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Реч уред ни ка

До бро зна мо да је кон цеп ци ја Му зе ја жр та ва ге но ци да по себ на, у 
сва ком по гле ду, у од но су на дру ге срод не ин сти ту ци је. Бу ду ћи да је Му-
зеј фор ми ран пре ви ше од две де це ни је, а још увек ни је ре ше но пи та ње 
ма кар те мат ске стал не по став ке, оста ло је да се окре не дру гим мо гу ћим 
фор ма ма ра да, из ме ђу оста лог при ку пља њу и об ја вљи ва њу гра ђе о те-
ма ма ко је ис тра жу је. Сто га не тре ба да чу ди што Му зеј има раз ви је ну 
из да вач ку де лат ност. До са да је об ја вље но два де се так на сло ва и пет те-
мат ских го ди шња ка:

– Геноциду20.векунапросторимајугословенскихземаља, Збор-
ник ра до ва с на уч ног ску па одр жа ног од 22. до 23. апри ла 2003. у Бе о-
гра ду, Бе о град 2005, стр. 508;

– ДрагојеЛукић–Родитељпокошеногнараштаја, Бе о град 2008, 
стр. 346;

– Израелско-српска научна размена о проучавању холокауста, 
Збор ник ра до ва с на уч ног ску па одр жа ног од 15. до 20. ју на 2008. у Јад 
Ва ше му у Је ру са ли му, Бе о град 2008, стр. 478 (на срп ском и ен гле ском 
је зи ку);

– Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина, 
Збор ник ра до ва, Бе о град 2009, стр. 292;

– Истраживањаимеморијализацијагеноцидаиратнихзлочина, 
Збор ник ра до ва, Бе о град 2012, стр. 288.

За по хва лу је чи ње ни ца да се из да ња Му зе ја на ла зе у мно гим би-
бли о теч ким фон до ви ма, из ме ђу оста лог и у ве ли ким би бли о те ка ма, на-
уч но-ис тра жи вач ким уста но ва ма, му зе ји ма слич не де лат но сти итд., на 
свих пет кон ти не на та. Та ко је, и на овај на чин, Му зеј оправ дао раз ло ге 
осни ва ња и сво је де ло ва ње и за у зео до стој но ме сто у оп штој му зе о ло ги-
ји и исто ри о гра фи ји.

Овај збор ник до но си ра до ве раз ли чи тих са др жа ја и ду жи не. Но-
ви на у од но су на до са да шње збор ни ке је сте про ши ре ње вре мен ског од-
ре ђе ња на Пр ви свет ски рат.

Пла ни ра мо да збор ник уста ли мо и пре тво ри мо га у пра ви го ди-
шњак. Тим пре што сма тра мо да има до вољ но те ма и ауто ра ко ји мо-
гу да на пи шу при лог за сно ван на на уч но-ис тра жи вач ким осно ва ма и у 
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окви ри ма те ма ти ке Му зе ја жр та ва ге но ци да. Оче ку је мо да ће мо и на тај 
на чин уз ди ћи Му зеј на ви ши ни во и по ста ви ти га на за вид но ме сто ме ђу 
слич ним ин сти ту ци ја ма у све ту.

др Вељко Ђурић Мишина, в. д. директора

Вељко Ђурић Мишина
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НебојшаРАШО

СТРАДАЊЕ СР БА ХЕР ЦЕГ НОВ СКЕ ОП ШТИ НЕ 
У ПР ВОМ СВЈЕТ СКОМ РА ТУ

 Ап стракт: Овај рад је за сно ван на гра ђи из Др жав ног ар хи ва Цр не 
Го ре – ар хив ског одје ље ња Хер цег Но ви (АХН), као и на на ве де ној ли те ра ту-
ри. Ба ви се про го ном срп ског ста нов ни штва хер цег нов ске оп шти не у ње ним 
да на шњим гра ни ца ма. Те ма до сад ни је об ра ђи ва на, чак ни у пе ри о ду из ме ђу 
два свјет ска ра та, сем у ра до ви ма ко ји су се ба ви ли суд би ном по је ди на ца. Сре-
ћом, ме мо ар ски за пи си Мир ка Ком не но ви ћа и Јо ва Се ку ло ви ћа умно го ме су 
упот пу ни ли не до ста так ар хив ске гра ђе. Рад се ба ви про го ном нов ских пр ва ка, 
ко ји су се пр ви на шли на уда ру, узи ма њем та ла ца, ин тер ни ра њем и про го ном 
све штен ства. У Хер цег Но вом ни је би ло „шуц ко ра“ или дру гих са мо ор га ни зо-
ва них па ра вој них гру па ко је би про га ња ле срп ско ста нов ни штво. Раз лог је био 
вје ро ват но у ве ли кој ве ћи ни срп ског ста нов ни штва у оп шти ни.
 
 Кључне речи: хапшења, интернирања, Соколи, свештеници, Херцег 
Нови

Под руч је да на шње хер цег нов ске оп шти не су при је Пр вог свјет-
ског ра та са чи ња ва ле хер цег нов ска оп шти на, лу штич ка оп шти на у ко-
тор ском ко та ру и Су то ри на и Кру ше ви це у тре бињ ском ко та ру.

Хер цег нов ски Ср би у Аустро у гар ској дје ло ва ли су у ви ше ор га-
ни за ци ја. Не ке су би ле са ис так ну тим срп ским пред зна ком, по пут Срп-
ског Со ко ла, Срп ског до ма, Срп ске кре дит не за дру ге и срп ских се о ских 
зе мљо рад нич ких за дру га. Дру ге, углав ном при вред не, по пут Ак циј ског 
дру штва за са о бра ћај стра на ца, та ко ђе су осно ва ли и во ди ли хер цег нов-
ски Ср би. У по ли тич ком дје ло ва њу, Ср би су би ли оку пље ни у Срп ској 
на род ној стран ци на При мор ју.

Њи хо ва дје лат ност, као и ак тив ност за ври је ме бал кан ских ра то ва, 
при ву кла је па жњу аустро у гар ских вла сти. Упра ви тељ по ре зног уре да у 
Ко то ру, Ху го пл. На кић Вој но вић, упу тио је ви ше оп ту жу ју ћих пи са ма 
на ра чун Бо ке ља. Он је 3. фе бру а ра 1914. го ди не упу тио пи смо ди рек то-
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ру Фран цу Кса ве ру пл. Ме је ру у Беч, у ко ме је ја вио да у Бо ки по сто ји 
„тај на срп ска ор га ни за ци ја на ште ту Мо нар хи је, а да она има ве зе у Ср-
би ји; да се др же са стан ци и раз ви ја ве о ма жи ва шпи јун ска дје лат ност.“1 
Та ко ђе је оп ту жио ка но ни ка дон Ан то на Ми ло ше ви ћа из До бро те да је 
он, у ства ри, пра ви упра ви тељ по гла вар ства. Пи смо је про сли је ђе но Ми-
ни стар ству тр го ви не, а ово га је 19. фе бру а ра про сли је ди ло на мје сни ку 
Атем су. На осно ву овог пи сма, ко је је јулa 1914. го ди не кру жи ло по Бе чу, 
по че ли су пре тре си ку ћа Ср ба у Хер цег Но вом и по тра га за „за вје ре нич-
ким“ пи сми ма из Ср би је, ко ја ни су про на ђе на.

Атен тат на пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан да у Са ра је ву 
28. ју на 1914. го ди не про мје нио је ток исто ри је ци је лог сви је та, па и 
Хер цег Но вог. Не по сред но на кон атен та та, у Хер цег Но вом ни је би ло 
про го на срп ског ста нов ни штва, јер су Ср би чи ни ли ве ли ку ве ћи ну ста-
нов ни штва, па ни је би ло мо гу ће фор ми ра ти је ди ни це „шуц ко ра“.

Ви је сти о те ро ру над Ср би ма сти гле су и до Хер цег Но вог и иза-
зва ле за бри ну тост. Оп штин ски на чел ник, Јеф то Гој ко вић, 1. ју ла је са-
звао сјед ни цу оп штин ског ви је ћа,2 са ко је је по слат те ле грам са у че шћа и 
осу ђен атен тат у Са ра је ву. Сјед ни ци је при су ство вао Вла дин по вје ре ник, 
Ри хард ви тез Бе ден. Ри јеч  је пр ви узео на чел ник, ко ји је и пред сје да вао 
сјед ни цом. Из ви нио се што се ја вља за ри јеч ми мо днев ног ре да, али „да 
има де ипак све зе са Са ра јев ским зло дје лом“. Од лу чу ју ћи се за вр ло хра-
бар го вор, на ста вио је: „Уби ца Ру ског ца ра Алек сан дра IIог био је Рус, 
али ипак ни је ни ко окри вио цио ру ски на род, Краљ Та ли јан ски Ум бер то, 
усмр ћен је од Та ли јан ца, пак ни у том зло чи ну ни је се вас ко лик та ли јан-
ски на род са јед ним зло чин цем ус по ре ђи вао; Грч ког Кра ља Ђор ђа, ко ји 
је уве ли чао Грч ку Кра ље ви ну, убио је Грк, па ни у том зло дје лу ни је Грч-
ки на род оли чен зло чин цем; На ша Ца ри ца би усмр ће на у Швај цар ску од 
Та ли јан ца, па ни за то зло чин ство ни је ни ко окри вља вао ци је ли Та ли јан-
ски на род, ни ти аустри ске по да ни ке те на род но сти на па дао.

„На жа лост, за зло чин ство по чи ње но у Са ра је ву, чу јем да та мо 
окри вљу ју вас, Срп ски на род у Бо сни и Хер це го ви ни, и на па да јућ уни-
шта ва ју имо ви ну Ср ба, са тру дом сте че ну, за то по зи вљам гг. да се из ја ве 
гњу ше њем про тив та ко вар вар ског по ступ ка.“3

На кон на чел ни ка Гој ко ви ћа, ри јеч је узео Вла дин по вје ре ник. Ре-
као је да зва нич них по твр да још не ма и да, по што ова рас пра ва и ни је 

1 Јо сип Бе рош, „Пат ње на ро да у Бо ки Ко тор ској за ври је ме Пр вог свјет ског ра-
та“, Историјскизаписи, го ди на XIX, књи га XXI II, св. 3, Ти то град 1966, 528, пре ма: 
Hi sto rij ski ar hiv Za dar, Pre zi di jal ni taj ni spi si Dal ma tin skog na mje sni štva, sv. 582.

2 АХН, За пи сни ци оп ћин ског ви је ћа, ОХ кт. 279, сјед ни ца од 1. ју ла 1914.
3 Го вор Јеф та Гој ко ви ћа је пре не сен из за пи сни ка сјед ни це.

Небојша Рашо
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би ла на днев ном ре ду, о њој не би тре ба ло рас пра вља ти. На чел ник Гој ко-
вић је при мје тио да се ње гов го вор ни је од но сио на др жав не ор га не, јер 
је и чуо да вој ни ци узи ма ју срп ски на род у од бра ну. На кон ово га, сјед-
ни ца је за кљу че на. Аустри јан ци на чел ни ку ни су за бо ра ви ли ове ри је чи. 
Ако су и ми сли ли да га по ште де про го на, има ју ћи у ви ду ње го ве го ди не, 
Гој ко вић је овим хра брим на сту пом од ре дио сво ју суд би ну.

Из днев ни ка Јо ва Се ку ло ви ћа ви ди мо да су пр ви пре тре си по че ли 
21. ју ла. Ње му су у ку ћу и рад њу упа ли жан да ри и из вр ши ли пре трес. 
Пре тре си су у Хер цег Но вом из вр ше ни и код Уро ша Лом бар ди ћа, Мир-
ка Ком не но ви ћа, Уро ша Ман ди ћа, док то ра Мр ђе на, Пе тра То ши ћа, Пе ра 
Бу ба ла, Јев та Му си ћа, Ни ко ле Кра ље ви ћа, Ри ста Рун да, у упра ви Срп ске 
Со кол ске жу пе, упра ви Нов ског Со ко ла и у Срп ској кре дит ној за дру-
зи. У Ђе но ви ћи ма су пре тре си из вр ше ни код Ду ша на Цр но гор че ви ћа, 
Стрн че ви ћа, Ни ка Јан ко ви ћа и у Срп ском Со ко лу. У Би је лој су пре тре си 
из вр ше ни код Ан дри је Ба ла бу ши ћа, Шпи ра Или ћа, Са ва Зло ко ви ћа, Ни-
ка Ву ко ви ћа и у Срп ском Со ко лу, а у Ка ме на ри ма код Си ма Се ку ло ви ћа. 
Ре зул тат пре тре са је био не га ти ван – жан да ри ни у јед ном ни су про на-
шли ни шта.1 За пли је ње не су књи ге Ма ти це срп ске и не ко ли ко ка ра та са 
ду бро вач ког сле та и кра гу је вач ког збо ро ва ња.

Си ту а ци ја у оп шти ни се све ви ше по гор ша ва ла, по го то во на кон 
упу ћи ва ња ул ти ма ту ма Вла ди Кра ље ви не Ср би је 23. ју ла. При је зва нич-
не об ја ве ра та, у Хер цег Но вом је за по че та мо би ли за ци ја, као и при пре-
ме за рат. Иако је Хер цег Но ви био по гра нич на оп шти на, Аустро у гар ска 
се на да ла да Цр на Го ра не ће ући у рат.

На дан ка да је Аустро у гар ска мо нар хи ја про гла си ла мо би ли за ци-
ју, 26. ју ла, ц. к. по ли тич ки из ло же ни по вје ре ник је Оп штин ском упра-
ви тељ ству на ре дио да се, усли јед за хтје ва За по вјед ни штва 47. ди ви зи је, 
ис пра зни ви ше при ват них обје ка та и то нај ка сни је до је дан сат по под не 
истог да на.2 На ре ђе ње је има ло на зна ку „Ве о ма пре шно“. И ово на ре-
ђе ње је из да то при је об ја ве ра та 28. ју ла, јед на ко као што су и пр ве пре-
ме та чи не по че ле при је тог да ту ма, а не ке и при је сла ња ул ти ма ту ма 23. 
ју ла.

Ка ко је и мо би ли за ци ја за по че та при је об ја ве ра та, оп штин ски 
при сјед ник се већ 27. ју ла жа лио да је у апо те ци Ни ка Ђо но ви ћа остао 
сам, јер су му и син и рад ник мо би ли са ни и већ се ја ви ли на ду жност.3

1 ДневничкезабиљешкеЈоваСекуловића, ру ко пис, вла сни штво на след ни ка, до-
сту пан ауто ру.

2 АХН, ОХ кт. 255, док. 1946.
3 АХН, ОХ кт. 255, док. 1965.
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Ме ђу пр вим ухап ше ним Ср би ма су би ли хер цег нов ски оп штин-
ски на чел ник Јеф то Гој ко вић, стар је ши на Срп ског Со ко ла у Хер цег Но-
вом и Срп ске со кол ске жу пе на При мор ју Мир ко Ком не но вић и члан 
оп штин ске упра ве Или ја Ан те ље вић. Они су ухап ше ни 26. ју ла и спро-
ве де ни у твр ђа ву Ма му ла, ко ја се на ла зи на остр ву Ла ста ви ца на ула зу у 
Бо ко ко тор ски за лив.

На Ма му лу су при сти за ли и оста ли бо кељ ски пр ва ци. Из Хер-
цег Но вог су за тво ре ни још и поп Са во На ки ће но вић, Ко сто Ста ни шић, 
Урош Ман дић и Да ни ло Ми јај ло вић, управ ник по ште у Ка ме на ри ма. Од 
Ко то ра на су до ве де ни Ол га Ра че та, про то Јо ван Бу ћин, Ђу ро Ву ко тић, 
за ступ ник у Дал ма тин ском са бо ру, др Бо жо Ву ко тић, по сла ник Бо ке у 
Ца ре вин ском ви је ћу, и Ђу ро Ву ка со вић. Из Ри сна су за тво ре ни стар је-
ши на ри сан ског Со ко ла, ка пе тан Алек сан дар Ви до вић, Ми ло Ра до вић, 
Ни ко Ни ко вић, Сла во Ра до вић, Мар ко Ко ва че вић и Си мо Ћа то вић. Ухап-
ше ни су та ко ђе Ла зар Гоп че вић, Ра де Рат ко вић, Јо во Гоп че вић и др Мир-
ко Гоп че вић (та да сту дент ме ди ци не) из Ора хов ца. За тво ре ни су и про та 
Ни ко ла Ми џор, ри сан ски па рох, ње гов син Пе тар, уче ник на у ти ке, за тим 
Ду шан Су ђић и Ми ло Пе ра зић из Па штро ви ћа. На Ма му ли су би ли још 
и др Јер ко Ма ки је до из Ши бе ни ка, Ју ре Вр цан, стар је ши на Хр ват ског 
Со ко ла из Спли та, Ни ко Ма ска рић, но ви нар из Ду бров ни ка, Бе го вић из 
Кни на и Пе ро Ср дан из Тре би ња.

По ри је чи ма Мир ка Ком не но ви ћа: „Наш срез је ствар но био је-
дан кон цен тра ци о ни ло гор, за о кру жен и на чич кан на гра ни ца ма и уну-
тра фо ро ви ма и ка сар на ма.“1

Иако је би ла из ло же на то по ви ма са бро до ва Ан тан те, на Ма му лу 
ни је ис па љен ни је дан хи тац. Ка ко је за пи сао Мир ко Ком не но вић у сво-
јој ауто би о гра фи ји,2 за то је за слу жан краљ Ни ко ла. По што је са знао да 
се на Ма му ли на ла зе та о ци, краљ је за мо лио за по вјед ни ка фран цу ских 
бро до ва у Ја дра ну да не бом бар ду је твр ђа ву. Та ко је спа сао за то че ни ке.

Усли јед те шких усло ва на Ма му ли, пр ви је обо лио ста ри на чел-
ник Јеф то Гој ко вић, ко ји је пре ба чен у бол ни цу у Ду бров ник. Убр зо је 
обо лио и Мир ко Ком не но вић. Вој ни ље кар др Шо ла ви, Чех, кон ста то вао 
је бо лест, али му вој не вла сти ни су вје ро ва ле. Тек ка да је ди ви зиј ски ље-
кар по твр дио, Ком не но вић је пре ба чен у бол ни цу у Ду бров ник. Оста ли 
та о ци су пре мје ште ни на брод уси дрен код Тив та.

На кон опо рав ка у бол ни ци у Ду бров ни ку, Мир ко Ком не но вић и 

1 Иг ња ти је Зло ко вић, Мир ко Ком не но вић, „Бо ка“, збор ник ра до ва из на у ке, кул-
ту ре и умјет но сти, бр. 13-14, Хер цег Но ви 1982, 117.

2 АХН, Мир ко Ком не но вић, инв. бр. 5-МК.
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Јеф то Гој ко вић су ин тер ни ра ни ван Дал ма ци је. Ком не но вић је успио да 
се пре ба ци у Ита ли ју и да сту пи у слу жбу срп ске вла де, док се на чел ник 
Гој ко вић вра тио у Хер цег Но ви, гдје је од био да пре у зме сво ју ду жност, 
прав да ју ћи се го ди на ма и бо ле шћу. На ду жност се вра тио 3. но вем бра 
1918. го ди не као пред сјед ник На род ног ви је ћа.

Од мах по пр вим хап ше њи ма, по бу нио се ко тар ски по гла вар Вла-
ди мир Бу ди са вље вић пл. При је дор ски, ко ји је на мје сни штву упу тио пи-
смо у ко ме са оп шта ва „да је вој нич ка власт до би ла стро ги на лог од Ар-
миј ског ин спек то ра та про тив ов да шњих Ср ба да без об зи ра по сту пи, да 
по хап си све сум њи ве и да се оси гу ра ди за њем та о ца на ро чи то про тив 
уда ра ка ко би угу ши ла у кли ци по крет у на ро ду.“1 Сма тра ју ћи ово на ре-
ђе ње су ви ше стро гим и пре на гље ним, до дао је: „Вој нич ка власт је да ла 
ухап си ти ви ше од лич них љу ди Бо ке Ко тор ске.“ На мје сни штво му је са-
мо од го во ри ло да слу ша сва на ре ђе ња, а већ 30. ју ла на ло жи ло да ухап си 
Да ни ла Ми ај ло ви ћа и Кр ста Мр ши ћа, по штан ске мај сто ре у Ка ме на ри-
ма и у лу ци Ро се. Бу ди са вље ви ћа је хап ше ња спа си ла вје ро ват но пле-
мић ка ти ту ла ње го ве по ро ди це, али је ипак смје њен. На ње го во мје сто 
је по ста вљен Ни ко ла Ђи па но вић, ко ји Бо ке љи ма ни је остао у ли је пом 
сје ћа њу. Та ко је смје њен је ди ни Сло вен ко тар ски по гла вар на при мор ју. 
Вра ћен је на ду жност тек на кон оку па ци је Цр не Го ре.

У Хер цег Но вом је уста но вљен до мо бран ски рат ни суд. Ме ђу пр-
вим жр тва ма овог су да су би ли Ми лан Ср зен тић из Бу две и Фи лип Ха-
џи ја из Оре би ћа. Они су стре ља ни 17. сеп тем бра 1914. го ди не на Шпа-
њо ли, твр ђа ви по ви ше гра да. Ва со Лу кин Ми ли шић, ро ђен у Гац ком а 
на ста њен у Ду бров ни ку, гдје је ра дио као тр го вац, оп ту жен је да је 3. 
апри ла 1915. го ди не по ку шао да „u razgovoru s drugim osobama pobudi 
prezir i mržnju proti jedinstevenoj državnoj svezi Monarhije i vojnoj sili, 
te bijaše toga radi po prijekom sudu domobranskog ć. i k. Zapovjedništva 
tvrgjave i ratne luke u Ercegnovome dne 9. travnja 1915. osugjen na smrt 
strijeljanjem.“2 Пре су да је из вр ше на 10. апри ла 1915. Ва со Ми ли шић је 
имао 31 го ди ну.

Оп штин ски при сјед ник Урош Ман дић био је ин тер ни ран на же-
ље знич кој ста ни ци у Зе ле ни ци. Те шко се раз бо лио и гла си не о то ме су 
сти гле до оп штин ских вла сти. Тим по во дом је вр ши лац ду жно сти на чел-
ни ка 5. ав гу ста упу тио до пис мје сном за по вјед ни штву, у ко ме је на по ме-
нуо да Ман дић већ не ко ли ко да на пљу је крв, а по ред то га ду же ври је ме 
бо лу је од сто мач ног ка та ра, и за мо лио да се до зво ли ље ка ру да га пре гле-

1 Ј. Бе рош, н.д., 527.
2 АХН, ОХ кт. 256, док. 671.
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да и по по тре би упу ти у бол ни цу.1 Урош Ман дић је пре ба чен из Зе ле ни-
ке, али је на ње го во мје сто, као та лац, до ве ден Јо во Се ку ло вић, вла сник 
књи жа ре у Хер цег Но вом. Још је дан при сјед ник, Кр сто По ро бић, био је 
за тво рен у хер цег нов ском за тво ру.

Јо во Тро ја но вић са Лу шти це био је мо би ли сан у аустро у гар ску 
вој ску као са ни тет ски под о фи цир. Из ве ден је на стре ља ње у Ду бров ни-
ку јер је од био да из вр ши не ху ма но на ре ђе ње у по ступ ку са те шким ра-
ње ни ци ма. Стре љан је у Ду бров ни ку и ба чен низ Бо ни но во, али је остао 
жив. Про на шли су га ду бро вач ки ри ба ри и ви дје ли да још да је зна ко ве 
жи во та. Успје ли су да га пре ба це на је дан ита ли јан ски брод, ко ји га је 
пре ве зао у Ита ли ју. Тро ја но вић је усли јед ра ња ва ња и те шких по вре да 
па тио од ам не зи је. Ње га је у Ита ли ји слу чај но ви дје ла се стра Ан ка, ко ја 
је из бје гла и би ла до бро во љац. На жа лост, Јо во Тро ја но вић се ни кад ни је 
опо ра вио од за до би је них ра на.2

Шпи ро (Пе тров) Ка лу ђе ро вић, ду го го ди шњи на чел ник оп шти не 
Лу шти ца,3 осу ђен је 1915. го ди не на смрт као бо рац за пра ва срп ског на-
ро да у Аустро у гар ској. До спио је на стра ни це беч ког ли ста Ne ue Fre ue 
Press 1916. го ди не, а смрт ну ка зну је из бје гао за хва љу ју ћи при ја тељ ским 
ве за ма у Бе чу и Гра цу. Кад је Аустро у гар ска ка пи ту ли ра ла, по ста вљен 
је на че ло На род ног ви је ћа Лу шти це, у ко ме је оба вљао ва жне по сло ве 
одр жа ва ња ре да и ми ра.

Или ју (Ни ко лу) Ан то ни ја Јан ко ви ћа из Ига ла су аустро у гар ске 
вла сти ухап си ле по чет ком 1916. го ди не и ин тер ни ра ле у Трст.4 Јан ко вић 
је при је ра та био за по вјед ник јах те кра ља Ни ко ле „Ру ми ја“.

Дал ма тин ски на мје сник Атемс је сам при знао: „Док је дио по ли-
тич ког ко та ра Ко то ра био по при ште рат них опе ра ци ја, мо рао сам пре пу-
сти ти у пр вом ре ду са мој вој нич кој вла сти да пред у зи ма за то по треб не 
од лу ке уну тар утвр ђе ног под руч ја про тив срп ских еле ме на та сум њи вих 
за во ђе ње ра та“, по сли је че га на бра ја: „хап ше ња, од но сно кон фи ни ра ња 
број них Ср ба, про ла зно узи ма ње та ла ца из ме ђу оста ло га гр ко и сточ ног 
епи ско па Бо бе ри ћа...“5

1 АХН, ОХ кт. 255, док. 2033.
2 По ка зи ва њу Зо ра на Тро ја но ви ћа; та ко ђе и текст Вас ка Ко сти ћа.
3 Та да је Лу шти ца још увјек би ла за себ на оп шти на.
4 Јо во Н. Вла хо вић, ДобровољциизБокеКоторскеуослободилачкимратовима

СрбијеиЦрнеГоре1875-1918.године, Хер цег Но ви–Бе о град 2004, 145.
5 Ј. Бе рош, н.д., 552, пре ма: Hi sto rij ski ar hiv Za dar, Pre zi di jal ni taj ni spi si Dal ma-

tin skog na mje sni štva, ka te go ri ja „At ti ri par ti ti“, god. 1914, snop II a, fasc. 1914/15, sp. 681: 
из из вје шта ја На мје сни штва „Po li tische Zustände in der Boc che di Cat ta ro. Hal tung des 
Kle rus“ (По ли тич ке при ли ке у Бо ки. Др жа ње све ћен ства) Ми ни стар ству за Бо го што-
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По ред углед них Но вља на, на уда ру нов ских вла сти на шли су се 
и све ште ни ци Срп ске пра во слав не цр кве у Бо ки ко тор ској. Оте жа ва ју ћу 
окол ност за све штен ство је пред ста вља ло то што на мје сту епи ско па ни-
су има ли чо вје ка до стој ног тог зва ња. Ври је ме ће то бр зо по ка за ти.

Ме ђу све ште ни ци ма ко ји су озна че ни као не при ја тељ ски на стро-
је ни и свр ста ни у гру пу оних „чи је дје ло ва ње и даљ њи бо ра вак у под-
руч ју рат не лу ке мо ра би ти озна чен као сум њив, а они са ми ви ше или 
ма ње не по у зда ни, про же ти срп ским ире ден ти змом“ би ли су ка лу ђер Те-
о фил Да ни ло вић из ма на сти ра Са ви на, про та то паљ ски Мар ко По по вић, 
Или ја Ба лић, па рох јо шич ки, Са во На ки ће но вић, па рох у Ку ти ма, Мар ко 
Ста ни шић, па рох ка мен ски и Ми лан Не то вић, па рох по ђан ски. Вла сти 
су нај ви ше по до зре ња има ле пре ма ка лу ђе ру Да ни ло ви ћу и про ти По-
по ви ћу.

Да ни ло вић је по чет ком ра та био кон фи ни ран у За дру, и то на за-
хтјев епи ско па Бо бе ри ћа. О ње му је по гла вар ство 19. ју ла 1915. го ди не 
да ло сво је ми шље ње,1 тра же ћи ње го во про тје ри ва ње из ко та ра, „а то тим 
ви ше што он као до ма ћи син, ужи ва до ста ве ли ки уплив у на ро ду, што 
сам увје рен не би ни ка да упо тре био на ко рист на ших др жав них ин те ре-
са.“

Све ште ник Мар ко По по вић је био па рох то паљ ски и упра ви тељ 
Срп ске за клад не шко ле у Ср би ни. Брат све ште ни ка Мар ка По по ви ћа, 
Иво, ухва ћен је при ли ком не у спје лог по ку ша ја пре ла ска на цр но гор ску 
стра ну и стре љан 4. но вем бра 1914. го ди не. Иво По по вић је био учи тељ 
у Ре же ви ћи ма. Тре ћи брат, Са во, учи тељ у Ђур ма ни ма, пре бје гао је у 
Цр ну Го ру. Та ко је ци је ли је дан спис ко тар ског по гла вар ства био по све-
ћен по ро ди ци По по вић из Ђур ма на. Мар ко По по вић је био кон фи ни ран 
у За дру, ода кле је пре шао у Беч код свог бра та, гдје се и упо ко јио кра јем 
1916. го ди не.

Вој не вла сти су у сво јој по ли ти ци убр зо ус по ста ви ле са рад њу са 
епи ско пом Бо бе ри ћем, про тив ко јег су се по бу ни ли и бо кељ ско све штен-
ство и на род. Из вје штај ко ман де 47. пје ша диј ске ди ви зи је на во ди да, за 
раз ли ку од епи ско па, „гр ко и сточ но све ћен ство ко је дје лу је у под руч ју 
рат не лу ке, не ва ља бр ка ти са хер це го вач ким, то ипак при па да нај ве ћим 
ди је лом бор бе ној гр ко и сточ ној цр кви“.2 Та ко ђе ука зу је да је „ве ли ки дио 
све ћен ства, ко је је од го је но у по сљед ње ври је ме под ли бе рал ним ре жи-
мом, на кло ње ним Ср би ма, а од нај ње жни је мла до сти и за тим у шко ли 

вље и на ста ву, Рес. бр. 7410, од 2. ав гу ста 1914. го ди не.
1 Ј. Бе рош, н.д.,565.
2 Ј. Бе рош, н.д. 562.
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пи та но пан сла ви стич ким и на ро чи то ве ли ко срп ским иде а ли ма, са сто ји 
се из сли је пих, ре ли ги о зних и срп ско-на ци о нал них фа на ти ча ра, чи ји је 
ви до круг огра ни чен, а не по пу стљи вост срп ске-пра во слав не цр кве по-
зна та.“

Па рох ка мен ски, Мар ко Ста ни шић, ухап шен је на мо сту на ри-
је ци Су то ри ни 28. ју ла 1914. го ди не и узет за та о ца. Био је кон фи ни ран 
у Ду бров ни ку до 16. ав гу ста 1916, за јед но са сво јом су пру гом. Усли јед 
ло ших усло ва жи во та, ње го ва су пру га Ол га је пре ми ну ла 1916. го ди не.1

Спис ко ји го во ри о мје ра ма пред у зе тим про тив све штен ства пот-
пи сао је 22. ма ја 1915. го ди не ге не рал Ве бер. За хер цег нов ске све ште ни-
ке је за пи са но:

– Мар ко По по вић бо ра ви ште: при сил ни до ми цил у За дру (са да се 
на ла зи у Бе чу код бра та); опа ска: уми ро ви ти га чим при је.
’ – Те о фил Да ни ло вић бо ра ви ште: при сил ни до ми цил у За дру; 
опа ска: уми ро ви ти га чим при је.

– Или ја Ба лић бо ра ви ште: Ка ме на ри; опа ска: на сто ји да бу де по-
зван у вој ску као вој нич ки па рох. Мо же оста ти у Бо ки под вр ло стро гим 
над зо ром.

– Са во На ки ће но вић бо ра ви ште: Ку ти; опа ска: мо же оста ти у Бо-
ки. Код пр вог не по вољ ног за па жа ња по сту пит ће се про тив ње га.

– Мар ко Ста ни шић бо ра ви ште: Ка ме но; опа ска: мо же оста ти у 
Бо ки. Код пр вог не по вољ ног за па жа ња по сту пит ће се про тив ње га.

– Ми лан Не то вић бо ра ви ште: По ди; опа ска: мо же оста ти у Бо ки. 
Код пр вог не по вољ ног за па жа ња по сту пит ће се про тив ње га.

Ко ман да 47. ди ви зи је је у обра ћа њу На мје сни штву сма тра ла 
оправ да ним „што се мо ра ла ла ти ти у по чет ку ра та не ких мје ра пре ма 
гр ко-ис точ ном све ћен ству“.

Но вља ни су, као и сви Ср би у Аустро у гар ској мо нар хи ји, зна ли 
да им, ако оду у до бро вољ це, сле ду је смрт на ка зна у слу ча ју за ро бља-
ва ња. Та је суд би на за де си ла Или ју По по ви ћа из Мој де жа. Он је као до-
бро во љац слу жио у цр но гор ској вој сци. На кон ка пи ту ла ци је Цр не Го ре, 
за ро бљен је и осу ђен на смрт вје ша њем због „зло чи на ве ле и зда је по §. 
334 с) вој ног ка зне ног за ко на, по чи њен ти ме, да је као аустро-угар ски 
др жа вља нин, ко ји је бо ра вио у Цр ној Го ри на кон на вје ште ног ра та по 
Цр ној Го ри, дао се увр сти ти као ре дов у цр но гор ску вој ску и као та кав 
до ди је љен за шти ти цр но гор ске ар ти ље ри је на Лов ће ну, слу жио од Аугу-
ста 1914. до по чет ка Ја ну а ра 1915., те ти ме по чи нио дје ло, ко је је смје-
ра ло, да у за јед ни ци са Цр но гор ци ма и Ср би ма од ци је пи Бо сну и Хер-

1 АХН, ЦАХ-II (1937), док. 26.

Небојша Рашо
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це го ви ну од је дин стве не за јед ни це са Аустро-Угар ском Мо нар хи јом.“1 
Пре су да је из вр ше на 10. мар та 1916. го ди не.

Ри го ро зне мје ре аустро у гар ских вла сти ни су упла ши ле Но вља не. 
Ка да би се они ко ји су би ли мо би ли са ни у аустро у гар ску вој ску на шли 
на фрон ту, у ве ли ком бро ју су пре ла зи ли на стра ну Ан тан те и на ста вља-
ли бор бу у ре до ви ма вој ске Кра ље ви не Ср би је. По што је аустро у гар ска 
вој на власт ово при мје ти ла, од лу чи ла је да је ди ни це по пу ње не Но вља-
ни ма пре ба ци у уну тра шњост др жа ве. Та ко је ве ћи на њих про ве ла рат у 
До бо ју и Ту зли.

Из ме ђу два свјет ска ра та ни је са ста вљен спи сак жр та ва ра та, a 
по сли је Дру гог свјет ског ра та ско ро да и ни је пи са но о до га ђа ји ма из 
Пр вог.

Срп ски на род у Хер цег Но вом је дје ло вао кроз ви ше ор га ни за ци-
ја. Аустро у гар ска власт је од лу чи ла да хап ше њем и за тва ра њем пр ва ка и 
све ште ни ка упла ши и обез гла ви ста нов ни штво у стра те гиј ски из у зет но 
ва жном кра ју, ско ро на са мој ли ни ји фрон та. Пре тре си и хап ше ња су по-
че ли и при је об ја ве ра та, а нај ви ше про го на је би ло у пр вој го ди ни ра та. 
За тво ре ни ци су че сто би ли и та о ци на ва жним тач ка ма. Нај ви ђе ни ји Но-
вља ни и Бо ке љи су би ли утам ни че ни у твр ђа ви Ма му ла на остр ву Ла ста-
ви ца. Све штен ство Срп ске пра во слав не цр кве је ста вље но под над зор, а 
мно ги су ин тер ни ра ни. Усло ви у ко ји ма су жи вје ли та о ци и ин тер нир ци 
би ли су ве о ма ло ши. Упр кос све му, ве ли ки број Но вља на, би ло као пре-
бје зи из аустро у гар ске вој ске би ло до ла зе ћи из дру гих др жа ва, сту пио је 
у ре до ве срп ске вој ске и дао свој до при нос за јед нич кој бор би за осло бо-
ђе ње.
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МаринаЉУБИЧИЋ
Му зеј Ре во лу ци је на Мра ко ви ци

СТРА ДА ЊЕ ЦИ ВИЛ НОГ СТА НОВ НИ ШТВА ОП ШТИ НЕ ПРИ
ЈЕ ДОР У ПЕ РИ О ДУ ОД 1941. ДО 1942. ГО ДИ НЕ

 Апстракт:Рад пред ста вља на сто ја ње да се на осно ву рас по ло жи ве 
ли те ра ту ре, до ку ме на та про на ђе них у Ар хи ви Му зе ја Ре во лу ци је на Мра ко ви-
ци и Ар хи ву Ре пу бли ке Срп ске, као и спи ско ва стра да лих ци ви ла, до би је што 
при бли жни ја сли ка стра да ња ци вил ног ста нов ни штва при је дор ске оп шти не у 
на ве де ном пе ри о ду.
 Кључне речи: усташе, злочин, депортација, паљевина, Паланчиште, 
Јеловац

На осно ву по пи са од 31. мар та 1931. го ди не, та да шњи срез При је-
дор бро јао је 9.235 ку ћа, са 9.724 до ма ћин ства, у ко ји ма је жи вје ло укуп-
но 55.919 ста нов ни ка, од че га 28.448 му шка ра ца и 27.471 же на.1 Нај ве-
ћи број ста нов ни ка био је пра во слав не вје ро и спо вје сти – 32.750, за тим 
ислам ске 16.113, ка то ли ка 6.006, еван ге ли ста 50, оста лих хри шћа на 949, 
Је вре ја 49 и без кон фе си је 51.

Об ја ва о ус по ста вља њу Независне Државе Хрватске (10. апри ла 
1941. го ди не) ни је иза зва ла код гра ђа на При је до ра озбиљ ни је ре ак ци је, 
све до ула ска ње мач ких тру па у град, а на кон то га и пр вих уста шких је-
ди ни ца. Пр ве ње мач ке је ди ни це се по ја вљу ју у При је до ру 13. апри ла. 
Би ли су то ди је ло ви 14. оклоп не ди ви зи је, за тим сти жу ди је ло ви 132. 
пје ша диј ске ди ви зи је, та ко да се до сре ди не апри ла у При је до ру на шао 
ве о ма јак од ред ње мач ке вој ске.

У вре ме ну од 6. до 25. апри ла 1941. го ди не, кроз При је дор су 
пре ма ју гу про шле раз не ње мач ке опе ра тив не је ди ни це. Кон цем апри ла 
1941, у При је дор до ла зи и ду же се за др жа ва је ди ни ца ње мач ке вој ске 
под за по вјед ни штвом ка пе та на Со хо ши ја, док је ко ман да мје ста у над ле-

1 Ар хив Ре пу бли ке Срп ске, По пис од 31. мар та 1931. го ди не.
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жно сти из вје сно га фон Да ме на.1 Ула зак ње мач ке вој ске иза звао је страх 
ме ђу Ср би ма и Је вре ји ма. Нај пре чи за да так ње мач ке упра ве у При је до ру 
би ла је кон тро ла и екс пло а та ци ја руд ни ка Љу би је. У том ци љу је тре-
ба ло пред у зе ти све по треб не мје ре да се оси гу ра не сме тан из воз ру де. 
Од мах по до ла ску, Њем ци су из да ли на ред бу да се раз о ру жа све ци вил но 
ста нов ни штво ко је је по сје до ва ло оруж је, а по том је спро ве ден си сте-
мат ски пре трес ци је лог под руч ја. Ко ли ко је ње мач ка власт по пи та њу 
раз о ру жа ња би ла до сљед на, свје до чи и оглас упу ћен ста нов ни штву, у 
ком се на во ди да се оруж је мо ра пре да ти уста шкој ко ман ди нај ка сни је 
до 8. ма ја 1941. го ди не.2 По ис те ку ово га ро ка, сва ко код ко га се за тек не 
оруж је би ће стри је љан.3

Убр зо на кон до ла ска ње мач ких тру па, ус по ста вље на је уста шка 
власт у При је до ру. У исто ври је ме, сти гао је и је дан еска дрон ко њи це 
до мо бран ства из Ба ња Лу ке и на ста нио се на Се ња ку4 на Ури ја ма. Овај 
еска дрон је 20. ју ла 1941. го ди не пре мје штен у Сан ски Мост.5 Ду жност 
по вје ре ни ка ко тар ске обла сти, од но сно ко тар ског пред стој ни ка, до дје-
ље на је др Ко ло вра ту. Са мо пет на ест да на по ус по ста ви уста шке вла сти, 
у При је до ру је осно ван уста шки ло гор. За ло гор ни ка је по ста вљен Јо-
сип Кар дум, а за та бор ни ка Ми ро Сли шко вић, сту ден ти из При је до ра. 
Др Ко ло врат се ни је ду го за др жао у При је до ру, те ду жност ко тар ског 
пред стој ни ка пре у зи ма др Бра ни мир Лу ка те ла, са ко јим је у При је дор 
при спјео и од ред уста ша, 62 бо јов ни ка на че лу са Слав ком Да со ви ћем. 
Су де ћи по на ве де ном из вје шта ју, Да со вић је у При је дор до шао сре ди ном 
ма ја. По ред њих, зна чај ну уло гу у При је до ру имао је и жуп ник Јо сип Ка-
у ри но вић. Kaкав је чо вјек био Ка у ри но вић, го во ри из ја ва жуп ни ка при-
је дор ског Mилана Бо ро је ви ћа: „Жуп ник у При је до ру Јо сип Ка у ри но вић 
био је уста ша и ва тре ни ’ми си о нар’, ко ји је ве о ма не при ја тељ ски исту-
пао про тив срп ског на ро да од мах пр вих да на уста шких не дје ла и звјер-
ста ва.“6 О ње му свје до чи и из вје штај су ди је Мех ме да Са ди ко ви ћа од 19. 
ав гу ста 1942. го ди не, „Пре ма са вје ти ма Ка у ри но ви ћа би ли су ухап ше ни 

1 Ар хив Ре пу бли ке Срп ске, Из вје штај о не при ја тељ ским ак ци ја ма и њи хо вим 
зло чи ни ма на те ри то ри ји Ко за ре у вре ме ну од 6. апри ла 1941. до да нас (у да љем тек сту 
Из вје штај о не при ја тељ ским ак ци ја ма).

2 Му зеј Ре во лу ци је на Мра ко ви ци, Oglas usta škog lo go ra u Pri je do ru 388/41, 
F18/273.

3 Исто.
4 Да нас про стор на ком се на ла зе Ге ри ја триј ски цен тар и цр ква Све тог про ро ка 

Или је у на се љу Ури је.
5 Из вје штај о не при ја тељ ским ак ци ја ма.
6 J. Hor vat, Z. Štam buk, Dokumentioprotunarodnomraduizločinimajednogdijela

katoličkogklera, Ba nja Lu ka 2006, 164.

Марина Љубичић
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пра во слав ни све ће ни ци. Он уче ству је и у уби стви ма и оби ла зи вла сти ту 
жу пу об о ру жан пу шком.“1

Ка кво је ври је ме на сту па ло, при је све га за Ср бе, а за тим и за све 
оне ко ји се не по ко ре но вој вла сти, би ло је ја сно из ни за за кон ских од-
ред би до не се них по про гла ше њу НДХ. Ове су од ред бе ишле на ру ку 
уста шкој вла сти у При је до ру, ко ја по чи ње са пљач ком, хап ше њи ма, уби-
стви ма, ра се ља ва њем и свим оста лим мје ра ма за уни ште ње срп ског на-
ро да. По ред тзв. срп ске кон три бу ци је, ко ја је нај че шће би ла не под но-
шљи во ви со ка, уве де на је и пље нид ба је вреј ске имо ви не. Нов цем до би-
је ним на овај на чин, фи нан си ра ни су ра зни пр ља ви по сло ви, а дио нов ца 
је од ла зио и са мом Вик то ру Гу ти ћу. Ме ђу тим, убр зо ће се по ка за ти да је 
пљач ка би ла ма ња му ка за гра ђа не При је до ра, јер су вр ло бр зо усли је ди-
ла и пр ва уби ства.

Ка ко се на во ди у по ме ну том до ку мен ту, по што су их пу сти ле 
уста шке вла сти у Ба ња Лу ци, сре ди ном ма ја сти жу у При је дор: Ву ка шин 
Че тић, Дра гу тин Tубин, ме сар То не из Љу би је и још је дан бра вар, ко је 
Да со ви ће ви љу ди од во де под Ча ра ко во, у бли зи ни При је до ра, и у шу ми, 
у бли зи ни ку ће Јо си па Це ри ћа, сву че тво ри цу уби ја ју. То је пр ва не ви на 
крв ко ју су уста ше про ли ле у овом мје сту.2

Уз ове жр тве се по ми ње и пра во слав ни све ште ник из Љу би је, 
Жив ко Да ни ло вић. Ипак, на осно ву из ја ве ње го ве удо ви це, да те Зе маљ-
ској ко ми си ји за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у 
Бе о гра ду 16. апри ла 1945. го ди не, ја сно је да је он уби јен дру гом при-
ли ком: „1941 год. по ка пи ту ла ци ји Ју го сла ви је, ка да су уста шке бан де 
раз ви ле свој зло чи нач ки рад про тив срп ског жи вља, 1. ју на 1941. год. 
до шле су уста шке бан де у руд ник Љу би ја и од ве ле мог му жа Да ни ло вић 
Жив ка, све ште ни ка, стар 47 год., отац јед ног дје те та, вје ре пра во слав не. 
По ли ше њу сло бо де уста ше су га од ве ле у Ба ња Лу ку у за твор у Цр ну 
ку ћу и ода тле га исте но ћи из ве ле код Вр ба ње у Ба њој Лу ци и на нај-
стра шни ји на чин уби ли. На мо је пре кли ња ње да мог му жа са хра ним, и 
ка да сам ви дје ла леш ко ји је био у во ди, ви дје ла сам на сље по оч ни ци да 
је уда рен ту пим пред ме том а за вра том је имао вид ну ра ну од ва тре ног 
оруж ја. По чи јем на ре ђе њу је уби јен мој муж не знам, али знам да је нај-
о кор је ли ји зли ко вац у Љу би ји био Ле о полд Хитл, чи нов ник у руд ни ку, 
ро дом из Зе ни це.“3

1 Исто.
2 Из вје штај о не при ја тељ ским ак ци ја ма, 3.
3 Ар хив Ре пу бли ке Срп ске, За пи сник са ста вљен у IX ре он ском по ве ре ни штву 

Зе маљ ске ко ми си је Ср би је за ис пи ти ва ње рат них зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма-
га ча на дан 16. IV. 1945. год.
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Зло чи ни и ма са кри се на ста вља ју то ком ма ја и ју на. У Ко зар цу и 
око ли ни су ухап си ли 144 ли ца, ве за не их до тје ра ли до же ље знич ке ста-
ни це Ко за рац и смје сти ли их у шта лу др Цви ји ћа, ода кле су у гру па ма 
от пра ће ни на гу би ли ште. Та да је глав ни уста ша у Ко зар цу био Ху се ин 
Му ја гић.1

Да уби ства ни су вр ши ле ис кљу чи во уста ше, мо же се за кљу чи ти 
на осно ву про гла са ко ји је гра ђа ни ма упу ти ла ње мач ка ко ман да у При је-
до ру: „По на ред би ко ман дан та ње мач ке вој ске у При је до ру са оп ћа ва се 
гра ђан ству сле де ће:

Од стра не срп ских чет ни ка ра ње на су три ње мач ка вој ни ка, ко ја 
су при па да ла је ди ни ци ње мач ке вој ске, ко ја се на ла зи на под руч ју овог 
ко та ра, а што се до го ди ло на под руч ју ко та ра Сан ски Мост. Због то га је 
стри је ља но три сто ти не Ср ба, по ње мач кој вој сци на под руч ју по то њег 
ко та ра.“2

На кон што је Лу ка те ла оти шао из При је до ра,3 на ње го во мје сто 
је по ста вљен Ђер дић. Пр вих да на ју ла 1941. го ди не, При је дор на пу шта 
и по сљед ња је ди ни ца ње мач ке вој ске, по сли је че га на сту па пра ви те рор 
уста шких вла сти. Ко тар ска област гу би сва ки ауто ри тет, суд пре ста је да 
ра ди, уста ше по ста ју све моћ ни ји. Уста шки ло гор све срд но по ма же по-
ли циј ски чи нов ник Ма те Па ви шић из За гре ба.4 За гра ђа не При је до ра, 
на ро чи то за Ср бе, на сту па ју још го ри да ни. По ка за ће се да до та да шња 
уби ства и пљач ке ни су би ла ни шта у по ре ђе њу са оним што је усли је ди-
ло у ју лу и ав гу сту. Кла ња у При је до ру су по че ла 20. ју ла. Уби ја њем љу-
ди је ру ко во дио ка то лич ки бо го слов Пин то.5 Ов дје је упо тре бљен са свим 
по се бан на чин уби ја ња. Ка то лич ки бо го слов је пр ви убио јед ног чо вје ка 
на ули ци из пу шке, а за тим је по че ла се ри ја уби ја ња на ули ци, у ба шти, 
на кућ ном пра гу, сву да гдје су се пра во слав ци тог мо мен та за те кли. Ова-
ко уби је них, а ка сни је и по кла них, нај ви ше је би ло у не по сред ној бли зи-
ни При је до ра. Жр тве су за ко па не у раз не ру пе.6 Љу ди ма су ве зи ва не ру ке 
на ле ђа, а кла ња су вр ше на ма хом са пред ње стра не. Са зад ње стра не 
вра та су кла ни са мо по је дин ци, што је за ви си ло од крв ни ка ко ји је кла-

1 Из у дин Ча у ше вић, Усташка власт и терор на Козари 1941-1942. године, 
Приједор, 1979, 107.

2 Mузеј Ре во лу ци је на Мра ко ви ци, Usta ški lo gor u Pri je do ru, broj 388/41, F16/32.
3 Лу ка те ла је ухап шен због мал вер за ци ја, у ко ји ма је уче ство вао са Да со ви ћем. 

Спро ве ден је у за твор у Ба ња Лу ци, али је по до ла ску у град узео со бу у хо те лу Па лас.
4 Из вје штај о не при ја тељ ским ак ци ја ма, 4.
5 И. Ча у ше вић, н.д, 108.
6 Исто.
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ње вр шио.1 О зло чи ни ма у ју лу и ав гу сту су са чу ва ни мно ги по да ци. Ове 
по ко ље опи су је и је дан до ку мент про на ђен у ар хи ви из бје глич ке вла де 
у Лон до ну, у ко јем је, из ме ђу оста лог, за бе ле же но да је у При је до ру, на 
Ури ја ма, од јед ном уби је но 400 се ља ка, ко ји су до ве де ни из се ла 31. ју ла 
и 1. ав гу ста 1941. го ди не. Су де ћи по на ве де ном до ку мен ту, сва уби ства, 
ко ја су по че ла 31. ју ла у 8.30 ују тру и тра ја ла до 11 са ти при је под не да на 
2. ав гу ста, би ла су пра ће на пљач ком. У по ко љи ма ни су би ла по ште ђе на 
ни дје ца. У по ме ну том из вје шта ју је за пи са но да су тих да на уби је ни и 
син Љуп ка Де спо та, стар де сет го ди на, и глу хо ни је ми Ми ло ван Ра де-
тић. Па ра лел но са ма са кром у При је до ру, уби ја ње је тра ја ло и у Љу би ји, 
али су не ке Ср бе до во ди ли у При је дор и ту уби ја ли. Упра ви тељ по ко ља 
у Љу би ји био је та да шњи ло гор ник Хикл, уз ње га и уста ше Су леј ман 
Бе шић, Не дељ ко и Иво Ор ло вац из Љу би је.2 Дру гог да на овог кр ва вог 
пи ра, из Ба ња Лу ке је при спје ла гру па ње мач ких вој ни ка, по што су их 
алар ми ра ли гра ђа ни При је до ра. Вој ни ци су сли ка ли уби је не по ули ца-
ма, али су се истог да на вра ти ли у Ба ња Лу ку а да ни шта ни су под у зе ли. 
Прет по ста вља се да је у При је до ру и око ли ни овом при ли ком по би је но 
око 1.500 љу ди.

Ка да је ри јеч о овом зло чи ну, ва жно је по ме ну ти и по кољ на За-
јед ни ца ма, за се о ку у бли зи ни Ко зар ца, у ко јем су уста ше из Ко зар ца, 
пред во ђе ни Му ја ги ћем, кра јем ју ла и пр ва два да на ав гу ста по би ли, на 
нај су ро ви ји на чин – сје ки ра ма, 172 ста нов ни ка сље де ћих се ла: Ба би ћи 
(17 љу ди), Бал те (5), Би стри це (4), Де ра (17), До њи Га рев ци (22), До-
њи Ор лов ци (7), Гор њи Га рев ци (13), Ја ру ге (14), Ка ми ча ни (5), Ко за рац 
(3), Ла мо ви та (32), Пе тров Гај (3), Тр но по ље (30). Спи сак са име ни ма 
по кла них на ла зи се на спо ме ни ку ко ји је овим жр тва ма по диг нут на За-
јед ни ца ма. Ме ђу тим, сам до га ђај оста је не до ре чен, јер не ма до вољ но са-
чу ва них по да та ка о ње му. Прет по ста вља се да је на За јед ни ца ма уби је но 
знат но ви ше љу ди, чак 420, али је оста ла име на не мо гу ће утвр ди ти, јер 
су у пи та њу љу ди до во же ни из уда ље ни јих мје ста.

Иако је до 3. ав гу ста за вр ше на се ри ја кла ња у При је до ру и око ли-
ни, то ни је био крај стра да њу на ро да у При је до ру. Да ље стра да ње ци вил-
ног ста нов ни штва би ло је углав ном ве за но за офан зив не ак ци је ње мач ке 
и уста шке вој ске про тив уста ни ка и на ро да Ко за ре. Све ове офан зи ве, 
по чев ши од тзв. Ру мле ро ве офан зи ве у дру гој по ло ви ни ав гу ста, за тим 
офан зи ва у ок то бру и но вем бру, би ле су пра ће не пљач ком и уби ја њем 
ци вил ног ста нов ни штва, при че му ни су би ла по ште ђе на ни дје ца.

1 Исто.
2 Исто
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По све му на ве де ном, мо же се за кљу чи ти да се стра да ње ци вил ног 
ста нов ни штва При је до ра у 1941. го ди ни мо же по ди је ли ти на два пе ри о-
да: ври је ме при је ди за ња устан ка (за чи ји по че так се узи ма ју по сљед њи 
да ни ју ла и пр ви да ни ав гу ста) и ври је ме на кон то га, ка да су стра да ње 
ста нов ни штва узро ко ва ле офан зив не ак ци је.

Стра да ња и по ко љи 1942. го ди не

Стра да ње ста нов ни штва оп шти не При је дор иза зва но офан зив-
ним ак ци ја ма не при ја тељ ске вој ске на ста вље но је и 1942. го ди не, то ком 
фе бру ар ске офан зи ве, или опе ра ци је „При је дор“, ка ко је још на зи ва на. 
И ова је офан зи ва пра ће на пљач ком, па ље њем се ла и уби ја њем ста нов-
ни штва дуж це сте Бо сан ска Ду би ца–При је дор, ку да су про шле ње мач ке, 
уста шке и до мо бран ске сна ге. У ја ну а ру 1942. го ди не, пр ву ак ци ју на 
При је дор во ди пот пу ков ник Се фе ро вић, а бој ник Љу бо мир Звон ко на ре-
ђу је уби ја ње, па ље ње и пљач ку. Ова ак ци ја је би ла усме ре на на ко зар ска 
се ла. Дру гу ак ци ју, фе бру а ра 1942, во ди нат по руч ник Све то зар Кља јић, 
ко ји пред у зи ма стри је ља ње, па ље ње и пљач ку у се лу Ци ко та ма, све до 
во лар ске цр кве.1

„Гдје год су не при ја тељ ски вој ни ци сти гли, све је би ло уни ште но. 
Крв ни ци су на ла зи ли по ку ћа ма пи ће, на пи ја ли се, уби ја ли и ор ги ја ли.“2

Ме ђу тим, то ком офан зи ве на Ко за ру, ју на-ју ла 1942, ста нов ни-
штво, не са мо При је до ра, не го ци је ле Ко за ре и Пот ко зар ја, до жи вје ло 
је је дан „но ви“ на чин стра да ња. Ка ко су сва до та да шња стра да ња би ла 
ре зул тат по ко ља по ули ца ма, њи ва ма, ку ћа ма, гдје се ко за те као, на род је 
ово га пу та, са знав ши да се спре ма још јед на офан зи ва, а зна ју ћи о ка квој 
се вој сци ра ди, на пу штао сво је до мо ве и по вла чио се у Ко за ру. Ста нов-
ни штво се ма сов но по кре ну ло 14. ју на, ка да су сна ге 1. и 2. гор ског здру-
га 1. гор ске ди ви зи је от по че ле на сту па ње пре ма Ко за ри.3 Прет по ста вља 
се да се у збје гу на Ко за ри на шло око 80.000 љу ди из свих оп шти на 
Ко за ре и Пот ко зар ја. Бу ду ћи да се у овом ра ду раз ма тра са мо стра да ње 
ста нов ни штва при је дор ске оп шти не, би ће на ве де на са мо мје ста (збје-
го ви) у ко ји ма се на шло ста нов ни штво ове оп шти не. Ста нов ни ци се ла 
Ла мо ви те, Ба би ћа и Омар ске би ли су у пред је лу Ма лог Kусача, у шу ми 
са сје вер не стра не Ви са и Го ле Пла ни не. Са мо из ових се ла, у збјег се 

1 Исто, 6.
2 Ко за ра, књи га 4, Бе о град 1978, 348.
3 D. Ćur guz, M. Vig nje vić, Kozarskiodred, Pri je dor 1982, 384.
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скло ни ло 10.000-12.000 љу ди.1 Ста нов ни штво ди је ла при је дор ског сре-
за, од Ко зар ца до При је до ра и од це сте При је дор–Бо сан ска Ду би ца, на-
ла зи ло се око Ма слин ба и ра, на Гра ди ни, на Ко ман ди и око Мље ча ни це.2 
Ри је дак слу чај је био да је не ка по ро ди ца оста ла у се лу, на ку ћи шту, 
осим се ла ис под це сте При је дор–Ко за рац, ко ја ни су бје жа ла у пла ни ну. 
Те шко је утвр ди ти та чан број ста нов ни ка при је дор ске оп шти не ко ји су 
се на шли на Ко за ри, али је си гур но да су сви ко ји су би ли у збје гу пре тр-
пје ли стра хо те и ужа се ове офан зи ве. Усљед вре мен ских не по го да, ско ро 
не пре ста них пљу ско ва, гла ди, же ђи, не при ја тељ ског бом бар до ва ња, је-
дан дио ста нов ни штва у збје гу ни је пре жи вио. Они ко ји су има ли ви ше 
сре ће успје ли су да се из ву ку за јед но са пар ти за ни ма, при ли ком про бо-
ја обру ча. Пр ви пут, у но ћи из ме ђу 18/19. ју на, пре ко Гор њег и До њег 
Је лов ца, из ве де но је 2.000-3.000 љу ди, же на и дје це, а 23/24. ју на је из 
обру ча на Ко за ри из и шло 4.000-5.000 љу ди.3 По ред ово га, гдје год се за 
то ука за ла при ли ка, би ло је и са мо и ни ци ја тив ног бје жа ња са Ко за ре, све 
до 25. ју на, ка да је не при ја тељ пот пу но сте гао обруч око пла ни не. Ка ко 
је на кон ово га на ста ла још те жа си ту а ци ја за на род, ра ње ни ке и бор це 
на Ко за ри, то је 3/4 ју ла по но во ор га ни зо ван про бој. Не при ја тељ ски по-
ло жа ји у ре јо ну Гор њег Је лов ца су раз би је ни и та ко је ство ре на бре ша 
кроз ко ју се успје ло из ву ћи око 10.000 љу ди. Они ко ји су пре жи вје ли на 
Ко за ри, по за вр шет ку офан зи ве сре ди ном ју ла, за ро бље ни су и од ве де ни 
у ло го ре, из ко јих се ве ћи на ни је вра ти ла. Они ко ји су се на ла зи ли у збје-
го ви ма нај бли жим При је до ру, смје ште ни су у при је дор ски ло гор. Не мо-
же се тач но утвр ди ти ко ли ко је При је дор ча на би ло у овом ло го ру, али се 
по са чу ва ним из вје шта ји ма зна да је на кон офан зи ве ов дје до ве де но око 
4.000 љу ди, же на и дје це. Ка кво је ста ње би ло у ло го ру у При је до ру, мо-
же се за кљу чи ти на осно ву из вје шта ја Ми ха и ла Ко му ниц ког, чи нов ни ка 
Ми ни стар ства удру жбе, ко ји је 25. ју ла 1942. го ди не, у прат њи док то ра 
Оска ра Ту ри не, об и шао сва са би ра ли шта на ро да са Ко за ре. Ко му ниц ки у 
из вје шта ју на во ди да је у са би ра ли шту код Нов ске и у При је до ру из у зет-
но те шко ста ње. „Об и шли смо и ло гор у При је до ру ко ји је та да при па дао 
ја се но вач кој упра ви. И ов дје на ци гла ни ле жа ло је око 4.000 за ро бље ни-
ка, ме ђу ко ји ма је би ло ви ше од 2.500 дје це. Она су би ла у очај ном ста-
њу. Очи су им би ле су хе и ис пи је не. Дје ца ни су ви ше има ла сна ге ни за 
плач.“4 На осно ву спи ско ва стра да лих ци ви ла оп шти не При је дор, мо же 

1 Исто, 788.
2 Исто.
3 Д. Ћургуз, М. Вигњевић, н.д., 787.
4 Д.Лукић,Родитељпокошеногнараштаја, Бе о град 2008, 42.
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се за кљу чи ти да је зна тан дио ста нов ни ка при је дор ске оп шти не од ве ден 
у ло го ре у Ја се нов цу и Зе му ну. На кон за вр шет ка офан зи ве, они ко ји су 
пре жи вје ли тзв. „чи шће ње“ Ко за ре, скри ве ни по јар ци ма и у шу ми, као 
и они ко ји су се из ву кли у но ћи про бо ја, не ма ју ћи куд, вра ћа ју се сво-
јим ку ћа ма. О ста њу на Ко за ри за ври је ме офан зи ве свје до че и за пи сни-
ци са из ја ва ма пре жи вје лих, да ти На род но о сло бо ди лач ким од бо ри ма у 
кри вич ном по ступ ку про тив уста ша и Ње ма ца: „На ва лом ве ли ке не при-
ја тељ ске офан зи ве на Ко за ру, ље та 1942. го ди не, ја сам са фа ми ли јом 
из бје гла у шу му, и ка да је вој ска на и шла ухва ти ли су мо га му жа Ђу ру, 
ста рог 50. год., дје ве ра Срет ка, ста рог 47 год. и отје ра ли их у ло гор. О 
њи ма ни да нас ни шта не знам.“1 „На ва лом ве ли ке не при ја тељ ске офан-
зи ве на Ко за ру, 1942. год., ја сам са фа ми ли јом по бје гла у шу му гдје ми 
је дво је дје це про па ло, и то По са ва ста ра 7 год., и но во ро ђен че. Они су 
умр ли у шу ми усљед вре мен ских не по го да и пре хла де.“2

По кољ у Па лан чи шту и Је лов цу

За раз ли ку од по ко ља у За јед ни ца ма, о коjем свје до чи ве о ма ма ло 
са чу ва них до ку ме на та на осно ву ко јих би се мо гла до би ти при бли жна 
сли ка до га ђа ја, по кољ у Па лан чи шту и Је лов цу је до ку мен то ван знат но 
ве ћим бро јем по да та ка. Као што је по зна то, ње мач ка вој ска је 20. ок то-
бра 1942. го ди не ушла у се ло Ве ли ко Па лан чи ште и ди је ло ве се ла Ма ло 
Па лан чи ште и Је ло вац, по ку пи ла све ста нов ни штво ко је је у њи ма за те-
кла, без об зи ра на го ди не и уз раст, и у ко ло ни од ве ла у за се лак Вуч ко ви-
ћи у Ве ли ком Па лан чи шту. Истог да на, овај на род је пре у зе ла јед на уста-
шка сат ни ја. Уста ше су из дво ји ли му шкар це и уба ци ли их у тор за сто ку 
Слав ка Ву ји чи ћа, а ма ло да ље од тог мје ста, у дво ри ште и ку ћу Љу ба на 
Ву ји чи ћа, смје сти ли су же не и дје цу. Сље де ћег да на, уста ше по чи њу са 
кла њем и уби ја њем му шка ра ца. Уби ја ли су их ту пим пред ме ти ма, ка ма-
ма, сје ки ра ма, ма ље ви ма... Ка да су за вр ши ли са му шкар ци ма, окре ну ли 
су се же на ма и дје ци, од во де ћи гру пу по гру пу на раз не ло ка ци је у се лу. 
На чин уби ја ња био је исти, с тим што су же не пр во си ло ва не. На кон по-
ко ља, ко ман дант ње мач ких је ди ни ца у При је до ру на ре дио је да се спро-
ве де ис тра га. На осно ву из вје шта ја ко ман ди ра уста шке жан дар ме риј ске 
ста ни це у При је до ру, Ја не за Ми ха ли ћа, мо же се ви дје ти ја сна сли ка до-
га ђа ја. „Уста но вио сам да је ње мач ка ко ман да пре ко сво јих љу ди јед ну 

1 Ар хив Ре пу бли ке Срп ске, Ко ми си ја за ис пи ти ва ње зло чи на оку па то ра и ње го-
вих по ма га ча при О.Н.О.О. Па лан чи ште, ку ти ја 1.

2 Исто.
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ру пу от ко па ла и из исте из ва ди ла 62 ле ша же на и дје це, ко ји су сви по-
кла ни и ра зним му ка ма му че ни, у ти је ло им др ва за ба да на, жен ски ња ма 
си се ре за не, очи ва ђе не, и дру гим му ка ма их па ти ли. Ни јед но у тој ру пи 
ни је из пу шке уби је но, не го на ова кав на чин. Дру ге ру пе Њем ци ни су 
от ко па ва ли, али се ра чу на да су их по би ли око 300 осо ба. Се ло је оста ло 
пот пу но пу сто и на све стра не се пљач ка.“1 Да су у овом зло чи ну, по ред 
уста шких, уче ство ва ле и ње мач ке је ди ни це, ви ди се из из вје шта ја о раз-
о ру жа њу 2. са та VI II уста шке бој не у При је до ру. „2.сат се на ла зио на по-
ло жа ји ма на под нож ју Ко за ре, код Па лан чи шта од ка ко су свр ши ле бор бе 
на Ко за ри у ко ји ма је та ко ђе су дје ло вао са чи та вом бој ном. 25. X. у ју тро 
до шао је те клич јед ном во ду 2. са та са на ло гом за по вјед ни ка Ein satz staf-
fe la /усме ним/, да је по треб но жур но ли кви ди ра ти за ро бље ни ке бу ду ћи 
да је ма гла па би се за ро бље ни ци мо гли раз бје жа ти. 13. љу ди 2. са та је 
то без зна ња по руч ни ка Ба ти ни ћа, а бу ду ћи да је пре ма гор њем тре ба ло 
жур но ра ди ти, из вр ши ло на лог за јед но са при пад ни ци ма Е.С. Ка сни је је 
са мо 6 при пад ни ка 2. са та по мо гло при пад ни ци ма Е.С. по ко па ти ле ши-
не. Да кле све га 13 љу ди 2. са та по на ло гу за по вјед ни ка Е.С, без зна ња 
свог за по вјед ни ка, при су ство ва ли су том до га ђа ју, од но сно су дје ло ва ли 
за јед но са Е.С.“2 Име на уста ша ко ји су уче ство ва ли у овом зло чи ну за-
би ље же на су у из вје шта ју за по вјед ни ка VI II уста шке дје лат не бој не, у 
ком се, из ме ђу оста лог, на во ди „На то ми је до пу ков ник фон Ве дел (fon 
We del) ре као, да је за по вјед ник 2. са та по тре бан ра ди са слу ша ња, јер је 
цје лу ствар пре дао Ње мач ком рат ном су ду, те се код ње мач ког ору жни-
штва у При је до ру, на ла зе 7 вој ни ча ра при пад ни ка 2. са та VI II. Уста шке 
дје лат не бој не и то: до рој ник Или ја То мић, ко ји је од ли ко ван са 2 од ли-
ко ва ња за хра брост по По глав ни ку. На да ље вој ни ча ри чар ка ри: Звон ко 
Му ри чић, Ни ко ла Ри мац, Ре фик Кар тол, Ду јо Мла ди на, Ју ре Брун и Ју ре 
Ну јић.“3 Да уби ја ње Ср ба ни је ни за Њем це ни за уста ше пред ста вља ло 
ни ка кав зло чин и да су на ова кве до га ђа је већ би ли на вик ну ти, ви ди се 
из истог из вје шта ја: „У да љем раз го во ру фон Ве дел (fon We del) ми је 
ре као, да ни је раз о ру жао уста шку сат ни ју због по ко ља у Па лан чи шту, 
већ ју је раз о ру жао због то га што је сат по чео гун ђа ти и ни је се сте гов но 
пре ма ње му по на шао, као ње мач ком за по вјед ни ку, ко ји у том ди је лу во-
ди ак ци ју.“4 А да су сви Ср би, без об зи ра да ли су у пи та њу же не и дје ца, 

1 Ар хив вој но и сто риј ског ин сти ту та, 4-63,76.
2 Ар хив Му зе ја Ре во лу ци је на Мра ко ви ци, Iz vje šće o raz o ru ža nju 2. sa ta VI II. 

Usta ške dje lat ne boj ne u Pri je do ru, od 5. XI. 1942, F18/68.
3 Ар хив Му зе ја Ре во лу ци је на Мра ко ви ци, Iz vje štaj za po vjed ni ka VI II. Usta ške 

dje lat ne boj ne, 7. XI. 1942, F18/62.
4 Исто.
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сма тра ни не при ја те љи ма НДХ, те да се ни на уби ство Ср би на ни је гле-
да ло као на зло чин, та ко да оно ни је би ло ври јед но ни су ђе ња, по твр ђу-
је из вје штај за по вјед ни ка-за став ни ка Ада мо ви ћа, упу ћен за по вјед ни ку 
VI II уста шке дје лат не бој не: „Сат ни че, мо лим Вас на стој те, да се деч ки 
што при је пу сте из за тво ра, зар је зло чин уни шти ти не при ја те ља До-
мо ви не сво је.“1 Исто га да на, уста ше су ма са кри ра ли и ста нов ни ке се ла 
До њи Је ло вац. Пре ма ко ри шће ним спи ско ви ма, 21. ок то бра је у по ко љу 
уби је но 388 жи те ља Ве ли ког Па лан чи шта, од че га 205 дје це, за тим и 94 
љу ди из Ма лог Па лан чи шта, од че га 58 дје це. Из ди је ло ва се ла Гор њи 
Је ло вац ко ји се гра ни че са Ве ли ким Па лан чи штем, у ово се ло је до ве де-
на и ту уби је на 41 осо ба. У овом по ко љу су уби је не 523 осо бе из ова три 
се ла, од че га 263 дје це. Та чан број уби је них овом при ли ком у Гор њем 
Је лов цу, те шко је утвр ди ти, јер је ово се ло стра да ло у сва кој не при ја тељ-
ској офан зи ви, по што се на ла зи уз це сту При је дор–Ду би ца. Због та квог 
по ло жа ја, пре тр пје ло је ве ли ке гу бит ке – 563 стра да ла мје шта ни на, ме-
ђу њи ма 250 дје це; у са мом се лу је стра да ло 264 жи те ља (128 су дје ца), 
док су оста ли ве ћи ном стра да ли у ра зним ло го ри ма. С об зи ром да је из 
Ве ли ког Па лан чи шта стра да ло укуп но 450 ци ви ла, од че га 222 дје це (ра-
чу на ју ћи уби је не у по ко љу и ци ви ле стра да ле на дру ги на чин на Ко за ри, 
у Ја се нов цу итд.), а из Ма лог Па лан чи шта 118, од че га 64 дје це, што 
укуп но чи ни 568 љу ди, ја сно је да је овај зло чин за сва на ве де на се ла био 
ко бан. Мно ге по ро ди це су уга ше не, а нај те же је стра да ла по ро ди ца Ба-
но вић (нај број ни ја у овом се лу, због че га су уз пре зи ме но си ли на дим ке: 
Лу ла ши, Ша ри ћи, Пу љи ћи...), од ко јих је овом при ли ком из гу би ло жи вот 
њих 110 из Ве ли ког Па лан чи шта и 62 из Ма лог Па лан чи шта. Према по-
пи су из 1931. го ди не, у Па лан чи шту је жи вје ло 6.224 ли ца, док их је на 
по пи су 1948. го ди не би ло 2.783, што зна чи да је се ло у пе ри о ду из ме ђу 
два по пи са из гу би ло 3.441 осо бу. Ако се узме у об зир да је је дан дио ста-
нов ни штва у на ве де ном пе ри о ду умро при род ном смр ћу, као и то да су 
у овај број ура чу на те и вој не жр тве (што овом при ли ком ни је об ра ђи ва-
но), ипак се мо же за кљу чи ти да је број стра да лих ци ви ла у овим се ли ма 
знат но ве ћи не го што се на осно ву по сто је ћих спи ско ва мо же утвр ди ти.

1 Ар хив Му зе ја Ре во лу ци је на Мра ко ви ци, Iz vje šće broj 130/42, F18/63.
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Та бе лар ни при каз стра да ња ци вил ног ста нов ни штва при је дор ске 
оп шти не од 1941. до 1945. го ди не

ТА БЕ ЛА 1

Ци вил не жр тве са под руч ја оп шти не При је дор 19411945.

1941 1942 1943 1944 1945 Укуп но:

916 3.247 291 171 28 4.653

19,6% 69,7% 6,2% 3,6% 0,6%

ТА БЕ ЛА 2

Дје ца са под руч ја оп шти не При је дор жр тве ра та 19411945.

1941 1942 1943 1944 1945 Укуп но:

40 874 134 52 5 1.105

3,6% 79,0% 12,1% 4,7% 0,4%

ТА БЕ ЛА 3

На ци о нал на струк ту ра ци вил них жр та ва

Укуп но стра да лих: 4.653 %

Ср би 4.404 94,6%
Му сли ма ни 174 3,7%

Хр ва ти 30 0,6%
Је вре ји 39 0,8%

Укра јин ци 4 0,08%
Че си 2 0,04%
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Из во ри и ли те ра ту ра

Из во ри:
Ар хив Ре пу бли ке Срп ске, По пис ста нов ни штва 31 мар та 1931. го ди не
Ар хив Ре пу бли ке Срп ске, Сре ска ко ми си ја за ис пи ти ва ње рат них зло чи-
на оку па то ра (и њи хо вих са рад ни ка) Па лан чи ште (1941-1945), ку ти ја 1
Ар хив Ре пу бли ке Срп ске, Сре ска ко ми си ја за ис пи ти ва ње рат них зло чи-
на оку па то ра (и ње го вих по ма га ча) При је дор 1945, ку ти ја 1-4
Ар хив Му зе ја Ре во лу ци је на Мра ко ви ци
Кар то ни За во да за од гој глу хо ни је ме дје це За греб, Или ца 81
J. Hor vat, Z. Štam buk, Dokumentioprotunarodnomraduizločinimajednog
dijelakatoličkogklera, Ba nja Lu ka 2006.

Спи ско ви ци вил них жр та ва:
СУБ НОР При је дор, Спи сак ци вил них жр та ва оп шти не При је дор
Ма тич ни уред При је дор, Ма тич не књи ге умр лих 1941-1945. годинe
A. Mi le tić, UbijeniukoncentracionomlogoruJasenovac1941-1945, Ja go-
di na 2008.
D. Lu kić, RatidjecaKozare, Be o grad 1984
D. Lu kić, Bilisusamodeca,Jasenovacgrobnica19.432devojčiceidečaka, 
knj. II, Be o grad 2000.
Д. Лу кић, ДецаналомачиратауНДХ1941-1945,Именословник74.762
жртвемлађеод14година, Бе о град 1988.
Р. Ми ло са вље вић, ДјечијиусташкиконцентрационилогорЈастребар-
ско, Ја го ди на 2008.
Спи сак жр та ва Ја дов но, ин тер нет стра ни ца Удру же ња жр та ва Ја дов но

Ли те ра ту ра:
Д.Лукић,Родитељпокошеногнараштаја, Бе о град 2008.
D. Ćur guz, M. Vig nje vić, Kozarskiodred, Pri je dor 1982.
I. Ča u še vić, UstaškavlastiterornaKozari, Pri je dor 1984.
B. Ba škot, PrijedoruNOB-i, Pri je dor 1987.
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ДејанМотл
Јавна установа Спомен-подручје Доња Градина

ЛО КА ЛИ ТЕТ „ВУ КИ ЋА КУ ЋА“

 Ап стракт: У ја ну а ру 1942, До ња Гра ди на је посталa глав но стра ти-
ште ја се но вач ког ло го ра. Не ко ли ко обје ка та ко ји ни су прет ход но по ру ше ни 
уста ше су ко ри сти ли за сво је по тре бе. Је дан од та квих обје ка та је и ку ћи ца ко ја 
се на ла зи ла не да ле ко од ри је ке Са ве. Њен вла сник је био Пе ро Ву кић. Ку ћа и 
дво ри ште су би ли огра ђе ни бо дљи ка вом жи цом и слу жи ли су као мје сто ода-
кле су не срећ ни љу ди од во ђе ни у смрт. 
 
 Кључ не ри је чи: До ња Гра ди на, ло гор Ја се но вац, Пе ро Ву кић, ло го-
ра ши.

У сје ве ро за пад ном ди је лу Спо мен-под руч ја До ња Гра ди на на ла зе 
се два ло ка ли те та. Је дан је по знат као „Ву ки ћа ку ћа“ и оби ље жен је зе-
мља ном хум ком.1 По ред хум ке се на ла зи ин фор ма ци ја о том ло ка ли те ту, 
ис пи са на на гра нит ној пло чи. Текст гла си: „На кон што је ци је ло се ло До-
ња Гра ди на ли кви ди ра но, а ње го ви мје шта ни, ко ји ни су сти гли да оду у 
пар ти за не или из бјег ну, по би је ни, у Ву ки ћа ку ћи, ко ја се ов дје на ла зи ла, 
бо ра ви ли су уста шки ко ља чи из вр ша ва ју ћи на ло ге за ли кви да ци ју хи ља-
де и хи ља де за то че ни ка. До ња Гра ди на, нај ве ћи ло ка ли тет ја се но вач ког 
ло го ра, пре тво ре на је та ко у мје сто на ко ме су ло го ра ши у нај гро зо мор-
ни јим му ка ма за вр ша ва ли сво је по сљед ње пу то ва ње.“

Дру ги ло ка ли тет се на ла зи три де се так ме та ра ис точ ни је. На зван 
је „При хват ни ло гор“. И он је ви дљив у кон фигyра ци ји зе мљи шта, а на 
гра нит ној пло чи пи ше: „Сви ре по му че ње ло го ра ша вр ше но је у при хват-
ном ло го ру ко ји је био ло ци ран на овом мје сту, у не по сред ној бли зи ни 
Ву ки ћа ку ће. У про стор огра ђен бо дљи ка вом жи цом уста ше су, при је ли-
кви да ци је, за тва ра ле ве ли ке гру пе љу ди, же на, дје це и из не мо глих ста-

1 На исти начин су у СП Јасеновац обиљежена мјеста на којима су се некада 
налазили објекти логора (прим. аут.).
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ра ца. Ко ља чи су над за то че ни ци ма при мје њи ва ли нај бру тал ни је ме то де 
му че ња.“ 1

Оба ло ка ли те та се на ла зе у бли зи ни ри је ке Са ве, не да ле ко од мје-
ста на ко јем је при ста ја ла ске ла ко ја је по ве зи ва ла ло гор са стра ти штем 
у До њој Гра ди ни. Иако је ри јеч о два ло ка ли те та, њих не тре ба гле да ти 
одво је но, јер је „При хват ни ло гор“, у ства ри, би ло жи цом огра ђе но дво-
ри ште „Ву ки ћа ку ће“, у ко је су љу ди би ли за тва ра ни он да ка да гроб ни це 
ни су би ле спрем не.

1 Оба тек ста су на пи са на ла ти нич ним пи смом и штам па ним сло ви ма (прим. 
аут.).

СП Доња Градина – локалитет 
„Вукића кућа“ Детаљ – мјесто на 

којем се налазила кућа

СП Доња Градина, 
локалитет „Прихватни логор“

Дејан Мотл



Годишњак Музеја жртава геноцида, св. 6, 2014.

35

До ња Гра ди на као дио ло го ра Ја се но вац

Сре ди ном но вем бра 1941. го ди не, у се лу Ја се но вац је фор ми ран 
нај ве ћи ја се но вач ки ло гор, Ло гор III – Ци гла на, ко ји се про сти рао дуж 
ли је ве оба ле Са ве. На су прот ној, де сној оба ли, на ла зи се се ло До ња Гра-
ди на, ко је се про сти ре на по вр ши ни од 942 хек та ра и на се ље но је срп-
ским ста нов ни штвом. Пре ма про јек ци ји, се ло је y 1941. го ди ни мо гло 
има ти око 800 ста нов ни ка.1

То ком 1941. го ди не ни су за би ље же ни ве ћи ин ци ден ти у се лу, али 
се си ту а ци ја про ми је ни ла кра јем го ди не. До шло је до су ко ба у До њој 
Гра ди ни, ко је тре ба по сма тра ти у кон тек сту осни ва ња ло го ра у Ја се нов-
цу, као и до бор би из ме ђу уста шко-до мо бран ских и је ди ни ца Дру гог кра-
ји шког на род но о сло бо ди лач ког од ре да на под руч ју Бо сан ске Ду би це. 
Бор бе су за по че ле 17. де цем бра у Бо сан ској Ду би ци, на ста вље не су 19. 
де цем бра у Драк се ни ћу, a 20. де цем бра су пар ти за ни успје ли на крат ко 
за у зе ти згра ду Ко тар ске обла сти у Бо сан ској Ду би ци. Уста шке по са де у 
се ли ма Ора хо ва и Драк се нић су се у стра ху од на па да по ву кле, чи ме су 
пар ти за ни пре ки ну ли пут ну ко му ни ка ци ју Бо сан ска Ду би ца–Бо сан ска 
Гра ди шка и овла да ли про сто ром из ме ђу Про са ре и ри је ке Са ве.2

Бор бе у До њој Гра ди ни су по че ле 29. де цем бра 1941, ка да је јед на 
уста шка па тро ла из Ја се нов ца по ку ша ла ући у се ло. Они су отје ра ни, али 
су на ред них да на по но во по ку ша ва ли пре ћи Са ву. Бор ци Дру гог кра ји-
шког НОО су 30. де цем бра пу сти ли уста ше да ске лом при ђу оба ли, а за-
тим су за пу ца ли. Бор ба је тра ја ла ци је ли дан, јер су уста ше би ли пот по-
мог ну ти ми тра ље ском ва тром са дру ге оба ле. Уз осет не гу бит ке, уста ше 
су се по ву кле у Ја се но вац.3

У ја ну а ру 1942, пред ло гор је до шла до мо бран ска је ди ни ца и рас-
по ре ди ла се на ли је вој оба ли Са ве. Ба те ри јом то по ва су бом бар до ва ли 
се ло, а по том су са уста ша ма пре шли ри је ку Са ву.4 Око дви је сто ти не 
се ља ка ко ји ни су успје ли по бје ћи из До ње Гра ди не од ве ли су у ло гор, да 

1 Про цје на бро ја ста нов ни ка на осно ву По пи са из 1931. го ди не.
2 Du šan Lu kač, UstanakuBosanskojKrajini, Be o grad 1967, 253-254.
3 Zbornikdokumenataipodatakaonarodnooslobodilačkomratujugoslovenskihna-

roda, tom IV, knji ga 3, Be o grad 1952, 26 (да ље Zbornik).
4 Је ла Пу ђа, ро ђе на 1927. у До њој Гра ди ни, сје ћа се да је са по ро ди цом на пу сти-

ла се ло око Бо жи ћа 1942. Из се ла су из и шли без лич них ства ри и упу ти ли се на Про са-
ру, а за тим на Ко за ру, гдје су оста ли до офан зи ве на ову пла ни ну. Riječikojenisuzaklane
5, Ja se no vac 1989, 9.
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би их по сли је не ко ли ко да на вра ти ли у се ло и та мо уби ли. Ве ћи дио ку ћа 
су за па ли ли и се ло пот пу но уни шти ли.1

На ред них да на, бор ба је на ста вље на на под руч ју ју жно од До ње 
Гра ди не. Пре ма до мо бран ским из вје шта ји ма, ком би но ва не до мо бран-
ско-уста шке је ди ни це су 15. ја ну а ра на ви ше мје ста пре шле ри је ку Са-
ву и, пот по мог ну те је ди ни ца ма из Бо сан ске Ду би це, из вр ши ле ак ци ју 
„чишћењa“ те ре на ју жно од ри је ке.2

На уда ру су се на шла срп ска се ла Драк се нић, Де ми ро вац и Ме-
ђе ђа, ко ја су од Са ве уда ље на око се дам ки ло ме та ра. Штаб Дру гог кра-
ји шког од ре да на во ди да дио ста нов ни штва, и по ред сил ног убје ђи ва ња, 
ни је хтио да на пу сти сво је до мо ве и по бјег не у Ко за ру. Они су уби је ни, а 
њи хо ва имо ви на опљач ка на и уни ште на. Уста ше су за је дан дан отје ра ли 
сву сто ку из не ко ли ко срп ских се ла и за па ли ли пре ко сто ти ну ку ћа.3

На кон бор би у ја ну а ру 1942, под руч је се ла До ња Гра ди на је при-
кљу че но ја се но вач ком Ло го ру III. Оно је по ста ло нај ве ће ја се но вач-
ко стра ти ше, а ујед но је има ло и бит ну уло гу у од брам бе ном си сте му 
концентрационог ло го ра.4

Ву ки ћа ку ћа

Јед на од не ко ли ко ку ћа у До њој Гра ди ни ко је уста ше ни су за па-
ли ли би ла је „Ву ки ћа ку ћа“. Њен вла сник био је Пе ро Ву кић, ко ји је ро-
ђен 1885. Био је оже њен дви је го ди не мла ђом Сто јом, са ко јом је имао 
тро је дје це: си на Уро ша, ро ђе ног 1918, и кћер ке Ма ру и Сав ку, ро ђе не 
1925. и 1928. У ја ну а ру 1942. го ди не, по ро ди ца је по бје гла на Ко за ру, 
гдје се Урош при кљу чио пар ти за ни ма. На кон ње мач ко-уста шке офан зи-
ве на Ко за ру, у ље то 1942, ци је ла по ро ди ца је од ве де на пре ма Бо сан ској 
Ду би ци. Урош је ту уби јен, док је оста так по ро ди це упу ћен у Ја се но вац. 
Мај ка и кћер ке су уби је не у ло го ру Ста ра Гра ди шка, док је Пе ро из Ја се-

1 Дра го Ха џи-Чо ла ко вић, Јасеновац, Са ра је во 1948, 76-89; Си ни ша Ми хај ло вић, 
Путевиманестајања, Бе о град 1983, 110-118. Ка да су се 1945. го ди не вра ти ли у се ло, 
пре жи вје ли ста нов ни ци До ње Гра ди не су за те кли се дам чи та вих ку ћа (прим. аут.).

2 Zbornik, tom IV, knj. 3, 410.
3 Исто, 64-65; Штаб II до мо бран ског збо ра је на вео да су у Драк се ни ћу уби ли 

око 200 ци ви ла. Окру жни ко ми тет КП Ју го сла ви је за Ко за ру је у про гла су на вео да је 
са мо у цр кви у Драк се ни ћу уби је но 64 ци ви ла (Dra gu tin Ćur guz, Mi lo rad Vig nje vić, Dru-
gi kra ji ški na rod no o slo bo di lač ki par ti zan ski (ko zar ski) od red „Mla den Sto ja no vić“, Pri je dor 
1982, 387).

4 Те ри то ри ја се ла је са три стра не окру же на ри је ка ма Уном и Са вом, те има 
из глед по лу о стр ва и са тих стра на је не при сту пач на. Је ди ни коп не ни при лаз, на ју гу, 
пре ма Про са ри и Ко за ри, био је чу ван си сте мом бун ке ра и ро во ва.

Дејан Мотл
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нов ца де пор то ван у ло гор Зе мун.1

Из Зе му на је у Ја се но вац 28. ав гу ста 1942. сти гла же ље знич ка 
ком по зи ци ја са око пет хи ља да ло го ра ша, ко ји су истог да на од ве де ни у 
До њу Гра ди ну и уби је ни. На осно ву сје ћа ња ло го ра ша др Ни ко ле Ни ко-
ли ћа, ко ји је у ло го ру био од ју ла 1942. до фе бру а ра 1943, са зна је мо да се 
у том тран спор ту на ла зио и Пе ро Ву кић.

Њих дво ји ца су у Ја се нов цу и раз го ва ра ли:
„– Ода кле си?
– Пре ко Са ве, из Гра ди не. Ено, ено мо је ку ће. Ено је, бра те, ви-

диш она ма ла, на кра ју се ла пре ко пу та ци гла не…
Об у зе ме је за. Он је бив ши га зда ’шљи ви ка’, оне зло гла сне ку ћи-

це у ко јој се вр ше кр ва ве ор ги је! Знам му и име: Пе ро Бу кић2. Сва ки дан 
се спо ми ње шљи вик и та зло гла сна ку ћи ца.“
 Ни ко лић је ку ћу опи сао као ма лу при зем ни цу са зе мља ним по-
дом, ко ју чи не про сто ри ја ве ли чи не че ти ри пу та пет ме та ра, ог њи ште и 
„смоч ни ца“, ко ја је би ла на кнад но до зи да на уз згра ду. Дво ри ште, у ко ме 
се на ла зи ло пет-шест ста ба ла шљи ва, би ло је огра ђе но бо дљи ка вом жи-
цом.3

Дво ри ште и шљи вик око Ву ки ћа ку ће су ло го ра ши ко ји су у До-
њој Гра ди ни сор ти ра ли одје ћу уби је них иро нич но зва ли ‒ „Злат ни врт“. 
Љу ди ко је су уста ше ов дје до ве ли би ли су убје ђе ни да ће на кон оба вља-
ња од ре ђе них по љо при вред них ра до ва би ти пу ште ни ку ћи. Вје ру ју ћи у 
то, они су без бри жно сје ди ли у шљи ви ку, не зна ју ћи да про во де по сљед-
ње ча со ве сво га жи во та.4

Не ко ли ко ло го ра ша је 21. сеп тем бра 1942. успје ло по бје ћи из 
„При хват ног ло го ра“, ко јег су опи са ли као жи цом огра ђе ни про стор у 
ко ји је мо гло да ста не око че ти ри сто ти не љу ди.5 Жи ча на огра да је би ла 
ви со ка око два ме тра и до пи ра ла је до кро ва ку ће, а уну тар са ме огра де 

1 Из вод из ма тич не књи ге умр лих; Усме но свје до че ње Љу ба на Ву ки ћа из До ње 
Гра ди не, си нов ца Пе ре Ву ки ћа, да то ауто ру 2014. го ди не.

2 Ни ко лић на овом мје сту по гре шно на во ди ње го во пре зи ме, али га ка сни је пи-
ше ис прав но. Вје ро ват но је у пи та њу штам пар ска гре шка (прим. аут).

3 Ni ko la Ni ko lić, Jasenovačkilogorsmrti, Sa ra je vo 1975, 61-65, 419.
4 Ra do mir Bu la to vić, Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac s po seb nim osvr tom na Do nju 

Gra di nu, Sa ra je vo 1990, 293.
5 У „При хват ном ло го ру“ је та да би ло за тво ре но око 400 Ср ба са Ко за ре, ко ји су 

из Ло го ра III од ве де ни у До њу Гра ди ну. У мо мен ту кад су их уста ше хтје ли од ве сти до 
гроб ни ца, они су пру жи ли от пор. Си мо Ко тур, из ду бич ког се ла Ко ту ро ви, свје до чи да 
су њих че тво ри ца пре жи вје ли, на во де ћи да је је дан ме ђу њи ма био дје чак. Тај дје чак 
је Ми ха и ло-Ми ћо Дра гаш. Ро ђен је у ду бич ком се лу Сре фли је. На кон би је га из До ње 
Гра ди не, Ми ћо је по стао пар ти зан ски ку рир. Умро је у Бе о гра ду 1984.
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су се на ла зи ле раз не пре пре ке, од раз би је ног ста кла до за ши ље ног ко-
ља.1

1 Dra go je Lu kić, RatidecaKozare, Be o grad 1979, 106.

План логора Јасеновац 
из 1942. године                    

Детаљ: „Вукића кућа“ 
и „Прихватни логор“

Дејан Мотл
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Ву ки ћа ку ћа се спо ми ње у још јед ном до га ђа ју уре за ном у сје-
ћа ње пре жи вје лих ло го ра ша. У ја ну а ру 1943, у ову ку ћу је за тво ре но 
три де се так ло го ра ша осу ђе них на смрт гла ђу. Вра та и про зо ри су за ко ва-
ни де бе лим да ска ма. Исто га да на, око че ти ри са та по под не, пред во ђе ни 
Ра ди во јем Му њи ном,1 ло го ра ши су про ва ли ли из ку ће и на па ли уста ше. 
Бор ба је тра ја ла око пет ми ну та. Сви ло го ра ши су уби је ни.

