
 
 

 

 

Број: 401/16 

Датум: 31.10.2016. 

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Министарство спољних  послова 

гђа Љиљана Никшић 

 

 

Предмет: Став Удружења Јасеновац-Доња Градина о изложби Јасеновачки логор смрти у 

Уједињеним нацијама у организацији хуманитарне организације „28. јун“ из Канаде   

 

 

Поштовани, 

 

                 Удружење Јасеновац-Доња Градина обавијештено је од стране господина Симе 

Мраовића о детаљима везаним за организацију изложбе о Јасеновачком логору смрти у 

Уједињеним нацијама чије одржавање је планирано за 23. април 2017. године, као и његовим 

ставовима у односу на наведени догађај. 

 

                Имајући у виду да се институције у којима радите и руководите спомињу као 

суорганизатори наведеног догађаја, Удружење Јасеновац- Доња Градина жели Вас упознати са 

ставовима у односу на информације у вези са организацијом наведене изложбе. 

 

               Првенствено, Удружење Јасеновац-Доња Градина у потпуности подржава наводе и 

ставове господина Симе Мраовића изнесене у писму од 14.10.2016. године, које Вам 

достављамо у прилогу. 

 

             Кроз дугогодишње дјеловање овог Удружења на упознавању међународне јавности и 

институција о злочину геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у II  свјетском рату од стране 

Независне државе Хрватске, упознати смо и са дјеловањем Jasenovac Research Institute 

(Јасеновачки истраживачки институт, Нјујорк) и његовог директора господина Барија Литучија. 

Мишљења смо да је дјеловање овог института упитно и да не доприноси настојањима да  

свјетска јавност и институције спознају истину о злочинима у Независној држави Хрватској у II  

свјетском рату. У прилог наведеном говори и чињеница да је на IV међународној конференцији 

о Јасеновцу која је одржана у Бањој Луци у мају 2007. године донесена Декларација која, 



 

 

између осталог, осуђује  дјеловање наведеног Института, као и господина Литучија  (види у 

прилогу тачку 9. Декларације четврте међународне конференције о Јасеновцу). 

 

                Удружење Јасеновац-Доња Градина поздравља идеје о организацији оваквих догађаја, 

поготово у институцијама највишег нивоа, али истовремено указује да институције и 

организације морају приступити организацији оваквих догађаја са највишим степеном 

озбиљности, јер их на то обавезује значај тематике коју обрађују. 

 

             С обзиром на све наведено, изражавамо очекивања да ће институције у којима радите и 

руководите на најоптималнији начин приступити организацији наведене изложбе како би 

свјетска јавност и институције биле истинито информисане о злочинима геноцида Независне 

државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима у  II  свјетском рату. 

               

             Удружење Јасеновац-Доња Градина Вам стоји на располагању за реализацију 

конкретних активности везаних за организацију изложбе, као и за друге активности које за циљ 

имају спознају истине и културе сјећања о злочинима над српским, али и јеврејским и ромским 

народом. 

                    

 С поштовањем,  

 

     ПРЕДСЈЕДНИК ИО: 

 Саша Аћић 

 

 

 

Прилози: 

1. Декларација  IV међународне конференције о Јасеновцу. 

 


