дра
ган Стокић, Давид Пилиповић, Милош Крстовић, Никола Милојевић,
Миодраг Пејковић и Никола Ракочевић.
Као и сваке године манифестацију Велики школски час директ
но је преносила Радио-телевизија Србије на Другом програму. Први пут
2015. године пренос се одвијао и на знаковном језику за глуве и особе
оштећеног слуха.
б. Октобру хододарје – ОКТОХ
Током 2015. године, у оквиру традиционалне музичке манифе
стације ОКТОХ, установљене 1975. године, одржано је шест концерата:
7. октобра – концерт Дувачког квинтета Београдске филхармони
је, сала Прве гимназије;
13. октобра – L’ARSеnic, клавирски квинтет, сала Прве гимнази
је;
17. октобра – Дејан Максимовић, тенор, првак Опере Народног
позоришта у Београду и Глеб Голубов, клавирска пратња, сала Прве гим
назије;
20. октобра – DOLCEZZA: Анита Ферлез Ераковић, сопран и
Слободанка Пајић, клавир, Музеј „21. октобар“;
23. октобра – концерт Владимира Игњатовића, обоа, и Јелене Де
љанин Алексић, клавир, Музеј „21. октобар“;
24. октобра – Филип Томић, виолончело и Јована Радовановић,
клавир, сала Прве гимназије.
в. Доста су свету једне Шумарице
Манифестација је посвећена стрељаним ученицима и одржава се
од 1976. године. Тема овогодишњег литерарног и ликовног конкурса за
ученике основних и средњих школа Доста су свету једне Шумарице
били су стихови Видосава Стевановића „Уметност писања бави се злом
које се може разумети/ Оно изван тога, бескрајно као космос, остаје не
записано“.
На конкурс је пристигло 526 радова из 52 основне школе и 16
средњих школа Србије и Републике Српске.
Уметнички програм манифестације обухватао је отварање изложбе са 50 најбољих ликовних радова на поменуту тему и сусрете са књи
жевником Видосавом Стевановићем. Том приликом су и уручене награ
де најбољим ученицима, по шест у свакој категорији.
Чланови два независна жирија доделили су по шест награда, три
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у категорији основних и три у категорији средњих школа.
г. Бдење
Манифестација Бдење, установљена 2006. године, одржава се
20. октобра и посвећена је последњој ноћи заточених Крагујевчана уочи
стрељања. Представља програм колажног типа у којем су заступљене
све врсте уметничког стваралаштва.
Ове године у оквиру Бдења отворена је изложба награђених и
најбољих радова на 18. Међународном салону антиратне карикатуре.
д. Међународни салон антиратне карикатуре
Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ преузео је у 2015. години
први пут организовање Међународног салона антиратне карикатуре.
Седница чланова Савета Салона одржана је 18. марта 2015. године. На
конкурс су електронским путем пристигла 793 рада која су доставили
бројни карикатуристи (њих 291) из 55 држава.
Изложба 17. Међународног бијеналног Салона антиратне кари
катуре Крагујевац 2013 приказана је 4. маја 2015. године у просторијама
Удружења Крагујевчана у Београду и 28. октобра 2015. у Куманову.
Изложба 18. Међународног Салона антиратне карикатуре Крагу
јевац 2015 представљена је од 20. октобра до 20. новембра 2015. године
у Спомен-музеју „21. октобар“ у Крагујевцу и од 2. децембра 2015, до 8.
јануара 2016. године у Питештију, у Румунији.
е. Градска галерија „Мостови Балкана“
У протеклој 2015. години у Градској галерији „Мостови Балкана“,
која делује у оквиру Спомен-парка Крагујевачки октобар, организовано
је укупно 19 изложби слика, цртежа и графика, уметника из Србије (из
Новог Сада, Београда, Ниша, Крагујевца, Крушевца, Ужица), и из Ја
пана, Мексика, Словеније, Црне Горе, Велике Британије. Забележено је
укупно 11.120 посетилаца.
10. Издавачка делатност
Током 2015. године у оквиру наше издавачке делатности штам
пано је више дела; књига Између неба и земље Видосава Стевановића,
четири каталога изложби у Спомен-музеју „21. октобар“ и 18 за изложбе
у Градској галерији „Мостови Балкана“, обиман двојезични каталог о
циклусу Крагујевац 1941 Петра Лубарде, обиман каталог 18. Међуна
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родног салона антиратне карикатуре, затим афише и банери за мани
фестацију ОКТОХ, као и плакати за све уметничке манифестације Спо
мен-парка, позивнице, захвалнице и дипломе за манифестације Доста
су свету једне Шумарице и ОКТОХ, уз пригодне сувенире.
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