О из гле ду „Ву ки ћа ку ће“, али и о на чи ну на ко ји су уста ше љу де 
од во ди ли на стра ти ште, са зна је мо и из свје до чан ства Са ли ха Ра су ло ви-
ћа. Као ло го раш, он је у про ље ће 1943. ра дио на оправ ци ове ку ће. Згра-
да је има ла дви је про сто ри је, а иза је би ла до зи да на јед на со ба, ко ју је он 
на звао „ку вар ни ца“. Ис пред ку ће су љу ди ма по је ди нач но ве зи ва не ру ке 
на ле ђи ма, а он да би че ти ри чо вје ка би ла по ве за на жи цом ко ја је про ла-
зи ла из ме ђу њи хо вих лак то ва. Та ко су од во ђе ни до ис ко па них гроб ни ца, 
гдје су уби ја ни а да се уоп ште ни је чуо ни је дан пу цањ.2

Кра јем апри ла 1945. го ди не, уста ше су на пу сти ли Ја се но вац и 
До њу Гра ди ну, оста вља ју ћи ло гор у ру ше ви на ма. Већ у ма ју, у Гра ди ну 
се вра ћа ју пре жи вје ли ста нов ни ци, ко ји у се лу за ти чу са мо се дам ку ћа. 
Та да је по не ко ли ко по ро ди ца бо ра ви ло у јед ној ку ћи. По но во гра де се би 
до мо ве, на ла зе ћи гра ђе вин ски ма те ри јал на ру ше ви на ма ло го ра Ја се но-
вац.

1 Ра ди вој Ва си ли ја Му њин, ро ђен је 9. ја ну а ра 1911. у Ср бо бра ну. За вр шио је 
ни жу шко лу Вој не ака де ми је Вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је. У април ском ра ту, као 
ка пе тан II кла се, ис та као се у бор би про тив ита ли јан ских оку па тор ских је ди ни ца у 
Хер це го ви ни. У Са ра је ву је 22. сеп тем бра 1941. до био чин до мо бран ског сат ни ка. Због 
са рад ње са ко му ни сти ма у Са ра је ву и су ко ба са Ју ром Фран це ти ћем, ухап шен је 9. ју на 
1942. и спро ве ден у ло гор Ја се но вац. Жуп ска ре дар стве на област — По ли тич ки од сек 
Са ра је во из да ла је 30. ав гу ста 1943. сле де ћу по твр ду: „На мол бу Му њин Мар ги те из 
Са ра је ва, по твр ђу је од стра не ове Обла сти, да је су пруг го ре име но ва не Ра ди во је Му-
њин пре ми нуо у са бир ном ло го ру Ја се но вац дне 14. 1. 1943. го ди не...“: An tun Mi le tić, 
Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac, knj. 2, Be o grad 1986, 718; Ни ко ла Ни ко лић, н.д., 334-
341.

2 Riječikojenisuzaklane2, Jasenovac 1975, 66.

Кућа Пере Вукића, 
20. април 1947.
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Ни ко ла Ни ко лић је 20. апри ла 1947. по сје тио Ја се но вац и До њу 
Гра ди ну са си ном Сер ге јем. Том при ли ком је об и шао и фо то гра фи сао 
„Ву ки ћа ку ћу“, оста вив ши нам такo ње ну је ди ну фо то гра фи ју. Нај ка сни-
је 1957, ку ћа је сру ше на, док су ста нов ни ци До ње Гра ди не још и ра ни је 
од ни је ли бо дљи ка ву жи цу, ко ју су ис ко ри сти ли да огра де про стор у ко-
јем су др жа ли сто ку.1

Уре ђе ње До ње Гра ди не за по че то je 1975. године, ка да је За ко ном 
о изград њи и фи нан си ра њу про гла ше на за Спо мен-под руч је.2 На ред не 
го ди не је до не сен Про грам уре ђе ња, ко јим је ре гу ли сан из глед и са др жај 
Спо мен-подручјa. Про гра мом ни су пред ви ђе не ни ка кве ре кон струк ци је, 
уз об ја шње ње да „кон цеп ци ја евен ту ал не ре ста у ра ци је или то тал не ре-
кон струк ци је оне мо гу ћу је ква ли те те ко је пру жа умјет нич ка има ги на ци ја 
са вре ме ни јег из ра за, а ко ји на по љу ме мо ри јал ног оби ље жа ва ња ни су ни 
из да ле ка ис ко ри ште ни.“3

 До ња Гра ди на је 1983. го ди не укљу че на у је дин стве но Спо мен-
под руч је Jасеновац, ко је се рас па дом СФРЈ по ди је ли ло на два ди је ла. 
Ово ста ње је до ве ло до по тре бе да се до не се но ви Про грам уре ђе ња Спо-
мен-под руч ја До ња Гра ди на.
 Он је до не сен 2011. го ди не и пред ви ђа но ва кон цеп ту ал на рје ше-
ња, по ко ји ма би „Ву ки ћа ку ћа“ и „При хват ни ло гор“ тре ба ло да бу ду 
пот пу но или дје ли мич но ре кон стру и са ни , у за ви сно сти од рас по ло жи-
вих по да та ка.4

Ре зи ме

Дио се ла До ња Гра ди на је 1975. го ди не За ко ном о из град њи и фи нан си ра њу 
про гла шен за Спо мен-под руч је. Про гра мом уре ђе ња ни су пред ви ђе не ни ка кве ре кон-
струк ци је, та ко да је је дан од обје ка та ко ји су уста ше ко ри сти ле, тзв. „Ву ки ћа ку ћа“, 
озна чен са мо ма лом зе мља ном хум ком. Ова не ве ли ка се о ска ку ћа и ње но дво ри ште 
би ли су огра ђе ни бо дљи ка вом жи цом и том су про сто ру не срет ни љу ди про во ди ли 
по сљед ње ча со ве свог жи во та, че ка ју ћи да бу ду ис ко па не гроб ни це. О ње ном из гле ду 
свје до чи тек не ко ли ко по да та ка ко је су оста ви ли пре жи вје ли ја се но вач ки ло го ра ши, 
као и фо то гра фи ја ко ју је на чи нио др Ни ко ла Ни ко лић при ли ком по сје те До њој Гра ди-
ни 1947. го ди не. Но ви про грам уре ђе ња Спо мен-под руч ја До ња Гра ди на, до не сен 2011, 
пред ви ђа пот пу ну или дје ли мич ну ре кон струк ци ју ове ку ће.

1 Љубан Вукић је аутору рекао да је он 1956/57. срушио кућу и да је материјал 
искористио за нову, коју је правио у непосредној близини.

2 SlužbenilistSRBiH, br. 13/75.
3 ProgramuređenjaSpomenpodručjaDonjaGradina, Sarajevo 1977, 37.
4 Програм уређења Спомен-подручја Доња Градина, Бања Лука 2011.
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Извори и ли те ра ту ра
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СањаРУТИЋ
На род ни му зеј Кру ше вац

ОКУ ПА ТОР СКЕ ОД МА ЗДЕ У КРУ ШЕВ ЦУ
ТО КОМ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

Ап стракт: За вре ме тра ја ње не мач ке оку па ци је, то ком Дру гог свет-
ског ра та, оку па тор је, као вид од ма зде, у Кру шев цу спро во дио стре ља ња ци-
вил ног ста нов ни штва. Пр во стре ља ње је из вр ше но 23. ав гу ста 1941. го ди не, 
ка да је уби јен иле га лац Ве се лин Ни ко лић. Као вид ре пре си је, иза зван де ло ва-
њем чет нич ких и пар ти зан ских је ди ни ца, не мач ка власт је фор ми ра ла ло гор 
за по ли тич ке за тво ре ни ке из кру ше вач ког кра ја. Из овог објек та су то ком ра та 
из во ђе ни за ро бље ни ци и од во ђе ни на стре ља ње. За бе ле же но је о два де се так 
груп них стре ља ња, са бли зу хи ља ду жр та ва. На ме сту стра ти шта је по диг нут 
Ме мо ри јал ни ком плекс Сло бо ди ште, је дан од нај о ри ги нал ни јих спо ме ни ка 
ме мо ри јал не кул ту ре у Евро пи.

Кључ не ре чи: Кру ше вац, Дру ги свет ски рат, ло гор, од ма зде, оку па-
ци ја, стре ља ње, Ме мо ри јал ни ком плекс Сло бо ди ште

Увод

Ме мо ри јал ни ком плекс Сло бо ди ште је је дан од нај о ри ги нал ни-
јих спо ме ни ка ме мо ри јал не кул ту ре у Евро пи. На ла зи се ју го за пад но од 
Кру шев ца, на па ди на ма Баг да ле, не по сред но уз Стра ти ште (ме сто не по-
сред но иза јед ног од ма њих конц-ло го ра, на ко јем је то ком Дру гог свет-
ског ра та стре ља но на сто ти не та ла ца и при пад ни ка чет нич ког и пар-
ти зан ског по кре та из Кру шев ца и око ли не).1 Ре а ли зо ван је ше зде се тих 
го ди на про шлог ве ка, по иде ји књи жев ни ка До бри це Ћо си ћа и про јек ту 
ар хи тек те Бог да на Бог да но ви ћа. Об у хва та око 80 хек та ра, а чи не га при-
ла зна по ља на са хум ка ма стре ља них, спо ме ник и ме сто стре ља ња.2

1 Крушевац, Кру ше вац 1988, 224.
2 Ж. Ро ме лић, „Сло бо ди ште-зна че ње и по ру ке“, Зборник ЕИ САНУ, Бе о град 
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Што се са мог Спо ме ни ка ти че, Бог да но вић сим бо ли ку раз ра ђу-
је у але го ри ју, са сло же ним идеј ним сло јем. Ци клус Жи вот – Не жи вот 
(смрт) – Жи вот пре но си се на он то ло шки ни во. Би ће – Не би ће – Би ће, не 
та ко бли ско за ми сли пред ла га ча.

Ком плекс тре ба да је уро њен у пре део, да се је два при ме ћу је са 
стра не, са чи њен од зе мље, тра ве и не ба (ка сни је ка ме на), у ства ри да из-
гле да као пра ва кон фи гу ра ци ја, те је, до ста ка сни је, на зван и еко ло шким 
спо ме ни ком. Бог да но ви ће ва це ли на ће, то ком до град ње, по при ми ти из-
глед ан тич ког све ти ли шта, до бро укло пље ног у спо ме нич ку кул ту ру 
два де се тог ве ка. Ка пи ја сун ца је гра нич ник из ме ђу спољ њег и уну тра-
шњег де ла Спо ме ни ка. Од ње се мо же кре ну ти у До ли ну жи вих (ам фи те-
а тар), а ста зом, ка сни је на зва ном Ста за ме ди та ци је, у сам, по ло ка ци ји и 
сми слу нај ва жни ји део, До ли ну по ште. Нат пи си украт ко го во ре о на ме-
ни: „У име жи вих“, за тим на во де нич ном ка ме ну „Хлеб и сло бо да исто 
су на ма“, „Под овим не бом, чо ве че, ус пра ви се“. Аутор До ли ну по ште 
ис пу ња ва са 12 (сим бо ли чан број) ка ме них ра ши ре них пти чи јих кри ла, 
ко ја асо ци ра ју на лет у не бо, тј. сло бо ду. То су сим бо ли умр лих (или њи-
хо вих ду ша), ко ји оста вља ју по ру ке по ко ље њи ма, на ду у жи вот, у да љу 
бор бу и стра да ње. Скулп ту ре кри ла су, у ства ри, сти ли зо ва ни стећ ци.1

Спо ме ник пред ста вља за ми шље ну лоп ту, чи ја до ња по лу лоп та 
(кон кре тан спо ме ник) пред ста вља ре а лан свет бор би, жр тву, али и ра-
дост жи вље ња, стре мље ња, ства ра ња, на сле ђа. По глед из До ли не по ште 
упу ћен ка не бу (гор ња по лу лоп та) по ве зу је ове две по ло ви не у круг жи-
вот ног и ко смич ког ци клу са за тво рен у бес кра ју и веч но сти. По сма тра чу 
се чи ни да се на ла зи у ме ху ру, чи је гра ни це не мо же ја сно да од ре ди.

Пр ви да ни ра та

На ста ја ње кру ше вач ког ло го ра би ло је ду го и по мно го че му по-
себ но. Ни је фор ми ран у пр вим ме се ци ма не мач ке оку па ци је Ју го сла ви је 
у Дру гом свет ском ра ту, као мно ги дру ги, већ знат но ка сни је. Пут на ста-
ја ња је по чео бом ба ма ко је су 6. апри ла 1941. го ди не, на дан об ја ве ра та, 
не мач ки бом бар де ри и ју ри шни лов ци ба ци ли на вој ну фа бри ку „Оби-
ли ће во“ на пе ри фе ри ји Кру шев ца. Ави о ни су на и шли са ис точ не стра не, 
пре ле те ли су се ла Де ди ну и Ја си ку, он да на пра ви ли за о крет, не оба зи ру-

2008, 95-100.
1 Ј. Ђи нов ски, „Сло бо ди ште – или жи ви за мр тве“, Путевикултуре–часописза

културуиуметност11, Кру ше вац 2008, 145-146.
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ћи се на сла бу про тив а ви он ску од бра ну, и у бри шу ћем ле ту бом бар до-
ва ли фа бри ку. По што се у овој фа бри ци про из во дио ба рут, за не ко ли ко 
тре ну та ка је све би ло пре кри ве но ва тром и ди мом. Рад ни ци фа бри ке су 
не што ра ни је на пу сти ли по сао, а ста нов ни ци окол них ку ћа из бе гли у бр-
да. Би ло је не ко ли ко мр твих и ра ње них.1

Три на е стог апри ла, сeдам да на од об ја ве ра та, не мач ке тру пе су 
ушле у Кру ше вац. Град је та да по стао се ди ште Крај ско ман де, нај ви ше 
оку па ци о не упра ве за округ, ко ја је фор ми ра на истог да на ка да су тру пе 
за у зе ле град. Те ри то ри ја под ње ном упра вом про сти ра ла се на шест сре-
зо ва кру ше вач ког кра ја: кру ше вач ки и ра син ски (се ди ште у Кру шев цу), 
ра жањ ски (у Ра жњу), ко па о нич ки (у Бру су), жуп ски (у Алек сан дров цу) 
и тем нић ки (у Вар ва ри ну).

Крај ско ман да је пред ста вља ла вој ну, при вред ну и по ли тич ку 
уста но ву. У свом са ста ву је има ла је дан пе ша диј ски ба та љон. Ко ман дант 
ба та љо на био је ка пе тан Шир холд. Кра јем 1942. го ди не, овај ба та љон је 
оти шао из Кру шев ца, а на ње го во ме сто je до шао ба та љон хи по по ли ци-
је. У окви ру Крај ско ман де се на ла зио и је дан по сад ни ба та љон, чи ји је 
ко ман дант био ма јор Вил дер мунд.

Све те је ди ни це су би ле ста ци о ни ра не у Кру шев цу. У сре ским 
ме сти ма их ни је би ло. Сеп тем бра 1941. го ди не, у Кру ше вац је при спео и 
по ли циј ски ба та љон од 500 љу ди. До по чет ка 1943, не мач ке сна ге у кру-
ше вач ком кра ју има ле су пре ко 1.500 љу ди.

Крај ско ман да је би ла сме ште на у згра ди бив ше оп шти не. Пр ви 
њен ко ман дант био је ка пе тан Зиг фрид Ха зе. Ње га је у ју лу 1941. го ди-
не за ме нио ка пе тан Клеп фел. Од но вем бра 1941. до по чет ка 1943. го ди-
не, крај ско ман дант је био ка пе тан Шол дер, док тор хе ми је и про фе сор 
уни вер зи те та у Не мач кој. Ње га је за ме нио ма јор Лу двиг Кни, ју ве лир из 
Мин хе на, ко ји је остао на ду жно сти до кра ја ра та.

У са став Крај ско ман де је ула зи ла и ко ман да фелд жан дар ме ри је, 
ко јој је спе ци јал ни за да так био су зби ја ње по ли тич ког кри ми на ла. Ко-
ман да фелд жан дар ме ри је је на са мом по чет ку оку па ци је би ла сме ште на 
у не ка да шњој згра ди бер зе ра да, а ка сни је је пре шла у згра ду Крај ско-
ман де. Пр ви њен ко ман дант био је под о фи цир Ки наст, а за тим по руч ник 
Ште фан.

Нем ци су власт ве о ма бр зо ус по ста ви ли. От по ра ни је би ло. Раз о-
ру жа ње ју го сло вен ске вој ске и хап ше ње ње них вој ни ка и офи ци ра из вр-
ше но је бр зо и ефи ка сно. Не мач ке па тро ле су ви ше да на не пре ста но кр-
ста ри ле дру мо ви ма, а на мо сто ви ма, рас кр сни ца ма и ва жним пре ла зи ма, 

1 K. Milosavljević, TamogdejeSlobodište, No vi Sad 1969, 9-10.
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би ле су по ста вље не за се де.
Крај ско ман да је ус по ста ви ла два при хват на цен тра за за ро бље ни-

ке. Је дан се на ла зио у ка сар ни бив шег XII пу ка, а дру ги у не до вр ше ној 
згра ди у ко јој је тре ба ло да бу де Ка зне ни за вод. Оба објек та су Нем ци 
бр зо на пу ни ли вој ни ци ма и офи ци ри ма ју го сло вен ске вој ске. Уку пан 
број за тво ре ни ка из но сио је око 4.000. По сле не ко ли ко да на, за ро бље ни-
ке су ин тер ни ра ли у Не мач ку.

Све је ишло она ко ка ко су Нем ци пла ни ра ли. От по че ла су са ра-
дом сре ска на чел ства. На ста ва у шко ла ма, пре ки ну та ра том, об но вље-
на је. Од при пад ни ка бив ше жан дар ме ри је, не мач ка власт је фор ми ра ла 
Окру жни жан дар ме риј ски од ред. За ко ман дан та је по ста вљен ма јор Бог-
дан Чан кић, ко га је ка сни је за ме нио ма јор Ра до ван По по вић. На те ри то-
ри ји окру га је обра зо ва но се дам на ест жан дар ме риј ских ста ни ца, са око 
300 жан дар ма. Од ли ца не мач ког по ре кла, фор ми ра на је ор га ни за ци ја 
Кул тур бунд. Пр ви пред сед ник ове ор га ни за ци је био је От мар Стра шек, 
рад ник кру ше вач ке фа бри ке ва го на.1

Не мач ким на па дом на Со вјет ски Са вез, 22. ју на 1941. го ди не, рат 
је ушао у но ву фа зу.2 Овај на пад је иза звао ра ди ка лан пре лом у то ку 
Дру гог свет ског ра та. Не по сред но по сле овог до га ђа ја, у Кру ше вац су 
сти гли спе ци јал ни иза сла ни ци Упра ве мо рав ске ба но ви не ра ди су зби-
ја ња де струк тив них ак ци ја ко му ни ста. Се ди ште Упра ве ба но ви не би ло 
је у Ни шу. За да так иза сла ни ка се са сто јао у то ме да без у слов но спре че 
сва ку ко му ни стич ку ак ци ју. У вре ме по след њих пар ла мен тар них из бо ра, 
Кру ше вац је пред ста вљао јед но од упо ри шта опо зи ци је, а ко му ни сти су 
има ли ма сов ну пар тиј ску ор га ни за ци ју.3

До ра та је у Кру шев цу жи ве ло не ко ли ко је вреј ских по ро ди ца, ко-
је су оста ле у гра ду и по сле до ла ска не мач ких тру па. Оче ки ва ло се да ће 
Нем ци кре ну ти са хап ше њем, као што су то чи ни ли у оста лим ме сти ма. 
Об ја вљи ва не су ве сти о хап ше њу Је вре ја у Бе о гра ду, али ов де ни су би ли 
уз не ми ра ва ни. Све до ок то бра. Ни је утвр ђе но за што.

У јед ном кра ју Кру шев ца се на ла зи ло на се ље Ро ма, Ци ган-ма ла. 
Као и Је вре ји, Ро ми су би ли под уда ром Не ма ца, али су у том тре нут ку и 
они су оста ли по ште ђе ни.4

Кру ше вац и око ли на су би ли пре пла вље ни рат ним из бе гли ца ма. 
Пре ма за бе ле же ном по дат ку у ли сту „Но во вре ме“, по чет ком ју ла их је 

1 Исто, 10-11.
2 B. Pe tra no vić, IstorijaJugoslavije1918-1978, Be o grad 1978, 191.
3 К. Ми ло са вље вић, н.д., 12.
4 Исто, 14.
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би ло око 2.350. Из бе гли це су до ла зи ле из Хр ват ске, Вој во ди не, Сло ве ни-
је, Бо сне и Хер це го ви не, као и са Ко со ва и Ме то хи је.1

Пр ве жр тве не мач ке оку па ци је у Кру шев цу

Пр ва жр тва Не ма ца у Кру шев цу био је Ве се лин Ни ко лић, ли мар-
ски рад ник. По сле ак ци је на же ле знич кој ста ни ци, у ко јој су, усред да на, 
три ско јев ца за па ли ли но ви не „Но во вре ме“ и не мач ке но ви не „До на у-
цај тунг“, при пре ма не су но ве ак ци је. Ни ко лић се на ла зио у гру пи ко ја је 
има ла за да так да 22. ав гу ста за па ли скла ди ште бен зи на у гра ду. По сле 
не у спе ха ак ци је, он је ухап шен. Ни је по зна то ка ко је те кла ис тра га, али 
се све од и гра ло крат ко и бр зо. Ис под Баг да ле, на ме сту где је са да Сло-
бо ди ште, Ве се лин Ни ко лић је стре љан.2 На кон стре ља ња, Нем ци су га 
обе си ли код Спо ме ни ка ко сов ским ју на ци ма, 23. ав гу ста 1941. го ди не.

Удру же не чет нич ке и пар ти зан ске сна ге су 22. сеп тем бра 1941. 
го ди не из вр ши ле на пад на не мач ки гар ни зон у Кру шев цу. У на па ду су 
уче ство ва ли чет нич ки од ред ма јо ра Дра гу ти на Ке се ро ви ћа и ра син ски 
пар ти зан ски од ред. Бор ба је тра ја ла је дан дан. Нем ци ма је бр зо сти гло 
по ја ча ње, па су на пад ла ко од би ли. Ни је по знат та чан број по ги ну лих не-
мач ких вој ни ка, али се го во ри ло да ће Нем ци за од ма зду стре ља ти 2.700 
ли ца (1.500 из кру ше вач ког и ра син ског сре за, 700 из ко па о нич ког и 500 
из жуп ског). Чим је на пад од би јен, не мач ки вој ни ци су се рас тр ча ли по 
ули ца ма у ко ји ма су бор бе би ле нај ин те зив ни је, уби ја ли, упа да ли у ку-
ће, из во ди ли љу де. Нај ви ше за ро бље ни ка је од ве де но на Баг да лу и стре-
ља но. Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, 23. сеп тем бра 1941. го ди не је на 
Сло бо ди шту уби је но 57 љу ди.3

У скла ду са про кла мо ва ном од лу ком да ће за јед ног уби је ног не-
мач ког вој ни ка би ти уби је но сто ли ца, не мач ка вој ска је кре ну ла да хап-
си ста нов ни штво Кру шев ца. Та да су хап ше ни и Је вре ји, са мо му шкар ци. 
Пр ви ухап ше ни при пад ник је вреј ске за јед ни це у Кру шев цу звао се Ма-
јер. У за тво ри ма су за др жа на са мо ли ца за ко ја је по ли ци ја сум ња ла да 
су има ла ве зе са на па дом на не мач ки гар ни зон. Је дан део за тво ре ни ка је 
од ве ден на же ле знич ку ста ни цу и упу ћен у ни шки ло гор на Цр ве ном Кр-
сту. Сма тра се да их је би ло око 80. Пси хо зу не из ве сно сти и стра ха на гло 

1 К. Ра дић, Крушевачки округ у рату 1941-1945, ка та лог из ло жбе, Кру ше вац 
1991, 3. 

2 К. Ми ло са вље вић, н.д., 16-17.
3 Исто, 18-19.
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је по ве ћа ло стре ља ње на Буб њу, стра ти шту код Ни ша, 21. ја ну а ра 1942. 
го ди не. Та да су стре ља на 24 за тво ре ни ка, а истог ме се ца је је дан део ус-
пео да се спа си при ли ком бек ства гру пе ло го ра ша, док су не ки пу ште ни.1

Упу ћи ва њем та ла ца у ни шки ло гор, ни је пре стао та лас хап ше ња. 
Кон тро ла је по ја ча на, а ис пра жње ни за тво ри су по но во пу ње ни. Де ша ва-
ло се да су из за тво ра пу шта ни ко му ни сти, а као та о ци стре ља ни се ља ци.

Кра јем 1941. го ди не, уки ну те су ба но ви не и њи хо ве упра ве, а 
фор ми ра ни окру зи и окру жна на чел ства. Кру ше вац је по стао се ди ште 
Окру жног на чел ства за округ кру ше вач ки, чи ја се те ри то ри ја по кла па ла 
са те ри то ри јом Крај ско ман де. Окру жни на чел ни ци у Кру шев цу су би ли: 
Иван Ђур ђе вић (до кра ја 1942. го ди не), Алек си је Шо шкић (до апри ла 
1943), Ду шан Мар ко вић (до ју ла 1943) и Ра до ван Па вло вић (до кра ја ра-
та).2

Бу гар ске је ди ни це су, по одо бре њу Хи тле ра, по че ле са ула ском у 
Ју го сла ви ју 19. апри ла 1941. го ди не. Њи хов до ла зак је усле дио на осно-
ву „Смер ни ца“ о по де ли Ју го сла ви је, об ја вље них 12. апри ла, и до го во-
ра ми ни ста ра ино стра них по сло ве не мач ког Ја о ки ма фон Ри бен тро па и 
ита ли јан ског Га ле а ца Ћа на у Бе чу 21. и 22. апри ла.3 Бу гар ске оку па ци-
о не тру пе, у ја чи ни јед ног пу ка, сти гле су у кру ше вач ки крај 1. ја ну а ра 
1942. го ди не. По до ла ску у Кру ше вац, сме ште не су у ка сар ну.

Фор ми ра ње ло го ра под Баг да лом

Та кве су би ле при ли ке у овом кра ју пре не го што је не мач ка власт 
ре ши ла да фор ми ра ло гор за по ли тич ке за тво ре ни ке из кру ше вач ког 
окру га. У вре ме за тва ра ња та ла ца ко ји су би ли осум њи че ни за на пад на 
Кру ше вац, по ка за ло се да по сто је ћи за тво ри не мо гу да при ме ве ћи број 
за тво ре ни ка. За твор ски про стор је по чео да пред ста вља озби љан про-
блем за не мач ку власт. Упу ћи ва ње за тво ре ни ка у ни шки ло гор ства ра ло 
је мно ге те шко ће, на ро чи то у по гле ду во ђе ња ис тра ге.

Та чан да тум до но ше ња од лу ке о осни ва њу ло го ра у Кру шев цу 
ни је по знат. До ку мен ти о то ме ни су са чу ва ни, али су де ћи по ра до ви ма 
на адап та ци ји и при пре ма њу не до вр ше не згра де, на ме ње не за Ка зне ни 
за вод, мо же се за кљу чи ти да се то до го ди ло по чет ком де цем бра 1941. 

1 М. М. Ми ло ва но вић, ЛогорнаЦрвеномКрстууНишу, Бе о град 1983, 129-132.
2 К. Ми ло са вље вић, н.д., 26.
3 Ж. Ни ко лић, ЈугоисточнаСрбијауреволуцији1941-1945, Бе о град 1979, 18-19.
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го ди не.1

Уда ље на око два ки ло ме тра од цен тра гра да, из ме ђу баг дал ске 
ко се и дру ма, згра да је по све му би ла по год на за ло гор. Око ње се про-
сти ра ла оп штин ска утри на. Пре не го што је по диг ну та, на том ме сту се 
на ла зио воћ но-ло зни ра сад ник, ко ји је у ме ђу вре ме ну про пао. Згра ду је 
за Ка зне ни за вод зи да ло Ми ни стар ство прав де Кра ље ви не Ју го сла ви је.

Обј екат је гр ађен са пл аном да у њ ему б уде см ештен З авод за 
р об иј аше ос уђ ене на вр еме нске к азне до пет г од ина. Гра дња је з ап оч ета 
1935. г од ине. Исте г од ине је кр уш ева чки п осл аник М илан С им он овић 
п остао м ин истар пра вде у т ад ашњој вл ади, па је ир они чно т ум ач ено да 
је ова згр ада „дар м ин истра св оме кр ају, уз з ахва лност за ук аз ано п ов ер-
ење“.2 Пр ој екат је пре дв иђао п од из ање в ише згр ада. М еђ утим, до р ата је 
с аз ид ана с амо је дна, тзв. Ср ед ишња, к оја ипак н ије до кр аја з ав рш ена. 
Р ад ови су пр ек ин ути пред рат, в ер ова тно услед ф ина нси јских п от ешк-

оћа. П ост ављен је кров, и згр ађен с истем р еше тки у хо дн иц има и на пр-
оз ор има, угр ађ ена ст ол ар ија. З а уз им ала је п ол ожај дуж п ута, окр ен ута 
ка и ст оку и др уму, в ис ине два спр ата с пр из емљем. О бл ика шта мп аног 
сл ова Е, ч ији су кр ак ови окр ен ути ка з ап аду, у ком пра вцу се, на дв еста 
м ет ара уд аљ ен ости, у зд иже Ба гда лска к оса. Гла вни улаз у згр аду в одио 
је од др ума.

Обј екат је у п оче тку имао пр ихва тне, пр итво рске и з атво рске 
фун кц ије. Од д еце мбра 1941, фун кц ија З ав ода је б ила в ез ана и скљ уч иво 
за спр ов ођ ење О дл уке н ема чке вл асти о осн ив ању л ог ора у Кр уше вцу.

Р ад ови на д ов рш ав ању, о дн осно ада пт ац ији згр аде З ав ода о тп-
оч ели су о дмах и око нч ани су т оком ма рта 1942. г од ине. Обе зб еђ ене су 
пр ост ор ије за стр ажу, и стр агу, исл еђ ив ање, б ат ин ање и око оса мд есет 

1 К. Ми ло са вље вић, н.д., 27.
2 Исто, 27-28.
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з атв ор ени чких с оба. Еле ктри чно осв етљ ење је ом ог ућ авао в ел ики агр-
егат см ештен у п одр уму. Сва и зл азна вр ата, сем гла вних, з аз ид ана су. 
П оди гнут је и огра дни зид са б одљ ик авом ж ицом, к оји је са и сто чне стр-
ане ч увао дв ор иште л ог ора, д уго 60м и ш ир око 20м. Обј екат, огра дни 
зид, к ап ија, вр ата и пр оз ори, све је б ило об ој ено та мно с ивом б ојом, пр-
е ур еђ ено и н ово, спре мно да пр ими з атв ор ен ике.1

У с ач ув аним д ок уме нт има се н а ил ази на в ише н аз ива за овај 
л огор: Ко нце нтр ац и они л огор, П ол ити чки л огор, Гла вни з атвор, а у н ар-
оду је био и остао н азив К азн ени з авод или с амо З авод. К ако је по фун-
кц ији то био пр ет ежно л огор, с амо је тај н азив з ад ржан.2

За ра зл ику од др угих л ог ора, кр уш ева чки н ије имао п осе бну упр-
аву. К ома ндир в ода је ист овр ем ено пре дст ављао и к ома нда нта л ог ора. 
Ту д ужност је об ављао н аре дник, би вши жа ндарм, м еђу з атв ор ен иц има 
п ознат као Ц рн ог орац.

Из овог обје кта су т оком р ата з ар обљ ен ици и зв ођ ени на стр ељ-
ање по дно о бро нка Ба гд але. З аб ел еж ено је око дв ад есет гру пних стр-
ељ ања, са бл изу х иљ аду ж рт ава. Дв ад есет г од ина по з ав рше тку Др угог 
све тског р ата, 19. ј уна 1965, на пр ост ору на к ојем су в рш ена стр ељ ања 
п оди гнут је, о дл уком Ску пшт ине о пшт ине Кр уш евац, М ем ор ија лни ко-
мплекс Сл об од иште.3

Д ани ха пш ења и стр ељ ања

У ма рту 1942. г од ине, кр уш ева чке ул ице су осв ан уле о бл епљ-
ене пл ак ат има. П ор уке на њ има су б иле пр ок ом ун исти чке. Ев иден тно је 
б ило да су а кц ију спр ов ели кр уш ева чки к ом ун исти. Из стр аха да Не мци 
то не с азн ају, во јн ици Ср пске д ржа вне стр аже, к оји су п атр ол ир али ул-
иц ама, ск ид али су пл ак ате. Укл ањ ање је и зв ед ено б рзо, али д ог ађај н ије 
м огао ост ати с акр ивен. Овај д ог ађај је п осл ужио као п овод да п ол иц ија, 
по н ема чкој н аре дби, спр ов еде ха пш ења. П ошто н ису ра сп ол аг али та-
чним п од ац има, ха пш ена су л ица к оја су се н ал аз ила под пр исм отром 
због су мње да су р ан ије им ала в езе са к ом ун ист има.4

Две н ед еље к асн ије, з адат је још ј едан уд арац н ема чким вл аст има. 

1 Д. Ра шко вић, Васпитно-поправнидомКрушевац–60годинапостојањаира-
да:1947-2007, Кру ше вац 2007, 13.

2 К. Ми ло са вље вић, н.д., 28.
3 Д. Ра шко вић, н.д., 14.
4 К. Ми ло са вље вић, н.д., 33.
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См атра се да је тр ид ес етак мл ад ића ст уп ило у па рт иза нски о дред. П ол-
иц ија је п он ово д об ила н ар еђ ење да ха пси, а у п омоћ је п озв ана и Спец-
ија лна п ол иц ија из Б е огр ада, ч ији су аге нти д ошли у Кр уш евац п оче-
тком м аја. Ха пш ења су н аст ављ ена у м ају и ј уну, а л огор се б рзо п унио.1

П осле кра тког з ад рж ав ања у з атв ор има у гр аду,2 где су об ављ-
ана п рва с асл уш ања, в ећ ина з атв ор ен ика је пр еб ац ив ана у л огор, на јч-
ешће и зј утра и ув ече. Т ада још н ису в рш ена стр ељ ања. Док су л ица к оја 
су сл али у З авод пр ев оз или, оне к ој има су о др ед ишта б или др уги л ог-
ори (Ниш, Б е оград, Н ема чка) спр ов од или су до ст ан ице п еш ице, в ез ане. 
Т ако је ст ано вн иштво зн ало где им о дв оде с угр ађ ане.3

До д ол аска аг ен ата Сп ец ија лне п ол иц ије из Б е огр ада, р ежим 
у л ог ору н ије био н ар оч ито строг. Иако су стр аж ари м ахом б или т ол-
еран тни пр ема з атв ор ен иц има, б ило је м еђу њ има и оних к оји су св оју 
д ужност в е ома с ав есно об ављ али. О тп оч ињ ањем и стр аге, н аст ај ала је 
с асвим др уга с ит у ац ија. Св аког д ана су из гр ада у л огор д ол аз или аге-
нти. П ост уп али су св ир епо, али з атв ор ен ици н ису н ишта пр изн ав али. 
Д ог од ило се оно што је чу дно и п ом ало н ев ер ова тно, љ уди из б е огра дске 
сп ец ија лне п ол иц ије, и ск усни и стр аж ит ељи, г от ово н ишта н ису с азн-
али.4

Оч ек ив ало се да ће мн оги уха пш ени б ити стр ељ ани, д ог од ило се 
с упро тно – в ећ ина је б ила п ушт ена. М еђ утим, н еки од з атв ор ених н ису 
и зб егли пр еб ац ив ање у л огор на Б ањ ици. У п рвој н ед ељи н ове мбра, у 
л огор на Б ањ ици је спр ов ед ена гр упа од 12 т ал аца из Кр уше вца и ок ол-
ине. Ш ест ор ица од њих су стр ељ ана 25. д еце мбра 1942. г од ине.5

К ом ун исти су 28. о кт обра 1942. о рг ан из ов али н апад на л огор, 
к оји се з ав ршио н е усп ехом, али је ипак, у ко мб ин ац ији са два усп ешна 
н ап ада на бо лн ицу и осл об ађ ањем н ек ол ико з атв ор ен ика, о дје кнуо кр-
уш ева чким кр ајем. Н ап ади на бо лн ицу су и зв ед ени у два м аха: 10. се пте-
мбра и 9. о кт обра 1942. У том п ер и оду су л икв ид ир ана и ч ет ири аге нта 
усред гр ада.6 П осле овог н ап ада, к ома нда Ср пске д ржа вне стр аже је п ој-

1 Исто, 34.
2 У Кру шев цу су до ра та по сто ја ла два за тво ра: сре ски и окру жни. Сре ски за-

твор се на ла зио не да ле ко од Спо ме ни ка ко сов ским ју на ци ма. Би ла је то ста ра при зем-
на згра да за ста но ва ње, по диг ну та пре Пр вог свет ског ра та. Окру жни суд ски за твор се 
на ла зио та ко ђе у бли зи ни Спо ме ни ка, иза згра де Су да. Тај за твор је по диг нут не што 
ка сни је од сре ског. Ка да су не мач ке тру пе ушле у град, оба за тво ра су би ла пра зна.

3 К. Милосављевић, н.д., 35-36.
4 Исто, 45-46.
5 S. Be go vic, LogornaBanjici1941-1945, Be o grad 1989, 334.
6 С. Бо јић, РасинскиНОПодред, ка та лог из ло жбе, Кру ше вац 1975, 4.
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ач ала обе зб еђ ење, а ист овр ем ено су кр ен уле гл ас ине да ће ч ув ари згр-
аде л ог ора уб уд уће б ити н ема чки и б уга рски во јн ици. У н ове мбру 1942, 
л огор се пр азнио. З атим је је дна б уга рска ј ед ин ица о др еђ ена да з ам ени 
Ср пску д ржа вну стр ажу у обе зб еђ ив ању л ог ора, а Упр аву л ог ора су пр-
е уз ели Не мци.1

Д ани см рти

Кр ајем 1942. г од ине, Н ема чка је п оч ела да т рпи п ор азе на р ат-
ишту. К ако би м огла све ра сп ол ож иве сн аге к оје је д рж ала у Ј уг осл ав ији 
да усм ери на у зд рм ане фро нт ове, н ема чка к ома нда је пр е уз ела ене рги чне 
а кц ије у ц иљу по тп уног ун ишт ења о тп ора. То се ос ет ило и у кр уш ева-
чком кр ају. П оч етак ових а кц ија Не мци су об ел еж или на в е ома бр ут алан 
н ачин з ап али вши Кр иву Р еку2 12. о кт обра 1942. г од ине, у к ојој су п об-
или ск оро све ст ано вн иштво (око тр иста љ уди). Ра злог овом м ас акру је 
то што се у с елу н ал азио штаб че тни чког к ома нда нта К ес ер ов ића. У кр-
уш ева чком кр ају су од т ада па до кр аја р ата тр ај але к рв аве р епр ес ал ије 
н ема чких тр упа.3

Уб рзо по пр ел аску упр аве л ог ора под Ба гд алом у н ема чке р уке, у 
л огор су ст игли н ови з атв ор ен ици. Г ест апо је ха псио Кр уш евљ ане под 
су мњом да с ар ађ ују са о тп ором. З атим су п оч еле о дм азде.

Иза згр аде л ог ора, на с амој ба гда лској п ад ини, п ост ој али су ост-
аци во јног стр ел ишта, на к оме су во јн ици н ек ад ашњег 12. ј уг осл ове нског 
п ука в ежб али г ађ ање. Б рдо је б ило з ас еч ено за м ете. На овом м есту су 
Не мци п оч ели да стр ељ ају з атв ор ен ике. Р ан ије су под Ба гд алом об ављ-
ана п ој ед ина чна стр ељ ања.

Је дно од м асо вних стр ељ ања, к ол ико је то м огло б ити утв рђ ено, 
и зв рш ено је 5. д еце мбра 1942. г од ине. П овод за ово стр ељ ање пре дст-
ављао је д ог ађај од 19. н ове мбра 1942. г од ине, к ада је ј едан н ема чки 
во јник „о дв еден“ у Ку пце код Бр уса. Као о дг овор на ово, Не мци су о бј-
ав или с ао пшт ење: „П ошто се овај н ема чки во јник до 5. д еце мбра н ије 
вр атио, стр ељ ано је 5. д еце мбра сл ед ећих 5 к ом ун иста и 5 пр ист ал ица 
Др аже М иха јл ов ића. У сл уч ају да се о дв ед ени н ема чки во јник ни у м еђ-
увр ем ену не вр ати, б иће стр ељ ано 10. XII, 15. XII, 20. XII, 25. XII још 
по д есет уха пш ених к ом ун иста и пр ист ал ица Др аже М иха јл ов ића из кр-

1 К. Ми ло са вље вић, н.д., 60-61.
2 Кри ва Ре ка је ма ло се ло на Ко па о ни ку.
3 Б. Ков ба ско, КриваРека, Кру ше вац 1971, 72-74.
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уш ева чког и л еск ова чког кр аја.“ С ао пшт ење је по тп исао з ап ове дник у 
С рб ији Б адер.1

Н ема п од ат ака да ли су стр ељ ања в рш ена с амо у Кр уше вцу или 
и на још н еким стр ат ишт има у С рб ији (Ниш, Б е оград). У с амом с ао пшт-
ењу ст оји да ће б ити стр ељ ана и л ица из л еск ова чког окр уга, па се м оже 
з акљ уч ити да је с амо ј едан део т ал аца стр ељан у Кр уше вцу. Н аре дно 
стр ељ ање се д ог од ило 12. д еце мбра, к ада је стр ељ ано д есет л ица. Стр-
ељ ања су и д аље в рш ена схо дно пре тхо дно и зд атом с ао пшт ењу (15, 20. и 
25. д еце мбра). П оче тком н аре дне г од ине, 22. ј ан у ара, уб иј ена су 22 л ица. 
Стр ат иште са н ал аз ило на дв еста м ет ара од л ог ора, а стр ељ ања су в рш-
ена оби чно у з ору.2

За ра зл ику од 1942, к ада је на јв ише з атв ор ен ика б ило из гр ада, 
Не мци су током јануара, фебруара и марта 1943. г од ине л огор п ун или 
љ уд има са с ела. А стр ељ ања иза згр аде л ог ора су н аст ављ ена. Пр ема 
и зв ешт ају Окр ужног н аче лства, 12. ф ебр у ара је стр ељ ано 10 л ица. З атв-
ор ени у л ог ору су на јстр ашн ије тр ену тке пр ож ивљ ав али у д ан има п осле 
19. ф ебр у ара, „к ада се пр оч уло да су Не мци н егде и зг ин ули“. До с ук оба 
Н ем аца и Р аси нског па рт иза нског о др еда д ошло је 19. ф ебр у ара у с елу 
Сл ат ина (на Ј астре пцу).3 Т ачан број п ог ин улих па рт из ана н ије п ознат, а 
Не мци су им али ч ет ири м ртва и с едам р ањ ених. С ело су Не мци з ап ал-
или, а ј ед ан аест м ешт ана п об или. Из с ао пшт ења Окр ужног н аче лства 
се в иди да су н ема чке вл асти тр аж иле о дм азду над 375 љ уди. У кр уш-
ева чком кр ају је н аст ала в ел ика у зб уна, али н ису п озн ати д ет аљи к акав 
је био и сход. Зна се ј ед ино да у то вр еме н ије б ило в ећег м асо вног стр-
ељ ања крај л ог ора. М ожда је о дм азда овим п ов одом и зв рш ена на н еком 
др угом стр ат ишту у С рб ији.4

Пр ема ра сп ол ож ивим п од ац има, пет д ана п осле 12. ф ебр у ара, 
к ада је б ило уб иј ено д есет л ица, иза л ог ора их је стр ељ ано још д есет.

Због н ед оста тка а рх иве Г ест апоа и л ог ора, ост ало је не обј ашњ-
ено з ашто су Не мци о вд ашње з атв ор ен ике п он екад сл али у б ањи чки 
л огор, од к ојих је в ећ ина т амо стр ељ ана. Уп ор едо са н ема чким т ер ором, 
тих д ана је у Кр уше вцу п очео, ч ини се окру тн ији, б уга рски т ерор. Ипак, 
он н ије имао н ик акве в езе са л ог ором под Ба гд алом.

За то вр еме, Не мци н аст ављ ају са е гз ек уц иј ама код л ог ора. Дв ан-
аест л ица је стр ељ ано 6. ма рта, а 25. ма рта још д есет, да би 17. апр ила и 

1 К. Ми ло са вље вић, н.д., 72.
2 Исто, 73-75.
3 Ж. Ни ко лић, н.д., 280-281.
4 К. Ми ло са вље вић, н.д., 76-78.
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12. м аја б ило стр ељ ано још по д ес ет оро љ уди. Н акон ха пш ења п оче тком 
ј уна, усл ед ило је стр ељ ање 8. ј уна. Н акон овог стр ељ ања Не мци н ису 
и зд али с ао пшт ење, али се пре тп ост авља да је т ада ж ивот и зг уб ило 32 
л ица.1

На јтр аги чн ији д ани у л ог ору су усл ед или две н ед еље к асн ије, 
и зн ена дним пр исп ећем б уга рских ј ед ин ица 20. ј уна. П отом су у л огор 
ст игле и н ема чке п ол ици јске ј ед ин ице, а о нда су се о вде н аст ан или и 
г ест апо вци. Т ада је кр ет ање ц ив ила др умом и у бл из ини л ог ора з абр ањ-
ено, а љ уди су у л огор д ов ођ ени од ј утра до мр ака, што је тр ај ало г от ово 
с едам д ана. Бл изу 500 љ уди је з атв ор ено, из Кр уше вца око сто, а ост атак 
је з ар обљен у око лним с ел има. Не мци су спр ем али стр ашну о дм азду.

Као п овод за ха пш ење, Не мц има је п осл ужио д ог ађај к оји се д есио 
17. ј уна код с ела Ћ ел ије, на др уму Кр уш евац–Брус, дв ад есет к ил ом етра 
од Кр уше вца. Два к ам и она н ема чке во јске су н а ишла на з ас еду је дне 
ч ете Р аси нског па рт иза нског о др еда и в ода Т опли чког па рт иза нског о др-
еда, к оји су се тог д ана н ал аз или у с елу. Н акон кра тке бо рбе, п ог ин уло је 
и р ањ ено в ише н ема чких во јн ика. Ј едан к ам ион је з ап аљен, док је др уги 
пр обио з ас еду и пр од ужио д аље. За пр ет рпљ ени п ораз, Не мци су се св-
ет или ст ано вн иштву. Н аре дбу о о дм азди је и здао г ен ерал Мај снер, в иши 
в ођа СС тр упа и п ол иц ије.2

Окр ужни н аче лник је у свом и зв ешт ају ов ако оп исао д ог ађај: „17. 
ј уна у 8. 30 код с ела Ћ ел ије срез Р аси нски од стр ане н еп озн атих к ом ун-
иста б ила су н апа дн ута два н ема чка к ам и она у к ој има је б ило 42 во јн ика 
и 5 гр ађа нских л ица а к оји су ишли у Брус р ади р екв из иц ије в ина. Овом 
пр ил иком ба нд ити су из з ас еде отв ор или в атру на к ам и оне. Б иле су п ост-
ављ ене две з ас еде и то је дна са три аут ома тска ору жја а др уга с је дним. 
При овом н ап аду п осле кр аће бо рбе п рви к ам ион се пр обио и пр од ужио 
за Брус где је ст игао са два р ањ ена и је дним п ог ин улим н ема чким во-
јн иком. Код др угог к ам и она ш офер је п ог инуо и к ам ион остао на л ицу 
м еста а п отом з ап аљен. Од љу дства из овог к ам и она има с едам м ртвих 
и три р ањ ена од ког бр оја је је дно гр ађа нско л ице м ртво а је дно р ањ ено. 
За су дб ину 3 до 5 н ема чких во јн ика до с ада још н ишта н ије п озн ато.“ У 
истом и зв ешт ају је ст ај ало да је о др еђ ено да за о дм азду б уде стр ељ ано 
575 л ица. Вл асти у Б е огр аду су б иле об ав ешт ене о т ешкој с ит у ац ији у 
кр уш ева чком окр угу.

П ошто је за о дм азду б ило п отре бно мн ого в ише љ уди н его што 
их је у том тр ену тку б ило у л ог ору (пре тхо дно је в ећи број з атв ор ен ика 

1 Исто, 76-85.
2 Исто, 98.
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преб ачен у л ог оре у Б е огр аду и См ед ере вској П ала нци), у Кр уше вцу су 
20. и 21. ј уна о тп оч ела ха пш ења. У п рвом н ал ету је уха пш ено пр еко 30 
л ица. З атим је ха јка н аст ављ ена по с ел има. На сп исак ос уђ ених, ушла су 
ск оро сва с ела са обе стр ане р еке Р ас ине и др ума на к оме се в од ила бо-
рба, као и с ела у н еп осре дној бл из ини Кр уше вца. 

Г ест апо је д обро знао да су ж ит ељи с ела н ап уст или д ом ове и да 
ће се п рвих н ек ол ико д ана кр ити по ш ум ама и Ј астре пцу. З ато су на-
јпре м ање н ема чке ј ед ин ице пр ок рст ар иле кр ајем, н аво дно тр аж ећи па-
рт из ане. Том пр ил иком с ељ аке н ису у зн ем ир ав али. Спр ов еден је у д ело 
д обро см ишљен план, јер су мн оги с ељ аци п ов ер ов али да Не мци н еће 
с ак упљ ати т а оце за стр ељ ање и да је оп асност пр ошла, па су п оч ели да 
се вр аћ ају к ућ ама. П отом су кр ен ула ха пш ења.1 Љ уди из Ћ ел ија су зн али 
да њ има пр ети на јт ежа о дм азда, па су н ап уст или с ело. К ада су Не мци 
уп али, з ат екли су пр азно с ело. У м еђ увр ем ену, во јска је пр ит исла дв-
ор иште л ог ора, с аму згр аду, п оље око ње, б рдо и знад л ог ора. Стр аже и 
з ас еде су п ост ављ ене у н ек ол ико р ед ова, укљ уч уј ући и б уга рске во јн ике. 
М оже се р ећи да је т име п рви чин др аме био з ав ршен. Др уги се с аст ојао 
у пр ипр ем ама за стр ељ ање, п осе бно у пр ављ ењу сп иск ова.2

Тих д ана је на Ј астре пцу у Р аси нском па рт иза нском о др еду н епр-
ест ано ра зм атр ана м огу ћност н ап ада на л огор и осл об ађ ања т ал аца. 
Д ире ктан н апад н ије д ол азио у о бзир, јер су л огор ч ув але ј аке н ема чке и 
б уга рске сн аге, па се п ом ишљ ало да пр ибе гну л ука вству. Б ило је пре дв-
иђ ено да гр упа па рт из ана о б уч ених у н ема чке ун ифо рме (плен з ад об ијен 
у бо рби код Ћ ел ија) и зв рши см ену стр аже на к ап ији л ог ора, под и зг ов-
ором да Не мци н ем ају п ов ер ења у б уга рске тр упе. М еђ утим, пр ов ером 
је утв рђ ено да се м еђу стр аж ар има н ал азе и н ема чки во јн ици, па се од 
овог пл ана о д уст ало.3

За стр ељ ање је о др еђен 28. јун, ср пски н ац и она лни пр азник В идо-
вдан. На тај дан се 1389. г од ине о д игр ала К осо вска би тка, а во јска кн еза 
Л аз ара је кр ен ула из Кр уше вца, т ад ашње ср пске пр ест он ице. Н ије п озн-
ато, да ли су н ема чке вл асти у Б е огр аду уз еле овај дан за о дм азду сл уча-
јно или упр аво због пр азн ика. Услед мо лби н ема чкој к ома нди да о др еди 
н еки др уги д атум, к ако не би д ошло до „н ац и она лног р ево лта“, д он ета 
је о дл ука да о дм азда б уде и зв рш ена 29. ј уна, ист овр ем ено у Б е огр аду и 
Кр уше вцу. Пр ема н еким п од ац има, ј едан број з атв ор ен ика је и зв еден из 

1 Исто, 99-100.
2 Исто, 101-103.
3 Исто, 104.
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л ог ора, спр ов еден до ж ел езни чке ст ан ице и уп ућен на Б ањ ицу.1

Г ен ерал Мај снер је, у пра тњи ш ефа ср пске бе збе дн ости, ст игао 
ав и оном у Кр уш евац 28. ј уна. См атра се да је ли чно пр ов ерио све пр ипр-
еме и н аре дног д ана р ук ов одио стр ељ ањем, к оје је п оч ело око три с ата. 
И зв ођ ене су гр упе од по тр ид ес етак љ уди. По з ав рш еној е гз ек уц ији, во-
јска се п ов укла и обе зб еђ ења су ск ин ута. Ост але су ст аре стр аже.

Окр ужни н аче лник је у и зв ешт ају н авео: „В иши в ођа СС и п ол-
иц ије у С рб ији Мај снер и здао је сл ед еће с ао пшт ење: на дан 17. VI 1943. 
код С ув аје Р адо јк ов ића и зв ршен је пр епад на ј едан о дред н ема чке п ол иц-
ије и том пр ил иком је уб иј ено 8 а р ањ ено 7 љ уди, р ади о дм азде стр ељ ано 
је на дан 29. VI 1943. г од ине 575 пр ист ал ица Др аже М иха јл ов ића и к ом-
ун иста, од к ојих 324 у Кр уше вцу.“2

Од 324 л ица к оја су т ада стр ељ ана у Кр уше вцу, за 307 су утв рђ ена 
им ена. В ише д ана, л огор под Ба гд алом је био ск оро пуст. С обе и ћ ел ије 
пр азне. Вр ата на њ има отв ор ена.

Истог д ана, на Б ањ ици је стр ељан 251 з атв ор еник из Кр уше вца и 
ок ол ине.3

Те, 1943. г од ине, б ила су још два гру пна стр ељ ања, 23. се пте мбра 
је уб иј ено дв ад есет л ица, а 27. д еце мбра још с едам.

Ук ид ање л ог ора

Ук ид ање кр уш ева чког л ог ора н ије спр ов ед ено о дје дном, већ 
п ост еп ено. Око лн ости су ут иц але да уб рзо п осле на јм асо вн ије о дм азде 
по чне њ ег ово г аш ење. О пшта с ит у ац ија је б ила и зм ењ ена. Ф аш исти чке 
сн аге су г уб иле на свим фро нт ов има. За Не мце је од ј ес ени 1943, п осе-
бно у р ано пр ол еће н аре дне г од ине, Ба лкан све в ише д об ијао на зн ач ају. 
У м ају 1944, т еж иште ра тних оп ер ац ија је пр ен ето у С рб ију.4

Б уд ући да се н аро дн о осл об од ила чки п окрет у Ј уг осл ав ији, па и 
у кр уш ева чком кр ају, све в ише ра зв ијао, н ема чкој к ома нди је б ило ј асно 
да о дм азда над ст ано вн иштвом п ост иже с упр отан еф екат. У то вр еме је 
н ема чкој пр ивр еди б ила п отре бна ра дна сн ага, због ч ега је Кра јск ома нда 
тр аж ила да се што в ећи број љ уди ш аље на пр ину дни рад. У н овим усл-
ов има, упра вне гр упе К ома нде Ј уг о ист ока и н ема чког З ап ове дн иштва у 

1 С. Бо јић, н.д., 6.
2 К. Ми ло са вље вић, н.д., 110.
3 Исто, 111.
4 Б. Пе тра но вић, н.д., 343-344.
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С рб ији су све т еже ко нтр ол ис але спр ов ођ ење ек оно мске ек спл о ат ац ије 
ок уп ир ане т ер ит ор ије, а н ар оч ито пр ои зво дње у р уда рским пре д уз ећ-
има. У и зв ешт ај има из и сто чне С рб ије, уп ућ еним к ома нд ама, све ч ешће 
се п ом иње н ег ат иван ут ицај п ого рш аних п ол ити чких пр ил ика на ст ање 
у тој пр ои зво дњи. Т оком пр ол ећа и л ета 1944. г од ине, тај ут ицај је и у 
Бо рском ру дн ику био све осе тн ији.1

Је дна од око лн ости к оје су д ов еле до г аш ење л ог ора у Кр уше вцу 
је и то што је т оком а вг уста и се пте мбра о вде п оч ело да ст иже љу дство 
је дне н ема чке авио-ј ед ин ице. Ост али су н еп озн ати ра зл ози к оји су н ав-
ели н ема чку во јну к ома нду да ст ац и он ира ову авио-ј ед ин ицу у Кр уше-
вцу. За см ештај ав иј ат ич ара, Кра јск ома нда је о др ед ила згр аду л ог ора 
под Ба гд алом. Пре тп ост авља се да је ова ј ед ин ица уч еств ов ала у в азд-
ушном д еса нту на Д рвар м аја 1944. г од ине (п оред ав и она, на аер одр ому 
су се н ал аз иле и во јне ј ед ин ице, а д есант на Д рвар је пл ан иран у В рња-
чкој Б ањи).2 Д ел ови те авио-ј ед ин ице су д ож ив ели стр ах овит п ораз 13. 
апр ила 1944. г од ине у бо рби с ј ед ин иц ама НОВ у с елу Ло мн ица и спод 
Ј астре пца. Н ек ол ико ст от ина н ема чких ав иј ат ич ара је д ошло у с ело на 
В ел ики п етак. Њих су н ап але две ј ужн ом ора вске бр иг аде НОВ, к оје су 
се т ада з ад ес иле у том кр ају. Пр ема ра сп ол ож ивим п од ац има, број п ог-
ин улих Н ем аца и зн осио је 190. Мн оги су се ут оп или у н аб уј алој Р ас ини. 
Овог п ута, н ије б ило о дм азде за п ог ин уле н ема чке во јн ике, што је г ов ор-
ило о сл абљ ењу н ема чке м оћи.3

Н еп осре дно п осле к ап ит ул ац ије Ит ал ије, 8. се пте мбра 1943. г од-
ине, Не мци су у згр аду л ог ора д ов ели в ећу гр упу ит ал ија нских з ар обљ-
ен ика, а з атв ор ен ике пр ем ест или у окр ужни з атвор. Ит ал иј ани су је дно 
вр еме р ад или на аер одр ому, з атим су пр ем ешт ени, али и нфо рм ац ија о 
њ их овом пр ем ешт ају н ема.

Ср ед ином а вг уста 1944. г од ине, у Кр уш евац је ст игао ј едан б ат-
аљон д обр ов оља чке во јске. Ове ј ед ин ице су з ам ен иле н ема чке, спр ов од-
ећи ха пш ења у Кр уше вцу и ок ол ини.

Л огор је п очео да н ест аје још п осле на јм асо вн ијег стр ељ ања. И 
м асо вна стр ељ ања су се пр ор ед ила. Пр ема ра сп ол ож ивим п од ац има, 
п осле дње стр ељ ање се д ог од ило 12. ј уна 1944. г од ине, к ада је стр ељ ано 
14 л ица. П осле т ога, Не мци у ову згр аду н ису д ов од или н ове з атв ор ен-
ике. Крај н ема чког т ер ора у Кр уше вцу је об ел ежен н овим ха пш ењ има. 

1 T. Pa jić, Prinudni rad i otpor u logorima borskog rudnika 1941-1944, Be o grad 
1989, 265.

2 К. Ми ло са вље вић, н.д., 118.
3 С. Бо јић, н.д., 7.
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Ј едан део је о дв еден на Б ањ ицу, в ећ ина на пр ину дни рад у бо рски ру-
дник, а н еки су ост али у окр ужном и ср еском з атв ору до осл об ођ ења 
Кр уше вца 14. о кт обра.1

Г ест апо н ије смео да с ач ека п осле дње д ане ок уп ац ије у Кр уше-
вцу, већ се два м ес еца пре т ога п ов укао из гр ада, п оне вши са с обом ц ел-
оку пну а рх иву. Кр уш евац је осл об ођен 14. о кт обра, н акон три г од ине и 
шест м ес еци ок уп ац ије. Н ема чка во јска је без бо рбе н ап уст ила град и 
п ов укла се на з апад.

П осле око нч ања Др угог све тског р ата, н арод кр уш ева чког кр аја 
н ије з аб ор авио стр ад але у л ог ору. На дан стр ељ ања, ро дб ина и пр иј ат-
ељи ж рт ава су и зл аз или на стр ат ишта и од ав али им п ошту. Вр ем еном се 
фо рм ир ала ид еја да се ово м есто сп ом ени чки об ел ежи. Као р е ал из ац ија 
ове ид еје, на м есту кр уш ева чког стр ат ишта н икао је М ем ор ија лни ко-
мплекс Сл об од иште.
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НенадАНТОНИЈЕВИЋ
Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град

СТРА ДА ЊЕ СР БА НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ 1942. ГО ДИ НЕ

Ап стракт: Рад је на пи сан ко ри шће њем пу бли ко ва не ар хив ске гра ђе из Ар-
хи ва Ју го сла ви је, Ар хи ва Ср би је, Ар хи ва Ко со ва и Ме то хи је и Ар хи ва Ра-
шко-при зрен ске и ко сов ско-ме то хиј ске епар хи је СПЦ. Са др жи ин фор ма ци је 
о уби стви ма и по ги би ја ма Ср ба то ком рат не 1942. го ди не, за чи је стра да ње су 
од го вор ни ал бан ски кви слин зи.

Кључ не ре чи: Ср би, Ал бан ци, Ко со во, Ме то хи ја, уби ства, зло чи ни, рат, оку-
па ци ја

У срп ској и ју го сло вен ској исто ри о гра фи ји по сто ји ве ћи број 
исто ри о граф ских, пу бли ци стич ких и ме мо ар ских ра до ва чи ја су те ма 
зло чи ни из вр ше ни у то ку Дру гог свет ског ра та на под руч ју Ко со ва и Ме-
то хи је. Овај про блем је об ра ђи ван у на уч ним мо но гра фи ја ма о на стан ку 
иде је о Ве ли кој Ал ба ни ји и ње ном оства ри ва њу, о оку па то ри ма и ал бан-
ским кви слин зи ма и њи хо вим зло чи ни ма над Ср би ма на Ко со ву и Ме то-
хи ји (на ци стич ка Не мач ка у оку пи ра ној Ср би ји, 21. СС брд ска ди ви зи ја 
„Скен дер бег“, ко ју су са чи ња ва ли Ал бан ци и му сли ма ни, ита ли јан ски 
оку па ци о ни си стем и вој не фор ма ци је у Ју го сла ви ји), о стра да њу Срп-
ске Пра во слав не Цр кве у оку пи ра ној Ју го сла ви ји, о рат ној ште ти ко ју 
су не мач ки, ита ли јан ски и бу гар ски оку па то ри учи ни ли у Ју го сла ви ји, 
о из бе гли ца ма и пре се ље ни ци ма на те ри то ри ји оку пи ра не Ју го сла ви је, 
за тим у ли те ра ту ри о ло го ри ма и за тво ри ма, де ло ва њу НОВЈ и ЈВуО на 
овом и су сед ним под руч ји ма, у се ћа њи ма уче сни ка рат них зби ва ња, у 
мо но гра фи ја ма по је ди них оп шти на.1

1 Ди ми три је Бог да но вић, КњигаоКосову, Бе о град 1985; Бра ни слав Бо жо вић, 
Ми ло рад Ва вић, СуровавременанаКосовуиМетохији,квислинзииколаборација, Бе-
о град 1991; Ђор ђе Бо ро зан, ВеликаАлбанија,поријекло,идеје,пракса, Бе о град 1995; 
Па вле Џе ле то вић Ива нов, 21.ССдивизијаСкендербег, Бе о град 1987; Сло бо дан Д. Ми-
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У об ја вље ној ар хив ској гра ђи, нај ви ше по да та ка о људ ским гу би-
ци ма на Ко со ву и Ме то хи ји на ла зи се у збир ка ма ар хив ских до ку ме на та 
и слич ним збор ни ци ма до ку ме на та (Вој ни ар хив, ССУП, Ар хив Ју го сла-
ви је).1

По је ди ни на сло ви у исто ри о граф ској ли те ра ту ри са др же оби ље 
ар хив ских до ку ме на та (у ин те грал ној или скра ће ној вер зи ји), пре све га 
из фон до ва Ар хи ва Све тог Ар хи је реј ског Си но да СПЦ, Ар хи ва Ју го сла-
ви је, Ар хи ва Ср би је и Вој ног ар хи ва Ср би је, али се пре ма на чи ну при-
ре ђи ва ња гра ђе за об ја вљи ва ње не мо гу свр ста ти у об ја вље ну ар хив ску 
гра ђу.

Нео бја вље на ар хив ска до ку мен та ци ја о стра да њу срп ског ста-
нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји у то ку Дру гог свет ског ра та на ла зи 
се у Ар хи ву Ју го сла ви је, у фон до ви ма Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, Др жав ној ко ми си ји за утвр ђи-
ва ње рат не ште те (Ре па ра ци о ној ко ми си ји), Са ве зној ко ми си ји за по пис 
жр та ва ра та 1941-1945, Еми грант ској вла ди Кра ље ви не Ју го сла ви је, по-
том у Ар хи ву Ср би је, у фон до ви ма Зе маљ ска ко ми си ја Ср би је за утвр-
ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, Ми ни стар ски са вет Ми-
ла на Не ди ћа, Ко ме са ри јат за из бе гли це и пре се ље ни ке, као и у фон до-
ви ма Вој ног ар хи ва Ср би је – Ар хи ви На род но о сло бо ди лач ког по кре та, 
Ита ли јан ској ар хи ви, Не мач кој ар хи ви, Не ди ће вој ар хи ви и Чет нич кој 
ар хи ви, као и у Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да, у фон до ви ма За по вед ни ка 
по ли ци је без бед но сти, слу жбе без бед но сти Бе о град (Бдс) и Спе ци јал не 
по ли ци је Упра ве гра да Бе о гра да. Исто риј ска гра ђа о људ ским гу би ци ма 
на Ко со ву и Ме то хи ји у пе ри о ду 1941-1945. го ди не на ла зи се и у Ар хи-
ву Све тог Ар хи је реј ског Си но да Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду.

ло ше вић, ИзбеглицеипресељеницинатериторијиокупиранеЈугославије1941-1945, 
Бе о град 1981; Дра ган Не не зић, ЈугословенскеобластиподИталијом1941-1943, Бе-
о град 1999; Ми ро слав Сто јиљ ко вић, БугарскаокупаторскаполитикауСрбији(1941-
1944), Бе о град 1989; Косово, прошлости садашњост, Бе о град 1989 (гру па ауто ра); 
КосовоиМетохијаусрпскојисторији, Бе о град 1989 (гру па ауто ра); КосовоиМето-
хијаувеликоалбанскимплановима1878-2000, Бе о град 2001 (гру па ауто ра); Задужбине
Косова,споменициизнамењасрпскогнарода, При зрен–Бе о град 1987; КосовоиМето-
хија1912-2010,Хронологија, Бе о град 2011 (гру па ауто ра).

1 ЗборникдокуменатаиподатакаонародноослободилачкомратународаЈуго-
славије, том I, књ. 19, Бе о град 1969; том IX, књ. 1, Бе о град 1961; књ. 2, Бе о град 1967; 
књ. 3, Бе о град 1967; том X, књ. 2; том XII, књ. 1, 2, 3 и 4 (до ку мен ти не мач ког Рај ха 
1941-1943), Бе о град 1973, 1976, 1978, 1979; том XI II, књ. 1, 2, и 3 (до ку мен ти Кра ље-
ви не Ита ли је 1941-1943), Бе о град 1969, 1972 и 1976; НемачкаобавештајнаслужбаIV,
Србија,Македонија,ЦрнаГора, Бе о град 1959; ДокументиизИсторије Југославије,
ДржавнакомисијазаутврђивањезлочинаокупатораињиховихпомагачаизДругог
светскограта, I-II, Бе о град 1996, 1998.

Ненад Антонијевић
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Гра ђа ко ја се на ла зи у по ме ну тим ар хи ви ма са др жи до ку мен та ци-
ју раз ли чи те про ве ни јен ци је: У Ар хи ву Ју го сла ви је, у Фон ду Др жав не 
ко ми си је за утвр ђи ва ње рат них зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, 
Зе маљ ске ко ми си је Ср би је и Об ла сне ко ми си је за Ко со во и Ме то хи ју, 
на ла зи се до ка зни ма те ри јал у об ли ку суд ске, ме ди цин ске, вој не и по ли-
циј ске до ку мен та ци је; за пи сни ци о са слу ша њу све до ка; од лу ке о про гла-
ше њу за рат не зло чин це; из ве шта ји, ре фе ра ти и ела бо ра ти о из вр ше ним 
зло чи ни ма, не при ја тељ ским и кви слин шким по ли тич ким, по ли циј ским 
и вој ним фор ма ци ја ма и њи хо вим при пад ни ци ма; о за тво ри ма и ло го ри-
ма; по да ци о уби је ним и ра ње ним ли ци ма (спи ско ви жр та ва, по да ци о 
рат ној ште ти, ра зни ста ти стич ки по да ци).

У овом ра ду, ис тра жи ће мо у од ре ђе ној ме ри стра да ње Ср ба на 
Ко со ву и Ме то хи ји у 1942. го ди ни, за вре ме оку па ци је Си ла Осо ви не у 
Дру гом свет ском ра ту, са те жи штем на лич ним по да ци ма о уби је ним и 
по ги ну лим Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји и окол но сти ма њи хо вог стра-
да ња, уви дом у пу бли ко ва ну исто риј ску гра ђу Ар хи ва Ју го сла ви је, Ар-
хи ва Ср би је, Ар хи ва Ко со ва и Ме то хи је и Ар хи ва Ра шко-при зрен ске 
епар хи је Срп ске Пра во слав не цр кве.

***
Ти по ло ги ја из вр ше них зло чи на ал бан ских кви слин га над Ср би ма 

на Ко со ву и Ме то хи ји у пе ри о ду Дру гог свет ског ра та об у хва та сле де ће 
вр сте зло чи на: уби ства, за стра ши ва ње, мал тре ти ра ње, му че ње, тро ва ње, 
ра ња ва ње, ин тер на ци је, за тва ра ња, хап ше ња, пре би ја ње, уце не, от ми це, 
си ло ва ња, по ку ша ји уби ства, узур пи ра ње по љо при вред ног зе мљи шта, 
об ра ди ве зе мље, ви но гра да, шу ма, го ро се ча, про гон са по се да, кра ђа, 
пљач ка, од у зи ма ње или уни шта ва ње по крет не и не по крет не имо ви не, 
чи тлу че ње, при нуд ни рад, оти ма ње сто ке.

***
По чет ком 1942. го ди не, те рор Ал ба на ца про тив Ср ба се по ве ћа-

вао. Крат ко вре ме по сле при по је ња Уро шев ца Ал ба ни ји, у ал бан ску вла-
ду је ушао, као ми ни стар са о бра ћа ја а по сле као пот пред сед ник вла де, 
Или јаз Агу ше вић, бив ши по сла ник сре за не ро дим ског у ју го сло вен ској 
скуп шти ни. Он је нај ви ше под стре ки вао Ал бан це на зло чи не про тив Ср-
ба. Че сто је до ла зио из Ти ра не у Уро ше вац, где је одр жа вао скуп шти не 
са Ал бан ци ма. На овим скуп шти на ма је обич но по мир љи во го во рио о 
од но си ма Ал ба на ца пре ма Ср би ма. Ме ђу тим, Ал бан ци ма је по вер љи-
во да вао ин струк ци је да на ста ве са што же шћим те ро ром про тив Ср ба. 
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По сле сва ког ње го вог од ла ска, про го ни Ср ба су би ли по ја ча ни. То ком 
1942. про го не је ка рак те ри са ла углав ном пљач ка срп ске имо ви не. Осим 
то га, би ло је мно го слу ча је ва уце њи ва ња Ср ба. Та ко ђе је и ви ше срп ских 
де во ја ка на сил но од ве де но, као и по је ди ни од ра сли љу ди. Од ве де ним 
љу ди ма за мео се сва ки траг.1

У је сен 1942. го ди не, у се лу Вла шка Ба ра, уда ље ном че ти ри ки-
ло ме тра од Уро шев ца, на свом има њу је из пу шке уби јен Јо ван Ко при ви-
ца. То ком де цем бра је у Уро шев цу из за се де уби јен Бла го је Бу ва.2 Уце не 
срп ског ста нов ни штва су от по че ле од мах по сле ка пи ту ла ци је ју го сло-
вен ских тру па, а уче ста ле су на ро чи то од 1942. Уце њи ва ње је нај че шће 
би ло по ве за но са от ми цом де це. Ал бан ци су обич но од во ди ли де цу ко ја 
су чу ва ла сто ку, а по том при ста ја ли да их вра те њи хо вим ро ди те љи ма, 
али са мо ако прет ход но пла те сво ту ко ју би тра жи ли. От куп за оте ту де цу 
је из но сио од 300 до 500 ал бан ских на по ле он до ра. У то ку зи ме 1941/42, 
на ста вље но је с пљач ка ма, па ље ви на ма и уце њи ва њи ма. Пољ ске ра до ве 
на уда ље ни јим срп ским има њи ма ра ди ли су Ал бан ци и узи ма ли при ход 
од њих. Уби ства Ср ба су у Ба бу шкој оп шти ни про ду же на и у то ку 1942. 
го ди не. У Ба бу шу су Ал бан ци, ме ђу ко ји ма је би ло и уни фор ми са них 
жан дар ма, упа ли у ку ћу Ра до ва на Па у но ви ћа. Из ку ће су од ве ли Рај ка 
Па у но ви ћа, ње го вог бра та, и Ра ду Ог ња но ви ћа, ко ји је из Му а џир Ба бу-
ша до шао у Ба буш. Обо ји цу су од ве ли до се ла Свр чи не и ту их уби ли 
по сле те шког зло ста вља ња. Њи хо ви ка сни је про на ђе ни ле ше ви би ли су 
из бо де ни но же ви ма, а очи су им би ле из ва ђе не. По сле уби ства, а мо жда 
и пре ње га, обо ји ца су про бо де ни кроз груд ни кош ко љем, на ко је су 
на би је ни та ко да су им по ло ви не те ла ви си ле са обе стра не ко ља. Са мо 
ко ље је би ло за ри ве ну у дно ре чи це Не ро дим ке та ко да су гла ве и гор њи 
де ло ви те ла би ли за гњу ре ни у во ду, док су ван во де би ле са мо но ге.3

У мар ту 1942, из пу шке је уби јен Влај ко Ри стић, зе мљо рад ник из 
Свр чи не, ко ји се по сле ра се ља ва ња се ла вра тио да би по нео не ке пред-
ме те сво га по кућ ства. Ју ла 1942. су уби је ни Се ра фим Пе тро вић из Ба-
бља ка и Гој ко Ђе ри си ло из Ора хо ви це. У се лу Па паз је уби јен не ки Ди-
мо, на се ље ник са Шар-пла ни не, за јед но са сво јим си ном.4

1 Не над Ан то ни је вић, Албански злочини надСрбиманаКосову иМетохији у
Другомсветскомрату, До ку мен та, дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње, Бе о град 2009, 
53-54 (у да љем тек сту: Н. Ан то ни је вић, н.д.; Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град, Др жав на ко-
ми си ја за утвр ђи ва ње по да та ка о зло чи ни ма оку па то ра и њи хо вих по ма га ча Ју го сла ви је 
- Фонд 110, 249-543-545 (у да љем тек сту АЈ, 110,..).

2 Н. Ан то ни је вић, н.д., 54-56; АЈ, 110, 249-547-551.
3 Н. Ан то ни је вић, н.д., 57-60; АЈ, 110, 249-554-557.
4 Исто.
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Ср би на се ље ни ци Ба бу шке оп шти не про те ра ни су из сво јих се ла 
у то ку 1942. го ди не. Они су оти шли за Ли пљан, Су ви До, Уро ше вац и 
Ста ро Грац ко. Ова про те ри ва ња су вр ше на да би се де ло ви Ко со ва очи-
сти ли од срп ског ста нов ни штва.1

Ср би из По ја ти шта, ко ји су има ли има ња до де ље на аграр ном ре-
фор мом, ли ше ни су ових има ња у то ку 1942. Исто та ко, од у зе та су има-
ња ко ја су би ла уда ље на од по ро дич них ку ћа. За све вре ме оку па ци је, 
Ср би му шкар ци ни су сме ли из ла зи ти из ку ћа у ко ји ма су ста но ва ли. Сви 
су за зи да ли про зо ре ка ме ном или ци гла ма, бо је ћи се ноћ них на па да, ко ји 
су би ли вр ло че сти. Има ња у бли зи ни ку ћа су об ра ђи ва ле же не и де ца. 
Му шкар ци су за сва ки из ла зак из сво јих ку ћа мо ра ли обез бе ди ти чу ва ре 
Ал бан це из истих се ла. Сва ко се ло у ко ме је би ло Ср ба има ло је по не ко-
ли ко чу ва ра. По ја ти ште је сва ког од че тво ри це стал них чу ва ра пла ћа ло 
по 20 до 30 на по ле он до ра ме сеч но. Сва ки Ср бин ко ји би же лео да га не-
ки од чу ва ра од ве де до нај бли же ва ро ши или у по ље, на има ње, мо рао је 
да га по себ но пла ти. Обич но је за је дан дан ова квог чу ва ња тре ба ло из-
дво ји ти је дан ал бан ски на по ле он дор. Сем утвр ђе не пла те у нов цу, се ло 
је би ло ду жно и да хра ни чу ва ре. Ујед но, се ло је мо ра ло да оба вља све 
пољ ске по сло ве сво јих чу ва ра. У По ја ти шту је у то вре ме оста ло 15 ку ћа 
срп ских на се ље ни ка са Шар-пла ни не.2

У свим се ли ма ко сињ ске оп шти не, на па ди на по је ди не ку ће на-
ста ње не Ср би ма тра ја ли су без ика квог пре ки да це ле 1942. Има ња су 
на па да на и због пљач ке сто ке. У то ку ове го ди не су от по че ле и па ље ви не 
по је ди них згра да. Пр во су за па ље не ку ће Спи ре Слеп че ви ћа, ње го вог 
бра та Мак си ма Слеп че ви ћа и Обре на Ше шли је, зе мљо рад ни ка из Вла-
шке Ба ре. Сви на па ди и па ље ви не су де ло Ал ба на ца из су сед них се ла. И 
уби ства у ко сињ ској оп шти ни су на ста вље на то ком 1942. го ди не. У се лу 
Вла шка Ба ра је у сво јој ку ћи из пу шке уби јен То дор Стан ко вић. По сле 
је уби јен Ми тар По по вић, зе мљо рад ник из истог се ла. У Шљи во ву је 
уби јен Апо стол Жив ко вић, зе мљо рад ник, та ко ђе из пу шке. У Ко си њу 
су уби је на тро ји ца зе мљо рад ни ка ста ро се де ла ца. Уби јен је и Ди ме Сто-
шић, ко ји је прет ход но уце њен са сто ал бан ских на по ле он до ра. Ње га су 
оте ли у за бра ну у ко ји је по шао да на се че др ва. Иако је ње го ва по ро ди ца 
по ло жи ла тра же ну сво ту, Сто шић је уби јен, а сва ње го ва сто ка је опљач-
ка на. У истом се лу је при ли ком ко па ња ку ку ру за уби јен и не ки Ви то мир, 
зе мљо рад ник. По сле за се о ка Шљи во во, кра јем мар та је ра се ље но и се ло 
Вла шка Ба ра. У исто вре ме су Ср би ра се ље ни и из Ста рог Шљи во ва и 

1 Н. Ан то ни је вић, н.д., 61-63; АЈ, 110, 249-564-567.
2 Н. Ан то ни је вић, н.д., 63-65; АЈ, 110, 249-568-571.



66

Ко ша ра. И ова се ла су по ру ше на. У ко сињ ској оп шти ни су Ср би оста ли 
да жи ве са мо у се ли ма Ко сињ и Трн. Сви та мо шњи Ср би су ста ро се де о-
ци. Ра се ље ни Ср би су са се ла оти шли су за Уро ше вац, у ко јем су сме ште-
ни по при ват ним ку ћа ма и шта ла ма.1

На дан 27. ју на 1942, у При шти ну је зва нич но до шао пред сед-
ник ал бан ске вла де Му ста фа Кру ја, ко ји је тог да на на тр гу у При шти ни 
одр жао го вор, у ко јем је, из ме ђу оста лог, ре као да су Ал бан ци за 25 го-
ди на у Ју го сла ви ји уби ја ни и пљач ка ни, а са да се сва ком Ал бан цу ука-
зу је при ли ка да оно ме ко ни је за Ве ли ку Ал ба ни ју дâ кур шум у ле ђа, јер 
ноћ ре ша ва све про бле ме. По сле овог го во ра, по ја чан је те рор Ал ба на ца 
пре ма Ср би ма. Та ко су Ал бан ци у вре ме ну од 27. ју на до 30. ју ла у Гра-
ча нич ком сре зу уби ли 21 Ср би на и тро ји цу ра ни ли. То ли ко их ни је по ги-
ну ло од сло ма Ју го сла ви је до 27. ју на 1942. Осим то га, ал бан ске вла сти 
су мно ге углед не Ср бе без раз ло жно хап си ле и др жа ле их у за тво ру ду же 
вре ме на без ика квог са слу ша ња или пре су де. Не ке ухап ше не Ср бе су од-
во ди ли ди рект но у пре фек ту ру, где су их ал бан ски жан дар ми зло ста вља-
ли то ли ко да су не ки од за до би је них по вре да у за тво ру умр ли. Уочи до-
ла ска пред сед ни ка ал бан ске вла де, 26. ју на, у При шти ни је ухап ше но 17 
углед них Ср ба. У то вре ме је у се лу Кра ји ште уби јен над зор ник руд ни ка 
„Го леш“, за јед но са сво јим си ном. Код се ла Ли пља на је уби јен пред у зи-
мач Или ја Ро ће но вић, а Ми лан Са вић, сту дент ме ди ци не, те шко је ра њен 
и от пре мљен у бол ни цу у При шти ну. Та ко ђе су уби је ни Во јин и Ми лан 
Гу цић, зе мљо рад ни ци из се ла До бро ти на. У не по сред ној бли зи ни При-
шти не, 29. ју ла је у по љу уби јен Алек сан дар Мр ђе но вић, уче ник сед мог 
раз ре да гим на зи је из При шти не. Он је уби јен док је жњео жи то као над-
ни чар, ка ко би пре хра нио се бе и ро ди те ље. По сле уби ства, Ал бан ци су 
га но жем пре кла ли. Са хра њен је 31. ју ла, а на са хра ни су би ли ско ро сви 
Ср би из При шти не, што је упа ло у очи ал бан ским, као и ита ли јан ским 
вој ним вла сти ма. Са хра на је, у ства ри, би ла про тест та мо шњих Ср ба 
про тив ал бан ских звер ста ва и па сив ног др жа ња вла сти. По сле ово га, све 
до 6. ав гу ста, ни је се до го ди ло ни јед но уби ство Ср ба. Је ди но су ухап ше-
на три Ср би на, из бе гли це из се ла Вре ла.2

У сеп тем бру 1942, на пу ту из ме ђу Оби ли ћа и При шти не, Ал бан-
ци су на сред дру ма уби ли зе мљо рад ни ке Пе тра Јо ва но ви ћа, Јан ка Ог ње-
но ви ћа Ли ча ни на, Си ма Ма ти ћа и Јо ва на Мак си мо ви ћа, ста ро се де о це.

У про ле ће 1942. је на из ла зу из ва ро ши це Ли пљан уби је но 17 се-
ља ка из се ла До бро ти на, ко ји су се вра ћа ли сво јим ку ћа ма из пет ки ло-

1 Н. Ан то ни је вић, н.д., 65-67; АЈ, 110, 249-572-574.
2 Н. Ан то ни је вић, н.д., 77-78; АЈ, 110, 249-654-655.
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ме та ра уда ље ног Ли пља на. Ка ко ово, та ко су и сва оста ла уби ства вр-
ше на ис кљу чи во ва тре ним оруж јем и из за се де. Из вр ша ва ли су их увек 
Ал бан ци об у че ни у ал бан ску на род ну но шњу. Срп ско ста нов ни штво се 
од ал бан ских на па да ни је бра ни ло оруж јем, бо је ћи се да би при ме на ору-
жа ног от по ра мо гла узро ко ва ти њи хо во пот пу но ис тре бље ње. То је био 
глав ни раз лог што је на ше ста нов ни штво мир но тр пе ло за и ста не под но-
шљив, пер ма нен тан те рор, ко ји су без ика кве ми ло сти спро во ди ли Ал-
бан ци.

Ал бан ски ци ви ли су вр ло че сто па ли ли срп ске ку ће у Ли пља ну, 
а на ро чи то у окол ним се ли ма, што је био на чин да при си ле Ср бе на исе-
ље ње из ових ме ста. Па ље ви не су по ста ле ма сов не, па је ве ли ки број 
љу ди био при мо ран да на пу сти сво је до мо ве и оде у из бе гли штво у дру-
га се ла или ва ро ши це на Ко со ву. Го ди на 1942. је про шла у зна ку да љег 
про го на срп ског ста нов ни штва на Ко со ву, ко је је про шло мно го го ре од 
Ср ба у са мој При шти ни. Осим што су уби ја ли се ља ке, Ал бан ци су не-
пре кид но пљач ка ли се ла, од во де ћи сто ку и од но се ћи сав те жач ки алат и 
жи вот не на мир ни це. Ита ли јан ске оку па тор ске вла сти ни су ни по ку ша-
ва ле да спре че ал бан ски те рор. Од срп ских на се ља у Гра ча нич ком сре зу, 
нај ви ше су стра да ла се ла Су ви До, По ма за тин (пот пу но спа ље но), Вре ло 
и Ко мо ран. Ова се ла су би ла на ста ње на углав ном ко ло ни сти ма. Не што 
бо ље су про шла срп ска на се ља ста рих Ко со ва ца, но са мо уто ли ко што 
ни су па ље на.1

У се лу Ле сков чи ћу је мир но и под но шљи во ста ње тра ја ло све до 
ма ја 1942. По чет ком ма ја, до го дио се у Ле сков чи ћу пр ви зло чин, чи ја је 
жр тва био Ђор ђе Ми ло са вље вић, зе мљо рад ник, ко га су Ал бан ци уби ли 
из по та је у бли зи ни ње го ве ку ће. Ни је се мо гло уста но ви ти ко је Ђор ђа 
убио, али је сум ња па ла на Же ља ди на Али ло ви ћа, до ма ћег Ал бан ца из 
Ле сков чи ћа. У ју лу 1942, не ка ко о вр шид би, из за се де су уби је на тро-
ји ца Ср ба из Ле сков чи ћа, бра ћа Алек сан дар, Ми лан и Бо жи дар Ми ло-
са вље вић, зе мљо рад ни ци. Док су ишли пољ ским пу тем на сво ју њи ву, 
Ал бан ци су пу ца ли на њих из за се де у ку ку ру зи ма. Алек сан дар је имао 
22 го ди не, Ми лан 16, а Бо жи дар 12. И за ово уби ство је сум ња па ла на 
Же ља ди на Али ло ви ћа, а по чи ни ли су га Ал бан ци из Дре ни це, по Же ља-
ди но вом на го во ру. По во дом ових уби ста ва, ал бан ске вла сти ни су во ди ле 
ни ка кву ис тра гу, а Ср би уоп ште ни су сме ли да се ко ме по жа ле, ни ти да 
пред вла сти ма осум њи че спо ме ну то га Же ља ди на Али ло ви ћа.2

Хап ше ња Ср ба у Ли пља ну и око ли ни узе ла су на ро чи тог ма ха у 

1 Н. Ан то ни је вић, н.д., 101-104; АЈ, 110, 249-690-693.
2 Н. Ан то ни је вић, н.д., 104-105; АЈ, 110, 249-694-695.
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то ку 1942. го ди не. Ухап ше ни ци су нај че шће од во ђе ни у жан дар ме риј ску 
ста ни цу или оп штин ску згра ду, где су пре мла ћи ва ни.

У то ку 1942, ин тер ни ра но је ви ше Ср ба у Ал ба ни ју: Ни ко ла Ву ји-
чић, оп штин ски чи нов ник, Па вле Па вло вић, учи тељ, Ду шан Јо ва но вић, 
ка пе тан ју го сло вен ске вој ске, Мла ден Мар ко вић, ин же њер ски офи цир, 
Пе тар Јо ва но вић, зе мљо рад ник, Вит ко Јо ва но вић, зе мљо рад ник, Сто јан 
Јо ва но вић, зе мљо рад ник, Јор дан Јо ва но вић, зе мљо рад ник, Ми ра Бла-
го је вић, зе мљо рад ник, Ва си ли је Гр бић, обу ћар, Но ви ца Де ја но вић, сту-
дент, Љу бо Шо тра, уче ник учи тељ ске шко ле, сви из Ли пља на. Они су 
од ве де ни нај пре у При шти ну, а ода тле тран спор то ва ни за Пор то Ро ма но, 
кон цен тра ци о ни ло гор крај Дра ча. По сле ка пи ту ла ци је Ита ли је у сеп-
тем бру 1943, сви ови ин тер нир ци су се вра ти ли сво јим ку ћа ма, осим 
Ду ша на Јо ва но ви ћа, офи ци ра, ко ји је и да ље остао у ло го ру у Ал ба ни ји.1

Мар та 1942, је дан ве ћи ал бан ски од ред, пра ћен од ре дом ита ли-
јан ске вој ске, упао је у Су ви До тра же ћи оруж је. По ку пи ли су све му-
шкар це из се ла и по те ра ли их за Ли пљан. За ко ло ном го ње ном од Ал ба-
на ца и Ита ли ја на, по шле су же не и де ца по хва та них љу ди, ко је су Ал-
бан ци из прат ње ту кли кун да ци ма и пу шча ним це ви ма. Док је вр шен 
пре трес не би ли се на шло скри ве но оруж је, сви му шкар ци су др жа ни на 
оку пу под стра жом крај се ла. На стра жи су би ли ита ли јан ски вој ни ци, а 
Ал бан ци су ишли у пре тре се по се ли ма. У то ку пре тре са је на ђе на са мо 
јед на ло вач ка пу шка. По што је ре зул тат пре тре са био ни шта ван, а уз то 
је Ср би ма из ну ђе на ве ћа сво та нов ца, пу ште ни су на сло бо ду, а Ал бан-
ци и Ита ли ја ни су на пу сти ли се ло. Бо је ћи се по је ди нач них на па да или 
упа да ма њих гру па на о ру жа них ал бан ских бан ди та, Ср би су у то ку 1942. 
у Су вом До лу ор га ни зо ва ли ору жа ни от пор. Око се ла су би ли ис ко па ни 
ро во ви, ко је су снаб де ли сви ме што је по треб но за од бра ну. Ср би су у 
Су вом До лу бра ни ли не са мо сво је по ро ди це, већ и ве ли ки број по ро ди-
ца ко је су бе жа ле из дру гих срп ских на се ља на Ко со ву, ма ње ком пакт них 
и уда ље ни јих.2

Ал бан ске из вр шне вла сти у Пе ћи су у то ку је се ни 1942. без ика-
квог суд ског ис пи ти ва ња стре ља ле, из ме ђу оста лих: Бла жа Че јо ви ћа, тр-
гов ца, Ла за ра Јо ва но ви ћа, учи те ља, Миљ ка Бо жо ви ћа, тр гов ца, Жив ка 
Га ши ћа, ка фе џи ју, све из Пе ћи. Овом при ли ком је у са мој Пе ћи уби је-
но око 25 Ср ба, а у око ли ни још ве ћи број. За зло ста вља ње ста нов ни ка 
Пе ћи и око ли не ко ри шћен је из го вор да они при па да ју чет нич ким, од-
но сно пар ти зан ским ор га ни за ци ја ма. Ра де Са ве љић је на па дан од по-

1 Н. Ан то ни је вић, н.д., 110-112 ; АЈ, 110, 249-702-704.
2 Н. Ан то ни је вић, н.д., 112-114; АЈ, 110, 249-705-708.
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чет ка ал бан ске вла да ви не у Ме то хи ји за то што је, у ци љу за шти те срп-
ског ста нов ни штва, за јед но са Ми хај лом Ми ло ше ви ћем, све ште ни ком 
из Пе ћи, Ла за ром Јо ва но ви ћем, учи те љем, ко ји је уби јен 13. но вем бра 
1942, и Ми ља ном Ни ки ћем, пен зи о не ром, ко ји је ин тер ни ран у Ита ли ју, 
још од мар та 1942. упу ћи вао пред став ке ал бан ским и срп ским вла сти ма. 
Пред став ке су би ле упу ће не ви це-кра љу Ал ба ни је, ци вил ном ко ме са ру 
за Стру гу, Де бар и Ко со во, ло кал ним ита ли јан ским вој ним вла сти ма и, 
нај зад, срп ској вла ди у Бе о гра ду. Ни јед на пред став ка ни је уро ди ла пло-
дом, јер се ал бан ски те рор за све вре ме одр жа вао. Је ди но би, мо жда, да 
ни је би ло ита ли јан ске вој ске, он при мио још ве ће раз ме ре не го што их 
је ина че имао.1

У се лу Др сни ку су Ал бан ци јед не ве че ри уби ли Мар ка Сте ви ћа 
у ње го вој ку ћи. Се ло Воћ ник је има ло са мо осам срп ских до мо ва. Око 
овог за се о ка се на ла зе ис кљу чи во ал бан ска на се ља. У са мом Воћ ни ку, 
Ал бан ци су то ком 1942. уби ли Гли го ри ја Јок си мо ви ћа и Ву ко ма на Мар-
ти но ви ћа. Пр вог су уби ли у шу ми, а дру гог код ње го ве ку ће.2

Пр вог и дру гог да на Ус кр са 1942, ита ли јан ски вој ни ци су бло ки-
ра ли све квар то ве у Пе ћи уз по моћ Ал ба на ца, ко је су Ита ли ја ни на о ру-
жа ли. У та два да на је из вр ше но ма сов но хап ше ње Ср ба у Пе ћи. Ме ђу 
ухап ше ни ма је био и ве ли ки број же на. Ра чу на се да су Ита ли ја ни том 
при ли ком ухап си ли око 200 Ср ба. Ухап ше не су са мо јед ну ноћ др жа ли 
у јед ној ка фа ни у Пе ћи, а сле де ћег да на су их уто ва ри ли у ка ми о не и от-
пре ми ли за Ал ба ни ју, у ин тер на ци ју у ло гор Пре за код Ти ра не.3

Та ко ђе је осно ва на и ор га ни за ци ја „Цр на ру ка“, ко јој је циљ био 
ис тре бље ње Ср ба ору жа ним пу тем. Осно ва ли су је Џе ват-бег Мах муд бе-
го вић, Па вле Ју ме зи, бив ши ју го сло вен ски учи тељ, Му ха рем Ми тро ви ца 
и Ша бан Ба шић, сви из Пе ћи. Ова бан да је по че ла уби ја ти по је ди нач но 
и том при ли ком су по ги ну ли: Ди ми три је Иној чић, ка фе џи ја из Пе ћи, Ла-
зар Јо ва но вић, учи тељ из Пе ћи, Жив ко Га шић, ка фе џи ја из Пе ћи, Миљ ко 
Бо жо вић, тр го вац из Пе ћи, Бла жо Ће јо вић, шо фер из Пе ћи и још не ки. 
Уби ства су из вр ше на усред бе ла да на у са мој ва ро ши, из ва тре ног оруж-
ја, а би ло је слу ча је ва да су љу де од во ди ли, а да су их доц ни је на ла зи ли 
уби је не. Ал бан ци су 22. мар та 1942. упа ли у ку ћу Ра ди са ва Ви ди ћа, ко га 
су пу шком уби ли за јед но са кћер ком Ви до са вом. Исте го ди не је па тро ла 
Ал ба на ца пре сре ла на ули ци и пре ту кла Или ју Ста ни ши ћа, стар ца од 
70 го ди на, ко ји је под ба ти на ма из дах нуо. Ду ша на Вук че ви ћа из Пе ћи 

1 Н. Ан то ни је вић, н.д., 135-141; АЈ, 110, 250-130-134 и 250-137-139.
2 Н. Ан то ни је вић, н.д., 142-144; АЈ. 110. 250-140-142.
3 Н. Ан то ни је вић, н.д., 144-146; АЈ, 110, 250-158-160.
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су Ал бан ци уби ли пу шком из за се де док је ра дио на зе мљи. Ни ко лу Ча-
ро ви ћа су, на о чи глед це ле ње го ве по ро ди це, из ве ли из ку ће и пу шча ним 
мет ком усмр ти ли на са мом пра гу ку ће.1

Исма ил Сма ил Баф ти-Го ра ни, Ал ба нац, сре ски на чел ник у Уро-
шев цу, у 1942. го ди ни је по чи нио сле де ће зло чи не:2 У се лу Вла шка Ба ра 
је то ком је се ни убио То до ра Стан ко ви ћа и Ми тра По по ви ћа, опљач као 
им имо ви ну, ку ће спа лио, а фа ми ли је про те рао. У се лу Би бе је кра јем 
го ди не убио Или ју Са ви ћа, имо ви ну му опљач као и ку ћу спа лио. У Уро-
шев цу је кра јем го ди не, у свом за тво ру, убио прет ход но ухап ше не Вла ду 
Ми ле ни ћа и Бла го ја Бу ву, по што их је пр во звер ски му чио. Из ма са кри-
ра ни леш Ми ле ни ћа из ба цио је кроз про зор за тво ра на ули цу. На ле шу се 
ви де ло да су уби је ном по чу па ни бр ко ви и од се че не уши. У се лу Ко си њу 
је убио пет ли ца, од ко јих су иден ти фи ко ва ни Ви то мир Н. и Ди мо Сто-
шић, ко га је прет ход но ухап сио па фа ми ли ју уце нио „от ку пом“ од 100 
на по ле он до ра (100 до 180 хи ља да ди на ра). Ка да је фа ми ли ја уце ну ис-
пла ти ла, ухап ше ни ка је ипак убио и це лу му имо ви ну опљач као. У се лу 
Шљи во во је убио Апо сто ла Жив ко ви ћа, опљач као му имо ви ну и за па лио 
ку ћу.3

1 Н. Ан то ни је вић, н.д., 158-159; АЈ, 110, 622-384-387.
2 Н. Ан то ни је вић, н.д., 194-196; АЈ, 110, Ф бр. 22412, Од лу ка о утвр ђи ва њу зло-

чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, зло чи нац: Исма ил /Сма ил/ Баф ти-Го ра ни, Шип-
тар, сре ски на чел ник у Уро шев цу; ко ман дант фа ши стич ких вој но-по ли циј ских тру па у 
сре зу; ру ко во ди лац ба ли ста у сре зу; пред сед ник оп шти не у Шти мљу; по сла ник скуп-
шти не у Ти ра ни, ро дом из се ла Да ви дов це, оп шти на Шти мље, срез Уро ше вац. Као 
сре ски на чел ник у Уро шев цу, са гла сно од лу ка ма Ко сов ског ко ми те та, он је 1941. ор га-
ни зо вао сво је ору жа не бан де и по мо ћу њих уби јао и хап сио, му чио, уце њи вао и пљач-
као ста нов ни штво не шип тар ске на род но сти, а на ро чи то гра ђа не у тај срез до се ље не 
од 1912. го ди не. „Изњеговихзлочиначкихметодазамучењеиубијањенаводимо:на-
бијањеигалаиклинацаподноктеубезбројслучајева;провлачењежицекроззглобове
нарукамаизашаке/уУрошевцусептембра1941/;стављањежаранатрбухигруди
жртава/НовиМирашујесен1941/;чупањебркова,вађењеочијуисечењеушију/уза-
творууУрошевцупочетком1943/;чупањеиодсецањеполнихоргана/Грболе,фебруа-
ра1943.иуУрошевцупочеткомистегодине/;чупањеногуизбедара/Грболефебруара
1943/;батинањемоткама,корбачима,џаковимапескаицевимаодпушака,стављање
врућихјајаподпазухе,сасецањежртаванакомадесекирамаитд.“Истовременоје
биоиједанодруководећихчлановаКосовскогкомитета,оснивачируководилацсреске
организацијебалиста.Онјеспроводиозлочиначкеплановеиодлуке:потпуноуниште-
ње свих насељеника у срезу, било кроз покоље, пљачке и паљевине, било принудним
расељавањем.Починиојеколективнезлочинепљачке,паљевинеирушења,принудног
расељавањастановништвасела:Бабуш,Рабовци,Грболе,НовиМираш,Бабљак,По-
јатиште,Сазлија,Папаз,Неродимље,Помазатин,Борошсело,Дугањево,Плешинаи
др.Натаселапослаоје,илијесампредводио,оружанебандекојесуопљачкалесву
имовинужртава,затимпопалилеипорушилезграде,исеклевоћњаке,затрпалебуна-
ре,аунекимместимапорушилеигробља,асветокаснијепреорале.”

3 Н. Ан то ни је вић, н.д., 194-196; АЈ, ДК-110, Ф бр. 22412, Од лу ка о утвр ђи ва њу 
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***
Пре ма из ве шта ју па ро ха ла пље сел ског, у 1942. го ди ни су стра да-

ли Ср би: Жи во јин А. Здрав ко вић, зе мљо рад ник из Ла пљег се ла, оп шти-
на Гра ча нич ка, уби јен пу шком на сво јој њи ви бли зу Ла пљег се ла 27. ју ла; 
Га ври ло Де нић; Жив ка, удо ва Ми хај ла Јо ва но ви ћа; Пе тар Га лић; Жив ко 
П. Га лић и Јор дан С. Га лић, сви из се ла Угља ра оп шти не Оби лић ске, 
уби је ни пу шком на ме сту зва ном „Ста ра Ре ка“, на пу ту Угља ре–При-
шти на, да на 10. сеп тем бра, вра ћа ју ћи се пи јач ним да ном из При шти не; 
Јо ван Ми ко вић, зе мљо рад ник из се ла Ко со ва По ља, оп шти не Оби лић-
ске, уби јен је пу шком бли зу се ла Ко со ва По ља да на 25. сеп тем бра; Или ја 
Јо ва но вић, ин ду стри ја лац из се ла Гор њег До бре ва, оп шти не Го ле шке, 
уби јен је пу шком но ћу пред сво јом ку ћом, 14. де цем бра, да би нео ме та но 
узе ли ње гов мо тор ни млин у се лу Гор њем До бре ву.1

Ин тер ни ра ње срп ског на ро да у ло го ре и за тво ре у Ста рој Ал ба-
ни ји и у Ита ли ји от по че ло је мар та 1942. го ди не. Раз лог ин тер ни ра њу 
био је тај што је срп ски на род по чео да бе жи у шу му у гру па ма и по ве зи-
вао се са од ре ди ма пар ти за на и чет ни ка. Ита ли ја ни су ин тер ни ра ли пр во 
офи ци ре и под о фи ци ре бив ше ју го сло вен ске вој ске, ка ко ак тив не та ко и 
ре зер вне, и од ве ли их у Ита ли ју. Не ко ли ко Ср ба је стра да ло у овим ло го-
ри ма. Том при ли ком је из па ро хи је ла пље сел ске ухап ше но че ти ри ли ца 
из се ла Гор њег До бре ва, оп шти не Го ле шке, и осам ли ца из Ко со ва По ља, 
оп шти не Оби лић ске. Из дру гих се ла ни је би ло ухап ше но ни јед но ли це. 
По сле ка пи ту ла ци је Ита ли је, Нем ци су оку пи ра ли и Но ву и Ста ру Ал ба-
ни ју, и са да су на ста ла ве ћа го ње ња и стра да ња срп ског на ро да.2

Пре ма из ве шта ју па ро ха го ле шког, у 1942. го ди ни су стра да ли 
Ср би: Ма ти ја Ву че тић, зе мљо рад ник из се ла Вре ла, уби јен 5. мар та код 
се ла До бра ње; Ми лан До ко вић, пи сар оп шти не го ле шке, уби јен 30. ма-
ја у се лу Ме две це; Ми хај ло Кер кез, зе мљо рад ник из се ла Вре ла, уби јен 
7. ју ла бли зу се ла Ба ту са; Ла зар Ама но вић, зе мљо рад ник из се ла Вре-
ла, уби јен 7. ју ла бли зу се ла Ба ту са; Ми ле Со виљ, зе мљо рад ник из се ла 
Вре ла, уби јен 7. ју ла бли зу се ла Ба ту са; Сте ван Ша шић, зе мљо рад ник 

зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, зло чи нац: Исма ил /Сма ил/ Баф ти-Го ра ни.
1 ШиптарскигеноциднадСрбимау20.веку,ДокументаАрхивеЕпархијера-

шко-призренскеикосовско-метохијске, Гра ча ни ца–Бе о град 2008, 69-79 (у да љем тек-
сту: ШиптарскигеноциднадСрбима...); „Срп ску пра во слав ну па ро хи ју Ла пље-сел ску 
у сре зу Гра ча нич ком са чи ња ва ју се ла: Ла пље-се ло и Ча гла ви ца, оп шти не Гра ча нич ке, 
Пре о це и Гор ње До бре во, оп шти не Го ле шке; Угља ре, Бре сје и Ко со во-по ље, оп шти не 
Оби лић ске.“

2 ШиптарскигеноциднадСрбима..., 69-79.
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из се ла Лу га, уби јен 7. ју ла бли зу се ла Ба ту са; Се ра фим Стан ко вић, зе-
мљо рад ник из се ла Бе ла ћев ца, уби јен 23. ав гу ста код сво је ку ће; Ра до-
ван Ву ја чић, зе мљо рад ник из се ла Ме две це, уби јен 23. ав гу ста код ку ће; 
Са ва Чо лић, до ма ћи ца из Ма гу ре, уби је на 15. де цем бра на пу ту код По-
ту ров ца; Ду шан Бла ну ша из Чу чу ља ге, уби јен 21. де цем бра на пу ту код 
По ту ров ца; Ни ко ла Цвет ко вић, зе мљо рад ник из се ла Чу чу ља ге, уби јен 
21. де цем бра на пу ту код По ту ров ца.1

Пре ма из ве шта ју па ро ха гра ча нич ког, у 1942. го ди ни су уби је ни 
Ср би: у се лу Гра ча ни ци је уби јен Тро ја Ја ни ћи је вић од стра не ми ли ци-
је ал бан ске; у се лу Но во Се ло, оп шти на Гра ча нич ка, 19. ју ла је уби јен 
Бла го је Ни ћић од стра не Али је Зеј ну ло ви ћа из се ла Мра мо ра; у се ли ма 
Сли во во, Дра го вац и Ла бља не, оп шти на Сли во вач ка (пре ра та Гра ча нич-
ка), 12. мар та је уби јен Ђор ђе Пе рић; а 29. но вем бра је уби је на Цен ка, 
же на Вит ка Стан ко ви ћа, ко ја је би ла у дру гом ста њу. Обо је су уби је ни од 
стра не Ал ба на ца.2

Пре ма из ве шта ју па ро ха со ча нич ког, 8. ју ла 1942. је у сво јој ли ва-
ди, на ме сту зва ном „Се ли ште“, уби јен Фи ли мон Ра до са вље вић из Со-
ча ни це од стра не Ал ба на ца.3

Пре ма из ве шта ју ар хи је реј ског на ме сни штва у При зре ну, 22/9. 
ју ла 1942. је од Ал ба на ца уби јен Ри ста Мар ма ро вић, зе мљо рад ник из 
Бе лог По ља.4

Пре ма из ве шта ју све ште ни ка из Ве ли ке Хо че, Ср би су 1942. го-
ди не стра да ли и у овој па ро хи ји. Од Ал ба на ца су по ги ну ли: Или ја Чу-
ка рић, зе мљо рад ник, Љу бо мир Ма врић, зе мљо рад ник, на пу ту за ви но-
град, Ни ко ла Лу кић, При зрен.5

Пре ма из ве шта ју све ште ни ка за се ло Си бо вац, оп шти на При лу-
шка, срез Ву чи трн ски, у 1942. је стра дао Ни ко ла Гру јић, ко ји је 22. апри-
ла по ги нуо од стра не Ал ба на ца код сво је ку ће.6

Пре ма из ве шта ју за се ло Гла во ти ну, оп шти на При лу шка, срез Ву-
чи трн ски, Вла да Ста ни ми ро вић је 10. сеп тем бра по ги нуо код сво је ку ће 
од стра не Ал ба на ца.7

Пре ма из ве шта ју па ро хи је ко сов ско ми тро вач ке, у 1942. го ди ни 

1 Исто, 82-85.
2 Исто, 89-93.
3 Исто, 108-113.
4 Исто, 116-118.
5 Исто, 122-124.
6 Исто, 128.
7 Исто, 129.
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су стра да ли Ср би: Ми лун Ми џо вић, Ми лан Ма ле шић и Јо ван Жар ко вић, 
сви уби је ни од Ал ба на ца.1

Пре ма из ве шта ју па ро хи је зве чан ске, 1942. су стра да ли: Ми ло ван 
Бо го са вље вић из се ла Врб ни ца, Вла до Ву ји сић из се ла Ши по ља, Са во 
Си мић и Цвет ко Пе тро ни је вић из се ла Су вач. Би ло је да на, на ро чи то од 
ок то бра 1941. го ди не до фе бру а ра 1942, да се ни је сме ло ниг де ићи ван 
гра да, па је на род са хра њи ван без све ште ни ка.2

Ал бан ски по ли цај ци су 1942. ко ри сти ли пра во слав ну цр кву у Ис-
то ку као за твор за ухап ше не Ср бе.3

При ли ком хап ше ња та ла ца, че сто су хап ше ни и пра во слав ни све-
ште ни ци. У Ко сов ској Ми тро ви ци је 23. но вем бра 1942. утам ни че но 30 
та ла ца, ме ђу ко ји ма је би ло шест пра во слав них све ште ни ка.4

Стра да ње Ср ба у те ро ру ал бан ских кви слин га на Ко со ву и Ме то-
хи ји на ста вље но је и по сле 1941. го ди не, пр ве рат не го ди не, то ком ко је 
су на уда ру би ли углав ном ко ло ни сти и на се ље ни ци (уче сни ци бал кан-
ских и Пр вог свет ског ра та). Дру ге рат не го ди не (1942.) ин те зи ви ра но 
је и уби ја ње Ср ба ста ро се де ла ца. Ал бан ским ору жа ним фор ма ци ја ма је 
циљ био чи шће ње што ве ћих де ло ва те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је, по-
себ но оних кра је ва у ко ји ма су срп ска на се ља би ла ком пакт на, али су би-
ла у ал бан ском окру же њу, па је са мим тим њи хо ва од бра на би ла оте жа-
на, по себ но због број но сти и до бре на о ру жа но сти ал бан ских кви слин га, 
ко ји су углав ном ужи ва ли пу ну по др шку оку па то ра, или су бар мо гли да 
ра чу на ју на њи хо во не ре а го ва ње и не чи ње ње. По сле ди ца та квог по на-
ша ња оку па то ра је би ла, у го то во свим слу ча је ви ма из вр ше них зло чи на, 
нео т кри ва ње и не ка жња ва ње ал бан ских зло чи на ца.

1 Исто, 135-137.
2 Исто, 138-140.
3 „Стра да ње Ср ба Ко со ва и Ме то хи је то ком 1941-45. го ди не“, у, Меморандум

оКосовуиМетохијиСветогархијерејскогсабораСрпскеправославнецркве, Бе о град 
2003, 39-41.

4 „Стра да ње Ср ба Ко со ва и Ме то хи је то ком 1941-45. го ди не“, у, Меморандум
оКосовуиМетохијиСветогархијерејскогсабораСрпскеправославнецркве, Бе о град 
2003, 39-41; Кроз ко сов ско ми тро вач ки за твор је про шло 14 све ште ни ка. Ме ђу 30 та ла-
ца, све ште ни ци су би ли: Ан ђел ко Шо пић, Сто јан Гво здић, Бој ко Цвет ко вић, Вла ди мир 
По по вић, Је ро ти је Че ко вић и Мом чи ло Не шић. Све ште ни ке у овом за тво ру су че сто 
пре би ја ли ал бан ски жан дар ми под ко ман дом Ху се и на Гр дов ци ја. Де ша ва ло се чак и да 
су жан дар ми ја ха ли све ште ни ке.
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ПРИ ЛОГ

Спи ско ви уби је них Ср ба у 1942. го ди ни пре ма по да ци ма Об ла сне ко ми-
си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча за Ко со во и 
Ме то хи ју (Ар хив Ср би је, Бе о град; Ар хив Ко со ва и Ме то хи је, При шти-
на), ко ји су пу бли ко ва ни у ча со пи су Ар хи ва Ср би је „Ар хив ски пре глед“

Уби ства, 1942. го ди на, при ја ве бр. 14211708 (од то га 54 уби ства)1

Ву ко је Ан тић, из Жа ча, обе шен у шу ми сеп тем бра 1942, зло чи нац: Ми-
раш Бар док из Ђу ра ков ца, Бр. И 1836/46
Кр сто Ар се ни је вић, из Бе лог по ља, уби јен у је сен 1942, зло чин ци: Ис-
треф Жу га, Ни мон и Ре џеп Де мир из Ра у ши ћа, са че ти ри не по зна та са у-
че сни ка, Бр. И 1602/46
Ми ха и ло Ар се ни је вић, из Бе лог по ља, уби јен у је сен 1942, зло чин ци: 
Ис треф Жу га, Ни мон и Ре џеп Де мир из Ра у ши ћа, са че ти ри не по зна та 
са у че сни ка, Бр. И 1602/46
Ми лош Аша нин, из Си на је, уби јен ма ја 1942, зло чи нац: Та ир Су ља из 
До њег Ис то ка, Бр. И 1774/46
Пе ро Аша нин, из Ље во ше, уби јен „око Св. Тро ји це 1942“, зло чин ци: Зеј-
нел Ју суф, Му ста фа Са ит и Ша бан Ха ма, сви из Ма лог Шту пе ља, Бр. И 
492/46
Ра дун Бе ко вић, из До њег Дра го љев ца, „уби јен из пу шке 1942“, зло чи-
нац: Су љо Ке ре ла, Бр. И 1878/46
Гра на Бе ло ше вић, из Цр ко ле за, на пад ну та 13. ја ну а ра 1942, ста ра 17 го-
ди на, умр ла од по сле ди ца по сле го ди ну да на, зло чин ци: Су љо Ја ша ре-
вић из Цр ко ле за, Бај рам Ра ма и Ре џеп Ра ма из Су вог гр ла, Бр. И.../46
Миљ ко Бо жо вић, уби јен кра јем 1942, зло чи нац: Ша бан Ба ша из Пе ћи, 
Бр. И 2362/46
Гли гор Бо јо вић, из Пе ћи, уби јен 13. апри ла 1942, зло чи нац: Маљ Ју суф 
из За тре, Бр. И 1632/46
Пер ко Брај ко вић, из Бе лог по ља, уби јен из пу шке, зло чи нац: Маљ Ну ри-
ћи из Бе лог По ља, Бр. И 1892/46
Пет ко Брај ко вић, из Бе лог по ља, уби јен 5. мар та 1942, зло чин ци: Али Ба-

1 Јо ван Пе јин, „Стра да ње Ср ба у Ме то хи ји 1941-1944“, Архивскипреглед, Бе-
о град 1994; Об ла сна ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча, 
Ар хив Ко со ва и Ме то хи је, При шти на; окру зи: Пећ, Ђа ко ви ца, Ис ток, Спи сак стра да-
лих Ср ба 1941-1944. го ди не у Ме то хи ји, уби је ни, зло ста вља ни и прог на ни.
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ша, Од лу ка бр. 85, и Али Бе ко Ну о вић из Су ши це, Бр. И 589/46
Јо ван Бу рић, из Ви то ми ри це, уби јен ју ла 1942, зло чи нац: Ха џи Ав дуљ из 
Но вог се ла, Бр. И 2572/46 и Бр. И 2667/466
Ви до са ва Ви дић, из Пе ћи, уда та Ти шко вић, уби је на за јед но са оцем 23. 
мар та 1942, зло чин ци: Цуф Со кољ и Маљ Мо ри на, са дво ји цом са у че-
сни ка, сви из Пе ћи, Бр. И 179/46
Ра ди сав Ви дић, из Пе ћи, уби јен 23. мар та 1942, зло чин ци: Цуф Со кољ и 
Маљ Мо ри на, са дво ји цом са у че сни ка, сви из Пе ћи, Бр. И 179/46
Не вен ка Ву ји но вић, из Ис то ка, уби је на за јед но са мај ком Ан ђом Јан ко-
вић де цем бра 1942, зло чин ци: Ре џеп Бај рам, Ка дри Ке ћа и Таљ Кур теш 
из Ис то ка, Од лу ка Бр. 8, Бр. И 756/46 и Бр. И 65/46
Ра до сав Га јић, из Цр ко ле за, уби јен апри ла 1942, зло чи нац: Ајет Ав дуљ 
из Ра ко ша, Бр. И 303/46
Жив ко Га шић, из Пе ћи, ма са кри ран у за тво ру но вем бра 1942, зло чи нац: 
Ко ма ри ца Мет из Пе ћи, Бр. И 1637/46
Ми ло ван До кић, из Го ра ждев ца, уби јен 5. ју на 1942, зло чи нац: Али Ри за 
из До бро до ла, Бр. И 1586/46
Не дељ ко Ђо рић, из До њег Дра го љев ца, уби јен 1942, зло чи нац: Ша бан 
Фе ка Ла бо вић из До њег Ис то ка, Бр. И 479/46
Ми ли ца За рић, из Љу бо жде, по ку шај си ло ва ња и уби ство, зло чи нац: Ре-
џеп Та и ро вић из Црн ца, Бр. И 1995/46
Ла зар Ива но вић, из Ду бра ве, уби јен 10. ју ла 1942, зло чин ци: Ка дри Ке-
ћо, Ра мо Ну хај ди но вић из Ис то ка, Бр. И 756/46, и Ук шин Бља кић из Гор-
њег Ис то ка, Бр. И 1819/46
Ан ђа Јан ко вић, из Ис то ка, уби је на де цем бра 1942, зло чин ци: Кур теш 
Таљ из До њег Ис то ка, Ка дри Ке ћа и Бај рам Ре џа из Црн ца, Од лу ка бр. 
88, Бр. И 756/46, и Не зир Аџо вић из До њег Ис то ка, Бр. И 65/46
... Је ре мић, из Го ра ждев ца, мал тре ти ран ри ци ну сом, умро од по сле ди ца 
1942, Бр. И 834/46
Ву ка Јо кић, из Но вог се ла, оте та де цем бра 1942. Де цем бра 1943. прог-
на на са по се да, а 28. ју ла 1944. уби је на са дво је де це у се лу Ве ли ка. Муж 
Пе тар уби јен ав гу ста 1941, зло чин ци: Ша бан и Ре џо Хај дар из Ра дов ца, 
Бр. 1792/46 (че ти ри жр тве)
Пер ко Ки ли бар да, из Ср бо бра на, де те, за клан, зло чи нац: Сеј ди ја Су ље-
вић из Бе го вог Лу кав ца, Бр. И 8/46
Ан дре ја Кри во ка пић, из Ра ко ша, уби јен 11. сеп тем бра 1942, зло чин ци: 
Са лих Азем (овић) из Жа ко ва и Ре џеп Зе нун из Су ши це, Бр. И 2522/46 и 
Бр. И 1815/46
Ми ло ван Ла лић, из Јо ша ни це, уби јен и опљач кан 1942, зло чи нац: Ју суф 
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Бра им из Јо ша ни це, Бр. И 841/46
Ан то ни је Лу ка че вић, из Цр ко ле за, уби јен из за се де 1942, зло чи нац: Сма-
ил Азем из Па да ли шта, Бр. И 1903/46
Ра до мир Лу ка че вић, из Цр ко ле за, уби јен из за се де 1942, зло чи нац: Сма-
ил Азем из Па да ли шта, Бр. И 1903/46
Ва со Мар ти но вић, из Ду шка ја, уби јен 30. ав гу ста 1942, зло чин ци: Таљ 
Кур теш из Ду шка ја, са тро ји цом са у че сни ка, Бр. И 1855/46 и ви ди Бр. И 
2814/46
Ми ло Мар ти но вић, из Пе ћи, уби јен 31. ја ну а ра 1942. по сле му че ња од 
не по зна тих Шип та ра, Бр. И 1631/46
Са во Мар ти но вић, из Пе ћи, опљач кан и пре ту чен на смрт 20. ја ну а ра 
1942, зло чин ци: Та ра ко вић Ве би ја и Ра мо из Пе ћи, Од лу ка бр. 82
Ђо ко Ми ја то вић, из Ро му на (Дре ни ца), уби јен 17. мар та 1942. у Пе ћи, 
зло чин ци: Шип та ри, Бр. И 1626/46
Ра до ван Ми ло са вље вић, из Цр ног лу га, уби јен 1942. Син Га ври ло уби-
јен 1941, Бр. И 227/46
Ми лош Мир ко вић, из Свр хе, уби јен ав гу ста 1942. зло чин ци: Ук Ма мут и 
Имер Ве сел из Љу то гла ве, Бр. И 1606/46
Ди ми три је Ми сир лић, из Шту пе ља, уби јен из пу шке, зло чи нац:Иту ла ло-
вић Ша бан из Шту пе ља, Бр. И 1917/46 и Бр. И 761/46
Ста ни ша Ни ка че вић, из Пре ка ла, уби јен из пу шке, зло чи нац: Маљ Имер 
из Гра бов ца, Бр. И 2009/46
Гли го ри је Осто јић, из Жа ча, пре би јен на смрт 16. ок то бра 1942, зло чи-
нац: Аслан Бе ћир из Жа ча, Бр. И 1817/46
Пе ро Па шић, из Кр њи на, уби јен 3. ав гу ста 1942, прет ход но у на па ду на 
ку ћу око Све тог Са ве исте го ди не био ра њен, зло чи нац: Ша бан Де ма из 
Кр њи на, Бр. И 1807/46
Ми ке та Пи ту лић, из Ко вра га, уби јен ок то бра 1942, зло чин ци: Бај рам Ре-
џеп Мур се но вић и Ук шин Рам Исе но вић из Ис то ка, Бр. И 237/46
Мир ко По по вић, из Пе ћи, де нун ци ран и стре љан 1942, Бр. И 2814/46
Ив ко Пум па ло вић, из Си на је, уби јен но вем бра 1942, зло чи нац: Бај ро Ре-
џеп Мур се ло вић из Ис то ка, Бр. И 57/46
Ра до сав Пум па ло вић, из Си на је, уби јен из пу шке, зло чи нац: Суљ Бај рам 
Аљу ше вић из Бе лог По ља, Бр. И 1952/46
Бог дан Ра до њић, из Ра ко ша, уби јен 8. сеп тем бра 1942, зло чи нац: Се-
лим Азем (овић) из Жа ко ва и Ре џеп Зеј нел из Су ши це, Бр. И 1815/46 и 
2522/46
Срет ко Ра(ј)ичић, из Дра го љев ца, уби јен из пу шке 16. апри ла 1942, 
зло чин ци: Ни мон Исе но вић, Бр. И 1889/46, Са дри ја Исе но вић, Бр. И 
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1890/46, Ша бан Фа ик Ла бо вић, ор га ни за тор бан де раз бој ни ка и пљач-
ка ша, Бр. И 78/46 и Са ли ја Ла бо вић, Бр. И 1786/46, ви ди и Бр. И 79/46
Сто ле Се дла ре вић, из Дра го љев ца, уби јен из пу шке, зло чи нац: Исе но-
вић Ру стем из Дра го љев ца, Бр. И 1920/46
Ва си ли је Ти ја нић, из Цр ко ле за, уби јен 15. ју на 1942, зло чи нац: Ру стем 
Ба лић из Цр ко ле за, Бр. И 233/46
Вла ди слав Ти ја нић, из Цр ко ле за, уби јен 15. ју на 1942, зло чи нац: Ру стем 
Ба лић из Цр ко ле за, Бр. И 233/46
Ро са Ти ја нић, из Цр ко ле за, на па да на у ви ше на вра та од 7. ја ну а ра до 
мар та 1942, од по вре да умр ла, зло чин ци: Су љо Ја ша ре вић, Ар слан Бе-
ћир и Ју суф Бо ље ти нац, Бр. И 236/46
Бла жо Че јо вић, из Пе ћи, уби јен 15. ок то бра 1942, зло чин ци: Али Бе ћир 
Му цу ља и Са дик Ибиш из Пе ћи, Бр. И 583/46
Ни ко ла Чи ча ре вић, из Цр ног вр ха, уби јен 1. ав гу ста 1942, зло чи нац: Са-
ни Бе го ли из Пе ћи, са са у че сни ци ма, Бр. И 2375/46
Да ни ло Ша пић, из Су вог гр ла, ра њен па уби јен 10. де цем бра 1942, зло-
чин ци: Бе ћи ро вић Аслан, Ју су фо вић Ће рим и Зум бер Азир из Ме ми ћа, 
Бр. И 871/46
Ра ден ко Шар ко вић, из Ви да ње, уби јен ок то бра 1942, зло чи нац: Зеф Де да 
из Ме је, Бр. И 941/46
Но ви ца Шур ба то вић, из Ви то ми ри це, уби јен 21. ав гу ста 1942, зло чи нац: 
Би њак Али ја, Бр. И 2327/46

Уби ства, 1942. го ди на, при ја ве бр. 583910 (од то га 47 уби ста ва)1

Алек са Ан дре је вић, из Су ши це, уби јен, те ло из ма са кри ра но, 2. фе бру-
а ра на Ве тер ни ку, зло чи нац: Исуф Ра шит, вул не тар из Мра мо ра, Бр. И. 
1328/46
Ду шан Бла ну ша, из Вр ше ва ца, уби јен, зло чин ци: ал бан ска фа ши стич ка 
жан дар ме ри ја из По ту ро ва ца, Бр. И 1647/46
Ан дри ја Бу ла јић, из Кри во ва, за клан у оп штин ском по дру му у Оби ли ћу, 
зло чи нац: Зе нељ Ада, ал бан ски жан дарм из Аде, Бр. И 3009/46
Ра до ван Ву ји чић, из Вре ла, уби јен из пу шке, 29. ма ја у Ме две цу, зло-
чин ци: Амет Да ни, вул не тар из Ру си нов ца, са са у че сни ци ма, Бр. И 1915
Жив ко Га лић, из Угља ра, уби јен на ме сту зва ном Ста ра ре ка, зло чин ци: 

1 „Стра да ње Ср ба на Ко со ву, Ма лом Ко со ву и Си ри нић кој жу пи 1941-1944. го-
ди на“, Архивскипреглед, по себ но из да ње, Бе о град 1999; Об ла сна ко ми си ја за утвр ђи-
ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча, Ар хив Ко со ва и Ме то хи је, При шти на; за 
оп шти не: При шти на, По ду је во, Оби лић, Ко со во По ље, Гло го вац, Ли пљан, Шти мље, 
Уро ше вац, Штрп це, Ка ча ник.
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не по зна ти вул не та ри, Бр. И 1089/46
Пе тар Га лић, из Угља ра, уби јен на ме сту зва ном Ста ра ре ка, зло чин ци: 
не по зна ти вул не та ри, Бр. И 1088/46
Ве се лин Да бић, из То пли ча на, уби јен, зло чин ци: Ра мон Би сли ми, са са-
у че сни ци ма, Бр. И 1025/46
Га ври ло Де нић, из Угља ра, уби јен ав гу ста, на ме сту зва ном Ста ра ре ка, 
зло чин ци: не по зна ти вул не та ри, Бр. И 416/46
Жи ва Ди нић, из То пли ча на, уби јен из пу шке, зло чин ци: Ја шар Де ста ни, 
Зе нељ Де ми ри и Са ли ја Ка лач, Бр. И 1030/46
Ми лан До ко вић, из Ме две ца, уби јен 29. ма ја у Ме две цу, зло чин ци: Амет 
Да ни из Ру си нов ца, са са у че сни ци ма, Бр. И 1460/46
Ђу ро До шен, из Ле сков чи ћа, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али је вић, Зе нел 
Ада, Али ја Ма љок и Идриз Са ло вић, ал бан ски жан дар ми оп шти не оби-
лић ке, Бр. И 3016/46
Ми ло ван До шљак, из Кру шев ца, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али је вић, Зе-
нел Ада, Али ја Ма љок и Идриз Са ло вић, ал бан ски жан дар ми оп шти не 
оби лић ке, Бр. И 3010/46
Гој ко Ђе ри си ло, из Ра хо ви це, уби јен из пу шке 5. сеп тем бра, зло чин ци: 
не по зна ти вул не та ри, Бр. И 405/46
Мла ден Ђор ђе вић, из Дра гов ца, уби јен из пу шке 28. фе бру а ра у По не шу, 
зло чин ци: ал бан ска фа ши стич ка жан дар ме ри ја, Бр. И 636/46
Ла зар Илић, из Оби ли ћа, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али је вић, Зе нел Ада, 
Али ја Ма љок, Идриз Са ло вић и Ре џеп Ра сим, ал бан ски жан дар ми оп-
шти не оби лић ке, Бр. И 3002/46
Љу бо Илић, из Оби ли ћа, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али је вић, Зе нел Ада, 
Али ја Ма љок, Идриз Са ло вић и Ре џеп Ра сим, ал бан ски жан дар ми оп-
шти не оби лић ке, Бр. И 3004/46
Ву ко та Јан ко вић, из Ле сков чи ћа, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али је вић, Зе-
нел Ада, Али ја Ма љок, Идриз Са ло вић и Ре џеп Ра сим, ал бан ски жан дар-
ми оп шти не оби лић ке, Бр. И 3003/46
Пе тар Јо ва но вић, из Кру шев ца, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али је вић, Зе-
нел Ада, Али ја Ма љок, Идриз Са ло вић и Ре џеп Ра сим, ал бан ски жан дар-
ми оп шти не оби лић ке, Бр. И 3008/46
Сто јан Ко стић, из Греб на, уби јен из пу шке, зло чи нац: Имер Ајет из Греб-
на, Бр. И 55/46
Кр сто Ла лић, из То пли ча на, уби јен из пу шке, зло чи нац: Ибуш Аме то вић 
из То пли ча на, Бр. И 1404/46
Ро са Ле ро, из Грац ка, уби јен јој је муж, зло чин ци: не по зна ти вул не та ри, 
Бр. И 845/46
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Си мо Ма тић, из Кру шев ца, код Оби ли ћа, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али-
је вић, Зе нел Ада, Али ја Ма љок, Идриз Са ло вић и Ре џеп Ра сим, ал бан ски 
жан дар ми оп шти не оби лић ке, Бр. И 3010/46
Ве ли бор Ми лен ко вић, из Сло ви ња, уби јен на пу ту Сло ви ње–При шти на, 
зло чин ци: Ра ма Рах ма ни, са са у че сни ци ма, Бр. И 1327/46
Алек сан дар Ми ло са вље вић, из Ле сков чи ћа, уби јен, зло чин ци: Сел мо 
Али је вић, Зе нел Ада, Али ја Ма љок, Идриз Са ло вић и Ре џеп Ра сим, ал-
бан ски жан дар ми оп шти не оби лић ке, Бр. И 3001/46
Бог дан Ми ло са вље вић, из Ле сков чи ћа, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али је-
вић, Зе нел Ада, Али ја Ма љок, Идриз Са ло вић и Ре џеп Ра сим, ал бан ски 
жан дар ми оп шти не оби лић ке, Бр. И 3000/46
Бо жи дар Ми ло са вље вић, из Ле сков чи ћа, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али-
је вић, Зе нел Ада, Али ја Ма љок, Идриз Са ло вић и Ре џеп Ра сим, ал бан ски 
жан дар ми оп шти не оби лић ке, Бр. И 3005/46
Ду шан Ми ло са вље вић, из Ле сков чи ћа, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али је-
вић, Зе нел Ада, Али ја Ма љок, Идриз Са ло вић и Ре џеп Ра сим, ал бан ски 
жан дар ми оп шти не оби лић ке, Бр. И 3111/46
Ђор ђе Ми ло са вље вић, из Ле сков чи ћа, уби јен, зло чи нац: Зеј нел Џе ља-
дин из Ле сков чи ћа, Бр. И 1401/46
Сен то Ми ло са вље вић, из Ле сков чи ћа, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али је-
вић, Зе нел Ада, Али ја Ма љок, Идриз Са ло вић и Ре џеп Ра сим, ал бан ски 
жан дар ми оп шти не оби лић ке, Бр. И 3013/46
Ми тар Мир ко вић, из При шти не, уби јен, зло чин ци: ита ли јан ски ка ра би-
ње ри из Оби ли ћа, Бр. И 1353/46
Да мјан Мла де но вић, из Су ши це, уби јен из пу шке, зло чин ци: не по зна ти 
вул не та ри, Бр. И 516/46
Ср би слав Мла де но вић, из Ле сков чи ћа, уби јен, зло чин ци: Сел мо Али је-
вић, Зе нел Ада, Али ја Ма љок, Идриз Са ло вић и Ре џеп Ра сим, ал бан ски 
жан дар ми оп шти не оби лић ке, Бр. И 3012/46
Алек сан дар Мр да ко вић, из При шти не, уби јен из пу шке ју ла ме се ца у 
Де вет Ју го ви ћа, зло чин ци: Ра ма дан Амет из Бр њи це, са са у че сни ци ма, 
Бр. И 2043/46
Ра де Ни нић, из Зла та ра, уби јен из пу шке 20. ју на на сво јој ли ва ди, зло-
чин ци: Шеф ки ја Ре џеп из Мра мо ра, са са у че сни ци ма, Бр. И 1347/46
Гли го ри је Пе ре нић, из До бро ти на, уби јен из пу шке ок то бра ме се ца, зло-
чин ци: не по зна ти вул не та ри, Бр. И 1339/46
Бла го је По по вић, из Греб на, уби јен из пу шке ју на ме се ца, зло чин ци: Та-
ир Су ља, Азир Ра мон и Ша бан Идриз, сви из Греб на, Бр. И 59/46
Ђор ђе Рај ко вић, из Му жи ча на, уби јен, зло чи нац: Исен Фе та хов из Му-
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жи ча на, Бр. И 94/46
Или ја Ро ће но вић, из Ста рог Грац ка, уби јен из за се де, зло чин ци: не по-
зна ти вул не та ри, Бр. И 1041/46
Или ја Са вић, из Би бе, уби јен из пу шке, зло чин ци: Ше ћа Зеј ну ло вић из 
Би бе, са са у че сни ци ма, Бр. И 50/46
Цве ја Ста мен ко вић, из Шти мља, уби јен из пу шке у сво јој во де ни ци, зло-
чин ци: Амет Шу ло ва из Шти мља, са са у че сни ци ма, Бр. И 71/46
Јо ван Стан ко вић, из Де вет Ју го ви ћа, уби јен, зло чин ци: Та ир Ша ћи ри из 
Кој ло ви це, са са у че сни ци ма, Бр. И 99/46
То дор Стан ко вић, из Ла шко ба ра, уби јен из пу шке, зло чин ци: Хај дар-бег 
из При зре на, са са у че сни ци ма, Бр. И 2484/46
Мла ден Сте ва но вић, из Ту ру чи це, уби јен, зло чи нац: Абаз Са ит из Ту ру-
чи це, Бр. И 141/46
Јеф то Сто лић, из Ко си на, уби јен из пу шке у за бра ну зва ном Луг, зло чин-
ци: Ра мо но вић Се лим из Је зер ца, са са у че сни ци ма, Бр. И 1013/46
Љу би ца Чо лић, из Ве ли ке До бра ње, уби је на из пу шке но вем бра ме се ца 
код Чу чу ља ге, зло чи нац: Шеф ки ја Ја ша ре вић из Ма ле До бра ње, Бр. И 
1007/46
Бла го је Фи лић, из Смо лу ше, уби јен де цем бра ме се ца у сво јој ку ћи, зло-
чин ци: не по зна ти вул не та ри, Бр. И 156/46
Ми ло рад Фи лић из Смо лу ше, уби јен де цем бра ме се ца у ку ћи сво га оца 
у Смо лу ши, зло чин ци: не по зна ти вул не та ри, Бр. И 155/46

 Ре зи ме

Текст о рат ним зло чи ни ма на Ко со ву и Ме то хи ји 1942. го ди не са др жи чи ње ни-
це ко је се на ла зе у исто риј ским из во ри ма, ко ји се чу ва ју у ар хив ских фон до ви ма срп-
ских ар хи ва (др жав них и цр кве них). Из ар хив ске гра ђе о стра да њу Ср ба дру ге рат не 
го ди не на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је то ком оку па ци је у Дру гом свет ском ра ту (ко ја је 
тра ја ла од апри ла 1941. до но вем бра 1944.), са зна је мо број не ин фор ма ци је. По да ци о 
уби је ним Ср би ма се са сто је од сле де ћих ка те го ри ја: име и пре зи ме жр тве, ме сто пре-
би ва ли шта, ме сто стра да ња, да тум стра да ња, име и пре зи ме зло чин ца, окол но сти и на-
чин стра да ња. Ана ли зи ра ни до ку мен ти не омо гу ћу ју ну жно увид у све по дат ке о свим 
по ме ну тим ка те го ри ја ма стра да ња, а за не ке од ка те го ри ја су по не кад не пот пу ни или 
нео д ре ђе ни. Ми шље ња смо да, има ју ћи у ви ду исто риј ску вред ност и ре ле вант ност из-
во ра ко ји се чу ва ју у фон до ви ма Ар хи ва Ју го сла ви је, Ар хи ву Ср би је, Ар хи ву Ко со ва и 
Ме то хи је и Ар хи ву Ра шко-при зрен ске и ко сов ско-ме то хиј ске епар хи је СПЦ, они мо гу 
ипак да у знат ној ме ри пру же при лич но по у зда на са зна ња о стра да њу срп ског ста нов-
ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји.
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ДаркоЖАРИЋ
На род ни му зеј То пли це у Про ку пљу

ТО ПЛИ ЧА НИ У КОН ЦЕН ТРА ЦИ О НИМ ЛО ГО РИ МА У 
НОР ВЕ ШКОЈ У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ

 Ап стракт: У ра ду је дат спи сак за то че ни ка из То пли це у на ци стич ким 
ло го ри ма у Нор ве шкој, њи хов од ла зак у ло го ре и опис тих ло го ра, при каз жи-
во та ло го ра ша, спи сак Нор ве жа на ко ји су по ма га ли ло го ра ши ма, бек ство ло-
го ра ша у Швед ску, рад ју го сло вен ско-нор ве шког дру штва и спо ме ни ци по диг-
ну ти уби је ним ло го ра ши ма. Рад је на стао пр вен стве но на осно ву при мар них 
из во ра, од но сно нео бја вље них се ћа ња ло го ра ша, до ку ме на та, као и но вин ских 
чла на ка о за то че ни ци ма из То пли це у на ци стич ким ло го ри ма у Нор ве шкој.

 Кључ не ре чи: То пли ца, Нор ве шка, Нор ве жа ни, Про ку пље, ло го ра-
ши, ло го ри, ин тер нир ци, на ци сти, уби је ни.

Не мач ки на ци стич ки ре жим је у ,,по ли тич ке ло го ре“ Мат ха у зен, 
у Аустри ји, и у 23 ло го ра у Нор ве шкој (ло го ри ко је су са ми ло го ра ши 
на пра ви ли), слао и То пли ча не, да ра де и да та мо умру од гла ди, ис цр-
пље но сти и на пор ног ра да.

„Ни смо рат ни за ро бље ни ци, ни ци вил ни ро би ја ши. По ста ли смо 
хе фтлин зи – бес прав на ли ца, бро је ви. Спо до бе без ика квих пра ва,“ ка же 
Дра го љуб Х. По по вић, ло го раш из Мат ха у зе на, ро ђен у Про ку пљу, бив-
ши ду го го ди шњи ди рек тор Му зе ја у Про ку пљу. Да, за не мач ке вој ни ке 
су они би ли са мо бро је ви и ни шта ви ше. За њих они ни су би ли љу ди са 
име ном и пре зи ме ном. Са мо бро је ви, бро је ви ко ји тре ба да ра де и да 
умру. До пре две и по го ди не, Дра го љуб је био у жи во ту и ми смо слу ша-
ли ње го ве крат ке при че из ло го ра, ко је је рет ко и при чао. При че о му че-
њу, пат њи и смр ти. Вре ме ном, он их је из ба цио из свог се ћа ња, али ми 
не сме мо. Не сме мо, због ми ли о на оних ко ји су уби је ни у ло го ри ма. Чи ји 
се жи вот кре тао по иви ци из ме ђу жи во та и смр ти. Не мач ки на ци сти су 
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ви ше це ни ли жи во ти ње, њих су и хра ни ли, а ло го ра ши ма су да ва ли са-
мо оно ли ко ко ли ко им тре ба да по ла ко уми ру ра де ћи за њих. На сто ти не 
их је уми ра ло сва ког да на. Го во ре ћи о де пор тир ци ма, је дан на ци стич ки 
шеф стра же је ре као јед ном нор ве шком на ци сти: „Има две вр сте љу ди – 
људ ских ин ди ви дуа. Ми смо љу ди, а за ро бље ни ци су жи во ти ње и пре ма 
њи ма се мо ра по сту па ти сход но то ме.“ То је био зва ни чан став та да шње 
не мач ке вла де пре ма свим ло го ра ши ма.

На ци стич ки кон цен тра ци о ни ло го ри у Нор ве шкој

Нор ве шка је нај ду жа и нај у жа од свих европ ских зе ма ља и чи ни 
се ве ро за пад ну гра ни цу Евро пе, а пру жа се од 580 до 710 се вер не ге о граф-
ске ши ри не, па је та ко нај се вер ни ја зе мља све та. Ви ше од тре ћи не зе мље 
ле жи се вер но од По лар ног кру га.

Кон цен тра ци о ни или са бир ни ло гор је вр ста за тво ра у ко јем се за-
тво ре ни ци на ла зе у при тво ру нај че шће без по је ди нач ног суд ског про це-
са, а ко ји је ство рен за при пад ни ке по је ди них ет нич ких или ре ли гиј ских 
гру па, по ли тич ке про тив ни ке, ци ви ле или би ло ко ју гру пу љу ди.

Не мач ки оку па тор је из ју го сло вен ских ло го ра (Сај ми ште, Ја се-
но вац, Гра ди шка, ло гор на Ба њи ци, ло гор на Цр ве ном кр сту у Ни шу, 
ло гор код Шап ца) ин тер ни рао у ло го ре у Нор ве шкој 4.109 Ју го сло ве на и 
че тво ро По ља ка, ко ји су би ли ухап ше ни на те ри то ри ји Ју го сла ви је. Од 
укуп ног бро ја де пор ти ра ца, око 60% је би ло мла ђих од 25 го ди на.

Осло бо ђе ње је у овим ло го ри ма до че ка ло 1.500 Ју го сло ве на, а 
стра да ло их је 57,7% (у ло го ри ма у се вер ној Нор ве шкој 65,8%, а у сред-
њој 24,9%). Про це нат смрт но сти у по је ди ним ло го ри ма био је: Беј сфјур 
89,4% (за са мо че ти ри ме се ца), Ка ра шок 78,5%, Усен 88,9%, Кор ген 
51,8%, Ботн 70%. На ци сти су њи хов рад ис ко ри сти ли за из град њу утвр-
ђе ња, ба за и пу те ва пре ма Фин ској. Ин тер нир ци су би ли сме ште ни у 
др ве ним ба ра ка ма, пре ко 50 у јед ној со би.

Вр ши лац ду жно сти ко ман дан та Ју го и сто ка, ге не рал Вал тер Кун-
це, до ста вио је 20. апри ла 1942. го ди не зах тев вој но у прав ном ко ман дан-
ту Ср би је, ге не ра лу ар ти ље ри је Па у лу Ба де ру, да се 2.000 за тво ре ни ка из 
кон цен тра ци о них ло го ра у Ср би ји де пор ту ју за Нор ве шку. У од го во ру,1 
Ба дер оба ве шта ва да ће пр ва гру па од 1.711 ло го ра ша кре ну ти 25. апри ла 
во де ним пу тем из Бе о гра да у Нор ве шку на при си лан рад. Ова гру па је 

1 Ми ло рад Ашко вић, Бла го је Ма рин ко вић, Љу бо мир Пе тро вић, Улогорима у
севернојНорвешкој, Бе о град 1979, 5.
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би ла тран спор то ва на на Сав ско при ста ни ште, на ко јем су их че ка ла три 
пут нич ка бро да са ма ђар ском по са дом. Ме ђу до спе лим ин тер нир ци ма1 
су би ли:

– 350 за то че ни ка из ло го ра на Цр ве ном кр сту у Ни шу, са за тво-
ре ни ци ма из ле ско вач ког за тво ра, ко ји су пре ба че ни у но ћи 23/24. апри-
ла 1942. го ди не. Ло го ра ши су на Сав ско при ста ни ште сти гли во зом 24. 
апри ла, па су мо ра ли да пре но ће у ва го ни ма на же ле знич кој ста ни ци. У 
брод „Та лин“ су укр ца ни на ред ног ју тра, 25. апри ла.

– 714 за то че ни ка из ло го ра на Ба њи ци, ко ји су пре ве зе ни у не ко-
ли ко ауто бу са 24. апри ла ују тру, укр ца ни су углав ном на брод ,,Ми нер-
ва“,

– 407 за тво ре ни ка из ло го ра у Шап цу,
– 220 из сме де рев ско-па ла нач ког за тво ра и
– 20 за то че ни ка из Окру жног за тво ра у Зре ња ни ну.
Тран спорт је 25. апри ла кре нуо пре ко Аустри је и Не мач ке за Нор-

ве шку. У Беч до ла зи 27. апри ла ка сно у ноћ, а су тра дан ују тру су де-
пор тир ци пре ба че ни у фран цу ске же ле знич ке ва го не и пре ве зе ни у град 
Ме длинг, око 14км ју го за пад но од Бе ча. Из Ме длин га су од ве де ни у ло-
го ре Хај лин ген кројц вест, Хај лин ген кројц Зид, Аланд вест, Аланд Зид, 
Си тен дорф и Гис хибл у под бр ђу Беч ке шу ме. Ов де су оста ли де се так да-
на. Око 1.550 де пор ти ра ца је 8. ма ја спро ве де но до же ле знич ке ста ни це 
у Ме длин гу, ода кле су те рет ним ва го ни ма пре ба че ни у око ли ну Штар-
гар да у По ме ра ни ји. Оста так, од око 160 де пор ти ра ца, за др жан је за одр-
жа ва ње ло го ра и за рад у око ли ни Бе ча или у са мом гра ду. Де пор тир ци 
су 11. ма ја ују тру спро ве де ни из Штар гар да у ло го ре Пип шток, Но је ше-
не валд, Бе ве рин ген, За де бел берг, Клајн Ва хлин, Алт да ме ро и Фос берг.

Из ло го ра Пип шток су 8. ју на пре ба че ни до же ле знич ке ста ни це 
Ван ге рин, а ода тле во зом до Ште ти на (60 км уда љен од Бал тич ког мо-
ра, да нас пољ ски Шће ћин), у ко ји су до шли у зо ру 9. ју на. При бли жно 
у исто вре ме, до ла зе и во зо ви из дру гих ло го ра. Од Ште ти на, у се вер-
ној Не мач кој, до Нор ве шке ин тер нир ци су пре ве зе ни са три бро да:2 „Го-
та“, у ко ји је би ло укр ца но 893 ин тер нир ца, „Са би на Хо валд“, у ко ме 
се на шло пре о ста лих 588 ин тер ни ра ца из ло го ра у По ме ра ни ји (Клајн 
Ва хлин, Алт да ме ро и Фос берг) и „Кер кплејн“, у ко ме је би ло 1.120 но-
вих ју го сло вен ских за то че ни ка. Ови де пор тир ци су то ком ма ја ме се ца 
пре ба че ни, углав ном из ло го ра у Ста рој Гра ди шци и Ја се нов цу, у ло гор 
Сај ми ште.

1 Исто, 9.
2 Исто, 13-16.
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По овим по да ци ма, у Нор ве шку је у пр вој гру пи до ве де но 2.601 
де пор ти рац из Ју го сла ви је. Из пр ве гру пе, ко ја је кре ну ла 25. апри ла, од 
1.711 де пор тир ца, у око ли ни Бе ча је оста ло 160, а у По ме ра ни ји око 70. 
Ме ђу тим, у ма ју ме се цу је из Бе о гра да кре ну ла до дат на гру па од 1.120 
де пор ти ра ца, ко ја им се при кљу чи ла.

Дру га гру па, од 856 Ју го сло ве на, сти гла је у Нор ве шку 1. ок то бра 
1942. го ди не бро дом „Дој чланд“. По до ла ску, рас по ре ђе ни су у три ло го-
ра у сред њој Нор ве шкој и че ти ри у се вер ној Нор ве шкој.

Тре ћа гру па, од око 500 Ју го сло ве на, сти гла је у Нор ве шку апри ла 
1943. го ди не бро дом „Бре мен“. Де пор тир ци из ове гру пе су рас по ре ђе ни 
у два ло го ра у се вер ној Нор ве шкој (400 ло го ра ша) и је дан ло гор у сред-
њој Нор ве шкој (сто ло го ра ша).

Ју го сло ве ни су би ли рас по ре ђе ни у ло го ри ма ко је су са ми на-
пра ви ли, а на ци стич ке вла сти су од ре ђи ва ле ло ка ци ју. Ло го ри су би ли 
гра ђе ни у ви ду ква дра та или пра во у га о ни ка, на чи јим су угло ви ма би ле 
по диг ну те ви со ке осма трач ни це за не мач ке стра жа ре, ко ји су има ли по 
је дан пу шко ми тра љез „зор ку“. У кру гу ло го ра су се на ла зи ле др ве не ба-
ра ке, у ко ји ма је ста но ва ло и до 90 ло го ра ша. Др ве ни кре ве ти у ба ра ка ма 
су би ли по ре ђа ни у два, три и че ти ри ре да. Ло го ра ши су у овим „кре ве-
ти ма“ ле жа ли на да ска ма пре кри ве ним стру го ти на ма, а у бо љим при-
ли ка ма ма хо ви ном или мор ском тра вом. Ва тра ни је ло же на. У бли зи ни 
ба ра ка су по сто ја ли кло зе ти, ам бу лан та, ра ди о ни це, ку хи ња и ло гор ски 
за твор. Ис пред ло го ра, на јар бо лу, би ла је ис так ну та не мач ка за ста ва са 
ку ка стим кр стом. Ван кру га, уз бо дљи ка ву жи цу, гра ђе не су ба ра ке за 
не мач ке стра жа ре и ко ман дан та.

Ло го ра ши су би ли сме ште ни у сле де ћим ло го ри ма:

У ју жној Нор ве шкој се на ла зио ло гор Бер ген, ко ји је осно ван ју-
на 1942. го ди не на пе ри фе ри ји гра да Бер ге на. Био је про ла зни ло гор за 
920 ин тер ни ра ца.
У сред њој Нор ве шкој се на ла зи ло де вет ло го ра. Њих су др жа ли при пад-
ни ци ор га ни за ци је ТОТ. У ове ло го ре је од ве ден 841 Ју го сло вен.

– ло гор Ер лан дет је осно ван 1. ок то бра 1942. го ди не на по лу о-
стр ву Ер лан дет, 80 км за пад но од гра да Тронд хај ма, са 156 ин тер ни ра ца, 
ко ји су ра ди ли на из град њи утвр ђе ња и бун ке ра. У ло гор Ер лан дет су 
пре ба че ни ло го ра ши из:

– ло го ра Тро ла, ко ји је осно ван у не по сред ној бли зи ни гра да 
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Тронд хај ма ок то бра 1942. го ди не, са 320 ло го ра ша, ко ји су ра ди ли на 
из град њи обал ских утвр ђе ња.

– ло го ра Стен вик холм, ко ји је фор ми ран по чет ком ок то бра 1942. 
го ди не, 45 км се ве ро за пад но од Тронд хај ма, са 200 ин тер ни ра ца, ко ји су 
ра ди ли на из град њи утвр ђе ња.

– ло гор Пер са у нет је осно ван кра јем апри ла 1944. го ди не на пе-
ри фе ри ји гра да Тронд хај ма, са око 500 ло го ра ша, пре ба че них углав ном 
из ло го ра Ер лан дет.

– ло гор Хов де је осно ван ја ну а ра 1944. го ди не у ме сту Хов де, на 
ју жној оба ли по лу о стр ва Ер лан дет код Тронд хај ма, са 140 ло го ра ша из 
ло го ра Бре тинг и Ха сел вик, ко ји су ра ди ли на из град њи утвр ђе ња, пу те-
ва и аеро дро ма.

Ло го ра ши су у Тронд хај му гра ди ли ка на ли за ци ју и во до вод, трам-
вај ску пру гу, по ста вља ли су коц ку и бе тон на ули ца ма, а ван гра да су, на 
оба ли фјор да, из гра ди ли пи сту и хан га ре за хи дро а ви о не, скло ни шта за 
вој ску, скла ди шта-ци стер не за наф ту и бен зин. Ло го ра ши су са гра ди ли 
ком пле тан пут и же ле знич ку пру гу Тронд хајм–Нар вик.

У ло гор Хов де су пре ба че ни ло го ра ши из:
– ло го ра Бре тинг, ко ји је фор ми ран ју ла 1943. го ди не на ка ме ном 

ви су оба ле Тронд хајм ског фјор да, са 65 ло го ра ша, ко ји су ра ди ли на из-
град њи обал ских утвр ђе ња.

– ло го ра Ха сел вик, ко ји је осно ван ју ла 1943. го ди не на око 10 
км од Бре тин га, са 100 ло го ра ша, ко ји су ра ди ли на из град њи обал ских 
утвр ђе ња.

– ло гор Ро твол је осно ван апри ла 1944. го ди не на пе ри фе ри ји 
Тронд хај ма.

– Ло гор ска бол ни ца за све ло го ре у Нор ве шкој би ла је ло гор Еј
занд, ко ји је осно ван апри ла 1943. го ди не на 20 км од Тронд хај ма. Из ве-
стан број ло го ра ша је бо ра вио у одво је ним оде ље њи ма бол ни це у Ли ле-
ха ме ру и Мир ва ну (сред ња Нор ве шка).

У се вер ној Нор ве шкој се на ла зи ло три на ест ло го ра. У њи ма су 
стра жа ри би ли при пад ни ци СС је ди ни ца. У ове ло го ре је до ве де но 3.272 
Ју го сло ве на.

– ло гор Кор ген је уда љен два ки ло ме тра од исто и ме не ва ро ши-
це. У ње му је би ло пре ко 1.500 Ју го сло ве на, а стра да ло их је ви ше од 
хи ља ду. На овом ме сту је по сле ра та сни мљен и филм ,,Кр ва ви пут“, по 
сце на ри ју нор ве шког књи жев ни ка Си гур да Евен смоа.1 У овај ло гор су 

1 Ни ко ла Илић, „Ју жно мо рав ци у не мач ким ло го ри ма у Нор ве шкој (1942-1945)“, 
Ле ско вач ки збор ник број 8, 1968, 248.
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пре ба че ни пре жи ве ли ло го ра ши из
– ло го ра Беј сфјур, уда ље ног 12 км од гра да Нар ви ка, ко ји ле жи 

на по лу о стр ву са свим уву чен у Офот ски фјорд.
– ло гор Ка ра шок или „Бе ли па као“ на ла зио се у Ла по ни ји, 18 км 

од фин ске гра ни це и 80 км од Ха мер фе ста, нај се вер ни јег гра да у Евро-
пи. У ње му је стра да ло око 500 Ју го сло ве на.1

– ло гор Усен (се ло Кни тли), на ла зио се 20 км уда љен од оп штин-
ског цен тра Ел сфјур.

– ло гор Бје ло нес, на ла зио се у исто и ме ном се лу, не да ле ко од гра-
да Мо (да на шња оп шти на Мо и Ра на), ко ји на зи ва ју „град под По лар ним 
кру гом“.

– ло гор Крок стран је био про ла зни ло гор, ко ји се на ла зио на око 
50 км ју жно од По лар ног кру га.

– ло гор По лар ни круг, на ла зио се на Салт-пла ни ни, у цен тру тзв. 
По лар ног по ја са, уда љен са мо је дан ки ло ме тар од ,,по лар цир ке ла“ – ка-
ме на ко ји озна ча ва сре ди ну по ја са. Ов де су ло го ра ши гра ди ли пут и 
пру гу, ко ји ма би се по ра же не не мач ке тру пе из СССР-а из ву кле пре ко 
Фин ске за Нор ве шку. У овај ло гор су пре ба че ни пре жи ве ли ло го ра ши из 
ло го ра:

– ло гор Ботн, уда љен се дам ки ло ме та ра од ва ро ши це Рог нан, на 
око 200 ме та ра од је зе ра ве ли ког око 700 м², бли зу фјор да. У овом ло го ру 
је стра да ло око 700 Ју го сло ве на.2

– ло гор По тус, осно ван тек ма ја 1944. го ди не, на око 20 км од 
Рог на на.

– ло гор Санд но сјен, се на ла зио на остр ву Санд но сјен, на пе ри-
фе ри ји исто и ме не ва ро ши це, ко ја је нај ве ћи са о бра ћај ни чвор из ме ђу 
Тронд хај ма и Бо доа.

– ло гор Лунд, осно ван у се лу Со вик, бли зу ло го ра Санд но сјен, у 
је сен 1943. го ди не, са 50 ло го ра ша из ло го ра Еј занд и Тро ла, ко ји су ра-
ди ли на из град њи бун ке ра и утвр ђе ња.

– ло гор Не сна, осно ван бли зу ло го ра Санд но сјен у је сен 1943. 
го ди не, са 50 ло го ра ша из ло го ра Еј занд и Тро ла, ко ји су ра ди ли на из-
град њи бун ке ра и утвр ђе ња.

– ло гор Ил вин ген, осно ван бли зу ло го ра Санд но сјен у зи му 1943. 
го ди не, у ко ји је пре ба че но 50 ло го ра ша из ло го ра Кор ген. Ло го ра ши су 
ра ди ли на из град њи бун ке ра и утвр ђе ња.

Не ки ло го ри су по сле за вр ше ног по сла уки да ни, а дру ги фор ми-

1 Исто, 247.
2 Исто, 248, 257.
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ра ни. Апри ла 1943. го ди не, све ло го ре су од СС-је ди ни ца, ко је су по ву-
че не на Ис точ ни фронт, пре у зе ле ре дов не је ди ни це Вер мах та.

Ју го сло ве ни су пре ба ци ва ни и у дру ге ло го ре, у ко ји ма су би ли 
Нор ве жа ни, Ру си, По ља ци, као на при мер у ло гор Фал стат у сред њој 
Нор ве шкој. Кроз овај ло гор је про шло 95 Ју го сло ве на (че ти ри су по бе-
гла, пет их је пре жи ве ло, а 89 стре ља но).

Ма сов на уби ства ло го ра ша

Ју ла 1942. го ди не, у ло го ру Беј сфјур је уби је но 278 ло го ра ша, 
због от по ра ло го ра ша ко ји су се за ба ри ка ди ра ли у ба ра ка ма не до зво ља-
ва ју ћи есе сов ци ма да из ве ду од ре ђе не ло го ра ше на стре ља ње. На ци сти 
су ми тра ље ским ра фа ли ма ре ше та ли ба ра ке, а он да су их по ли ли бен зи-
ном и за па ли ли.

Да на 29. но вем бра 1942. и 20. ја ну а ра 1943. го ди не, у ло го ру Ботн 
је за са мо два да на уби је но 150 ло го ра ша.

Не ко ли ко сто ти на ло го ра ша је уби је но у „игри шта по ва“, у ко јој 
су стра жа ри ба ца ли штап ван кру га гра ди ли шта и те ра ли их да иду по 
штап. Пре ћи ли ни ју, зна чи ло је по ку шај бек ства, а не по слу шност стра-
жа ру се ка жња ва ла смр ћу. У сва ком слу ча ју, ло го раш би био уби јен.

По је ди нач на уби ства ло го ра ша

У ло го ру Кор ген су цр ве ним ма сним штраф та ма обе ле жа ва ли 
но га ви це ода бра ног ло го ра ша и ти ме га про гла ша ва ли ,,пар ти зан ским 
ге не ра лом“. Он је ра дио нај те же по сло ве и по сле не ко ли ко да на је био 
стре љан.

Уби ства на гра ди ли шти ма су би ла ско ро сва ко днев на.
Стра жа ри су че сто те ра ли ло го ра ше на ку па ње у гле чер ском је-

зе ру.
Из во ди ли су их да ра де и на –40ОC, по де сет са ти днев но, а са ми 

су се сме њи ва ли на по ла са та. Ло го ра ши су ра ди ли на те шким по сло ви-
ма: у ка ме но ло ми ма, на се чи шу ме, из град њи утвр ђе ња, пу те ва и же ле-
знич ких пру га.

Стра жа ри су ло го ра ше ка жња ва ли ве ша ју ћи их го ле за ру ке или 
но ге и та ко их оста вља ли по не ко ли ко са ти, док се на по ље ни је мо гло 
иза ћи од мра за.



92

Би ли су сме ште ни у др ве ним ба ра ка ма, по 40 до 50 у со би.

Жи вот ин тер ни ра ца у ло го ри ма

Ло го ра ши су се хра ни ли ве о ма оскуд но. На дан су до би ја ли сто 
до две ста гра ма хле ба, три де сет гра ма мар га ри на или мар ме ла де, уве че 
пор ци ју чор бе од кром пи ра, ре пе, ке ља и ку пу са. При ли ком ис то ва ра 
бро до ва би кра ли кон зер ве, кром пир, ше ћер, пи ри нач, чо ко ла де и дру ге 
на мер ни це. У дру гој по ло ви ни 1944. го ди не, ста ње ис хра не се по пра ви-
ло, јер су са ве зни ци пре ко Цр ве ног кр ста сла ли ло го ра ши ма па ке те три 
пу та ме сеч но, па су се мно ги спа сли смр ти од гла ди.

У ло го ру По лар ни круг, ло го ра ши су „из да ва ли“ иле гал ни лист 
„Ло гор ска зо ра“, у 15 при ме ра ка. До кра ја ра та је иза шло осам бро је ва. 
У ло го ру Ер лан дет је об ја вљи ван лист ,,На пред из жи ца“.

Са рад ни ке стра жа ра су ло го ра ши уби ја ли, па је је дан број њих 
пре шао да ра ди на стра ни ло го ра ша. По из ја ва ма пре жи ве лих, уби је но је 
око 20 аге на та и ко ла бо ра на та, а на дан осло бо ђе ња, у ло го ру на По лар-
ном кру гу их је уби је но 12.

Спи сак за то че ни ка из То пли це у кон цен тра ци о ним ло го ри ма 
на ци стич ке Не мач ке у Нор ве шкој

– Ло го ра ши из То пли це ко ји су се по сле осло бо ђе ња ло го ра вра-
ти ли ку ћи:

1. Аран ђе ло вић В. Ср бо бран – Ба не Краљ, Про ку пље
2. Бу дић Све ти слав, Про ку пље
3. Да бић Мир ко, Про ку пље
4. Ди ми три је вић В. Ди ми три је – Ми та По тур њак, Про ку пље
5. Ду ло вић Љу бо мир, Про ку пље
6. Ђор ђе вић Ми лан, Про ку пље
7. Илић Дра го љуб – Дра ги Бри ца, Про ку пље
8. Илић М. Ра до слав – Ги ба, Про ку пље
9. Је здић Бран ко, Про ку пље, по сле ра та се ни је вра тио у Ју го сла ви ју
10. Јок си мо вић Алек сан дар, Про ку пље
11. Јо ва но вић Ми ла дин, Про ку пље
12. Ми лен ко вић А. Бра ни слав, Про ку пље
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13. Ми лен ко вић Ж. Вла ди мир – Шоп, Про ку пље
14. Ми ло ва но вић О. Жи во јин – Жи ка Град ски, Про ку пље
15. Ми тић Бо жи дар, Про ку пље
16. Ми хај ло вић Ми лош, Про ку пље
17. Мла де но вић Јо ван, Про ку пље
18. Па жин Бо шко, Про ку пље
19. Пе тро вић Ди ми три је, Про ку пље
20. Ра кић Р. Сло бо дан – Ло би, зва ни Кур јак, Про ку пље
21. Са вић Ж. Во ји слав – Га ре, Про ку пље
22. Се фе ро вић Све ти слав, Про ку пље
23. Сте ва но вић Ми лан, Про ку пље
24. Сто ја но вић Т. Бо жи дар, Про ку пље
25. Трп ко вић Д. Љу бо мир, Про ку пље
26. Ше ше вић П. Жи во јин, Про ку пље
27. Во ји но вић Д. Сте ван, се ло Ма ла Пла на
28. Ива но вић Ј. Ми о драг, се ло Ма ла Пла на
29. Ми ла ди но вић Ми ло рад, се ло Ма ла Пла на
30. Стан ко вић Ди ми три је, се ло Ма ла Пла на
31. Ива но вић Ј. Нај дан, се ло Ма ла Пла на
32. Ми ла ди но вић Ми ле, се ло Ма ла Пла на
33. Ми ло вић Ми лен ко, се ло Рас тов ни ца
34. Ни ко лић Ј. Мар ко, се ло Рас тов ни ца
35. Са во вић М. Јо ван – Ја стреб Ма ли, се ло Рас тов ни ца
36. Алек сић Бран ко, се ло До ња Ре чи ца
37. Алек сић С. Ву ка шин, се ло Ста ра Бо жур на
38. Ба ча нин Л. Дра ги ша, се ло Ве ли ка Пла на
39. Ву ли че вић Љу бо мир
40. Дра го је вић Ми о драг, се ло Гор ња Бре сни ца
41. Ђин ђић Ми ло мир, се ло Здра ви ње
42. Ђин ђић Ми лош, се ло Здра ви ње
43. Је ми но вић Ба ле, се ло Ба ли но вац
44. Јо ва но вић Ми ло рад, се ло Бу бли ца
45. Ла зић Т. Дра го љуб, се ло Ре љи нац
46. Мар ко вић То дор, се ло Ми ку ло вац
47. Ми лен ко вић М. Ми ло је – Лу не, се ло До ња Бре сни ца
48. Ми нић Ра дој ко, се ло До ња Ко њу ша
49. Мр да ко вић Д. Бо го сав, се ло Рга је
50. Пре лић Ч. Ми ло ји ца, се ло Гу бе тин
51. Ра до са вље вић Ро до љуб Ла ле, се ло Ту ла ре
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52. Ран ко вић Ж. Пе тар, се ло Гор ња Стра жа ва
53. Са вић Д. Све то мир, се ло Бе ло гош
54. Са вић То ми слав, се ло Бе ло гош
55. Спа сић Ми лан, се ло Гла со вик
56. Стан ко вић Б. Ди ми три је, се ло Ма ла Пла на
57. Сте ва но вић И. Мла ден, се ло Гор ња Стра жа ва
58. Сто јић Ми лан, се ло Гла со вик
59. Шљи вић Алек сан дар, се ло До ња Бре сни ца
60. Илић Па вле, Прокупљe
61. Јок си мо вић Алек сан дар, Про ку пље
62. Ми ла ди но вић Д. Зе ка, Про ку пље
63. Ђор ђе вић Ми ло рад, До брич
64. Жив ко вић С. Стан ко, Чу бу ра
65. Ки та но вић Си бин, Гра ди ште
66. Ла зић Ни ко ла, Ба ла и нац
67. Ма рин ко вић Ми лан, Ко ста ди но вац
68. Ми лић С. Ста но је, Чу бу ра
69. Ми тро вић Бо ри сав, Бу чић
70. Ни ко лић Сто јан, Чу бу ра.
71. Пет ко вић Алек сан дар, Ба ла и нац
72. Пе тро вић Ми ли во је, Чу бу ра
73. Сте ва но вић Р. Или ја, Чу бу ра
74. Сте ва но вић Р. Ми ли ја, Чу бу ра
75. Сте фа но вић Р. Сто јан, Чу бу ра
76. Сто ја но вић Д. Дра го мир, Чу бу ра
77. Угре но вић З. Ми ли во је, Чу бу ра
78. Ђор ђе вић Ј. Че до мир, Вла хо во
79. Јо ва но вић Ви та, Вла хо во
80. Ко стић Љ. Све ти слав, Вла хо во
81. Ко ста ди но вић М. До бри во је, Ста ра Бо жур на
82. Ла зић Пе тар, Жи то ра ђа
83. Ма рин ко вић Ми лан, Жи то ра ђа
84. Ни ко лић Че до мир, Вла хо во
85. То лић В. Пет ко, Жи то ра ђа
86. Ан ђел ко вић Сто јан, Свар че
87. Илић Ра до слав, Гр гу ре
88. Јев тић В. До бро сав, Гор ња Јо ша ни ца
89. Ле ко вић Сте ван, Свар че
90. Ми ла но вић Ми лан, Бла це
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91. Са вић М. Ра до ван, Гор ња Јо ша ни ца
92. То до ро вић Жи во јин, Ти јо вац

– Уби је ни ло го ра ши из Про ку пља:

1. Ан ђел ко вић Д. Бра ни слав, Про ку пље, стре љан у ло го ру Усен 27. фе-
бру а ра 1943.
2. Ва си ље вић Н. Ан тон – Грк, Про ку пље, умро у ло го ру Кор ген 20. ок-
то бра 1942.
3. Дра гој ло вић Дра гој ло, Про ку пље, стре љан у ло го ру Фал стат 21. ју на 
1942.
4. Ђу рић М. Бо жи дар – Ја вор, Про ку пље, стра дао у ло го ру Ботн 28. ју на 
1943.
5. Јо ва но вић Ра до мир – Др шка, Про ку пље, угу шен у ло го ру 10. ок то бра 
1942.
6. Јо ва но вић Ра до мир, Про ку пље, стра дао у ло гор Кор ген 16. ок то бра 
1942.
7. Ми ла ди но вић Д. Ду шан, Про ку пље, уби јен у ло го ру.
8. Мла де но вић Д. Ду шан, Про ку пље, стре љан 17. ју ла 1942.
9. Стан ко вић Д. Жи во јин, Про ку пље, стре љан у ло го ру Кор ген 1943.
10. Сте ва но вић То до си је, Про ку пље, стра дао у ло гор Ка ра шок.
11. Сте ва но вић Л. Сто јан – Ба та, Про ку пље, стре љан у ло го ру Фал стат 
21. ју на 1942.
12. Сто ја но вић Јо ван, Про ку пље, стра дао у ло го ру.
13. Сто ја но вић Сто јан, Про ку пље, стра дао у ло го ру Тро ла.
14. Ива но вић Ј. Сто јан, Ма ла Пла на, уби јен у ло го ру Ботн 18. де цем бра 
1943.
15. Кон стан ти но вић З. Вла ди мир, Ста то вац, уби јен у ло го ру По тус 2. 
ју на 1944.
16. Ми лен ко вић М. Ду шан, око ли на Про ку пља, стра дао у ло го ру.
17. Мла де но вић Дра го љуб, Доњa Речицa, стра дао у ло го ру Ботн 7. ав гу-
ста 1943.
18. Ни ша вић Ми ли во је Ми шко, Гу бе тин, стре љан у ло го ру Ка ра шок де-
цем бра 1942.
19. По по вић Сте ван, Бе ло љин, стра дао у ло го ру Кор ген 17. ју ла 1942.
20. Сто ја но вић Са ва, се ло Пи ска ље, стре љан у ло го ру Тро ла 11. ја ну а ра 
1943.
21. Ан дре јић М. Бо ри во је, Крaјковац, стра дао у ло го ру.
22. Ђор ђе вић Т. Да ни ло, Чу бу ра, уби јен у ло го ру Ботн 6. но вем бра 1942.
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23. Ђор ђе вић Т. Сто јан, Чу бу ра, уби јен у ло го ру Ботн де цем бра 1942.
24. Илић О. Жи во јин, Чу бу ра, уби јен у ло гор Ка ра шок де цем бра 1942.
25. Не дељ ко вић Н. До бри во је, Па ди на, стре љан.
26. Пе рић Г. До бри во је, Чу бу ра, уби јен у ло го ру Ка ра шок де цем бра 1942.
27. Пе тро вић К. Дра го мир, Чу бу ра, уби јен у ло го ру Ка ра шок де цем бра 
1942.
28. Сте ва но вић Т. Вла ди мир, Чу бу ра, уби јен у ло го ру Ботн 14. ју на 1943.
29. Сте ва но вић Р. Ра до ји ца, Чу бу ра, уби јен у ло го ру Ка ра шок де цем бра 
1942.
30. Сте фа но вић П. То до си је, Чу бу ра, уби јен у ло го ру Ботн кра јем 1942. 
го ди не.
31. Сто ја но вић Ц. Жи во јин, Чу бу ра, уби јен у ло го ру Ка ра шок кра јем 
1942. го ди не.
32. Три фу но вић Алек сан дар, Ре чи ца. Стра дао је у ло го ру Ботн 6. ок то-
бра 1942. го ди не.

Та бе ла 1. За то че ни ци из То пли це у на ци стич ким кон цен тра ци о ним 
ло го ри ма у Нор ве шкој

Оп шти на Број ло го ра ша Пре жи ве ло Стра да ло
Про ку пље 82 62 20
Ме ро ши на 26 15 11
Жи то ра ђа 9 8 1

Бла це 6 6 0
Кур шу мли ја 1 1 0

УКУП НО 124 92 32 (25,8%)

Нор ве жа ни ко ји су по ма га ли ло го ра ше

Ло го ра ши су ус по ста ви ли кон такт са нор ве шким гра ђа ни ма, ко ји 
су им пру жа ли по моћ у хра ни, оде ћи, ле ко ви ма и ор га ни зо ва њу пунк то ва 
за пре ба ци ва ње бе гу на ца у Швед ску.

Од бор Цр ве ног кр ста из Тронд хај ма је иле гал ним пу тем пру жао 
огром ну по моћ бо ле сним ло го ра ши ма у ло го ру Еј занд, по себ но у ле ко-
ви ма и хра ни. Ову по моћ је ор га ни зо вао пот пред сед ник Од бо ра Ер линг 
Нил сен, зу бо тех ни чар из Тронд хај ма, ко ји је осно вао и ор га ни за ци ју на-
зва ну по ње му „Нил сен“, у ко ју су би ли укљу че ни: пе ка ри Хел ге сен и 
Хоф, мли нар Фејн, зу ба ри Квам и Уле стад, ме ди цин ске се стре Хјор дис 
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Рур дал и Хел га Нил сен, сре ски ле кар Скаг сет и шеф ме ди цин ских се-
ста ра Карл Еине. Ова тај на ор га ни за ци ја је на сва ки рас по ло жи ви на чин 
по ма га ла бо ле снич ки ло гор у Тронд хај му.

Ко ре Не сет са по лу о стр ва Ер лан дет, ство рио је „ка нал“ за пре ба-
ци ва ње бе гу на ца из ло го ра Ер лан дет у Швед ску. Пр ви ње го ви са рад ни-
ци би ли су Три гве Еик сет и Аким Мур волд. Ње го ва ве за, апо те кар Клем, 
да вао је ор га ни за ци ји бес плат не ле ко ве, а она их је до ту ра ла ло го ра ши-
ма. Тр го вац Раг нард Берг, ко ји је да вао хра ну, на кра ју ра та је ре као: 
„Све је пла ће но. Сал до је ну ла. Рат је за вр шен.“ Фе бру а ра 1943. го ди не. 
на вен цу пла ни не Стјер не, из над се ла Род сјо, Не се то ва ор га ни за ци ја је 
из гра ди ла ко ли бу за при хват од бе глих ин тер ни ра ца. Сам Ко ре Не сет је 
апри ла 1944. ин тер ни ран у ло гор, а сло бо ду је, по што су га на ци сти му-
чи ли у ло го ру, до че као на шта ка ма.

Бег ства ло го ра ша у Швед ску

Нор ве шки по крет от по ра До ма ћи фронт (Hjem me front) на по лу о-
стр ву Ер лан дет, са ше фом Ко ре Не се том, ор га ни зо вао је и по моћ при ли-
ком бек ства ло го ра ша до гра ни це са Швед ском, ко ја је од ло го ра Ер лан-
дет би ла уда ље на око сто ки ло ме та ра. Ови ан ти фа ши сти су 1943. го ди не 
у пла ни ни Стјер не, у мо чвар ној пу ста ри код је зе ра Род сјо, са гра ди ли 
ко ли бу од бал ва на са три кре ве та. Кроз ову ко ли бу је на пу ту за Швед-
ску про шло 25 Ју го сло ве на. О ис хра ни и да љем пре ба ци ва њу, ста рао се 
Хјал мар Род се сјел тер. Да нас ову ко ли бу Нор ве жа ни зо ву Срп ска ку ћа. 
Ни јед но бек ство ни је ус пе ло из ло го ра, већ са мо са ра ди ли шта.

Из ло го ра у Нор ве шкој је то ком ра та по бе гло 82 ин тер нир ца из 
Ју го сла ви је, ко је су по сле пре ла ска гра ни це при хва ти ле швед ске вла сти 
и гра ђа на. Са да већ бив ши ло го ра ши, осно ва ли су 31. ја ну а ра 1944. го-
ди не у Уп са ли удру же ње „Сло бод на Ју го сла ви ја“, ко је је об ја ви ло ча со-
пи се „Рад у сло бо ди“ и „Ин фор ма тив ни лист“. У Швед ску је пре бе гло 
12 То пли ча на:1 Дра ги ша Ба ча нин, Бо жи дар Ђу рић, Бран ко Је здић, Ми-
ла дин Јо ва но вић, Све ти слав Ко стић, Ми ло рад Ми ла ди но вић, Бра ни слав 
Ми лен ко вић, Ми лен ко Ми ло вић, Ста но је Ми лић, Јо ван Мла де но вић, 
Бо шко Па жин и Ро до љуб Ра до са вље вић.

1 М. Ашко вић, Б. Ма рин ко вић, Љ. Пе тро вић, н.д.,429.
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Крај Дру гог свет ског ра та

Вој ни ци Вер мах та, тј. стра жа ри, на пу сти ли су ло го ре на кон ка-
пи ту ла ци је 9. ма ја 1945. го ди не. Ло го ра ши су у на пу ште ним ло го ри ма 
По лар ни круг, Еј занд, Ро твол и Пер са у нет са ми фор ми ра ли од ре де, а у 
оба цен трал на ло го ра су осно ва ли Ан ти фа ши стич ка ве ћа, као нај ви ша 
по ли тич ка те ла ло го ра.

Ин тер нир ци из се вер не Нор ве шке су би ли оку пље ни у ло го ру 
По лар ни круг до 30. ју на 1945. го ди не, ка да су оти шли во зом (ме ђу њи-
ма је би ло и 700 Ју го сло ве на).

Нај ве ћа све ча ност по во дом опро шта ја ор га ни зо ва на је у Мел ху су 
и Тронд хај му 19. и 20. ав гу ста. Та да се на ста ди о ну у Тронд хај му оку-
пи ло око 7.000 љу ди, при ли ком од и гра ва ња фуд бал ске утак ми це у ко јој 
је по бе дио тим из Ју го сла ви је. По за вр шет ку утак ми це, на ста ди о ну је 
одр жа но атлет ско так ми че ње.

На же ле знич кој ста ни ци у Тронд хај му је 21. ав гу ста ви ше хи ља-
да гра ђа на ис пра ти ло воз са бив шим ин тер нир ци ма, оки ћен зе ле ни лом 
и за ста вом, са сли ком мар ша ла Ти та на че лу ло ко мо ти ве, ко јим су они, 
пре ко Мал меа и Тре ле бор га, на пу сти ли Нор ве шку.

Спо ме ни ци на стра да лим ло го ра ши ма у Нор ве шкој

Пре по врат ка у до мо ви ну, уз по моћ нор ве шких вла сти, бив ши ло-
го ра ши су по ди гли спо ме ни ке на стра да лим дру го ви ма у Кор ге ну, Бот ну, 
Брек ста ту (на стра да ли ма у ло го ру Ер лан дет), Ро тво лу и Еј зан ду. Текст 
на спо ме ни ци ма је био ис пи сан на срп ском и нор ве шком је зи ку.

– Спо ме ник на По лар ном кру гу је от кри вен 24. ју на 1945. го ди-
не, а про јек то ва ли су га и из гра ди ли са ми ин тер нир ци, сто ти нак ме та ра 
да ље од ме ста на ко јем је био ло гор. Ов де је у то ку ра та стра да ло пре ко 
2.000 Ру са, По ља ка и Ју го сло ве на.

– У се лу Ботн, не да ле ко од гра ди ћа Рог нан, на ме сту на ко јем се 
на ла зио ло гор, да нас је Ју го сло вен ско рат но гро бље, у ко ме је са хра ње но 
1.657 Ју го сло ве на.1

– У Кор ге ну, бли зу не ка да шњег ло го ра, на ла зи се спо ме ник са 
пе то кра ком зве здом.

– На Тронд хајм ском гро бљу су са хра ње ни по смрт ни оста ци ло го-

1 Н. Илић, н.д., 257.
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ра ша ко ји су пре не се ни са дру гих ме ста и по ста вље на је брон за на пло ча 
са име ни ма по ги ну лих и умр лих.1

Нор ве шкоју го сло вен ско дру штво

У Тронд хај му је 26. ју ла 1945. го ди не, на ини ци ја ти ву ле ка ра Си-
вер се на, пред сед ни ка сту дент ског удру же ња, над зор ни ка Ре нан бер га и 
ин же ње ра Хоф ста та, осно ва но Нор ве шко-ју го сло вен ско дру штво. На 
осни вач кој скуп шти ни, за пред сед ни ка удру же ња је иза бран ви ши учи-
тељ Ре не берг. Ка ко су про ла зи ле го ди не, дру штво је по ступ но пре ста-
ја ло да по сто ји, све до по нов не осни вач ке скуп шти не, одр жа не 26. ок-
то бра 1966. го ди не у Тронд хај му, ка да је за пред сед ни ка иза бран Гу нар 
Кал гард (умро 1. апри ла 1972), за пот пред сед ни ка Ролф Лунд-Ол сен, а 
дру штво про ме ни ло на зив у Нор ве шко-ју го сло вен ско дру штво Трон де-
лаг (на зив окру га у ко ме се на ла зи град Тронд хајм).

Ре зи ме

Из То пли це је у кон цен тра ци о не ло го ре ши ром Нор ве шке по сла то 124 „не при-
ја те ља на ци зма“, од ко јих се у То пли цу вра ти ло 92 ин тер нир ца или 74,2%.

Ин тер ни ра ни су углав ном мла ђи љу ди, јер су се они и бо ри ли про тив на ци ста, 
са оруж јем у ру ка ма, у шу ми, ода кле су на па да ли оку па то ре и њи хо ве по ма га че. Ипак, 
вра ти ло се 92 То пли ча на да стра хо те ко је су до жи ве ли у ло го ри ма ис при ча ју сво јим 
по том ци ма, ком ши ја ма, при ја те љи ма и су ди ја ма, ка ко би они ко ји су их по сла ли и ко ји 
су са ра ђи ва ли са њи ма од го ва ра ли за сво је зло чи не. По ма га ти зло чин це у чи ње њу зло-
чи на, та ко ђе је зло чин. По сле ра та, од 363 нор ве шка стра жа ра, Нор ве жа ни су окри ви ли 
са мо њих 47, а су до ви су осу ди ли 43, од ко јих пет на до жи вот ну ро би ју, 25 на при нуд ни 
рад, у про се ку од 11,3 го ди не, пре о ста лих 17 на при нуд ни рад у про се ку од 7,1 го ди не. 
Је дан од нор ве шких стра жа ра је на су ду из ја вио: „Ми смо их гле да ли као жи во ти ње, 
жи во ти ње у об ли ку љу ди.“

Овај рад је скро ман при лог ан ти фа ши стич кој бор би То пли ча на у Дру гом свет-
ском ра ту и дуг из ги ну лим ин тер нир ци ма, ко ји су сво је жи во те да ли за сло бо дан свет, 
свет без вла да ви не на ци ста.

Извори и литература

Из во ри:
Збир ка На род ног му зе ја То пли це у Про ку пљу ,,Дру ги свет ски рат 

у То пли ци“

1 Исто, 57.
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– Ло го ри у Нор ве шкој, фа сци кла Л 32
– Ми лен ко вић Ми ло је – из ја ва бив шег ло го ра ша, фа сци кла М 30
– Ми ло ва но вић Жи во јин – из ја ва бив шег ло го ра ша, фа сци кла М 

79
– Но жи ца Бран ко, нео бја вљен ру ко пис Концентрациони логор

ЦрвеникрстуНишу (из ја ве пре жи ве лих ло го ра ша са под руч ја То пли-
це), књи га 35, Ниш 1971. го ди не, фа сци кла Л 36

– Па жин Бо шко – из ја ва бив шег ло го ра ша, фа сци кла П 1
– Се фе ро вић Све ти слав – из ја ва бив шег ло го ра ша, фа сци кла С 6
– Сте ва но вић Ми ли ја – из ја ва бив шег ло го ра ша, фа сци кла С 8
– Днев ник од ре да бив ших ју го сло вен ских пар ти за на – за ро бље-

ни ка у Нор ве шкој ,,Рад у сло бо ди“, бро је ви 105-108, од ју на до 28. ав гу-
ста 1945. го ди не, из дат у Ли бе ку

– Лист ор га ни за ци је ак ти ви ста Ју го сло ве на у Швед ској ,,Ак ти ви-
ста“, бро је ви 1 и 8, од 10. ју на и 16. ав гу ста 1945. го ди не

–,,Ин фор ма ци о ни лист“ Удру же ња Ју го сло ве на у Швед ској ,,Сло-
бод на Ју го сла ви ја“, број 8. из дат у Уп са ли 16. ав гу ста 1944. Го ди не

Ли те ра ту ра:
Ашко вић Ми ло рад, Ма рин ко вић Бла го је, Пе тро вић Љу бо мир, У

логоримаусевернојНорвешкој, Бе о град 1979.

Југославија-Норвешка, Југословенско-норвешко друштво, Бе о-
град 1974.

Ка та ло зи:
Ми лен ти је вић Зо ран, ИнтернирцијугоисточнеСрбијеуНорве-

шкој, На род ни му зеј Ниш, ка та лог из ло жбе

Збор ни ци:
Ни ко ла Илић, „Ју жно мо рав ци у не мач ким ло го ри ма у Нор ве шкој 

(1942-1945)“, Лесковачкизборник, број 8, 1968.
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МајаНИКОЛОВА
Пе да го шки му зеј, Бе о град

ШКОЛ СТВО У СР БИ ЈИ 
ЗА ВРЕ МЕ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

 Ап стракт: То ком Дру гог свет ског ра та, у Ср би ји су се пре пли та ли 
мно ги ути ца ји, ка ко стра ни та ко и до ма ћи, али су про свет на пи та ња и у та-
квим окол но сти ма би ла углав ном уоби ча је на. Ми ни стар ство про све те и ве ра, 
с ми ни стром Ве ли бо ром Јо ни ћем на че лу, тре ба ло је нај пре да де фи ни ше циљ 
обра зо ва ња и вас пи та ња, за тим да од ре ди од нос из ме ђу ин ди ви ду ал ног и со-
ци јал ног вас пи та ња, као и од нос из ме ђу оп штег и струч ног обра зо ва ња. Но ви 
по гле ди или по гле ди Но ве Ср би је на вас пи та ње и обра зо ва ње на ла га ли су да 
основ не и сред ње шко ле за до во ље два бит на усло ва – да бу ду оп ште о бра зов не 
и струч не. У скла ду с тим, већ на по чет ку ра та су спро ве де не ко ре ни те ре фор-
ме у школ ству ка ко би се укло ни ле свештетне појаве у срп ској про све ти. 
Ре фор ме су се од но си ле на про ме ну на став ног ка дра, отва ра ње но вих шко ла, 
сма њи ва ње оби ма на став них пла но ва и про гра ма и на ре ор га ни за ци ју ра да 
Ми ни стар ства про све те. Оно што је обе ле жи ло овај пе ри од би ле су Ви дов-
дан ска про сла ва 1942. и Смо тра уче ни ка сред њих шко ла, ор га ни зо ва на 5. ју ла 
исте го ди не.
 Кључне речи: окупација, просвета, настава, Милан Недић, реформа 
школства, прославе

Ср би ја у Дру гом свет ском ра ту

Два на е стог апри ла 1941, тач но у по ноћ, зво на са Са бор не цр кве у 
Бе о гра ду огла си ла су по ноћ ни цу – пр ву не де љу под оку па ци јом.1

По че так Дру гог свет ског ра та до нео је Ср би ји мно го број не про-
ме не, а оне су ути ца ле и на зби ва ња у про све ти и кул ту ри. Уви дев ши 
мо гућ ност да спа се на род од по ги бе љи, али и да на мет не сво је по ли тич-

1 D. Marković, Otpisani, Beograd 1974, 19.
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ко убе ђе ње, гер ма но фил ски и про фа ши стич ки ори јен ти сан део ста нов-
ни штва од лу чио се на са рад њу са оку па то ром. Пред став ни ци не мач ких 
вој них вла сти до пу сти ли су до ма ћим по ли ти ча ри ма, то јест ко ла бо ра-
ци о ни сти ма, на рав но уз све о бу хват ну кон тро лу, да упра вља ју зе мљом.

Те ри то ри ја Ср би је би ла је под не мач ком вој ном оку па ци о ном 
упра вом, ко ја је 30. апри ла 1941. по ста ви ла пр ву до ма ћу, ко ла бо ра ци о-
ни стич ку ад ми ни стра ци ју у Ср би ји – Ко ме сар ску упра ву.1 Пред сед ник 
Са ве та ко ме са ра и ко ме сар Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва био је 
Ми лан Аћи мо вић, а ко ме сар Ми ни стар ства про све те пр во Ри сто Јо јић, 
до 10. ју ла 1941, а по том Ве ли бор Јо нић.

По што Нем ци ни су има ли до вољ но ни вој них ни по ли циј ских 
сна га за су зби ја ње устан ка у Ср би ји, а Ко ме сар ска упра ва се, пре ма не-
мач ким оце на ма, на ла зи ла у пот пу ном ра су лу, 31. ав гу ста 1941. је фор-
ми ра на, под ауто ри те том не мач ких оку па ци о них тру па, Вла да на ци о нал-
ног спа са.2 По сле раз го во ра пред став ни ка не мач ке вла сти са иза бра ним 
срп ским зва нич ни ци ма, ме ђу ко ји ма су би ли Ди ми три је Љо тић, Ми лан 
Аћи мо вић, Алек сан дар Цин цар-Мар ко вић, Да ни ло Гре го рић и дру ги, ге-
не рал Ми лан Не дић је иза бран за пред сед ни ка.

По др жа ва њем Вла де на ци о нал ног спа са, Нем ци су же ле ли да 
ство ре ути сак ка ко је Ср би ја до би ла из ве сну са мо у пра ву и ка ко има мо-
гућ ност да на на ци о нал ној осно ви оку пи срп ску бур жо а зи ју и угу ши На-
род но о сло бо ди лач ку бор бу. За вре ме свог ра да, вла да је до не ла пре ко сто 
за ко на ко ји су се од но си ли на рад и ор га ни за ци ју у при вре ди, бан кар-
ству, школ ству, кул тур ном жи во ту у Бе о гра ду и дру гим ве ћим ме сти ма 
Ср би је. Та вла да де ло ва ла је све до ок то бра 1944, ка да је Ми лан Не дић, 
у стра ху од ко му ни стич ког ути ца ја у Ср би ји, од лу чио да је рас пу сти. На 
осно ву од лу ке ге не ра ла Вер мах та Хан са Гу ста ва Фел бе ра од 10. ок то бра 
1944, фор ми ран је Од бор др жав не ад ми ни стра ци је за Ср би ју, ко јим је 
пред се да вао Иван Пет ко вић, а Ми ни стар ство про све те би ло је по ве ре но 
Ду ша ну Ми лој ко ви ћу.3 По ула ску пар ти зан ских сна га у Бе о град, чла но-
ви вла де и дру ги ко ла бо ра ци о ни сти ко ји су оста ли у гра ду из ве де ни су 
пред суд као по ма га чи оку па то ра, осу ђе ни на смрт и стре ља ни или по-
сла ти на ду го го ди шњу ро би ју.

По осни ва њу Вла де на ци о нал ног спа са, на че лу Ми ни стар ства 
про све те био је Ми лош Три ву нац (до 7. ок то бра 1941), а по сле ње га, 

1 С. Ћирковић, КојекоуНедићевојСрбији1941-1944, Београд 2009.
2 Д. Суботић, „Предговор“, у: Димитрије В. Љотић, Сабранадела1941-1945, 

књ. 10, Београд 2001, 12.
3 Ћирковић, н.д., 534.
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све до 10. ок то бра 1944, Ве ли бор Јо нић. Но во до ба на ме та ло је и но ве 
зах те ве и вред но сти, па је Ми ни стар ство про све те и ве ра сма тра ло да је 
по треб но спро ве сти ре фор му обра зо ва ња у ду ху на род них оби ча ја и тра-
ди ци је. Про све та уте ме ље на на на ци о на ли зму под ра зу ме ва ла је и бор бу 
про тив ко му ни зма, ко ју је оку па тор, ме ша ју ћи се у рад Ми ни стар ства, 
свим сред стви ма по др жа вао. Та ко су у рат ном пе ри о ду, због по ли тич ког 
ан га жо ва ња ко је је пре о вла ђи ва ло, про свет не уста но ве из гу би ле сво је 
при мар но зна че ње.

За рад Вла де на ци о нал ног спа са, са мим тим и Ми ни стар ства 
про све те, по себ но зна ча јан је био Ју го сло вен ски на род ни по крет Збор 
– Здру же на бор бе на ор га ни за ци ја ра да,ко ји је на ини ци ја ти ву Ди ми три-
ја Љо ти ћа осно ван у Љу бља ни 6. ја ну а ра 1935. го ди не. Пр ви пот пред-
сед ник био је др Ју рај Ко ре нић, ле кар из За гре ба, дру ги пот пред сед ник 
др Франк Кон до ре, адво кат из Љу бља не, док је ге не рал ни се кре тар био 
Ве ли бор Јо нић, про фе сор из Бе о гра да.1 По ре чи ма пред сед ни ка Љо ти ћа, 
ор га ни за ци ја ни је има ла уз о ре у фа ши зму, али је не по сред но из ра жа ва ла 
ан ти ко му ни стич ка и на ци о на ли стич ка схва та ња, ис ти чу ћи па три јар хал-
ну и ре ли гиј ску тра ди ци ју ју го сло вен ских на ро да: „Ми ни смо фа ши сти. 
Ни на ша ми сао фа ши зам. Сто пу та смо то ка за ли и до ка за ли. Иако Сто-
ја ди но вић иде у Рим да ко пи ра фа ши зам, или у Бер лин да ко пи ра хи тле-
ри зам, он на шу ми сао не узи ма, не го ту ђу.“2

Ши ре ње оку па ци о не вла сти про у зро ко ва ло је и ус по ста вља ње 
мно гих ло го ра, у ко ји ма су про тив ни ци ре жи ма из ра бљи ва ни те шким 
фи зич ким ра дом, стре ља ни или уби ја ни у га сним ко мо ра ма. У Ср би ји је, 
ме ђу тим, по сто ја ло и ме сто на ко јем се, по мо ћу по себ но ода бра них ме-
то да, ути ца ло на про ме ну при хва ће них ста во ва и по ли тич ких иде ја. То 
је био За вод за при нуд но вас пи та ње омла ди не у Сме де рев ској Па лан ци, 
под упра вом Ми ни стар ства про све те и ве ра.

Рад Ми ни стар ства про све те и ве ра од 1941. до 1944. го ди не

По сле сло ма Ју го сла ви је, школ ство у Ср би ји на шло се у но вим 
окол но сти ма, а оне су на ла га ле од ре ђи ва ње но вих ци ље ва вас пит но о-
бра зов ног про це са и но ве об ли ке ра да. Ор га ни за ци ја школ ства би ла је 
по ве ре на Не ди ће вој Вла ди на ци о нал ног спа са, од но сно Ми ни стар ству 

1 С. Перић, Димитрије Љотић и његов ЗБОР, http://www.scribd.com/
doc/2868831/-, 5.

2 Исто, 10.
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про све те и ве ра, на чи јем се че лу на ла зио ми ни стар Ве ли бор Јо нић.
Не мач ка оку па ци о на упра ва је на по чет ку ра та би ла про тив об на-

вља ња ра да шко ла, али је због про па ганд них и по ли тич ких те жњи по др-
жа ла по сто ја ње мно гих про свет них ин сти ту ци ја ко је су се при ла го ди ле 
ње ним иде о ло шким ци ље ви ма. Ува жа ва ју ћи те смер ни це, срп ска вла-
да ју ћа по ли тич ка ели та, од но сно ко ла бо ра ци о ни стич ка вла да, за ла га ла 
се за вас пи та ва ње омла ди не у на ци о нал ном ду ху, за сно ва ном на при ме-
ри ма из на род не тра ди ци је. На су прот њи ма, при пад ни ци и сим па ти зе-
ри Ко му ни стич ке пар ти је по че ли су да ин тен зив ни је оку пља ју сред њо-
школ ску омла ди ну ко ја је сво ју бу дућ ност ви де ла у по бе ди ин тер на ци-
о на ли стич ких иде ја. Та ко се школ ство у рат ном пе ри о ду на ла зи ло под 
при ти ском про фа ши стич ке и на ци о на ли стич ке иде о ло ги је, али тр пе ћи 
и спо ра ди чан ути цај ре во лу ци о нар них иде ја Ко му ни стич ке пар ти је Ју-
го сла ви је, по себ но при су тан на осло бо ђе ним те ри то ри ја ма Ср би је. У 
то вре ме је, из ме ђу оста лог, би ла спро ве де на и кла си фи ка ци ја ђа ка по 
на ци о нал ном и иде о ло шком ме ри лу – ђа ци ма из је вреј ских и ром ских 
по ро ди ца би ло је за бра ње но по ха ђа ње свих шко ла, а по ја чан над зор над 
оста лим уче ни ци ма, пра ћен стро гим ка зна ма, огра ни ча вао им је сло бо ду 
ми шље ња и кре та ња.

Иде о ло ги ја ко ју је за сту па ло Ми ни стар ство про све те и ве ра, па 
и сам ми ни стар, кре та ла се у прав цу ду хов не об но ве Ср би је и ства ра ња 
но ве на ци о нал не ели те. Пред рат на про свет на по ли ти ка ни је од го ва ра ла 
ни срп ским ко ла бо ра ци о ни сти ма ни Нем ци ма, па се већ кра јем 1941. 
при сту пи ло ре фор ми школ ства и про све те: „Са мо ко ре ни та ре фор ма на-
ше про све те, по ли ти ке и на ших шко ла мо же омо гу ћи ти да наш на род 
успе шно пре бро ди те шко ће и про бле ме да на шњи це и да се оспо со би за 
бо љу и леп шу бу дућ ност.“1

По ми шље њу Ве ли бо ра Јо ни ћа, тре ба ло је да се но ва про свет на 
по ли ти ка уте ме љи на из во ру ста рих срп ских вред но сти, на ве ри у Бо га, 
на по ро ди ци, осе ћа њу при пад но сти на род ној за јед ни ци, као и на по што-
ва њу ра да и кон струк тив ног ства ра ла штва.У том кон тек сту, при мар ни 
за да так шко ле био је да фор ми ра срп ске ро до љу бе с тра ди ци о нал ним 
по гле дом на свет, да фор ми ра чла но ве срп ске за јед ни це ко ји у ра ду и 
ства ра њу тра же сми сао свог ин ди ви ду ал ног жи во та, укло пље ног у дру-
штве не то ко ве.

У јед ном од мно го број них го во ра, ми ни стар про све те је ре као: 
„Нов про свет ни иде ал – срп ска шко ла од оне нај ни же па до нај ви ше, мо-

1 М. Милошевић, „Стварање нове националне елите“, у: Министарпросвете
говори…, Београд 1941, VI.
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ра од га ја ти та кав тип чо ве ка и же не ка кви су срп ском на ро ду по треб ни.“1

Слич не ста во ве за сту пао је и Вла ди мир Вел мар-Јан ко вић, по-
моћ ник ми ни стра про све те, ко ји је у свом на ци о на ли стич ком про гра му, 
кри ти ку ју ћи оту ђе ну ин те ли ген ци ју, ис ти цао ва жност мла де Ср би је, то 
јест омла ди не ко ја сво јим тру дом и ра дом тре ба да уче ству је у об но ви 
Ср би је.

Та ко су усме ра ва ње по је дин ца ка за јед ни ци, рад на дру штве на 
оба ве за и тра ди ци о нал ни и па три јар хал ни став у вас пи та њу пред ста-
вља ли основ на обе леж ја др жав ног про свет ног пла на.

По кре ну та ре фор ма школ ства об у хва ти ла је све сег мен те вас пит-
но о бра зов ног ра да. На пр вом ме сту, тре ба ло је да се школ ски си стем 
при ла го ди со ци јал ним и еко ном ским по тре ба ма срп ског дру штва, а но ве 
по ли тич ке при ли ке усло ви ле су и про ме не у на став ном пла ну – тре ба ло 
је да он об у хва ти из во ре за сно ва не на на ци о нал ним вред но сти ма. За-
ла жу ћи се за про ме не, ми ни стар Јо нић је ис та као: „Шко ле и школ ски 
про грам има ју се та ко пре у де си ти, да ра де на оства ре њу иде ал ног ти па 
срп ског мла ди ћа и срп ске де вој ке. Од без бој ног ин тер на ци о нал ног ти па 
наш су на род и на ша зе мља има ли са мо ште те, а од ње га ни оп ште чо ве-
чан ска кул ту ра ни је има ла, ни ти је мо гла има ти ка кве ко ри сти.“2 Дру гим 
ре чи ма, то је зна чи ло да је омла ди ну по треб но вас пи та ва ти у ду ху срп ске 
тра ди ци је и обра зо ва ти је у скла ду с на род ним и др жав ним по тре ба ма.

У окви ру ре фор ме, би ло је спро ве де но и сма њи ва ње на став ног 
ка дра. На став ни ци и про фе со ри су мо ра ли би ти по у зда ни гра ђа ни, они 
ко ји су сво јом струч но шћу, зна њем и на ци о нал ном све шћу мо гли да да ју 
до при нос у об но ви Ср би је. Др жав на кон тро ла над про свет ним рад ни-
ци ма усло ви ла је мно га от пу шта ња, а на упра жње на ме ста су при ма ни 
они ло јал ни, углав ном срп ског по ре кла, ме ђу ко ји ма су би ла и ли ца из-
бе гла из Хр ват ске. Од ди рек то ра и про фе со ра свих шко ла зах те ва но је 
да стал ном кон тро лом над уче ни ци ма и са рад њом с ђач ким ро ди те љи ма 
спре ча ва ју де ло ва ње де струк тив них еле ме на та, то јест ши ре ње бољ ше-
вич ких иде ја.

Вла да Ми ла на Не ди ћа пре у зе ла је на се бе и рад на фор ми ра њу 
ка дро ва за по сле рат ни пе ри од, па је због то га, осим што су уки ну те не-
ке гим на зи је, био по ве ћан број гра ђан ских шко ла ко је су пру жа ле спој 
оп штег и струч но-прак тич ног обра зо ва ња: „Од мах је по кре ну та ак ци ја 
да се гра ђан ске шко ле, као уста но ве ко је тре ба да ство ре је дан нов, обра-

1 В. Јонић, „Српска школа у новом националном духу“, у: Српски народ, 
Београд, 28. август 1942, 3.

2 В. Јонић, Министарпросветеговори…, Београд 1941, 26.
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зо ва ни ји, про све ће ни ји и за жи вот ну утак ми цу спо соб ни ји при вред ни 
под мла дак, што ви ше по пу ла ри шу у Ср би ји, па је у том сми слу упу ћен 
рас пис свим ве ћим оп шти на ма у Ср би ји.“1 По ми шље њу ми ни стра про-
све те, осни ва њем та квих шко ла тре ба ло је спре чи ти ства ра ње ве ли ког 
бро ја не по треб них ин те лек ту а ла ца и омо гу ћи ти по ди за ње здра вог на ци-
о нал ног ду ха, ко ји ће ак тив но уче ство ва ти у об но ви Ср би је и Срп ства. 
По ред по ме ну тих, то ком ра та су би ле отво ре не и за нат ске шко ле, по пут 
Ви но гра дар ске шко ле у Аран ђе лов цу или Сто чар ске шко ле у Бо љев ци-
ма.

Др жав на про свет на по ли ти ка има ла је, за пра во, за циљ да у окви-
ру школ ског си сте ма де лу је на омла ди ну, да раз ви ја дру штве не на ви ке, 
уче нич ке спо соб но сти и по што ва ње др жав ног ауто ри те та. Тре ба ло је да 
осно ва це ло куп ног вас пит но о бра зов ног про це са бу де рад – рад за на род 
и отаџ би ну – ко ји је по стао оба ве за и сред ство за по сти за ње ви шег ци-
ља, за фор ми ра ње но вог чо ве ка.

Рад шко ла то ком школ ске 1941/1942. го ди не

Бом бар до ва ње и по че так ра та пре ки ну ли су рад шко ла, па се 
школ ска 1940/1941. за вр ши ла под по себ ним, оте жа ним окол но сти ма, уз 
ве ли ки број из бе глих уче ни ка и про фе со ра. Ве ћи на школ ских згра да би-
ла је уни ште на у бом бар до ва њу, а оне нео ште ће не пре да те су вој сци на 
упо тре бу. На став на сред ства, као ни опре ма шко ла, ни су би ла по ште ђе на 
рат ног ра за ра ња, па је то до дат но оте жа ва ло одр жа ва ње вас пит но о бра-
зов ног про це са. Због по ве ћа ног бро ја ђа ка, би ле су отво ре не но ве шко-
ле, по пут Др жав не не пот пу не ме шо ви те гим на зи је на Ба но вом бр ду и 
Др жав не X му шке ре ал не гим на зи је у Бе о гра ду, као и гра ђан ске шко ле у 
Бе о гра ду и уну тра шњо сти. Ту школ ску го ди ну обе ле жи ло је и за тва ра ње 
не ких гим на зи ја и учи тељ ских шко ла у Алек син цу, Ужи цу и Не го ти ну, 
али и отва ра ње гра ђан ских и струч них шко ла и до ма ћич ких те ча је ва.

Кра јем ав гу ста 1941, пр ви пут је у днев ној штам пи об ја вље но да 
се об на вља рад основ них и сред њих шко ла у Ср би ји. На ста ва у тим шко-
ла ма, ме ђу тим, с ко јом је от по че то у ок то бру, пре ки ну та је већ сре ди ном 
но вем бра, ка да се пре шло на рад по гру па ма, ор га ни зо ван у до мо ви ма 
имућ ни јих ро ди те ља. На по чет ку ра да, уче ни ци ма су би ла по де ље на пи-
та ња за гру пу пред ме та, као и упут ства за ко ри шће ње уџ бе ни ка, а на-
став ни ци су има ли ду жност да кон тро ли шу њи хов рад. Иако сма ње ног 

1 Н. Н., „Белешке“, у: Просветнигласник 1-2, Београд, јануар-фебруар 1943, 60.
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оби ма, на став но гра ди во у сред њим шко ла ма мо ра ло је да за до во љи све 
аспек те на ци о нал но-кул тур ног жи во та, што се, по пред ло гу Про свет ног 
од бо ра, мо гло све сти на зна ња из при вред ног, др жав но-прав ног, мо рал-
но-ре ли гиј ског жи во та или из на у ке и умет но сти.1 Иако је обим на став-
ног пла на и про гра ма сма њен, у сеп тем бру 1941. је као оба ве зан пред мет 
у сред њим шко ла ма уве ден ита ли јан ски је зик.2

На осно ву са вла да ног гра ди ва, уче ни ци су има ли мо гућ ност да 
по ла жу го ди шње ис пи те и да по том пре ђу у ви ше раз ре де. Ме ђу тим, за 
по ла га ње ма тур ског ис пи та, што је пред ста вља ло се лек ци ју омла ди не за 
бу ду ће на род но вођ ство, би ле су нео п ход не, по ред зна ња, и мо рал не и 
ин те лек ту ал не од ли ке.

Пре о бра жај у вас пи та ва њу и об но ва це ло куп ног про свет ног ра-
да на ла га ли су пен зи о ни са ње или от пу шта ње мно гих сред њо школ ских 
про фе со ра. Та ко су, рас пи сом Ми ни стар ства про све те од 12. ав гу ста 
1941, би ли от пу ште ни сви на став ни ци сим па ти зе ри ко му ни ста, као и 
они ко ји су то ком лет њег рас пу ста би ли ван ме ста слу жбо ва ња.

Ан ти ко му ни стич ка кам па ња ни је об у хва ти ла са мо про фе со ре, 
већ се од но си ла и на уче ни ке – њи ма је би ло за бра ње но оку пља ње на 
ули ца ма и по уче нич ким ста но ви ма. По на ша ње уче ни ка пра ти ли су ро-
ди те љи и про фе со ри, као и ђач ка оба ве штај на слу жба, ко ја је школ ским 
вла сти ма ука зи ва ла на при пре му де струк тив них ак тив но сти. У скла ду с 
тим, рас пи сом Ми ни стар ства про све те од 22. де цем бра 1941. спро ве де на 
је кла си фи ка ци ја свих уче ни ка сред њих шко ла на те ри то ри ји вој ног за-
по вед ни ка Ср би је. Омла ди на је би ла раз вр ста на на сле де ћи на чин: пр ву 
ка те го ри ју је чи ни ла на ци о нал но по у зда на омла ди на, дру гу на ци о нал но 
не по у зда на, то јест ко му ни сти, а тре ћу они ко ји су ла ко под ле га ли ути-
ца ју око ли не и ко ји су мо ра ли би ти над зи ра ни. Нај те жи по ло жај је има ла 
омла ди на из дру ге ка те го ри је, што је под ра зу ме ва ло ис кљу че ње из свих 
шко ла, као и од во ђе ње у ло го ре, а од је се ни 1942, и у За вод за при нуд но 
вас пи та ње омла ди не у Сме де рев ској Па лан ци.

Већ то ком пр ве школ ске го ди не, у ре сор Ми ни стар ства про све те 
пре шле су све струч не шко ле, за тим по сло ви из Ми ни стар ства фи зич ког 
вас пи та ња на ро да и по сло ви Вер ског оде ље ња Ми ни стар ства прав де. 
По ред то га, 14. апри ла 1942. је до не та Уред ба о ре фор ми Глав ног про-
свет ног са ве та. Тај Са вет су чи ни ли не са мо учи те љи и про фе со ри, већ 

1 АС, МПСВ, ГПС, ф 2, р 31/1942: записник са састанка Просветног одбора 8. 
септембра 1941.

2 АС, МПСВ, ГПС, ф 6, р 8/1941: реферат Главног просветног савета од 27. 
септембра 1941. 
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и дру ги струч ња ци и на уч ни ци, оку пље ни у осам од бо ра.1 Ре фор мом у 
обла сти про свет не по ли ти ке би ло је омо гу ће но да се школ ством упра-
вља с јед ног ме ста.

У рат но вре ме, по себ на па жња би ла је по све ћи ва на фи зич ком 
вас пи та њу, чи ји је циљ би ло не го ва ње мо рал них и ка рак тер них осо би на, 
а та ко ђе и раз ви ја ње рад не ди сци пли не и све сти осо ци јал ним и гра ђан-
ским ду жно сти ма.

Про свет не вла сти би ле су за до вољ не по стиг ну тим ре зул та ти ма, 
па је ми ни стар про све те на кра ју пр ве рат не школ ске го ди не за кљу чио: 
„Да нас се са си гур но шћу мо же ре ћи да је срп ска школ ска омла ди на од-
луч но кре ну ла здра вим, на ци о нал ним сме ром. Сво јим при су ством на ис-
пи ти ма, ка ко у сред њим та ко и у основ ним шко ла ма, уве рио сам се да је 
по стиг нут мак си мум од оно га што се да ло по сти ћи. У ра ду, ре ду и ди-
сци пли ни ле жи наш спас и оп ста нак. Са мо др же ћи се ових на че ла мо ћи 
ће мо из во је ва ти се би до стој но ме сто под сун цем и оспо со би ти се бе за 
уче шће у за јед ни ци мла дих на ро да европ ских.“2

Оно што је обе ле жи ло школ ску 1941/1942. би ла је про сла ва Пе-
тров да на. Уоби ча је но је би ло да се на Ви до ван де ле ђач ке књи жи це и 
све до чан ства, оним нај бо љим књи ге и по хвал ни це, а да уче ни ци свој 
та ле нат по ка жу на школ ским при ред ба ма. Због рат них при ли ка, школ-
ска го ди на је не што ду же тра ја ла – до Пе тров да на. На тај дан су нај бо љи 
уче ни ци основ них шко ла за од лич но уче ње и при мер но вла да ње до би ли 
По хвал ни цушкол ског од бо ра за град Бе о град, на ко јој је, из ме ђу оста-
лог, пи са ло: СвезаСрбијуништапротивње.3

На Ви дов дан је тре ба ло да се одр жи и смо тра сред њо шко ла ца, 
али је због ор га ни за ци о них про бле ма она одр жа на тек у не де љу 5. ју ла 
1942. го ди не. Смо тра је пред ста вља ла ре зул тат на пор ног фи зич ког ра да 
бе о град ске сред њо школ ске омла ди не. На и ме, на пред лог ми ни стра про-
све те, Бе о град ска оп шти на је усту пи ла 35.000 ква драт них ме та ра нео-
бра ђе не зе мље, с тим да при ход бу де на ме њен ку хи ња ма за си ро ма шне 
уче ни ке. Рад је био оба ве зан за све уче ни ке гим на зи ја, гра ђан ских и учи-
тељ ских шко ла, а по ште ду су до би ли је ди но бо ле сни и те ле сно не спо-
соб ни. На тај дан, ра но ују тро, се дам хи ља да омла ди на ца и омла дин ки 
би ло је по стро је но у ре до ве на по ља ни крај Ду на ва. Не што пре осам 
са ти, смо тру је из вр шио ми ни стар Ве ли бор Јо нић, а у по ла де вет је на 

1 В. Тешић, СтогодинапросветногсаветаСрбије, Београд 1980, 140.
2 Н. Н., „На крају школске године“, у: Обнова, Београд, 16. јул 1942, 5.
3 Похвалница на име Војина Микијеља, ученика четвртог разреда основне 

школе КраљПетар у Београду, Педагошки музеј, Фонд Други светски рат, инв. бр. бб.
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би ну, оки ће ну зе ле ни лом и срп ском за ста вом, сту пио пред сед ник вла де 
Ми лан Не дић. У том тре нут ку, ми ни стар про све те обра тио се пред сед-
ни ку и срп ској омла ди ни ре чи ма: „Го спо ди не пред сед ни че, Ви ви ди те 
пред со бом бе о град ску сред њо школ ску омла ди ну свр ста ну у чвр сте ре-
до ве. То је до каз да је срп ска омла ди на све сна Ва ших ре чи и да је спас 
срп ског на ро да у ре ду, ра ду и ди сци пли ни. Пре ко бе о град ске омла ди не 
це ло куп на срп ска омла ди на по ла же за вет да ће Вас и у бу ду ће свим си-
ла ма сво јим по ма га ти у Ва шим ро до љу би вим на по ри ма за спас Ср би је 
и срп ског на ро да.“1Сле де ћег да на је би ла об ја вље на на ред ба ми ни стра 
про све те ко јом се за успе шно из во ђе ње смо тре по хва љу ју: на чел ник 
оде ље ња за сред њу на ста ву Дра го мир Си мић, на чел ник за фи зич ко вас-
пи та ње др Ми лан Сти јић, сви ди рек то ри, раз ред не ста ре ши не, про фе со-
ри и уче ни ци ко ји су све сни да гра де Но ву Ср би ју.

Рад шко ла то ком школ ске 1942/1943. го ди не

По што то ком 1941/1942, због не до стат ка огре ва, школ ског про-
сто ра и не сре ђе ног са о бра ћа ја, шко ле ни су ре дов но ра ди ле, школ ска 
1942/1943. от по че ла је не што ра ни је.

Са свим је ра зу мљи во да су но ве окол но сти у школ ству на ла га ле 
и уво ђе ње но вог на став ног пла на и про гра ма, па је Глав ни про свет ни са-
вет већ 25. сеп тем бра 1942. го ди не усво јиоСкра ће ни на став ни про грам 
за сред ње шко ле.2 Из пред рат ног про гра ма је из ба че но пет пред ме та (цр-
та ње, пи са ње, пе ва ње, гим на сти ка и руч ни рад), а до дат је је дан нов – 
ита ли јан ски је зик. Овај на став ни про грам је у рад сред њих шко ла унео 
до ста из ме на, по себ но у на ста ви срп ског је зи ка, исто ри је и ге о гра фи је.3 
На осно ву скра ће ног на став ног про гра ма, пред мет срп ско хр ват ски је-
зик, ко ји је слу жио за на ци о нал но, књи жев но и мо рал но вас пи та ва ње 
и обра зо ва ње омла ди не, до био је на зив срп ски је зик и под ра зу ме вао је 
из у ча ва ње срп ске кул ту ре, на род не и умет нич ке књи жев но сти, али и чи-
та ње нај бо љих сло ве нач ких и хр ват ских пи са ца.4

Уред бом од 26. ок то бра 1942, у сред ње шко ле је, за де вој чи це од 
V до VI II раз ре да, уве ден на став ни пред мет до ма ћин ство и ма те рин ство, 

1 5.јули1942 –свезаСрбију – брошура штампана једним делом средствима из 
Фонда Стевана Магазиновића, непагинирано.

2 Симић, н.д., 244.
3 АС, МПСВ, ГПС, ф 6, р 99/1943: привремени скраћени наставни програм за 

средње школе за 1943/1944. годину.
4 АС, МПСВ, ГПС, ф 2, р 31/1942: скраћени наставни програм за 1942/1943.
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ко ји је уче ни це упознаваосасвимпословимакојеженесљубављутреба
даобављајуукући.1

По ред Скра ће ног на став ног про гра ма за сред ње шко ле, усво јен је 
и Скра ће ни на став ни про грам за гра ђан ске шко ле, а про ме не ко је је он 
до нео углав ном су се од но си ле на на ста ву исто ри је и ге о гра фи је за IV 
раз ред, у ко јем се те мељ но учи ло гра ди во о срп ским зе мља ма и Ср би ма 
то ком XIX ве ка.2

Ју на 1943, до не те су и из ме не на став ног пла на за учи тељ ске шко-
ле. У Скра ће ном на став ном про гра му за учи тељ ске шко ле би ло је пред-
ло же но да се ло ги ка пре да је као по се бан пред мет, да се оп шта и пе да го-
шка пси хо ло ги ја уче за јед но у тре ћем раз ре ду, на че ти ри ча са не дељ но, 
по том да се на род на еко но ми ја са осно ва ма со ци о ло ги је из о ста ви и да се 
сма њи број се ми нар ских ра до ва из на ци о нал не гру пе пред ме та.3

На став ни план и про грам за основ не шко леусво јен је 29. де цем-
бра 1942, с ро ком при ме не за све раз ре де од школ ске 1943/1944. го ди-
не.4 Од пред ме та ко ји су по сто ја ли у ста ром про гра му, из ба че ни су ле по 
пи са ње, руч ни рад и цр та ње; на род на исто ри ја и зе мљо пис су са же ти 
у је дан пред мет под на зи вом отаџ би на и ње на про шлост, а по зна ва ње 
при ро де и прак тич на по љо при вре да, хи ги је на, до ма ћин ство и руч ни рад 
свр ста ни су у пред мет при ро да и чо ве ков рад.

Ми ни стар ство про све те је, на осно ву Од лу ке ми ни стра про све те 
о упо тре би уџ бе ни ка у на род ним шко ла ма за школ ску 1942/1943. и Од-
лу ке ми ни стра про све те о упо тре би уџ бе ни ка у гра ђан ским шко ла ма за 
школ ску 1942/1943, про пи са ло спи сак до зво ље них уџ бе ни ка за на ста ву 
у по ме ну тим шко ла ма.5Не ко ли ко ме се ци ка сни је, до не та је и Од лу ка 
о упо тре би уџ бе ни ка у струч ним про ду жним, оп штим за нат ским, жен-
ским за нат ским шко ла ма, тр го вач ким ака де ми ја ма и сред њој тех нич кој 
шко ли.6 Исте школ ске го ди не је из дат и уџ бе ник Хигијена затрећираз-
редсредњихшкола, ауто ра др Ра до ја Та ди ћа, а при ме на но вог пра во пи-
са, из ко јег су из ба че не стра не ре чи, би ла је оба ве зна од 1. ја ну а ра 1943. 

1 Н. Н., „Белешке“, у: Просветнигласник1-2, 55.
2 Симић, н.д., 247.
3 АС, МПСВ, ГПС, ф 6, р 46/1943: наставни план за учитељске школе.
4 Тешић, н.д., 141.
5 „Одлука министра просвете о употреби уџбеника у народним школама за 

школску 1942/1943.“ и „Одлука министра просвете о употреби уџбеника у грађанским 
школама за школску 1942/1943.“,у: Службененовине 61, Београд, 31. јул 1942, 12-16.

6 „Одлука о употреби уџбеника у стручним продужним, општим занатским, 
женским занатским школама, трговачким академијама и средњој техничкој школи“, у:
Службененовине 98, Београд, 8. децембар 1942, 3.
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го ди не.1 Новоправописноупутство, за пи са ње у шко ли и штам па ње уџ-
бе ни ка, до не то 23. но вем бра 1942, би ло је на ме ње но основ ним, струч-
ним, сред њим и ви со ким шко ла ма.

Про блем не до стат ка школ ског про сто ра Ми ни стар ство про све те 
је по ку ша ло да ре ши Уред бом о ре кви зи ци ји згра да и про сто ри ја за по-
тре бе про свет них уста но ва и шко ла, до не том 16. ок то бра 1942. го ди не. 
У њој је на ве де но: „…за по тре бе про свет них уста но ва и шко ла мо же се 
вр ши ти ре кви зи ци ја при ват них и јав них згра да. Зах тев за ре кви зи ци ју 
упу ћу је окру жном на чел ству над ле жна про свет на власт.“2

Ра ди лак шег пре по зна ва ња уче ни ка на ули ци и кон тро ли са ња 
њи хо вог по на ша ња, на Кон фе рен ци ји ди рек то ра, одр жа ној 2. фе бру а-
ра 1943, ко јој је при су ство вао и ми ни стар про све те, до не та је од лу ка да 
уче ни ци на ле вој ми ши ци или пр си ма но се ме тал не или знач ке из ве зе не 
у бо ји. На тој сед ни ци је та ко ђе од лу че но да се у ди сци плин ска пра ви ла 
уне се и мо гућ ност ка жња ва ња уче ни ка бо рав ком у за тво ру, с тим што 
би уче ник у за тво ру мо гао да про ве де је дан до че ти ри ча са, у при су ству 
на став ни ка. Ра ди су зби ја ња про ко му ни стич ких иде ја ме ђу сред њо школ-
ском омла ди ном, пред ло же но је да се ор га ни зу је школ ска по ли ци ја.3 Та-
ко је мар та 1943. у сред њим шко ла ма за ве де но зва ње стал ног вас пи та ча, 
као и ђач ки час, то јест за бра на кре та ња ђа ка по сле вре ме на од ре ђе ног у 
за ви сно сти од го ди шњег до ба.4

По на ша ње учи те ља и про фе со ра та ко ђе је кон тро ли са но. Свој ан-
ти ко му ни стич ки и ан ти ма сон ски став за по сле ни у Ми ни стар ству про-
све те мо ра ли су да по твр де пи са ном из ја вом, у ко јој је, по ред оста лог, 
ста ја ло да ће „сва ки рад и тен ден ци је ко му ни стич ке и ма сон ске оне мо гу-
ћи ти, а не го ва ти и у на ро ду ши ри ти са мо срп ска на ци о нал на осе ћа ња и 
рад за што ско ри је оздра вље ње и об но ву Ср би је у ду ху ин тен ци ја од лу ка 
и на ре ђе ња Вла де на ци о нал ног спа са.“5

На кра ју школ ске го ди не, на игра ли шту Бе о град ског спорт ског 
клу ба би ла је ор га ни зо ва на смо тра сред њо школ ских уче ни ка, ко јој је 
при су ство вао и пред сед ник вла де Ми лан Не дић. Том при ли ком, он је из-

1 „Ново правописно упутство“, у:Службененовине 103, Београд, 25. децембар 
1942, 3.

2 „Уредба о реквизицији зграда и просторија за потребе просветних установа и 
школа“, у: Службененовине 88, Београд, 3. новембар 1942, 1.

3 АС, МПСВ, ГПС, ф 6, р 69/1943: записник с конференције директора, 2. 
фебруар 1943.

4 Симић, н.д., 235.
5 ПМ, ф Други светски рат, инв. бр. ББ: изјава Милице Ојданић, помоћника 

секретара Министарства просвете, Београд, 22. децембар 1942.
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ја вио: „Мно ги ме пи та ју где је та Но ва Ср би ја. А ја им ка жем не ка до ђу 
ов де ме ђу вас, да вас ви де, ме ђу див ну сред њо школ ску омла ди ну, на шу 
ди ку и по нос, па ће у њој ви де ти Но ву Ср би ју, мла ду Ср би ју.“1

Рад шко ла то ком школ ске 1943/1944. го ди не

Школ ска го ди на ко ја је по че ла сеп тем бра 1943. би ла је обе ле же на 
на го ми ла ним те шко ћа ма у ра ду про фе со ра и уче ни ка.2 Због не до стат ка 
про сто ра, на ста ва се и да ље од ви ја ла по ђач ким ку ћа ма, а по сле са ве-
знич ког бом бар до ва ња Бе о гра да, мно ге ка фа не су ко ри шће не као учи о-
ни це за про ве ру зна ња и по ла га ње ма ту ре.3 Сред њо школ ска омла ди на, 
ко ја је у све ве ћем бро ју при хва та ла про ко му ни стич ке иде је, би ла је у 
оба ве зи да по се ћу је мно го број на пре да ва ња и да ра ди се ми нар ске ра до-
ве. Као вид мо рал ног обра зо ва ња и прак ти ко ва ња хри шћан ских вр ли на, 
би ло је уве де но и оба ве зно по ха ђа ње бо го слу же ња и пе ва ње у цр кве ном 
хо ру, а час је по чи њао и за вр ша вао се мо ли твом. Оно ли ко ко ли ко су то 
при ли ке до зво ља ва ле, сла вље ни су и сви вер ски пра зни ци – Бо жић, Ус-
крс, Све ти Са ва,а на сна зи је би ла и Уред ба о вер ској на ста ви у струч-
ним шко ла ма,до не та 26. ав гу ста 1943. го ди не.4

То ком 1943/1944. школ ске го ди не, у те жњи да се рад шко ла нор-
ма ли зу је, до нет је низ уред би, ко је су се пр вен стве но од но си ле на уче-
ни ке. Та ко је уве ден Лист по да та ка о уче ни ку, на осно ву ко јег је тре ба ло 
да се до би је ја сна и си гур на сли ка о ду хов ним свој стви ма, рад ним и ка-
рак тер ним осо би на ма, на ци о нал ном осе ћа њу, то јест о це ло куп ној лич-
но сти сва ког уче ни ка. Ра ди ин тен зив ни јег ра да и ве ће кон тро ле на став-
ни ка, у сред њим шко ла ма је уве де но јав но по ла га ње го ди шњег ис пи та, а 
да би уче ни ци би ли пра вил ни је и тач ни је оце њи ва ни, 8. ок то бра 1943. је
до не таУред ба о оце њи ва њу уче ни ка.5 Нов на чин оце њи ва ња за сред ње, 
сред ње струч не, тр го вач ке и сред ње тех нич ке шко ле пред ви ђао је ну ме-

1 Н. Н., „Дан вере и наде“, у: Српскинарод, Београд, 26. јун 1943, 7 и 8.
2 Н. Н., „Јуче је отпочело уписивање ђака основних, средњих и стручних школа 

у Београду и унутрашњости“, у: Обнова, Београд, 26. август 1943, 4.
3 Н. Н., „Многе кафане биће употребљене као школске учионице“, у: Обнова,

Београд, 30. август 1943, 4.
4 „Уредба о верској настави у стручним школама“, у: Службене новине 82, 

Београд, 19. октобар 1943, 3.
5 Н. Н., „Реорганизација средњошколске наставе у Србији – Увођење јавног 

годишњег испита у средње школе и Уредба о оцењивању ученика“, у: Обнова, Београд,
4. новембар 1943, 4.
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рич ке оце не од је дан до де сет: од ли чан 10 и 9, вр ло до бар 8 и 7, до бар 6 
и 5, слаб 4 и 3 и рђав 2 и 1.

Због ан гло а ме рич ког бом бар до ва ња Бе о гра да апри ла 1944, ми ни-
стар про све те и ве ра об у ста вио је рад сред њих, струч них и гра ђан ских 
шко ла, а сви за ка за ни ис пи ти би ли су од ло же ни до да љег.1 Рад шко ла 
на ста вљен је кра јем апри ла, а по ла га ње ма тур ских ис пи та је од ло же но 
за ав густ те го ди не. Ме ђу тим, и без нај по треб ни јих школ ских уџ бе ни ка, 
пред мет них на став ни ка, струч не на ста ве и вре ме на за уче ње, уче ни ци 
су, по ми шље њу мно гих про фе со ра, ипак по сти гли до бре ре зул та те.2

Но ва школ ска го ди на, 1944/1945, до не ла је но ве школ ске за ко не 
и нов по глед на свет. По сле че тво ро го ди шње оку па ци је, Ср би ја је би ла 
сло бод на.

Ре зи ме

Зна чај Ми ни стар ства про све те и ве ра то ком Дру гог свет ског ра та ле жи у из-
ра ди ве ли ког бро ја ела бо ра та ко ји су пред ста вља ли те о рет ску осно ву про свет ног си-
сте ма. Бит на обе леж ја про свет не по ли ти ке чи ни ли су на ци о на ли зам, ан ти ко му ни зам и 
ис ти ца ње мо рал них ква ли те та и ду хов них осо би на срп ског на ро да, што је у из ве сној 
ме ри пред ста вља ло от пор мо дер ни за циј ским то ко ви ма у дру штву. На став ни пла но ви 
и про гра ми, без об зи ра на ни во или вр сту шко ле, би ли су до ста кон зер ва тив ни, а пред-
ме ти ко ји су чи ни ли осно ву обра зо ва ња при па да ли су дру штве ним на у ка ма – срп ски 
је зик, на ци о нал на исто ри ја, ве ро на у ка и не мач ки је зик. У то су се укла па ли и пре по ру-
че ни уџ бе ни ци и ли те ра ту ра ко ја је раз ви ја ла на ци о на ли зам и из ве сну на кло ност пре ма 
не мач ком на ро ду. У на ци о нал ни мо дел но вог дру штва укла пао се и рад, ко ји је под ра-
зу ме вао про цес укљу чи ва ња по је дин ца у за јед ни цу, као и под ре ђи ва ње ин ди ви ду ал них 
те жњи дру штве ним по тре ба ма.

Про свет ном по ли ти ком је био од ре ђен циљ вас пи та ња, де фи ни сан као вас пи-
та ње срп ске омла ди не у на ци о нал ном ду ху, у ду ху срп ских на род них тра ди ци ја. То је 
би ло пот кре пље но вер ском на ста вом, као осно вом не ма те ри ја ли стич ког схва та ња све-
та и жи во та, због че га је ве ро на у ка као на став ни пред мет уве де на и у оним шко ла ма у 
ко ји ма се до та да ни је учи ла.

У те о ри ји је, то ком пр вих го ди на ра та, ва жио план и про грам из ме ђу рат ног 
пе ри о да, али су у ње го вом при ме њи ва њу би ла до зво ље на сва мо гу ћа од сту па ња. Те жи-
ште у из во ђе њу на ста ве би ло је на из у ча ва њу са др жи не у ве зи са срп ском исто ри јом, 
тра ди ци јом, кул ту ром и ре ли ги јом, од но сно са свим оним што је би ло у срп ском ду ху. 
На став ни рад мо гао се из во ди ти са мо уз услов да не ки пред ме ти бу ду из о ста вље ни из 
пла на или да број ча со ва бу де сма њен. При ли ку за од сту па ње од ре гу лар ног пру жао је 

1 Н. Н., „Наређење министра просвете и вера директорима средњих и средње 
стручних школа и управитељима грађанских школа“, у: Нововреме, Београд, 28. април 
1944, 3.

2 Н. Н., „Полагање матурских испита у Београду“, у: Обнова, Београд, 8. август 
1944, 3.
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скра ће ни про грам, ко ји је уве ден по чет ком но вем бра 1941, а ко ји је да ље скра ћи ван у 
дру гој и тре ћој го ди ни оку па ци је. На ста ва је у шко ла ма одр жа ва на у нај те жим усло ви-
ма, а та мо где то ни је би ло мо гу ће, уче ни ци су упу ћи ва ни на са мо рад њу.

Извори и ли те ра ту ра

Ар хив Ср би је – Фонд Ми ни стар ство про све те
Пе да го шки му зеј – Фонд Дру ги свет ски рат
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БраниславБОЖОВИЋ
Бе о град

НЕ МАЧ КЕ ТЕ РО РИ СТИЧ КЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЗА ДЕ ЛО ВА ЊЕ 
У СР БИ ЈИ КРА ЈЕМ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА 19441945.

Ап стракт: Да нас, ка да се те ро ри зам тре ти ра као акут ни, наш и свет-
ски про блем, ко ри сно је освр ну ти се на про бле ма ти ку те ро ри зма у прет ход ном 
вре мен ском пе ри о ду. Овај рад пред ста вља при лог у том сми слу, с тим што је 
реч о раз до бљу Дру гог свет ског ра та, а као но си лац те ро ри стич ких ак тив но-
сти по ја вљу је се јед на од нај моћ ни јих тај них слу жби у све ту – оба ве штај на 
слу жба на ци стич ке Не мач ке. На том при ме ру се мо гу ви де ти: ор га ни за ци ја, 
за да ци, са др жај и ме тод ра да, ис ку ства, про фе си о нал ност, не до ста ци, а исто 
та ко оства ри ти увид у сред ства ко ја су упо тре бља ва на: оруж је, екс пло зив не 
на пра ве, отро ви, спе ци јал на опре ма. Ини ци ра се са гле да ва ње ка рак те ри сти ка 
не ка да шње прак се, упо ре ђи ва ње ра ни јег и са да шњег сте пе на раз во ја и из вла-
че ње од го ва ра ју ћих за кљу ча ка.

Кључ не ре чи: те ро ри зам, те ро ри стич ке ор га ни за ци је и гру пе, не мач-
ка оба ве штај на слу жба, Дру ги свет ски рат, оку па тор и до ма ћи по ма га чи.

Де ло ва ње у по за ди ни не при ја те ља

Ка да су, у је сен 1944. го ди не, не мач ке вој не сна ге и апа рат оку па-
ци о не вој не упра ве би ли при ну ђе ни да се по ву ку из Ср би је, по ста ло је 
ак ту ел но ор га ни зо ва ње те ро ри стич ких деј ста ва на на пу ште ној, од но сно 
осло бо ђе ној те ри то ри ји. То је, пре све га, био за да так оба ве штај не слу-
жбе не мач ког Тре ћег Рај ха.1

Оба ве штај на слу жба Не мач ке пред ста вља ла је раз гра на ти и ком-

1 На ци сти су сво ју тво ре ви ну на зва ли Тре ћим Рај хом, за раз ли ку од Пр вог Рај ха 
сред њо ве ков них не мач ких ца ре ва и Дру гог Рај ха ко ји је при пре мио Ото фон Би змарк.
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пли ко ва ни ме ха ни зам ви ше по себ них оба ве штај них ор га ни за ци ја. Ком-
плекс вој не оба ве штај не слу жбе са сто јао се од три по себ не оба ве штај не 
ор га ни за ци је: Аб вер (Ab we hr) – Од бра на, Слу жба I ц (Fins ce) – Је дан 
це и Ге хај ме Фелд по ли цај (Ge he i me Feld po li zei, по зна та по скра ће ни ци 
GFP) – Тај на вој на по ли ци ја. По ли тич ку, др жав ну оба ве штај но-без бед-
но сну слу жбу, ор га ни за ци о но укљу че ну у СС (Schutzstаffeln – за штит ни 
од ре ди на ци стич ке пар ти је), са чи ња ва ле су три ор га ни за ци је, од но сно 
три основ на сек то ра ра да: Слу жба без бед но сти на ци стич ке пар ти је – Зи-
хер хај тсдинст (Sic her he it sdi enst), по зна та по скра ће ни ци СД; Ге ста по – 
Ге хај ме штат по ли цај (Ge he i me Stааtspolizei) – Тај на др жав на по ли ци ја и 
Уред за ино стран ство – Amt Auslаnd. Вој не оба ве штај не ор га ни за ци је 
ни су има ле за јед нич ку цен тра лу на вој ном вр ху, док су оба ве штај не ор-
га ни за ци је др жа ве (СС) има ле та кву цен тра лу, ко ја се на зи ва ла Глав ни 
уред без бед но сти Рај ха (Reichssicherheitshаuptаmt), по знат по скра ће ни-
ци РС ХА.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НА СТРУК ТУ РА НЕ МАЧ КЕ 
ОБА ВЕ ШТАЈ НЕ СЛУ ЖБЕ 1939-1944

ВОЈ НА ОБА ВЕ ШТАЈ НА СЛУ ЖБА
(Три оба ве штај не ор га ни за ци је, без за јед нич ке цен тра ле)

АБ ВЕР (AB WE HR – Abw) – од бра на
– I оде ље ње: шпи ју на жа
– II оде ље ње: са бо та жа и ди вер зи је
– III оде ље ње: кон тра шпи ју на жа

ГЕ ХАЈ МЕ ФЕЛД ПО ЛИ ЦАЈ (GE HE I ME FELD PO LI ZEI – GFP) – 
ТАЈ НА ВОЈ НА ПО ЛИ ЦИ ЈА
АЈНС ЦЕ (EINS C – I C) – ЈЕ ДАН ЦЕ (Оба ве штај на ор га ни за ци ја 
у вој ним фор ма ци ја ма)

ПО ЛИ ТИЧ КА ОБА ВЕ ШТАЈ НА СЛУ ЖБА
ГЛАВ НИ УРЕД БЕЗ БЕД НО СТИ РАЈ ХА (ру ко во де ћа цен тра ла)

REICHSSICHERHEITSHАUPTАMT – RSHА

– Уред III: СД Слу жба без бед но сти
– Уред IV: Ге ста по – Тај на др жав на по ли ци ја
– Уред VI: Ино стран ство – оба ве штај на слу жба у стра ним зе мља-

ма

Бранислав Божовић
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По зна ти су не мач ки пла но ви о ко ри шће њу ко ла бо ра ци о ни стич-
ког та бо ра у це ли ни, а пре све га из бе глих кви слин шких ору жа них фор-
ма ци ја, у ци љу ор га ни зо ва ња и функ ци о ни са ња је дин стве ног фрон та 
про тив осло бо ди лач ких сна га у Ср би ји. Део тих, укуп них деј ста ва пред-
ста вља ла је упо тре ба те ро ри стич ких ор га ни за ци ја и гру па, оста вље них 
или на кнад но уба че них на те ри то ри ју Ср би је. Њи ма се слу жи ла ка ко 
вој на оба ве штај на слу жба Аб вер, та ко и по ли тич ка, ко јом је ру ко во дио 
Глав ни уред без бед но сти у Бер ли ну.

При пре ме за та ква деј ства по че ле су бла го вре ме но, ка да је по-
ста ло ја сно да пред сто ји по вла че ње Не мач ке са оку пи ра них те ри то ри-
ја. Ода бра ни аген ти и гру пе про шли су кроз обу ку за оба ве штај ни рад, 
са бо та жно-ди вер зант ско де ло ва ње, спе ци јал не, те ро ри стич ке ак ци је, 
за одр жа ва ње ве зе пре ко тај них ра ди о ста ни ца, а по за вр ше ној обу ци су 
опре мље ни од го ва ра ју ћим са вре ме ним на о ру жа њем, екс пло зив ним на-
пра ва ма и нај не оп ход ни јом опре мом. Ти аген ти и гру пе су оста вља ни 
на те ри то ри ји Ср би је (ко ју су на пу шта ле не мач ке сна ге) са за дат ком да 
де лу ју у по за ди ни не при ја те ља, због че га су пр во бит не гру пе на зва не 
„По за дин ском мре жом“ – Rücknetz. Ка сни је су, пре ма вр ста ма де лат но-
сти, до би ја ле од го ва ра ју ће, спе ци фич не на зи ве.1

По сле по вла че ња из Ср би је, Нем ци су из вр ши ли кон цен тра ци ју 
це ло куп ног ко ла бо ра ци о ни стич ког та бо ра ко ји је на пу стио Ср би ју за-
јед но са њи ма. У ства ри, они су омо гу ћи ли ор га ни зо ва но од сту па ње и 
оку пља ње раз ли чи тих фак то ра: по ли тич ког – кви слин шке вла де и по-
ли ти ча ра ко ји су по др жа ва ли пред сед ни ка вла де Ми ла на Не ди ћа; вој-
ног – ору жа них фор ма ци ја Љо ти ће вог Срп ског до бро во љач ког кор пу са, 
Срп ске др жав не стра же ге не ра ла Не ди ћа, чет нич ких је ди ни ца Дра же 
Ми ха и ло ви ћа (Мом чи ла Ђу ји ћа, До бро са ва Јев ђе ви ћа и дру гих), кон-
цен три са них у Сло ве нач ком при мор ју; и по ли циј ског – из бе глог де ла 
по ли ци је. Не мач ко вођ ство је пла ни ра ло да их упо тре би у скло пу сво јих 
вој но-по ли тич ких пла но ва. У тај оквир су спа да ле и ме ре ко је је не мач ки 
оба ве штај но-без бед но сни сек тор пред у зи мао у по гле ду оба ве штај них и 
те ро ри стич ких ак ци ја у осло бо ђе ној Ср би ји.

1 Раз вој спе ци ја ли зо ва них оба ве штај но-ди вер зант ских и те ро ри стич ких ор га-
ни за ци ја Аб ве ра за де ло ва ње у по за ди ни не при ја те ља по чео је ства ра њем По за дин ске 
и Ин ва зи о не мре же (Аб вер I), да би се те жи ште деј ста ва пре не ло на ди вер зант ско-те-
ро ри стич ки сек тор (Аб вер II). Та кве ор га ни за ци је но си ле су на зив ФАТ и обе ле жа ва не 
су број ка ма (ФАТ 207). За та деј ства и ге рил ско ра то ва ње, об ра зо ва на је и спе ци јал на 
фор ма ци ја – пук, по том ди ви зи ја „Бран ден бург“.
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Те ро ри стич ке ор га ни за ци је и гру пе

Упо тре би спе ци јал них, те ро ри стич ких ор га ни за ци ја за деј ства у 
по за ди ни не при ја те ља, од но сно на осло бо ђе ној те ри то ри ји 1944/45. го-
ди не, прет хо дио је раз вој ни пут од по чет ног, са бо та жно-ди вер зант ског 
де ло ва ња вој не и по ли тич ке оба ве штај не слу жбе. По сто ји низ до ку ме-
на та о раз во ју тих ор га ни за ци ја и ак тив но сти ма Аб ве ра и Глав ног уре да 
без бед но сти Рај ха,1 што је омо гу ћи ло де таљ но ис тра жи ва ње и об ра ду 
тог ви да ак тив но сти Хи тле ро ве оба ве штај не слу жбе. Нас, ме ђу тим, не 
ин те ре су је прет ход на, не го за вр шна, те ро ри стич ка фа за та квих деј ста ва. 
У тој, по след њој ета пи, Аб вер ви ше и ни је по сто јао као по себ на вој на 
оба ве штај на ор га ни за ци ја Вр хов не ко ман де не мач ких ору жа них сна га 
– Вер мах та (We hr macht), већ је био укљу чен у Хи мле ров Глав ни уред 
– РС ХА, као по се бан уред – Амт Мил (mi li ta er – вој ска).2 Са бо та жно-ди-
вер зант ско и те ро ри стич ко де ло ва ње РС ХА кон цен три са но је у VI уре ду, 
тј. Оде ље њу (гру пи) VI S, ко јим је ру ко во дио СС пу ков ник Ото Скор це-
ни (Ot to Skor zeny), по зна ти ор га ни за тор спе ци јал них по ду хва та (осло-
бо ђе ње Му со ли ни ја и др.). Он је, по сле атен та та на Хи тле ра 20. ју ла 
1944, пре у зео и ру ко во ђе ње ди вер зант ским и те ро ри стич ким деј стви ма 
Одељењa Мил. Д, бив шег Аб ве ра II.

У ор га ни зо ва њу ових деј ста ва из вр ше на је те ри то ри јал на по де-
ла, та ко да је де ло ва њем на Ју го и сто ку ру ко во ђе но из Бе ча и Аустри је. 
Та мо су се ко ва ли пла но ви, вр ши ле при пре ме и обу ка ода бра ног људ-
ства, обра зо ва ле те ро ри стич ке ор га ни за ци је и гру пе, од ре ђи ва ли њи хо ви 
за да ци и обез бе ђи ва ло на о ру жа ње и спе ци јал на опре ма за ко ман до се. 
Ру ко вод ство за Ју го и сток је ди ри го ва ло њи хо вим деј стви ма у Ср би ји и 
Хр ват ској, Ру му ни ји, Бу гар ској, Грч кој и Ма ђар ској.

Ко на чан ор га ни за ци о ни об лик овој де лат но сти дао је СС пу ков-
ник Скор це ни, по што је ав гу ста 1944. го ди не по ста вљен и за на чел ни ка 
Оде ље ња (Гру пе) Мил Д (бив шег Аб ве ра II), и та ко, као чел ник VI С и 
Мил Д, об је ди нио ру ко во ђе ње це ло куп ним са бо та жно-ди вер зант ским и 
те ро ри стич ким сек то ром Глав ног уре да без бед но сти Рај ха. Ње гов глав-

1 На че лу Аб ве ра је био ад ми рал Вил хелм Ка на рис (Wil helm Cаnаris), док је оба-
ве штај но-без бед но сном слу жбом у скло пу СС ру ко во дио Хајн рих Хи млер (He in rich 
Him mler), од но сно ше фо ви РС ХА: нај пре Рај нхард Хај дрих (Re in hard Heydrich), за тим 
Ернст Кал тен бру нер (Kal ten brun ner).

2 Хи млер је пре у зео Аб вер и укло пио га у РС ХА 1. ма ја 1944. го ди не. Но во о бра-
зо ва ни уред, Амт. Мил, ру ко во дио је оба ве штај ном (Аб вер I) и са бо та жно-ди вер зант-
ском (Аб вер II) ак тив но шћу, док је кон тра о ба ве штај на слу жба (Аб вер III) укљу че на у 
IV уред – Ге ста по.
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ни штаб се на ла зио у Ора ни ен бур гу код Бер ли на, а под ре ђе на ко ман да 
за Ју го и сток у Бе чу, од но сно у Крем су, ко јом је ди ри го вао ма јор Бе неш 
(Be nesch). Под ру ко вод ством ко ман де у Бе чу би ле су шко ле и те ча је ви, 
ко ји ма се ода бра но људ ство оспо со бља ва ло за из вр ша ва ње спе ци фич-
них за да та ка.

Чи та ва ор га ни за ци ја за по себ не за дат ке до би ла је на зив Јаг дфер-
банд (Jаgdverbаnd) – Ло вач ка је ди ни ца. Та кве је ди ни це су обра зо ва не за 
де ло ва ње на ра зним те ри то ри ја ма, по де ље ним на сек то ре: се ве ро за пад, 
за пад, ју го за пад, југ, ис ток, ју го и сток. Том, по след њем сек то ру при па да-
ле су јаг дко ман де при пре мље не за Ср би ју.

Јаг дко ман де за Ср би ју

Глав ни уред без бед но сти Рај ха упу тио је ди рек ти ву под ре ђе ним 
уста но ва ма на те ри то ри ја ма са ко јих су се не мач ке сна ге, услед по зна тог 
раз во ја рат не си ту а ци је, мо ра ле по ву ћи. Ру ко во де ћа уста но ва РС ХА за 
Ср би ју, БдС (Befehlshаber der Sic her he it spo li zei und des Sic her he it sdi en-
stes – За по вед ник по ли ци је без бед но сти и слу жбе без бед но сти), при мио 
је ту ди рек ти ву крат ко вре ме пре по вла че ња из Бе о гра да и за ње но из-
вр ше ње не по сред но за ду жио СС ма јо ра Хан са Рек сај зе на (Re xe i sen) из 
VI оде ље ња. За да так је гла сио: да се из вр ше при пре ме за обра зо ва ње 
и оспо со бља ва ње спе ци јал них ор га ни за ци ја за де ло ва ње на те ри то ри ји 
ко ју је на пу стио Вер махт, с тим да бу ду са ста вље не од до ма ћих, ко ла бо-
ра тер ских сна га.

Због бр зог про до ра Цр ве не ар ми је и На род но о сло бо ди лач ке вој-
ске Ју го сла ви је у Ср би ју и не ми нов но сти по вла че ња људ ства из ис по-
ста ва у уну тра шњо сти и ру ко во де ће уста но ве у Бе о гра ду, ма ло се шта 
мо гло учи ни ти на из вр ша ва њу тог за дат ка. БдС се, у скло пу ра ни јих 
при пре ма за са бо та жно-ди вер зант ску де лат ност, осла њао на ода бра не 
по у зда ни ке из ре до ва спе ци јал не агент ске ор га ни за ци је, на зва не Срп ски 
Ге ста по, Љо ти ће вог Срп ског до бро во љач ког кор пу са, спе ци јал не по ли-
ци је Упра ве гра да Бе о гра да и дру гих сре ди на из та бо ра ко ла бо ра ци је, 
ко ји су би ли спрем ни да са Нем ци ма иду до кра ја. То су би ли те ме љи, 
ко је је тре ба ло над гра ди ти пред у зи ма њем но вих ме ра пре и по сле по вла-
че ња Не ма ца из Ср би је, за обра зо ва ње спе ци јал не ор га ни за ци је, ко ја је у 
за вр шној фа зи раз во ја до би ла име Јаг дфер банд.

При ли ком по вла че ња, Нем ци су оста ви ли не ке гру пе рас по ре ђе-
не на те ре ну, по што су пла ни ра ли да оне по слу же за при хва та ње спе ци-
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јал них ор га ни за ци ја ко је ће би ти на кнад но уба ци ва не у Ср би ју1. Реч је, 
углав ном, о про бра ним при пад ни ци ма Срп ског до бро во љач ког кор пу са 
– СДК (на Ко па о ни ку је, на при мер, у ту свр ху оста вљен ка пе тан СДК 
Аца Стој ко вић). Кон цен тра ци ја да ље де лат но сти по том сек то ру пре не та 
је на Беч, те ри то ри ју Аустри је и Сло ве нач ког При мор ја. Ме ђу тим, при-
пре ме су тра жи ле од ре ђе но вре ме, па до кра ја 1944. го ди не Јаг дфер банд 
ни је упу тио у Ср би ју ни јед ну од сво јих ор га ни за ци ја и гру па. До то га је 
до шло тек по чет ком на ред не го ди не.

У ме ђу вре ме ну је СДК, до та да до ма ћа ору жа на фор ма ци ја, пот-
пао под ко ман ду ору жа ног СС и та ко по стао ње гов са став ни део. При-
пад ни ци ди вер зант ских и те ро ри стич ких гру па, пак, под ре ђе ни су СС 
пу ков ни ку Скор це ни ју, тј. ње го вом Оде ље њу VI С РС ХА. Они ко ји су 
сте кли по ве ре ње Не ма ца, до би ли су СС уни фор ме, а по у зда ним офи-
ци ри ма и под о фи ци ри ма су при зна ти од го ва ра ју ћи чи но ви у СС. Та кав 
је био слу чај са гру пом ка пе та на Бран ка Га шпа ре ви ћа, ко ји је по стао 
ка пе тан СС (SS – Ha uptstur mfu hrer), а ње го вом ко манд ном ка дру су при-
зна ти чи но ви ко је су има ли у кор пу су. На су прот њи ма, у две дру ге гру пе 
до бро во ља ца, ко је су пред во ди ли по руч ник Вла ди мир Вла до Ле нац и 
учи тељ Ра до слав Ра да Па вло вић, ни ко ме ни су при зна ти чи но ви СС.

У ра ду јаг дко ман ди, ва жну уло гу је имао СС ка пе тан Ру перт 
Мандл, офи цир за ве зу оде ље ња VI С и VI Е, над ле жног за рад пре ма 
Ју го и сто ку. Мандл је ина че по знат по прет ход ним по ку ша ји ма да из вр-
ши атен тат на мар ша ла Ти та, а у ово вре ме су ње го ве ам би ци је би ле 
усме ре не на то да од ма јо ра Бе не ша пре у зме функ ци ју ше фа Јаг дфер-
бан да за Ср би ју и Хр ват ску. Ипак, ни са да се ни је од ри цао оп се си је о 
„укла ња њу“ Јо си па Бро за Ти та. Ње гов но ви иза бра ник за тај за да так био 
је Бо шко Га та ли ца из Га шпа ре ви ће ве јаг дко ман де, ко ји се био спе ци ја-
ли зо вао за атен та те на ис так ну те лич но сти на род но о сло бо ди лач ког по-
кре та. У ту свр ху је од Ман дла тра жио да га снаб де отро ви ма са спо рим 
и тре нут ним деј ством, по де сним за ста вља ње у ра ки ју или ви но, су пу 
или мле ко. То ја сно по ка зу је ка квим су те ро ри стич ким ак ци ја ма у Ср би-
ји тре ба ло да се ба ве Га шпа ре ви ће ва и оста ле јаг дко ман де.2

1 Нем ци су ве ли ки део сво јих до ма ћих по ма га ча, па и ко ла бо рант ске ору жа не 
фор ма ци је, успе шно пре ба ци ва лии пре ко тла уста шке Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. 
Ме ђу тим, ве ли ка гру па офи ци ра СДК, на че лу са ма јо ром Ми ло ра дом Мо ји ћем, по ста-
ла је жр тва уста ша. Њих су у За гре бу, без об зи ра на не мач ку прат њу, уста ше ски ну ли са 
во за и од мах стре ља ли.

2 Те ро ри сти Јаг дко ман ди су мо ра ли да по ло же сле де ћу за кле тву: „Да нас сам по-
у чен о кон спи ра тив но сти и из ри чи то ми је ука за но на по сле ди це ко је ће ме за де си ти 
ако тре ћим ли ци ма са оп штим ма шта о ма те ри ја лу ко ји ми је слу жбе но при сту па чан 
или уоп ште о ра ду је ди ни це... По зна то ми је да оба ве за кон спи ра тив но сти по сто ји и 
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При пре ме за уба ци ва ње јаг дко ман ди у Ср би ју са сто ја ле су се у 
шко ло ва њу и об у ча ва њу ода бра ног људ ства за из вр ша ва ње ди вер зант-
ско-те ро ри стич ких ак ци ја. По сто је ће та кве шко ле и те ча је ве пре у зи-
мао је СС пу ков ник Скор це ни, од го во ран за Јаг дфер банд у це ли ни, или 
је, пак, обра зо вао но ве – у Аустри ји и Не мач кој. Про грам обу ке је та ко 
кон ци пи ран да оспо со би људ ство у јаг дко ман ди за упо тре бу нај са вре-
ме ни јих сред ста ва за уби ја ње и ра за ра ње, тј. за ко ри шће ње тем пир них 
упа ља ча, екс пло зив них оло ва ка, бом би за за ма гљи ва ње, екс пло зив ног 
угља, упа љи вих на бо ја, ки се ли на за уни шта ва ње ма ши на и то ме слич-
ног. По себ на па жња је по кла ња на кур си сти ма чи ји је за да так био да вр-
ше атен та те на од ре ђе не лич но сти, укљу чу ју ћи раз не вр сте отро ва, упо-
тре бу са вре ме них ка му фли ра них сред ста ва за уби ја ње у об ли ку ства ри 
за сва ко днев не по тре бе (упа ља чи, на лив пе ра и сл.). Упо ре до са ти ме, 
при пад ни ци јаг дко ман ди су под у чи ва ни ори јен та ци ји и кре та њу на не-
по зна том те ре ну, ге рил ском на чи ну ра то ва ња, кон спи ра ци ји, ко ри шће њу 
ла жних име на итд.

Из бор љу ди за јаг дко ман де вр шен је пре вас ход но из ре до ва Љо ти-
ће вих до бро во ља ца (СДК), као при пад ни ка по ли тич ког по кре та „Збор“ 
– срод ног на ци стич ком по кре ту, а по том и спе ци јал не по ли ци је Упра ве 
гра да Бе о гра да, спе ци фич не БдС-ове агент ске ор га ни за ци је Срп ски Ге-
ста по и др.

Пла ни ра но је да се, по до ла ску на те рен, јаг дко ман де раз дво је на 
трој ке, због лак шег оп стан ка и из вр ша ва ња за дат ка, с тим што би уз ко-
ман дан та оста ле две трој ке и цен трал на ра дио-ста ни ца. Оста ле ра дио-
ста ни це би оп слу жи ва ле три до пет трој ки. Сма тра ло се да би на тај 
на чин би ла обез бе ђе на не пре кид на ве за свих трој ки са ру ко вод ством, 
нео п ход на за је дин стве но де ло ва ње. Би ло је пред ви ђе но да Ра до слав Па-
вло вић бу де ко ман дант свих јаг дко ман ди уба че них у Ср би ју, а да Бран ко 
Га шпа ре вић бу де цен трал ни оба ве штај ни ор ган, ко ји ће, пре ко тај не ра-
дио-ве зе, о све му оба ве шта ва ти СС ка пе та на Ман дла.

По ли тич ко-про па ганд на осно ва де ло ва ња јаг дко ман ди у Ср би-
ји би ла је: оку пља ње свих про тив ни ка на род но о сло бо ди лач ког по кре та 
и но ве вла сти под па ро лом бор бе про тив ко му ни зма, а по зи ва њем на 
оства ре ну са рад њу Дра же Ми ха и ло ви ћа, ге не ра ла Ми ла на Не ди ћа и Ди-
ми три ја Љо ти ћа, уз фа во ри зо ва ње иде о ло ги је по кре та „Збор“ и ори јен-
та ци ју на по вра так мо нар хи је.

Сми шље но и ор га ни зо ва но деј ство ва ње јаг дко ман ди тре ба ло је 
из во ди ти до евен ту ал ног по врат ка Не ма ца или до до ла ска Бри та на ца – 
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уко ли ко до ђе до су ко ба за пад них си ла и СССР (што су при жељ ки ва ли и 
Нем ци и цео та бор ко ла бо ра ци је).

Јаг дко ман да „Бе ло у шка“ Бран ка Га шпа ре ви ћа

Две јаг дко ман де су до би ле на зи ве по вр сти зми ја: гру па Бран ка 
Га шпа ре ви ћа по ста ла је „Бе ло у шка“ (Ringelnаtter), а гру па Бо жи да ра Бе-
ћа ре ви ћа (ше фа ан ти ко му ни стич ког од се ка спе ци јал не по ли ци је Упра ве 
гра да Бе о гра да) – „По скок“ (Sаnd vi per). Га шпа ре вић се слу жио псе у до-
ни мом „Га ра де Ба ра“, „Га ра“, „Y 2“ и „Y 9“.1

Бран ко Га шпа ре вић, учи тељ из Сла во ни је, ко ме су уста ше 1941. 
го ди не уби ле ро ди те ље, пре бе гао је у Ср би ју и у Бе о гра ду сту пио у 
Љо ти ћев по крет „Збор“ и у Срп ски до бро во љач ки кор пус. Кра јем ле-
та 1944. го ди не, до де љен је ди вер зант ско-те ро ри стич кој гру пи Јо ва на 
Кра гуљ ца, ко ја је би ла пред ви ђе на за де ло ва ње у Сла во ни ји. У гру пу 
је укљу чен и до ма ћи Не мац Ан тон Шварц (Schwаrz) из За је ча ра, ко ји 
је то ком оку па ци је до био чин СС по руч ни ка (слу жио се псе у до ни мом 
Алек сан дар Шрек – Schreck). Це ла гру па, од око 40 љу ди, пре ба че на је 
у Беч сеп тем бра 1944, а но вем бра исте го ди не је оја ча на са још де се так 
љу ди и упу ће на на ди вер зант ски те чај у Ној стер ли цу. По за вр ше ном те-
ча ју, Га шпа ре вић и Шварц су оти шли у Ора ни ен бург по оруж је и дру ги 
ма те ри јал, ко јом при ли ком се Га шпа ре вић срео са СС пу ков ни ком Скор-
це ни јем. Људ ство јаг дко ман де се крат ко за др жа ло у Јај дхо фу (Кремс), а 
по том пре шло у Апле тон, крај Ној зи дел шког је зе ра, на аустриј ско-ма-
ђар ској гра ни ци.

СС ка пе тан Мандл пре у сме рио је те рен де ло ва ња јаг дко ман де 
„Бе ло у шка“ са под руч ја Сла во ни је на Ср би ју, с тим да се та мо пре ба це 
по сле по ве зи ва ња и са рад ње са Вр хов ном ко ман дом вој них фор ма ци-
ја Дра же Ми ха и ло ви ћа у Бо сни. У то вре ме је у Апле то ну бо ра ви ла и 
гру па Бо шка Бе ћа ре ви ћа, ко ја је, по но вом Ман дло вом пла ну, тре ба ло 
да са ра ђу је са Га шпа ре ви ће вом гру пом на те ре ну (удру же не две зми је: 
„Бе ло у шка“ и „По скок“). Пре упу ћи ва ња „Бе ло у шке“ у ак ци ју, Мандл 
је сме нио ње ног до та да шњег ру ко во ди о ца Јо ва на Кра гуљ ца и за но вог 
ко ман дан та по ста вио Бран ка Га шпа ре ви ћа (Кра гуљ ца је вра тио Шта бу 
СДК). По ред то га, јаг дко ман ди је при кљу чио и гру пу лич ких чет ни ка 
Ми ла на Ко са но ви ћа. Га шпа ре ви ћу и Швар цу је дао по дроб на упу ства о 
са рад њи са Дра жом Ми ха и ло ви ћем и ње го вим сна га ма у Бо сни, пре ко 
ко је је во дио пут ка Ср би ји.

1 Пр ви псе у до ним ва жио је за Нем це, оста ли за чет ни ке.
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Сти гав ши са сво јом јаг дко ман дом у Са ра је во,1 Га шпа ре вић је нај-
пре ус по ста вио ве зу са Ми ха и ло ви ће вим пу ков ни ком Гој ком Бо ро том, 
ко ји га је од вео на са ста нак са Дра жом Ми ха и ло ви ћем. Овај је пре у зео 
при до да ту гру пу лич ких чет ни ка, пре ци зи рао са Га шпа ре ви ћем за дат ке 
и на чин ра да у Ср би ји, а од Швар ца зах те вао да се вра ти у Беч и та мо 
од Ман дла тра жи по моћ у на о ру жа њу за ди вер зан те и опре ми за сво је 
„кра љев ске ко ман до се“ – што је Шварц и учи нио. Све се то до га ђа ло по-
чет ком 1945. го ди не.

Пре ко са чу ва них до ку ме на та мо же да се пра ти чи тав ток кре та ња 
и ра да Га шпа ре ви ће ве гру пе, од по ла ска из Аустри је, пре ко бо рав ка у 
Бо сни, до пре ла ска у Ср би ју. Она је сти гла у Са ра је во 10. ја ну а ра 1945, 
а пу ков ник Бо ро та је о то ме оба ве стио Дра жу Ми ха и ло ви ћа де пе шом од 
13. ја ну а ра, на во де ћи да су Нем ци ста ви ли на рас по ла га ње гру пу од 60 
са бо те ра (три да на ка сни је, ја вио је да су у пи та њу њих 64), од лич но на-
о ру жа них и опре мље них, са че ти ри ра дио-ста ни це, а под „Га ри ном“ ко-
ман дом. Ми ха и ло вић је 18. ја ну а ра од го во рио да ће „Га ри ну“ гру пу ра до 
при ми ти и учи ни ти све што се мо же да би им олак ша ли пут. О по дроб-
ном до го во ру Дра же Ми ха и ло ви ћа са Га шпа ре ви ћем по сто ји бе ле шка, 
из ко је се ви де обо стра но при хва ће не оба ве зе о за јед нич ком, од но сно 
ко ор ди ни ра ном ди вер зант ско-те ро ри стич ком деј ство ва њу у Ср би ји.2

Сам Га шпа ре вић је ка сни је, на са слу ша њу, из ја вио да му је Мандл 
на ре дио да се део гру пе про би је у Бе о град, ра ди тро ва ња пар ти зан ских 
ру ко во ди ла ца, као и да гру па вр ши ак ци је по свим ли ни ја ма по Ср би ји. 
Што се ти че уло ге Дра же Ми ха и ло ви ћа и са стан ка са њим, Га шпа ре-
вић је ре као: „Ја сам Дра жи лич но из нео све то (ми сли на за дат ке ко је је 
до био – прим. ауто ра) при ли ком по се те код ње га у се лу Ко прив ни, код 
Мо дри че у Бо сни и он се са свим тим сло жио.“ Са гла сност у по гле ду ци-
ља је од мах по стиг ну та: суб вер зив но де ло ва ње, под бу њи ва ње ста нов ни-
штва под па ро лом бор бе про тив ко му ни зма, ди вер зи је и атен та ти, при-
пре ма ње устан ка ка да се ство ре усло ви за по вра так Дра же Ми ха и ло ви ћа 
у Ср би ју.

Та да се Га шпа ре ви ћу при кљу чи ло не ко ли ко но вих при пад ни ка, 
ко ји су на ње гов до ла зак, ка ко је би ло пла ни ра но, че ка ли у Са ра је ву. Ме-
ђу њи ма је био и Ни ко ла Не ћак, по ла зник ди вер зант ске шко ле на Ири-
шком Вен цу. Ми ха и ло вић је на ре дио да се гру пи при дру жи и три де се так 

1 Гру па се из Бе ча пре ба ци ла ави о ном до За гре ба, а ода тле во зом до Са ра је ва. 
Пу то ва ли су у не мач ким уни фор ма ма.

2 По пла ну Ми ха и ло вић–Га шпа ре вић, у Ср би ји је тре ба ло обра зо ва ти глав ни 
цен тар на Руд ни ку, а пот цен тре у Бе о гра ду, По жа рев цу, Шап цу, Кра гу јев цу, Ни шу, 
Ужич кој По же зи, За је ча ру, Зви жду.
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чет ни ка, ра ди за јед нич ког про би ја ња у Ср би ју. Ме ђу тим, тре ба ло је да 
сви са че ка ју по вра так СС по руч ни ка Швар ца из Бе ча са тра же ним на о-
ру жа њем и опре мом. У ме ђу вре ме ну је Га шпа ре вић снаб де вен об ја ва ма 
чет нич ких шта бо ва, ка ко би их Ми ха и ло ви ће ве је ди ни це ус пут, као и 
чет нич ки од ре ди и ор га ни за ци је у Ср би ји, при хва ти ли и пру жи ли им 
по треб ну по моћ.1

Га шпа ре вић је кра јем фе бру а ра ра дио-ве зом ур ги рао код Ман-
дла: „Шварц од мах да кре не. Ја мо рам пре ко Дри не, док ни сам из гу био 
ка нал... Све ства ри не ка без у слов но по не се, а на ро чи то су ва жни отро-
ви. Че ти ри ве ли ка ко му ни стич ка функ ци о не ра тре ба да се укло не овим 
отро ви ма.“

По што се че ка ње оду жи ло, до не та је од лу ка, по чет ком мар та 
1945, да гру па кре не за Ср би ју. Пред во ди ли су је Га шпа ре вић и по руч-
ник Ми ло ван Не дељ ко вић, ко га је Ми ха и ло вић од ре дио да пред во ди гру-
пу од три де се так чет ни ка. Тре ба ло је да се гру па пре ба ци пре ко Дри не 
и ба зи ра на пла ни ни Це ру. На пу ту ка Дри ни, прав цем Брч ко–Би је љи на, 
пре ба ци ва ли су се од јед не до дру ге чет нич ке ко ман де, а у Би је љи ни се 
на ла зио не мач ки гар ни зон. Ра дио-ве за је ре дов но одр жа ва на – и са Нем-
ци ма и са чет ни ци ма.

Све се про ме ни ло ка да су се при ма кли обал ном по ја су Дри не и 
сти гли на те ре не под кон тро лом пар ти за на, са ко ји ма су има ли и ма-
ње су ко бе. Ор га ни за ци ја пре ба ци ва ња, ко ју су тра си ра ли чет ни ци, ни је 
ви ше функ ци о ни са ла ка ко тре ба. Деј ства пар ти за на су по ре ме ти ла пла-
но ве, за ка за ли су пред ви ђе ни ка на ли и пунк то ви, па се ту ма ра ње у под-
руч ју Дри не оду жи ло у оче ки ва њу уго во ре ног кон так та за пре лаз ре ке и 
пре ба ци ва ње у Ср би ју. Пр ве по ку ша је пре ла ска оне мо гу ћи ли су пар ти-
за ни. Људ ство се оси па ло. У та квој си ту а ци ји, док су се на ла зи ли у се лу 
До њим Дво ро ви ма, сти гао је по руч ник Шварц, до но се ћи ра дио-ста ни цу 
и нео п хо дан ма те ри јал. Га шпа ре вић је био по себ но из не на ђен кад му је 
Шварц пре дао ор ден „Гво зде ни крст“, ко јим га је од ли ко вао Хи тле ров 
Тре ћи Рајх. Но, би ла је то сла ба уте ха за гру пу ко ја се рас па да ла.

Не во ље су се ре ђа ле јед на за дру гом. Раз бо лео се Бо шко Га та ли-
ца, Га шпа ре ви ће ва де сна ру ка, оспо со бљен за уби ства на раз не на чи не, 
чо век ко ји је тре ба ло да из вр ши атен та та на Ти та и ње го ве са рад ни ке. 
Уме сто да са ра ђу ју, Га шпа ре вић и Не дељ ко вић су се же сто ко сва ђа ли, а 
људ ство се и да ље оси па ло. Не ди сци пло на, де фе ти зам, уза луд на че ка ња 

1 У об ја ви ко ју је 3. мар та пот пи сао пот пу ков ник Дра го слав Ра чић, ка же се да 
Вр хов на ко ман да упу ћу је Га шпа ре ви ћа са на о ру жа ном гру пом љу ди у Ср би ју – по спе-
ци јал ном за дат ку. Дру гу об ја ву му је 8. мар та дао ко ман дант Гор ске гар де Ни ко ла Ка-
ла бић.

Бранислав Божовић
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на пре ла зак пре ко Дри не, од но сно не у спе ли по ку ша ји, опа сност од пар-
ти за на, све је то за по сле ди цу има ло де зер тер ство и сма њи ва ње број ног 
ста ња, по го то ву по што је не ко ли ко љу ди обо ле ло од ти фу са. Га шпа ре-
вић је оба ве стио Дра жу Ми ха и ло ви ћа: „Од твог људ ства пре о ста ла су 
че тво ри ца. Оста ли от пре мље ни за бол ни цу у Брч ком због пе гав ца. Ови 
не ди сци пли но ва ни. Не слу ша ју уоп ште, та ко да ћу их мо ра ти оте ра ти 
или по би ти. Ја ви шта од то га да ура дим.“

Пре по ло вље но људ ство би ло је нај пре по де ље но на две де се ти не, 
а по том се и оно пре по ло ви ло. Од 60 при пад ни ка гру пе ко ји су по шли 
пре ма Дри ни, са Га шпа ре ви ћем је оста ло са мо још њих де вет. Усле дио 
је још је дан не у спе ли пре ла зак Дри не – код Ба ње Ко ви ља че, за тим од-
сту па ње на југ. Из ну ре ни и глад ни, за ста ли су у бли зи ни се ла Зе ли не, 
по слав ши се ља ка ко ји је на и шао по хра ну. Уме сто хра не, до шли су пар-
ти за ни. Био је то крај Га шпа ре ви ће ве гру пе, а убр зо је до шао и крај Хи-
тле ро ве Не мач ке, 9. ма ја 1945. го ди не.

„По скок“ Бо жи да ра Бе ћа ре ви ћа

Па ра лел но са при пре ма њем Га шпа ре ви ће ве, те кле су при пре ме 
људ ства Бе ћа ре ви ће ве гру пе: те ча је ви и обу ка за оба ве штај ни рад и ди-
вер зант ско-те ро ри стич ка деј ства. Као што је већ ре че но, Бо жи дар Бо шко 
Бе ћа ре вић је био шеф Ан ти ко му ни стич ког од се ка спе ци јал не по ли ци је у 
Бе о гра ду од 1941. го ди не, а ок то бра 1944. се по ву као са Нем ци ма у Беч.1 
Ње го ва те ро ри стич ка гру па, на зва на Јаг дко ман дом „По скок“, са сто ја ла 
се од при пад ни ка спе ци јал не по ли ци је, да кле од ис ку сних про фе си о на-
ла ца, ко ји су, уз то, про шли и кроз спе ци фич ну обу ку за те ро ри стич ка 
деј ства.

При пад ни ци „По ско ка“ су бо ра ви ли у Апле то ну ка да и Га шпа-
ре ви ће ва гру па, пре но што је кре ну ла за Бо сну и Ср би ју. Ту је ута на чен 
план о са рад њи и за јед нич ким ак ци ја ма две гру пе на те ре ну. На и ме, по-
сле Га шпа ре ви ће ве гру пе тре ба ло је да кре не Бе ћа ре ви ће ва, с тим да се 
при дру жи „Бе ло у шки“ у деј стви ма по Ср би ји.

Пре то га је и људ ство „По ско ка“ про ве де но кроз фа зу при пре ма 
и обу ке. Би ло их је око 50, од ко јих је 30 до 35 по ха ђа ло те чај у Фри ден-
та лу код Ора ни ен бур га. По сле за вр ше не обу ке, вра ти ли су се у Беч, у 

1 Бе ћа ре вић се по до ла ску у Беч пр во при кљу чио беч ком Ге ста поу, по том је про-
шао кроз ди вер зант ско-те ро ри стич ку обу ку и био под ре ђен Уре ду VI РС ХА. На по ми-
ње се да је пре по вла че ња из Бе о гра да БдС пла ни рао да Бе ћа ре вић оста не ов де по спе-
ци јал ном за дат ку, са гру пом ода бра них по ли ца ја ца и при пад ни ка Срп ског Ге ста поа. То, 
ме ђу тим, ни је ре а ли зо ва но.
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ко јем су че ка ли на по крет за Бо сну и пре ба ци ва ње пре ко Дри не у Ср би ју 
или пак спу шта ње ва зду шним пу тем у око ли ну Бе о гра да. Ка да се че ка-
ње оду жи ло, гру па је од ве де на у Апле тон. Че ка ње се на ста ви ло и по сле 
од ла ска Га шпа ре ви ће ве гру пе, што је ис ко ри шће но да људ ство за вр ши 
још је дан те чај о оба ве штај ном ра ду.

У де цем бру 1944, гру па се још увек на ла зи ла у Апле то ну. Нем-
ци су пре до ча ва ли да ће је пре ба ци ти у Ср би ју, где ће би ти рас по ре ђе на 
на раз не те ре не. Већ су би ли снаб де ве ни свом по треб ном опре мом, из-
ме ђу оста лог бри тан ским и со вјет ским уни фор ма ма. Бе ћа ре вић је 17. 
фе бру а ра 1945. раз го ва рао са Ми ла ном Аћи мо ви ћем, ко ји је одр жа вао 
ве зу из ме ђу Не ма ца и Дра же Ми ха и ло ви ћа у Бо сни. На том са стан ку, 
ко ме је при су ство вао и Ру долф Штер кер (Stаerker), глав ни агент не мач-
ког опу но мо ће ни ка за спољ не по сло ве др Хер ма на Ној ба хе ра (Neubаcher 
Hermаnn), Бе ћа ре вић је тра жио да Аћи мо вић ин тер ве ни ше да се ње го ва 
гру па од 45 љу ди упу ти у Бо сну – ка ко је пла ни ра но, по што је пот пу но 
спрем на и сте кла је „из ван ред ну обу ку“ (прет ход но се ко ман дант „По-
ско ка“ ни је ода звао по зи ву ге не ра ла Не ди ћа да пре ђе у Сло ве ни ју).

Фе бру а ра 1945. го ди не, Ми ха и ло ви ћев пу ков ник Бо ро та је у Са-
ра је ву уза луд но че као да се Бе ћа ре ви ће ва гру па при дру жи Га шпа ре ви ћу. 
Мар та 1945, Бе ћа ре ви ће ва гру па се на ла зи ла у Бе чу. Та да су Нем ци до-
не ли од лу ку: Јаг дко ман да „По скок“ не ће би ти упо тре бље на ни на је дан 
од пла ни ра них на чи на, тј. не ће се пре ба ци ти у Са ра је во, ни при дру жи ти 
„Бе ло у шки“ у пре ла зу пре ко Дри не, ни ти ће се ва зду шним пу тем спу-
сти ти на те ри то ри ју Ср би је. Уме сто све га то га, упу ће на је у Илир ску 
Би стри цу, у ко јој су би ле кон цен три са не из бе гле ко ла бо рант ске сна ге, 
ме ђу ко ји ма је глав ну реч во дио Љо ти ћев Срп ски до бро во љач ки кор пус.

Ни је по у зда но утвр ђе но за што су Нем ци та ко по сту пи ли, за што 
по сле то ли ких при пре ма, шко ло ва ња и из да та ка, ни су упо тре би ли те ро-
ри стич ку гру пу про фе си о нал них по ли ца ја ца за ак ци је у Ср би ји. Би ло је 
прет по став ки да је реч о ре зер ви са но сти Не ма ца у по гле ду по у зда но сти 
те по ли циј ске гру пе,1 као и оце на да је у пи та њу по гу бан раз вој си ту а ци-
је за Тре ћи Рајх, тј. убр за но при бли жа ва ње кра ја ра та, што би, на вод но, 
пла ни ра ну ак ци ју учи ни ло бес пред мет ном. Иако у то ме има исти не, то 
је са мо део це ло ви тог об ја шње ња Ман дло ве од лу ке да од у ста не од пла-
ни ра не упо тре бе „По ско ка“ у Ср би ји.

1 Као љо ти ће вац, Га шпа ре вић је иде о ло шки био бли жи на ци стич ком ре жи му и 
сто га сма тран по у зда ни јим са ве зни ком Не ма ца. Бе ћа ре вић је, пак, био про ве ре но си гу-
ран са ве зник ка да је у пи та њу би ла „бор ба про тив ко му ни зма“, али и до ма ћи по ли циј-
ски функ ци о нер, ко ји је због по чи ње них не де ла тра жио спас у ус по ста вља њу са рад ње 
са за пад ним са ве зни ци ма.

Бранислав Божовић
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Гру па Ра до сла ва Па вло ви ћа

Упо ре до са Га шпа ре ви ће вом и Бе ћа ре ви ће вом тај ном ор га ни за-
ци јом, при пре ма на је те ро ри стич ка гру па Ра до сла ва Па вло ви ћа. За раз-
ли ку од пр ве две, ова гру па је уба че на на тле осло бо ђе не Ср би је.

Већ је по зна то да су по чет не ме ре ор га ни зо ва ња те ро ри стич ких 
гру па пред у зи ма не пре не го што су Нем ци на пу сти ли Бе о град и Ср би-
ју. Они су се ори јен ти са ли углав ном на при пад ни ке Љо ти ће вог по кре та 
„Збор“, пре све га на љу де из Срп ског до бро во љач ког кор пу са. Ка рак те-
ри сти чан при мер у том по гле ду је сте гру па Вла ди ми ра Лен ца и Ра до сла-
ва Па вло ви ћа.

Ок то бар ских да на 1944. го ди не, не по сред но пре по вла че ња, у Бе-
о гра ду се на ла зи ла је ди ни ца СДК, ко ја је че ка ла на пре ба ци ва ње у ма-
тич ни 3. пук у Шап цу. Не мач ки оба ве штај ци, по руч ник Винш (Wu ensch) 
и дру ги, ода бра ли су око 60 љу ди из те је ди ни це, на чи јем че лу су би ли 
по руч ни ци Ленц и Па вло вић. Уме сто да бу ду пре ба че ни у са став свог 
пу ка у Шап цу, ка ко је пр во бит но би ло пла ни ра но, они су во зом пре ве-
зе ни у Аустри ју, у Грац. Та мо су, у обли жњој шу ми Кај зер валд, упу ће-
ни у оба ве штај ну, ди вер зант ско-те ро ри стич ку шко лу Ло вач ке је ди ни це 
(Јаг дер банд) за Ју го и сток. Об ја шње ње за та кав по сту пак је гла си ло: у 
тој шко ли ће за вр ши ти спе ци јал ну обу ку за ге рил ско ра то ва ње у Ср би ји.

По сле за вр ше не шко ле, људ ство је у Га и ста лу по де ље но у две 
гру пе: јед на је би ла пред ви ђе на за Ср би ју и за ње ног ко ман дан та је од ре-
ђен Ра до слав Па вло вић; дру гој је на ме ње на Дал ма ци ја, ода кле су углав-
ном по ти ца ли ње ни при пад ни ци, а за ње ног ру ко во ди о ца је по ста вљен 
по руч ник Ленц. Ота да се ове две гру пе ра зи ла зе.

За раз ли ку од Га шпа ре ви ће ве и Бе ћа ре ви ће ве гру пе, за ко је је од 
по чет ка пла ни ра но да се у Ср би ју уба це пре ко Бо сне и ре ке Дри не, за 
Па вло ви ће ву гру пу је од лу че но да се на тле Ср би је спу сти из ави о на 
па до бра ни ма. При пре ме за тај пот хват би ле су ин тен зив не. Сва ки по-
је ди нац је до био ком плет ну опре му: пи штољ, дво глед, ком пас, џеп ну 
елек трич ну лам пу и др. Ни ко од њих ни је смео да за др жи лич не ства-
ри: ис пра ве, пи сма, фо то гра фи је, би ло шта што би мо гло от кри ти њи хов 
иден ти тет. Све при ват но су мо ра ли да пре да ју у ма га цин на чу ва ње. До-
би ли су ле ги ти ма ци је на ла жна име на и „сте кли“, углав ном, за ни ма ње 
фа брич ких рад ни ка. Пре ба че ни су у Ви нер Ној штат, ода кле је тре ба ло 
да кре ну на за да так.

Че ка ње се оду жи ло због не по вољ них вре мен ских усло ва за ави-
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он ске ле то ве то ком фе бру а ра 1945. У то вре ме, гру пу је по се тио во ђа 
„Збо ра“ Ди ми три је Љо тић. Том при ли ком, ње гов бли ски са рад ник Бо-
шко Ко стић, ко ји га је пра тио, одр жао је го вор при пад ни ци ма гру пе, ис-
ти чу ћи ве ли ки зна чај њи хо ве „ми си је“, ко ја ће „у исто ри ји срп ског на-
ро да би ти за бе ле же на злат ним сло ви ма“. Ко стић је оба ве стио при сут не 
да је њи хов ру ко во ди лац Па вло вић до био по дроб на упу ства о ра ду и 
за да ци ма гру пе и зах те вао од њих да без по го вор но из вр ша ва ју сва ње го-
ва на ре ђе ња. Па вло вић је ка сни је сво јим „пи том ци ма“ са оп штио да ће се 
по сле спу шта ња на тле Ср би је гру па по де ли и ти на две под гру пе, с тим 
што ће од ре ди ште јед не би ти под руч је Кру шев ца, а дру ге те рен Ва ље ва 
и За пад не Ср би је.

И март је про шао у че ка њу, док на по слет ку ни је куц нуо час по-
ле та ња. Пре то га је у ин спек ци ју до шао по руч ник Винш и на ре дио да 
се из вр ши ле кар ски пре глед свих при пад ни ка гру пе (ко јом при ли ком су 
ели ми ни са на дво ји ца). Од укуп ног људ ства, ода бра но је 16 нај спо соб ни-
јих и њи ма су да та по след ња упу ства за де ло ва ње у Ср би ји. Ту гру пу је 
пред во дио Па вло вић, док је оста так еки пе че као да по ле ти ка да бу де сти-
гао Па вло ви ћев по зив из Ср би је. Пр ва гру па је по ле те ла у но ћи из ме ђу 
1. и 2. апри ла и па до бра ном спу ште на на Ко па о ник, а дру га два де се так 
да на ка сни је на те рен По ду је ва.

Спу шта ње па до бра ном на Ко па о ник ни је ис па ло по пла ну. Уме-
сто на пред ви ђе ну чи сти ну, па до бран ци су се при зе мљи ли на стр ми на ма 
обли жњег по то ка, при че му је је дан од њих по ги нуо, а дру ги озбиљ но 
ра њен. Пре о ста ла че тво ри ца, ко ји су ско чи ли у дру гом на ле ту ави о на, 
па ли су да ле ко од пр вих па до бра на ца. Био је ду бок снег. Де сет па ке та са 
спре мом и хра ном па ли су ко зна где, по сле ду гог тра же ња ус пе ли су да 
про на ђу са мо је дан. Од сту па ња у ве зу с ка пе та ном Ацом Стој ко ви ћем, 
ко ји је тре ба ло да их при хва ти, ни је би ло ни шта. Лу та ли су шу ма ма Ко-
па о ни ка, дез о ри јен ти са ни, де мо ра ли са ни, раз би је ни у гру пи це. Бр зо су 
от кри ве ни, ухва ће ни и из ве де ни пред суд.

Исту суд би ну до жи ве ло је и 14 те ро ри ста ко ји су на кнад но спу-
ште ни па до бра ни ма на под руч је По ду је ва. Ту је глав ну уло гу од и грао 
је дан од њих, ко ји је пар ти за ни ма на обли жњем те ре ну одао при су ство и 
ме сто бо рав ка сво је гру пе. И они су, као и њи хо ве ко ле ге на Ко па о ни ку, 
сви по хап ше ни.1

Ис ка зи по хап ше них те ро ри ста, да ти то ком ис тра жног по ступ ка и 

1 По ми ња на гру па Вла ди ми ра Лен ца ни је „сти гла на ред“ да бу де пре ба че на у 
Дал ма ци ју, ка ко је би ло пла ни ра но, већ је вра ће на у са став Срп ског до бро во љач ког 
кор пу са у Сло ве нач ком При мор ју. Ис ку ство са Га шпа ре ви ће вом и Па вло ви ће вом гру-
пом сва ка ко ни је би ло охра бру ју ће за упо тре бу и ове гру пе.

Бранислав Божовић
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су ђе ња, оста ли су као до ку мен ти о исто ри ја ту оба ве штај но-те ро ри стич-
ке гру пе Ра до сла ва Па вло ви ћа.

Оста ле гру пе

Пре по вла че ња из Бе о гра да, фор ми ра на је још јед на гру па из ре-
до ва Љо ти ће вих до бро во ља ца. Њу је са чи ња ва ло око 40 љу ди, ко ју је 
пред во дио по зна ти Љо ти ћев са рад ник, но ви нар Рат ко Па ре жа нин. Гру-
пи је при до дат при пад ник БдС, до ма ћи Не мац Хајнц (He intz), по зна ти-
ји по псе у до ни му Ханс Вид мар, а као ра ди о те ле гра фист јој је до де љен 
Бран ко Цо ла рић из Срп ског Ге ста поа. Па ре жа нин се са сво јим љу ди ма 
пре ба цио у Цр ну Го ру, где се за др жао ме сец да на, из вр ша ва ју ћи, по ред 
уоби ча је них за да та ка, и ми си ју под сти ца ња по вла че ња чет нич ких сна-
га и ко ла бо ра на та из Цр не Го ре у Сло ве нач ко При мор је и Ис тру, где су 
се кон цен три са ли Љо ти ћев СДК и дру ге ко ла бо рант ске сна ге. Ме ђу тим 
убр за ни раз вој рат не си ту а ци је при мо рао је не мач ке и чет нич ке сна ге на 
бр зо и оп ште по вла че ње, при че му су се чет ни ци углав ном при кљу чи ва-
ли ору жа ним фор ма ци ја ма Дра же Ми ха и ло ви ћа у Бо сни или се по вла чи-
ли у Сло ве нач ко При мор је.

Па ре жа нин се са сво јом гру пом нај пре пре ба цио у Са ра је во, ода-
кле је про ду жио у За греб, па у Беч. Да ља мар шру та је во ди ла у Сло ве ни-
ју: пре ко Љу бља не у По стој ну. Та мо се гру па укљу чи ла у са став Срп ског 
до бро во љач ког кор пу са.

Бач ка је то ком ра та при па да ла ма ђар ској оку па ци о ној зо ни, па је 
за ор га ни зо ва ње те ро ри стич ких деј ста ва на ње ној те ри то ри ји био над-
ле жан Јаг дфер банд за Ма ђар ску. За та деј ства је ор га ни зо вао гру пе са-
ста вље не углав ном од ста нов ни ка Бач ке, ра зних на ци о нал но сти, али је 
ме ђу њи ма би ло и есе со ва ца из дру гих кра је ва и зе ма ља. Ор га ни зо ва ње 
и рад тих те ро ри стич ких гру па илу стру је слу чај Сте ва на По ла рец ког из 
Бе ча.

По ла рец ки је био есе со вац, ко ји је због по чи ње них пре сту па тре-
ба ло да бу де пре ко ман до ван у ка зне ни ба та љон. То је из бе гао за хва љу-
ју ћи ка пе та ну Кирх не ру (Kir chner), бив шем ве о ма ак тив ном опе ра тив цу 
Аб ве ра II и ру ко во ди о цу ФАТ 214, ко ме је кра јем 1944. го ди не по ве ре-
но ор га ни зо ва ње и во ђе ње Јаг дфер бан да за Ма ђар ску. Кирх нер је пре-
у зео По ла рец ког но вем бра 1944. и укљу чио га у са став сво је „Ло вач ке 
је ди ни це“, тј. у јед ну од гру па пред ви ђе них да по сле по вла че ња Не ма ца 
оста ну у од ре ђе ним ме сти ма, као ци вил на ли ца, и вр ше те ро ри стич ке 
ак ци је, укљу чу ју ћи атен та те на офи ци ре Цр ве не ар ми је и На род но о сло-



132

бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је.
Кирх нер је два на ест ода бра них те ро ри ста у Бач кој по де лио у три 

гру пе. Ру ко во ди о ци че твор ки су би ли есе сов ци: Сте ван Са бо, Нин че вић 
и Га гић, а По ла рец ки је рас по ре ђен у Са бо ву гру пу. Сви су на о ру жа ни 
бри тан ским ма шин ка ма и пи што љи ма, при гу ши ва чи ма зву ка, руч ним 
бом ба ма, пла стич ним екс пло зи вом, ан ти тен ков ским оруж јем. Об у че ни 
у ци вил на оде ла, са тај но уши ве ним про пу сни ца ма на ко ма ду сви ле, ко-
је су им слу жи ле за до ка зи ва ње иден ти те та, од но сно при пад но сти Јаг-
дфер бан ду, при ли ком пре ла ска на те ри то ри ју ко ју др же Нем ци.

Че твор ке ни су про шле кроз прет ход ну струч ну обу ку, сем што им 
је Кирх нер дао упу ства о ра ду. Оне су, за раз ли ку од оста вље них гру па, 
спу ште не па до бра ни ма на пла ни ра на од ре ди шта: Са бо ва гру па у ре јон 
Ба ча и Па ра бу ћа, Нин че ви ће ва на под руч је Су бо ти це, а Га ги ће ва на те-
рен Но вог Са да. Би ло је пред ви ђе но да ме ђу соб ну ве зу одр жа ва ју пре ко 
ку ри ра, по што ни су би ле снаб де ве не ра дио-ста ни ца ма, ко је је тре ба ло да 
до би ју на кнад но, за јед но са по ја ча њем, тј. по што се њи хов ку рир вра ти 
на не мач ку стра ну са из ве шта јем о успе шном по чет ку ра да.

Све три гру пе су, ме ђу тим, од мах от кри ве не и по хап ше не. За По-
ла рец ког је, пак, та да по чео дру ги део ње го ве шпи јун ске ка ри је ре, рад 
за про тив нич ку рат ну стра ну, за со вјет ску оба ве штај ну слу жбу. Она га је 
упу ти ла да се вра ти у штаб Јаг дфер бан да, са за дат ком да са зна што ви ше 
мо же о пла но ви ма и упо тре би те ро ри стич ких гру па, о њи хо вом са ста ву, 
на о ру жа њу и опре ми, да ту ми ма уба ци ва ња и од ре ди шти ма, ло зин ка ма, 
бун ке ри ма за скри ва ње оруж ја и екс пло зи ва, ра ди о ста ни ца ма итд. Од 
По ла рец ког је тра же но да се „усто ли чи“ у шта бу „Ло вач ке је ди ни це“ и 
да ство ри мре жу сво јих аге на та по гру па ма, ко ји би се, по спу шта њу у 
по за ди ну Цр ве не ар ми је, од мах при ја ви ли со вјет ским ко ман да ма.

По ла рец ки је пре шао ли ни ју фрон та ја ну а ра 1945. го ди не. Сви ле-
на про пу сни ца му је омо гу ћи ла не сме тан про лаз код не мач ких ко ман ди 
и од ла зак у Ко прив ни цу, по том до шта ба Јаг дфер бан да за Ср би ју и Хр-
ват ску у Пе те ран цу и За гре бу, ода кле је от пу то вао у Ебрај хсдорф код Бе-
ча, у ко јем се на ла зи ло се ди ште ру ко вод ства Јаг дфер бан да за Ма ђар ску. 
Ту је под нео из ве штај Кирх не ру о суд би ни гру пе и остао под ње го вом 
ко ман дом. Кирх нер је мар та ме се ца ов де оку пио око 150 љу ди, ко је је 
тре ба ло да упу ти на осло бо ђе не те ри то ри је. Бр зо про ди ра ње Цр ве не ар-
ми је по ре ме ти ло је ње го ве пла но ве. То је омо гу ћи ло По ла рец ком да се 
при ја ви со вјет ској оба ве штај ној слу жби и по мог не у от кри ва њу бун ке ра 
са скри ве ним оруж јем и екс пло зи вом и те ро ри ста Кирх не ро вог Јаг дфер-
бан да, ме ђу ко ји ма су би ла и ли ца из Бач ке.
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На кра ју тре ба ре ћи не што о ве зи Јаг дфер бан да са вој ним фор ма-
ци ја ма Дра же Ми ха и ло ви ћа по ли ни ји ди вер зант ског де ло ва ња, оли че-
ног у „кра љев ским ко ман до си ма“. При пад ни ци тих ко ман до са, у гру па-
ма од по 70 до 100 љу ди, об у ча ва ни су у спе ци јал ној шко ли у бо сан ској 
ва ро ши Мо дри ча, а ру ко во ди лац шко ле био је пу ков ник Дра го слав Па-
вло вић. Ко ман до си су об у ча ва ни за деј ства у осло бо ђе ној Ср би ји, где су 
би ли и уба ци ва ни (на при мер: гру па ма јо ра Алек сан дра Са ше Ми ха и-
ло ви ћа на под руч је Бе о град ског окру га). Као што је ре че но, Дра жа Ми-
ха и ло вић је при хва тио Га шпа ре ви ће ву гру пу, при до дао јој сво је љу де, 
од ре дио, од но сно пре ци зи рао јој за дат ке, уго во рио са рад њу и за јед нич ка 
деј ства у Ср би ји. По ме нут је и зах тев Дра же Ми ха и ло ви ћа, из нет СС по-
руч ни ку Швар цу, да му Нем ци упу те по моћ у ин струк то ри ма, оруж ју и 
ма те ри ја ли ма за ди вер зант ска деј ства у Ср би ји. Са не мач ке стра не, све 
је то ра ђе но у ре жи ји Јаг дфер бан да, од но сно Глав ног уре да без бед но сти 
Рај ха – РС ХА, уз за па же но ан га жо ва ње ка пе та на Ман дла и ње го вих ста-
ре ши на.

Оп шти осврт

Не мач ка оба ве штај на слу жба, од но сно вој не и по ли тич ке оба ве-
штај не ор га ни за ци је Тре ћег Рај ха, од у век су по кла ња ле зна чај ну па жњу 
са бо та жно-ди вер зант ској де лат но сти. Раз вој тог сек то ра ишао је уз ла-
зном ли ни јом, по чев од скром них за че та ка, пре ко ње го вог по сте пе ног 
по ве ћа ва ња и уна пре ђи ва ња – у скла ду са оства ри ва њем ци ље ва на ци-
стич ког ре жи ма, до ве о ма обим ног и до бро ор га ни зо ва ног ди вер зант-
ског и те ро ри стич ког де ло ва ња то ком Дру гог свет ског ра та, пре вас ход но 
у за вр шној фа зи ра та – што је и те ма овог ра да.

Док је ра ни је вој на оба ве штај на ор га ни за ци ја, пре све га Аб вер 
II, по себ но фор си ра ла та кву де лат ност, кра јем ра та је цео сек тор об је ди-
њен у јед ном ру ко вод ном цен тру – Глав ном уре ду без бед но сти Рај ха, као 
уоста лом и це ло куп на не мач ка оба ве штај на слу жба – при па ја њем Аб ве-
ра РСХ. Та ква је би ла ор га ни за ци о на струк ту ра у дру гој по ло ви ни 1944. 
и у пр вом че тво ро ме сеч ју 1945. го ди не, ка да је до стиг ну та кул ми на ци ја 
ди вер зант ско-те ро ри стич ких деј ста ва.

Опи са ни ток зби ва ња на том пла ну пру жа осно ву за до но ше ње 
од го ва ра ју ћих за кљу ча ка. Не мач ка оба ве штај на слу жба је у за вр шној 
фа зи ра та при да ва ла из у зе тан зна чај том сек то ру ра да. Она је уло жи ла 
ве ли ке на по ре и си сте ма ти чан рад, вр ши ла све стра не при пре ме, спро ве-
ла до бру ор га ни за ци ју, струч но оба ви ла шко ло ва ње и спе ци ја ли стич ку 
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обу ку ода бра ног људ ства, утро ши ла ве ли ка фи нан сиј ска сред ства, обез-
бе ди ла са вре ме но на о ру жа ње и, у тех нич ком по гле ду, нај мо дер ни ји ма-
те ри јал за из во ђе ње те ро ри стич ких ак ци ја.

За де ло ва ње у Ср би ји, из ко је су мо ра ли да се по ву ку, не мач ки 
оба ве штај ци су у нај ве ћој ме ри ко ри сти ли људ ство Срп ског до бро во-
љач ког кор пу са, вој не фор ма ци је Љо ти ће вог по кре та „Збор“. Та ква ори-
јен та ци ја је би ла ло гич на, бу ду ћи да је реч о по кре ту иде о ло шки нај бли-
жем на ци зму и да су љо ти ћев ци оста ли вер ни са ве зни ци Не ма ца до кра ја 
ра та. При род но је би ло и што су се осла ња ли на људ ство до ма ћег по ли-
циј ског апа ра та (пре све га спе ци јал не по ли ци је) и Не ди ће вих ору жа них 
фор ма ци ја, на зва них Срп ском др жав ном стра жом. До ма ћи по ма га чи из 
тих ре до ва мо ра ли су, због из вр ше них зло чи на и са рад ње са оку па то ром, 
да бе же из Ср би је са Нем ци ма, али су кал ку ли са ли са мо гућ но шћу ус-
по ста вља ња ве зе са за пад ним са ве зни ци ма, ка ко би се пру жа њем услу га 
ис ку пи ли и „опра ли“ гре хе по чи ње не за вре ме оку па ци је. Би ли су, да кле, 
ма ње по у зда ни са рад ни ци од љо ти ће ва ца.

Упр кос ква ли тет ној ор га ни за ци ји и про фе си о нал но оба вље ним 
при пре ма ма, ефе кат је из о стао – до ре а ли за ци је пла ни ра не те ро ри стич-
ке де лат но сти ни је до шло (као што се ви ди из опи са них слу ча је ва). 
Узрок та квог учин ка су сва ка ко би ли и из ве сни струч ни про пу сти не-
мач ких оба ве шта ја ца: ра ни је по ста вље ни пунк то ви на те ре ну за та ји ли 
су у при хва та њу уба че них гру па, би ло је гре ша ка у ода би ра њу љу ди за 
те ро ри стич ке гру пе итд. Али је, без сум ње, на та кав ис ход пре суд но ути-
ца ла вој но-по ли тич ка си ту а ци ја. Убр за но се бли жио крај ра та, не у мит но 
до но се ћи де фи ни ти ван по раз Хи тле ро ве Не мач ке.

Те окол но сти су по губ но де ло ва ле на бор бе ни мо рал Не ма ца, по-
го то во из бе глог та бо ра до ма ћих по ма га ча оку па то ра. Вар љи во оче ки ва-
ње да ће до ћи до рас ко ла и ору жа ног су ко ба из ме ђу за пад них са ве зни ка 
и Со вјет ског Са ве за ни је има ло ути цај на по ди за ње мо ра ла и отва ра ње 
пер спек ти ве уоп ште, па ни у сек то ру те ро ри стич ког де ло ва ња на те ри-
то ри ја ма са ко јих су се по ву кли. При ме ри те ро ри стич ких гру па за деј-
ство ва ње у Ср би ји по ка за ли су да су пр ве те шко ће и жр тве до во ди ле до 
ра су ла и рас па да ња, од но сно от кри ва ња и хап ше ња тих гру па. На кра ју 
су усло ви по ста ли то ли ко те шки, да ин си сти ра ње на да љој упо тре би те-
ро ри стич ких гру па го то во и ни је има ло свр хе.

Из во ри и ли те ра ту ра:

Ар хив ска гра ђа из вре ме на оку па ци је: не мач ке оба ве штај не слу-
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жбе, по кре та Дра же Ми ха и ло ви ћа, спе ци јал не по ли ци је и др. у Вој но и-
сто риј ском ин сти ту ту и Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да

Ар хив ска гра ђа и ела бо ра ти СМУП и РМУП Ср би је
Де пе ше Дра же Ми ха и ло ви ћа и Вр хов не ко ман де ЈВуО из 1944/45. 

го ди не (АВИИ)
Ис тра жни и суд ски пред ме ти Бо жи да ра Бе ћа ре ви ћа, Бран ка Га-

шпа ре ви ћа, Ра до сла ва Па вло ви ћа и дру гих
Bra ni slav Bo žo vić, Priručnikonemačkojobaveštajnoj službi, Be o-

grad 1954.
Bra ni slav Bo žo vić, Nacističkaobaveštajnaslužba, Be o grad 1963.
Ni ko la Ni ko lić, PokretDražeMihailovićainemačkašpijunaža, Be-

o grad 2002.
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Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Институт за новију историју Србије

ПО ЛИ ТИЧ КЕ И ХУ МА НИ ТАР НЕ МЕ РЕ 
МИ ЛА НА НЕ ДИ ЋА И ЊЕ ГО ВЕ ВЛА ДЕ УСМЕ РЕ НЕ НА УБЛА

ЖА ВА ЊЕ СТРА ДА ЊА СРП СКОГ НА РО ДА1

Ап стракт: На осно ву ре ле вант не ли те ра ту ре и ар хив ске гра ђе, рад 
раз ма тра по ку ша је ко је су вла сти оку пи ра не Ср би је чи ни ле на по ли тич ком и 
ху ма ни тар ном по љу са ци љем спре ча ва ња стра да ња срп ског на ро да у Ср би ји 
и ван ње и ума њи ва ња по сле ди ца не да ћа ко је су га сна шле.

Кључ не ре чи: Ср би ја, срп ски на род, Дру ги свет ски рат, ко ла бо ра ци-
ја, оку па ци ја, Не дић

Ко ла бо ра ци ја је муч но пи та ње у исто ри ји сва ког на ро да, па ни је 
слу чај но што је та ко и у Ср би ји, ко ја још ни је пре ва зи шла иде о ло шке 
по де ле из до ба Дру гог свет ског ра та.2 Та ко нпр. пред сед ник срп ске вла де 
то ком нај ве ћег де ла оку па ци је Ср би је 1941-1944. го ди не, ар миј ски ге не-
рал Ми лан Не дић, спа да у нај кон тро верз ни је лич но сти срп ске исто ри је. 
Оце на ње го вог де ло ва ња у том пе ри о ду, и ње га као исто риј ске лич но сти, 
за тво ри ла је пун круг: од ве ли ча ња у штам пи то ком ње го вог ман да та, 
пре ко пот пу не дис ква ли фи ка ци је у по сле рат ној исто ри о гра фи ји у раз-
до бљу со ци ја ли зма, до по нов ног не кри тич ког ве ли ча ња то ком две де-
це ни је тран зи ци је.3 При том се осу да Не ди ћа као кви слин га и из дај ни ка 
за сни ва ла на са мој чи ње ни ци ко ла бо ра ци је4 са не сум њи во бру тал ним 
оку па то ром, ко ји је уз то био и но си лац крај ње не ху ма не иде о ло ги је, 

1 Рад је на стао у окви ру про јек та бр. 47027, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

2 Дра ган Алек сић, „Из дај ни ци или ро до љу би. Па ра лел на сли ка о ко ла бо ра ци ји 
у срп ској исто ри о гра фи ји у зе мљи и еми гра ци ји“, Историја20.века, бр. 2, 2010.

3 Oli ve ra Mi lo sa vlje vić, Potisnutaistina.KolaboracijauSrbiji1941-1944, Be o grad 
2006, 15.

4 Ви ди parsprototo: Mi lan М. Бор ко вић, MilanNedić, Za greb 1985.
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док су се хва ло спе ви ње го вом па три о ти зму и за слу га ма за срп ски на род 
ба зи ра ли пре све га на ху ма ни тар ним ак тив но сти ма ње го ве вла де, усме-
ре ним на ума њи ва ње пат њи на ро да и по ли тич ким ме ра ма у том ци љу.1 

Не ди ћев ан ти ко му ни зам су ње го ви хва ли о ци ве ли ча ли као ње го-
ву до дат ну за слу гу, док су ње гов ан ти се ми ти зам углав ном пре ћут ки ва-
ли. Ње го ви иде о ло шки не при ја те љи су ово дру го спо ми ња ли као до да-
тан раз лог за ње го ву дис ква ли фи ка ци ју, али су пре све га ви де ли ан ти-
ко му ни зам, и с њим по ве за ну ко ла бо ра ци ју, као ње гов нео про стив грех. 
Це ло куп на по ли ти ка ње го ве вла де, па и ње на ху ма ни тар на на сто ја ња у 
ужем сми слу ре чи, у том су кон тек сту ви ђе ни углав ном као на чин да се 
при до би ју сим па ти је на ро да, го то во као мар ке тин шки трик,2 а не као 
искре но на сто ја ње да се по мог не ста нов ни штву Ср би је и из бе гли ца ма. 
Овај рад ће по ку ша ти да осве тли ме ре ко је су срп ске ко ла бо ра ци о ни-
стич ке вла сти спро во ди ле на ху ма ни тар ном по љу, као и по ли тич ке ко ра-
ке ко је су чи ни ле да се ума ње стра да ња и пат ње срп ског жи вља у Ср би ји 
и ван ње. Као до при нос ре ал ни јем и објек тив ни јем са гле да ва њу исто риј-
ске уло ге Ми ла на Не ди ћа и ко ла бо ра ци о ни стич ких вла сти у оку пи ра ној 
Ср би ји, раз мо три ће се мо ти ви та квих ме ра и њи хо ви до ме ти у да тим 
исто риј ским окол но сти ма.

Тре ба на по чет ку по но ви ти оно што су већ кон ста то ва ли дру ги 
ауто ри ко ји су се ба ви ли овим раз до бљем, тј. да вла да Ми ла на Не ди ћа у 
нај ве ћој ме ри пред ста вља са мо на ста вак Са ве та ко ме са ра Ми ла на Аћи-
мо ви ћа. Она је то де ли мич но би ла и по овла шће њи ма, и у пер со нал ном 
по гле ду, а још ви ше у по гле ду уло ге ко ју су јој оку па тор ске вла сти на ме-
ни ле – а то је би ло да за њих оба вља све оне на пор не, не при јат не и не-
по пу лар не по сло ве ко је оне ни су же ле ле или мо гле да оба вља ју.3 Је ди на 
раз ли ка је би ла у то ме што је ге не рал Не дић по ста вљен са при о ри тет ним 
за дат ком да угу ши уста нак ко ји се раз го рео у ле то 1941, а ко ји Аћи мо-

1 Ви ди нпр.: Ста ни слав Кра ков, ГенералМиланНедић, I-II, Бе о град 2012; Пе тар 
Мар ти но вић Ба ји ца, МиланНедић, Чи ка го 1956.

2 Јо ван Мар ја но вић је, у скла ду са марк си стич ком иде о ло шком ше мом, твр дио 
да се ра ди ло о „по ли ти ци спа са ва ња срп ске бур жо а зи је“ (Jo van Mar ja no vić, Ustanaki
narodnooslobodilačkipokretuSrbiji1941, Be o grad [1963], 51.

3 Bran ko Pe tra no vić, SrbijauDrugomsvetskomratu1939-1945, Be o grad 1992, 135; 
Karl-He inz Schlarp, WirtschaftundBesatzunginSerbien1941-1944, Stut tgart 1986, 140; 
Igor-Phi lip Ma tić, EdmundVeesenmeyer.Agent undDiplomat der nationalsozialistischen
Expansionspolitik, München 2002, 165. Ко ла бо ра ци о ни стич ке уста но ве су на се бе при-
ма ле оди јум за не до стат ке не мач ке упра ве (На та ша Ми ли ће вић, Ду шан Ни ко ди је вић, 
Свакодневниживот под окупацијом. Искуство једног Београђанина, Бе о град 2011, 
359; Mi lan М. Бор ко вић, KontrarevolucijauSrbiji, I, Be o grad 1979, 391).
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ви ћев Са вет ко ме са ра ни је мо гао да са вла да.1 Сам Не дић је у спа са ва њу 
срп ског на ро да од ме ђу соб ног ис тре бље ња ви део сво је по сла ње.2

И у то ме и у све му оста лом мо же се пра ти ти кон ти ну и тет по ли-
ти ке – ка ко не мач ких вла сти пре ма срп ским, та ко и по на ша ња срп ских 
вла сти пре ма не мач ким на ло го дав ци ма и на чи на спро во ђе ња њи хо ве по-
ли ти ке.3 То ком це лог раз до бља оку па ци је, био је то од нос над ре ђе ног 
и пот чи ње ног, у ко ме је сва ка стра на, у гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти, 
по ку ша ва ла да по стиг не сво је ци ље ве. При том су срп ске вла сти има ле 
мно го ма њу сло бо ду де ло ва ња, ко ју су не мач ки ор га ни у сва ком тре-
нут ку мо гли до дат но да су зе.4 Због све га ово га, освр ну ће мо се пр во на 
не ке по ли тич ке ме ре ко је је Са вет ко ме са ра по ку ша вао да спро ве де ра ди 
убла жа ва ња и от кла ња ња не сре ћа ко је су за де си ле срп ски на род по сле 
Април ског ра та.5

Тре ба на гла си ти, српскинарод, не и при пад ни ке дру гих на ро да 
ко ји су жи ве ли на те ри то ри ји оку пи ра не Ср би је: о фолк сдој че ри ма су 
до вољ но бри ну ле не мач ке вла сти,6 о при пад ни ци ма ма ђар ске ма њи не у 

1 М. Бор ко вић, Контрареволуицја.., I, 75-102; Б. Пе тра но вић, Србија.., 136-147, 
217-220. Не ма до ка за да су не мач ке оку па ци о не вла сти још од апри ла 1941. го ди не пра-
ви ле од ре ђе не пла но ве ве за не за Не ди ћа ка ко то на го ве шта ва Бор ко вић (М. Бор ко вић, 
MиланNedić, 24).

2 То се огле да ло и у са мом на зи ву вла де ко ја је на зва на „вла да на род ног спа са“ 
(Рат ко Па ре жа нин, ДругисветскиратиДимитријеВ.Љотић, Бе о град 7510 (sic), 340; 
Ми лан Не дић, Говори генералаМиланаНедића, претседника српске владе, Бе о град 
1943, 33; П. Мар ти но вић Ба ји ца, н.д., 158; Bo ško N. Ko stić, Zaistorijunašihdana.Od-
lomciizzapisazavremeokupacije, Be o grad 2011, 46; Slo bo dan Đ. Ker kez, DruštvoSrbijeu
Drugomsvetskomratu, Niš 2004, 360). Кра ков бе ле жи да је ге не рал Дан кел ман, на вод но, 
за пре тио Не ди ћу да ће те ри то ри ју Ср би је рас пар ча ти су се ди ако Не дић не при хва ти 
ме сто пред сед ни ка вла де (С. Кра ков, н.д., I, 143), док је по Бор ко ви ћу ту прет њу из нео 
шеф Вој но у прав ног шта ба др Тур нер (М. Бор ко вић, МиланНедић, 30; Исти,Контра-
револуција, I, 100).

3 М. Ма тић, н.д., 164; Бор ко вић, МиланНедић, 32.
4 Дра ган Алек сић, ПривредаСрбијеуДругомсветскомрату, Бе о град 2002, 140.
5 У це ли ни узев ши, мо же се ре ћи да је це ло куп на по ли ти ка ко ла бо ра ци о ни стич-

ких вла сти би ла усме ре на ка том ци љу – укљу чу ју ћи ту и бри гу око снаб де ва ња гра ђан-
ства хра ном и огре вом, ор га ни зо ва ње при вре де, као и бор бу про тив уста ни ка. Ја сно је 
да у окви ру јед ног члан ка о сви ма њи ма не мо же би ти ре чи, та ко да ће мо се по за ба ви ти 
са мо они ма ко је су у ужем сми слу ре чи би ле усме ре не на убла жа ва ње пат њи на ро да.

6 Aki ko Shi mi zu, Die deutscheOkkupation des serbischenBanats 1941-1944 un-
terbesondererBerücksichtigungderdeutschenVolksgruppeinJugoslawien, Münster 2003, 
83-242; Ek ke hard Völkl, DerWestbanat1941-1944.Diedeutsche,dieungarischeunddie
andereVolksgruppen, München 1991, 73-74, 98-99, 113-114, 146-147; Zo ran Ja nje to vić, 
NemciuVojvodini, Be o grad 2009, 304-312; Pe tar Ka ča ven da, NemciuJugoslaviji1918-
1945, Be o grad 1991, 29-34; San dor Vegh, „Le système de po u vo ir d’oc cu pa tion al le mand 
dans le Ba nat yougo sla ve 1941-1944“, у: Lessystèmesd’occupationYougoslave1941-1945, 
Bel gra de 1963, 505-509, 516-520, 528, 531-533.
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Ба на ту је бри ну ла ма ђар ска вла да,1 Ал бан ци у Ко сов ском окру гу су до-
би ли ве ли ке по вла сти це,2 док за Је вре је – због ан ти се ми ти зма не ких од 
нај у ти цај ни јих љу ди у вла сти и при вла сти (Ди ми три је Љо тић)3 и ан ти-
се ми ти зма оку па то ра – срп ске вла сти не са мо што ни су хте ле да се бри-
ну, већ су ло јал но са ра ђи ва ле у спро во ђе њу ан ти се мит ских ме ра и ши-
ре њу ан ти се мит ске иде о ло ги је.4 Што се Ци га на ти че, од нос пре ма њи-
ма је био не са мо за не ма ри вач ки и пот це њи вач ки, већ су они углав ном 
пре пу ште ни на ми лост и не ми лост ћу ди ма на ци стич ке и до ма ће ра сне 
по ли ти ке.5 У не ми лост су па ли и Хр ва ти, ка ко због не ло јал ног др жа ња 

1 Völkl, n.д., 33-37, 46,73-79, 100-101, 118-120; Eni kő A. Saj ti, Hungariansinthe
Vojvodina1918-1947, Bo ul der, Col. 2003, 329-337; Alek san dar Ka saš, MađariuVojvodini
1941-1946, No vi Sad 1996, 114-123. Сло ва ци и Ру му ни су до би ли мно го ма ње по вла сти-
це од Не ма ца и Ма ђа ра (Уп. Völkl, n.д., pas sim).

2 Бра ни слав Бо жо вић, Ми ло рад Ва вић, Сурова времена наКосову иМетохи-
ји.КвислинзииколаборацијауДругомсветскомрату, Бе о град 1991, 43-50; Ali Ha dri, 
„Oku pa ci o ni si stem na Ko so vu i Me to hi ji 1941-1944“, Jugoslovenskiistorijskičasopis, br. 2, 
1965, 39-40, 43-45, 54-57; М. Бор ко вић, Kontrarevolucija, II, 250; Fer do Ču li no vić, Oku-
patorskapodelaJugoslavije, Be o grad 1970, 524-525. За по вла сти це ко је је до би ла ал бан-
ска на ци о нал на ма њи на на Ко со ву и за зло чи не ко је је део ње них при пад ни ка из вр шио 
пре ма срп ском ста нов ни штву, мо ра ли су да пла те ал бан ски пе чал ба ри у Ср би ји. Tако 
у Бе о гра ду ни је имао ко да те сте ри ше др ва, јер су Не ди ће ве вла сти про те ра ле Ал бан це 
ко ји су се тра ди ци о нал но ба ви ли тим по слом (Slo bo dan Д. Mi lo še vić, Izbegliceiprese-
ljenicinateritorijiokupiraneJugoslavije1941-1945, Be o grad 1981, 288).

3 По све до че њу Р. Па ре жа ни на, иако ан ти се ми та, Љо тић је ви ше пу та ин тер ве-
ни сао код не мач ких вла сти, и чак пи сао лич но Хи тле ру про тив про га ња ња Је вре ја (Р. 
Па ре жа нин, н.д., 506-507). Ово би се мо гло од ба ци ти као про па ган да, али с об зи ром 
на сло же ност Љо ти ће ве лич но сти, не би се сме ло тек та ко ни од ба ци ти. По све до че њу 
Љо ти ћу си гур но по ли тич ки не на кло ње ног Дра го љу ба Јо ва но ви ћа, овај је у за тво ру да-
вао хлеб за то че ним ко му ни сти ма, ина че ње го вим за кле тим не при ја те љи ма (Дра го љуб 
Јо ва но вић, Људи,људи...Медаљони46умрлихсавременика, Бе о град 1975, 159).

4 О. Ми ло са вље вић, н.д., 25-27, 69, 85-87, 105-108, 137-147, 157, 161, 176-177, 
179, 183-184, 186, 189, 191, 201, 216, 218, 225, 244, 286, 296, 389; Mi lan Ko lja nin, „An-
ti se mit ski ste re o ti pi i pro pa gan da u Sr bi ji 1941-1942“, Istorija20.veka, 1, 2003, 92-118; С. 
Кер кез, н.д., 332-335, 338; Lju bin ka Ško drić, MinistarstvoprosveteiverauSrbiji1941-
1944.Sudbinainstitucijepodokupacijom, Be o grad 2009, 260-263; Бо ро Мај да нац, Позо-
риштеуокупиранојСрбији, Бе о град 2011, 28, 39-40; М. Бор ко вић, Kontrarevolucija, I, 
113. Да ни сам Не дић ни је био имун на ан ти се ми ти зам, по не кад се омак не и ње го вим 
апо ло ге та ма. Та ко Кра ков ци ти ра ње гов го вор од 25. мар та 1942. го ди не, у ко ме је за рат 
окри вио „Шај ло ке из Лон до на и Мо скве“ (С. Кра ков, н.д., II, 168). Тврд ња не ких ауто-
ра да је Са вет ко ме са ра од био да на не мач ки зах тев до не се за кон про тив Је вре ја (Б. Н. 
Ko stić, н.д., 23-24; Bo ri vo je M. Ka ra pan džić, GrađanskiratuSrbiji1941-1945, Kli ve land 
(sic), Va lje vo 2010, 21), ве ро ват но је ле ген да, бу ду ћи да је до нет цео низ прав них ака та 
са ан ти се мит ским кла у зу ла ма и да су срп ске вла сти по слу шно сле ди ле ан ти је вреј ску 
по ли ти ку не мач ких оку па то ра.

5 Ar hiv Ju go sla vi je (да ље: AJ) 110, ф. 2603; Вој ни ар хив, Не ди ће ва ар хи ва (да ље: 
ВА, Нћа, к. 19, ф. 1, д. 34; ф. 6, д. 8; Dra go ljub Ac ko vić, RomiuBeogradu, Be o grad 2009, 
241-248; С. Ми ло ше вић, н.д., 239-240. Тре ба ре ћи да по ли ти ка пре ма њи ма ни кад ни је 
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то ком Април ског ра та, још и ви ше због уста шких зло чи на над Ср би ма,1 а 
на ра слу не тр пе љи вост пре ма њи ма де лио је и ве ли ки део ста нов ни штва 
у Ср би ји.2 Због це ло куп ног ис ку ства су жи во та са дру ги ма, бр зог сло ма 
Ју го сла ви је у ра ту, а по себ но због рат них стра да ња од стра не не срп ских 
су се да, ни је чуд но што је срп ски на ци о на ли зам по стао јед на од глав них 
иде о ло шких од ред ни ца ко ла бо ра ци о ни стич ког ре жи ма, ка ко под Аћи-
мо ви ћем, та ко и под Не ди ћем.3

Те жња за ши ре њем др жав не те ри то ри је та ко да она об у хва ти све 
или бар ве ли ку ве ћи ну су на род ни ка, са став ни је део го то во сва ког на ци-
о на ли зма.4 То је ва жи ло и за на ци о на ли зам ко ла бо ра ци о ни стич ког ре жи-
ма у Ср би ји 1941-1944, и то из раз ло га ин хе рент них сва ком на ци о на ли-
зму, али и због си ту а ци је у ко јој се на шао срп ски на род из ван гра ни ца 

би ла ни та ко до след на, ни та ко стро га као пре ма Је вре ји ма. Та ко је нпр. Бан ска упра ва 
Ду нав ске ба но ви не 13. де цем бра 1941. го ди не на ре ди ла да при ли ком из вр ше ња на ред-
бе МУП-а од 11. де цем бра 1941. го ди не о хва та њу пи ја ни ца, коц ка ра, скит ни ца, Је вре-
ја, амо рал них ти по ва и Ци га на, тре ба хва та ти Ци га не скит ни це и ко њо кра ди це, али не 
и оне стал но на се ље не ко ји се ба ве стал ним за на том – Ар хив Ср би је (да ље: АС), БИА, 
I/155).

1 Због цен зу ре, о то ме се ни је сме ло јав но го во ри ти и пи са ти, али ви ше Не ди ће-
вих на ред би о от пу шта њу на ци о нал но не по у зда них и не срп ских чи нов ни ка би ле су од-
раз ова квих схва та ња (АЈ, 63 (пов.) Ф. 1, 1943; Ф 2, 1943; Ф. 1, 1942; 66 (пов.) 110/357; 
ВА, Нћа, к. 19, ф. 1, д. 31, 34; к. 34, ф. 9, д. 56, 57; к. 68, ф. 2, д. 10; М. Бор ко вић,Милан
Недић, 87-88, 235, 284; Исти,Контрареволуција, I, 253; Isto, II, 178, 242; О. Ми ло са-
вље вић, н.д., 159; Љ. Шко дрић, н.д., 263-268; Мај да нац, н.д., 48-49, 92, 379-384). По-
чет ком 1944. го ди не, уста шки по сма тра чи су при ме ти ли да је не мач ка цен зу ра по че ла 
да про пу шта и ан ти хр ват ске ста во ве срп ске штам пе (Alek san dar Voj no vić, NDHuBeo-
gradu, Za greb 1995, 298, 304). Пред став ни ци вла де Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске у Бе о-
гра ду су се и пре то га жа ли ли да срп ске вла сти си сте мат ски рас пи ру ју мр жњу про тив 
Хр ва та (Исто, 134, 138). Сам Не дић се у Хр ва те раз о ча рао још 20 го ди на ра ни је, то ком 
свог крат ко трај ног слу жбо ва ња у За гре бу, ка да се осве до чио у њи хо во не за до вољ ство 
но во ство ре ном др жа вом (А. Ю Ти мо фе ев, СербскиесоюзникиГитлера, Мо сква 2011, 
33-34). Ипак, то му ни је сме та ло да јед ну од сво јих кће ри уда за јед ног про ју го сло вен-
ски ори јен ти са ног Хр ва та (Исто, 34). Због не мач ког над зо ра, Не дић је са мо из у зет но 
јав но смео да по ка же не тр пе љи вост пре ма Хр ва ти ма (ИСто риј ски ар хив Бе о гра да (да-
ље: ИАБ, BdS, I R 5).

2 Н. Ми ли ће вић, Д. Ни ко ди је вић, н.д., 234, 255, 257, 263, 264, 267, 307, 429, 586, 
641, 665, 670, 672, 674, 677, 680, 683, 684, 686, 728, 733-734, 736, 747-748, 786,825, 835, 
849; А. Вој но вић, н.д., 8, 112, 124, 135, 145, 183, 191, 196, 215, 223, 238, 280. Не тр пе љи-
вост пре ма Хр ва ти ма, ме ђу тим, ни је би ла оп шта. „Збо раш“ Хр во је Ма га зи но вић, и сам 
Хр ват, све до чи о раз о ча ре њу али не и о мр жњи. Та ко ђе, он спо ми ње мно ге Хр ва те ко ји 
су то ком оку па ци је за др жа ли рад на ме ста или пен зи је у Ср би ји (Hr vo je Ma ga zi no vić, 
Krozjednomučnostoljeće.Sjećanja, Va lje vo 2009 (2. do pu nje no izд.), 193-194).

3 Ми лан Не дић, н.д.; О. Ми ло са вље вић, н.д., 17-19, 33-35, 185, 223; Б. Пе тра-
но вић, Србија.., 221-223.

4 Ерик Хоб сба ум, На ци и те и на ци о на ли змот по 1780. Про гра ма, мит ствар ност, 
Ско пје 1993, 146-148; Ернст Гел нер, На ци и те и на ци о на ли змот, Ско пје 2001, 192-195.
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оку пи ра не Ср би је. Због то га је Не ди ће ва по лит ка ши ре ња Ср би је има ла 
две под јед на ко ва жне ком по нен те: с јед не стра не др жа во твор ство – же-
љу да се око Ср би је оку пе и дру ге те ри то ри је на се ље не Ср би ма,1 с дру ге 
ху ма ни тар не по ку ша је да се ши ре њем те ри то ри је омо гу ћи без бед ност 
за Ср бе и спа се што ви ше срп ских жи во та.2 По сле ко ма да ња Ју го сла ви-
је у Април ском ра ту, срп ски на род је био рас пар чан по те ри то ри ја ма у 
гра ни ца ма су сед них др жа ва, ко је су све од ре да би ле ан ти срп ски рас по-
ло же не.3 Срп ско ста нов ни штво тих кра је ва по ста ло је жр тва због на ци о-
на ли стич ких апе ти та вла сто др жа ца су сед них на ци ја и због ствар них или 
на вод них гре ша ка не ка да шње ју го сло вен ске вла сти, ко ја је пер ци пи ра на 
као срп ска. Ова кву си ту а ци ју је омо гу ћи ло Хи тле ро во ви ђе ње Ср ба као 
је ди ног крив ца за оба ра ње вла де Цвет ко вић-Ма чек, ко ја је при сту пи-
ла Трој ном пак ту.4 Про го ни ко ји ма су су сед не др жа ве из ло жи ле срп ско 
ста нов ни штво од ра зи ли су се дво ја ко на ко ла бо ра ци о ни стич ке вла сти 
у оку пи ра ној Ср би ји. С јед не стра не, оне су мо ра ле да се по ста ра ју за 
збри ња ва ње мно штва из бе гли ца ко је су сва ко днев но при сти за ле у Ср би-
ју, а с дру ге стра не, мо ра ле су да учи не не што да би по пра ви ле по ло жај 
Ср ба из ван Ср би је. То је би ло ну жно из ро до љу би вих, људ ских и раз ло-
га по ли тич ког ле ги ти ми те та. О збри ња ва њу из бе гли ца и ин тер вен ци ја ма 
код оку па ци о них вла сти за Ср бе, ка ко из ван Ср би је та ко и у њој, би ће 
ре чи ка сни је у тек сту. Пр во ће мо се освр ну ти на по ку ша је Ми ла на Аћи-
мо ви ћа, а по том и Ми ла на Не ди ћа, да про ши ре гра ни це оку пи ра не Ср-
би је. Ови по ку ша ји су би ли (услов но ре че но) ка ко ди пло мат ске,5 та ко и 

1 Бо жи дар Бла го је вић (ур.), Из ве шта ји и на ред бе ко ме сар ске упра ве и Не ди ће ве 
вла де за Округ за је чар ски 1941-1942. го ди не, I, Не го тин–За је чар 2006, 136, 144. Био је 
то из раз раз о ча ре ња Ју го сла ви јом, а пред ста вљен је као по вра так ста рој тра ди ци ји.

2 Кра ков, н.д., II, 67. По Кра ко ву, да би га при во лео да фор ми ра вла ду, шеф Вој-
но у прав ног шта ба др Ха ралд Тур нер је на Не ди ће ву опа ску да је не мо гу ће ство ри ти 
срп ску вла ду док ле ше ви пли ва ју Дри ном и Са вом ре као да би ства ра ње вла де у Ср би ји 
мо гло да бу де ко ри сно и за Ср бе ван Ср би је, а да би за во ђе ње ре да у Ср би ји мо гло да 
ути че на то да се Бо сна и Хер це го ви на при по ји Ср би ји (С. Кра ков, н.д., II, 111). Тур нер 
сва ка ко ни је био овла шћен да ну ди та кве уступ ке, а ако је то за и ста и из нео пред Не ди-
ћем, ра ди ло се о очи тој вар ци.

3 Б. Пе тра но вић,Србија.., 111-132.
4 Б. Пе тра но вић, Србија.., 98-99, 113; Исти, Istorija Jugoslavije 1918-1988, II.

NORirevolucija1941-1945, Be o grad 1988, 29-30; Бра ни слав Бо жо вић, Београдподко-
месарскомуправом1941, Бе о град 1998, 12-13; Her mann Ne u bac her, SonderauftragSüdost
1940-1945.BerichteinesfliegendenDiplomaten, Göttingen 1956, 152. Хи тле ро ва авер зи ја 
пре ма Ср би ма је по ти ца ла још из Пр вог свет ског ра та (Ger hard Schre i ber, Bernd Ste ge-
mann, De tlef Vo gel /ur./, Das De tusche Re ich und der Zwe i te Wel tkri eg, 3. Der Mit tel me er-
ra um uns Südo ste u ro pa, s. l. 1984, 483; Czeslw Ma dajczyk, „’Rest ser bien’ un ter de utscher 
Mi lit är ver wal tung“, у: TheThiurdReichandYugoslavia1933-1945, Bel gra de 1977, 499).

5 Ови на по ри се услов но мо гу на зва ти ди пло мат ским, уто ли ко што су се вла сти 
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прак тич не при ро де. Пр ви та кав зах тев по ста ви ла је Аћи мо ви ће ва ко ме-
сар ска упра ва, ко ја је у ма ју 1941. од ко ман дан та Ср би је Фер сте ра (Hel-
mut Förster) тра жи ла при па ја ње Ко со ва.1 По Чу ли но ви ћу и Ха дри ју, то 
је учи ње но на не мач ки на го вор, ра ди об збе ђи ва ња ру да око Уро шев ца.2 
Они, ме ђу тим, не на во де из вор из ко га би се та чи ње ни ца ви де ла. У сва-
ком слу ча ју, ар гу мен та ци ја ко ме са ра је би ла исто риј ско-еко ном ска, а не 
ху ма ни тар на. Но во по ста вље ном не мач ком ко ман дан ту у Ср би ји, Шре-
де ру (Schröder), у ју ну 1941. го ди не су та ко ђе из не ти зах те ви о ши ре њу 
гра ни ца Ср би је. Ра ди ло се за пра во о два ме мо ран ду ма, од ко јих је је дан 
пре дат по чет ком а дру ги кра јем тог ме се ца. У пр вом се Са вет ко ме са ра 
жа лио на по ступ ке су се да и њи хо ве те ри то ри јал не апе ти те на ра чун Ср-
би је.3 Дру ги ме мо ран дум је, та ко ре ћи, био на ста вак пр вог и го во рио је о 
Ср би ји и о кра је ви ма из ван те ри то ри је оку пи ра не Ср би је у ко ји ма су жи-
ве ли Ср би: Хр ват ској, Сре му, Бо сни и Хер це го ви ни, Цр ној Го ри, Сан џа-
ку, Ко со ву и Ма ке до ни ји. Ука за но је на то да у тим обла сти ма жи ви 45% 
Ср ба и зах те ва но да зна тан њи хов део бу де укљу чен у окви ре Ср би је. 
Це лу ствар су ко ме са ри пред ста ви ли као не мач ки ин те рес: ра ди ре да и 
ми ра на Бал ка ну, Ср би ма је тре ба ло омо гу ћи ти да ује ди не сво је ет нич ке 
те ри то ри је, ка ко би мо гли оба ви ти сво ју еко ном ску ду жност и да ти до-
при нос из гра ђи ва њу Но ве Евро пе.4 Иако то ни је из ри чи то ре че но, ја сно 
је да би ова ко за ми шље на срп ска др жа ва су штин ски про ме ни ла по ло жај 
срп ског на ро да на те ри то ри ја ма ко је су зах те ва не. Алу зи ја на ред и мир 
је ука зи ва ла на то да се ми сли ло на пре ста нак про го на срп ског жи вља – 
уто ли ко пре што је уста нак тек по чи њао. Ако се има на уму ме мо ран дум 
спо чет ка тог ме се ца, ова алу зи ја се мо же са мо та ко ту ма чи ти. Ко ме са ри 
су му дро при ме ни ли фор му ла ци ју за ко ју су сма тра ли да ће се Нем ци ма 
сви де ти ви ше не го спо ми ња ње до бро би ти срп ског на ро да – до ко је оку-
па то ри ма, на рав но, ни је би ло ста ло.

Већ у овом пр вом оп се жни је обра зло же ном зах те ву за про ши ре-

Ср би је (ко ја до ду ше ни је би ла при зна та као др жа ва) обра ћа ле вла сти ма дру ге др жа ве – 
кон крет но Не мач ке – ко ја је вр ши ла уло гу оку па то ра.

1 Аћи мо вић се у пи сму ге не ра лу Фер сте ру, 12. ма ја, жа лио да су Ал бан ци по-
сме њи ва ли срп ске чи нов ни ке на Ко со ву, што је оне мо гу ћи ло функ ци о ни са ње ад ми ни-
стра ци је. Исто вре ме но се жа лио и на по че так про го на срп ског жи вља та мо (М. Бор ко-
вић, МиланНедић, 292).

2 Ф. Чу ли но вић, н.д.,  525-526; А. Ха дри, н.д., 44-45.
3 ИАБ, BdS, Оп шта ар хи ва, к. 201; ВА, Нћа, к. 20A, ф. 1, д. 2; М. Бор ко вић, Кон-

трареволуција.., I, 47.
4 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 48-49; Б. Пе тра но вић, н.д., 137-138. Аћи-

мо вић је то ком ју на упу тио и ви ше кра ћих зах те ва да се об у ста ви те рор над Ср би ма у 
НДХ (ИАБ, BdS, Оп шта ар хи ва, к. 201).



144

њем те ри то ри је, по ка за ле су се за јед нич ке од ли ке и ка сни јих та квих по-
ку ша ја. Као и ка сни ји, он је био сро чен је зи ком ко ји су не мач ке вла сти 
раз у ме ле. Ре дов но је спо ми њан „но ви по ре дак“ од но сно „Но ва Евро па“, 
а ука зи ва но је и на не мач ке ин те ре се. Ме ђу тим, упр кос ова ко про ми-
шље ној фра зе о ло ги ји, њи хо ва глав на цр та би ла је не ре ал ност. Иако је 
тра же но да се ме мо ран дум до ста ви „на нај ви ше ме сто“, он ни је сти гао 
ни до вој ног ко ман дан та Ср би је, већ са мо до ше фа Вој но у прав ног шта ба 
др Ха рал да Тур не ра, ко ји је по звао Аћи мо ви ћа на раз го вор и упо зо рио 
га да ви ше не пра ви та кве ис па де. Тур нер је ка сни је про ко мен та ри сао да 
ко ме са ри очи то ни су схва ти ли свој по ло жај и ду жно сти ко је су им по ве-
ре не.1 Би ло је на ив но оче ки ва ти да ће се не мач ки врх окре ну ти од сво јих 
са ве зни ка (ко ји су има ли сво је уло ге и за дат ке у кон тро ли са њу и ис ко-
ри шћа ва њу Ју го и сточ не Евро пе за не мач ки ра чун) по ра же ним Ср би ма, 
ко је су и Хи тлер и ње го ви са те ли ти ви де ли као „ре ме ти лач ки фак тор“ на 
Бал ка ну. Ср би ја је би ла и оста ла оку пи ра на зе мља ко јој до кра ја оку па-
ци је ни су учи ње ни ни ка кви спо ме на вред ни уступ ци.2

Иако спољ но по ли тич ке око ло сти и уста нак у Ср би ји то ком дру ге по ло-
ви не 1941. го ди не ни су омо гу ћа ва ли по ста вља ње слу жбе них зах те ва за 
при па ја њем су сед них те ри то ри ја, Не дић је већ у сво јим усло ви ма за пре-
зу и ма ње вла сти по ста вио зах тев за „ис прав ком до та да шњих еко ном ских 
и ад ми ни стра тив них гра ни ца“ – по мо ћу не мач ке оку па ци је.3 Сам Не дић 
је у ви ше на вра та отво ре но го во рио о та квим же ља ма,4 а ње го ва вла да је 
по ли тич ки и вој но ра ди ла на њи хо вом оства ри ва њу. Не ду го по сту па њу 
на власт, већ 8. сеп тем бра 1941. го ди не, Ми лан Не дић се обра тио ко ман-
ду ју ћем ге не ра лу Дан кел ма ну (He in rich Dan kel mann) тра же ћи да се Ко-
со во, као ко лев ка сре де ње ве ков не срп ске др жа ве, при по ји Ср би ји. Шеф 
Вој но у прав ног шта ба Тур нер је по звао Не ди ћа и упо зо рио га да је за да-
так срп ске вла де да гу ши уста нак, а не да се ба ви про ши ре њем гра ни ца 
Ср би је.5 Ја сно је да ко ман дант Ср би је ни је мо гао да пре пра вља гра ни це 

1 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 50.
2 Ma dajczyk, н.д.
3 Schlarp, н.д.,144. Кра ков тај услов не на во ди (С. Кра ков, н.д., I, 145-146), али 

ни из вор ко ји ци ти ра. Због то га смо скло ни да сле ди мо Шлар па ко ји се по зи ва на је дан 
не мач ки из ве штај. Пе тар Мар ти но вић Ба ји ца на во ди де та љан зах тев за про ши ре ње те-
ри то ри ја као пр ви ко ји је Не дић по ста вио, али ово због окол но сти у ко ји ма се пре го ва-
ра ло не де лу је увер љи во (Уп. П. Ба ји ца, н.д., 153). Мо гу ће је да је Ба ји ца, као на не ким 
дру гим ме сти ма на пра вио гре шку у да ти ра њу. По ред то га, мно ги ње го ви ис ка зи ни су 
ни са др жин ски тач ни, тј. по сто је из во ри пр вог ре да ко ји их де ман ту ју.

4 М. Бор ко вић, МиланНедић, 269.
5 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., II, 251.
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ко је су, не без ди пло мат ског на те за ња, по ву че не на мно го ви шем ни воу.1

По што се ме мо ран ду ми ма ни је мо гло ни шта ура ди ти, при сту пи-
ло се де ло ва њу у прак си. Као пр ви циљ, ука за ла се ис точ на Бо сна. То је 
би ло усло вље но уми ре њем устан ка у Ср би ји кра јем 1941. го ди не, угро-
же но шћу срп ског жи вља у Бо сни и Хер це го ви ни и исто вре ме но сла бој 
кон тро ли од стра не уста ша, као и по сто ја њем срп ских сна га на том те ре-
ну и же љом Не ма ца да у тој обла сти по ти сну уста ни ке.2 Све ово као да 
је та кву ак ци ју чи ни ло оствар љи вом.3 По пре ми је ро вом на ло гу, одр жа-
ва не су ве зе са та мо шњим чет ни ци ма. Нај ви ше је са ра ђи ва но са ма јо ром 
Је зди ми ром Дан ги ћем, ко ји је снаб де ван оруж јем, му ни ци јом, обу ћом, 
оде ћом и хра ном. По чет ком 1942. го ди не, он је по ве зан са Нем ци ма ра ди 
пре го во ра о са рад њи про тив пар ти за на. Дан гић је био спре ман да са њи-
ма са ра ђу је да би за шти то свој за ви чај од уста шких по ко ља.4 Због то га 
ову ак ци ју Не ди ће ве вла де тре ба ви де ти и у све тлу по ку ша ја да се спа-
су срп ски жи во ти. Дан гић је кра јем ја ну а ра и по чет ком фе бру а ра 1942. 
по сти гао спо ра зум са Нем ци ма о ста вља њу сво јих сна га под не мач ку 
ко ман ду ра ди уни ште ња пар ти за на и ус по ста вља ња ми ра у ис точ ној Бо-
сни. У том ци љу, био је спре ман да при зна су ве ре ни тет НДХ, под усло-
вом да се ис точ на Бо сна ста ви под не мач ку вој ну упра ву, а да Ср би уђу 
у ци вил ну упра ву. Спо ра зум је пред ви ђао да уста ше не ула зе у оп шти не 
Би је љи ну, Вла се ни цу, Звор ник, Ро га ти цу, Со ко лац, Сре бре ни цу, Кла дањ 
и Ви ше град.5 Ова ко за ми шље на ак ци ја би сва ка ко спре чи ла по ко ље срп-
ског жи вља и ути ца ла на сма ње ње при ли ва из бе гли ца у Ср би ју и евен-
ту а лан по вра так ку ћи јед ног њи хо вог де ла, што је би ло ка ко у њи хо вом 

1 Ф. Чу ли но вић, н.д., 60-78; Slo bo dan M. Mi lo še vić, Nemačko-italijanskiodnosi
nateritorijiokupiraneJugoslavije1941-1943, Be o grad 1991, 51-55, 58-59, 110-113; Zo ran 
Ja nje to vić, „Bor ders of the Ger man Oc cu pa tion Zo ne in Ser bia 1941-1944“, Journalofthe
GeographicalInstitute„JovanCvijić“ SA SA, LX, 2, 2012, 102-106.

2 En ver Re džić, BosnaiHercegovinauDrugomsvjetskomratu, Sa ra je vo 1998, 42-
43.

3 Тврд ња С. Кра ко ва да је пр ви прак ти чан по ку шај про ши ре ња гра ни ца оку пи-
ра не Ср би је учи њен баш ту за то што је, на вод но, Не дић био све стан „ко ли ки огро ман 
на ци о нал ни зна чај за Срп ство пред ста вља ју Бо сна и Хер це го ви на“, ве ро ват но је ли те-
рар ни украс, тим пре што сам Кра ков, на ис тој стра ни, ка же да је ак ци ја по шла баш на 
ту стра ну јер је Ср би ма уз Дри ну „пре ти ло ис тре бље ње од уста шке ку ге“ у том „нај у-
гро же ни јем срп ском кра ју“ (С. Кра ков, н.д., II, 67).

4 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 274-277. По Ста ни сла ву Кра ко ву, не ве ро-
ват ни уста шки зло чи ни су под ста кли Дан ги ћа да се ста ви на рас по ла га ње вла ди Ми ла-
на Не ди ћа (С. Кра ков, н.д. I, 259-260).

5 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 279-281; Е. Ре џић, н.д., 42-43, 227, 237-
239.
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ин те ре су та ко и у ин те ре су срп ских и не мач ких вла сти.1 Сем то га, ова 
ак ци ја је би ла и у функ ци ји бор бе про тив пар ти за на – у че му је не мач ка 
стра на на ла зи ла свој ин те рес. Спо ра зум се сло мио о про ти вље ње уста-
шких вла сти, а за ме ник ко ман дан та Ју го и сто ка, ге не рал Кун це (Wal ter 
Kun ze), на кнад но је из гр дио ко ман ду ју ћег ген ра ла у Ср би ји Ба де ра (Paul 
Ba der) и за бра нио да ље пре го во ре са „бан ди ти ма“.2

По Ста ни сла ву Кра ко ву, овом прак тич ном по ку ша ју да се Ср би ји 
при по је де ло ви ис точ не Бо сне и Хер це го ви не прет хо дио је је дан ме мо-
ран дум за ми ни стра ино стра них по сло ва Рај ха Јо а хи ма фон Ри бен тро па 
(Jo ac him von Rib ben trop), са про прат ним ела бо ра том ко ји је са чи нио Не-
ди ћев мла ђи брат Ми лу тин. Тај ела бо рат је са др жао пре глед на се ље но-
сти срп ског на ро да и на во дио ње гов удео у це ло куп ном ста нов ни штву 
до тич них обла сти. Ука за но је на то да ван оку пи ра не Ср би је и Цр не Го-
ре жи ви го то во по ло ви на Ср ба. Ме мо ран дум го во ри о Ср би ма у Сре му, 
Бач кој, Ба ра њи, Ба на ту, Хр ват ској, Дал ма ци ји, Сла во ни ји и Хер це го ви-
ни.3 Упа дљи во је да су са овог спи ска из о ста вље ни Ко со во и Ме то хи ја 
– мо жда за то што је ма њи део Ко со ва фор мал но већ био у са ста ву Не ди-
ће ве Ср би је, док је ве ћи део фак тич ки кон тро ли сао глав ни не мач ки парт-
нер, Ита ли ја, а мо жда и за то што су се прет ход ни по ку ша ји до би ја ња 
ове те ри то ри је по ка за ли као не у спе шни. Ука зу ју ћи на на вод ну опа сност 
од ре ста у ра ци је Хаб збур шке мо нар хи је, лу ка во алу ди ра ју ћи на Хи тле-
ро ву не тр пе љи вост пре ма Хаб збур зи ма,4 ме мо ран дум зах те ва пра вич но 
раз гра ни че ње из ме ђу Ср ба и Хр ва та. План је пред ви ђао и раз ме ну ста-
нов ни штва: из про ши ре не Ср би је би се исе ли ло 770.000 ка то ли ка, а из 
обла сти ко је би при па ле Хр ват ској 750.000 Ср ба (ве ћи број ка то лич ких 
исе ље ни ка је об ја шњен чи ње ни цом да ни су сви ка то ли ци Хр ва ти). По-
сле ових се о ба, вер ски са став кра је ва пре ко Са ве и Дри не ко ји би при па-
ли Ср би ји био би сле де ћи: 1.880.000 пра во слав них, 640.000 му сли ма на 
и 71.000 ка то ли ка. По Кра ко ву, Не дић ни је оче ки вао да ће Нем ци би ти 
спрем ни да усред ра та спро ве ду де фи ни тив но раз гра ни че ње Ср ба и Хр-
ва та, али је же лео да на чи ни пр ви ко рак. Он би под ра зу ме вао при па ја ње 

1 Жр тва би, ме ђу тим, би ло му сли ман ско ста нов ни штва, ко је се већ на шло на 
уда ру Дан ги ће вих чет ни ка (Е. Ре џић, н.д., 237).

2 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 282; С. Кра ков, н. д., II, 68-69; Мла ден 
Сте фа но вић, ЗборДимитријаЉотића1934-1945, Бе о град 1984, 244-248; Е. Ре џић,н.
д., 43.

3 С. Кра ков, н.д., II, 475-476.
4 Хи тлер је хаб збур шку ди на сти ју сма трао у осно ви ан ти не мач ком и про сло вен-

ском (Adolf Hi tler, MeinKampf, München 1940, 13, 101-102, 118, 174). Је ди ни Хаб збург 
за ко га је имао сим па ти је био је Јо сиф II, ко га је по гре шно ви део као вла да ра ко ји је 
хтео да на мет не не мач ку пре власт (Исто, 79).
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не ко ли ко срем ских сре зо ва са срп ском ве ћи ном, као и 11 до 17 сре зо ва 
ис точ не Бо сне и Хер це го ви не.1 Пи шу ћи о овом ела бо ра ту, Кра ков се, по 
све му су де ћи, пре ва рио или у да ти ра њу (јер је Ми лу тин Не дић пу штен 
из за ро бље ни штва тек у сеп тем бру 1942. го ди не) или у аутор ству.2 Но, 
без об зи ра на то, он пред ста вља још је дан по ку шај про ши ре ња гра ни ца 
Ср би је, на лик оном Ми ла на Аћи мо ви ћа из ју на 1941. го ди не. Као и тај, 
и овај је на и шао на од би ја ње.3 Мо жда је Кра ков овај ела бо рат по бр као са 
ме мо ран ду мом ко ји је срп ска вла да са чи ни ла по во дом не мач ких пре го-
во ра са Дан ги ћем ко је је под сти ца ла, а у ко ме је тра же но при па ја ње 17 
бо сан ско хер це го вач ких сре зо ва и од стра њи ва ње уста ша из њих. Ге не-
рал Ба дер је, на вод но, по др жао ме мо ран дум срп ске вла де, ко ји је упу ћен 
Ри бен тро пу и Хи тле ру. Упр кос на вод ној по др шци не ко ли ко ге не ра ла у 
Хи тле ро вом глав ном ста ну, сам Фи рер је од луч но ста вио ве то на та кве 
пла но ве.4 Ме ђу тим, Тур нер је Не ди ћу кра јем фе бру а ра са оп штио да ње-
го ви пла но ви ни су од би је ни, већ са мо „од ло же ни“.5

Исто вре ме но са по ку ша ји ма ус по ста вља ња спо ра зу ма из ме ђу 
Дан ги ћа и Не ма ца, Не ди ће ва вла да је по ку ша ла да сво је ци ље ве оства-
ри и за о би ла же њем не мач ких вла сти у Бе о гра ду, сла њем ме мо ран дум са 
зах те ви ма ди рект но Ри бен тро пу пре ко „лу та ју ћег ам ба са до ра“ Дру шко-
ви ча (Druschko witsch), у ја ну а ру 1942. го ди не. Ме мо ран ду мом су тра же-
ни слу жбе но при зна ње и ве ћа овла шће ња за срп ску вла ду, као и про ши-
ре ње те ри то ри је Ср би је сре зо ви ма ис точ не Бо сне. Ре зул тат је би ла са мо 
грд ња ко ју је пред сед ни ку вла де упу тио ге не рал Ба дер.6

Иако су пла но ви о Дан ги ће вој са рад њи са Нем ци ма про па ли, а он 
у апри лу 1942. го ди не чак и ухап шен, Не ди ће ва Срп ска др жав на стра жа 
је ис точ но бо сан ске чет ни ке на ста ви ла да снаб де ва оруж јем и му ни ци-
јом, и да у том ци љу чак пре ла зи у Бо сну. Иако Ми лан Бор ко вић као раз-
лог ове по мо ћи на во ди бор бу про тив пар ти за на, уста шки про те сти због 
на ру ша ва ња те ри то ри јал ног ин те гри те та НДХ ука зу ју на то да је бор ба 
би ла во ђе на и про тив уста ша7 – тј. да је циљ би ла и за шти та срп ског на-

1 С. Кра ков, н.д., II, 474-486; М. Бор ко вић, МиланНедић, 270-271.
2 Пи шу ћи о том ме мо ран ду му, Бор ко вић, не на во де ћи из вор, аутор ство при пи су-

је Ми лу ти ну Не ди ћу (М. Бор ко вић, МиланНедић, 270).
3 С. Кра ков, н.д., II, 68.
4 С. Кра ков, н.д., II, 70-73.
5 М. Бор ко вић, МиланНедић, 271.
6 М. Бор ко вић, Милан Недић, 271; Исти, Контрареволуција.., I, 310-311. За 

не мач ку по ли ци ју у Бе о гра ду, и са ма лич ност Дру шко ви ча би ла је до не кле сум њи ва 
(ИАБ, BdS, D 48).

7 М. Бор ко вић, Контарареволуција.., I, 284-285.



148

ро да. По ред ис точ не Бо сне, Не дић је по ка зао ин те ре со ва ње и за ши ре ње 
свог ути ца ја у Сан џа ку, уто ли ко пре што су се пар ти зан ске сна ге та мо 
по ву кле по сле ис те ри ва ња из Ср би је 1941. го ди не. У тој обла сти, Не дић 
је по ку шао да деј ству је пре ко чет нич ког ма јо ра Мо ме Ма ти ћа, ко ји је по-
чет ком фе бру а ра 1942. спро вео до ста успе шну ак ци ју про тив пар ти за на. 
Дру гим ре чи ма, она је пре све га би ла спро ве де на ра ди уни ште ња по ли-
тич ког про тив ни ка, а не због за шти те срп ског жи вља. По Кра ко ву, тре-
ба ло је да то бу де пр ви ко рак у Не ди ће вом оку пља њу срп ских зе ма ља и 
ши ре њу Ср би је.1 Ова ак ци ја је има ла пр вен стве но по ли тич ки ка рак тер, 
те је ов де спо ми ње мо пре све га у оп штем кон тек сту по ку ша ја ши ре ња 
те ри то ри је оку пи ра не Ср би је. Пр ви не по сред ни циљ је би ла срп ско-ита-
ли јан ска власт у Сан џа ку. Због ово га је Не дић иза ле ђа Не ма ца сту пио у 
ве зу са ита ли јан ским вла сти ма, по ку ша ва ју ћи да про ши ри ути цај и ме ђу 
ста нов ни штвом Цр не Го ре. Прак тич на по сле ди ца то га је би ло на вла че-
ње не мач ке сум ње на пре ми је ра.2

Не ди ће вим тру па ма је ус пе ло да оства ре при су ство у Сан џа ку, 
све док је дан њи хов део Нем ци ни су раз о ру жа ли у Ужи цу и Ба ји ној Ба-
шти у мар ту 1943, због че га је дру ги њи хов део пре шао чет ни ци ма.3 С 
дру ге стра не, ства ра ње мо сто бра на код Ви ше гра да у апри лу 1942. го ди-
не би ло је ка ко у функ ци ји ши ре ња срп ске те ри то ри је та ко и с на ме ром 
да се за шти те срп ске из бе гли ца из Бо сне, ко је су у ма са ма хр ли ле ка 
Ср би ји. Уз за шти ту Срп ске др жав не стра же, из бе гли це су пре ба ци ва не 
у Ср би ју, не кад чак и уз по моћ офи ци ра Вер мах та, згро же них уста шким 
зло чи ни ма.4 Мо сто бран се одр жао го то во две го ди не. 5 Био је то пра ви 
при мер пре пли та ња по ли тич ких и ху ма ни тар них ци ље ва у Не ди ће вој 
ак ци ји. Ја сно је, ме ђу тим, да он ни кад ни је до био слу жбе но не мач ко одо-
бре ње, те ни је ни до вео до фор мал ног про ши ре ња те ри то ри је оку пи ра не 
Ср би је.

Не ди ћу је пр ви пут омо гу ће но да из не се сво је зах те ве „на нај ви-
шем ме сту“ при ли ком ње го ве по се те Хи тле ру и Ри бен тро пу 16-18. сеп-

1 С. Кра ков, н.д., II, 75-78, 82-101.
2 М. Бор ко вић,МиланНедић, 271-274.
3 Бо јан Б. Ди ми три је вић, Вој скаНедићеваСрбија.Оружанеснагесрпскевладе

српскевладе1941-1945, Бе о град 2011, 188. У фе бру а ру 1944. го ди не, Не дић је у Сан џак 
по слао је дан ба та љон до бро во ља ца да по мог не бор бу чет ни ка Па вла Ђу ри ши ћа про тив 
пар ти за на. Тај ба та љон је уче ство вао у бор ба ма до ју на и пре тр пео ве ли ке гу бит ке. Ме-
ђу тим, ци ље ви ове ак ци је су би ли вој но по ли тич ки, у пи та њу је су зби ја ње пар ти за на а 
не ши ре ње те ри то ри је (Исто, 379; Rat ko Pa re ža nin, MojamisijauCrnojGori, Be o grad 
1991, 7; Б. Н. Ко стић, н.д., 130-132; Б. Ка ра пан џић, н.д., 261-262).

4 ВА, Нћа, к. 1, ф. 7, д. 5.
5 С. Кра ков, н.д., II, 148-156, 182; Б. Ди ми три је вић, н.д., 188.
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тем бра 1943. го ди не. Та по се та му је обе ћа на још го ди ну да на ра ни је, као 
ме ра уми ри ва ња ње го вог не за до вољ ства, а он је то ком ње из нео не ко-
ли ко глав них зах те ва, ме ђу ко ји ма су би ли по ве ћа на ауто но ми ја ње го ве 
вла де, ја ча ње ње них ору жа них сна га и њи хо во ста вља ње под вла ди ну 
кон тро лу, сма ње ње ме ра од ма зде, ор га ни за ци ја по сле рат не Ср би је на 
за дру жној, па три јар хал ној осно ви и „про ши ре ње жи вот ног про сто ра“ 
при па ја њем – Сан џа ка, Цр не Го ре и Ју жне Ср би је (тј. Ма ке до ни је), као 
и Ко со ва и Ме то хи је.1 Ка ко Ри бен троп, та ко и Хи тлер, од би ли су да ди-
ску ту ју о про ши ре њу гра ни ца Ср би је то ком ра та.2 На ци стич ке во ђе очи-
глед но ни су би ле спрем не да ме ња ју са ве зни ке, ко ји су иона ко по ста ја ли 
нер во зни раз во јем ра та.3

Упр кос не у спе ху „на нај ви шем ме сту“,4 услед по гор ша ња рат не 
си ту а ци је по Не мач ку, Не дић ви ше ни је био сам у на сто ја њи ма да про-
ши ри гра ни це Ср би је. Хи тле ров спе ци јал ни иза сла ник за Бал кан, Хер-
ман Ној ба хер (Her mann Ne u bac her), већ сле де ћег ме се ца је свом над ле-
жном ми ни стру из нео пред лог о ства ра њу срп ско-цр но гор ске фе де ра-
ци је, на че лу са ге не ра лом Не ди ћем. Она би оја ча ла по ло жај срп ског 
пре ми је ра пре ма ње го вом ри ва лу Дра жи Ми ха и ло ви ћу и по слу жи ла као 
бра на про до ру ко му ни зма. По што је ис пр ва по ка зао за ни ма ње, Хи тлер 
се на кра ју, у ма ју 1944, ипак из ја снио про тив то га да „на Бал ка ну је дан 
на род са осе ћа њем по ли тич ке ми си је по ста не над мо ћан“.5 Иако овај по-

1 Си гур но је ка пи ту ла ци ја Ита ли је омо гу ћи ла по нов но укљу чи ва ње Ко со ва и 
Ме то хи је у зах те ве срп ске вла де.

2 Х. Ној ба хер, н.д., 134-135; М. Бор ко вић, Контрареволуција.., II, 170-172; Сте-
фа но вић, н. д., 231-234. Још у вре ме ка пи ту ла ци је Ита ли је, је дан од нај и стак ну ти јих 
„збо ра ша“, ин же њер Ми ло сав Ва си ље вић, под нео је ела бо рат „Не мач ко-срп ски спо ра-
зум“, у ко ме се за ло жио за ства ра ње не за ви сне Ве ли ке Ср би је као сту ба не мач ког по-
рет ка у ју го и сточ ној Евро пи. То је обра зло жио не по у зда но шћу НДХ (M. Сте фа но вић, 
н.д., 230-231; С. Кер кез, н.д., 236-237). Ње го ва је ар гу мен та ци ја, да кле, би ла по ли тич-
ка а не ху ма ни тар на, исто риј ска или ет но граф ска.

3 Би ло је то вре ме по сле не мач ког по ра за у Кур ској би ци, са ве знич ког ис кр ца-
ва ња на Си ци ли ји и ка пи ту ла ци је Ита ли је, што је до ве ло до то га да и дру ги не мач ки 
са ве ѕ ни ци поч ну да про ми шља ју свој по ло жај и евен ту ал ну про ме ну стра не (Уп. Du šan 
Lu kač, TrećirajhizemljeJugoistočneEvrope, III, 1941-1945, Be o grad 1987, 469-499, 501-
515; Jörg К. Ho ensch, AHistoryofModernHungary1867-1986, Lon don, New York 1989, 
154-155; Storiadelpopoloromeno, Ro ma 1981, 450-451).

4 П. Мар ти но вић Ба ји ца пи ше да је, због про па ган де ко му ни ста, пу то ва њем у 
Не мач ку Не дић мно го из гу био „јер је би ло ви ше не ра зу ма но ра зу ма“ (П. Мар ти но вић 
Ба ји ца, н.д., 411).

5 Х. Ној ба хер, н.д., 155-161; Jo van Mar ja no vić, „The Ne u bac her Plan and Prac ti-
cal Sche mes for the Esta blis hment of a Gre a ter Ser bian Fe de ra tion“, у: TheThirdReichand
Yugoslavia, 489-491, 499; М. Бор ко вић, Контрареволуција.., II, 175-177; Исти,Милан
Недић, 216-217; Б. Пе тра но вић, Србија.., 608-610; М. Сте фа но вић, н.д., 232-244.
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ку шај ни је ус пео, и прем да је иза ње га ста јао, пре све га, је дан не мач ки 
ди пло ма та, то је био пр ви слу чај да је је дан ви со ки функ ци о нер Рај ха 
до не кле по др жао Не ди ће ве кон цеп ци је1 – да ка ко не из љу ба ви пре ма 
Ср би ма, већ ру ко во ђен ин те ре си ма вој нич ки све сла би је Не мач ке. Све 
уче ста ли ја бом бар до ва ња (по себ но од про ле ћа 1944), по ку шај про до ра 
НОВ и по че так по вла че ња не мач ких оку па то ра са Бал ка на то ком 1944. 
го ди не, усло ви ли су да се цен тар па жње Не ди ће ве вла де окре не хит ни-
јим про бле ми ма. Због то га се чи ни да те го ди не ви ше ни је би ло по ли-
тич ких по те за усме ре них на ши ре ње те ри то ри је Ср би је уз осло нац на 
Не мач ку или са ње ним одо бре њем.

Из све га на пред из ло же ног, ви ди се да на по ри Са ве та ко ме са ра 
Ми ла на Аћи мо ви ћа и вла де Ми ла на Не ди ћа упе ре ни на уве ћа ње те ри-
то ри је под њи хо вом над ле жно шћу ни су мо гли да уро де пло дом – док је 
Не мач ка би ла ја ка, она ни је има ла по тре бе да ква ри од но се са сво јим 
са ве зни ци ма због по ра же них Ср ба. Чак и ка да се рат на си ту а ци ја по гор-
ша ла за њу и ка да је по нов но про ми шља ње са ве зни шта ва мо жда би ло 
по жељ но, по бе ди ли су Хи тле ро ва ср бо фо би ја и ми шље ње да је бо ље не 
оту ђи ва ти са ве зни ке ко ји су иона ко по че ли да се ко ле ба ју. Због то га су 
на по ри срп ских ко ла бо ра ци о ни ста да се те ри то ри ја Ср би је про ши ри – 
а ти ме, из ме ђу оста лог, и спре чи стра да ње срп ског на ро да у су сед ним 
обла сти ма – оста ли без успе ха то ком це лог раз до бља оку па ци је.

Са да ће мо се освр ну ти на то ко ли ко су би ли успе шни по ку ша ји 
ко ла бо ра ци о ни стич ких вла сти да по ли тич ким ко ра ци ма (ко ји су им је-
ди ни ста ја ли на рас по ла га њу) за шти те срп ски на род у оку пи ра ној Ср би-
ји и ван ње – бу ду ћи да су оне са мо ње га, а не це ло куп но ста нов ни штво, 
ви де ле као пред мет свог ста ра ња. По ред свих оних по сло ва ко је сва-
ка мо дер на вла да оба вља ра ди обез бе ђи ва ња нор мал них усло ва жи во та 
сво јим гра ђа ни ма, рат ни усло ви на ме ћу и но ве за дат ке. У слу ча ју ко ла-
бо ра ци о ни стич ких вла сти у Ср би ји, они су се ти ца ли спре ча ва ња или 
ума њи ва ња од ма зди оку па то ра над ци вил ним ста нов ни штвом и бри ге о 
из бе гли ца ма и рат ним за ро бље ни ци ма. По ред то га, сва ка вла да на ци о-
нал не др жа ве бри не о сво јим су на род ни ци ма у ино стран ству. Ко ла бо ра-
ци о ни стич ке вла сти су, при ти сну те огром ним стра да њи ма срп ског на-
ро да у су сед ним др жа ва ма, у мно го на вра та мо ра ле да под но се мол бе и 
жал бе оку па ци о ним вла сти ма у Ср би ји (ко је, стрикт но гле да но, за та ква 
пи та ња ни су би ле над ле жне) у ко рист про го ње них су на род ни ка на окол-

1 По јед ном до у шнич ком из ве шта ју, Не ди ћев на ци о на ли зам је био фра зер ски и 
без са др жа ја, а он ни је искре но же лео при па ја ње Цр не Го ре и па сив них ди нар ских кра-
је ва. На вод но су он и ње го ви са рад ни ци пре све га же ле ли да до би ју део Сре ма, Ба на та 
и Бач ке (ИАБ, BdS, J 87).
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ним те ри то ри ја ма. Та кве пред став ке је упу ћи ва ла и Срп ска пра во слав на 
цр ква – из гле да не без по мо ћи др жав них ор га на, као и не ке ути цај не при-
ват не лич но сти бли ске вла ди (нпр. Ди ми три је Љо тић). Ка рак те ри стич но 
је да су ко ла бо ра ци о ни стич ке вла сти по ку ша ва ле да о стра да њи ма Ср ба 
из ве сте и из бе глич ку ју го сло вен ску вла ду у Лон до ну и јав ност са ве знич-
ких зе ма ља,1 ко ји ма су због де ло ва ња у оку пи ра ној зе мљи и сво је ко ла бо-
ра ци је би ле на чел но су прот ста вље не. Још ви ше не го у пи та њу про ши ре-
ња гра ни ца Ср би је, у овим по ку ша ји ма су се пре пли та ли ху ма ни стич ки 
мо ти ви са по ли тич ким, од но сно са по тре бом ле ги ти ми са ња соп стве не 
вла сти. Ово уто ли ко пре што су се и Ми лан Аћи мо вић и рат ни пре ми-
јер Ми лан Не дић, за јед но са сво јим са рад ни ци ма, при хва ти ли обра зо-
ва ња Са ве та ко ме са ра од но сно вла де „ра ди би о ло шког спа са ва ња срп-
ског на ро да“ – ка ко је то у свом емо тив ном на го ва ра њу ге не ра ла Не ди ћа 
да пре у зме вла ду фор му ли сао пред сед ник Срп ске кра љев ске ака де ми је 
на у ка др Алек сан дар Бе лић.2 По са ве ту во ђе На род ног по кре та „Збор“ 
Ди ми три ја Љо ти ћа, ко ји је био си ва еми нен ци ја Са ве та, а још и ви ше 
Не ди ће ве вла де, Аћи мо вић је као усло ве за са ста вља ње Са ве та ко ме са-
ра по ста вио по што ва ње до ма ћих за ко на, по сто ја ње до ма ће слу жбе без-
бед но сти, сло бо дан рад Срп ске пра во слав не цр кве, са мо стал не др жав не 
фи нан си је и да се ко ме са ри има ју сма тра ти адво ка ти ма на ро да пред оку-
па ци о ним вла сти ма.3 И Ми лан Не дић је при хва тио да пре у зме кор ми ло 
вла де и да зе мљу спа се од про па сти по ста вља ју ћи од ре ђе не усло ве ко ји 
би тај за да так учи ни ли мо гу ћим. Та ко је он, об зи ром на уста нак ко ји се 
рас плам сао, тра жио ору жа не сна ге, ко је би се са сто ја ле од 10.000 жан-
да ра и по треб ног бро ја по моћ них бор бе них од ре да, и про ши ре ње гра ни-
ца Ср би је.4 Бор ба про тив ко му ни ста је тре ба ло да по ста не пре вас ход но 
ствар са мог срп ског на ро да, а не мач ке сна ге је тре ба ло да по мог ну са мо 
у слу ча ју по тре бе. Два бит на зах те ва би ла су у осно ви ху ма ни тар не при-
ро де: тра жен је пре кид про го на срп ског на ро да ван Ср би је, а у слу ча ју 
са бо та жа про тив не мач ких ору жа них сна га, ка жња ва ње са мо кри ва ца, уз 

1 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., II, 260; Б. Н. Ко стић, н. д., 69-82; С. Кра ков, 
н.д., II, 203-222.

2 Б. Н. Ко стић, н.д., 45. По Кар лу-Хајн цу Шлар пу, ра ди ло се о ко ла бо ра ци ји ра-
ди до би ја ња на вре ме ну, убла жа ва ња на пе то сти, обез бе ђи ва ња на ро ду ми ни му ма ре да 
и на де и ра ди оси гу ра ва ња прет по став ки за оп ста нак Ср би је као др жа ве (Schlarp, н.д., 
140). Иде о ло шки ци ље ви не ких од ак те ра, да кле, ни су би ли оп шти ни глав ни за ства ра-
ње Са ве та ко ме са ра, од но сно вла де.

3 Б. Н. Ко стић, н.д. 18-19. Бо ри во је Ка ра пан џић на во ди не што дру га чи је фор му-
ли са не зах те ве, иако је њи хо ва су шти на углав ном иста (Б. Ка ра пан џић, н.д., 19).

4  Исто.
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прет ход но до би ја ње ин фор ма ци ја од срп ске вла де.1 Вр ло бр зо, мол бе да 
бу ду за шти ће ни про го ње ни Ср би ван Ср би је – пре све га у НДХ – и да се 
од ре пре са ли ја по ште де Ср би у оку пи ра ној Ср би ји по ста ће са став ни део 
ак тив но сти Не ди ће ве вла де и ње них ор га на. Та кву прак су је за по чео већ 
Аћи мо ви ћев Са вет ко ме са ра, бу ду ћи да су се Ср би на шли у опа сно сти 
од по чет ка Април ског ра та. Убр зо по свом фор ми ра њу, Са вет ко ме са ра је 
мо рао да мо ли не мач ке вла сти да се об у ста ви уби ја ње Ср ба у НДХ, као 
и уби ства, ма сов на хап ше ња и про го ни срп ског ста нов ни штва у Бач кој, 
ко ју је оку пи ра ла Ма ђар ска. И Ди ми три је Љо тић, иако у то вре ме без 
ика кве фор мал не функ ци је у др жав ном апа ра ту, у ви ше на вра та је пи сао 
ко ман дан ту Ср би је Фер сте ру мо ле ћи га да се об у ста ве зло чи ни над Ср-
би ма у НДХ.2 На вод но је на ње го ву ин тер вен ци ју пу ште но 1.200 гра ђа на 
Пан че ва, ко ји су би ли по хап ше ни као сум њи ви.3

Као што је на пред већ спо ме ну то, Ми лан Аћи мо вић је и но вог ко-
ман дан та Ср би је, Шре де ра, по чет ком ју на 1941. го ди не до че као јед ним 
ме мо ран ду мом, у ко ме му је из ра зио ло јал ност и за мо лио га да за шти ти 
Ср бе из ван Ср би је, за чи је стра да ње је окри вио Хр ва те, Ма ђа ре, Ал бан-
це и Бу га ре.4 Са сво је стра не, и Срп ска пра во слав на цр ква је то ком ју на 
1941. са ста ви ла екс по зе о стра да њу свог све штен ства и вер ни ка у НДХ, 
ко ји је пре дат ге не ра лу Шре де ру 9. ју ла. По ње му, од 10. апри ла 1941 
(ка да је про гла ше на НДХ), та мо је уби је но око 100.000 Ср ба.5 Кра јем 
ав гу ста, СПЦ је упу ти ла још је дан ме мо ран дум слич не са др жи не ге не-
ра лу Дан кел ма ну. У ње му је из не то да је до ав гу ста 1941. го ди не у НДХ 
сра да ло 180.000 Ср ба.6 У де цем бру 1941. го ди не, Не дић је мо лио пред-

1 Schlarp, н.д., 144; С. Кра ков, н.д., I, 145-146; Ma dajczyk, н.д., 460. Углав ном 
исте зах те ве на во дио је у по сле рат ној ис тра зи и сам Не дић (М. Бор ко вић, Контраре-
волија, I, 101).

2 Б. Ка ра пан џић, н.д., 33; Б. Н. Ко стић,н.д., 23, 29-30. Ко ман дант Фер стер је, 
на вод но, не мо гав ши да спре чи по ко ље у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској,из про те ста 
тра жио да бу де сме њен, до че га је уско ро и до шло (Se non è ve ro, è ben tro va to).

3 Исто, 24. Аки ко Ши ми зу у сво јој де таљ ној књи зи о ба нат ским фолк сдој че ри-
ма не спо ми ње хап ше ње та ко ве ли ког бро ја љу ди, што још увек ни је си гу ран до каз да 
га ни је би ло (Shi mi zu, н.д.).

4 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 47.
5 Б. Пе тра но вић, Србија.., 458; С. Кра ков, н.д., II, 201; С. Кер кез, n.д., 238; Рад-

ми ла Ра дић, Државаиверскезаједнице1945-1970, I, Бе о град 2002, 57; М. Бор ко вић, 
Контрареволуција.., II, 266. Бор ко вић сма тра да је овај ме мо ран дум пи сан у до го во ру 
са Са ве том ко ме са ра, али Ђо ко Сли јеп че вић то по ри че (Ђо ко Сли јеп че вић, Историја
СрпскеПравославнеЦркве, III, Келн 1986, 127). С об зи ром да од но си ду хов них и све-
тов них вла сти ни су би ли пре те ра но то пли, ово је мо жда и исти на.

6 С. Кер кез, н.д, 238; Р. Ра дић, н.д., 59; Б. Ка ра пан џић, н.д., 35. По Ка ра пан џи ћу, 
Си нод СПЦ је упу тио је дан сли чан ме мо ран дум ко ман ду ју ћем ге не ра лу и 15. ја ну а ра 
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став ни ка не мач ког Ми ни стар ства ино стра них по сло ва Бен цле ра (Фелиx 
Бен злер) и др Тур не ра да се об у ста ви про гон Ср ба у НДХ, а Аћи мо вић 
да се та мо пре ста не са на сил ним ка то ли че њем пра во слав них и да се рас-
пу сте ло го ри.1

С јед не стра не су ова кви апе ли оста ја ли без од зи ва – из ме ђу оста-
лог јер ко ман дан ти Ср би је ни су има ли над ле жно сти на окол ним те ри то-
ри ја ма – а исто вре ме но су не мач ке тру пе при мо ра ва ле срп ске жан да ре да 
вр ше стре ља ња та ла ца у Ср би ји. Ово не са мо што је ру ши ло са мо пу зда-
ње жан да ра, већ је озбиљ но под ри ва ло ве ро до стој ност Са ве та ко ме са ра 
пред на ро дом.2 То је био је дан од раз ло га што је он за ме њен вла дом Ми-
ла на Не ди ћа, од ко га су не мач ке вла сти оче ки ва ле да ће сво јим ауто ри-
те том учвр сти ти углед вла сти и олак ша ти гу ше ње устан ка.3 До то га ни је 
до шло, већ су се срп ске сна ге, ко је су тре ба ло да бу ду глав не у об ра чу ну 
са уста ни ци ма, по ка за ле као не по у зда не, та ко да је Не дић већ 12. сеп-
тем бра ре као Бен цле ру да раз ми шља о остав ци.4 Са мо пет да на ка сни је, 
шеф Вој но у прав ног шта ба др Тур нер оба ве стио је пред сед ни ка вла де о 
кво ти од ма зде од 100 Ср ба за уби је ног и 50 за ра ње ног Нем ца. Истог да-
на га је оба ве стио и о сво јој на ме ри да у Бе о гра ду по хва та 50.000 та ла ца, 
из чи јих ре до ва ће се вр ши ти од ма зде. По сле раз го во ра са ви ше не мач-
ких пред став ни ка у гра ду, Не ди ћу је ус пе ло да спре чи Тур не ро ву на ме ру 

1942. го ди не (Б. Ка ра пан џић, н.д., 35). У ја ну а ру 1942. го ди не, СПЦ је пре ко срп ске 
вла де не мач ким вла сти ма до ста ви ла је дан ме мо ран дум о те шком по ло жа ју Ср ба ван 
Ср би је. Не дић је у про прат ном пи сму ге не ра лу Ба де ру по др жао зах тев СПЦ за за шти ту 
срп ског жи вља од про го на (М. Бор ко вић, M.Nedić, 328-319). Рад ми ла Ра дић спо ми ње 
и ме мо ран дум о стра да њу Ср ба у НДХ од 17. мар та 1942, за ко ји је ми ни стар про све те 
Ве ли бор Јо нић сма трао да са др жи из ра зе и за кључ ке „ко ји мо гу да на шко де срп ској 
ства ри“. Ово ми шље ње је очи глед но де лио и Фе ликс Бен цлер, ко ји је по ру чио да тај 
ме мо ран дум ни по што не сме до спе ти у ино стран ство (Р. Ра дић, н.д., 75-76). Све ово 
ука зу је да је из ме ђу цр кве них и вла ди них кру го ва, упр кос не су гла си ца ма, ипак би ло 
од ре ђе не са рад ње, иако не увек и са гла сно сти, по пи та њу за шти те ин те ре са Ср ба ван 
Ср би је.

1 ИАБ, BdS, Оп шта ар хи ва, к. 201.
2 Б. Бо жо вић, н. д., 359; Jo van Mar ja no vić, „The Ger man Oc cu pa tion System in 

Ser bia in 1941“, у: Les systèmes d’oc cu pa tion Yougo sla ve, 287; Исти, Устанак.., 120, 170; 
Вен це слав Гли шић, ТероризлочининацистичкеНемачкеуСрбији1941-1944, Бе о град 
1970, 45.

3 Спе ци јал ни ди пло мат ски иза сла ник Ед мунд Фе зен ма јер (Ve e sen meyer), ко ји 
је до при нео Не ди ће вој ин ста ла ци ји, оце нио га је као срп ског на ци о на ли сту са ја ком 
по др шком у на ро ду, али исто вре ме но као про ра чу на тог упра вља ча, спрем ног на са рад-
њу са не мач ким оку па то ром. Фе зен ма јер се на дао да ће уз по моћ Не ди ћа при до би ти 
ве ћи ну на ро да за ко ла бо ра ци о ни стич ку вла ду и за у ста ви ти од бе га ва ње пар ти за ни ма. 
На дао се да ће Не дић при ву ћи и део офи ци ра ко ји су се пр во бит но при дру жи ли Дра жи 
Ми ха и ло ви ћу (М. Ма тић, н.д., 163-164).

4 М. Ма тић, н.д., 165.
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о узи ма њу та ла ца у Бе о гра ду, иако не и о стре ља њу 100 за јед ног.1 Че три 
да на ка сни је, у све тлу при пре ма за офан зи ву про тив уста ни ка, Тур нер је 
пред ла гао да Не ди ће ва вла да при вре ме но од сту пи ка ко не би из гу би ла 
углед. Пре ми јер је ово од био, а са вла дом је на пи сао ме мо ран дум ко јим, 
до ду ше, по др жа ва ак ци ју про тив уста ни ка, али и оштро осу ђу је на ме-
ра ва не ма сов не ре пре са ли је про тив ци вил ног ста нов ни штва. Вла да је 
из ра зи ла спрем ност да пре ду зме све што је по треб но да се за ве де ред и 
да ура ди све да „из бег не уни ште ње сво га на ро да“.2 Очи то је да је на да да 
ће ус пе ти да тра ге ди ју бар ума њи би ла од лу чу ју ћа. Та кво раз ми шља ње 
је, упр кос по вре ме ним ко ле ба њи ма, одр жа ло Не ди ћа на че лу вла де до 
кра ја оку па ци је.

Не мач ке вла сти, ре ше не да ста ну на крај устан ку, ни су се оба зи-
ра ле на упо зо ре ња и осу де Не ди ће ве вла де. Ге не рал Бе ме (Franz Böhme), 
за ду жен за во ђе ње опе ра ци ја, од био је остав ку ко ју је Не дић под нео 27. 
сеп тем бра.3 Иако ње го ви апо ло ге ти твр де да је он сво јим за го во ром спа-
сао око 10.000 та ла ца ко је су Нем ци по ку пи ли у Шап цу и око ли ни,4 та 
ин тер вен ци ја је би ла са мо де ли мич но ефи ка сна,5 а уз то и се лек тив на: 
Не дић се за ло жио за Ср бе, али не и за Је вре је и „ко му ни сте“,6 ко ји су по 
ње го вим схва та њи ма би ли от па ци срп ског на ро да.7 Због то га је у Шап-
цу стре ља но пре ко 2.000 љу ди, а ве ли ка гру па за тво ре ни ка је у про ле ће 

1 Б. Ди ми три је вић, н.д., 89-90; С. Кра ков, н.д., I, 171-172. Та кво та је убла же на 
тек кра јем 1943. го ди не, по Хи тле ро вом на ре ђе њу ко је се ти ца ло це лог Бал ка на, а не 
са мо Ср би је, а ко је је ве ро ват но из да то на под сти цај Хер ма на Ној ба хе ра (Va sa Ka zi mi-
ro vić, NDHusvetludokumenataidnevnikaGlezafonHorstenau1941-1944, Be o grad 1987, 
141; Б. Ди ми три је вић, н.д., 329; В. Гли шић, н.д., 206, 208).

2 ВА, Нћа, к. 1A, ф. 1, д. 10; Б. Пе тра но вић, Србија.., 224; М. Бор ко вић, Кон-
трареволуција.., I, 140-142; Исти,МиланНедић, 51. За овај про тест, чак је и Не ди ћу 
вр ло не скло ни Бор ко вић мо рао да ода при зна ње: „Про сто је не схва тљи во ка ко је Не дић 
имао хра бро сти да у та квом то ну пи ше, од но сно од го ва ра они ма од ко јих је за ви си ла 
ње го ва суд би на.“ (М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 140). Про блем је у Бор ко ви ће-
вој при стра сно сти, ко ја му је оне мо гу ћи ла да ре ал но са гле да лич ност Ми ла на Не ди ћа 
и мо ти ве ње го вог по ли тич ког ан га жо ва ња, у ко ји ма бри га за лич ну суд би ну ни је би ла 
на пр вом ме сту.

3 Val ter Ma no šek, HolokaustuSrbiji.VojnaokupacionapolitikaiuništavanjeJevreja
1941-1942, Be o grad 2007, 77.

4 Б. Ка ра пан џић,н.д., 86; С. Кра ков, н.д., I, 189-204.
5 По Мар ти но ви ћу Ба ји ци, услов за спа са ва ње Шап ца би ло је раз два ја ње пар-

ти зан ских и чет нич ких сна га. Успех је, на вод но, из о стао за то што су чет нич ки ку ри ри, 
ко ји су ка пе та ну Ра чи ћу но си ли на ре ђе ње Дра же Ми ха и ло ви ћа да по ву че сво је сна ге, 
стра да ли у пар ти зан ској за се ди (П. Мар ти но вић Ба ји ца, н.д., 169).

6 С. Кра ков, н.д., I, 201, 203.
7 С. Кра ков, н.д., I, 209.
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1942. пре ба че на у ло гор Сај ми ште.1 Не ди ће ва вла да ни је мо гла да спре-
чи ни ма сов на стре ља ња у Кра ље ву (15-24. ок то бар 1941) и Кра гу јев цу 
(21. ок то бар 1941). По Ста ни сла ву Кра ко ву, Не дић је у Кра гу је вац по-
слао пу ков ни ка Бо шка Па вло ви ћа да про ба да на ли цу ме ста спре чи пла-
ни ра но стре ља ње, а он и Љо тић су до ка сно у ноћ 20. ок то бра оби ла зи ли 
не мач ке зва нич ни ке у Бе о гра ду са истим ци љем.2

Ни је ја сно да ли је ова вер зи ја тач на, иако се укла па у дру га Не-
ди ће ва на сто ја ња у слич ним при ли ка ма. Ни је ја сно ни да ли су он и ње-
го ва вла да по сле кра гу је вач ке тра ге ди је3 под не ли остав ку, па је по ву кли 
по што су Нем ци об у ста ви ли да ље од ма зде (ка ко је то из ја вио у ис тра зи 
по сле ра та),4 или је са мо на ме ра вао да је под не се, а да су га нај бли жи 
са рад ни ци (ге не ра ли Јо сиф Ко стић и Ђу ра До кић и ин же њер Ог њен Ку-
зма но вић) раз у ве ри ли (ка ко твр ди Кра ков).5 Оно што је си гур но, то је 
да је у стре ља ње у Кра гу јев цу био упле тен и пе ти до бро во љач ки од ред 
под ко ман дом Ма ри са ва Пе тро ви ћа. По тврд ња ма ко му ни стич ке исто ри-
о гра фи је, они су по ма га ли Нем ци ма у хва та њу жр та ва, док су по твр ђе-
њи ма при пад ни ка Љо ти ће вог „Збо ра“, они спа сли ви ше сто ти на, мо жда 
и хи ља да љу ди.6 По све му су де ћи, исти на је не где у сре ди ни: при пад-
ни ци до бро во љач ког од ре да су за и ста обез бе ди ли пу шта ње де ла та ла ца 
за ко је су твр ди ли да су њи хо ве при ста ли це и ан ти ко му ни сти. С дру ге 
стра не, они су ис ко ри сти ли при ли ку и да се об ра чу на ју са јед ним бро јем 
сво јих про тив ни ка, ко је су оста ви ли да стра да ју или су их чак са ми пре-
да ли Нем ци ма. Та ко ђе су, по соп стве ном при зна њу, по хва та ли и око 200 
Ци га на, ко је су „трам пи ли“ за Ср бе.7 Све ово ба ца вр ло ру жно све тло на 

1 В. Ма но шек, н.д., 71-76. Ма но шек је ра дио ис кљу чи во на не мач кој гра ђи.
2 С. Кра ков, н.д., I, 242-243.
3 Нај це ло ви ти ји и нај о бјек тив ни ји при каз тог до га ђа ја, као и оно га што му је 

прет хо ди ло и сле ди ло, в. у: Ста ни ша Бр кић, Имеиброј.Крагујевачкатрагедија1941, 
Кра гу је вац 2007.

4 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 148; Исти, МиланНедић, 59. У аства ри, 
од ма зде ни су об у ста вље не: 27. и 30. ок то бра у Бе о гра ду је стре ља но око 2.200 Је вре ја 
и Ци га на (М. Бор ко вић, МиланНедић, 59), али то, бу ду ћи да је он био за ин те ре со ван 
са мо за спа са ва ње срп ских жи во та, Не ди ћу ни је био раз лог за ин тер вен ци ју – ко ја би 
иона ко, нај ве ро ват ни је, оста ла без ре зул та та.

5 С. Кра ков, н.д., I, 248-249.
6 С. Бр кић, н.д., 51-57; Б. Ди ми три је вић, н.д., 96; М. Бор ко вић, МиланНедић, 

59; Б. Н. Ко стић, н.д., 56-57.
7 Б. Ди ми три је вић,н.д., 96, 113; Љ. Шко дрић, н.д., 263. У из ве шта ју Пред стој-

ни штва град ске по ли ци је у Кра гу јев цу од 28. ок то бра 1941. Го ди не се ка же: „Нај ви ше 
је стра да ло Ци га на. Од Ци га на је оста ло све га 18-20 од ра сли јих ли ца... Му шкар ци Је-
вре ји су сви стре ља ни...“ (АС, БИА II/32).
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њи хо во де ло ва ње тих да на,1 а бу ду ћи да су до бро во љач ки од ре ди – иако 
ор га ни зо ва ни од „Збо ра ша“ – ва жи ли за др жав не ор га не,2 то је ба ца ло и, 
у нај ма њу ру ку, сум њи во све тло на са му вла ду. Исто вре ме но, вред ност 
Пе тро ви ће вих ин тер вен ци ја је ума ње на уто ли ко што су не мач ке вла сти 
по хва та ле ви ше та ла ца не го што им је би ло по треб но за пла ни ра ну од-
ма зду, та ко да су иона ко се би мо гле да до зво ле да у од ре ђе ном бро ју 
слу ча је ва бу ду „ве ли ко ду шне“.3 Оно што је ба ци ло по себ но ру жно све-
тло на до бро вољ це, је су све до чан ства о то ме да су пљач ка ли ле ше ве пре 
са хра не, па чак и да су те ра ли рад ни ке ко ји су са хра њи ва ли стре ља не да 
за њих пљач ка ју.4 Ни шта ма ње мо рал но упит на ни је ни сме на во де ћих 
љу ди у ло кал ној вла сти и по ли ци ји ко ју је Пе тро вић из вр шио тих да на, 
по ста вив ши сво је љу де.5 Ово је би ло без оч но ис ко ри шћа ва ње пре те шке 
си ту а ци је у гра ду за утвр ђи ва ње по ли тич ких по зи ци ја Љо ти ће вог „Збо-
ра“. Иако то ни је је ди ни при мер бор бе за власт ме ђу ко ла бо ра ци о ни-
стич ким стру ја ма, сва ка ко је је дан од нај не мо рал ни јих.
Све га две не де ље по кра гу је вач ком по ко љу, по но во се ука за ла по тре ба 
да Не дић спа са ва срп ске жи во те. У но ћи из ме ђу 4. и 5. но вем бра, Ге ста-
по је у Бе о гра ду ухап сио око 300 углед них гра ђа на, ма хом ан ти не мач ких 
ин те лек ту а ла ца и ма со на.6 Они су од ве де ни у ло гор на Ба њи ци и тре ба ло 
је да слу же као та о ци у слу ча ју да љих са бо та жа или не мач ких гу би та-
ка. По Кра ко ву, на ред них да на се Не дић рас тр чао по не мач ким над ле-
штви ма убе ђу ју ћи их да по хап ше ни не ма ју ни шта са уста нич ком ак ци-
јом и да би њи хо во стре ља ње има ло ка та стро фал не по сле ди це на др жа-

1 До бро во љач ки апо ло ге та Ка ра пан џић го во ри, на рав но, са мо о по ку ша ји ма до-
бро во ља ца да се спре чи тра ге ди ја (Б. Ка ра пан џић, н.д., 95-98). Мир ко Бо јић ар гу мен-
ту је да је Ма ри сав Пе тро вић ка сни је до гу рао до ко ман дан та јед ног од пет до бро во љач-
ких пу ко ва, што ви со ко мо рал ни Љо тић не би до зво лио да је сма трао да је Пе тро вић у 
Кра гу јев цу по чи нио не што за осу ду, на рав но „ако је имао та чан увид у од ви ја ње тра-
ге ди је“ (Б. Ди ми три је вић, н.д., 113). Ни је ис кљу че но да Љо тић ни је знао све де та ље, 
иако се то не чи ни мно го ве ро ват ним с об зи ром на раз ме ре стре ља ња и ње гов од јек у 
зе мљи, као и на „збо ра шку“ мре жу по це лој зе мљи. Мо жда је ве ро ват ни је да се Љо тић 
ми рио са жр тво ва њем по ли тич ких про тив ни ка, Је вре ја и Ци га на да би се спа сли „до-
бри“ Ср би.

2 Б. Ди ми три је вић, н.д., 84; М. Сте фа но вић, н.д., 148.
3 С. Бр кић, н. д., 56. Бр кић про це њу је да је укуп но по хва та но 5.000-5.500 љу ди 

(С. Бр кић, н. д., 87) – што је би ло два пу та ви ше не го што је би ло пред ви ђе но за од ма-
зду.

4 С. Бр кић, н. д., 70.
5 М. Сте фа но вић, н.д., 157; Б. Н. Ко стић, н.д., 58.
6 Ко ста Ни ко лић, СтрахинадауСрбији1941-1944.Свакодневниживотпод

окупацијом, Бе о град 2002, 60; На де жда Јо ва но вић, „Од нос оку па то ра и кви слин га пре-
ма ма со не ри ји у Ср би ји 1941-1942“, ГодишњакградаБеограда, XVI II, 1971, 98-99.
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ње срп ског на ро да, те да сва ки слу чај тре ба по је ди нач но ис пи та ти.1 За 
по хап ше не је на вод но мо лио и Ди ми три је Љо тић.2 Са мо не ко ли ко да на 
ка сни је, Не дић се на шао у си ту а ци ји да мо ли и за жи вот по моћ ни ка ко-
ман дан та жан дар ме ри је Јо ва на Тр ши ћа, ко ји је (не без раз ло га) оп ту жен 
за са рад њу са чет ни ци ма Дра же Ми ха и ло ви ћа. За јед но са њим, прет ња 
хап ше њем је по га ђа ла и око 1.200 офи ци ра. Уни шта ва њем до ка за, уз по-
моћ бе о град ске по ли ци је, и мол ба ма код ге не ра ла Бе меа, Не дић је ус пео 
да Тр шић бу де са мо по слат у за ро бље нич ки ло гор.3 Ху ма ни тар но-по ли-
тич ки зна чај је има ла и ле га ли за ци ја ве ли ког бро ја чет ни ка кра јем 1941. 
го ди не. Она је по мо гла да око 5.000 чет ни ка са чу ва ју гла ве, док је Не ди-
ћу по тен ци јал но до не ла ја ча ње ње го вих ору жа них сна га.4

По ред ре пре са ли ја не мач ких оку па то ра, по вод за жал бе и мол бе, 
пр во Аћи мо ви ће ве, а он да и Не ди ће ве ад ми ни стра ци је, би ло је и по на-
ша ње Бу га ра – ка ко на анек ти ра ним те ри то ри ја ма та ко и на тлу остат ка 
Ср би је. Већ се ко ме сар ска упра ва жа ли ла да су бу гар ске вла сти мно ге 
Ср бе по хап си ле, не ке по стре ља ле, те да је у део Ср би је под не мач ком 
оку па ци јом пре бе гло око 30.000 из бе гли ца.5 И у пи сму ге не ра лу Шре де-
ру од 13. ју на 1941, Аћи мо вић се жа лио на из гон срп ских по ро ди ца са 
тих под руч ја.6 Да на 9. но вем бра исте го ди не, Не дић се жа ли на по ступ ке 
бу гар ске вој ске на те ри то ри ји ван њи хо ве кон тро ле, на ко ју су упа да ли 
го не ћи уста ни ке, вр ше ћи при том и зло чи не над ци вил ним ста нов ни-
штвом. Ње го ве зах те ве за ди сци пли но ва њем Бу га ра је по др жао и пред-
став ник не мач ког ми ни стар ства ино стра них по сло ва Бен цлер.7 Има ју ћи 
на уму исто риј ско не при ја тељ ство два на ро да, по ме ну то по сту па ње бу-
гар ских вој ни ка и вла сти, као и тен ден ци ју Бу га ра да, кр ше ћи ли ни ју 
раз гра ни че ња од те ри то ри је ко ја им ни је по ве ре на под оку па ци ју, стал но 

1 С. Кра ков, н.д., I, 262-264.
2 Б. Н. Ko stić, н.д., 61-62; Н. Јо ва но вић, н.д., 99. На вод но је на са стан ку тим 

по во дом са Тур не ром, Љо тић мо лио и да се пре ста не са уби ја њем Је вре ја, јер „не ви но 
про ли ве на крв не мо же до не ти ни ка ква до бра на ро ду ко ји то чи ни“ (Б. Н. Ко стић, н.д., 
62). Ово мо же зву ча ти као апо ло ге ти ка, али ако се узме у об зир став ко ји је Љо тић имао 
пре ра та – да тре ба раз би ја ти је вреј ске пла но ве а не је вреј ске рад ње или гла ве, он да та 
из ја ва и не зву чи не ве ро ват но (Уп. Ди ми три је Љо тић, Сабранадела, XII, Бе о град 2001, 
56). Љо тић се за ла гао за исе ља ва ње Је вре ја, од но сно за њи хо во ис кљу че ње из по ли тич-
ког и де лом еко ном ског жи во та док исе ља ва ње не по ста не мо гу ће (Исто, IX, 168).

3 С. Кра ков, н.д., I, 266-268.
4 М. Бор ко вић, МиланНедић, 259; С. Кра ков, н.д., I, 280-281.
5 М. Бор ко вић, Контрареволуицја.., 231.
6 Исто.
7 Исто, 232.
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от ки да ју пар чен це по пар чен це,1 Не дић је био кон стер ни ран на ја вом да 
ће по чет ком 1942. го ди не бу гар ске тру пе за ме ни ти као оку па то ри не мач-
ку вој ску на ве ли ком де лу те ри то ри је на ју го и сто ку Ср би је.2 Не дић је 
(ве ро ват но са мо фи гу ра тив но) за пре тио са мо у би ством ако до на ја вље не 
оку па ци је до ђе, док је ствар но на ја вио остав ку сво је вла де. Бен цлер је 
са овим упо знао сво ју вла ду, али је од ње до био од го вор да Не дић још 
ни је ус пео да пот пу но уми ри Ср би ју, а да Не мач ка не мо же уне до глед 
жр тво ва ти сво је вој ни ке ра ди гу ше ња устан ка. По ру ка је за вр ше на пре-
те ћим то ном: „Ако се ге не рал Не дић са да го то во де мон стра тив но по вла-
чи, стр пље њу вла де Рај ха до ћи ће крај. По сле ди це то га Ср би ја ће има ти 
да пот пи ше [припише? – З. Ј.] са ма се би.“3 Иако су се, да би одр жа ли 
Не ди ће ву вла ду, и Бен цлер и ко ман дант Ба дер за ла га ли за то да бу гар ска 
оку па ци ја бу де ма ња и по те ри то ри јал ном за хва ту и по бро ју укљу че них 
ди ви зи ја, вој но-без бед но сне по тре бе су би ле не у мо љи ве: не мач ке тру пе 
су би ле по треб не на Ис точ ном фрон ту, па је бу гар ска оку па ци о на зо на 
кра јем 1942. и то ком 1943. го ди не до дат но про ши ре на.4 Не ди ће ва остав-
ка је од би је на са обра зло же њем да је „Ср би ја по бе ђе на др жа ва и од не-
мач ке оку па ци о не упра ве по ста вље на ко ме сар ска вла да има да слу ша, а 
не да да је остав ку.“5 Не мо гућ ност Не ди ће ве вла де да то спре чи де ло ва ла 
је де при ми ра ју ће, ка ко на на род та ко и на са ме чла но ве вла де.6 Упр кос 
то ме, вла да је на ста ви ла да ула же про те сте због бу гар ских по сту па ка, 
ко ји су, по Бор ко ви ће вој про це ни, би ли глав ни ка мен спо ти ца ња у ње-
ним од но си ма са Нем ци ма.7 

Про тив не де ла бу гар ске вој ске, Не дић је про те сто вао у ме мо а ру 
ге не ра лу Ба де ру 12. ав гу ста 1942. го ди не. Озна чио их је као не за слу же ну 

1 ВА, Нћа, к. 20, ф. 7, д. 39; к. 20b, ф. 4, д. 64; к. 21, ф. 1, д. 25; к. 21, ф. 1, д. 132; 
Вен це слав Гли шић, „Ус по ста вља ње оку па ци о ног си сте ма и бу гар ско-не мач ки спо ро ви 
око де ма кра ци он ели ни је у ле ско вач ком кра ју 1941. го ди не“, Лесковачкизборник, XXII, 
1982, 13; Mi ro slav Sto jilj ko vić, BugarskaokupatorskapolitikauSrbiji1941-1944, Be o grad 
1989, 67, 72, 75.

2 М. Бор ко вић, Контрареволуицја, I, 236-237; М. Сто јиљ ко вић, н.д., 121-123, 
135; З. Ја ње то вић, Borders.., 107.

3 М. Бор ко вић, Контрареволуицја, I, 239-240; М. Сто јиљ ко вић, н.д., 134; С. Кра-
ков, н.д., I, 306-308.

4 М. Сто јиљ ко вић, н.д., 134-136; З. Ја ње то вић, Borders.., 107; Б. Пе тра но вић, 
Србија.., 346.

5 Б. Ди ми три је вић, н.д., 136.
6 М. Бор ко вић, Контрареволуицја.., I, 241-242.
7 М. Бор ко вић, Контрареволуицја.., I, 310. За про го ње не Ср бе под бу гар ском 

оку па ци јом, са од ре ђе ним  успе хом, ин тер ве ни сао је бив ши ју го сло вен ски пре ми јер 
Дра ги ша Цвет ко вић (Ба ји ца, н.д., 399).
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ка зну за срп ски на род, чи је не за до вољ ство олак ша ва ши ре ње ан ти не-
мач ке про па ган де.1

По ред за у зи ма ња за Ср бе под бу гар ском вла шћу, Не дић је стал но 
мо рао да се за у зи ма и за Ср бе у НДХ, ко ји су мно го стра шни је про га-
ња ни.2 Тек што се сти ша ла бу ра око ши ре ња бу гар ске оку па ци о не зо не, 
Не дић је, у фе бру а ру 1942. го ди не, по слао пи смо др Ха рал ду Тур не ру, 
упо зо ра ва ју ћи га на очај не усло ве жи во та Ср ба за тво ре них у уста шким 
ло го ри ма. Мо лио је ше фа Вој но у прав ног шта ба да пре ду зме ме ре да им 
се упу ти по моћ пре ко срп ског и не мач ког Цр ве ног кр ста. Иако је про-
те сте Тур не ру упу ћи вао и 10. апри ла, 15. ју на и 20. ав гу ста те го ди не, 
упо зо ра ва ју ћи на при лив из бе гли ца и упо ре ђу ју ћи стра да ње Ср ба у НДХ 
са де ли ма шпан ске ин кви зи ци је и про го ни ма пр вих хри шћа на, до по-
бољ ша ња по ло жа ја Ср ба под уста шком вла шћу, као ни у ра ни јим слу-
ча је ви ма, ни је до шло.3 Да на 22. фе бру а ра 1943. го ди не, Не дић је упу тио 
ко ман ду ју ћем ге не ра лу у Ср би ји још је дан ме мо ран дум, са збир ним и 
већ уста ље ним жал ба ма да срп ска вла да не ма ни ка ква овла шће ња, да не-
мач ка над ле штва упу ћу ју про тив реч на на ре ђе ња, да су срп ске фи нан си је 
пре оп те ре ће не, као и про тив бу гар ске оку па ци је и зло чи на над Ср би ма 
у су сед ним зе мља ма.4

Те го ди не је до шло до мо жда нај о збиљ ни је кри зе вла де, од но-
сно до јед не ње не остав ке ко ја је пре ти ла да бу де ко нач на. Мо жда баш 
за то, ова прет ња остав ком уро ди ла је и нај ве ћим пло дом. Би ло је ви-
ше про бле ма ко је су чла но ви вла де на ве ли као раз ло ге за сво ју остав ку. 
Кри за је отво ре на 12. ав гу ста ме мо ран ду мом у ко ме се Не дић жа лио на 
те жи ну не мач ке, а по себ но бу гар ске оку па ци је, ко ја је ши ре њем у ср-
це Шу ма ди је ја ко оја ча ла ан ти о ку па тор ско рас по ло же ње на ро да. Он је 
ука зао на екс пло а та ци ју од стра не не мач ких и бу гар ских тру па, ко ја је 
оне мо гу ћа ва ла на ро ду да из вр ши сво је оба ве зе.5 Остав ка је на ја вље на 
12. сеп тем бра 1942, да би ге не ра лу Ба де ру 16. сеп тем бра био про сле ђен 
ме мо ран дум ко ји је са др жао ви ше жал би, од ко јих су се глав не ти ца ле 

1 М. Бор ко вић, Контрареволуицја.., I, 354.
2 На пр ви по глед, уто ли ко чуд ни је де лу је Не ди ће во од би ја ње пред ло га не мач ког 

ам ба са до ра у За гре бу Ка шеа (Si eg fried Kasche) да се у ок то бру 1941. го ди не срет не са 
Па ве ли ћем, на шта је овај при стао (Р. Па ре жа нин, н.д., 339). Мо же се прет по ста ви ти 
да су Не ди ћа на од би ја ње под ста кли гну ша ње и /или страх да би се би тим су сре том 
на ру шио углед у очи ма Ср ба. Да га ни про ме на оп штих по ли тич ких окол но сти у то ме 
ни је по ко ле ба ла, го во ри и од би ја ње да при ми Па ве ли ће ве де ле га те у дру гој по ло ви ни 
1943. го ди не (П. Мар ти но вић Ба ји ца, н.д., 415).

3 Б. Пе тра но вић, Србија.., 470; М. Бор ко вић, Контрареволуицја.., I, 344.
4 М. Бор ко вић, Контрареволуицја.., II, 167.
5 М. Бор ко вић, Контрареволуицја.., I, 361.
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по ве ћа не ис по ру ке жи та, про го на Ср ба у Сре му и пи сма ви шег СС и по-
ли циј ског ше фа ге не ра ла Мајс не ра (August von Mayszner) Не ди ћу, у ко-
ме му за бра њу је би ло ка кво ме ша ње у по сло ве Срп ске др жав не стра же. 
Дру гим ре чи ма, од три глав на пи та ња, два су би ла ху ма ни тар на.1 У том 
кон тек сту, Не дић је ука зао да се „ча ша гор чи не пре ли ла“ ка да је ге не-
рал ни опу но мо ће ник за при вре ду Франц Ној ха у зен (Франз Не у ха у сен), 
про тив но ра ни јим обе ћа њи ма, за тра жио од не мач ких и бу гар ских тру-
па да од иона ко из глад не лог на ро да (ко ји је уз све из др жа вао и 400.000 
из бе гли ца) уте ра ју и из Ср би је из ве зу 100.000 то на жи та.2 Бен цлер је у 
пи сму свом ми ни стар ству на вео ову став ку као глав ни узрок остав ке.3 
По ред то га, Не дић је тра жио ве ћа овла шће ња за сво ју вла ду, ја сно од ре-
ђи ва ње еко ном ског те ре та ко ји је Ср би ја, сра змер но сво јим еко ном ским 
мо гућ но сти ма, тре ба ло да под не се у из гра ђи ва њу Но ве Евро пе и да са ме 
срп ске вла сти бри ну о оства ри ва њу тих оба ве за – уз над зор јед ног, а не 
мно штва не мач ких над ле шта ва – као и пре ста нак про го на Ср ба из ван 
Ср би је.4 По след њи зах тев се од но сио на уста шку ак ци ју про тив пар ти-
за на у Сре му, ко ју је во дио Вик тор То мић, а ко ја је до ве ла до мно штва 
срп ских ци вил них жр та ва. И док су, по сле убр за ног са ве то ва ња, вла сти 
Рај ха на Не ди ће ве еко ном ске зах те ве да ле ева зи ван од гвор, То ми ће ва кр-
ва ва ак ци ја је за у ста вље на не мач ком ин тер вен ци јом у За гре бу.5 То је био 
је дан од рет ких слу ча је ва да је Не ди ће ва ин тер вен ци ја до не ла не по сре-
дан ре зул тат и да је то до ку мен то ва но и не мач ким, а не са мо ме мо ар ским 
ко ла бо ра ци о ни стич ким из во ри ма. Мо же мо се за пи та ти за што је у том 
слу ча ју то би ло та ко? У то вре ме, си ту а ци ја на ра ти шти ма ни је би ла та-
ко по вољ на за Не мач ку као ра ни је, а Не дић (за ко га Нем ци ни су има ли 
од го ва ра ју ћу за ме ну) је по ста вио ви ше озбиљ них зах те ва исто вре ме но 
и опет за пре тио остав ком, ко ја је баш због на го ми ла них те шко ћа, па ке-
та зах те ва и ра ни је не мач ке нео се тљи во сти на слич на тра же ња има ла 
ве ћу те жи ну.6 За у ста вља ње по ко ља Ср ба у Сре му би ла је став ка ко ју је 
би ло нај лак ше за до во љи ти – уто ли ко пре што ни мно ги не мач ки офи ци-

1 Schlarp, н.д.,147-148; М. Бор ко вић,МиланНедић, 147; С. Кра ков, н.д., II, 298.
2 У ства ри, ра ди ло се о из не над ној на ред би Ној ха у зе но вог ди рект ног прет по-

ста вље ног, мар ша ла Рај ха Хер ма на Ге рин га (Her mann Göring).
3Д. Алек сић, н.д., 273; М. Бор ко вић, Контрареволуицја.., I, 362-364.
4 Schlarp, н.д., 148; М. Бор ко вић, МиланНедић; Исти, Kontrarevolucija.., I, 362.
5 М. Бор ко вић, МиланНедић, 150; Ma dajczyk,н.д., 468-469; Jo hann Wüscht, Die

EreignisseinSyrmien1941-1944, Kehl am Rhein 1973, 77.
6 По по да ци ма не мач ке слу жбе без бед но сти, иза ме мо ран ду ма од 16. Сеп тем бра 

ста јао је ми ни стар про све те Ве ли бор Јо нић ко ји је све сно хтео да ис ко ри сти те жак по-
ло жај у ком су се Нем ци на шли у том тре нут ку (ИАБ, I R 28).
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ри у НДХ ни су сма тра ли уста шку по ли ти ку про го на Ср ба ко ри сном по 
не мач ке ин те ре се.1 Кра јем го ди не је одо бре но да срп ска вла да бу де та 
ко ја ће од ре ђи ва ти ко ће би ти по гу бљен за од ма зду – ако се не би на шли 
крив ци за де ла про тив оку па то ра, тре ба ло је ка зни ти њи хо ве иде о ло шке 
при ја те ље.2 Сеп тем бар ска кри за вла де је би ла по след ња ве ћа Не ди ће ва 
ху ма ни тар на по ли тич ка ин тер вен ци ја. Као што смо ви де ли, њи хов нај-
ве ћи број – ка ко за Ср бе у зе мљи та ко и за Ср бе ван Ср би је – ни је до нео 
ве ћи ре зул тат јер се од но сио на те ри то ри је не мач ких са ве зни ка или се 
ко сио са не мач ким ин те ре си ма и њи хо вим спро во ђе њем у са мој Ср би ји.3

Оно на че му су они ко ји су по сле Дру гог свет ског ра та ве ли ча-
ли Не ди ћа обич но ин си сти ра ли као на ње го вој нај ве ћој за слу зи, би ла је 
бри га о из бе гли ца ма. То, ме ђу тим, ни је би ла са мо ствар ко ла бо ра ци о ни-
стич ке упра ве, па ни са мо Не ди ће ве, бу ду ћи да по че ци при хва та и сме-
шта ја из бе гли ца да ти ра ју још из вре ме на Аћи мо ви ће вог Са ве та ко ме са-
ра. То је би ло усло вље но сло мом Кра ље ви не Ју го сла ви је и зло чи ни ма 
над срп ским ста нов ни штвом, про го ни ма не ка да шњих чи нов ни ка, ко ло-
ни ста, офи ци ра и обич ног на ро да од стра не но во у спо ста вље них вла сти.4 
Те шко је пра ти ти де та ље из бе глич ког жи во та у Ср би ји 1941-1944. због 
не до стат ка кон ти ну и те та у из ве шта ва њу, од но сно фраг мен тар не са чу ва-
но сти гра ђе.5 Из истог раз ло га, као и због стал не флук ту а ци је, ни је мо-
гу ће утвр ди ти ни та чан број из бе гли ца.6 Мо гу ће је, ме ђу тим, утвр ди ти 

1 В. Ка зи ми ро вић, н.д., 24, 115-118; Б. Пе тра но вић, ИсторијаЈугославије, 46-
48; To ne Fe renc, NacističkapolitikadenacionalizacijeuSlovenijiugodinamaod1941.do
1945, Lju blja na, Be o grad 1979, 234-235.

2 ИАБ, BdS, Оп шта ар хи ва, к. 201.
3 Би ло би ве о ма за ни мљи во ис тра жи ти на ко је се пред став ни ке не мач ког оку па-

ци о ног апа ра та Не дић мо гао осло ни ти да би мо гли по др жа ти ње го ве зах те ве, са ка квим 
мо ти ви ма и са ка квим ар гу мен ти ма су они то чи ни ли пред сво јим не мач ким ко ле га ма 
и прет по ста вље ни ма. Са чу ва на ар хив ска гра ђа и ме мо а ри сти ка са др же не ке пу то ка зе, 
али би њих тек тре ба ло ис тра жи ти (Уп. Де јан Ме да ко вић, Ефемерис,II.Хроникајед-
непородице, Бе о град [1991], 74-75, 78-81, 242. По Па ре жа ни ну, ни сам Тур нер „ни је 
ни ка ко био рђав чо век“ и на вод но је био „во љан да по ма же ко ли ко се мо же да се не 
вр ше не прав де и зло чи ни пре ма срп ском на ро ду“ (Р. Па ре жа нин, н.д., 512). Дру га све-
до чан ства и број ни до ку мен ти ко је је Тур нер сво је руч но пот пи сао не по твр ђу ју ова кву 
до бро на мер ност.

4 Још увек нај бо љи оп шти пре глед је већ ци ти ра на сту ди ја Slo bo da na Д. 
Miloševićа, Izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugoslavije. Од ве ћег зна ча ја 
за про стор Ср би је су стра не 44-57, 66-78, 82-94, 102-106, 148-160, 243-308. О то ме и: 
Исти, „Iz be gli ce i pre se lje ni ci u Sr bi ji 1941. гodine“, у: НОРиреволуцијауСрбији1941-
1945, Be o grad 1972; М. Бор ко вић, Kontrarevolucija.., I, 195-211.

5 С. Ми ло ше вић, Избеглицеипресељеницинатериторији.., 263.
6 С. Кра ков, н.д., II, 183; С. Ми ло ше вић, Избеглицеипресељеницинатерито-

рији.., 275; Ker kez, n.д., 126. Кер кез на во ди да се бро је ви из бе гли ца ко ји се на ла зе у 
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шта су ко ла бо ра ци о ни стич ке вла сти ура ди ле за збри ња ва ње из бе гли ца.
Про блем из бе гли ца, при нуд них пре се ље ни ка и њи хо вог збри-

ња ва ња се ко ла бо ра ци о ни стич ком Са ве ту ко ме са ра на мет нуо дво ја ко: с 
јед не стра не са мим при ли вом из бе гли ца (ко ји су, као што смо ви де ли, 
ко ме са ри по ку ша ли да за у ста ве апе ло ва њи ма на оку па ци о не вла сти да 
спре че про го не Ср ба ван Ср би је), а с дру ге стра не, у ин сти ту ци о нал ном 
по гле ду, од но сом са мих оку па то ра. Тре ба од мах ре ћи да не мач ке вла сти 
у Ср би је ни су би ле ни ма ло срећ не због при ли ва из бе гли ца и пре се ље-
ни ка: он је по ве ћа вао њи хо ве оба ве зе, оте жа вао ста ње снаб де ва ња, до-
но сио опа сност од ши ре ња за ра зних бо ле сти, уве ћа вао не за до вољ ство и 
по тен ци јал но ја чао уста ни ке. Због то га су се оне, у ви ше на вра та, тру-
ди ле да при лив из бе гли ца и на сил них пре се ље ни ка огра ни че и сма ње.1

Под сти цај за ин сти ту ци о на ли зо ва но ре ша ва ње пи та ња из бе гли-
ца и при нуд них пре се ље ни ка да ле су са ме не мач ке вла сти у ма ју 1941. 
Го ди не, упо знав ши ше фа ко ме сар ске упра ве Аћи мо ви ћа са сво јим пла-
ном да у Ср би ју пре се ле 260.000 Сло ве на ца из де ло ва Сло ве ни је ко је је 
Не мач ка анек ти ра ла. Аћи мо вић је 24. ма ја дао на лог да се осну је Ге не-
рал ни ко ми тет за на се ља ва ње Сло ве на ца. На че ло тог те ла, Аћи мо вић 
је име но вао ви шег са вет ни ка Ми ни стар ства со ци јал не по ли ти ке др Фе-
до ра Ара ниц ког, ис ку сног струч ња ка за ми гра ци је. Ра ди при хва та сло-
ве нач ких пре се ље ни ка, по ба но ви на ма су осно ва ни ба но вин ски, по сре-

ли те ра ту ри кре ћу од 241.000 до пре ко 400.000, што је за ви си ло и од вре ме на бе ле же ња. 
До да тан про блем је био и то што се ни су све из бе гли це ни при ја вљи ва ле (ВА, Нћа, к. 
24, ф. 4, д. 29; С. Ми ло ше вић, Избеглицеипресељеницинатериторији., 247). Сем то га, 
Не ди ће ве вла сти, бар од кра ја 1943. го ди не, про те ра не ко ло ни сте по ре клом са те ри то-
ри је оку пи ра не Ср би је ни су ра чу на ле у из бе гли це (Исто, 277).

1 ВА, Нћа, к. 1, ф. 7, д. 18; к. 20B, ф. 1, д. 48; В. Гли шић, Терор, 50; Р. Па ре жа нин, 
н.д., 403; С. Ми ло ше вић, Избеглицеипресељеницинатериторији.., 72-73, 90, 153-154, 
248; Fe renc, н.д., 233, 237-240; М. Бор ко вић, Контраревиолуција, I, 196-197, 201, 208, 
343-345. Ра ди сма ње ња бро ја из бе гли ца, у апри лу 1942. го ди не су одр жа ни са стан ци у 
Ко сов ској Ми тро ви ци и Ра шкој, на ко ји ма су пред став ни ци не мач ких и срп ских вла-
сти и ал бан ских кви слин га до го во ри ли по вра так 20.000 Ср ба на Ко со во. Због от по ра 
ал бан ске на ци о нал не ма њи не и ње них во ђа, као и због на став ка те ро ра над Ср би ма, 
од пла ни ра ног по врат ка ни је би ло ни шта (С. Ми ло ше вић, Избеглицеипресељеницина
територији.., 51-53). Пе тра но ви ће во ви ђе ње из бе глич ког про бле ма је, упр кос не ким 
ис прав ним оце на ма, по јед но ста вље но и јед но стра но. Он ка же да се пре це њу је уло га 
Ми ла на Не ди ћа у при хва ту из бе гли ца, јер су Нем ци већ при хва ти ли њи хов до ла зак у 
Ср би ју, да су на сто ја ли да се пре ста не с њи хо вим про го ном и да се омо гу ћи њи хов по-
вра так. За Не ди ћа су, на вод но, из бе гли це би ле до бро до шле, јер су на док на ђи ва ле рад ну 
сна гу од сут них рат них за ро бље ни ка, да ва ле људ ство за ње го ве од ре де и омо гу ћа ва ле 
му да  се ре кла ми ра као „отац Ср би је“, док су Нем ци при хва том из бе гли ца па ци фи ко-
ва ли си ту а ци ју у НДХ, јер су та мо шњи Ср би, уме сто у шу му, до ла зи ли у Ср би ју, у ко јој 
су би ли под кон тро лом вла сти, а уста шка звер ства су по ку ша ли да уми ре тек ка да се 
уста нак рас плам сао (Б. Пе тра но вић, Србија.., 228).

Зоран Јањетовић



Годишњак Музеја жртава геноцида, св. 6, 2014.

163

зо ви ма сре ски, а по оп шти на ма оп штин ски од бо ри. Вр ло бр зо, у фо кус 
ра да Ге не рал ног ко ми те та су ушле и срп ске из бе гли це, уто ли ко пре што 
је не мач ки план пред ви ђао да се део Сло ве на ца на се ли у НДХ, а да се 
у Ср би ју пре се ли од го ва ра ју ћи број Ср ба.1 Због раз во ја устан ка, то ком 
ле та 1941. го ди не се број пре се ље них Сло ве на ца свео на не ких 15.000. 
Они су у Ср би ји осно ва ли соп стве не ор га ни за ци је за са мо по моћ, а у це-
ли ни су де ли ли суд би ну оста лих из бе гли ца и прог на ни ка.2

Вр ло бр зо, већ у ју ну 1941. го ди не, Ге не рал ни ко ми тет је, на ини-
ци ја ти ву др Ерн ста Вај ма на (We i mann), ко ме са ра за пре се ља ва ње у шта-
бу не мач ког ко ман дан та Ср би је, за ме њен Ко ме са ри ја том за пре се ље ни ке 
и за шти ту из бе гли ца, на чи јем че лу је пр во био ин же њер Ан дра По по-
вић, пот пу ков ник у пен зи ји, а од 20. ок то бра 1941. го ди не ин ду стри ја-
лац То ма Мак си мо вић.3 По чет ком 1942. го ди не, по сле управ не ре ор га-
ни за ци је зе мље, Ко ме са ри јат је из дао пра вил ник о ра ду и ор га ни за ци-
ји, ко ји је пред ви ђао окру жне, сре ске, град ске и оп штин ске од бо ре за 
пре се ље ни ке и из бе гли це. На че лу окру жних од бо ра су би ли окру жни 
на чел ни ци, док су сре ски на чел ни ци во ди ли сре ске и оп штин ске од бо-
ре. Јед на че твр ти на чла но ва од бо ра би ла је из ре до ва са мих из бе гли ца, 
а од бо ри су бри ну ли о сме шта ју и ис хра ни из бе гли ца и пре се ље ни ка.4 
Овим је бри га о из бе гли ца ма по ста ла са став ни део ду жно сти др жав них 
и оп штин ских ча сни ка.5 Иако то што је ини ци ја ти ва за осни ва ње, ка ко 
Ге не рал ног ко ми те та та ко и Ко ме са ри ја та, по те кла са не мач ке стра не као 
да го во ри у при лог они ма ко ји те же да ома ло ва же за слу ге ко ла бо ра ци-
о ни стич ке упра ве за збри ња ва ње из бе гли ца, чи ње ни ца је да ни Са вет 
ко ме са ра ни Не ди ће ва вла да не би сме ли на сво ју ру ку да осну ју јед ну 
та ко ва жну уста но ву, за ду же ну за та ко ве лик број ли ца. С дру ге стра не, 
не мач ке вла сти ни су има ле ни пер со нал не ни ма те ри јал не мо гућ но сти 
да се ба ве збри ња ва њем њи ма не до бро до шлих из бе гли ца и пре се ље ни-
ка. Баш то је био је дан од оних по сло ва ко је су оне хте ле да пре ва ле на 

1 С. Ми ло ше вић, Избеглицеипресељеницинатериторији.., 252-254; М. Бор ко-
вић, Контрареволуција.., I, 206; Фе ренц, н.д., 364-365. Број Ср ба ко је је тре ба ло пре-
се ли ти ме њао се од 150.000 на 80.000, ко ли ко је на кра ју до го во ре но из ме ђу Не мач ке и 
НДХ 4. ју на 1941. го ди не (С. Ми ло ше вић, Избеглицеипресељеницинатериторији.., 
153; Фе ренц, н.д., 208-210).

2 Ва, Нћа, к. 1, ф. 7, д. 18; Fe renc, н.д., 363-376; С. Ми ло ше вић, Избеглицеипре-
сељеницинатериторији.., 267-268.

3 С. Ми ло ше вић, Избеглицеипресељеницинатериторији.., 255.
4 С. Ми ло ше вић, Избеглицеипресељеницинатериторији.., 275-276; М. Бор ко-

вић, Контрареволуција.., I, 341.
5 То се, из ме ђу оста лог, ви ди и по њи хо вим ре дов ним пе ри о дич ним из ве шта ји-

ма, ко ји увек са др же и ру бри ке о бро ју и ста њу из бе гли ца.
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срп ске ор га не ка ко би сво је ка па ци те те са чу ва ле за по сло ве од ви тал ног 
зна ча ја за не мач ке ин те ре се. Дру гим ре чи ма, срп ској ад ми ни стра ци ји је 
про блем збри ња ва ња из бе гли ца и пре се ље ни ка био на мет нут са мом си-
ту а ци јом и же љом не мач ких вла сти, али то не мо же да ума њи за слу ге 
до ма ћих ор га на на том по слу.1 Они су би ли ти ко ји су рас по ре ђи ва ли 
из бе гли це по ме сти ма и на ла зи ли им сме штај – де лом код се ља ка, де лом 
при ват но по гра до ви ма, а де лом у др жав ним објек ти ма; оне су у ве ли кој 
ме ри бри ну ле о на ла же њу по сла за из бе гли це и њи хо вом укљу чи ва њу у 
про цес ра да – што је би ло у ин те ре су ка ко са мих из бе гли ца та ко и срп-
ских и не мач ких вла сти;2 ра ди при ку пља ња сред ста ва и хра не за из бе-
гли це, ко ла бо ра ци о ни стич ке вла сти су уве ле при ку пља ње 1% ку ку ру за, 
као и до бро вољ них при ло га;3 срп ске вла сти и њи хо ве ору жа не сна ге су 
по ма га ле пре ла зак јед ног бро ја из бе гли ца из НДХ, спа са ва ју ћи им на тај 
на чин жи во те.4 Ко нач но, ко ла бо ра ци о ни стич ке вла сти су би ле те ко је 
су у гра ни ца ма рас по ло жи вих мо гућ но сти ор га ни зо ва ле деч је до мо ве за 
рат ну си ро чад – од ко је је ве ли ки део по ти цао баш из ре до ва из бе гли-
ца.5 Тврд ње не ких ауто ра да збри ња ва ње из бе гли ца ни је оба вље но на 
нај бо љи на чин јед но став но ни су фер.6 Људ ских сла бо сти је си гур но би-
ло,7 али у усло ви ма оп ште бе де, не ста ши це хра не, оде ће, обу ће, огре ва и 
сме штај них ка па ци те та,8 ко ла бо ра ци о ни стич ке вла сти, уз ве ли ку по моћ 

1 Из гле да да је не спор но да је Не дић био искре но дир нут суд би ном из бе гли ца: у 
њи ма је ви део „све те љу де“, ко ји су „срп ство ста ви ли из над све га“. За то је сма трао да 
је бри га за њих „све та ду жност“. (Бла го је вић (ур.), н.д., 143). Слич но је сма трао Ми лан 
Аћи мо вић (Исто, 153).

2 ВА, Нћа, к. 1, ф. 7, д. 18; к. 22, ф. 1. д. 32; к. 24, ф. 4, д. 29; к. 28, ф. 1, д. 11; ф. 
2, д. 11, 23; Mi lo še vić, IzbegliceipreseljenicinateritorijiokupiraneJugoslavije, 283-291; 
М. Бор ко вић, Kontrarevolucija, I, 208; Кра ков, н.д., II, 183; Pe tra no vić, Srbija, 463. Не ке 
из бе гли це у Бе о гра ду су мо ра ле да се ода ју про сја че њу да би пре жи ве ле (Ми ли ће вић, 
Ни ко ди је вић, н.д., 163).

3 М. Бор ко вић, Kontrarevolucija.., I, 209; Б. Н. Ко стић, н.д., 96; Б. Пе тра но вић, 
Србија.., 464. Ни су, ме ђу тим, сва да ва ња би ла на до бро вољ ној осно ви (Н. Ми ли ће вић, 
Д. Ни ко ди је вић, н.д., 663).

4 Б. М. Ка ра пан џић, н.д., 29; Кра ков, н.д., II, 136-142, 182.
5 С. Ми ло ше вић, Избеглицеипресељеницинатериторији.., 293-308; Б. М. Ка-

ра пан џић, н.д., 29-32.
6 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 210.
7 Ва, Нћа, к. 21, ф. 2, д. 2, 17, 42; ф. 7, д. 18; к. 23, ф. 2, д. 23; ф. 4, д. 24; М. Бор-

ко вић, Контрареволуција.., I, 342; До бри во је Јо ва но вић, Де јан Та нић (ур.), Извештаји
НедићевихорганавластиуОкругуморавском1941-1944, Ja go di na 2005, 34, 42; Д. Ме-
да ко вић, н.д. 17. П. Мар ти но вић Ба ји ца иде а ли зу је до чек из бе гли ца од стра не це ло
куп ног ср би јан ског ста нов ни штва (П. Мар ти но вић Ба ји ца, н.д., 180).

8 Ва, Нћа, к. 20, ф. 1. д. 21, 30, 52, 56; ф. 2, д. 28; к. 21, ф. 2, д. 16; к. 22, ф. 2, д. 
26, 28, 41, 57; ф. 4, д. 15, 23; ф. 6, д. 57; к. 23, ф. 2, д. 3, 23, 38, 52; к. 24, ф. 22, д. 39; 
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на ро да, ус пе ле су да из бе гли ма пру же онај ми ни мум усло ва за жи вот ко-
ји је оку пи ра на Ср би ја мо гла да пру жи.
Као ва жан об лик ко лек тив ног сме шта ја из бе гли ца и си ро ча ди, тре ба 
спо ме ну ти деч је до мо ве, ко јих је би ло по мно гим ме сти ма Ср би је (Сме-
де ре во, Вр њач ка Ба ња, Ба ња Ко ви ља ча, Со ко ба ња, Ма та ру шка Ба ња, Ри-
бар ска Ба ња, Аран ђе ло вац, Бо го ва ђа, Бе о град итд.).1 По ред Кру шев ца 
је, на ини ци ја ти ву окру жног на чел ни ка Ра до сла ва Па вло ви ћа од кра ја 
1943. го ди не, на ру ше ви на ма ко ло ни је Оби ли ће во из гра ђен и тзв. Не-
ди ћев Деч ји град, за чи је су па ви љо не мно ги по је дин ци и гра до ви у зе-
мљи да ли сво је при ло ге, док су за на тли је ра ди ле де ли мич но бес плат но. 
Тре ба ло је да ов де до би је сме штај 5.000 до 7.000 си ро ча ди, на пу ште на 
и мо рал но по ср ну ла де ца, од ко јих су мно га би ла из бе глич ка. Иако због 
крат ког вре мен ског ро ка по ду хват ни је до вр шен, око 300 де це, из ме ђу 10 
и 17 го ди на, усе лио се ов де на Ви дов дан 1944. го ди не.2 Упр кос очи глед-
ној ху ма ни тар ној на ме ни, не ки ко му ни стич ки ауто ри су Не ди ћев Деч ји 
град, због на ме ра ва ног вас пи та ња у та да по жељ ном на ци о нал ном ду ху, 
ипак про гла си ли за не ку вр сту кон цен тра ци о ног ло го ра.3

У мно го ве ћој ме ри су ко му ни стич ки исто ри ча ри то твр ди ли за 
За вод за при нуд но вас пи та ње омла ди не у Сме де рев ској Па лан ци,4 ко ји 
је по сто јао од ав гу ста 1942. до сеп тем бра 1944. го ди не. За вод је на стао 
на ини ци ја ти ву Ди ми три ја Љо ти ћа, ка ко ка жу ње го ве при ста ли це, да би 
се омла дин ци и омла дин ке за ра же ни ко му ни змом отр гли ис под ко му ни-

к. 29, ф. 1, д. 23; ф. 4, д. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; ф. 2, д. 12; Н. Ми ли ће вић, Д. 
Ни ко ди је вић, н.д., 21, 31-36, 62, 72-73, 87-88, 95, 100, 127, 151, 171, 185, 208, 247, 290-
291, 398, 429, 527, 565, 569, 571; Schlarp, н.д., 331-332; Zo ran Ja nje to vić, Uskladusa
nastalompotrebom...PrinudniraduokupiranojSrbiji1941-1944, Be o grad 2012, 164-169; 
М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 250-252, 390, 393; Исти, МиланНедић, 91-92, 140; 
С. Кра ков, н.д., II, 11.

1 С. Ми ло ше вић, Избеглицеипресељеницинатериторији.., 293-308; Ма ја Ни-
ко ло ва, ЗаводзапринудноваспитањеомладинеуСмедеревскојПаланци1942-1944, Be-
o grad 2010, 37.

2 ВА, Нћа, к. 25, ф. 4, д. 30; Бра ни слав А. Жорж, ЗаводуСмедеревскојПалан-
ци.Острвоспасаилиробијашница, Бе о град 2006, 367; М. Ни ко ло ва, н.д., 37-38; Б. Н. 
Ко стић, н.д., 106-110. Ко стић пи ше да је на отва ра њу при мље но око 1.000 де це (Исто, 
110).

3 Б. Пе тра но вић, Србија.., 483.
4 Уп. Ми лош Кр стић, Непокоренамладост.Концентрациони логор уСмеде-

ревскојПаланци1942-1944, Бе о град 1981. Ви ди и: М. Бор ко вић, Контрареволуција.., 
I, 331; Исти, СКОЈиомладинскипокретуСрбији1941-1944, Бе о град 1970, 219; М. 
Сте фа но вић, н. д., 198. По Сте фа но ви ћу (ко ји се по зи ва на Документа о издајству
ДражеМихаиловића, I, Бе о град 1945, 547), за вод је био „у ства ри уста но ва Спе ци јал не 
по ли ци је и Ге ста поа, слу же ћи као фи ли јал ни ло гор из ко га су мо гли увек да се узму 
’не по слу шни и не пре ва спи та ни’ и да се уни ште.“
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стич ког ути ца ја и да би им се спа сли жи во ти.1 Дру гим ре чи ма, пре пли та-
ли су се ху ма ни и по ли тич ки ци ље ви. Оно што је ле ви чар ским ауто ри-
ма омо гу ћа ва ло да овај За вод оква ли фи ку ју као кон цен тра ци о ни ло гор 
би ле су чи ње ни це да се у ње га сти за ло углав ном из по ли ци је или пра вог 
ло го ра,2 да га ни је би ло мо гу ће на пу сти ти, да је био окру жен жи цом и да 
је имао стра жу,3 те да је у ње му по сто ја ла ска ла ка жња ва ња, ко ја је ишла 
од за бра не из ла ска у град и при ма ња по се та до изо ла ци је и ба ти на,4 а у 
слу ча ју бе га, ка зна је би ла сла ње у кон цен тра ци о ни ло гор или чак смрт.5 
По ред то га, на во ди се и чи ње ни ца да су пи том ци мо ра ли да оба вља ју 
фи зич ке по сло ве.6 С дру ге стра не, иако је на ста ва би ла иде о ло ги зо ва-
на,7 по сто ја ли су и за вод ски лист (ко ји су не мач ке вла сти за бра ни ле због 
по ли ти зи ра ња),8 раз не сек ци је,9 спорт ска так ми че ња и по зо ри шне пред-

1 Mar ko Pi vac, Koraciunoći, s. l. [2002], 3-4; Рат ко Па ре жа нин, „Уме сто уво да“, 
у: Б. Жорж, н.д., 7; та ко ђе и стр. 18, 43, 122, 134; Б. Н. Ko stić, н.д., 89. По јед ној вер зи-
ји, Ра до сав Па вло вић, отац иде је о Не ди ће вом Деч јем гра ду, био је тај од ко га је Љо тић 
пре у зео иде ју о За во ду (Б. Жорж, н.д., 369). По сто ји и вер зи ја да је ини ци ја ти ву да ла 
Упра ва гра да Бе о гра да (ВА, Нћа, к. 34A, ф. 1, д. 42).

2 М. Ни ко ло ва, nнд., 86; ;. Сте фа но вић, н.д., 200.
3 М. Пи вац, н.д., 90; М. Ни ко ло ва, н.д., 43. Љо ти ћев ски ауто ри су жи цу и стра-

жу об ја шња ва ли за шти том од евен ту ал них на па да пар ти за на (Б. Жорж, н.д., 20, 72), 
али ни су ре кли да би на пад био „у ци љу осло ба ђа ња пи то ма ца“ (Ва. Нћа, к. 34A, ф. 1, 
д. 41).

4 Ва, Нћа, к. 34, ф. 9, д. 9, 15; к. 169, ф. 2, д. 2, 3; ф. 3, д. 1, 2, 3; АС, БИА, II/50; 
Б. Жорж, н.д., 70-71, 138-139, 145; М. Сте фа но вић, н.д., 206-207; Љ. Шко дрић, н.д., 
226-228; М. Бор ко вић, СКОЈ, 221-222; М. Кр стић, н.д., 58, 214, 237-242; М. Пи вац, н.
д., 257.

5 М. Ни ко ло ва, н.д., 49, 81, 82.
6 Иако су ло го ра ши – бу ду ћи пи том ци, ко ји су по сла ти са Ба њи це, мо ра ли да 

уре де За вод (М. Ни ко ло ва, н.д., 45, 47-48), а ка сни је су ра ди ли по ра ди о ни ца ма и на по-
љо при вре ном до бру (Б. Жорж, н.д., 20), овај ар гу мент је по себ но слаб, бу ду ћи да је рад 
уве ден и за ђа ке сред њих, гра ђан ских, чак и основ них шко ла (З. Ја ње то вић, Ускладу
санасталомпотребом.., 205-206). Фелд ко ман да ту ра у Бе о гра ду је у ма ју 1943. го ди не 
тра жи ла да се, због ло шег ста ња у За во ду, пи том ци по ша љу на рад на ре гу ли са њу ре ке 
Ја се ни це, али је управ ник Ми ло ван По по вић ус пео да тај зах тев осу је ти (АС, БА, II/50; 
М. Ни ко ло ва, н.д., 83).

7 Б. Н. Ко стић, н.д., 91; М. Ни ко ло ва, н.д., 40-42, 66-72; Б. Жорж, н.д., 22-28, 
55; М. Бор ко вић, СКОЈ, 220. Пре да ва ња су не кад др жа ли вр ло ис так ну ти по је дин ци, 
укљу чу ју ћи Ди ми три ја Љо ти ћа, управ ни ка Бал кан ског ин сти ту та Рат ка Па ре жа ни на, 
др Сте ва на Ива ни ћа, јед но вре ме ног чла на Са ве та ко ме са ра проф. др Ди ми три ја Нај-
да но ви ћа, ин же ње ра Ми ло са ва Ва си ље ви ћа, не ка да шњег ди рек то ра Бе о град ског сај ма 
и Аћи мо ви ће вог ко ме са ра за на род ну при вре ду, про фе со ра Фи ло зоф ског фа кул те та др 
Ду ша на По по ви ћа и мно ге дру ге (Б. Жорж, н.д., 342-357; Љ. Шко дрић, н.д., 226).

8 М. Ни ко ло ва, н.д., 77-78; М. Кр стић, н.д., 134-142.
9 Б. Жорж, н.д., 29-30, 107-108, 124, 164-169.
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ста ве,1 као и по вре ме ни из ле ти, од ла сци у би о скоп,2 го сто ва ња по зо ри-
шне дру жи не3 и фуд бал ског ти ма,4 по се те род би не,5 чак и од су ства6 и 
мо гућ ност од ла ска на кућ но ле че ње.7 Оно што је по себ но ру ши ло сли ку 
За во да као кон цен тра ци о ног ло го ра би ла је чи ње ни ца да су не ки ро ди-
те љи у ње га са ми сла ли де цу ко ју ни су мо гли да шко лу ју или об у зда ју,8 
да су не ки до ла зи ли до бро вољ но9 и да су се не ки бив ши пи том ци у ње га 
до бро вољ но вра ћа ли,10 а да су не ки чак по ста ја ли и вас пи та чи у ње му.11 
Је дан број је по сле от пу шта ња оти шао у до бро во љач ке или чет нич ке је-
ди ни це.12 Сем то га, као ка зна за оне ко ји ни су хте ли да се пре ва спи та ју, 
сле ди ло је сла ње у кон цен тра ци о ни ло гор,13 што је ин ди рект ни до каз да 
За вод ни је био ло гор у уоби ча је ном сми слу. Све ово ука зу је да се ра ди ло 
о вр ло спе ци фич ној, чак је дин стве ној уста но ви. У су шти ни, она је сле-
ди ла исте вас пит не ци ље ве као обич не шко ле у Не ди ће вој Ср би ји, са мо 
у не што стро жим усло ви ма – бу ду ћи да се ра ди ло о „про бле ма тич ној“ 
омла ди ни, из ме ђу 14 и 25 го ди на ста ро сти. Исто вре ме но, пе да го шки 
при ступ тој омла ди ни је, баш због ње не спе ци фич но сти, био суп тил ни-
ји: про у ча ва ла се ина че за бра ње на марк си стич ка ли те ра ту ра,14 до ста се 
по ла га ло на ди ску си је, бор бу ми шље ња и убе ђи ва ње.15 На осно ву све га, 
би ло би за и ста те шко ре ћи ко ја ком по нен та је – иде о ло шко-по ли тич ка 
или ху ма ни тар на – би ла ме ро дав ни ја. Ако се узме да је упу ћи ва ње у За-

1 АС, БИА, II/50; М. Ни ко ло ва, н.д., 72-78; М. Кр стић, н.д., 131-133.
2 М. Ни ко ло ва, н.д., 79; Б. Жорж. н.д., 21, 55, 70; М. Пи вац, н.д., 70.
3 АС, БИА, II/50; М. Ни ко ло ва, н.д., 74; Б. Жорж, н.д., 124.
4 М. Ни ко ло ва, н.д., 79; Б. Жорж, н.д., 124.
5 АС, БИА, II/50; М. Ни ко ло ва, н.д., 49; Б. Жорж, н.д., 55, 68, 109; М. Пи вац, н.

д., 70.
6 Б. Н. Ко стић, н.д., 90; Б. Жорж, н.д., 55.
7 М. Ни ко ло ва, н.д., 44; М. Бор ко вић, SKOJ, 226.
8 ВА, Нћа, к. 34A, ф. 1, д. 51, 52; Б. Н. Ко стић, н.д., 92, 94; М. Ни ко ло ва, н.д., 

86; М. Бор ко вић, СКОЈ, 227.
9 АС, БИА, II/50; Б. Жорж, н.д., 54.
10 Б. Жорж, н.д., 124, 140, 148
11 Исто, 330-331, 333-334; М. Бор ко вић, СКОЈ, 228.
12 М. Кр стић, н.д., 266; М. Пи вац, н.д., 77; Б. Н. Ко стић, н.д., 92; М. Ни ко ло ва, 

н.д., 85; Б. Жорж, н.д., 125, 140, 325. Пре ма Бор ко ви ћу, ве ћи на пи то ма ца је оста ла до-
след на сво јим ко му ни стич ким убе ђе њи ма (М. Бор ко вић, СКОЈ, 228). Он не на во ди на 
осно ву че га то твр ди. Кр стић бо ље до ку мен ту је по ло ви чан успех За во да, али ни он не 
да је до ка за да је ве ћи на ис тра ја ла у сво јим опре де ље њи ма (М. Кр стић, н.д., pas sim).

13 М. Ни ко ло ва, н.д., 50; Б. Жорж, н.д., 145.
14 М. Ни ко ло ва, н.д., 71.
15 Исто, 66-69.
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вод за и ста спа сло око 1.200 омла ди на ца го ре суд би не, он да би се мо жда 
пред ност мо гла да ти овој дру гој.

По ред из бе гли ца, по себ на па жња ко ла бо ра ци о ни стич ких вла сти 
би ла је усме ре на пре ма рат ним за ро бље ни ци ма.1 Већ је Аћи мо вић, у име 
Са ве та ко ме са ра, мо лио да се срп ски вој ни ци не од во де у Не мач ку у за-
ро бље ни штво, не го пу сте ку ћа ма, као што је то би ло у Грч кој.2 Као и у 
слу ча ју из бе гли ца, њи хов та чан број ни је по знат.3 У сва ком слу ча ју, ра-
ди ло се о ве ли ком бро ју љу ди, чи јим од су ством је би ло по го ђе но ве о ма 
мно го по ро ди ца. Из то га је по ти ца ла и при род на по тре ба срп ских вла сти 
да учи не не што за рат не за ро бље ни ке и њи хо ве фа ми ли је. У прак си су 
нај ви дљи ви ја би ла на сто ја ња вла де упе ре на ка осло бо ђе њу за ро бље них 
офи ци ра. За то је по сто ја ло ви ше раз ло га. Пре све га, Ми лан Не дић и не-
ко ли ко ње го вих нај бли жих са рад ни ка су би ли про фе си о нал ни офи ци ри, 
док је ве ли ки део оста лих та ко ђе имао офи цир ске чи но ве у ре зер ви. Због 
те ста ле шке ве за но сти, Не ди ћу су за ро бље ни офи ци ри би ли по себ но 

1 За ни мљи во је да је на чел ник Шта ба Вр хов не ко ман де на кра ју крат ко трај ног 
Април ског ра та, ге не рал Ка ла фа то вић, на ло жио баш Не ди ћу да, са не ка да шњим ми-
ни стром ино стра них по сло ва Цин цар-Мар ко ви ћем, пре го ва ра са не мач ком ко ман дом 
о то ме да ју го сло вен ски рат ни за ро бље ни ци не бу ду од ве де ни у Не мач ку. На рав но да 
по бед ни ци о то ме ни су хте ли ни да чу ју (Ми лен ко Ва со вић, Ан ђел ка Цви јић, Милан
Недић:Живот,говори,саслушања, Бе о град 1991, 224; М. Сте фа но вић, н.д., 106). У 
Ср би ји је, упр кос то ме што ве ли ки број ни је по ште ђен од во ђе ња у роп ство, ипак остао 
ве ћи део не ка да шњих вој ни ка, од но сно око 360.000, ко ји су се во ди ли као „за ро бље ни-
ци на од су ству“ (З. Ја ње то вић, Ускладусанасталомпотребом.., 81). Вер махт је већ 
имао пла но ве о на ци о нал ном и про фе си о нал ном раз вр ста ва њу ју го сло вен ских рат них 
за ро бље ни ка (Д. Алек сић, н.д., 121).

2 Б. Н. Ко стић, н.д., 20.
3 По раз ли чи тим из во ри ма, то ком Април ског ра та је у ру ке си ла Осо ви не па ло 

из ме ђу 375.000 и 398.000 ју го сло вен ских вој ни ка (Б. Пе тра но вић, Србија.., 108; Исти, 
ИсторијаЈугославије.., I, 402). По сле рат ни ју го сло вен ски из во ри го во ре о 200.000 вој-
ни ка и 12.000 офи ци ра (Ми ле Бја ла јац, Пре драг Три фу но вић, Измеђувојскеиполи-
тике.БиографијагенералаДушанаТрифуновића1880-1942, Бе о град–Кру ше вац 1997, 
272; Dra gan Cvet ko vić, „Stra da nje pri pad ni ka voj ske Kra lje vi ne Ju go sla vi je iz Hr vat ske u 
za ro blje nič kim lo go ri ma“, у: Hans-Ge org Fleck, Igor Gra o vac (ur.), Dijalogpovijesničara-
istoričara, 8, Za greb 2004, 371). По сле от пу шта ња при пад ни ка дру гих на ци о нал но сти, 
сем Ср ба и Сло ве на ца, у ју ну 1941. го ди не је у не мач ким ру ка ма би ло још 181.258 за ро-
бље ни ка, од че га око 90% Ср ба. Ме ђу за ро бље ни ци ма је би ло 13.559 офи ци ра (Jo zo To-
ma se vich, ČetniciuDrugomsvjetskomratu, Za greb 1979, 78; Заробљенианепокорени.За-
писибившихратнихзаробљеника1941-1945, Бе о град 1990,. 8). Кра јем сеп тем бра 1941. 
го ди не, Срп ско дру штво Цр ве ног кр ста је рас по ла га ло по дат ком о 175.000 срп ских рат-
них за ро бље ни ка (ВА, Нћа, к. 1a, ф. 1, д. 13). По Хол му Зунд ха у зе ну, ме ђу њи ма је би ло 
око 35.000 Ср ба са те ри то ри је НДХ (Holm Sund ha us sen, WirtschaftsgeschichteKroatiens
imnationalsozialistischenGroßraum1941-1945.DasScheiterneinerAusbeutungsstrategie, 
Stut tgart 1983, 181). И ови бро је ви, иако не са свим пре ци зни, омо гу ћа ва ју да се са гле да 
гу би так ко ји је оку пи ра на Ср би ја пре тр пе ла, а ко ји се од ра жа вао на све аспек те жи во та, 
у пр вом ре ду на при вре ду.

Зоран Јањетовић
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бли ски. По ред то га, за раз ли ку од за ро бље них ре до ва и под о фи ци ра, ко-
ји су би ли ра су ти по це лом Рај ху као при нуд ни рад ни ци у по љо при вре ди 
или ин ду стри ји,1 офи ци ри су ма хом би ли кон цен три са ни у све га не ко ли-
ко ло го ра.2 Ово је омо гу ћа ва ло лак ше одр жа ва ње ве зе с њи ма. Не ди ће во 
ин те ре со ва ње за за ро бље не офи ци ре и вој ни ке, ме ђу тим, ни је би ло са мо 
ста ле шко или сен ти мен тал но – као што ће мо уско ро по ка за ти. Сем то га, 
оно је ис кљу чи ва ло бри гу за за ро бље ни ке ко му ни сте и Је вре је.3

Већ у ок то бру 1941. го ди не, Не дић је тра жио да се усло ви жи во-
та за ро бље ни ка по пра ве.4 Ње го ва вла да је ор га ни зо ва ла сла ње па ке та и 
пи са ма за ро бље ни ци ма пре ко Цр ве ног кр ста,5 иако је ге не рал ни опу но-
мо ће ник за при вре ду био про тив то га, јер су гра ђа ни сво јим за ро бље ним 
ро ђа ци ма сла ли су хо ме сна те про из во де и кан ти це са ма шћу – што су 
гра ђа ни Хи тле ро вог „хи ља ду го ди шњег Рај ха“ мо гли са мо да са ња ју.6 За-
ро бље ни ци ма ко ји ма род би на ни је мо гла да ша ље па ке те, сла ла је срп ска 
вла да, за шта је Не дић за ду жио ин тен дант ског ге не ра ла Сте ва на Пе ши-
ћа.7 Кра ков пи ше о хе рој ским на по ри ма Не ди ћа да, упр кос са о бра ћај ним 
те шко ћа ма и не до стат ку ва го на, ша ље па ке те – што му је на вод но ус пе ло 
до кра ја оку па ци је.8

Ни су за бо ра вље не ни по ро ди це за ро бље ни ка ко је су оста ле без 
хра ни те ља. Осно ва ни су од бо ри ко ји су при ку пља ли по моћ за њих: за 
це лу Ср би ју био је над ле жан Срп ски од бор, док су по окру зи ма и сре зо-
ви ма по сто ја ли окру жни, од но сно сре ски.9

Као што је ре че но, Не дић је по себ ну па жњу по све тио ко ле га ма 
офи ци ри ма, и то не са мо из ал тру и стич ких по бу да. Он је од ге не ра ла 

1 Der Ar be it se in satz im De utschen Re ich, 5, 1943, 50.
2 Нај ве ћи су би ли Офлаг XI II Б у Нир нбер гу, у ко јем се до сеп тем бра 1942. го-

ди не оку пи ло 9.350 ју го сло вен ских офи ци ра, и Офлаг VI Ц у Осна бри ку, у ко јем је 
1941/42. би ло око 2.100 офи ци ра (Заробљенианепокорени.., 363).

3 AJ, 110, 593/643.
4 Б. Ди ми три је вић, н.д., 312; М. Бор ко вић, МиланНедић, 110.
5 ВА, Нћа, к. 1A, ф. 1, д. 13; Б. Ди ми три је вић, н.д., 313; М. Бор ко вић, Контра-

револуција..,I, 187.
6 Ви дев ши шта се све ша ље, Ној ха у зен је, на вод но, за бра нио да ље по шиљ ке, па 

је Не дић још два пу та мо рао да ин тер ве ни ше код ко ман ду ју ћег ге не ра ла да се па ке ти 
мо гу сла ти. На вод но је ус пео, али уз услов да срп ске вла сти из ли фе ру ју не мач ким од-
ре ђе ну ко ли чи ну ма сти (С. Кра ков, н.д., I, 314-315; М. Бор ко вић, Контрареволуција.., 
I, 188).

7 С. Кра ков, н.д., I, 315.
8 С. Кра ков, н.д., I, 316; М. Бор ко вић, МиланНедић, 109-110. По све до че њу јед-

ног бив шег за ро бље ни ка, по шиљ ке хра не су 1941. го ди не иза зва ле оду ше вље ње ло го-
ра ша (П. Мар ти но вић Ба ји ца, н.д., 508).

9 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 188.
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Дан кел ма на већ по чет ком сеп тем бра 1941. го ди не тра жио за ме ну за ро-
бље ни ка, тј. од во ђе ње у за ро бље ни штво оних ко ји су би ли у Ср би ји а 
ни су се ода зва ли Не ди ће вом по зи ву да сту пе у ње го ве ору жа не сна ге 
ко је је тре ба ло да угу ше уста нак, а пу шта ње офи ци ра ста ри јих од 55 
го ди на, као и ле ка ра, апо те ка ра, ин же ње ра и дру гих струч ња ка. Дан кел-
ман је од го во рио да не мач ке вла сти у Ср би ји ни су за то над ле жне, а др 
Тур нер је ука зао да је ствар ма ло из глед на, јер су по не мач ким за ко ни ма 
под о фи ци ри би ли вој ни об ве зни ци до 60 го ди на, а офи ци ри до жи вот но. 
И не мач ка вр хов на ко ман да је од би ла зах тев, јер је Не ди ћа сма тра ла не-
по у зда ним. 1 Не дић је, да кле, био спре ман да се за ло жи за ко ле ге офи-
ци ре, али је од њих оче ки вао и про тив у слу ге. Ако они на то ни су би ли 
спрем ни, био је осве то љу бив. Та ко је, на вод но на ње гов зах тев, кра јем 
1941. и по чет ком 1942. го ди не, Ге ста по по хап сио око 1.200 офи ци ра ко-
ји су од би ли да се ста ве на рас по ла га ње вла ди ним ору жа ним сна га ма.2 
Кра јем ја ну а ра 1942. го ди не, тра жио је од Не ма ца хап ше ње још 600 офи-
ци ра – ве ро ват но из истих раз ло га – али је не мач ка слу жба без бед но-
сти по хап си ла и по сла ла у за ро бље нич ке ло го ре са мо 196.3 У на по ру 
да осло бо ди рат не за ро бље ни ке, сва ка ко по ли тич ки по доб не, Не дић је у 
ма ју 1943. пред ло жио да, по узо ру на Фран цу зе, за сва ког осло бо ђе ног 
за ро бље ни ка по ша ље у Не мач ку по два рад ни ка.4 Тре ба прет по ста ви-
ти да би до бар део тих рад ни ка чи ни ле при ста ли це НОП-а, Ци га ни и 
при пад ни ци дру гих не по жељ них гру па. Ка ко год би ло, Нем ци су би ли 
спрем ни да раз мо тре ову вр сту тр го ви не, али су на кра ју ипак од у ста ли,5 
ве ро ват но стра ху ју ћи да осло бо ђе ни за ро бље ни ци не оја ча ју уста ни ке, 
од но сно да се не ума њи обим рад не сна ге ко ја је ра ди ла за не мач ке по-
тре бе у са мој Ср би ји.

Не дић је био спре ман и да ма ни пу ли ше рат ним за ро бље ни ци ма 

1 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 189-190. Не мач ке вла сти су би ле спрем не 
да пу сте са мо оне за ро бље ни ке ко ји су би ли нео п ход ни срп ској при вре ди. На са слу ша-
њу по сле ра та, Не дић је ре као да из гле да да је Љо тић пре пра вио спи ско ве офи ци ра ко је 
је тре ба ло пу сти ти, те су се на тај на чин у зе мљу вра ти ли не ки мла ди љо ти ћев ци (Ва, 
Нча, к. 1, ф. 7, д. 16). Ко сти ће ва тврд ња о не мач ком обе ћа њу да ће кра јем 1941. го ди не 
пу сти ти 50.000 за ро бље ни ка, по све му су де ћи је чи ста ле ген да (Б. Н. Ко стић, н.д., 69). 
Исто ва жи за тврд њу Ста ни сла ва Краковa да је још пре 20. ок то бра 1941. го ди не обе ћа-
но пу шта ње 70% за ро бље ни ка – од че га се, на вод но, од у ста ло због раз ма ха устан ка (С. 
Кра ков, н.д., I, 313).

2 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 190.
3 М. Бор ко вић, МиланНедић, 206.
4 З. Ја ње то вић, Ускладусанасталомпотребом, 85. У то вре ме, у Рај ху је ра ди-

ло 94.000 срп ских рат них за ро бље ни ка (Исто, 80).
5 Schlarp, н.д., 149.
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ка ко би се би оја чао по ли тич ки по ло жај. Ми лан Аћи мо вић је, као ње гов 
иза сла ник, об и шао Офлаг XI II Б у Нир нбер гу да би по ка зао бри гу срп-
ске вла де за за ро бље не офи ци ре. Са со бом је до нео и из ја ву са ста вље ну 
у Бе о гра ду, ко јом офи ци ри по др жа ва ју вла ду Ми ла на Не ди ћа, осу ђу ју 
„ко му ни стич ке из ро де“ и по зи ва ју на род да ста не уз вла ду. Офи ци ри су 
из ра зи ли спрем ност да до ђу у Ср би ју и да се ста ве на рас по ла га ње срп-
ској вла ди у бор би про тив уста ни ка. Из ја ву је 15. но вем бра пот пи са ло 
96% од око 9.000 офи ци ра у том ло го ру. Пот пи си ва њу је прет хо дио од-
ре ђе ни при ти сак, а по сле пот пи си ва ња де кла ра ци је, ни ко од офи ци ра, а 
по себ но ге не ра ла, ни је хтео да се вра ти у Ср би ју, јер ни су же ле ли да им 
ко ман ду ју би ло Не дић, би ло Дра жа Ми ха и ло вић.1 Не мач ке вла сти су, 
пак, са сво је стра не по ка за ле да су би ле спрем не да пу сте са мо ма ли број 
за ро бље ни ка – офи ци ра и вој ни ка – и то по пра ви лу оне са де бе лом пре-
по ру ком, као и ста ре и те шко бо ле сне.2 По Не ди ће вој из ја ви да тој по сле 
ра та, по сле Нир нбер шке из ја ве је пу ште но око 1.200 офи ци ра, ко ји су се 
ста ви ли на рас по ла га ње срп ској вла ди.3 Из гле да да Бор ко вић ис прав но 
за кљу чу је да је ве ро ват но би ла реч о „за ме ни“ ло јал них офи ци ра не ло-
јал ни ма, ко ји су, та ко ђе не ду го по сле Нир нбер шке из ја ве, по хап ше ни. 
Из гле да да је по след њи по ку шај да се осло бо ди ве ћи број рат них за ро-
бље ни ка учи њен кра јем апри ла 1944. го ди не, ка да је де ле га ци ја од три 
офи ци ра Срп ског до бро во љач ког кор пу са об и шла ви ше за ро бље нич ких 
ло го ра у Не мач кој, вр бу ју ћи овог пу та вој ни ке за СДК – бу ду ћи да се 
при нуд но ре гру то ва ње у Ср би ји ни је по ка за ло по себ но успе шним. Тај 
по ку шај је ини ци ра ла не мач ка ко ман да Ју го и сто ка, ко ја је пред ло жи ла 
ја ча ње СДК, а Хи тлер је на ред ног ме се ца то одо брио.4 То је ука зи ва ло на 
по ве ре ње ко је су Нем ци има ли у до бро вољ це, али и на све ло ши ју вој-
ну си ту а ци ју у ко јој се на ла зи ла Не мач ка. У то вре ме је Не дић тра жио 
вој ни ке и офи ци ре из за ро бље нич ких ло го ра и за по ја ча ње сво је гар де. 
Ко ман дант СДК, Ко ста Му шиц ки, пред ло жио је ко ман дан ту Ју го и сто ка 
Фел бе ру да та кви до бро вољ ци пр во про ве ду је дан до два ме се ца у по-

1 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 192-193; М. Бје ла јац, П. Три фу но вић, н. д., 
262-263; Заробљенианепокорени, 106-108, 204, 350-351; Б. Ди ми три је вић, н.д., 312; С. 
Кра ков, н.д., I, 308-312.

2 М. Сте фа но вић, н.д., 172-173; Б. Н. Ко стић, н.д., 69; М. Бор ко вић, Контра-
револуција.., I, 194. У зе мљу се до 1944. го ди не у ви ше тран спор та вра ти ло око 1.700 
вој ни ка и офи ци ра (М. Бор ко вић, МиланНедић, 111; Б. Ди ми три је вић, н.д., 313).

3 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., I, 194. У ма ју 1942. го ди не, гру па де сно ори-
јен ти са них офи ци ра у Офла гу VI Ц у Осна бри ку, ор га ни зо ва ла је пот пи си ва ње тзв. 
Осна бри шке из ја ве, ко јом су за ро бље ни офи ци ри ну ди ли сво је услу ге вла ди Ми ла на 
Не ди ћа (Заробљенианепокорени, 411).

4 М. Сте фа но вић, н.д., 270-271; М. Бор ко вић, Контрареволуција.., II, 289.
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ли тич ком ка ран ти ну, док се не утвр ди њи хо ва по у зда ност. Због не си гур-
но сти у по ли тич ку ло јал ност, не мач ке вла сти су при ста ле да пу сте са мо 
200-300 под о фи ци ра и офи ци ра, ко ји су се то ком ју на и ју ла те го ди не 
вра ти ли у Ср би ју.1 У сва ком слу ча ју, овај по ку шај је, мно го ви ше не го 
прет ход ни, имао ути ли тар ну а не до бро твор ну свр ху.

Да је Не ди ће во за у зи ма ње за за ро бље не офи ци ре би ло и те ка ко 
се лек тив но и, у крај њој ли ни ји, у функ ци ји ње го ве по ли ти ке, све до чи и 
ње го во пи смо ге не ра лу Ба де ру од 22. ју на 1942. го ди не, у ко ме он скре ће 
па жњу на за ро бље не офи ци ре Је вре је и ко му ни сте, ко ји на вод но ро ва ре 
у Офла гу VI Ц у Осна бри ку. Не дић је тра жио да се ти офи ци ри као опа-
сни изо лу ју – што је и учи ње но.2 Исто та ко, 1944. го ди не, тра жио је да 
се три де се так офи ци ра по врат ни ка, сим па ти зе ра НОП, из дво ји.3 Та кви, 
без об зир ни ге сто ви се мо гу раз у ме ти са мо у кон тек сту то тал ног ра та, ко-
ји не по зна је раз ли ку из ме ђу фрон та и по за ди не, иде о ло шке и ору жа не 
бор бе, до мо ви не и ту ђи не. Не ди ћев ма ни хеј ски на чин ми шље ња, у ко ме 
је би ло ме ста са мо за „пра ве“ Ср бе на јед ној и ко му ни сте и све дру ге не-
при ја тељ ске Ср бе, Је вре је и не ср бе на дру гој стра ни,4 во дио га је не са-
мо до вер бал них из ли ва мр жње, већ и до ова ко не до стој ног пот ка зи ва ња 
рат них за ро бље ни ка.

На сто ја ња Са ве та ко ме са ра и вла де Ми ла на Не ди ћа да убла же 
пат ње срп ског на ро да про из ла зи ла су из си ту а ци је ство ре не Април ским 
ра том. Она су би ла усло вље на чи ње ни цом стра да ња Ср ба у оку пи ра ној 
Ср би ји и ван ње, људ ском по тре бом да им се по мог не, али и на ци о на ли-
змом и по тре бом за учвр шћи ва њем соп стве ног ле ги ти ми те та пред на ро-
дом. При том су мо гућ но сти за по моћ би ле огра ни че не због кон стант не 
не мо ћи срп ске ад ми ни стра ци је, ко ја је то ком це лог тра ја ња оку па ци је 
би ла без ствар не вла сти.5 Ово је, уз оп шту ма те ри јал ну оску ди цу, знат-
но огра ни ча ва ло мо гућ но сти ко ла бо ра ци о ни стич ких вла сти да по мог ну 

1 М. Бор ко вић, Контрареволуција.., II, 291-292.
2 ВА, Нћа, к. 1, ф. 7, д. 16; JevrejiizJugoslavijeratnivojnizarobljeniciuNemač-

koj.Spomen-album,polavekaodoslobođenja1945-1995, Tel Aviv 1995, 41; Заробљениа
непокорени, 362; М. Бор ко вић, M.Nedić, 112-113.

3 Ва, Нћа, к. 1, ф. 7, д. 16.
4 Ва, Нћа, к. 25, ф. 6, д. 10. То ком дру ге по ло ви не 1941. го ди не, због њи хо ве 

са рад ње са пар ти за ни ма, у њих је убра јао и Ми ха и ло ви ће ве чет ни ке (П. Мар ти но вић 
Ба ји ца, н.д., 253).

5 Ma dajczyk, н.д., 461; Schlarp, н.д., 151-152; М. Бор ко вић, МиланНедић, 121, 
145; Д. Алек сић, н.д., 138, 140. Алек сић кон ста ту је да не мач ке вла сти не са мо што ни су 
ја сно раз гра ни чи ле над ле жно сти не мач ких и срп ских вла сти, већ ни су ни по што ва ле 
про пи се ко је су ко ла бо ра ци о ни стич ке вла сти до не ле са не мач ким одо бре њем или по 
не мач ком на ло гу (Исто, 141).
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срп ском жи вљу.1 Њи хов ан ти се ми ти зам и ксе но фо би ја2 су би ла уну тра-
шња огра ни че ња њи хо вог де ло ва ња, од но сно оне ни су де ло ва ле из оп-
ште ху ма ни а тич ких по бу да и бри ге за це ло куп но ста нов ни штво Ср би је.3 
Упр кос то ме, оста је чи ње ни ца да су срп ске вла сти ус пе ле да у не ким 
слу ча је ви ма спре че или ума ње не мач ке ме ре од ма зде.4 Не до вољ но ефи-
ка сним се по ка за ло за ла га ње за Ср бе из ван оку пи ра не Ср би је, јер не мач-
ки ор га ни у Ср би ји ни су би ли над ле жни за те ри то ри је ван свог оку па ци-
о ног под руч ја, а Хи тлер ни је же лео да ути че на сво је са ве зни ке у ко рист 
омра же них Ср ба. Иако су ме ре ко ла бо ра ци о ни стич ких вла сти ус пе ле да 
до не кле убла же пат ње на ро да, то ни је мо гло да ума њи не за до вољ ство 
ста нов ни штва, ни ти су опи са не ме ре има ле моћ да вла сти ма оја ча ју ле-
ги ти ми тет у срп ским ма са ма.5 Због све га, срп ска вла да под оку па ци јом 
је би ла тра гич на ма ри о не та6 у тра гич ној зе мљи, а ње на до стиг ну ћа на 
по љу ублжа ва ња пат њи срп ског на ро да ли ми ти ра на објек тив ним, али и 
соп стве ним огра ни че њи ма.

1 По оце ни Јо ха на Ви шта (ко ји је био са вре ме ник и све док зби ва ња), Не ди ћу је 
ипак ус пе ло да ис по слу је не ке олак ши це за срп ско ста нов ни штво (Jo hann Wu escht, Ju-
goslawienunddasDritteReich.EinedokumentierteGeschichtederdeutsch-jugoslawischen
Beziehungenvon1933bis1945, Stut tgart 1969, 138).

2 Ми ни стар по љо при вре де Бо го љуб Ку јун џић ре као је на збо ру у Ужи цу 21. 
апри ла 1942. „ти не из бро ја ни гро бо ви нам ка жу да ни је брат мио ма ко је ве ре био, не го 
да не ма бра та док не ро ди мај ка.“ (ВА, Нћа, к. 29, ф. 2, д. 16).

3 Ви де ли смо да су им и бри гу о про те ра ним Сло вен ци ма на мет ну ли Нем ци.
4 Кра ков по гре шно Не ди ћу при пи су је за слу гу за уки да ње ма сов них од ма зди 

кра јем 1943 (С. Кра ков, н.д., II, 472), до че га је до шло по Хи тле ро вом на ло гу а Ној ба-
хе ро вом на го во ру (Уп. В. Гли шић, н.д., 206, 208; В. Ка зи ми ро вић, н.д., 141; Б. Ди ми-
три је вић, н.д., 329).

5 ВА, Нћа, к. 22, ф. 2, д. 31; ф. 4, д. 23; ф. 6. д. 58; ф. 7, д. 21, 23; к. 23, ф. 1, d . 
17; ф. 4, д. 24; ф. 5, д. 39; Н. Ми ли ће вић, Д. Ни ко ди је вић, н.д., 474, 539, 612, 714-715. 
Ба ји ца ка же да је на род био упра во оду ше вљен по ста вља њем Не ди ћа (П. Мар ти но вић 
Ба ји ца, н.д., 158). Дру ги из во ри го во ре да је он на из ме нич но ви ђен као из дај ник и као 
му че ник (А. Вој но вић, н. д., 104, 135, 137-138, 199). Тврд ње не ких про не ди ћев ских 
ауто ра да је на род био ве о ма за до во љан учин ком Не ди ће ве по ли ти ке (Б. М. Ка ра пан-
џић, н.д., 147, 153) пред ста вља ју про па ганд ну лаж. Из ве шта ји сре ских и окру жних 
на чел ни ка го во ре о ло јал но сти и ре ла тив ном за до вољ ству – под да тим окол но сти ма, и 
то не увек и сву да (ВА, Нћа, к. 23, ф. 2, д. 23; к. 28, ф. 2, д. 27). Не по пу лар не ме ре – као 
што су стре ља ња ко ја је мо ра ла да из вр ша ва и срп ска по ли ци ја (М. Бор ко вић, Контра-
револуција.., I, 326-327), па ље ње по је ди них се ла од стра не Пе ћан че вих чет ни ка (Исто, 
320) или за пле на жи та од стра не СДС (АС, БИА I/155; К. Ни ко лић, н.д., 233-234; Мла-
ден Ј. Жу јо вић, Ратнидневник,II,ЈугославијауДругомсветскомрату, Вр њач ка Ба ња 
2004, 44-45), сва ка ко ни су мо гле да по диг ну углед ко ла бо ра ци о ни стич ких вла сти (Уп. 
и Холм Зунд ха у сен, ИсторијаСрбијеод19.до21.века, Бе о град 2008, 365).

6 Schlarp, н.д., 152.
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Sum mary

PO LI TI CAL AND HU MA NI TA RIAN ME A SU RES OF THE COL LA BO RA TI O NIST 
AUT HO RI TI ES IN SER BIA 19411944 AIMED AT RE LI E VING THE SUF FE RING 

OF THE SER BIAN PE O PLE

Af ter the di smem ber ment of Yugo sla via, the Ser bian pe o ple in Ser bia and in the ne-
ig hbo ring ter ri to ri es fo und them sel ves in ex tre mely dif fi cult si tu a tion. The pa per de als with 
the at tempts of the col la bo ra ti o nist aut ho ri ti es at al le vi a ting the suf fe ring of the Serbs who 
we re the so le su bject of the ir ca re.

The me a su res un der ta ken fell in to two ba sic gro ups. On the one hand, they we re 
po li ti cal and on the ot her hu ma ni ta rian. Among the po li ti cal ones, at tempts at bro a de ning 
Ser bian bor ders, i.e. an ne xing ne ig hbo ring, Ser bian-in ha bi ted ter ri to ri es, had a ma jor sig-
ni fi can ce. In that way the sta te ter ri tory wo uld be en lar ged and the lo cal Serbs sa ved from 
per se cu ti ons. The se at tempts fa i led due to op po si tion of Ger man aut ho ri ti es and the ir al li es.

Furt her po li ti cal me a su res com pri sed ple as and pro tests be ca u se of per se cu tion of 
the Serbs out si de of Ser bia and in ter ces si ons with the Ger man aut ho ri ti es in Ser bia aimed at 
stop ping or re du cing mass re ta li a ti ons. The se in ter ven ti ons we re very mo de ra tely suc cessful.

Among the pre do mi nantly hu ma ni ta rian me a su res ta king ca re of so me 400.000 re-
fu ge es and ex pel le es sho uld be na med first. Alt ho ugh the pro blem ca me abo ut due to the war 
and the shel te ring of the re fu ge es and ex pel le es was or de red by the Ger mans, the me rits of 
the Ser bian col la bo ra ti o nist aut ho ri ti es sho uld not be un de re sti ma ted. Me a su res at sa ving the 
chil dren, many of them re fu ge es, in clu ded set ting-up orp ha na ges. Mo re con tro ver sial was 
the In sti tu te for Com pul sory Edu ca tion in Sme de rev ska Pa lan ka, a con cen tra tion camp-cum-
bo ar ding school for re e du ca tion of com mu nist youths that de spi te its du bi ta ble re pu ta tion 
pro bably sa ved li ves of so me 1.200 young pe o ple.

The col la bo ra ti o nist go vern ment al so to ok steps to aid so me 200.000 POWs in Ger-
man camps by sen ding pac ka ges and in ter ce ding for the ir re le a se. The lat ter was suc cessful 
only in few ca ses of loyal or very old, or in di spen si ble POWs. The in te rest of the Ser bian 
go vern ment in of fi cers in cap ti vity was not with no strings at tac hed eit her.
On the who le, the at tempts of the col la bo ra ti o nist aut ho ri ti es to help the Ser bian pe o ple we re 
not very suc cessful due to the ir very li mi ted po wers: the Ger mans did not want to ma ke any 
sig ni fi cant con ces si ons to the pup pet go vern ment they them sel ves had in stal led in or der to 
shift the ad mi ni stra ti ve bur den to them.

Из во ри и ли те ра ту ра

Ар хив Ју го сла ви је: фонд 110
Вој ни ар хив: фонд Не ди ће ва ар хи ва
Ар хив Ср би је: фонд БИА
Исто риј ски ар хив Бе о гра да: фонд BdS
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ТањаТУЛЕКОВИЋ
Јав на уста но ва „Спо мен-под руч је До ња Гра ди на“

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА У ДО ЊОЈ ГРА ДИ НИ

 Ап стракт: У овом тек сту је дат пре глед ис тра жи ва ња на под руч ју нај-
ве ћег стра ти шта кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац, у До њој Гра ди ни, по чев 
од ма њих, по вр шних ис тра жи ва ња 1945. го ди не, па све до да на шњих да на. По-
чет ком ше зде се тих го ди на, ис тра жи ва ња су вр ши ле не струч не еки пе, са ста-
вље не од чла но ва СУБ НОР-а, да би 1963-1965. го ди не на те рен иза шле еки пе 
мул ти ди сци пли нар ног ка рак те ра. Тек 1964. го ди не, исто ри о гра фи ја по чи ње да 
ко ри сти ре зул та те ан тро по ло ги је. Авио-сни ма ња су вр ше на од 1945. го ди не.

 Кључ не ри је чи:ис тра жи ва ње, авио-сни ма ње, ис ко па ва ње, сон ди ра-
ње.

Пр ва, ма ња ис тра жи ва ња у ја се но вач ком ло го ру оба ви ла је Зе-
маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње рат них зло чи на оку па то ра и 
до ма ћих из дај ни ка 1945. го ди не. На осно ву та да шњих ис тра жи ва ња, ис-
так ну то је да та чан број жр та ва кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац ни је 
мо гу ће утвр ди ти, а про це ње но је да их је би ло из ме ђу 500 и 600 хи ља да.1

Пр во па но рам ско авио-сни ма ње кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но-
вац из вр ше но је 1945. го ди не. Сни ма њем је об у хва ћен сје вер ни дио ло-
го ра. Ме ђу тим, сним ци До ње Гра ди не ни су на ђе ни.

Ју го сло вен ско рат но ва зду хо плов ство сни ми ло је ток ри је ке Са ве 
1946. го ди не. Сни ма ње је об у хва ти ло и под руч је од Кра пја до Ста ре Гра-
ди шке. Не га ти ви ко ји по кри ва ју ве ћи дио До ње Гра ди не ни су про на ђе-
ни. Аеро сни мак број 702, на чи њен те го ди не, има не про цје њи ву ври јед-
ност. На ње му су иден ти фи ко ва не три ја сно уоч љи ве ло ка ци је са ма сов-
ним гроб ни ца ма и ви ше ло ка ци ја на ко ји ма је њи хо во по сто ја ње мо гу ће.

1Zločiniu logoruJasenovac, Ze malj ska ko mi si ja Hr vat ske za utvr đi va nje zlo či na 
oku pa to ra i nji ho vih po ma ga ča, Za greb 1946, 25.
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Пр во фо то гра ме триј ско пан хро мат ско сни ма ње ши рег под руч ја 
ло го ра Ја се но вац из вр шио је За вод за фо то гра ме три ју из Бе о гра да 1957. 
го ди не.

СУБ НОР Бо сан ске Ду би це је 15. но вем бра 1961. го ди не от крио 
три ма сов не гроб ни це у До њој Гра ди ни. Ис ко па ва ња су оба ви ли Ђу ран 
Ар се нић, Ва со Тр ку ља, Ми лош Ра ду ло вић и Дур сум Тер зић.1

Отво ре на ма сов на гроб ни ца у До њој Гра ди ни

То ком пр вог ис ко па ва ња, про на ђе но је 17 људ ских ло ба ња на јед-
ном ква драт ном ме тру. Ло ба ње су би ле про би је не и по лу па не, што ука-
зу је на то да су жр тве ли кви ди ра не ту по-твр дим пред ме том (ма љем). 
Ко сти удо ва су та ко ђе би ле по ло мље не. То је због то га што су гроб ни це 
ва ља не ваљ ком.

У дру гом ис ко па ва њу су на ђе не ку ха не ко сти, а у тре ћем па ље-
ви не жр та ва.

Људ ске ло ба ње у ма сов ној гроб ни ци у До њој Гра ди ни

1 Ra do mir Bu la to vić, KoncentracionilogorJasenovac, Sa ra je vo 1990, 174.

Тања Тулековић
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По ред ске ле та су про на ђе ни и лич ни пред ме ти жр та ва: одје ћа, 
обу ћа, лон чи ћи итд. Лич ни пред ме ти ука зу ју на то да ови љу ди ни су би-
ли ло го ра ши (јер би прет ход но би ли ски ну ти до го ле ко же и опљач ка ни), 
већ да су до ве де ни ди рект но из сво јих ку ћа. Углав ном су но си ли пред ме-
те за спре ма ње хра не (лон ци, лон чи ћи, но же ви, ка ши ке, ви љу шке итд.), 
пред ме те лич не хи ги је не (огле да ла, чет ки це за зу бе, че шље ве итд.). Уз 
одјев не пред ме те је про на ђен и лич ни на кит, по не гдје ко ји ду кат и но вац.

Лич ни пред ме ти жр та ва

У пе ри о ду од 1963. до 1965. го ди не, ор га ни зо ва на су мул ти ди-
сци пли нар на ис тра жи ва ња у До њој Гра ди ни. Не ке гроб не ја ме су би-
ле уоч љи ве – там ни ја по вр ши на тра ве из над оста та ка жр та ва. Ме ђу тим, 
мно ге ја ме ни је би ло мо гу ће уочи ти због то га што је мје шта ни ма се ла 
До ња Гра ди на би ло до зво ље но да зе мљу об ра ђу ју. По што је обич ним 
по сма тра њем об ра ди вих по вр ши на би ло не мо гу ће од ре ди ти гор ње по-
вр ши не гроб них ја ма, из вр ше но је бу ше ње тзв. „хо ланд ским свр длом“, 
што је оба вио Алојз Шер цељ. Он је про на шао нео т кри ве не гроб не ја ме и 
утвр дио прав це пру жа ња и ду жи не свих от кри ве них ја ма. Ге о де ти из Бо-
сан ске Ду би це су 1964. го ди не на тло црт До ње Гра ди не уцр та ли обрис 
сва ке гроб ни це.

Све до 1964. го ди не, исто ри о гра фи ја ни је ко ри сти ла ре зул та те 
ан тро по ло шких ис тра жи ва ња. Ова ис тра жи ва ња су по че ла сон да жним 
бу ше њи ма 9, а за вр ше на су 17. апри ла 1964. го ди не. Укуп но је на чи ње но 
130 бу шо ти на на 100 гроб ни ца.

Ис тра жи ва њи ма је утвр ђе но да у До њој Гра ди ни по сто је три ти па 
гроб ни ца:

– гроб ни це уби је них љу ди у сто је ћем ста ву,
– гроб ни це у ко је су до ве зе ни ле ше ви и
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– гроб ни це са ис ку ха ним ко сти ма жр та ва (ку ха ним у же ље зним 
ка за ни ма у До њој Гра ди ни) и са па ље ним ко сти ма.

На ве де ни ти по ви гроб ни ца ука зу ју на то да су у До њој Гра ди ни 
љу ди ма сов но уби ја ни, да су уста ше од жр та ва про из во ди ли са пун и да 
су по смрт ни оста ци ва ђе ни па спа љи ва ни или да су љу ди чак жи ви спа-
љи ва ни.1

Оста ци ко сти ју жр та ва су у ве ћи ни слу ча је ва ле жа ли у не ре ду, 
ске лет пре ко ске ле та, ве о ма ис пре пле те ни ме ђу соб но, у раз ли чи тим по-
ло жа ји ма и ни во и ма. Ле жа ли су она ко ка ко су па ли у ја му. Све окол но-
сти ука зу ју на то да су би ли уби је ни на иви ци гроб ни це.2

Со ци јал ну и ет нич ку струк ту ру жр та ва је би ло мо гу ће утвр ди ти 
на осно ву лич них и упо треб них пред ме та про на ђе них уз ске ле те у ма-
сов ним гроб ни ца ма. Оста ци одје ће, обу ће, на ки та и оста лих упо треб них 
пред ме та ука зу ју на то да ли су жр тве би ле се о ског (гу ме ни опан ци, гу-
ме не чи зме) или град ског по ри је кла.

Пол на струк ту ра је утвр ђи ва на кла сич ним ан тро по ло шким ме-
то да ма. Код сла бо очу ва них ске ле та, при утвр ђи ва њу по ла су би ли од 
по мо ћи оста ци ко се: ду жи на ко се, оста ци жен ских пле те ни ца и дје чи јих 
ки ки ца. Ко са је го то во уви јек би ла са чу ва на и др жа ла се ло бањ ских ко-
сти ју.

На кон ан тро по ло шких ис тра жи ва ња, оста ци људ ских ске ле та ис-
ко па ни из ја ма по но во су за ко па ва ни на истом мје сту. Сви пред ме ти про-
на ђе ни у ја ма ма су та ко ђе по но во за ко па ва ни на кон ис пи ти ва ња и еви-
ден ти ра ња. Је ди но је од ре ђен број ло ба ња, са ви дљи вим по вре да ма ко је 
су би ле узрок смр ти, оста вљен за Му зеј у Ја се нов цу, као и дио про на ђе-
них пред ме та: злат ни нов чи ћи, на кит, свад бе но пр сте ње, злат ни зу би и 
сл. Оста ци мо зго ва про на ђе ни у ло ба ња ма би ли су по сла ти у Ин сти тут 
фо рен зич ке ме ди ци не у Љу бља ни на да ља ис пи ти ва ња.

Мје шта ни се ла Гра ди на су би ли од во ђе ни ди рект но из сво јих ку-
ћа и кла ни но же ви ма или раз би ја њем ло ба ња ма љем на иви ци гроб ни-
це. У гроб ни це су уба ци ва ни са лич ним ства ри ма: но вац, по су де, шта ке, 
на о ча ле итд. То је би ло углав ном се о ско ста нов ни штво из Бо сне, што се 
мо гло за кљу чи ти по оста ци ма одје ће и вр сти пред ме та, срп ског пра во-
слав ног по ри је кла, су де ћи по кр сто ви ма ко ји су про на ђе ни уз њих.

Ја се но вач ке жр тве су би ле опљач ка не, те су про на ђе ни са мо оста-
ци њи хо ве одје ће, обу ће и по не ка ка ши ка. Не ри јет ко, чак ни то!

1 Исто, 189.
2 Исто, 245.

Тања Тулековић
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Ло ба ња же не из гроб ни це В 112, сон да 1, на ко јој је, у че о ном пред је лу, ви дљи ва по-
вре да на ста ла удар цем ту по-твр дог пред ме та

Фо то гра фи ја са ис тра жи ва ња из 1964. го ди не

Вој но-ге о граф ски ин сти тут је 1973. го ди не оба вио сни ма ње за 
по тре бе то по граф ске кар те у раз мје ри 1:9.000. Сни ма но је у ко лор тех-
ни ци. Об у хва ће но је 240км², од Ко стај ни ца до Ста ре Гра ди шке: под руч је 
ли је ве и де сне оба ле ри је ке Са ве, као и ли је ве и де сне оба ле ри је ке Уне, 
све до Хр ват ске и Бо сан ске Ко стај ни це. Ор га ни за ци ју ци је лог про јек та 
ура ди ла је ИНА про је кат из За гре ба, на че лу са др Ма рин ком Олу ји ћем.

Ге о дет ски за вод СР Сло ве ни је из Љу бља не оба вио је аеро сни-
ма ње До ње Гра ди не и ши рег под руч ја Ја се нов ца 1976. го ди не. Упо тре-
бље на је мул ти е мул зиј ска тех ни ка, што под ра зу мје ва исто вре ме но сни-
ма ње са че ти ри ка ме ре, у пан хро мат ској, ин фра цр ве ној, цр но-би је лој 
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и колор техници . На осно ву ка рак те ри сти ка ин фра сни ма ка и по да та ка 
до би је них упо ре ђи ва њем на ве де них тех ни ка, те ана ло ги јом пре ма мје-
сти ма по сто је ћих гроб ни ца, озна че на су сум њи ва мје ста – са ма њом и 
ве ћом вје ро ват но ћом по сто ја ња гроб ни ца. На тај на чин су уста но вље-
не по вр ши не од 13.425m² ве ће и 27.340m² ма ње вје ро ват но ће по сто ја-
ња гроб ни ца. По вр ши на по зна тих и оби ље же них гроб ни ца је из но си ла 
око 10.000m².1 По сли је иден ти фи ка ци је сум њи вих мје ста, при сту пи ло 
се сон ди ра њу у пе ри о ду од 25. ав гу ста до 5. сеп тем бра 1976. го ди не. На-
пра вље но је пре ко 1.000 бу шо ти на. Ова ис тра жи ва ња су оба вље на, при је 
све га, за то што су прет ход на ука зи ва ла на мо гућ ност от кри ва ња но вих 
ма сов них гроб ни ца, али и због то га што је тре ба ло при сту пи ти обим ни-
јим ра до ви ма на уре ђе њу До ње Гра ди не (од вод ни ка на ли, по ста вља ње 
пје шач ких ста за итд.).

Фо то гра фи ја са ис тра жи ва ња из 1976. го ди не

Бу ши ло се руч ном бу ши ли цом, до мак си мал не ду би не од 250cm. 
Мје ста ко ја су се на осно ву бу ше ња по ка за ла сум њи вим отва ра на су сон-
дом ди мен зи ја 1х1m, а отвор је за тим про ши ри ван у смје ру пру жа ња 
ко сти ју и дру гих оста та ка. На тај на чин је на че ти ри мје ста отво ре но око 
50m² гроб ни ца. На ђе ни оста ци су ана ли зи ра ни и ура ђен је ан тро по ло-
шки из вје штај.

Пре ци зни ја ис тра жи ва ња ис ко па них ске ле та ука за ла су на раз ли-
чи те вр сте озље да. Нај че шће су то би ла улег ну ћа на ло ба ња ма, на за тиљ-
ку или на сље по оч ни ца ма. Фрак ту ре су от кри ве не и на ду гим ко сти ма и 
ре бри ма. Уби ја ње ва тре ним оруж јем на овом под руч ју би ло је ри јет ко.

1ProgramuređenjaSpomenpodručjaDonjaGradina, Sarajevo 1977.

Тања Тулековић
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Што се ти че ста ро сне до би, у ан тро по ло шким ис тра жи ва њи ма 
1976. го ди не пре о вла ђу ју мла ђе ста ро сне гру пе, са мно го дје це.

Не ко ли ко бу шо ти на je по ка за ло са свим омек ша ле ко сти. За кљу-
чак ан тро по ло га је да се ра ди о про ку ва ним ко сти ма. А до каз то ме су че-
лич ни ка за ни (њих 12) ко ји су про на ђе ни по сли је осло бо ђе ња Ја се нов ца. 
У тим ка за ни ма су на ђе ни оста ци не ко ли ко хе ми ка ли ја и со де.

Вој но ге о граф ски ин сти тут је 1975. и 1977. го ди не вр шио сни ма-
ња за по тре бе то по граф ске кар те у раз мје ри 1:25.000.

За вод за суд ску ме ди ци ну и кри ми на ли сти ку Ме ди цин ског фа-
кул те та Све у чи ли шта у За гре бу је но вем бра 1986. го ди не пре гле дао 
остат ке ко сти ју нај ма ње 152 осо бе. Ана ли зом је утвр ђе но да су ме ђу њи-
ма 37-оро би ли му шкар ци, 51 же на, 11-оро дје це, док се у 53 слу ча ја пол 
ни је мо гао утвр ди ти. Пре ма ста ро сној до би, би ло је 86 мла ђих осо ба, 
15 осо ба сред ње жи вот не до би, 12 осо ба у по зним жи вот ним го ди на ма, 
11-оро дје це, док се у 28 слу ча је ва жи вот на доб ни је мо гла утвр ди ти. 
Јед на од на ђе них ло ба ња је би ла са чу ва на у цје ло сти, а у њој се, као 
по сље ди ца спе ци фич ног пост мор тал ног про це са (са по ниф ка ци ја), на ла-
зио пот пу но очу ван мо зак. На тје ме ном, за тиљ ном пред је лу ове ло ба ње, 
био је уоч љив не пра вил ни де фект ко сти. У тки ву мо зга и у мо жда ним 
ко мо ра ма утвр ђе но је кр ва ре ње, а тра го ви вр ло обил ног кр ва ре ња су на-
ђе ни из ме ђу ко сти де сне стра не сво да ло ба ње и мо зга. Ово кр ва ре ње је 
вр ши ло ком пре си ју на мо зак, што је, у ства ри, пред ста вља ло не по сре дан 
узрок смр ти. Осо ба ко јој је при па да ла на ве де на ло ба ња озље ду је за до-
би ла удар цем у за тиљ ни дио и то удар цем не ког ту по-твр дог пред ме та. 
Пре ма ве ли чи ни кр ва ре ња из ме ђу ко сти де сне стра не ло ба ње и мо зга, 
са си гур но шћу про из ла зи да је та осо ба на кон озље ђи ва ња жи вје ла још 
не ко ври је ме, нај ма ње два до пет са ти. У кон крет ном слу ча ју, ра ди ло се 
о же ни мла ђе жи вот не до би.1

1 ElaboratZavodaza sudskumedicinu i kriminalistikuMedicinskog fakultetaSve-
učilištauZagrebu, Zagreb 1986, 1-3.

На лаз из 1986. го ди не
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У пе ри о ду од 1960. до 1990. го ди не, Вој но ге о граф ски ин сти тут је 
вр шио сни ма ња због до пу не ни за сво јих то по граф ских ка ра та. Та ко је, 
из ме ђу оста лог, сни ма но и под руч је кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац 
и ње го вог нај ве ћег стра ти шта До ње Гра ди не.

У апри лу 2000. го ди не, ге о ра дар ском ме то дом1 су ис тра же на три 
гроб на по ља у До њој Гра ди ни.2 Еки па Са ве зне јав не уста но ве Ге о маг-
нет ски за вод из Бе о гра да, у са рад њи са Му зе јом жр та ва ге но ци да из 
Бе о гра да и Ми ни стар ством за пи та ња бо ра ца и жр та ва ра та Ре пу бли ке 
Срп ске, из вр ши ла је ге о ра дар ска тест ис пи ти ва ња ма сов них гроб ни ца. 
Ге о ра дар је ге о фи зич ка апа ра ту ра ко ја омо гу ћа ва да се сни ми пот по вр-
шин ска струк ту ра те ре на и да се из дво је објек ти (кул тур ни, ар хе о ло шки, 
ан тро по ло шки) ко ји су са став ни дио ис пи ти ва не цје ли не. Прин цип на 
ко јем се за сни ва ге о ра дар ска ме то да је сље де ћи: ка да та лас ко ји про ла зи 
кроз тло, но се ћи сво ју фре квен ци ју (фре квен ци ју сво је енер ги је), на и ђе 
на пре пре ку, ре флек ту је се од ње и ње го ва енер ги ја се вра ћа пре ма при-
јем ном уре ђа ју, ко ји учи та ва ано ма ли је у те ре ну. У овом слу ча ју, ано-
ма ли је пред ста вља ју осте о ло шки ма те ри јал. За хва љу ју ћи овој ме то ди, 
мо гу се пре ци зно утвр ди ти мје ста на ко ји ма се по ја вљу је осте о ло шки 
ма те ри јал. Ова ис тра жи ва ња су би ла проб на, јер је до та да ге о ра дар ска 
ме то да при мје њи ва на на ар хе о ло шким ло ка ли те ти ма при ли ком утвр ђи-
ва ња оста та ка гра ђе ви на и сл. Из ве де на ге о ра дар ска тест ис пи ти ва ња 
по ка за ла су да је ова ме то да при мје њи ва у рје ша ва њу про бле ма де тек-
ци је осте о ло шког ма те ри ја ла. Об зи ром на ври је ме ко је је про те кло, као 
и раз ли чи тост са ста ва зе мљи шта на ис пи ти ва ном под руч ју, си гур но је 
да је осте о ло шки ма те ри јал у раз ли чи том ста њу рас пад ну то сти.3 При-
је длог за мо гу ћа ка сни ја ис пи ти ва ња, с об зи ром на сло же ност ге о ло шке 
си ту а ци је и раз ли чи то ста ње рас пад ну то сти, је сте да се из ве ду де таљ на 
ге о фи зич ка ис пи ти ва ња и то ком би на ци јом ге о ра дар ске ме то де и ме то де 
ге о е лек трич ног ске ни ра ња.

1 Геофизичке методе, као недеструктивне, примјењују се да би се што пре-
цизније одредиле позиције археолошких објеката приликом ископавања. Међу модер-
ним апаратурама које се примјењују у археолошким испитивањима је и георадар или 
GPR систем (Ground Penetrating Radar).

2 С. Ј. Михајловић, „Комплексна геофизичка истраживања гробних поља на 
стратишту Доња Градина“, Четврта међународна конференција о Јасеновцу, Бања 
Лука-Доња Градина 2007, 429-438.

3 С. Ј. Михајловић, „Георадарска тест испитивања на локацији стратишта Доња 
Градина“, Друга међународна конференција о Јасеновцу, Бања Лука–Доња Градина 
2000; 409.
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Ре зи ме

Нај ве ћа гроб ни ца срп ског, је вреј ског и ром ског на ро да из пе ри о да по сто ја ња 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, ко ја се про сти ре на 117 хек та ра, ис тра жи ва на је већ од 
1945. го ди не. Авио-сни ма ња су вр ше на у ви ше на вра та и ти сним ци ја сно да ју рас по-
ред ма сов них гроб ни ца (њих 105) на де вет гроб них по ља. Упра во по рас по ре ду гроб ни-
ца се ја сно ви ди да је ге но цид си сте мат ски пла ни ран. Раз мак ме ђу њи ма ни је смио би ти 
ма њи од 10 ме та ра. По ре да не су у ни зо ви ма. Истих су ди мен зи ја на истом гроб ном по-
љу. По сто ји чак и гроб но по ље на зва но „Дје чи је“, са че ти ри ма сов не гроб ни це не ја чи.

Ма сов не гроб ни це у До њој Гра ди ни да нас су уду бље ња, пе ча ти у зе мљи, ко ји 
чу ва ју сав тај ске лет ни ма те ри јал, као до каз пла ни ра ног уни ште ња срп ског, је вреј ског 
и ром ског на ро да.

Re su me

Ma jor scaf fold of the Serbs, Jews and Ro ma’s from the pe riod of exi sten ce of the 
In de pen dent Sta te of Cro a tia, that co vers 117 hec ta res in its nar row zo ne, has been ex plo ring 
sin ce 1945. year. At the area of Do nja Gra di na are si tu a ted many iden ti fied gra ve fi elds and 
gra ves of vic tims of us tas ha’s cri me of ge no ci de, but al so nu me ro us yet unex plo red and un-
mar ked gra ves.

Mass gra ves in Do nja Gra di na are si tu a ted at ni ne gra ve fi elds. At this area, to da te 
was di sclo sed 105 mas gra ves of hu ge di men si ons.

 Извори и ли те ра ту ра

Ra do mir Bu la to vić, KoncentracionilogorJasenovac, Sa ra je vo 1990.
ProgramuređenjaSpomenpodručjaDonjaGradina, Sa ra je vo 1977.
ElaboratZavodazasudskumedicinuikriminalistikuMedicinskogfa-

kultetaSveučilištauZagrebu, Za greb 1986.
С. Ј. Ми хај ло вић, „Ком плек сна ге о фи зич ка ис тра жи ва ња гроб них 

по ља на стра ти шту До ња Гра ди на“, Че твр та ме ђу на род на кон фе рен ци ја 
о Ја се нов цу, Ба ња Лу ка–До ња Гра ди на 2007.

С. Ј. Ми хај ло вић, „Ге о ра дар ска тест ис пи ти ва ња на ло ка ци ји 
стра ти шта До ња Гра ди на“, Дру га ме ђу на род на кон фе рен ци ја о Ја се нов-
цу, Ба ња Лу ка–До ња Гра ди на 2000.

ZločiniulogoruJasenovac, Ze malj ska ko mi si ja Hr vat ske za utvr đi-
va nje zlo či na oku pa to ra i nji ho vih po ma ga ča, Za greb 1946.
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БојанЂОКИЋ
Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град

ПРИ ЛОГ ИЗ У ЧА ВА ЊУ ГЕ НО ЦИ ДА НАД СР БИ МА
НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ – СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА

Мадасмослепи,можемочутидагрми.
Имадасмоглуви,можемовидетидасева.

Ju stejn Gor der, Sofijinsvet:romanoistorijifilozofije, Be o grad 2002, 183.
 
 Ап стракт: На осно ву суд би не ко ју је до жи ве ла ње го ва по ро ди ца, 
упо ре ђу ју ћи при мер ње ног стра да ња са де фи ни ци јом и еле мен ти ма ге но ци да, 
аутор да је до при нос про у ча ва њу и до ка зи ва њу ге но ци да над срп ским ста нов-
ни штвом ко ји је усле дио на Ко со ву и Ме то хи ји по сле за вр шет ка ра та Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је (СРЈ) и НА ТО. У ра ду је при ка зан дра сти чан при мер 
ал бан ског зло чи на над Ср би ном и кр ше ња основ них људ ских пра ва: пра ва на 
жи вот, имо вин ског пра ва, пра ва на пра вич но су ђе ње и де ло тво ран прав ни лек. 
Стра дал ник је де да по оцу ауто ру овог тек ста, па је уто ли ко ве ћи на пор био 
пи са ти без ика квих при ме са гор чи не у се би. Због то га, по се бан иза зов је пред-
ста вља ло очу ва ње објек тив но сти то ком ис тра жи вач ког про це са. Из чи ње ни ца 
ко је се да ју у овом ра ду, мо гу се на слу ти ти обри си и кон ту ре ге но ци да.

 Кључ не ре чи: Ко со во и Ме то хи ја, ге но цид, ет нич ко чи шће ње, зло-
чин, људ ска пра ва, Ср би, Ал бан ци, ста нов ни штво, стра да ње, до си је, Бог дан 
Ђо кић.

Увод на разматрањa

Ко со во и Ме то хи ја је те ри то ри ја на то пље на пат њом и смр ћу. Те-
ри то ри ја на ко јој се, кроз ве ко ве, сме њи ва ла ти ра ни ја и тла че ње, пе ри о-
дич но ја вља ло лу ди ло, мо рал но про па да ње, ди вља штво, не ми ло срд ност, 
ма сов на уби ства, ви о лент не иде је и сл. Ви ше ве ков ни ан та го ни стич ки 
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зах те ви два на ро да, срп ског и ал бан ског, до ве ли су до кри зе 1999. го ди-
не, из ко је ви ше ни је би ло из ла за. Кри за је за вр ше на на па дом НА ТО на 
Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју, ко ји је тра јао од 24. мар та до 10. ју на 
1999. го ди не. По сле ди це ко је су по срп ски жи ваљ на Ко со ву и Ме то хи-
ји на сту пи ле по за вр шет ку ра та са др же у се би еле мен те тра ге ди је. Оно 
што се до го ди ло и до га ђа са срп ским ста нов ни штвом Ко со ва и Ме то хи је 
на кон за вр шет ка ра та 1999, мо же мо на зва ти је ди но екс тер ми на ци јом.1

По сле за вр шет ка на па да НА ТО у ју ну 1999. го ди не, срп ске сна-
ге без бед но сти су мо ра ле да се по ву ку са Ко со ва и Ме то хи је, са о бра зно 
Ку ма нов ском спо ра зу му из ме ђу Вој ске Ју го сла ви је и НА ТО и Ре зо лу-
ци ји 1244 Са ве та без бед но сти Ор га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја (ОУН). 
Исто вре ме но са по вла че њем срп ских сна га без бед но сти, те као је про цес 
по врат ка Ал ба на ца ко ји су на пу сти ли По кра ји ну за вре ме бом бар до ва-
ња, до ла зак вој них сна га Кфо ра2 и при пад ни ка та ко зва не Осло бо ди лач ке 
вој ске Ко со ва (ОВК). По ред ових, од ви јао се још је дан про цес, пра ћен 
те ро ром и на си љем – ет нич ко чи шће ње Ср ба.3

Пре ма по пи су ко ји је у Др жав ној за јед ни ци Ср би ји и Цр ној Го ри 
ор га ни зо ван кра јем 2004. и по чет ком 2005. го ди не, са Ко со ва и Ме то хи је 
је из бе гло укуп но 225.877 ли ца. Од то га у Ср би ју 207.858, а у Цр ну Го ру 
18.019 ли ца.4

Основ на ка рак те ри сти ка ко ја не ки зло чин озна ча ва ге но цид ним 
је сте из ра же на намерада се не ка на ци о нал на, вер ска, ет нич ка или ра сна 
гру па уни шти. Кон стант ни зло чи ни над срп ским ста нов ни штвом кроз 
ве ко ве и на ме ра ства ра ња ет нич ки чи сте др жа ве ја сно ука зу ју на ге но-
цид. НамераАл ба на ца да ет нич ки очи сте Ко со во и Ме то хи ју од срп ског 
ста нов ни штва је по себ но вид на од ју на 1999. го ди не. При ли ком ре а ли-
за ци је тог ци ља, ко ри сти ли су не по сред ну при ну ду, уби ства, на си ље, те-
рор и дру га не ча сна сред ства.

1 Про те ри ва ње, из гна ње; ис тре бљи ва ње, ис тре бље ње, ута ма њи ва ње, ута ма ње-
ње, ис ко ре њи ва ње, ис ко ре ње ње, уни шта ва ње, уни ште ње; ис тре бље ње, ис тре бље ност, 
ута ма ње ње, ута ма ње ност, уни ште ње, уни ште ност. На ве де но пре ма: Ми лан Ву ја кли ја, 
Лексиконстранихречииизраза,5. доп. и ред. изд., Бе о град 1996, 262.

2 Скра ће но од енгл. Ko so vo For ce. Ме ђу на род не сна ге под ко ман дом НА ТО-а, 
за ду же не за ус по ста вља ње и одр жа ва ње ми ра на Ко со ву и Ме то хи ји на кон ра та.

3 „Агре си ја на Ср би ју по че ла је у име спре ча ва ња ет нич ког чи шће ња Ал ба на ца, 
а за вр ши ла се ет нич ким чи шће њем Ср ба.“ Сла во љуб Ђу кић, Политичкогробље, 2. до-
пу ње но из да ње, Бе о град 2010, 488.

4 На ве де но пре ма: Не над Ан то ни је вић, „Стра да ње Ср ба и дру гих не ал ба на ца на 
Ко со ву и Ме то хи ји (1998-2006)“, у: Прилозиистраживањузлочинагеноцидаиратних
злочина:зборникрадова, Бе о град 2009, 211. Уку пан број оних ко ји су оти шли у тре-
ће зе мље ни је по знат, али мо же мо прет по ста ви ти да их је нај ма ње не ко ли ко хи ља да. 
Прим. ауто ра.

Бојан Ђокић



Годишњак Музеја жртава геноцида, св. 6, 2014.

193

Деј ства ОВК су 1999. го ди не срп ском на ро ду про у зро ко ва ла уби-
ја ња, оти ма ња, за стра ши ва ња, пре мла ћи ва ња, про те ри ва ња, уни шта ва-
ња кул тур не и вер ске ба шти не, пљач ку и уни шта ва ње имо ви не и кр ше ња 
основ них људ ских пра ва. Не над Ан то ни је вић ука зу је да је све то ра ђе но 
„пре ма си сте мат ском обра сцу дис кри ми на ци је на на ци о нал ној осно ви“.1 
Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу окри ви ла је при пад ни ке 
ОВК и Ко сов ског за штит ног кор пу са за ове зло чи не.2 Да је на си ље над 
Ср би ма ор ке стри ра но и си сте ма тич но, би ло је ја сно и ме ђу на род ној за-
јед ни ци.3 Ме ђу тим, кад је у пи та њу спре ча ва ње или ка жња ва ње ет нич-
ког чи шће ња и ге но ци да над Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји, во де ће си ле 
За па да нај че шће су при ме њи ва ле „со кра тов ску иро ни ју“.

Ал бан ска стра на твр ди да су за уби ства, за стра ши ва ња, пљач ку, 
про те ри ва ња Ср ба и оста ла кри вич на де ла кри ви по је дин ци из ал бан-
ске за јед ни це, ко ји су то ра ди ли из осве те. Чак и да ову тврд њу узме мо 
за исти ну, „зло оста је зло и кад се вр ши као од ма зда.“4Са дру ге стра не, 
ова тврд ња са ма се бе по би ја, јер ско ро ни ко ни је од го ва рао за по чи ње на 
кри вич на де ла, што ће се ви де ти и у при ме ру ко ји да је мо у овом ра ду. Не 
мо же се при хва ти ти ар гу мент да на си ље и те рор ко ји су се де си ли по сле 
ра та 1999. го ди не над Ср би ма Ко со ва и Ме то хи је ни су би ли план ски ор-
га ни зо ва ни.

О на си љу и те ро ру до вољ но го во ре по да ци. У при су ству ме ђу на-
род них ми ров них сна га Кфо ра и под вла шћу пред став ни ка Ује ди ње них 
на ци ја (Ун мик), из вр ше но је нај ве ће ет нич ко чи шће ње „у ми ру“. Про те-
ра но је око 200.000 Ср ба и око 50.000 дру гих не ал ба на ца. Опљач ка но је, 
спа ље но и по ру ше но њи хо вих око 40.000 до мо ва, а ви ше де се ти на хи-
ља да је узур пи ра них ку ћа и ста но ва. Хи ља де ака та на си ља и зло чи на из-
вр ше но је над Ср би ма, као што су си ло ва ња, пре би ја ња, пљач ке и дру го. 
Те шко је оште ће но и сру ше но око 150 цр ка ва и ма на сти ра, оскр на вље ни 
су мно ги пра во слав ни гро бо ви, по ру ше но не ко ли ко хи ља да над гроб них 
спо ме ни ка. Би ланс су ко ба је око 1.300 уби је них и још то ли ко кид на по ва-
них Ср ба. Књи ге на срп ском је зи ку су спа љи ва не, а спо ме ни ци кул ту ре 
уни шта ва ни. До ка за но је по сто ја ње ло го ра за Ср бе, а осно ва но се сум ња 
да је би ло и тр го ви не људ ским ор га ни ма Ср ба кид на по ва них на Ко со ву 
и Ме то хи ји.

1 Исто, 158.
2 Деј вид Брус Мак до налд, „Пла мен из 1999 Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, НА-

ТО и бом бар до ва ње Ју го сла ви је“,у: Геноцид,ратнизлочинииЗапад:историјаисау-
чесништво, при ре дио Адам Џонс, Бе о град 2011, 380.

3 Исто, 381.
4 Karl Ja spers, Pitanjekrivice,Be o grad 1999, 33.
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Ге но цид на по ли ти ка Ал ба на ца над срп ским ста нов ни штвом на 
Ко со ву и Ме то хи ји ду жа је од 150 го ди на.1 Ду шко То мић пи ше да су Ал-
бан ци из вр ши ли јед ну вр сту ла тент ног ге но ци да над Ср би ма на Ко со ву 
и Ме то хи ји, јер се про це нат срп ског на ро да од 1948. до 1998. го ди не 
сма њио са 30 на 5-10%.2 У исто риј ској на у ци се мо же на ћи по да так да је 
из не ка да шње Ста ре Ср би је у по след ња три ве ка (1690-2009) при нуд но 
ра се ље но око 1.150.000 Ср ба и да их је око 200.000 уби је но.3 Број ке по-
ка зу ју да се ра ди о ге но ци ду над срп ским ста нов ни штвом на Ко со ву и 
Ме то хи ји. У за кључ ним раз ми шља њи ма, у свом де лу Прикривањегено-
циданаКосову:злочинпротивБогаичовечности, Изол да Ген ри ис ти че 
да је све што се де си ло на Ко со ву и Ме то хи ји по сле до ла ска Кфо ра и 
ОВК би ло екви ва лент ге но ци ду.4 На ша те ма је упра во ге но цид над срп-
ским ста нов ни штвом на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји се де сио под окри љем 
ме ђу на род них ми ров них сна га 1999. го ди не.

Ге но цид пој мов но об у хва та си сте мат ско уни шта ва ње на ци о нал-
них, вер ских, ра сних и ет нич ких гру па.5 Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји би-
ли су из ло же ни уни ште њу, про го ну и ра се ља ва њу не са мо у то ку не ста-
бил но сти и ра то ва, већ им је и у мир ним вре ме ни ма би ло ус кра ћи ва но 
пра во на оп ста нак, што је има ло за циљ њи хо во пот пу но или де ли мич но 
уни ште ње. Оби ље ма те ри ја ла ко ји се мо же на ћи у ар хи ва ма и ли те ра-
ту ри ја сно оцр та ва основ не еле мен те ге но ци да над Ср би ма на Ко со ву и 
Ме то хи ји.

Као на чи ни за уни ште ње гру пе, ја вља ју се ак ти на си ља, те рор и 
уби ство. Глав но обе леж је ге но ци да су два основ на еле мен та тог кри вич-
ног де ла. Пр ви је уби ство, уни ште ње или ис тре бље ње, а дру ги на ци о-
нал на, вер ска, ет нич ка или ра сна при пад ност оно га ко ји је уни шта ван.
Без ова два еле мен та, не ма ге но ци да.6

Ка да је у пи та њу ге но цид, по ла зну осно ву да је Кон вен ци ја за 

1 Ми лан Д. Ла зић, „Зло чи ни и ге но цид Шип та ра над ко смет ским Ср би ма од 
1941. до 1945. го ди не“, у: Геноциду20.векунапросторимајугословенскихземаља:
ЗборникрадовасанаучногскупауБеограду,од22-23.априла2003, Бе о град 2005, 145.

2 Du ško To mić, Kosovskakrizainovisvetskiporedak:(kosovskakrizaigenocidnad
srpskimnarodomurefleksijinovogsvetskogporetka), Be o grad 2000, 40. Про це нат срп ског 
ста нов ни штва је 1998. го ди не био ма ло ве ћи. Ве ро ват но око 15%. Прим. ауто ра.

3 Dra gan Tan čić, Mi le na Jak šić, Bo jan Še vo, StradanjasrpskognarodanaKosovui
Metohiji, Be o grad 2012, 235.

4 Изо ль да Ген ри, СокрытиевКосово:преступлениепротивБогаичеловече-
ства, Мо сква 2007, 117.

5 Алек сан дар Иг ња то вић, Геноцид умеђународноми националномкривичном
праву:правнабиблиотека, Бе о град 1996, 13.

6 Исто, 34.
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спре ча ва ње и ка жња ва ње зло чи на ге но ци да из 1948. го ди не. Она је по 
сво јој при ро ди оп шта, у ко јој се да је су шти на ге но ци да, док су мно га на-
ци о нал на за ко но дав ства ела стич ни ја у де фи ни ци ји. Кон вен ци ја ОУН о 
ге но ци ду у чла ну 2 про пи су је да ге но цид озна ча ва би ло ко ји од сле де ћих 
ака та из вр шен са на ме ром да уни шти, у це ло сти или де ли мич но, на ци о-
нал ну, ет нич ку, ра сну или вер ску гру пу и то: 1. уби ја њем чла но ва гру пе; 
2. про у зро ко ва њем озбиљ не те ле сне или мен тал не ште те при пад ни ци ма 
гру пе; 3. на мер ним ства ра њем усло ва жи во та сра чу на тих да до ве ду до 
фи зич ког уни ште ња чи та ве гру пе или ње них де ло ва; 4. на ме та њем од ре-
ђе них ме ра чи ји је циљ да у скло пу гру пе бу де спре че но ра ђа ње; 5. при-
сил ним пре ме шта њем де це из јед не гру пе у дру гу. Све ове тач ке, осим 
по след ње, из вр ше не су над срп ским на ро дом на Ко со ву и Ме то хи ји.1

За по сто ја ње кри вич ног де ла ге но ци да се не тра жи скуп но из вр-
ше ње свих де лат но сти на ве де них у Кон вен ци ји о ге но ци ду или на ци о-
нал ном за ко но дав ству. Ме ђу тим, ге но цид је лак ше пре по зна ти и до ка-
за ти уко ли ко иду све за јед но или ве ћи број њих.2 На ред бу за план ско 
и си сте мат ско де ло ва ње на уни шта ва њу на ве де них гру па мо же из да ти 
би ло ко ји по је ди нац ко ји је у мо гућ но сти да из да та кво на ре ђе ње, са о-
бра зно окол но сти ма и свом по ло жа ју у др жав ној, вој ној или дру штве ној 
ор га ни за ци ји.3 За ге но цид над срп ским ста нов ни штвом на Ко со ву и Ме-
то хи ји, од го вор на је те ро ри стич ка ор га ни за ци ја ОВК.

У Кон вен ци ји је да та де фи ни ци ја пој ма ге но ци да као зло чи на у 
ме ђу на род ном кри вич ном пра ву. Од ре ђи ва ње ге но ци да ка ко је да то у 
Кон вен ци ји о ге но ци ду се неможесматратињеговомопштеприхва-
ћеномдефиницијом, јер се она не на ла зи ни у те о риј ским ра до ви ма ко ји 
су се тим пи та њем ба ви ли по сле до но ше ња Кон вен ци је о ге но ци ду, због 
то га што се кодгеноцидарадиовеомасложенојдруштвенојпојавикоја
изискујемултидисциплинарнопроучавање,истраживањеидефиниса-
ње.4 Кон вен ци ја о ге но ци ду да је по ла зну осно ву за схва та ње су шти не 
пој ма ге но ци да, а због то га што не по сто ји оп ште при хва ће на де фи ни ци-
ја ге но ци да, зна чај Кон вен ци је у од ре ђи ва њу пој ма ге но ци да је ве ли ки.

Са дру ге стра не, мно га на ци о нал на за ко но дав ства и раз не те о ри је 
ши ре од ре ђу ју по јам ге но ци да. По сто ји схва та ње да је „сва ка де лат ност“ 
ко ја има за циљ да се пот пу но или де ли мич но уни шти не ка на ци о нал на, 

1 ШиптарскигеноциднадСрбимау20.веку:ДокументаархивеЕпархијера-
шко-призренскеикосовско-метохијске, Гра ча ни ца 2008, 8.

2 Алек сан дар Иг ња то вић, н.д., 132.
3 Исто, 137.
4 Исто, 16.
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ет нич ка, вер ска или ра сна гру па пред ста вља ге но цид.1 Ши ре де фи ни ци-
је ге но ци да ви ше од го ва ра ју по тре ба ма на у ке и прак се. Ши ре де фи ни-
ци је, ко је у се би са др же све рад ње усме ре не на ус кра ћи ва ње пра ва на 
оп ста нак на ци о нал ним, вер ским, ет нич ким, ра сним и дру гим гру па ма, а 
ра ди њи хо вог де ли мич ног или пот пу ног уни ште ња, осо би то од го ва ра ју 
и по тре ба ма за ефи ка сну бор бу про тив свих об ли ка ге но ци да.2

За ко но дав ство СРЈ, ко је је би ло на сна зи у дру гој по ло ви ни XX 
и на по чет ку XXI ве ка, флек си бил ни је је и ши ре у од ре ђи ва њу ге но ци-
да. Јед но од нај те жих кри вич них де ла у кри вич ном за ко но дав ству СРЈ 
је сте ге но цид. Члан 141 Кри вич ног за ко на СРЈ об у хва та по јам ге но ци да. 
Он пред ста вља јед но од нај те жих кри вич них де ла ме ђу де ли ма про тив 
чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва, па се по и сто ве ћу је са це лим ску пом 
кри вич них де ла про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва, у ко ји су свр-
ста на и мно га дру га ина че те шка кри вич на де ла.3 У скла ду са овла шће-
њем ко је пру жа Кон вен ци ја о ге но ци ду, за ко но дав ство СРЈ је ме ђу де ла 
ге но ци да увр сти ло и „при нуд но ра се ља ва ње ста нов ни штва“ ко је при па-
да од ре ђе ној на ци о нал ној, ра сној, вер ској или ет нич кој гру пи.4При нуд-
но ра се ља ва ње пред ста вља је дан од на чи на из вр ше ња ге но ци да, ко ји је 
по знат као де на ци о на ли за ци ја или од на род ња ва ње.5 При нуд но ра се ља-
ва ње на Ко со ву и Ме то хи ји је вр ше но кроз ве ко ве, а на те про сто ре, на 
ко ји ма су жи ве ли Ср би, до се ља ва ни су Ал бан ци.

Де лом из вр ше ња ге но ци да се сма тра и ства ра ње те шких усло ва 
жи во та и ра да за про го ње не ра се и на ци о нал не гру пе. Упра во се и да-
нас на Ко со ву и Ме то хи ји чи ни ге но цид над срп ским на ро дом на мер ним 
ства ра њем те шких усло ва жи во та за њих.

Кон вен ци ја о ге но ци ду не об у хва та по јам ге но ци да про тив кул-
ту ре, што је њен ве ли ки не до ста так.6 Ме ђу тим, то не зна чи да он не 
по сто ји. На Ко со ву и Ме то хи ји је по чи њен ду хов но-кул тур ни ге но цид 
уни шта ва њем срп ских цр ка ва, ма на сти ра, гро бо ва, над гроб них и исто-
риј ских спо ме ни ка, књи га, итд. Луј-Вен сан То ма се „с пра вом“ пи тао „...

1 Исто.
2 Исто.
3 Исто, 130.
4 Исто, 131-133. Зо ран Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконаСавезнеРепу-

бликеЈугославије, тре ће, из ме ње но и до пу ње но из да ње, Бе о град 1999, 168.
5 Алек сан дар Иг ња то вић, н.д., 25.
6 Исто, 68. Уко ли ко до ђе до уни шта ва ња на ци о нал не кул ту ре про го ње них на ро-

да, њи хо вих до стиг ну ћа и ду хов них бо гат ста ва, он да се ра ди о кул тур ном ге но ци ду. О 
кул тур ном ге но ци ду на Ко со ву и Ме то хи ји ви де ти књи гу: Духовнигеноциднапросто-
рубившеСФРЈ, при ре ђи вач ки од бор: Љу би ша Фо лић, Са ша По по вић, Пе тар Па шић, 
Не ђо Ђе вић, Мир ко Шу ћур, Ис точ но Са ра је во–Бе о град 2005.
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има ли стра шни је смр ти од оне ко ја се са сто ји од ли ша ва ња јед ног на-
ро да ње го вог иден ти те та.“1 Има ју ћи у ви ду ду хов но-кул тур ни ге но цид и 
ет нич ко чи шће ње срп ског ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји, ја сно је 
да Кон вен ци ја има не до стат ке и да тре ба да бу де до пу ње на и при ла го ђе-
на ду ху вре ме на.

По сле ди це кри вич ног де ла ге но ци да су увек те шке и ви ше стру-
ке. Об зи ром да ни су те ма ра да, на ве шће мо са мо њи хо ву су шти ну и оне 
којe су не по сред но ве за не за слу чај ко ји при ка зу је мо. По сле ди ца се од-
ре ђу је као по вре да или угро жа ва ње би о ло шко-пси хо ло шког ин те гри те-
та чла но ва гру па. Оства ру је се про у зро ко ва њем мно гих по вре да, и то 
по вре да ма жи во та, пло да, те ле сног ин те гри те та и др., и угро жа ва њем 
(ста вља њем у те шке усло ве жи во та). Ге но цид има за по сле ди цу и скри-
ве ну опа сност од рас пи ри ва ња но вих на ци о нал них и дру гих мр жњи, ко-
је мо гу до ве сти до но вог ге но ци да. По сле ди це се од ра жа ва ју у уни ште-
њу, бо лу и пат њи оних ко ји су не по сред но за хва ће ни рад њом из вр ше ња 
ге но ци да, бо лу и пат њи њи хо вих нај бли жих, чла но ва по ро ди це, род би не 
и при ја те ља. Ма ни фе сту је се и као страх и то као страх при пад ни ка од-
ре ђе не гру пе пред соп стве ним стра да њем и му че њем и бо ја зан за суд-
би ну њи хо вих нај бли жих. Страх је при су тан и због осе ћа ња не мо ћи да 
се пре ду зме би ло ка ква ме ра за од бра ну про тив пред сто је ће опа сно сти.2

На Ко со ву и Ме то хи ји се кри вич но де ло ге но ци да са гле да ва у 
вр ше њу уби ста ва и дру гих де лат но сти у ви ше на вра та, упе ре них про тив 
при пад ни ка од ре ђе не гру пе (углав ном срп ског ста нов ни штва) и пред у-
зи ма них с на ме ром и уми шља јем де ли мич ног или пот пу ног уни ште ња 
срп ског на ро да на овом про сто ру. И са мо ет нич ко чи шће ње пред ста вља 
ге но цид. Као до каз за по сто ја ње кри вич ног де ла ге но ци да, при ка за ће-
мо јед но уби ство. Пре ма окол но сти ма и ме сту из вр ше ња уби ства, на-
чи ну из вр ше ња кри вич них де ла, уче шћу из вр ши ла ца у из вр ше њу де ла, 
а по себ но пре ма на ста лим по сле ди ца ма, ја сно је да је реч о ге но ци ду. 
„Су штин ски услов за до ка зи ва ње ге но ци да је усме ре ност рад ње и на 
по је дин ца као при пад ни ка од ре ђе не гру пе, чи ја за јед нич ка свој ства по-
чи ва ју на ра сним, ет нич ким, на ци о нал ним, вер ским или дру гим осно ва-
ма. Спе ци фич на обе леж ја по је дин ца као жр тве кри вич ног де ла (уби ства, 
му че ња, про га ња ња) од ре ђу ју ка рак тер тих кри вич них де ла као ге но цид. 
На и ме, на ве де не кри вич не рад ње су ин кри ми ни са не и као та кве пред-
ста вља ју не ка кри вич на де ла. Ме ђу тим, то још увек не зна чи да сва ки 
та кав акт пред ста вља из вр ше ње ге но ци да, а ако се утвр ди да је уби

1 Luj-Ven san To ma, Antropologijasmrti, knj. 1, Be o grad 1980, 88.
2 Алек сан дар Иг ња то вић, н.д., 143-145.
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ство, зло ста вља ње или про га ња ње упе ре но про тив по је дин ца као 
при пад ни ка од ре ђе не гру пе, он да се ра ди о ге но ци ду. На рав но, ов де 
се пре ко чо ве ка као по је дин ца на но си по вре да чи та вој гру пи, јер 
је циљ уни ште ње гру пе, при че му је ли кви да ци ја по је дин ца са мо 
на чин оства ри ва ња то га ци ља“.1 На ме ра нам је да при ка же мо је дан 
од зло чи на ко ји се до го дио по сле за вр шет ка ра та и до ла ска ме ђу на род-
них ми ров них сна га на Ко со во и Ме то хи ју и да, усме ра ва њем „рад ње и 
на по је дин ца као при пад ни ка од ре ђе не гру пе“, ис пу ни мо „су штин ски 
услов за до ка зи ва ње ге но ци да“.

До си је Бог дан Ђо кић

До 2006. го ди не, екс ху ми ра ни су по смрт ни оста ци 256 Ср ба и не-
ал ба на ца стра да лих на Ко со ву и Ме то хи ји, иден ти фи ко ва но је 80, док су 
по ро ди ца ма пре да ти по смрт ни оста ци 63 њи хо ва чла на.2 Је дан од уби је-
них Ср ба, чи ји су по смрт ни оста ци екс ху ми ра ни, иден ти фи ко ва ни ДНК 
ана ли зом и пре да ти по ро ди ци, је сте и Бог дан Ђо кић.3 Ка да је реч о окол-
но сти ма уби ства Бог да на Ђо ки ћа, по зи ва мо се на зва нич на до ку мен та, 
ко ја су у по се ду Ар хи ва Му зе ја жр та ва ге но ци да у Бе о гра ду. Окол но сти 
уби ства Бог да на Ђо ки ћа се мо гу су ми ра ти на сле де ћи на чин:

Да на 18. ју на 1999. го ди не, око по дне ва, дво ји ца пу шка ма на о-
ру жа них Ал ба на ца су пре ско чи ла огра ду и упа ла у дво ри ште по ро ди-
це Ђо кић. У том тре нут ку, у до ма ћин ству по ро ди це Ђо кић у Уро шев цу, 
би ли су са мо су пру жни ци Бог дан и Љу би ца. Не зва ни го сти су Љу би цу 
за те кли у дво ри шту: „...ре кли су ми с ким сам ту и шта ви ше ту тра жим 
што не идем.“4 По сту пак је кла сич но за стра ши ва ње, у на ме ри да се срп-
ска по ро ди ца ра се ли.

По сле са зна ња да се до ма ћин на ла зи у ку ћи, на о ру жа ни Ал бан ци 
су по че ли да лу па ју на вра та ку ће. При ме тив ши у дво ри шту на о ру жа не 
љу де, Бог дан Ђо кић је иза шао са пи што љем у ру ци. Бог дан и при до шли-

1 Исто, 140. Под ву као аутор.
2 Не над Ан то ни је вић, н.д., 172.
3 Бог дан Ђо кић, ро ђен 2. сеп тем бра 1932. го ди не у се лу Трн, оп шти на Уро ше-

вац, од оца Јо ва на и мај ке Цве те, са ста ном на адре си Ми шар ска бр. 3, Уро ше вац. По-
ро ди ца Ђо кић је ста ро се де лач ка на Ко со ву и Ме то хи ји. Прим. ауто ра.

4 Ар хив Му зе ја жр та ва ге но ци да (АМЖГ), Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 
1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја, До си је Бог дан Ђо кић, За пи сник о са слу ша њу све до ка 
Љу би це Ђо кић, су пру ге по кој ног Бог да на Ђо ки ћа, са ста вљен пред ис тра жним су ди јом 
19. ју ла 2002. го ди не у За је ча ру. У да љем тек сту: За пи сник. Љу би ца (Во јин) Ђо кић, де-
во јач ко Не дељ ко вић, ро ђе на је 16. мар та 1930. го ди не у се лу Ли ва ђе, оп шти на Ли пљан.
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це су др жа ли оруж је упе ре но ме ђу соб но. Ал бан ци су од Бог да на тра жи-
ли да им пре да пи штољ, за ко ји је имао ле гал ну до зво лу. До шло је до 
кра ће рас пра ве, у ко јој им је Бог дан Ђо кић од го во рио „да хо ће да пре да 
оруж је, али да до ђу на ка пи ју а не да пре ска чу зид.“ На сил ни ци су се 
уда љи ли тек по сле ин тер вен ци је ком ши је, Ал бан ца Ни ја за Кра сни ћи ја, 
ко ји је по том оба ве стио при пад ни ке Кфо ра да Бог дан Ђо кић има лич но 
на о ру жа ње.1 Вој ни ци Кфо ра су убр зо до шли, од у зе ли Бог да ну пи штољ и 
из да ли му ре верс.2 Ре верс је из дао аме рич ки под о фи цир Де ни Грин, ко ји 
је Бог да ну Ђо ки ћу и од у зео лич но на о ру жа ње.

Све до 24. ју на, по ро ди ца Ђо кић ни је би ла уз не ми ра ва на. У ве-
чер њим ча со ви ма тог да на, гру па љу ди пре ска че зид и упа да у дво ри ште 
по ро ди це Ђо кић. Све док Љу би ца Ђо кић на во ди да су би ли на о ру жа ни 
и да је је дан од њих до вик нуо: „Из ла зи те мај ку вам срп ску, отва рај вра-
та!“3 Као и при ли ком пр вог на па да, и овог пу та су на о ру жа ни Ал бан ци 
пре ско чи ли зид, јер је ка пи ја дво ри шта би ла за кљу ча на. О то ме шта се 
по сле де ша ва ло, Љу би ца све до чи: „Мом му жу се учи ни ло да су ови љу-
ди ко ји су ушли у дво ри ште по че ли да из ла зе и ре као ми да се не пла шим 
да су оти шли и по што је ми слио да су оти шли, отво рио ула зна вра та и 
по ја вио се на иста и ја сам чу ла са мо пу цањ ко јим је мој муж био по го-
ђен и то смр то но сно. Био је уби јен од мах на ли цу ме ста. Ве ро ват но су 
ови љу ди би ли са кри ве ни бли зу у дво ри шту. Не знам ода кле је пу цањ до-
шао, јер сам би ла у ку ћи.“4 Уби ство Бог да на Ђо ки ћа је за бе ле жи ла Епар-
хи ја Ра шко-при зрен ска и име по кој ног до ста ви ла Пра во сла вље пре су. 
Днев ни лист Новости је пре нео спи сак уби је них на Ко со ву и Ме то хи ји 
од 2. ју на до 22. ав гу ста 1999. го ди не, а под ред ним бро јем 94 се на ла зи 

1 Исто. У за пи сни ку Љу би ца Ђо кић све до чи: „Он да је ком ши ја Шип тар ре као 
овој дво ји ци да нам је ком ши ја и да они иду, а ме ни је ре као да ће да нас при ја ви Кфо ру 
и да мо ра мо да пре да мо оруж је. За овим су сви оти шли, а од мах за тим су до шли при-
пад ни ци Кфо ра...“. И Дра ган Ђо кић, син уби је ног Бог да на, по све до чио је де та ље ко је 
му је мај ка Љу би ца ис при ча ла: „Ком ши ја из су сед не ку ће Ни јаз Кра сни ћи је чуо га ла му 
и мај чин плач. Он је по звао Кфор и пре ко вра та од дво ри шта од на ше ку ће раз го ва рао 
са тим љу ди ма, а мај ци је ре као да ће Кфор до ћи и да пре да ју оруж је ко је има ју у ку-
ћи, то јест очев пи штољ Кфо ру, ка ко их ви ше ни ко не би уз не ми ра вао“ (Ми тро по лит 
Ам фи ло хи је [Радовић], Љетописновогкосовскограспећа:дневничкиидругизаписи,
септембар1999–децембар2000, Бе о град–Це ти ње 2011, 255).

2 АМЖГ, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја, 
До си је Бог дан Ђо кић, По твр да/ре ве рс под о фи ци ра вој ске САД Де ни Гри на о од у зи ма-
њу пи што ља од Бог да на Ђо ки ћа мар ке „Цр ве на за ста ва“, кал. 7, 65 мм, мо дел 70, бр. 
Ц-169703. Danny Green, SFC, U. S. Army, 96 th Ci vil Af fa irs 487 – 62 – 1288. На ре вер су 
сто је пот пи си Бог да на Ђо ки ћа и Де ни Гри на.

3 За пи сник.
4 Исто.
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име Бог да на Ђо ки ћа из Уро шев ца.1

Уби ство Бог да на Ђо ки ћа су уби це про сла ви ле ра фал ним пу ца-
њем у ва здух. По пре стан ку „сла вље нич ког пи ра“, ка да је би ло ја сно да 
су уби це оти шле, Љу би ца Ђо кић је иза шла из ку ће и, пла чу ћи, отр ча ла 
код ком ши је Ни ја за Кра сни ћи ја, од ко га је тра жи ла да по зо ве при пад-
ни ке Кфо ра. Па тро ла Кфо ра је убр зо до шла, оба ви ла уви ђај и про на-
шла мно штво ча у ра од ме та ка око ку ће. Уви ђај је вр шио исти при пад ник 
Кфо ра ко ји је не ко ли ко да на ра ни је од у зео лич но на о ру жа ње Бог да ну 
Ђо ки ћу.2 Аме рич ки под о фи цир Де ни Грин.

Љу би ца Ђо кић је на кон уви ђа ја, из стра ха за свој жи вот, на пу сти-
ла по ро дич ну ку ћу и оти шла у згра ду оп шти не Уро ше вац, у ко јој је про-
ве ла ноћ.3 При пад ни ци Кфо ра су јој ре кли да ће те ло уби је ног су пру га 
пре ба ци ти у ам бу лан ту у Уро шев цу. Су тра дан, при пад ни ци Ун ми ка су 
јој ре кли да је Бог дан Ђо кић са хра њен на гро бљу у Уро шев цу и по ка за но 
јој је ме сто где је, на вод но, са хра њен.4 Ве чер њи 24. јун је дан ка да је Љу-
би ца по след њи пут ви де ла су пру га и по ро дич ну ку ћу, ко ја је не по сред но 
по сле то га опљач ка на и спа ље на.5

По смрт не остат ке уби је ног Бог да на по ро ди ца Ђо кић је пре у зе ла 
од Ун мик по ли ци је 22. де цем бра 2003. го ди не на Мер да ру, са пра те ћом 
до ку мен та ци јом о из вр ше ној иден ти фи ка ци ји и по твр дом о смр ти за по-
кој ног. Где се те ло на ла зи ло до пре да је, по ро ди ци ни је би ло по зна то.6 

1 Новости, 2. сеп тем бар 1999.
2 За пи сник.
3 У за пи сни ку Љу би ца Ђо кић на во ди: „Ја сам оти шла да спа вам у Оп шти ну 

јер ни сам сме ла да оста нем у ку ћи... ја сам у Оп шти ну оти шла око 23h, мо жда је би ло 
не што ма ло ра ни је и мој су пруг мр тав је остао да ле жи на ме сту где је и по го ђен. При-
пад ни ци Кфо ра су оста ли кад сам оти шла.“ За пи сник.

4 Исто. Љу би ца Ђо кић је на пра во слав но гро бље оти шла са се стром уби је ног 
Бог да на и ње ним му жем, Вер ком и Бла го јем Ми хај ло вић. Дра ган Ђо кић је по све до чио: 
„Мој те ча је та да од др ве та на пра вио крст и ста вио га на гроб. Ни ко од њих та да ни-
је био си гу ран да је у том гро бу за и ста са хра њен мој отац.“ Ми тро по лит Ам фи ло хи је 
(Ра до вић), н.д.,256.

5 За пи сник. По моћ ни објек ти, ко ји су та ко ђе спа ље ни, на ла зи ли су се на 1-1,5 
ме тар од ку ће Ни ја зи ја Кра сни ћи ја. Ин те ре сант но је да ку ћа Ни ја зи ја Кра сни ћи ја ни је 
за хва ће на пла ме ном. Прим. ауто ра.

6 Кан це ла ри ја за суд ску ме ди ци ну у При шти ни као да тум смр ти утвр ди ла је 21. 
ав густ 2000. го ди не. То је, у ства ри, да тум екс ху ми ра ња те ла. То се ви ди из по твр де 
о смр ти Оде ље ња за пра во су ђе, Кан це ла ри је за суд ску ме ди ци ну у При шти ни, од 5. 
но вем бра 2003. го ди не. По твр ду је из дао фо рен зич ки ле кар Ма рек Га си ор. Исто и у 
по твр ди о иден ти те ту/ДНК ана ли зи Кан це ла ри је за не ста ла ли ца и суд ску ме ди ци ну, 
од 28. но вем бра 2003. го ди не. Те ло је, ве ро ват но, екс ху ми ра но са уро ше вач ког гро бља, 
али по сто је и по да ци (спи сак Удру же ња по ро ди ца кид на по ва них и не ста лих на КиМ) 
да је про на ђе но у ма сов ној гроб ни ци у Су вој Ре ци. Прим. ауто ра.

Бојан Ђокић
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Ле кар ски из ве шта ји о смр ти по ка зу ју да је смрт Бог да на Ђо ки ћа на сту-
пи ла услед устре ла у пре де лу ло ба ње.1

По сле иден ти фи ка ци је и пре у зи ма ња по смрт них оста та ка уби је-
ног Бог да на Ђо ки ћа од Ун мик по ли ци је, по ро ди ца је под не ла кри вич ну 
при ја ву Јав ном Окру жном ту жи ла штву у При шти ни. Кри вич на при ја-
ва је под не та про тив НН из вр ши ла ца кри вич них де ла, по зи ва ју ћи се на 
кри вич но де ло ге но ци да – чл. 141 Кри вич ног за ко на СРЈ, не са ве сног 
ра да у слу жби – чл. 182/2 КЗ СРЈ, уби ства – чл. 47/2, тач. 1, став 1 КЗ 
Ре пу бли ке Ср би је, те шке кра ђе – чл. 166/2 КЗ РС и не при ја вљи ва ње кри-
вич ног де ла или учи ни о ца – чл. 203/2 КЗ РС.2 Кри вич ну при ја ву исте 
са др жи не, по ро ди ца Ђо кић је по штом по сла ла Ме ђу на род ном ту жи о цу 
Окру жног Јав ног ту жи ла штва у Гњи ла ну.3

По ро ди ца Ђо кић се у обра зло же њу кри вич не при ја ве по зва ла на: 
кри вич но де ло „ге но цид“ – јер је уби ство из вр ше но са уми шља јем, де ло 
је из вр ше но од ви ше из вр ши ла ца, про тив при пад ни ка дру ге на ци о нал-
но сти, са ци љем да се по је ди нац при пад ник дру гог на ро да уни шти и 
про те ра из сво је ку ће и свог до ма ћин ства, иако је уби је ни остао са мо 
са сво јом су пру гом, да би на кон из вр ше ног де ла од стра не, ве ро ват но, 
истих из вр ши ла ца уби ства, би ла уни ште на ку ћа и сва имо ви на уби је-
ног Бог да на, све са уми шља јем да се уни ште до ка зи из вр ше ног уби ства, 
али и по сто ја ња ку ће и до ма ћин ства; кри вич но де ло „уби ство“ – по кој ни 
Бог дан Ђо кић је ли шен жи во та на кућ ном пра гу, на сви реп и под му као 
на чин; кри вич но де ло „те шка кра ђа“ – по сле уби ства Бог да на Ђо ки ћа, 
ње го во до ма ћин ство је опљач ка но, ку ћа спа ље на и сру ше на; кри вич но 
де ло „не са ве стан рад у слу жби“ – по ро ди ца Ђо кић у кри вич ној при ја ви 
сма тра да је под о фи цир САД Де ни Грин из вр шио кри вич но де ло ти ме 
што је од у зео пи штољ Бог да ну Ђо ки ћу, за ко ји је имао уред но из да ту до-
зво лу од ле гал них ор га на, и на тај на чин га ли шио лич ног обез бе ђе ња. 
Та ко ђе, под о фи цир САД ни је иден ти фи ко вао ни ти ли шио оруж ја на па да-

1 АМЖГ, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја, 
До си је Бог дан Ђо кић, Ле кар ски из ве штај о смр ти проф. др Сла ви ше До бри ча ни на, од 
22. де цем бра 2003. го ди не; Po tvr da o smr ti Ode lje nja za pra vo su đe, Kan ce la ri ja za sud sku 
me di ci nu u Pri šti ni, br. MPU 2001-000970 LL 03/002B, od 5. no vem bra 2003. go di ne. Po-
tvr du iz dao fo ren zič ki le kar Ma rek Ga si or.

2 АМЖГ, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја, 
До си је Бог дан Ђо кић, Kri vič na pri ja va po ro di ce Đo kić OJT u Pri šti ni, od 8. ok to bra 2004. 
go di ne. Кри вич ну при ја ву су под не ли Љу би ца Ђо кић и си но ви пок. Бог да на Ђо ки ћа: 
Дра ган, Ђор ђе и Звон ко. Прим. ауто ра.

3 АМЖГ, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи-
ја, До си је Бог дан Ђо кић, Kri vič na pri ja va po ro di ce Đo kić Me đu na rod nom tu ži o cu OJT u 
Gnji la nu.
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че Ал бан це или пред у зео не ку дру гу рад њу да за шти ти дво је ста рих осо-
ба, ко ји су би ли је ди ни при пад ни ци дру гог на ро да у чи та вом окру же њу. 
Ова квим (не)по ступ ци ма је до при нео да на сту пе трај не и из у зет но те-
шке по сле ди це по жи вот и имо ви ну Бог да на Ђо ки ћа. Јед ном ре че ни цом, 
ни је ис пу нио сво ју слу жбе ну ду жност; кри вич но де ло „не при ја вљи ва ње 
кри вич ног де ла или учи ни о ца“ – упе ре но је про тив пред став ни ка Кфо ра 
по вер ти ка ли, тј. ко манд ној од го вор но сти, због не де ла ња по сле из вр ше-
ног уби ства и уни шта ва ња имо ви не. При пад ни ци Кфо ра су про пу сти ли 
да при ја ве кри вич но де ло за ко је су са зна ли у то ку вр ше ња ду жно сти.

У кри вич ној при ја ви по ро ди це Ђо кић, ту жи о цу је пред ло же но: да 
се по кре не кри вич ни по сту пак про тив НН из вр ши ла ца кри вич них де ла; 
да се као до каз из ве де (а у по кре ну том по ступ ку са слу ша) из ја ва Љу би це 
Ђо кић, су пру ге уби је ног Бог да на Ђо ки ћа, да та на за пи сник пред ис тра-
жним су ди јом Оп штин ског су да у За је ча ру на дан 19. ју ла. 2002. го ди-
не; да се у свој ству све до ка на окол но сти на па да и из вр ше ња кри вич ног 
де ла са слу ша ком ши ја Ни јаз Кра сни ћи из Уро шев ца, ул. Ми шар ска бр. 
1; да се на окол но сти узи ма ња лич ног на о ру жа ња (пи што ља) од по чив-
шег Бог да на Ђо ки ћа у свој ству све до ка са слу ша пред став ник аме рич ког 
Кфо ра Де ни Грин; да се на окол но сти из вр ше ња опи са них кри вич них 
де ла по прин ци пу ко манд не од го вор но сти са слу ша ју ко ман ди ри и ви ше 
ста ре ши не је ди ни це Кфо ра ко ји су има ли за кон ска овла шће ња у вр ше њу 
вла сти у вре ме из вр ше ња опи са них де ла по овој при ја ви; да се по зо ву 
ком ши је и осо бе ко је су по зна ва ле уби је ног Бог да на Ђо ки ћа, ка ко би се 
утвр ди ло ста ње имо ви не пре из вр ше ња опи са них рад њи кри вич них де-
ла; да се про тив свих из вр ши ла ца опи са них кри вич них де ла пре ду зме 
кри вич но го ње ње и да се осу де по за ко ну. По ро ди ца Ђо кић је у кри вич-
ној при ја ви из ја ви ла да има и по ста ви ла је имо вин ско-прав ни зах тев, а 
исти ће опре де ли ти и под не ти то ком по кре ну тог кри вич ног по ступ ка.

По кри вич ној при ја ви ко ју је под не ла по ро ди ца Ђо кић, до да нас 
ни је по сту па но. Ни је по кре нут кри вич ни по сту пак про тив НН из вр ши-
ла ца кри вич них де ла, ни је са слу шан у свој ству све до ка ком ши ја Ни јаз 
Кра сни ћи, ни је са слу ша на Љу би ца Ђо кић, ни је са слу шан под о фи цир 
САД Де ни Грин, ни су са слу ша не ком ши је по ро ди це Ђо кић, итд. По-
ро ди ца Ђо кић до да нас ни је до би ла би ло ка кво оба ве ште ње од Јав ног 
Окру жног ту жи ла штва у При шти ни, ни ти од Ме ђу на род ног ту жи о ца у 
Гњи ла ну.

Та ко ђе, да на 17. сеп тем бра 2004. го ди не, су пру га и си но ви Бог-
да на Ђо ки ћа су под не ли ту жбу Оп штин ском су ду у Уро шев цу про тив 
Вла де Ко со ва (ен ти тет), оп шти не Уро ше вац, Ун ми ка и Кфо ра ра ди на-

Бојан Ђокић



Годишњак Музеја жртава геноцида, св. 6, 2014.

203

кна де ште те због опљач ка не и уни ште не имо ви не. До да нас ни је за ка за-
но ни јед но ро чи ште, ни ти је по ро ди ца Ђо кић до би ла би ло ка кав до пис 
из су да.1

Кра јем фе бру а ра 2014. го ди не, по ро ди ца Ђо кић је упу ти ла устав-
ну жал бу Устав ном су ду Ко со ва, ко ја је ре ги стро ва на у Се кре та ри ја ту 
Устав ног су да Ко со ва под бро јем KI36/14.2 Жал ба је упу ће на због не по-
сту па ња и не чи ње ња по зах те ви ма из кри вич не при ја ве и ту жбе под не-
те у ци љу спро во ђе ња ис тра ге и ра све тља ва ња свих окол но сти уби ства 
Бог да на Ђо ки ћа, на ро чи то због то га што ни су от кри ве ни и про це су и ра-
ни по чи ни о ци. Устав на жал ба је под не та и због уни шта ва ња имо ви не и 
не по сту па ња по ту жби за на кна ду ште те.3

Под но си о ци устав не жал бе сма тра ју да је уби ством Бог да на Ђо-
ки ћа, пљач ка њем и уни шта ва њем ње го ве имо ви не, а по том не по сту па-
њем и не чи ње њем ко сов ских ор га на, пре кр шен члан 2 Европ ске кон вен-
ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да у це ло сти – пра во на 
жи вот, члан 6 став 1 Кон вен ци је; пра во на пра вич но су ђе ње и су ђе ње у 
ра зум ном ро ку, члан 13 Кон вен ци је; пра во на де ло тво ран прав ни лек; и 
Про то кол 1 уз Кон вен ци ју – оба ве за за шти те имо ви не. По ро ди ца Ђо кић 
се по зва ла и на ре ле вант не од ред бе Уста ва Ко со ва: чла но ви 3 и 24 – јед-
на кост пред за ко ном; члан 25 – пра во на жи вот; члан 31 – пра вич но и 
не при стра сно су ђе ње; члан 32 – пра во на прав но сред ство; члан 46 – за-
шти та имо ви не; члан 54 – пра во на суд ску за шти ту.

Жал ба је упу ће на због сле де ћих про пу ста ко сов ских ор га на: ка-
шње ње у по кре та њу зва нич не ис тра ге; из о ста нак бр зе и де ло твор не ис-
тра ге; про пуст ту жи ла штва и по ли ци је да спро ве ду ис тра гу; ис тра га ни-
је спро ве де на ра зум но бр зо; из о ста нак те мељ не и објек тив не ис тра ге; 
про пуст да се при ба ве ва жни до ка зи; про пуст да се под но си о ци при ја ве 
оба ве сте о на пре до ва њу ис тра ге или до не тој од лу ци; не ис пи ти ва ње све-
до ка; про пуст јав ног ту жи о ца да узме из ја ве од све до ка итд. У устав ној 
жал би се по ро ди ца Ђо кић та ко ђе жа ли ла на по вре ду пра ва на су ђе ње у 
ра зум ном ро ку, јер се о под не тој кри вич ној при ја ви и под не тој ту жби 
за на кна ду ште те ни је од лу чи ва ло ско ро де сет го ди на. Због то га што 
по чи ни о ци уби ства Бог да на Ђо ки ћа ни су про на ђе ни и про це су и ра ни и 

1 АМЖГ, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја, 
До си је Бог дан Ђо кић, Tu žba Op štin skom su du u Uro šev cu, оd 17. sep tem bra 2004. go di ne.

2 АМЖГ, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја, 
До си је Бог дан Ђо кић, Oba ve šte nje o re gi stra ci ji zah te va KI36/14 Se kre ta ri ja ta Ustav nog 
su da Ko so va, od 15. apri la 2014. go di ne.

3 АМЖГ, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја, 
До си је Бог дан Ђо кић, Ustav na žal ba po ro di ce Đo kić.
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због то га што ни је утвр ђе но ко је за па лио Бог да но ву и Љу би чи ну ку ћу 
и опљач као њи хо ву имо ви ну, по ро ди ца Ђо кић је ли ше на мо гућ но сти да 
на пла ти на ста лу ште ту.1

Да на 8. ма ја 2014. го ди не, по ро ди ца Ђо кић је по штом по сла ла зах-
тев Ме ђу на род ном ту жи о цу Еулек са,2 тра же ћи да Еулекс пре у зме слу чај 
од ко сов ског ту жи ла штва и по кре не ис тра гу по во дом уби ства Бог да на 
Ђо ки ћа.3 Еулекс је на тај зах тев од го во рио до пи сом ко јим по твр ђу је да 
је за ду жен за те шка кри вич на де ла на Ко со ву и Ме то хи ји, исто вре ме но 
пре по ру чуј ћи по ро ди ци Ђо кић да на ста ви да се обра ћа ко сов ским ор га-
ни ма тра же ћи нај но ви је ин фор ма ци је.4

Об зи ром да се у до пи су ниг де екс пли цит но не на во ди да ли 
Еулекс пре у зи ма слу чај или не, по ро ди ца Ђо кић је 29. сеп тем бра 2014. 
го ди не упу ти ла још је дан до пис, ис ти чу ћи да се ра ди о рат ном зло чи ну, 
да је Еулекс за ду жен за ис тра гу, кри вич но го ње ње и су ђе ње те шких кри-
вич них де ла и да је став Еулек са бла го ре че но не при хва тљив. „Кри вич на 
при ја ва је под не се на још 2004. го ди не, да кле пре 10 го ди на. Од та да па 
до да нас ни јед ну је ди ну ин фор ма ци ју ни смо до би ли, ни ти је пре ма на-
шим са зна њи ма пред у зе та би ло ко ја пред ис тра жна или ис тра жна рад ња. 
Не ма мо ин фор ма ци ју чак ни да ли је ис тра га фор мал но по кре ну та, а 
по ку ша ва ли смо да се ин фор ми ше мо. Ја сам се Еулек су обра тио упра во 
због то га јер ни ко здра вог ра зу ма не мо же оче ки ва ти да се ова ис тра-
га пред ко сов ским ин сти ту ци ја ма по ме ри са мр тве тач ке... Да кле, ка ко 
ко сов ске ин сти ту ци је за 10 го ди на ни су пред у зе ле ни шта да се от кри ју 
по чи ни о ци уби ства Бог да на Ђо ки ћа и ка зне у скла ду са за ко ном, ја сно је 
да се то ни у бу дућ но сти не мо же оче ки ва ти“.5

По ро ди ца Ђо кић је на кра ју до пи са тра жи ла да Еулекс екс пли-
цит но од го во ри да ли ће пре у зе ти ис тра гу у овом слу ча ју или не.

1 Исто.
2 Ми си ја вла да ви не пра ва Европ ске уни је на Ко со ву и Ме то хи ји – ми си ја по ли-

ци је и ци вил не ад ми ни стра ци је Европ ске уни је на Ко со ву и Ме то хи ји.
3 АМЖГ, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја, 

До си је Бог дан Ђо кић, Zah tev Me đu na rod nom tu ži o cu Eulex-a, od 8. ma ja 2014. go di ne. 
По твр да о при је му по шиљ ке.

4 АМЖГ, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја, 
До си је Бог дан Ђо кић, Do pis Kan ce la ri je še fa oso blja Eulek sa, br. 2014-COS-0803, od 21. 
08. 2014. go di ne. 

5 АМЖГ, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја, 
До си је Бог дан Ђо кић, Do pis po ro di ce Đo kić Glav nom šta bu Eulek sa, od 29. 09. 2014. go-
di ne. 

Бојан Ђокић
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З акључн а  раз мишљањ а
 
Науч но  рас ве тљавање  и  п ро учава ње  г еноцида  на  Косову  и  

М етохији  пр едстав ља  д еликатан  и сложе н пробле м.  Ис тр ажива ње  
г еноцида на ово м п ростор у  захте ва  ин тер дис цип линарн о  пр ожимање  
и с тор ио графиј е,  де мо графије  и  ви кт им ологије.1  И  п ита горејс ка  ф ил-
озофиј а броја ће н ам бити  од  корист и  прилик ом  д ок азива ња  г еноцида .2 
Нак он  за вршет ка рата 199 9.  године, бр ој Срба  и друг их  н еа лбанаца  на  
Косову  и  М етохиј и умањио се за око 250.000. О ва цифра  је  довољан број 
да се  тврдња да  је  почињ ен  геноцид н ад  Србима  на  Косову  и  М етохи-
ји мож е узети к ао  аксиом .  Пр от ерива ње  толико г бро ја љу ди који н е 
 пр ипадај у со пствен ој  нациј и,  довољ но  говори  о  ге ноцидн ој  п олити ци  
А лбанац а.  Ми тропол ит  цр ногорск о-п риморс ки  А мф илохије је  о  Косову  
и  М етохи ји  написао: „. ..о чевидно је  и јасно  да  данаш ња  етничка  и 
свак а дру га  не ра внотежа на ово м с удбинском  европско м п росто ру ни-
је  по следиц а п риродно г  процеса и  здравог  ис торијско г  развој а, нег о 
 перм анентн ог  насиљ а,  изгона ,  отимања  и у ни штавањ а Српск ог  народ-
а,  његови х  светиња  и  добара“.3  Од јуна 199 9.  године, па  у  наредн их  
н еколи ко  месеци , у честала с у убист ва Срба, шт о  указује да  је  по стоја-
ла  наредба за  планско  и  сис тематс ко  з атирање  и  пр от еривањ е српско г 
с та новништв а.  Међутим, и  да ни је  по стоја ла  наредб а, са ма  ат мосфе ра 
мржње  и  н апетос ти  између д ва  наро да  водила  је  г еноциду.  Ал ександ ар  
И гњатов ић пише : „Пошто  се так ва   си туација  створи и с ве буд е п рип-
ремљено з а  зло чинач ку  активнос т, чес то ни је п отреб но  неп осредно  и 
јавн о по дс тр екавање, јер ћ е  про пагандом  и мржњ ом  з аведен и е лементи  и 
сами  с понтан о прећи  на  врше ње  г еноцида“. 4 Убиств о  Богда на  Ђокића је  
у следи ло  неп осредно  по  за вршет ку рат а, када  је   си туаци ја бил а  идеална 
з а  зло чинач ку  активност ОВ К.

Ко је з акључ ке може  да  понуди ов а  студија ? Случ ај који см о 
 пр иказа ли  садржи два  основн а е лемент а к ривичн ог де ла  г еноцида : 
убиство  и   нац ионалн у п рипадност  (главн а о бележ ја  г еноцида ).  Додатно  

1 Вик ти мо ло ги ја је на у ка ко ја се ба ви про у ча ва њем стра да ња љу ди у ра ту и ми-
ру. Прим. ауто ра.

2 Пи та го реј ска фи ло зо фи ја бро ја – Све том вла да ју од но си бро је ва и сви од но си 
мо гу се све сти на од но се бро је ва. Све је број. Прим. ауто ра.

3 Са во Б. Јо вић, ЕтничкочишћењеикултурнигеноциднаКосовуиМетохији:
сведочанстваострадањуСрпскеправославнецрквеисрпскогнародаод1945.до2005.
године, Бе о град 2007, 5-6.

4 Алек сан дар Иг ња то вић, н.д., 69.



206

и  намеру. Циљ је био да с е п рипадни к једн е групе  – Богд ан Ђокић  – 
уништ и. Пр ви напад (18. ју н) јас но  п оказује да  с у  на оружа ни  Албан-
ци  желели  да з астра ше  п ороди цу Ђок ић како би  је  навели да с е исели, 
што је ч ин  етничк ог  чишћења . Дру ги напад (24. ју н)  откри ва  намеру гру-
пе  А лбанаца д а уништи ов у српскуп ородицу, ш то  о дгова ра  г еноцид у. 
Терор н ад  суп ру жницима  и убиств о  Богда на  Ђокић а  ол ичава ју  начине з а 
у ништењ е групе . Убиство м  Богда на  Ђоки ћа дошло је  до  повреде и  у гр-
ожава њ а  биолошк о- пс ихолошк ог  ин те гритет а српско г с та новништва  на  
Косову  и  М етохији.

И з  случај а  Богда на  Ђокића  се види да ј е убист во  и звршено  са  
намером да с е униш ти  п ојединац (д ва  напада  у  неде љу дана) и да  је  
п очињено  на   нац ионалној  основи  ( „И злазит е мајку ва м српску,  отвара ј 
врата“) . Убиство м  Богда на  Ђокић а ,  на оружа ни  Албанци  су  довели  до  
р ас ељава ња  п ородице, јер  је  њего ва  супру га бил а  пр инуђена  да  напуст и 
сво ју кућу због  страха з а со пстве ни живот. О ве  де латности , убиство  и 
п ринудн о  пр от еривање ,  по тпадају под члан 141 . к ривичн ог  закона СР-
Ј. Дело  је  и звршено  са д иректни м у мишљајем да с е п рипадни к српск ог  
народ а  протера ил и уништи. 

Кф ор ниш та није   предузео, иако је знао  за пр ви напад  на  п ороди-
цу Ђоки ћ. Пошто га ј е а меричк и  п одофиц ир Дени Гр ин лиш ио  заштите , 
Богд ан Ђокић ј е убијен н а  подмук ао начин, н а праг у сво је кућ е,  хицима 
 у главу. О ве  ч ињени це  по тврђују  образ ац  истакнут  у ра ду  Нена да  А нт он-
ијевић а, ко ји  наводи: „С ви Срби  и  не албан ци који с у  убијени  по  доласк у 
Кфора  и  Унмика  у смрћени с у мучки  и  свирепо... А што  се тич е у бистава 
 из  ватреног  оружја,  углавном  је  пуцано  у  потиљак, иза уха или уст а, 
мада има  и  сл учаје ва  пуцања  у  предел у  сл еп оочнице.. .  Стариј е особе с у 
 убијане  углавном  у свој им  кућама  и  ст ановима. .. Међу  зверски м  убијен-
им  Србима ј е  највиш е старих  и  немоћни х, ко ји ни су били  у стању да 
 се  одбране и ли  заштите“.1А  у  са општењу  и апел у Свет ог  а рхи јерејск ог  
синод а Српск е  прав ослав не цркве  је  речено: „П ри томе,  пре дс тавни ци  
м еђу народ не  за једнице, Кфор  и Унмик , свој им  чињењем и ли  н ечињењем, 
све од 199 9.  године  до дана с,  до приносе , вољно и ли  невољн о,  коначн ом 
 ист ребљењ у  прав ославно г српск ог  народа  са  његов их  вековн их  огњишта 
 и у ни штава њу  његов е  културе  и с вехр ишћански х  свети ња  Косова“.2  У 
светлу ов их  навод а,  поставља  се  питање да ли  ј е  од узимањ е личн о г  на-
оружањ а,  пишто ља којег ј е Богд ан  легал но држао  у кући  а изнео га  у 
 двориште сво г има ња када  се  п ојавил а опаснос т,  до принел о убиству? 

1 Не над Ан то ни је вић, н.д., 172.
2 Са во Б. Јо вић, н.д., 222.

Бојан Ђокић



Годишњак Музеја жртава геноцида, св. 6, 2014.

207

Да ли  је так во  п онашањ е  п од официр а војске С АД Ден и Грина  „вољно 
и ли  невољно“, т ј.  његови м  „чињењем и ли  н ечињењем “,  до прине ло 
 физичк ој  ли кв идаци ји  шез дес ет се дм огодишњ ег  Ђокића  и  по сл едица ма 
које  су пот ом  на ступиле? Ка о с лужбе но лице ,  им енован и  п одофицир ј е 
 прекрш ио закон н е  уводећ и надзор  и  н есавес но  по ст упајући  у  вршењ у 
службе  ( проп устивши  да  заштит и  слабије  и  старије ).  Не сумњиво је да 
је би о свестан д а свој им п ос тупцим а,  ус кр аћивање м личн о г  на оружања  
и  не пос тављањ ем дужно г  надзора  у таквом  о кружењу,  у грожа ва живо т 
 Богдана  и  Љуби це Ђокић .

Случај н ам  говори да  се после 199 9.  године, па све  до данас , 
српск ом  народу  на  Косову  и  М етохиј и људск а пра ва  ус краћују  и крше . 
 Двоји ц у  на оружан их  А лбанаца  су  видели и  са њим а  ра зг оварал и  комши-
ја  п ороди це Ђоки ћ, Нија з К раснићи,  на чи ју  инт ер венцију су  и отишли,  
и  Љуби ца Ђоки ћ,  супруг а  убијено г  Богдан а.  П ороди ца Ђокић  је  живела 
 у центр у У рошевца, па  је  н емогуће  д а  на оружа ни људи  не буд у  пр-
имећен и.  И сп итивање м  комшија  се мог ло доћи  до  п оч инилац а.  Косовс-
ко  т ужилашт во ни је  и спитало два  кључн а  сведока  –  Љуби цу Ђокић  и  
Нијаз а К ра снићиј а.  Не по ступа ње  косовск их  органа п о к ривично ј  пријави  
и туж би  п оказује да  се ради  о  за та шкавањ у  злочина. Ни  п љачкање  и  сп-
аљивањ е  имови не  п ороди це Ђок ић ни је могло д а про ђе  не пр имећено. 
Ал и, нико о д  комши ја ниј е  обавест ио  п олицију, што је, у  ствар и,  п од-
ржава ње такв их  ак тивности. У о ба  напада  на  п ороди цу Ђокић ,  комши је 
 Албанци  се ни су  мешали, ос им  Нијаз а К ра снићија. А да ли се о н умешао 
и з к омшијски х  разлога или је био  укључен у све т о,  Љуби ца Ђок ић ниј е 
знала.‒  Оста је  ч ињеница д а убиств о  Богда на  Ђоки ћа ни је  рас ветљен-
о.  П о чинио ци ни су  от кривени  и  пр о це суирани. Као да  је  неко ме би ло 
п отребно д а  злочини  и  крва ве ру ке  А лбана ца бу ду бр зо  з або рављен и. 

Геноцид на д српски м с та новништвом  на  Косову  и  М етохији  
с проводи се н а мно го  начина : „Нов и,  данашњ и злочин  и  геноцид на д 
српск им  народом  на  Косову  се  и зражава  у мног им  ак тив ностима:  од  
т ероризм а,  терора  и  насиља на д српски м с та новништвом,  ... етничк им 
 чишћење м,  ус пос тављањ ем  логора з а оте те Срб е,  духовн им  г еноцидом 
кро з у ни штава ње  црквених  и с акралних  о бјеката  и  сп оменик а  културе , 
 оружани м  (а рти љеријски м)  н ападима н а српс ка села ,  бл окада ма  насеља,  
п љачкањем  и  паљење м српск их села  и кућа ,  пр от еривање м српско г 
с та новништва ,  оружаним  п ретња ма  Србима, итд.“ ‒  Злочи ни  А лбанац а 
трају кр оз  векове  у ци љу  етничк ог  чишће ња Срба с а п росто ра  Косова  и  
М етохиј е. 

Д инами ка п овратка  на  Косово  и  М етохиј у п ринуд но  р асељено г 
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српског  и друг ог  не албанско г с та новништ ва теч е споро . Проц ес п овратка,  
у многом е , з аус тављају  и  бл окирај у пр иштинск е власти, п ри чем у има ју  
м еђу народ ну  подршку.1  Усло ви  живота  на  Косову  и  М етохији  су пос ле 
ра та такви да  с пр ечава ју  повратак, па  ни  ин ст итуци је  намерно  не ра-
де како  би Ср би  и згуби ли  п оверење у њих, ш то  п оказује  и  пр иказан и 
случај .

Случа ј  Богда на  Ђокића  је сам о једно о д многи х у бистава  
п очињених  на   нац ионалној  основи,  са  намером да с е српск о с та-
новништво  са  Косова  и  М етохиј е  протера  и уништ и. Пос ле  по влачењ а 
српски х снаг а б ез бедности  у јуну 199 9.  годин е,  Албанци су  бројни м уб-
истви ма  постигли циљ – страх  се ширио  и српск о с та новништво  се  р ас-
ељавал о.  И зложен а о пасности да  и сама  страд а,  Љуби ца Ђокић  је  на-
пустила свој дом. Да  би  поврат ак  п ороди це Ђокић био  у  по тпуност и  он-
емогуће н,  њихов а  имовина је  оп љачкана  и у ништен а.  Етнич ко  чишћење 
 је ти ме  з авршено .  Пр иказан и случ ај  по тврђује  и стинито ст  иска з а 
М иодра га  Попова да је т о „ етнич ки чисто“ уве к  на јп рљавије.2 

 
Резиме
 
С пр оводећ и к он цепцију о  с твара њу  етнич ки чис те  држав е,  Албанци су   пр ед-

узима ли мере за  у клањањ е српско г с та новништва  са  Косова  и  М етохије. Као  основно  
средство  и метод  з а  ре ал изаци ју так ве  п олитик е,  ко ристили  су терор .  Најчешће с у  пр-
иб егава ли  физичк ој  ли кв идацији  ( убијање)  и п рисилно м  пр ес ељавањ у (з ас тр ашивање ). 
 Физич ка  ли кв идација с е  кретала  од  п оје диначни х у бистава  до  масовни х  злочина. Циљ 
је био да се ко д српско г с та новништв а  изазов е осећај  страх а,  не си гурности  и  губље ња 
наде  у би ло как ву  могућно ст о пстанка  и  егз ис тенциј е. Терор  и  насиље  су  по кретал и 
 стихи ју људи  из мес та  живљењ а.  На пушта ње  з авичаја је б ио  једи ни начин д а спа су 
живот .  Пр от ерива ње Срба  са  Косова  и  М етохиј е трај е  ко н ти нуира но ви ше  веков а. З ас-
тр ашују ће  ди мензије  је  достиг ло нак он  за вршет ка ра та  Савез не  Ре публи ке  Ју го славије  
и НАТО. Рат СРЈ  и НАТО је  оконч ан  д оношењ ем  Р ез олуције СБ ОУН 1244/99  и  по тп-
исивање м Војн о-т ехничко г  сп оразума  у  К уманов у.  Доласк ом  м еђу народн их  мировни х 
снаг а Кфора  и  Цивил не  миси је  Унмика  на  Косову  и  М етохиј и,  з апочи ње ново  с традањ е 
српск ог  народ а.  И звршено је  на  хиљад е  злочина на д  гр ађаним а српс ке   нац ио налности, 
 те та ко  настављ ен  геноцид н ад  Србима и под  окриљ ем  м еђу народн их  мировни х снаг а. 

 Нац ионал на  з ако нодавств а пој му  г еноци да да ју  извесну  ф лек сибилност  и так о 
 ом огућу ју  њего во ши ре  т умачење  у  сл уч ајевима  у  којима су за  то  и спуњени  услови. 
 И према КЗ СР Ј,  извршен  је  геноцид н ад  Срби ма  Косова  и  М етохије . П ринуд но  р ас-

1 Милан Бурсаћ, Ненад Илић, „Динамика прогона и повратка Срба и других 
неалбанских становника Косова и Метохије после 1999. године“, у: СрбинаКосовуи
Метохији:ЗборникрадовасанаучногскупаодржаногуКосовскојМитровици27-29.
маја2005, Београд 2005: САНУ 2006, 463, 466-467.

2 Miodrag Popov, Suzesuistevere, Beograd 2005, 61.
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ељавањ е,  однос но  р ас ељавање по д  принудом и  претњо м, било ј е  уперен о проти в српск-
ог  народа  на  Косову  и  М етохији.  Број ке  п оказују да  је  р ас ељава ње би ло  масовно, шт о 
 указује  на  геноцид.  И  етнич ко  чишћењ е, када је реч  о п ринудн ом  р ас ељавању,  пр-
едстављ а к ривич но де ло  г еноцид а  уколи ко  посто је  ге ноцид не  намер е.  Пос ма трајућ и 
прошлос т, види се  да  постој и  ко н тинуит ет  г еноцида на д српск им  народом  на  Косову  
и  М етохиј и. Срби су  на  Косову  и  М етохији кр оз  веко ве би ли  и зложен и  пр ес ељавању 
по д  принудо м, које је 199 9.  годи не  достиг ло  ч удовишн е  размере.  У жељи да  ство ре 
 етнич ки чис ту  држав у,  Албанци  су  и зврши ли  погроме на д српски м с та новништвом  на  
Косову  и  М етохиј и.  П оказатељ  да  посто ји  ге ноцид на  п олити ка  А лбанаца на д српски м 
с та новништво м, јесте 199 9.  година .

Случа ј  Богда на  Ђоки ћа  п оказује да  се  Србима  на  Косову  и  М етохиј и људск а 
пра ва  ус краћују  и  по вређуј у. Са мо један  у низу, ова ј случ ај  по тврђу је  ге ноцид ну  
п олити ку ко ју  Албанци  с провод е прем а српско м с та новништву  на  Косову  и  М етохији.

На  с трада ње Срба  са  Косова  и  М етохиј е, Запад  до дана с  пр имењу је  п олитик у 
„ за творени х очију“ и ли  Нојев у  тактику.  Бројк е,  ч ињенице  и стање  на  тере ну  п оказују 
да су  на  Косову  и  М етохи ји  Албанци н ад  Срби ма  п очинил и ратн е  злочин е,  етнич ко 
 чишћење  и  геноци д.  Зај едничк и  именитељ св их  албански х  злочи на  п очињених  на  
Косову  и  М етохији о д турск е  ок упације  до дан ас јес те  геноцид. 
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НенадАНТОНИЈЕВИЋ
Му зеј жр та ва ге но ци да

МАР ТОВ СКИ ПО ГРОМ – АЛ БАН СКИ ТЕ РОР НАД СРП СКИМ 
СТА НОВ НИ ШТВОМ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ (1719. МАРТ 

2004)1

 Ап стракт: Текст је на пи сан на осно ву ис тра жи ва ња до га ђа ња то ком 
три да на Мар тов ског по гро ма, ка ко су на зва ни зло чи ни и те рор ко ји су из вр-
ши ли Ал бан ци над Ср би ма мар та 2004. го ди не.
 Кључ не ре чи: Мар тов ски по гром, Ср би, Ал бан ци, Срп ска Пра во-
слав на Цр ква, Ко со во и Ме то хи ја, Ср би ја.

На си ље је от по че ло 17. мар та око по дне ва про бо јем ви ше хи ља да 
Ал ба на ца у се вер ни део Ко сов ске Ми тро ви це, у ко ме жи ве Ср би. Ун мик 
по ли ци ја и Ср би су ус пе ли да за у ста ве ал бан ски на пад. По вод за на пад 
је би ла смрт тро ји це ал бан ских де ча ка, ко ји су се уда ви ли у Ибру, у бли-
зи ни Зу би ног По то ка. Њи хо ва смрт је зло у по тре бље на та ко што су за њу 

1 Ар хив Му зе ја жр та ва ге но ци да, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди-
не, Ко со во и Ме то хи ја; март 2004 (Бил те ни Епар хи је ра шко-при зрен ске, по да ци Ко-
ор ди на ци о ног цен тра Вла де Ре пу бли ке Ср би је за Ко со во и Ме то хи ју, штам па и дру га 
до ку мен та ци ја); Не над Ан то ни је вић, „Стра да ње Ср ба и дру гих не ал ба на ца на Ко со ву 
и Ме то хи ји (1998-2006), у, Зборникрадова,Прилозиистраживањузлочинагеноцида
иратнихзлочина, Го ди шњак Му зе ја жр та ва ге но ци да – те мат ски број, Бе о град 2009, 
157-247; део тек ста је по гла вље о Мар тов ском по гро му под на сло вом „Еска ла ци ја ал-
бан ског те ро ра над срп ским ста нов ни штвом на Ко со ву и Ме то хи ји (17-19. март 2004)“, 
195-200 (под на слов „Уни шта ва ње и спа љи ва ње ма на сти ра и цр ка ва Срп ске Пра во слав-
не Цр кве у мар тов ском по гро му 2004“, 199-200).

Кра ћа вер зи ја тек ста је пу бли ко ва на у пра те ћем ма те ри ја лу Ко ме мо ра тив ног 
про гра ма ко ји су по во дом обе ле жа ва ња 15 го ди на од Мар тов ског по гро ма ор га ни зо-
ва ли УЛУС и Му зеј жр та ва ге но ци да у Па ви љо ну „Цви је та Зу зо рић“ на Ка ле мег да ну, 
у Бе о гра ду, 17. и 18. мар та 2014. го ди не (фо то-до ку мен тар на из ло жба Му зе ја жр та ва 
ге но ци да о Мар тов ском по гро му; из ло жба де ла ве ли ке сли кар ске ком по зи ци је ду гач ке 
155 ме та ра, ко ју су чла но ви УЛУ СА на пра ви ли то ком Мар тов ског по гро ма 2004. го ди-
не, као вид умет нич ког про те ста; умет нич ки му зич ки про грам; исто риј ско пре да ва ње; 
при ка зи ва ње до ку мен тар ног фил ма).
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окри вље ни Ср би. Пре ма пи са њу ал бан ских ме ди ја, де ча ци су ско чи ли 
у Ибар па нич но бе же ћи од срп ских мла ди ћа, ко ји су их го ни ли са пси-
ма. На кнад на по ли циј ска ис тра га је утвр ди ла да Ср би ни су од го вор ни 
за ута па ње тро ји це де ча ка.1 До дат ни по вод ко ји су Ал бан ци ис ко ри сти-
ли за еска ла ци ју су ко ба би ло је ста ње у се лу Ча гла ви ца код При шти-
не. Исте ве че ри по ра ња ва њу уче ни ка Јо ви це Иви ћа, 15. мар та, Ср би у 
Ча гла ви ци и Гра ча ни ци су се спон та но оку пи ли и бло ки ра ли пут При-
шти на–Ско пље, на де лу ко ји про ла зи кроз Ча гла ви цу, као и ре ги о нал ни 
пут При шти на–Гњи ла не у Гра ча ни ци. Ма сов ни на пад не ко ли ко хи ља да 
Ал ба на ца на Ча гла ви цу, ко ји је усле дио 17. мар та, ус пе ле су да за у ста ве 
тек ви ше стру ко по ја ча не сна ге Кфо ра.2 У тро днев ном про го ну Ср ба с 
Ко со ва и Ме то хи је, од 17. до 19. мар та 2004. го ди не, про те ра но је ви ше 
од 4.000 ли ца из ви ше гра до ва (При шти на, Оби лић, Ко со во По ље, При-
зрен, Ко сов ска Ка ме ни ца) и из број них се ла (Пе ри вој це, Сви ња ре, Бре-
сје, Ми ло ше во, Ки шни ца, Сла ти на, Гра бац, Би ча, Бе ло По ље). Нај ве ћи 
број Ср ба је про те ран из ју го и сточ ног де ла Ко со ва и Ме то хи је. У по кра-
ји ни је еви ден ти ра но и збри ну то 1.854 про те ра них љу ди, у ба за ма Кфо ра 
још 1.000, и 210 у цен трал ној Ср би ји. У Ко сов ском окру гу је збри ну то 
877 љу ди, у Ко сов ско ми тро вач ком 593, у Ко сов ско-по мо рав ском 312, у 
Пећ ком 50 и у При зрен ском 22. У бри тан ској ба зи Кфо ра у При шти ни, 
на ла зи ло се нај ма ње 180 Ср ба, ко ји су ода тле ева ку и са ни у Гра ча ни цу. 
У фран цу ским ба за ма Кфо ра у Но вом се лу Ма ђун ском и Смре ко ви ци 
код Ву чи тр на, би ло је 420 Ср ба из не ко ли ко ме ста цен трал ног Ко со ва. У 
При луж ју код Ву чи тр на, у ко јем ни је би ло исе ља ва ња 1999. го ди не, уз 
3.700 Ср ба, уто чи ште је на шло и њих 115 из Оби ли ћа. Нај ви ше ра се ље-
них је би ло из се ла Сви ња ре, у ко јем је 17. мар та за па ље но свих 140 срп-
ских ку ћа (60-так ме шта на је збри ну то у Зве ча ну, у хо те лу „Број 3“, а 303 
Ср ба у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, у ста рој основ ној шко ли „Бран ко 
Ра ди че вић“, Сту дент ском цен тру, код при ја те ља и ро ђа ка).

У ал бан ском про го ну је уни ште но и за па ље но ви ше од 420 срп-

1 Ар хив Му зе ја жр та ва ге но ци да, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди-
не, Ко со во и Ме то хи ја, април 2004 (Вест аген ци је Бе та о за вр ше ној ис тра зи о ута па њу 
ал бан ских де ча ка, При шти на, 28. април 2004, Из ја ва пор па ро ла Ун мик по ли ци је Не ри-
џа Син га).

2 На кон еска ла ци је на си ља 17-19. мар та 2004, тру пе Кфо ра су по ја ча не. У ства-
ри, на Ко со во и Ме то хи ју је прак тич но сти гло 3.500 но вих вој ни ка, у спе ци јал ним је ди-
ни ца ма, по себ но об у че ним за бор бу про тив екс тре ми стич ких гру па. Раз го во ри у Мер-
да ру из ме ђу ко ман дан та Кфо ра, не мач ког ге не рал-пу ков ни ка Хол ге ра Ка мер хо фа, и 
на чел ни ка Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је и Цр не Го ре, ге не рал-пу ков ни ка Бран ка Кр ге, 
29. март 2004. Сна ге Кфо ра су 1999. го ди не бро ја ле око 50.000 вој ни ка, да би њи хов 
број до мар тов ских до га ђа ја 2004. био сма њен на све га 17.000.

Ненад Антонијевић
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ских ку ћа, ста но ва и дру гих обје ка та, не ко ли ко шко ла, бол ни ца и до мо ва 
здра вља и 35 ма на сти ра и цр ка ва. У на си љу ал бан ских екс тре ми ста су 
по ги ну ла 24 ли ца, а 851 је по вре ђе но, од ко јих 22 те шко. Ме ђу по вре ђе-
ни ма је 98 при пад ни ка УН по ли ци је и Ко сов ског за штит ног кор пу са и 55 
вој ни ка Кфо ра. Пре ма по да ци ма срп ских др жав них ор га на, у ал бан ском 
по гро му над Ср би ма је по ги ну ло нај ма ње осам срп ских ци ви ла, а 24 
Ал бан ца су из гу би ла жи вот у су ко би ма с при пад ни ци ма ме ђу на род них 
сна га.1 Пот пу но је уни ште но и за па ље но 27 во зи ла Ун ми ка, оште ће но 17 
во зи ла Ко сов ске по ли циј ске слу жбе и 24 ци вил на во зи ла.

По ли ци ја Ун ми ка је по че ла да ис тра жу је нај но ви је зло чи не на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Пр вих 36 ча со ва по от по чи ња њу ма сов них на па да 
Ал ба на ца на Ср бе ни су би ли у ста њу да спро во де по ли циј ску ис тра гу 
зло чи на за то што су сви њи хо ви љу ди би ли ан га жо ва ни на сми ри ва њу 
не ми ра. По ли ци ја Ун ми ка је ухап си ла нај ма ње 200 ли ца, ко ја су осум-
њи че на за под ме та ње по жа ра, пљач ку, уби ство и оста ла кри вич на де ла. 
Прет по ста вља се да је у не ми ри ма уче ство ва ло 51.000 љу ди, у 33 по је-
ди нач на су ко ба.2 Из ме ђу оста лих, ухап ше ни су Шу кри Бу ја, ко га је 23. 
мар та при ве ла Ун мик по ли ци ја, и Са ми Љу шта ку, не ка да шњи ко ман дан-
ти ОВК, а ка сни је КЗК, ко га је 28. апри ла при вео Кфор.3 Љу шта ку, ко ји 

1 У се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци су уби је ни Бо ри во је Спа со је вић (1941) и Ја-
на Ту чев (1968), у Ли пља ну је уби јен Не над Ве сић (1951), у око ли ни Штрп ца, у се лу 
Драј ков ци, отац и син До бри во је (1955) и Бор ко (1984) Сто лић, у Гњи ла ну Сло бо дан 
Пе рић (1952), про фе сор фи зич ког вас пи та ња у се лу Ку шце, у Ко со ву По љу Зла ти бор 
Трај ко вић (1942), а у оп шти ни При зрен Дра ган Не дељ ко вић (1943), чи је је те ло про на-
ђе но у при зрен ској Бо го сло ви ји. Пре ма по да ци ма Ко ор ди на ци о ног цен тра за Ко со во и 
Ме то хи ју.

2 По да ци о по гро му Ср ба од 17. до 19. мар та 2004. из из во ра Срп ске пра во слав-
не цр кве. Бил тен Епар хи је ра шко-при зрен ске, Гра ча ни ца, 28. март 2004. го ди не. Пре ма 
до са да при сти глим и по твр ђе ним ин фо р ма ци ја ма, у Епар хи ји ра шко-при зрен ској је 
уби је но, или се во ди као не ста ло, 12 осо ба срп ске на ци о нал но сти. Број, из гле да, још 
ни је ко на чан. Де се ти не Ср ба су по вре ђе не или пре ту че не. Пре ко 4.000 Ср ба (пре ма 
по да ци ма Ун ми ка, 4.012) је про те ра но са сво јих ог њи шта и на ла зи се или ин тер но ра-
се ље но на Ко со ву и Ме то хи ји или је пре шло на те ри то ри ју цен трал не Ср би је. Од тог 
бро ја се 334 осо бе још на ла зе при вре ме но сме ште не у вој ним објек ти ма Кфо ра. Пре ма 
по да ци ма Ун ми ка, за па ље на је 561 срп ска ку ћа, а 218 је те шко оште ће но. Бу ду ћи да је 
це ло срп ско на се ље Пот ка ља ја у При зре ну спа ље но, број уни ште них или те шко оште-
ће них ку ћа, ме ђу њи ма и оних ко је су би ле пра зне и из ко јих су Ср би про те ра ни 1999. 
го ди не, пре ма про це на ма Епар хи је ра шко-при зрен ске, пре ла зи 1.000. Од по врат нич ких 
се ла је нај ви ше стра да ло Бе ло По ље код Пе ћи, у ко јем је спа ље но 20-так упра во об но-
вље них ку ћа и па ро хиј ски дом. Цр ква је по но во па ље на из ну тра.

3 Шу кри Бу ја, зва ни „Га зе тар“ и „Со кољ“, ро ђен 27. ав гу ста 1966. го ди не у се-
лу Бу јан це, оп шти на Ли пљан. Био је управ ник ло го ра у се лу Ла ни ште код Уро шев ца. 
Функ ци ју ко ман дан та шта ба ОВК у се лу Је зер це, оп шти на Уро ше вац, оба вљао је до 
сеп тем бра 1999. го ди не, ка да је по ста вљен за ко ман дан та Ше сте ре ги о нал не те ри то-
ри јал не гру пе Ко сов ског за штит ног кор пу са. То ком 2000. го ди не, на пу стио је КЗК и 
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је ухап шен у Ср би ци, осум њи чен је да је био уме шан у ет нич ко на си-
ље и дру ге кри ми нал не ак тив но сти про тив Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји 
мар та 2004. го ди не. Сед мог ма ја је, по сле пла ћа ња ка у ци је, осло бо ђен 
из при тво ра у аме рич кој вој ној ба зи „Бонд стил“ код Уро шев ца. Суд ски 
по сту пак про тив ње га ни је об у ста вљен, и оба ве зан је да се ода зо ве суд-
ском по зи ву. Кфор је 31. мар та ухап сио и Ша ћи ра Ша ћи ри ја, али је он 
већ 7. апри ла пу штен из при тво ра у аме рич кој вој ној ба зи.1 Јед но од нај-
укљу чио се у кри ми нал но-те ро ри стич ке ак тив но сти на под руч ју оп шти на Уро ше вац, 
Ка ча ник и Ви ти на. Де ло вао је у спре зи с Ген цом Се фа јем из Ал ба ни је, бив шим офи-
ци ром ал бан ске ар ми је, ко ји је уче ство вао у су ко би ма на Ко со ву и Ме то хи ји, а са да 
бо ра ви у Уро шев цу, и Џа би ром Жар ку ом из Ка ча ни ка, ше фом ка ча нич ког кла на, ко ји 
се ба ви швер цом оруж ја и дро ге. За јед но с Ген цом Се фа јем, узур пи рао је мно ге ло-
ка ле чи ји су вла сни ци Ср би и ко ри сти их за уго сти тељ ство и тр го ви ну ро бом ши ро-
ке по тро шње. Део нов ца до би је ног ба вље њем ор га ни зо ва ним кри ми на лом, од но сно 
швер цом оруж ја и дро ге, ко ри сти за фи нан си ра ње те ро ри стич ке ор га ни за ци је АНА и 
те ро ри стич ких гру па ана га жо ва них на те ри то ри ји Ма ке до ни је и ју га Ср би је. Албански
тероризамиорганизованикриминалнаКосовуиМетохији, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 
Бе о град 2003, 63.

Са ми Љу шта ку, ро ђен 20. фе бру а ра 1961. у се лу До ње Пре ка зе, оп шти на Ср-
би ца. Пре су дом Окру жног су да у При шти ни, у од су ству је осу ђен на ка зну за тво ра у 
тра ја њу од 20 го ди на због кри вич ног де ла те ро ри зма. Са Аде мом и Хам зом Ја ша ри јем, 
Фа ди љем и Ну ре и ном Љу шта ку ом, Су леј ма ном и Ре џе пом Се ли ми јем, Та хи ром Ја ша-
ри јем и Ја ку пом Ну ром, је дан је од осни ва ча ОВК на под руч ју Дре ни це. За вр шио је 
вој ну обу ку у Ал ба ни ји, а 1997. го ди не је уче ство вао у зло ста вља њу срп ских ци ви ла 
ко ји су би ли кид на по ва ни и за то че ни у ло го ру у се лу Ли ко вац, оп шти на Ср би ца. Уче-
сник је те ро ри стич ког на па да на по ли циј ску ста ни цу у се лу Руд ник, оп шти на Ср би ца, 
1998. го ди не, као и на по ли циј ску ко ло ну у се лу Лу до вић, та ко ђе у оп шти ни Ср би ца. У 
том пе ри о ду је име но ван за за ме ни ка ко ман дан та Глав ног шта ба ОВК опе ра тив не зо не 
Дре ни ца, са се ди штем у се лу Ли ко вац, а из ве сно вре ме је оба вљао и функ ци ју ко ман-
дан та ове опе ра тив не зо не. Ха шим Та чи га је ка сни је име но вао за ко ман дан та Дру ге 
опе ра тив не зо не за под руч је При зре на (Па штрик). Ис тво вре ме но је иза бран за за ме ни-
ка на чел ни ка Ко сов ске тај не слу жбе, при че му је, из ме ђу оста лог, био за ду жен за ан га-
жо ва ње до бро во љач ких је ди ни ца из Дре ни це, ко је су упу ћи ва не на под руч је оп шти на 
Бу ја но вац, Пре ше во и Ме две ђа ра ди из во ђе ња те ро ри стич ких ак ци ја. Због из ра же не 
те ро ри стич ке де лат но сти, ко ја је за по сле ди цу има ла де ста би ли зо ва ње без бед но сних 
при ли ка на Ко со ву и Ме то хи ји, а на ини ци ја ти ву пред став ни ка аме рич ке ад ми ни стра-
ци је, Љу шта ку је 6. ју ла 2001. сме њен с ду жно сти ко ман дан та Ко сов ског за штит ног 
кор пу са, уз за бра ну но ше ња ва тре ног оруж ја. Због не по што ва ња ове за бра не, при пад-
ни ци Кфо ра су га при во ди ли на ин фор ма тив ни раз го вор. На кон то га је на пу стио под-
руч је оп шти не Ср би ца, у стра ху од хап ше ња због зло чи на и те ро ри стич ке ак тив но сти 
у то ку и на кон ору жа них су ко ба, те је ве ћи део 2002. го ди не про вео у Ал ба ни ји, у гра ду 
Кук су. Ње го ва по ро ди ца је јед на од нај у ти цај ни јих у дре нич ком кра ју, те сно је по ве за на 
с Ха ши мом Та чи јем, Ре џе пом и Су леј ма ном Се ли ми јем и Џа ви том Ха љи ти јем и део је 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла на Ко со ву и Ме то хи ји. Ње го во име се на ла зи на аме рич кој 
„цр ној ли сти“ ор га ни за ци ја и ли ца ко ји ма се, због те ро ри стич ке де лат но сти, ус кра ћу је 
фи нан сиј ска по моћ, од но сно за бра њу је ула зак у САД. Албанскитероризамиорганизо-
ваникриминалнаКосовуиМетохији,Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град 2003, 120-121.

1 Ша ћир Ша ћи ри, ро ђен 1. сеп тем бра 1964. го ди не у се лу Деп це, оп шти на Пре-
ше во. Као ор га ни за тор и ини ци ја тор де лат но сти иле гал не ор га ни за ци је „Бај рам Цу ри“, 
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те жих стра да ња – исе ља ва ња Ср ба и уни шта ва ња срп ске вер ске и кул-
тур не ба шти не – до го ди ло се у При зре ну. У но ћи из ме ђу 17. и 18. мар та 
2004, спа ље но је на се ље Пот ка ља ја, у пред ра ђу гра да, у ко јем је жи ве ло 
пре о ста лих сто ти нак Ср ба ко ји ни су на пу сти ли град на кон ег зо ду са у 
ју ну 1999. го ди не. Пре ма по пи су ста нов ни штва из 1991, у При зре ну је 
жи ве ло ви ше од де сет хи ља да Ср ба, а са да их ви ше не ма у гра ду, та ко-
ђе ни јед не пра во слав не бо го мо ље (све су спа ље не у мар тов ском на си-
љу 2004). У Ли пља ну су ал бан ски екс тре ми сти и те ро ри сти при чи ни ли 
ште ту Ср би ма и срп ској имо ви ни ко ја се про це њу је на око ми ли он евра.1 
Пре мар тов ских до га ђа ња, у Ли пља ну је жи ве ло око 1.600 Ср ба, у сре ди-
шњем и ју жном де лу гра да, а по сле мар тов ског про го на је пре о ста ло је-
два око 1.200 срп ских ду ша. Кон цен три са ни су углав ном у се вер ном де-
лу гра да, у ко јем се на ла зи и цр ква Све тих Фло ра и Ла вра. У ју жном де лу 
је оста ло још 50 срп ских ку ћа. Се вер ни део гра да је по сле 17. и 18. мар та 
огра ђен бо дљи ка вом жи цом, а на ула ску у тај део сто је два оклоп на тран-
спор те ра фин ског Кфо ра. Ср би ма је у се вер ном де лу гра да кре та ње мо-
гу ће са мо у преч ни ку од 700 ме та ра, по што је сва ки из ла зак „ван жи це” 
не бе збе дан. Ту се и снаб де ва ју основ ним жи вот ним на мир ни ца ма, у ки-
о сци ма и им про ви зо ва ним про дав ни ца ма. Кон во ји ху ма ни тар не по мо ћи 
сти жу сва ко днев но и рас по де љу ју се у цр кви. На ста ва за основ це се од-
ви ја у при ват ној ку ћи и у по моћ ним објек ти ма, а об но вље на је де се так 
да на по мар тов ским до га ђа ји ма. Ме ђу тим, број уче ни ка се дра стич но 
сма њио, те је у основ ној шко ли „Бра ћа Ак сић“ оста ло, од не ка да шњих 

Ша ћи ри је 1982. го ди не, пре су дом Окру жног су да у Вра њу, осу ђен на шест го ди на 
за тво ра, од ко јих је че ти ри из др жао у за тво ру у Ле сков цу. За вре ме НА ТО бом бар до-
ва ња СРЈ, био је глав ни ор га ни за тор на бав ке оруж ја, му ни ци је и ле ко ва за при пад ни ке 
ОВК и уче сник у пре ба ци ва њу ли ца ал бан ске на род но сти с Ко со ва и Ме то хи је у Ре пу-
бли ку Ал ба ни ју, у ко јој су об у ча ва ни за вр ше ње те ро ри стич ких ак ци ја. На кон ула ска 
ме ђу на род них сна га на Ко со во и Ме то хи ју, по стао је за ме ник ко ман дан та Ше стог РТГ 
Ко сов ског за штит ног кор пу са за под руч је Гњи ла на, али је на кон шест ме се ци сме њен 
од лу ком Бер на ра Ку шне ра, та да шњег ше фа ци вил не ми си је УН на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Је дан је од глав них ор га ни за то ра фор ми ра ња и де ло ва ња Осло бо ди лач ке вој ске Пре ше-
ва, Ме две ђе и Бу ја нов ца (ОВПМБ). То ком 2000. го ди не, на под руч ју оп шти не Пре ше во 
је имао сво ју ко манд ну струк ту ру, пре ко ко је је ре а ли зо вао те ро ри стич ке ак тив но сти 
про тив срп ских сна га без бед но сти. У ви ше на вра та се ис ти цао сво јим екс трем ним на-
сту пи ма и ста во ви ма, пре све га на са стан ци ма с пред став ни ци ма ме ђу на род не за јед-
ни це по во дом де ми ли та ри за ци је ОВПМБ, због че га је про вео шест ме се ци у за тво ру 
у аме рич кој вој ној ба зи „Бонд стил“ код Уро шев ца. За ме ник је пред сед ни ка Удру же ња 
ве те ра на ра та (бив ше те ро ри стич ке ор га ни за ци је ОВК на ју гу Ср би је. Албанскитеро-
ризамиорганизованикриминалнаКосовуиМетохији, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Бе о-
град, сеп тем бар 2003, 185-186.

1 Ар хив Му зе ја жр та ва ге но ци да, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди-
не, Ко со во и Ме то хи ја, март 2004.
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ви ше од 100 ђа ка, пе де се то ро де це. На ста ва се од ви ја у две сме не, али 
ли пљан ским основ ци ма рад на не де ља не по чи ње по не дељ ком. По што је 
то пи јач ни дан, ка да се у Ли пљан сја ти ве ли ки број Ал ба на ца из су сед-
них се ла, шко ла по чи ње да ра ди су тра дан, у уто рак. На зах тев ро ди те ља, 
основ ци на ста ву по ха ђа ју и у ис ту ре ним оде ље њи ма ове шко ле у Ста ром 
Грац ком, Су вом До лу, Ра бов цу и Но вом на се љу (ко је се на ла зи на ула зу 
у Ли пљан). Сред њо школ ци од ла зе на на ста ву у Гра ча ни цу и Ла пље Се ло 
у прат њи Кфо ра.1

 Уни шта ва ње и спа љи ва ње ма на сти ра и цр ка ва Срп ске Пра
во слав не Цр кве у мар тов ском по гро му 2004.

У Пе ћи је спа ље на цр ква Све тог Јо ва на Пре те че с ми тро по ли јом 
и па ро хиј ским до мом; у Пећ кој Ба њи је спа ље на цр ква Све тог Јо ва на 
Пре те че; у Бе лом По љу код Пе ћи цр ква Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це. 
У Уро шев цу је спа љен са бор ни храм Све тог ца ра Уро ша; цр ква Све тог 
Или је у се лу Не ко дим; цр ква Све тог Пе тра и Па вла у се лу Та ли нов ци 
(уни ште но и пра во слав но гро бље); цр ква Пре све те Бо го ро ди це у се лу 
Сов то вић (уни ште но и пра во слав но гро бље). У Ђа ко ви ци је спаљенa и 
срав ње на са зе мљом цр ква Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це (XVI-XIX век) 
с па ро хиј ским до мом. Са бор ној цр кви Све те Тро ји це су ра зо ре ни зво-
ни ци, ко ји су „пре жи ве ли ми ни ра ње“ 1999. го ди не. У се лу Пи шко те су 
уни ште ни цр ква Све тог Ла за ра и пра во слав но гро бље, а у се лу Би стра-
жин цр ква Све тог Или је. У При зре ну су спа ље ни Са бор ни храм Бо го-
ро ди це Ље ви шке (осно ва хра ма је из XII ве ка, а об но вио га је краљ Ми-
лу тин 1306/7. го ди не), цр ква Хри ста Спа са из XIV ве ка, Са бор ни храм 
Све тог ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја из 1887. го ди не (са ико ном Бо го ро ди це 
из XIV ве ка и ико но ста сом из XVI II), ма на стир Све тих Ар хан ге ла код 
При зре на, ко ји је са гра дио цар Ду шан из ме ђу 1343. и 1352. го ди не, цр-
ква Све тог Ге ор ги ја (Ру но ви ће ва цр ква) из XVI ве ка, са цар ским две ри-
ма из XVI ве ка (на ла зи ла се у пор ти хра ма Све тог Ге ор ги ја пред згра дом 
Епи ско пи је), згра да Епи скоп ског дво ра и згра да Бо го сло ви је „Ки ри ло и 
Ме то ди је“. У При зре ну су та ко ђе за па ље не цр кве Све те Не де ље, Све тих 
Вра ча, Све тог Пан те леј мо на и цр ква Све тог Ни ко ле (Ту ти ће ва цр ква), 
све из XIV ве ка. У Ко со ву По љу је за па ље на цр ква Све тог Ни ко ле из 
XIX ве ка. У се лу Бре сје код Ко со ва по ља је де мо ли ра на цр ква Све те 

1 Ар хив Му зе ја жр та ва ге но ци да, Фонд гра ђе о рат ним су ко би ма од 1991. го ди-
не, Ко со во и Ме то хи ја, март-април 2004.
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Ка та ри не из XIX ве ка. У При шти ни је за па ље на цр ква Све тог Ни ко ле 
из сред њег ве ка, об но вље на 1830. го ди не. У ју жном де лу Ко сов ске Ми-
тро ви це је за па ље на цр ква Све тог Са ве. У Оби ли ћу је за па ље на но во-
са гра ђе на цр ква. Мо на хи ње из ма на сти ра Де вич (XV век) код Ср би це, 
ју жно од Ко сов ске Ми тро ви це, ева ку и сао је Кфор, на кон че га су 1.000 
на о ру жа них Ал ба на ца окру жи ли ма на стир, опљач ка ли га и спа ли ли до 
те ме ља. Та ко ђе су спа ље ни цр ква Ус пе ња Бо го ро ди це, Па ра клис Све тог 
Јо а ни ки ја и сви ко на ци. Гроб све тог Јо а ни ки ја је оскр на вљен – отво рен, 
и у ње га је на ба ца но сме ће. Ма на стир Де вич је био је ди на пре о ста ла 
срп ска све ти ња у ре ги о ну Дре ни це, од укуп но 13. Ал бан ци су ма на стир 
Де вич па ли ли и ру ши ли и 1941. и 1999. го ди не. Ја ке екс пло зи је су знат но 
оште ти ле цр кву Све тог Пе тра и Па вла у Ис то ку и пра во слав ну цр кву у 
се лу Ба ња. Пра во слав на цр ква у Ви ти ни је те шко оште ће на гра на та ма. 
Цр ква Све тог Ан дре ја Пр во зва ног у По ду је ву, из гра ђе на 1929. го ди не, 
уни ште на је за јед но с гро бљем. У Ву чи тр ну је спа ље на цр ква Све тог 
Или је из XIX ве ка (она је и ју на 1999. го ди не опљач ка на и де ли мич но 
оште ће на из ну тра), као и пра во слав на цр ква у се лу При луж је. За па ље не 
су и пра во слав не цр кве у До њој Сла па шни ци код Ко сов ске Ка ме ни це и у 
Бр ња чи, у бли зи ни Ора хов ца (цр ква Све те Не де ље). Та ко ђе је за па ље на 
цр ква Све тог Ар хан ге ла Ми ха и ла у Шти мљу, на до мак Уро шев ца, ко ја 
је са гра ђе на око 1920. го ди не. Ал бан ски екс тре ми сти су ми но ба цач ком 
ва тром га ђа ли ма на стир Ви со ки Де ча ни. У но ћи из ме ђу 20. и 21. мар та, 
у се лу Жи ви ња не, на де сет ки ло ме та ра од При зре на, у Сре дач кој жу пи, 
ми ни ра на је цр ква Све те Не де ље.1

За кљу чак

Кфор ни је мо гао да га ран ту је без бед ност Ср би ма и зах те вао је 
да се Ср би ева ку и шу из сво јих се ла, по сле че га су се ла по ста ла ме та 
ал бан ских те ро ри ста, ко ји су па ли ли и уни шта ва ли срп ске ку ће и дру ге 
се о ске објек те. Глав ни ор га ни за то ри по гро ма над Ср би ма су би ле те ро-
ри стич ке ор га ни за ци је „На ци о нал ни по крет Ко со ва“, „На ци о нал ни по-
крет за осло бо ђе ње Ко со ва“ и на о ру жа ни при пад ни ци бив ше Ар ми је за 

1 Уни ште но је или те шко оште ће но 35 пра во слав них цр ка ва и ма на сти ра, као и 
де се ти не гро ба ља, из ко јих су ис ко па ва ни мр тви и раз ба ци ва не њи хо ве ко сти. Рас ко-
па не су гроб ни це Све тог Јо а ни ки ја Де вич ког, ца ра Ду ша на и ста ри гро бо ви у цр ква ма 
Све тог Ђор ђа у При зре ну и Све тог Ни ко ле у При шти ни. У цр ква ма је уни ште но сто ти-
не вред них ико на, пу ти ра, оде жди и дру гих цр кве них дра го це но сти, ста ре фре ске, као 
и број на цр кве на до ку мен та ци ја (књи ге кр ште них, вен ча них, умр лих). Пре ма по да ци-
ма Епар хи је ра шко-при зрен ске, 28. март 2004.
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осло бо ђе ње Ко со ва (ОВК), ко ја има струк ту ре у свим гра до ви ма. На пад 
на Ср бе је био одав но пла ни ран и из ве ден је пот пу но про фе си о нал но. За 
вре ме по гро ма Ср ба, у бли зи ни њи хо вих се ла, ло кал на по ли ци ја, са ста-
вље на ис кљу чи во од Ал ба на ца, ни је их шти ти ла, као ни њи хо ве ку ће и 
цр кве. Све до че ња пр вих срп ских из бе гли ца с Ко со ва и Ме то хи је го во ре 
о то ме да су у мно гим слу ча је ви ма ал бан ски при пад ни ци Ко сов ске по ли-
ци је, уме сто за шти те, узи ма ли уче шће у про те ри ва њу Ср ба из њи хо вих 
до мо ва.

Ре зи ме

Текст са др жи чи ње ни це о Мар тов ском по гро му Ал ба на ца над Ср би ма 2004. 
го ди не, а на пи сан је ко ри шће њем до ку мен та ци је др жав них ор га на Ре пу бли ке Ср би је и 
до ку мен та ци је Срп ске Пра во слав не Цр кве. Ср би су при ли ком тро днев ног ет нич ког чи-
шће ња и на си ља са би је ни на још ма њи про стор на Ко со ву и Ме то хи ји. Ал бан ски ци ље-
ви су би ли про гон Ср ба и дру гог не ал бан ског ста нов ни штва, спре ча ва ње по врат ка Ср-
ба и дру гих не ал ба на ца и уни ште ње хри шћан ских пра во слав них ма на сти ра и цр ка ва.

Ненад Антонијевић
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БојанЂОКИЋ
Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град

ИЗ ЛО ЖБА МУ ЗЕ ЈА ЖР ТА ВА ГЕ НО ЦИ ДА
„АГРЕ СИ ЈА НА СР БИ ЈУ 24. МАРТ – 10. ЈУН 1999“

„Из сва ког бо ла
Ко ји не спо ми ње мо

По је дан ке стен из ра сте
И оста је та јан ствен за на ма.“

(Вас ко По па, Песме, Бе о град 2008, 49.)

Му зеј жр та ва ге но ци да из Бе о гра да је по во дом пет на ест го ди на 
од НА ТО агре си је на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју ре а ли зо вао из ло-
жбу „Агре си ја на Ср би ју 24. март – 10. јун 1999“. Тро шко ви ре а ли за ци је 
из ло жбе су у пот пу но сти по кри ве ни сред стви ма Му зе ја жр та ва ге но ци-
да.

Ауто ри из ло жбе су ви ши ку стос Не над Ан то ни је вић и му зеј ски 
са вет ник и в. д. ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да проф. др Вељ ко Ђу-
рић Ми ши на. За ли ков но ре ше ње је за слу жна Иза бе ла Мар ти нов То мо-
вић. На из ло жби је ко ри шћен ма те ри јал Му зе ја жр та ва ге но ци да, Ар хи ва 
Ју го сла ви је, Ра дио те ле ви зи је Ср би је, „Ве чер њих но во сти“, „По ли ти ке“, 
„Од бра не“, као и ма те ри јал са веб сај то ва на Ин тер не ту. За мно го број не 
фо то гра фи је су за слу жни фо то ре пор те ри Ма ти ја Ко ко вић, Жељ ко Си-
но бад, Зо ран Јо ва но вић Ма чак, Бран ко Пе ли но вић, Алек сан дар Ке лић и 
Зо ран Ми ло ва но вић.

Из ло жба ево ци ра до га ђај ко ји се збио на пра гу XXI ве ка у мо дер-
ној Евро пи – бру тал ни на пад на јед ну су ве ре ну др жа ву. У освит но вог 
ве ка, на сту пио је нај мрач ни ји тре ну так „ци ви ли зо ва не“ Евро пе – бом-
бар до ва ње Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је.

Те, 1999. го ди не, у име прав де пре ма ал бан ском на ро ду на Ко со ву 
и Ме то хи ји, вој ни са вез НА ТО је по чи нио ве ли ку не прав ду пре ма срп-
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ском. Ова се „прав да“, ко ја ни је би ла де фи ни са на за ко ном, пре тво ри ла у 
стра ви чан зло чин.

Де це ни ју и по ка сни је, ауто ри из ло жбом упу ћу ју опо ме ну срп-
ском на ро ду да са чу ва се ћа ње на на стра да ле, на бес при ме ран зло чин 
про тив чо веч но сти, ко ји је еска ли рао у сре ди шту европ ског кон ти нен та 
у сми рај XX ве ка. Овај по ду хват Му зе ја жр та ва ге но ци да упра во има за 
циљ не го ва ње кул ту ре се ћа ња.

Ко ри сте ћи на уч но и до ку мен тар но за сно ван при ступ, ауто ри су 
из ло жбом за о кру жи ли чи ње ни це у хро но ло шки пре глед ну и те мат ски 
сло је ви ту це ли ну. Исто риј ски до ку мен то ва но и му зе о ло шки са вре ме но, 
пред ста ви ли су не са мо бом бар до ва ње 1999. го ди не, не го и прет ход на 
бом бар до ва ња срп ског на ро да, те та ко по ка за ли кон ти ну и тет стра да-
ња срп ског на ро да у XX ве ку. У овом су ве ку ви нов ни ци бом бар до ва ња 
1914/1915. и 1941. го ди не би ли Гер ма ни, кра јем Дру гог свет ског ра та, 
1944. го ди не, на па да чи су би ли Ан гло а ме ри кан ци, а бом бар до ва ње Ре-
пу бли ке Срп ске 1994, Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не 1995. и Са ве зне Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је 1999. го ди не пред во ди ли су Аме ри кан ци.

Ода бра ним ма те ри ја лом, из ло жба по ка зу је да се бом бар до ва ње, 
сво је вр сно сред ство на си ља над срп ским на ро дом, ци клич но ја вља ло у 
XX ве ку. При ка за но је по на вља ње јед не по ја ве, ко ја је, уз спро во ђе ње 
рат них зло чи на, до ве ла до огром ног стра да ња ци вил ног ста нов ни штва и 
ве ли ких ма те ри јал них ра за ра ња.

Из ло жба са др жи 32 па ноа, на ко ји ма су до ку мен тар не фо то гра-
фи је, фак си ми ли до ку ме на та, ге о граф ска кар та рас ко ма да не Ју го сла ви је 
1941. го ди не, ма па, а са став ни део из ло жбе су и књи ге чи ја је те ма ти ка 
не по сред но ве за на за бом бар до ва ње срп ског на ро да у XX ве ку. Овом 
до ку мен тар ном гра ђом, пред ста вље ном у са вре ме ној гра фич ко-ли ков-
ној об ра ди, при ка за ни су рат ни зло чи ни про тив ци вил ног ста нов ни штва 
ко је су то ком XX ве ка по чи ни ле „ци ви ли зо ва не“ др жа ве Евро пе и све та.

Ак це нат из ло жбе је ста вљен на бом бар до ва ње Ср би је 1999. го-
ди не: фо то гра фи ја бом бар до ва не згра де Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва Ср би је, Са ве зног Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, Ге не-
рал шта ба, по ште у Ужи цу, ви ше обје ка та Ра дио те ле ви зи је Ср би је, фо-
то гра фи је бом бар до ва ња Бе о гра да, Но вог Са да, Пан че ва, Ни ша, Алек-
син ца, ко ло не ал бан ских из бе гли ца на Ко со ву и Ме то хи ји, фо то гра фи је 
бом бар до ва ња мо сто ва, ауто бу са и во зо ва. Нај ви ше је фо то гра фи ја ко је 
при ка зу ју стра да ње ци вил ног ста нов ни штва: де це, ста ра ца итд. При ка-
зан је и део оруж ја ко је је НА ТО ко ри стио у бом бар до ва њу, ма па Ко со ва 
и Ме то хи је на ко јој су при ка за не тач ке нај ве ћег за га ђе на оси ро ма ше ним 
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ура ни ју мом, Ре зо лу ци ја 1244 Са ве та без бед но сти ОУН и Вој но-тех нич-
ки спо ра зум. Фо то гра фи је от кри ва ју сву окрут ност ко је бом бар до ва ње 
но си са со бом. Из ло жба ука зу је да је бом бар до ва ње сим бол смр ти, јер, 
на кра ју кра је ва, са мо про из во ди смрт.

Из ло жба је отво ре на 14. ма ја 2014. го ди не у Цен тру за кул ту ру 
„Фи лип Ви шњић“ у Угље ви ку у Ре пу бли ци Срп ској, по том у још де се-
так ме ста у Срп ској, Ср би ји и Цр ној Го ри.
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Ненад АНТОНИЈЕВИЋ
Музеј жртава геноцида, Београд

Јо ва но вић С. Алек сан дар, Бег из ја се но вач ког па кла, 
Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град 2014, 201

Пред струч ном јав но шћу и ши ром чи та лач ком пу бли ком на ла зи 
се још јед на књи га ар ти ље риј ског пу ков ни ка у пен зи ји Алек сан дра А. 
Јо ва но ви ћа (ро ђен 1931. го ди не у Ве ли ком На бр ђу, Кра ље ви на Ју го сла-
ви ја), ко ја се сво јом те ма ти ком од но си на нај ве ћи ло гор и стра ти ште срп-
ског на ро да у Дру гом свет ском ра ту, али и у чи та вом XX ве ку – хр ват ски 
кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац (1941-1945).

Алек сан дар С. Јо ва но вић је до са да об ја вио: Седамратовагене-
ралаПавлаЈуришићаШтурма, Бе о град 1991; РатСрбаиХрвата1991, 
Бе о град 1994; ПодофицирВражједивизије, Бе о град 1994 (пр во из да ње), 
Бе о град 2010 (дру го из да ње); БрозиХрвати, Бе о град 1999; Порази,ко-
ренипораза, Бе о град 2001. и ИшчупаникорениВеликогНабрђа, Бе о град 
2003.

На кон ви ше де це ниј ског пре да ног ис тра жи ва ња ар хив ске гра ђе, 
ли те ра ту ре, штам пе и усме них из во ра, аутор је утвр дио 339 слу ча је ва 
бек ства из ја се но вач ког па кла.

Из да вач-Му зеј жр та ва ге но ци да је и сим бо лич ким ти ра жом пр вог 
из да ња књи ге – 339 при ме ра ка, по др жао дра го це но ис тра жи ва ње и ру ко-
пис ауто ра, дугогодишњeг сарадникa Му зе ја жр та ва ге но ци да, ко ји је и 
сам пре жи ве ли су жањ ја се но вач ког ло го ра.

Пу ков ник Јо ва но вић је и ис так ну ти члан „Удру же ња ло го ра ша 
и по то ма ка ’Ја се но вац’ – си стем ло го ра ге но ци да у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској“,са ко јим Му зеј жр та ва ге но ци да оства ру је успе шну са рад њу 
на обо стра ну ко рист, због при ка зи ва ња до ку ме на та, фо то гра фи ја, усме-
них све до чан ста ва, из ло жби и књи га о ор га ни зо ва ном ге но ци ду Не за-
ви сне Др жа ве Хр ват ске у Дру гом свет ском ра ту над срп ским ста нов ни-
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штвом. Овај ге но цид се по себ но ис по љио у број ним ло го ри ма ко је је 
хр ват ска др жа ва ор га ни зо ва ла по узо ру на не мач ке ло го ре, а ко ји су би ли 
на пра вље ни с на ме ром уни ште ња Ср ба, Је вре ја, Ро ма и свих др жа вља на 
НДХ ко ји ни су при зна ва ли ову др жа ву.

Аутор је у зна чај ном оби му ко ри стио нео бја вље ну, као и об ја вље-
ну ар хив ску гра ђу. Нај ве ћу вред ност ру ко пи са пред ста вља ко ри шће ње 
фон да „Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска“ из Вој ног ар хи ва у Бе о гра ду (ра-
ни ји на зив: Ар хив Вој но и сто риј ског ин сти ту та) и фон да Цен трал ног ар-
хи ва вој них су до ва (Са ра је во–Бе о град).

Са др жај и струк ту ру ра да чи не: Реч уред ни ка (проф. др Вељ ко 
Ђу рић Ми ши на, в. д. ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да) и Реч ауто ра 
(пу ков ник Алек сан дар С. Јо ва но вић), за ко ји ма сле ди глав ни део ру ко-
пи са, ко ји се са сто ји из три де ла. На слов пр вог де ла је „Др жа ва зло чи-
на“. Дру ги део, ко ји го во ри о те ми из на сло ва ру ко пи са, са ста вљен је из 
се дам це ли на: Бе гун ци, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. го ди на и Ре зи ме.

У цен трал ном, нај о бим ни јем де лу ру ко пи са, аутор го во ри о слу-
ча је ви ма не у спе лих и успе лих бек ста ва из ја се но вач ког ло го ра (25-139. 
стра на).

У пр вој го ди ни по сто ја ња ло го ра (1941), аутор је за бе ле жио сле-
де ће бе гун це: Ђу ро Ђу ка лац и Ни ко ла Па вло вић.

У 1942. го ди ни су ре ги стро ва ни бе гун ци: Иван Смуђ и Ду шан 
Ћу лум, Јо сип Хир шбер гер, Мир ко Ун тер бер гер и Ан тон Дајч, Бран ко 
Пље вал чић, Ми хај ло Дра гаш, Си мо Ко тур, Бран ко Ка та на, Ми ле Бу-
јић, Ми лан Ра до са вље вић, Па вле Леб, Сте во Цвет ко вић – Поп, Га бри јел 
Вин тер, Пи шта По ли цер, Ца дик И. Да нон – Бра цо, Сто јан Ву че тић, Лу-
ка Ђак, Ми шо Да нон, Ду шан Ба ла бан, Ти хо мир Ја го дић, Јо цо Но жи нић, 
Де сан ка Ба бић, Стан ко По па ра, Да не Бу дић и Пе тар Осто јић.

Бе гун ци у 1943. го ди ни су би ли: Злат ко Вај лер, Ал берт Ма е стро, 
Са ло мон – Мо ни ка Му са фи ја, Ву ја дин Са вић, Ша лом Му са фи ја – Му са, 
То дор Је лић, Јо зеф Ро ма но, Ми тар Јан ко вић, бра ћа То ми нац, Ла зар Ве-
ли ми ро вић и Ла зо Ћур чић, Ми лан Вла и са вље вић, Све то зар А. Јо ва но-
вић, Ра де Ста но је вић, Јо сеф Кон фор ти, Ар нолд (Јо си па) Адлер, Слав ко 
Ми ку лић, Имре Ун тер бер гер, Ју ли ја на Мал ба ша, Сте во Вуч ко вић, Ми-
лу тин Зве че вац, Сте ван Угље шић, Ду шан Тор би ца и Ср ђан Мом чи ло-
вић, Па ви ца Бо ба нац – Ћук, Жив ко Ми ло ше вић и Ми лан Жив ко вић.

Сле де ће, 1944. Го ди не, из ло го ра су по бе гли: Ду шан Рат ко вић, 
Ото Бра јер, Ни ко ла Бру сац, Пе ра Ба јић, Адо Ка би љо, Еме рик Блум и 
Ми хај ло Де сан чић.

У по след њој рат ној, 1945. го ди ни, бе гун ци су би ли: Зден ко Шварц 
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и Ши мо Кла ић, Ла зар Јан ков, Ар нолд Ше на, Сре то Пе тро вић и Бе го Ста-
ној лов, Ла ди слав Ли он, Па јо Ра дић, Са ла мон – Мон ти ја Ал та рац, Ша бе-
та ја – Бу ки Кам хи, Иси дор Ле виј и Ле он Ко ен.

Ко нач но, ло гор Ја се но вац ни ка да ни је осло бо ђен. Пре стао је да 
по сто ји 22. апри ла 1945. го ди не, на кон про бо ја ло го ра ша. Аутор об ја-
вљу је оп шир но све до чан ство јед ног од пре жи ве лих уче сни ка про бо ја, 
Са ве Пе тро ви ћа из Ве ли ког На бр ђа (стра не 125-132).

Пу ков ник Јо ва но вић на стра на ма 133 и 134 на во ди по и ме нич ни 
спи сак за то че ни ка ко ји су оста ли жи ви при ли ком про бо ја. На ње му се, 
пре ма Јо ва но ви ће вим ис тра жи ва њи ма, на ла зи 124 име на. Не ки од за то-
че ни ка са спи ска ни су уче ство ва ли у про бо ју.

Нај ве ро ват ни ји број пре жи ве лих је сле де ћи: Ло гор III C „Ци гла-
на“ – 74 пре жи ве ла ло го ра ша, ло гор „Ко жа ра“ – 11 пре жи ве лих ло го ра-
ша; скри ве ни у скло ни шту, ру па ма или бу на ру – че ти ри за то че ни ка, што 
укуп но чи ни 89 за то че ни ка.

О по след њим да ни ма ло го ра V – Ста ра Гра ди шка, аутор го во ри 
на стра на ма 136-138. Ли кви да ци ју ло го ра Ста ра Гра ди шка пре жи ве ло је 
19 за то че ни ка.

У по гла вљу „Ре зи ме“ (стра не 138-139), аутор за кљу чу је да ни ка-
да ни је утвр ђен та чан број бек ста ва из си сте ма ло го ра Ја се но вац.

У овој књи зи су за бе ле же на име на 147 за то че ни ка ко ји су ус пе ли 
да по бег ну у пе ри о ду 1941-1945. го ди не, не ра чу на ју ћи уче сни ке про бо-
ја.

Аутор је за бе ле жио и 84 ус пе ла бе га за то че ни ка ко ји ма се не зна ју 
име на.

Пре ма по да ци ма ауто ра, ко ји ни су ко нач ни, бек ством, скри ва њем 
и про бо јем од 22. апри ла 1945. го ди не, из ло го ра Ја се но вац спа сло 339 
за то че ни ка: Ср ба 52,87%, Је вре ја 29,79%, Ро ма 7,28% и оста лих 10,06% 
(Че си, Ру си, Сло вен ци, Хр ва ти, Ср би из Цр не Го ре).

Вред но сти књи ге до при но си и аде ква тан ода бир пу бли ко ва них 
фо то гра фи ја и фак си ми ла ори ги нал них до ку ме на та ко ји се од но се на те-
му ге но ци да у НДХ и у ло го ру Ја се но вац (стра не 167-186).

Сво јим ис тра жи вач ким ра дом, аутор је из нео и чи ње ни це о ко-
ман дан ти ма ја се но вач ког ло го ра, рат ним зло чин ци ма Вје ко сла ву – Мак-
су Лу бу ри ћу, Љу бо ми ру – Љу би Ми ло шу, То ми сла ву фра Фи ли по ви ћу 
(Ми ро сла ву Мај сто ро ви ћу, „Фра Со то ни“) и Дин ку Ша ки ћу (стра не 187-
191).

У тре ћем де лу књи ге, под на зи вом „Јо сип Броз Ти то и Ја се но вац“ 
(стра не 143-166), аутор се усред сре ђу је пре све га на про бле ма ти ку раз-
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ме не ло го ра ша и за ро бље них Не ма ца и уста ша, као и мо гућ но сти пар-
ти за на да осло бо де ло гор Ја се но вац, што је до да нас оста ло отво ре но 
пи та ње.

У број ној би бли о гра фи ји о ја се но вач ким ло го ри ма, нај но ви ја 
књи га Алек сан дра С. Јо ва но ви ћа, у из да њу Му зе ја жр та ва ге но ци да, не-
сум њи во пред ста вља ис тра жи вач ки до при нос те ми Ја се нов ца, по себ но 
те ма ма бек ства из си сте ма ло го ра Ја се но вац и про бо ја за то че ни ка из ло-
го ра.
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ЈасминаТУТУНОВИЋ-ТРИФУНОВ,НенадАНТОНИЈЕВИЋ
Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град

ЕЛА БО РА ТИ ПО КРА ЈИН СКЕ КО МИ СИ ЈЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА 
УТВР ЂИ ВА ЊЕ ЗЛО ЧИ НА ОКУ ПА ТО РА И ЊИ ХО ВИХ ПО МА ГА

ЧА
При ре ђи вач: др Дра го Ње го ван, из да вач: Про ме теј и Ма ло исто риј ско 
дру штво Но ви Сад; књи ге:
5. Живот,радидржањедомаћихНемаца(фолксдојчера)прерата,за
времератаизавремеокупације (2012, 211)
6.Почетакокупације и стварањеНДХкаоипрвимесеци„државно-
правног“уређења:IIгрупамасовнихзлочина(Срем)(2013, 299)

Му зеј ски са вет ник и ви ши на уч ни са рад ник др Дра го Ње го ван 
из Му зе ја Вој во ди не у Но вом Са ду при ре дио је пе ту и ше сту књи гу те-
мат ских ела бо ра та Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра 
и њи хо вих по ма га ча – По кра јин ске ко ми си је Вој во ди не, на 510 стра на.

До са да је об ја вио че ти ри књи ге Ела бо ра та, а у при пре ми је и сед-
ма књи га из исте еди ци је, под на зи вом: Депортација.

У Ела бо ра ти ма су пу бли ко ва ни до ка зи о зло чи ни ма не мач ких и 
ма ђар ских оку па то ра, као и њи хо вих по ма га ча (фолк сдој че ра и фор ма-
ци ја Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске), над ста нов ни штвом Вој во ди не (Ср-
би ма, Је вре ји ма и дру ги ма) у пе ри о ду од 1941. до 1944. го ди не.

У прет ход ном Го ди шња ку Му зе ја жр та ва ге но ци да су при ка за не 
пр ве че ти ри књи ге Ела бо ра та о зло чи ни ма по чи ње ним над ста нов ни-
штвом Вој во ди не у пе ри о ду оку па ци је од 1941. до 1944. го ди не.1

Текст о пе тој и ше стој књи зи Ела бо ра та пред ста вља на ста вак 

1 Ја сми на Ту ту но вић-Три фу нов, Не над Ан то ни је вић, „Ела бо ра ти По кра јин ске 
ко ми си је Вој во ди не за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, 1-4,при ре-
ђи вач: др Дра го Ње го ван“, у: Зборникрадова,Истраживањаимеморијализацијаге-
ноцидаиратнихзлочина, Го ди шњак Му зе ја жр та ва ге но ци да – те мат ски број, Бе о град 
2012, 233-240.
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при ка зи ва ња кон ти ну и ра не ак тив но сти др Дра ге Ње го ва на на пу бли ко-
ва њу ар хив ске гра ђе из Му зе ја Вој во ди не у Но вом Са ду.

5.
Об ја вље на је ин те грал на вер зи ја Ела бо ра та под на сло вом „Жи-

вот,радидржањедомаћихНемаца(фолксдојчера)прерата,завреме
ратаизавремеокупације“, ко ји се чу ва у Му зе ју Вој во ди не у Но вом 
Са ду, у Збир ци исто риј ских до ку ме на та.

Пр ви део Ела бо ра та од но си се на до се ља ва ње не мач ке на ци о нал-
не ма њи не у Ба нат, Ба ра њу, Бач ку, Срем и Сла во ни ју, тј. ко ло ни за ци ју 
ових под руч ја.

Ела бо рат се од но си и на жи вот и рад Не ма ца у Кра ље ви ни Ју го-
сла ви ји до 1941. го ди не, са по себ ним ак цен том на њи хо во ор га ни зо ва ње 
у цен трал ној кул тур но-про свет ној ор га ни за ци ји Не ма ца у Ју го сла ви ји: 
Културбунд.

У Те ми шва ру је 1918. го ди не до нет по ли тич ки про грам „Швап-
ски ма ни фест“, ко ји по ка зу је да Нем ци ни су сма тра ли но во на ста ле др-
жа ве, ство ре не на кон Пр вог свет ског ра та, при ја тељ ским, у овом слу ча ју 
Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.

Ути цај Рај ха је ши рен пре ко про па ган де, штам пе, аграр них и 
здрав стве них уста но ва, школ ства (сту ден ти шко ло ва ни на уни вер зи те-
ти ма у Рај ху).

Ор га ни за ци о ни и ма те ри јал ни ути цај Рај ха је до при нео да на ци-
о нал-со ци ја ли стич ка иде о ло ги ја пре вла да ме ђу ве ћи ном до ма ћих Не ма-
ца.

Нај зна чај ни ји део Ела бо ра та све до чи о уче шћу фолк сдој че ра у 
оку па ци о ној не мач кој вла сти у Дру гом свет ском ра ту. До ма ћи Нем ци су, 
пре ма по да ци ма По кра јин ске ко ми си је Вој во ди не, има ли пре ко 10.000 
вој ни ка у СС тру па ма. Фолк сдој че ри су у нај ве ћем бро ју би ли укљу че ни 
у: Die De utsche Man schaft и Сед му СС ди ви зи ју „Принц Еуген“.

У Ба на ту, ко ји је био део Ср би је под не мач ком оку па ци о ном упра-
вом, у ве ли ком бро ју на се ље них ме ста (Вр шац, Бе ла Цр ква, Пан че во, 
Али бу нар, Ко вин, Мра мо рак...) у ко ји ма су фолк сдој че ри би ли ве ћин ско 
ста нов ни штво, до ма ћи Нем ци су по чи ни ли по је ди нач на и ма сов на хап-
ше ња, зло ста вља ња, при нуд но ра се ља ва ње, пљач ке и уби ства ци вил ног 
ста нов ни штва, нај ви ше Ср ба и Је вре ја.

У свим ве ћим ме сти ма Ба на та, ве ће згра де, ма га ци ни и фа бри ке 
би ли су пре тво ре ни у за тво ре, а по сто ја ли су и ло го ри: у Пе тров гра ду 
(од ју ла 1942. го ди не) и три рад на ло го ра на Остро вач кој Ади код Ду бов-
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ца (од ав гу ста 1942. го ди не). Упра ву ло го ра и стра жу ве ћи ном су чи ни ли 
ба нат ски фолк сдој че ри.

Те ри то ри ја Сре ма би ла је то ком оку па ци је део Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске. У Сре му су до ма ћи Нем ци до би ли за кон ском од ред бом НДХ 
пу но пра во де ло ва ња на по ли тич ком, кул тур ном, при вред ном и дру-
штве ном по љу (21. јун 1941), од но сно њи ма су при зна та сва пра ва ко ја 
при па да ју Хр ва ти ма. Ова од ред ба се фак тич ки од но си ла на ис точ ни део 
Сре ма (Зе мун, Ин ђи ја, Кар лов ци, Ру ма и Ми тро ви ца).

Срем ски фолк сдој че ри су са вој но-по ли циј ским сна га ма НДХ по-
чи ни ли број не зло чи не над ци вил ним ста нов ни штвом овог под руч ја.

У Бач кој и Ба ра њи, фолк сдој че ри су ушли у са став не мач ке на-
род но сне гру пе у Ма ђар ској, ко ја је по Беч ком спо ра зу му из 1940. го-
ди не, од лу ком ма ђар ске вла де, до би ла по се бан ста тус (пра во на је зик, 
на пи смо, из да ва ње ли сто ва, за бра на при сил не ма ђа ри за ци је, пра во на 
„сло бод ну ве зу са отаџ би ном Не мач ком“). И ов де су Нем ци би ли укљу-
че ни у СС фор ма ци је и у дру ге је ди ни це не мач ке вој ске на свим фрон то-
ви ма, као и у фор ма ци је ма ђар ских фа ши ста, Хон ве де.

Ела бо ра ту су при кљу че не и фо то гра фи је из Му зе ја Вој во ди не у 
Но вом Са ду и из На род ног му зе ја у Пан че ву (зло чи ни на пра во слав ном 
гро бљу и ма лој пи ја ци у Пан че ву, ко је су фолк сдој че ри по чи ни ли апри ла 
и ју ла 1941. го ди не).

6.
У ше стој књи зи ове еди ци је до ку ме на та, об ја вљен је Ела бо рат 

По кра јин ске ко ми си је под на зи вом ПочетакокупацијеистварањеНДХ
каоипрвимесеци„државно-правног“уређења:IIгрупамасовнихзло-
чина(Срем).

Аутор је у пред го во ру об ја вио текст o Сре му из ме ђу два свет ска 
ра та, о НДХ у Дру гом свет ском ра ту и о Ве ли кој жу пи Ву ка-Срем у са-
ста ву НДХ.

Ела бо рат По кра јин ске ко ми си је Вој во ди не за рат не зло чи не са др-
жи по дат ке о: раз о ру жа ва њу ју го сло вен ске вој ске и осни ва њу НДХ. На-
ро чи то је об ра ђен те рор оку па то ра, а по себ но фор ма ци ја НДХ у пр вим 
ме се ци ма оку па ци је у Сре му (по че так те ро ра, про го ни Ср ба и Је вре ја, 
хап ше ња и зло ста вља ња при ста ли ца НОП-а, по је ди нач на и ма сов на уби-
ства). Пред ста вље ни су и по да ци о при сил ном исе ља ва њу, пљач ки, уце-
на ма. Чи та во по гла вље Ела бо ра та се од но си на по ка то ли ча ва ње (про гон 
све ште ни ка СПЦ, ак ци је по ка то ли ча ва ња у Сре му).

У ме сти ма у ко ји ма је ве ћин ско ста нов ни штво би ло не мач ко, 
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фолк сдој че ри су пре у зе ли власт од мах на по чет ку ра та, док су у ме шо ви-
тим на се љи ма де ли ли власт са хр ват ским ста нов ни штвом. Срп ско ста-
нов ни штво је, као и на чи та вој те ри то ри ји НДХ, би ло пот пу но из у зе то 
из јав ног и по ли тич ког жи во та. Пре ма Је вре ји ма је до след но при ме њи-
ва на по ли ти ка не мач ког Рај ха (од у зи ма ње имо ви не, за тва ра ње, де пор-
та ци ја и фи зич ко уни шта ва ње). Срп ско ста нов ни штво је, та ко ђе, би ло 
из ло же но те ро ру (ли кви да ци је, пљач ка имо ви не, ло го ри са ње, уки да ње 
про свет них и вер ских ин сти ту ци ја). Ста нов ни штво ис точ ног и цен трал-
ног Сре ма за тва ра но је у Срем ској Ми тро ви ци („Флајш ма но ва ку ћа“ и 
„Ку сто ди ја“), а ста нов ни штво за пад ног Сре ма у за тво ри ма у Ву ко ва ру, 
Вин ков ци ма и Оси је ку.

При сил но исе ља ва ње Ср ба са тог под руч ја вр ши ли су и фолк-
сдој че ри (на лич ну и на ини ци ја ти ву Кул тур бун да), као и вла сти НДХ, 
по на ло гу Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, а ка сни је по на ло гу Др-
жав ног ми ни стар ства за по но ву. Ра се ље ни Ср би из Ву ко ва ра и Вин ко ва-
ца де пор то ва ни су у са бир ни ло гор Сла вон ска По же га, ода кле су де пор-
то ва ни у Ср би ју, дру ге ло го ре НДХ или уби је ни.

На чи та вој те ри то ри ји Сре ма су вр ше на по је ди нач на и ма сов на 
уби ства (стре ља ња у Срем ској Ми тро ви ци, Ши ду, Ило ку и дру гим ме-
сти ма).

Већ од пр вих да на про гла ше ња НДХ и оку па ци је, спро во ђе на је 
„оза ко ње на“ пљач ка срп ског и је вреј ског ста нов ни штва (по чев ши од За-
конскеодредбеонекретнинаматзв.`добровољаца`, од 18. апри ла 1941. 
го ди не, и ка сни јим за кон ским ак ти ма), а це ло куп на имо ви на Ср ба и Је-
вре ја бло ки ра на је и ста вље на под при нуд ну упра ву. У рад ња ма, бан ка-
ма и ште ди о ни ца ма по ста вље ни су ко ме са ри из ре до ва фолк сдој че ра и 
НДХ.

У Ела бо ра ту су пу бли ко ва ни и по да ци о жр тва ма, рат ној ште ти и 
о од го вор ним ли ци ма за ма сов не зло чи не.

У при ло гу су об ја вље ни и: ле ци, пла ка ти, фак си ми ли но ви на и 
фо то гра фи је. Ле ци и пла ка ти су из Збир ке пла ка та Му зе ја Вој во ди не, 
Ар хи ва СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма, За ви чај ног му зе ја Зе мун и Му-
зе ја Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци. Фо то гра фи је ко је је ода брао ку стос 
Да ри јуш Са мии при па да ју Збир ци фо то гра фи ја Му зе ја Вој во ди не.

***
Ре цен зен ти пе те и ше сте књи ге до ку ме на та су про фе сор др Алек-

сан дар Ка саш и до цент др Сло бо дан Бје ли ца, а уред ник је про фе сор 
Жар ко Ди мић, ди рек тор Ар хи ва СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма.
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Нова издања Музеја жр та ва ге но ци да

1. Сил ви ја Кре ја ко вић, ИдентитетижртавастрељанихуКра-
љевуоктобра1941, Бе о град 2013.

2. Алек сан дар С. Јо ва но вић, Бегствоизјасеновачкогпакла, Бе о-
град 2014.

3. Да ни ло Тр бо је вић, Сећањена зло–Политика комеморације
жртаванацистичкихиусташкихлогора, Бе о град 2014. Са и зда ва штво 
са Срп ским ге не о ло шким цен тром.

4. Ми лен ко Ми шо То до вић, АдресармртвихФочана, Бе о град–
Фо ча, 2014. Са и зда ва штво са На род ном би бли о те ком Шкло пот ни ца.

5. Сла ђа на Бој ко вић, Ми ло је Пр шић, Извештајиовеликомзлочи-
ну–ДокументиоаустроугарскимзлочинимауочиипослеЦерскебит-
ке, Бе о град 2014.

6. СрбииратуЈугославији1941.године,Тематскизборникрадо-
ва, Бе о град 2014. Са и зда ва штво са Ин сти ту том за но ви ју исто ри ју Ср би-
је и Ин сти ту том за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка.

7. ГодишњакМузејажртавагеноцида, Бе о град 2014.
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 Отва ра ње из ло жби

– Билисусамодеца

1. На род ни му зеј, Зре ња нин: 11. ок то бар 2013.
2. Спорт ско-кул тур ни цен тар, Обре но вац: 28. но вем бар 2013. Са-

ор га ни за тор је Скуп шти на оп шти не Обре но вац.
3. Уни вер зи тет Сло бо мир, Би је љи на, Ре пу бли ка Срп ска – Бо сна 

и Хер це го ви на: 27. ја ну ар 2014. Са ор га ни за то ри су би ли Уни вер зи тет и 
Му зеј Сем бе ри је, Би је љи на.

4. Гим на зи ја и Сред ња струч на шко ла „Пе тар Ко чић“, Звор ник, 
Ре пу бли ка Срп ска – Бо сна и Хер це го ви на: 5. фе бру ар 2014. Са ор га ни за-
тор је Кул тур ни цен тар.

5. Кул тур ни цен тар „Фи лип Ви шњић“, Угље вик, Ре пу бли ка Срп-
ска – Бо сна и Хер це го ви на: 14. фе бру ар 2014.

6. Срп ско кул тур но-про свјет но дру штво „Про свје та“, Ша мац, Ре-
пу бли ка Срп ска – Бо сна и Хер це го ви на: 27. фе бру ар 2014.

7. Срп ски кул тур ни цен тар, Мо дри ча, Ре пу бли ка Срп ска – Бо сна 
и Хер це го ви на: 7. март 2014.

8. Кул тур ни цен тар „Ха џи Ру вим“, Лај ко вац: 24. март 2014.
9. Клуб га ле ри је „Зр но сло ве сно сти“, Но ви Сад: 10. април 2014.

– АгресијанаСРЈугославију24.март–10.јун1999.

1. Кул тур ни цен тар „Фи лип Ви шњић“, Угље вик, Ре пу бли ка Срп-
ска – Бо сна и Хер це го ви на: 14. мај 2014.

2. Му зеј Сем бе ри је, Би је љи на, Ре пу бли ка Срп ска – Бо сна и Хер-
це го ви на: 10. јун 2014.

3. Га ле ри ја клу ба „Зр но“, Но ви Сад: 28. јун 2014.
4. Са бор ни храм Хри ста Спа си те ља, Под го ри ца, Цр на Го ра: 14. 

јул 2014.
5. Дом вој ске, Пље вља, Цр на Го ра: 23. јул 2014 (Са ор га ни за тор је 

Срп ски кул тур ни цен тар „Па три јарх Вар на ва“)
6. Га ле ри ја „Јо сип Бе по Бен ко вић“, Хер цег Но ви: 22. сеп тем бар 

2014.
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7. Кул тур ни цен тар, Тре би ње, Ре пу бли ка Срп ска – Бо сна и Хер-
це го ви на: ок то бар 2014.

– Мартовскипогром2004.

1. Га ле ри ја Па ви љо на „Цви је та Зу зо рић“, Бе о град, 17. март 2014.

– ПрвиданВеликограта

1. Пла то ис пред Па ви љо на „Цви је та Зу зо рић“, Бе о град: 28/30. јул 
2014.

– Р.А.Рајс–Сведочанствоовеликомзлочину

1. Пла то ис пред Па ви љо на „Цви је та Зу зо рић“, Бе о град: 4. ок то-
бар 2014.

Пред ста вља ње из да ња Му зе ја

1. По во дом Да на се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста, ге но ци да и дру ге 
жр тве фа ши зма у Дру гом свет ском ра ту, Му зеј жр та ва ге но ци да је са На-
род ним му зе јом из Кра ље ва ор га ни зо вао про мо ци ју пет те мат ских збор-
ни ка у из да њу Му зе ја жр та ва ге но ци да, као и из да вач ке де лат но сти Му-
зе ја жр та ва ге но ци да, 23. апри ла 2013. у про сто ри ја ма На род ног му зе ја.

2. Кра ље во, 14. ок то бар 2013: Пред ста вља ње књи ге Сил ви је Кре-
ја ко вић Идентитети. Го во ри ли су епи скоп ли пљан ски Го спо дин Јо-
ван, уред ник Јо ван Мир ко вић, в. д. ди рек то ра Му зе ја др Вељ ко Ђу рић и 
аутор ка.

3. Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 14. ок то бар 2013: Пред ста вља ње 
књи ге Сил ви је Кре ја ко вић Идентитети. Го во ри ли су епи скоп ли пљан-
ски Го спо дин Јо ван, уред ник Јо ван Мир ко вић, в. д. ди рек то ра Му зе ја др 
Вељ ко Ђу рић, проф. др Љу бо драг Ди мић и аутор ка.

3. Пан че во, Би бли о те ка, 13. март 2014: Пред ста вља ње нај но ви јих 
из да ња и про гра ма ра да Му зе ја жр та ва ге но ци да.

4. Ске ла ни, Ре пу бли ка Срп ска – Бо сна и Хер це го ви на, 25-26. јун 
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2014: Пред ста вља ње збор ни ка СтрадањеСрбаСребреничкогкрајау20.
вијеку, у чи јем је при пре ма њу и об ја вљи ва њу уче ство вао и Му зеј.

5. Фо ча, Ре пу бли ка Срп ска – Бо сна и Хер це го ви на, 6. сеп тем бар 
2014: Пред ста вља ње књи ге Ми лен ка Ми ша То до ви ћа Адресармртвих
Фочана, ко ја је об ја вље на у са и зда ва штву са Би бли о те ком у Шкло пот-
ни ци.

Три би не рад ни ка Му зе ја

1. In sti tu te for East Euro pean Hi story, Wi en, 8-10. но вем бар 2012: 
Дра ган Цвет ко вић, ви ши ку стос-исто ри чар, уче ство вао је на три би ни 
„Ho mo ge ni zing So ut he a stern Euro pe – Bal kan Wars, Et nic Cle a ning and 
Post war Et nic En gi ne e ring sin ce 1912“.

2. Срп ско кул тур но дру штво Про свје та, За греб, Хр ват ска, 15. 
април 2013: Дра ган Цвет ко вић, ви ши ку стос-исто ри чар, уче ство вао је 
на три би ни „Име нич на иден ти фи ка ци ја жр та ва Дру гог свјет ског ра та“.

3. На род ни му зеј, Зре ња нин, 14. ок то бар 2013: У скло пу из ло жбе 
„Би ли су са мо де ца“, ку стос Ја сми на Ту ту но вић-Три фу нов го во ри ла је о 
Ак ци ји Ди а не Бу ди са вље вић.

4. Би бли о те ка „Вла да Ак сен ти је вић“, Обре но вац, 5. де цем бар 
2013: У скло пу из ло жбе „Би ли су са мо де ца“, одр жа на је три би на на ко-
јој је го во рио Вељ ко Ђу рић о Ак ци ји Ди а не Бу ди са вље вић.

5. Основ на шко ла „Ма јор Ко ста То до ро вић“, Ске ла ни, Ре пу бли-
ка Срп ска – Бо сна и Хер це го ви на, 16. ја ну ар 2014: Ви део-пре зен та ци ја 
из ло жбе „Би ли су са мо де ца“, ко мен та ри сао др Вељ ко Ђу рић, в. д. ди-
рек то ра Му зе ја. До ма ћин је Срп ско-пра во слав на па ро хи ја у Ске ла ни ма.

6. Удру же ње бо ра ца Ре пу бли ке Срп ске, Ша мац, 13. фе бру ар 2014. 
На три би ни је уче ство вао Вељ ко Ђу рић, в. д. ди рек то ра.

7. У Умет нич ком па ви љо ну „Цви је та Зу зо рић“ на Ка ле мег да ну, 
18. мар та 2014, по во дом обе ле жа ва ња де сет го ди на од Мар тов ског по-
гро ма над Ср би ма Ко со ва и Ме то хи је ко ји су из вр ши ли Ал бан ци, Не над 
Ан то ни је вић је одр жао пре да ва ње о ал бан ским зло чи ни ма.

8. Скуп шти на оп шти не Гроц ка, 22. март 2014: На Са бо ру про фе-
со ра вер ске на ста ве, ди рек то ра основ них и сред њих шко ла и све штен-
ства са те ри то ри је Гроц ке, ко јим је пред се да вао епи скоп ли пљан ски 
Го спо дин Јо ван, ина че пред сед ник Управ ног од бо ра Му зе ја жр та ва ге-
но ци да, в. д. ди рек то ра Му зе ја др Вељ ко Ђу рић одр жао је при год но пре-
да ва ње и ко мен та ри сао по став ку „Би ли су са мо де ца“.
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9. Сед ни ца Сек ци је исто ри ча ра Му зеј ског дру штва Ср би је, 24. 
март 2014. у про сто ри ја ма Вој ног му зе ја. Пре да ва ње Не на да Ан то ни је-
ви ћа по во дом 15-го ди шњи це од НА ТО агре си је на на шу зе мљу.

10. Клуб га ле ри је „Зр но сло ве сно сти“, Но ви Сад, 15. април 2014: 
Пре да ва ње ку сто са-исто ри ча ра Ја сми не Ту ту но вић-Три фу нов о Ак ци ји 
Ди а не Бу ди са вље вић.

11. Пе тро ва ра дин, Цр кве ни дом: 6. мај 2014: Пре да ва ње о стра да-
њу де це у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској и Ак ци ји Ди а не Бу ди са вље вић 
на спа са ва њу де це из ја се но вач ких ло го ра.

12. Ше ста Ме ђу на род на кон фе рен ци ја о Ја се нов цу, Ба ња Лу ка, 
19. мај 2014: Не над Ан то ни је вић, ви ши ку стос-исто ри чар, имао је ре фе-
рат „Ме сто и уло га Му зе ја жр та ва ге но ци да у упо зна ва њу омла ди не са 
те ма ти ком ге но ци да и хо ло ка у ста у шко ла ма у Ре пу бли ци Ср би ји“.

Зна чај не по се те:

24. ок то бар 2013: Ле о нар до Ра ши ца, пра у нук Ди а не Бу ди са вље-
вић, Аустри јан ке уда те за Ср би на, ко ја је у Не за ви сној Др жа ви Хр ват-
ској 1941-1945. пред во ди ла ак ци ју спа са ва ња срп ске де це за то че не у ло-
го ри ма.

25. де цем бар 2013: Ефра им Зу роф, ди рек тор Цен тра Си мон Ви-
зен тал из Је ру са ли ма, Изра ел.

30. април 2014: Тро је са рад ни ка Му зе ја Ане Франк из Ам стер да-
ма, Хо лан ди ја.

Пр ва не де ља ју на 2014: Уче ни ци Же ле знич ко-тех нич ке шко ле, 
Бе о град. Те ме раз го во ра: Упо зна ва ње са ак тив но сти ма Му зе ја и Стра да-
ње ци вил ног ста нов ни штва у Дру гом свет ском ра ту.

12. ав густ 2014: Ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски Го спо дин 
Ам фи ло хи је, члан Си но да Срп ске пра во слав не цр кве.

Кон так ти и са рад ња са дру гим уста но ва ма

Ја ну ар-фе бру ар 2013: Ар хив Ср ба у Хр ват ској – СКД Про свје та, 
За греб: На ста вак са рад ње на про на ла же њу, ве ри фи ко ва њу и раз ме ни ар-
хив ске гра ђе о стра да њу срп ског ста нов ни штва на те ри то ри ји Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске, зна чај ној за по пу ња ва ње ар хив ских фон до ва и збир ки 
обе ин сти ту ци је.
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сеп тем бар 2013, Срп ско на род но ви је ће, За греб: Са рад ња на про-
јек ту ме мо ри ја ли за ци је и за шти те Дјеч јег гро бља у Си ску и ста вља ње 
под за шти ту за јед нич ких гроб ни ца де це умр ле то ком Дру гог свет ског 
ра та, као и спо ме ни ка на гро бљи ма у За гре бу и дру гим ме сти ма у Ре пу-
бли ци Хр ват ској.

4. сеп тем бар 2013, Зре ња нин: Раз го вор са ди рек то ром На род ног 
му зе ја у Зре ња ни ну о са рад њи.

25-27. сеп тем бар 2013, Ба ња лу ка: Раз го вор в. д. ди рек то ра Му-
зе ја др Вељ ка Ђу ри ћа са проф. др Вла ди ми ром Лу ки ћем, пред сед ни ком 
Из вр шног од бо ра Удру же ња „Ја се но вац – До ња Гра ди на“ и Јан ком Ве-
ли ми ро ви ћем, са рад ни ком Ре пу блич ког цен тра за ис тра жи ва ње зло чи на. 
По се та Ар хи ву Ре пу бли ке Срп ске, Му зе ју Ре пу бли ке Срп ске и епи ско пу 
ба ња луч ком Го спо ди ну Је фре му, пред сед ни ку Од бо ра за Ја се но вац Све-
тог ар хи је реј ског са бо ра Срп ске пра во слав не цр кве. Са ста нак са Ми ло-
ра дом Бу квом, ди рек то ром Спо мен-под руч ја Ја се но вац–До ња Гра ди на и 
до го вор о са рад њи.

2013/2014: Јав на уста но ва Спо мен-под руч је До ња Гра ди на, Де-
ми ро вац: На ста вље на са рад ња у ве зи са раз ме ном до ку мен тар не гра ђе и 
фо то гра фи ја за из ра ду из ло жбе о стра да њу срп ског ста нов ни штва у се лу 
Ме две ђа и „еко но ми ја ма“ ја се но вач ког ло го ра.

17-18 март 2014: На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка, Ба ња 
Лу ка: Кон сул та ци је и ске ни ра ње до ку мен тар не гра ђе Му зе ја за из ра ду 
из ло жбе „Ана то ми ја за бо ра ва“, о зло чи ни ма на те ри то ри ји Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске.

2. јун 2014, Вој ни му зеј, Бе о град: Отва ра ње из ло жбе Удру же ња 
прог на ни ка Сло ве ни је „Про гон Сло ве на ца и на си ље над дру гим сло вен-
ским на ро ди ма то ком Дру гог свет ског ра та“.

1. јул 2014: На ци о нал ни парк „Ко за ра“, При је дор: На ста вље на 
са рад ња на ис тра жи ва њу стра да ња срп ског ста нов ни штва у Не за ви сној 
Др жа ви Хр ват ској и ци вил ним жр тва ма у оп шти ни При је дор 1941-1945. 
го ди не.

***
Удру же ње ло го ра ша и по то ма ка „Ја се но вац“ – си стем ло го ра ге-

но ци да у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, Бе о град: Са рад ња од обо стра не 
ко ри сти – пре у зи ма ње и об ра да до ку мен та ци је Удру же ња; по моћ и кон-
сул та ци је око про на ла же ња лич них и по ро дич них до ку ме на та чла но ва 
Удру же ња у ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке Ср би је и ре ги о на; Ко ме мо ра ци ја 
на дјеч јем гро бљу у Си ску у ор га ни за ци ји Ви је ћа срп ске на ци о нал не 
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ма њи не гра да Си ска и Срп ског на ци о нал ног ви је ћа За греб (5. ок то бар 
2013); Ко ме мо ра ци ја и по мен де ци са хра ње ној на гро бљу Ми ро гој у За-
гре бу и гро бљу у Ја стре бар ском (3. сеп тем бар 2014).

Ра зно

– 14. но вем бар 2013, Ми ни стар ство ино стра них по сло ва Ср би је: 
Раз го вор о мо гућ но сти ма за при ка зи ва ња из ло жбе „Би ли су са мо де ца“ 
у Ослу, Нор ве шка, као од го вор на из ло жбу Спо мен-под руч ја Ја се но вац 
из Хр ват ске.

– 22. април 2014, Ет но граф ски му зеј, Бе о град: Обе ле жа ва ње Да-
на Му зе ја је про те кло у пред ста вља њу но вих из да ња Му зе ја, уз при ка-
зи ва ње пр ве те ле ви зиј ске епи зо де о Му зе ју, ко ју при пре ма Те ле ви зи ја 
Ср би је, и по де лу при год них по кло на.

– 28. јул 2014, Ве ли ка – Плав, Цр на Го ра: Окру гли сто по во дом 
70-го ди шњи це ве ли ког зло чи на над срп ским ста нов ни штвом. У име Му-
зе ја је при су ство вао Вељ ко Ђу рић, в. д. ди рек то ра.

Но ви Управ ни од бор

10. де цем бар 2013: Пр ва сед ни ца но вог са ста ва Управ ног од бо ра 
Му зе ја (пред сед ник: епи скоп ви кар ни Јо ван Ћу ли брк, чла но ви: ар хи тек-
та Алек сан дар Не ћак, ар хи тек та Зо ран Ту цић, исто ри чар др Зо ран Ја ње-
то вић и ви ши ку стос-исто ри чар Дра ган Цвет ко вић)

Но ви Над зор ни од бор

16. де цем бар 2013: Пр ва сед ни ца но вог са ста ва Над зор ног од-
бо ра Му зе ја (пред сед ник: исто ри чар др Алек сан дар Жи во тић, чла но ви: 
му зеј ски са вет ник Ан дреј Вуј но вић и ви ши ку стос-исто ри чар Не над Ан-
то ни је вић)

Годишњак Музеја жртава геноцида, св. 6, 2014.
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