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До ку мен та Ар хи ва Вој во ди не о зло чи ни ма  
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске

Исто риј ски из во ри о де ло ва њу уста шке Не за ви сне Др жа ве Хр ват
ске (да ље: НДХ), уз оста ло, и о ма сов ној ре пре си ји ко ју је ова др жа ва 
’но вог европ ског по рет ка’ спро во ди ла над на ци о нал но, ра сно и по ли
тич ки не по жељ ним ста нов ни штвом, по хра ње ни су у ар хи ви ма, углав
ном у Ре пу бли ци Хр ват ској и Ре пу бли ци Ср би ји. Је дан од основ них 
из во ра су и ар хив ски фон до ви у Не мач кој, као и фон до ви у дру гим зе
мља ма ко је су де ло ва ле на те ри то ри ји НДХ. Део ар хив ске гра ђе, на ла
зи се и у Ар хи ву Ре пу бли ке Срп ске у Ба њалу ци. У Ар хи ву Вој во ди не се 
чу ва и струч но одр жа ва ар хив ска гра ђа о ма сов ној ре пре си ји спро во
ђе ној на ра зним оку па ци о ним под руч ји ма Кра ље ви не Ју го сла ви је, као 
и да на шње те ри то ри је Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не, ме ђу оста лим 
и о зло чи ни ма у Сре му, ко ји је 1941, по стао део но во у спо ста вље не ве
ли ке хр ват ске др жа ве. Део те ау тен тич не гра ђе, пу бли ко ван је од мах 
по окон ча њу Дру гог свет ског ра та, да би тек по чет ком овог ве ка, на
ста вље но ње но об ја вљи ва ње. При то ме, ни је реч са мо о већ по сто је ћој 
ар хив ској гра ђи у ар хи ви ма у Ре пу бли ци Ср би ји, не го и о при ку пља
њу до са да не по зна те ар хив ске гра ђе и ње ном об ја вљи ва њу. Је дан од 
та квих, по мно го че му спе ци фич них из во ра, је до си је не мач ке по ли ци
је у оку пи ра ној Ср би ји о зло чи ни ма вој них фор ма ци ја уста шке др жа ве, 
ко ји је по хра њен у Ар хи ву Вој во ди не, и ста вља се на увид јав но сти – у 
овом збор ни ку до ку ме на та.

Збор ник до ку ме на та са на сло вом Уста шка звер ства, део је за о став
шти не Слав ка Оди ћа, ко ју је 2008. го ди не Ар хив Вој во ди не от ку пио од 
фи зич ког ли ца. Ар хив ска гра ђа је кла си фи ко ва на и си сте ма ти зо ва на 
по чет ком 2017, а за тим је, пре ма Упут ству о сре ђи ва њу лич них и по
ро дич них фон до ва, фор ми ран Лич ни фонд Слав ка Оди ћа, ко ји се у 
Ре ги стру фон до ва и збир ки Ар хи ва Вој во ди не, во ди под ред ним бро јем 
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562. Гра ђу фон да, ве ћим де лом са чи ња ва ју до ку мен та не мач ке про ве
ни јен ци је. У фон ду су по хра ње не ко пи је, ори ги на ли и фак си ми ли до
ку ме на та, за тим до ку мен та ме мо ар ског ка рак те ра, фо то гра фи је, део 
лич не ко ре спон ден ци је и до ку мен та ци је Слав ка Оди ћа.1 

Ра ди све о бу хват ни јег са гле да ва ња вр сте и са др жа ја гра ђе у лич
ном фон ду Слав ка Оди ћа, на ве шће мо ње го ве основ не би о бли о граф ске 
по дат ке. Ро ђен је рат не, 1915. го ди не у Би ха ћу, а Дру ги свет ски рат га је 
за те као као сту ден та тех ни ке. По сле раз би ја ња и оку па ци је Ју го сла ви је 
1941, био је је дан од ор га ни за то ра На род но о сло бо ди лач ког по кре та у 
Сред њој Бо сни и Бо сан ској Кра ји ни. Слав ко Одић, био је по ли тич ки 
ко ме сар во да, се кре тар шта ба бри га де, по ли тич ки ко ме сар ба та љо на, 
по моћ ник ко ман дан та ме ста и под руч ја, ко ман дант под руч ја, по моћ ник 
ше фа оба ве штај ног цен тра шта ба кор пу са и члан Оде ље ња за за шти ту 
на ро да (ОЗНА) при Вр хов ном шта бу На род но о сло бо ди лач ке вој ске 
Ју го сла ви је. Но си лац је Пар ти зан ске спо ме ни це 1941. и ре зер вни пу ков
ник. У по сле рат ном пе ри о ду, Слав ко Одић је ра дио у Са ве зном се кре
та ри ја ту за уну тра шње по сло ве, од но сно у Упра ви др жав не без бед но
сти, а за тим у ди пло мат ској слу жби као ге не рал ни кон зул у То рон ту 
и на чел ник у Др жав ном се кре та ри ја ту ино стра них по сло ва. 

Ши рој јав но сти, Слав ко Одић по знат је пре све га по сво јој исто
ри о граф ској и пу бли ци стич кој де лат но сти. Углав ном се ба вио те ма ма 
ве за ним за де ло ва ње оба ве штај них слу жби, као и де ло ва њем пар ти зан
ског по кре та у Бо сни. По ред ви ше чла на ка, фељ то на и на уч но и стра
жи вач ких ра до ва, ау тор је књи га Нео ства ре ни пла но ви (За греб 1961), 
До си је без име на (За греб 1961) и Де сант на Др вар (Бе о град 1981). У 
ко а у тор ству са Слав ком Ко ма ри цом је об ја вио књи ге Ноћ и ма гла: Ге
ста по у Ју го сла ви ји (За греб 1977), Пар ти зан ска оба вје штај на слу жба 
(1941–1942): шта се ствар но до га ђа ло (За греб 1988), Би је ле мр ље (За греб 
1990) и За што Ја се но вац ни је осло бо ђен (Бе о град 2005). Био је глав ни и 
од го вор ни уред ник пр вог то ма збор ни ка Сред ња Бо сна у НОБ: сје ћа ња, 
члан ци и до ку мен ти (Бе о град 1976) и уче ство вао је у из ра ди дру гог и 
тре ћег то ма овог збор ни ка (Ба њалу ка 1980, 1981). За књи гу До си је без 
име на, 1966. го ди не до био је на гра ду 13. мај, а за Де сант на Др вар 1981. 
на гра ду 22. де цем бар. Слав ко Одић је умро у Бе о гра ду 2006. го ди не. 

1 Лич ни фонд Слав ка Оди ћа (1915–2006), 1909–1983; гра ђу фон да је сре дио Алек
сан дар Бур саћ, ар хи вист у Ар хи ву Вој во ди не, и са ста вио Су мар ни ин вен тар са бе ле
шком о фон ду. Пу бли ко ва но ин тер но, 2017.
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Као ру ко во ди лац у Упра ви др жав не без бед но сти, Слав ко Одић је 
имао на рас по ла га њу и не мач ке ар хив ске фон до ве ме ђу ко ји ма се из два
јао фонд не мач ког За по вед ни ка По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед
но сти у оку пи ра ној Ср би ји (Be fehlsha ber der Sic her he it spo li zei und des 
Sic her he it sdi enst, скра ће но: BdS, у да љем тек сту: За по вед ник по ли ци је 
у Београду). По чет ком осам де се тих го ди на про шлог ве ка, овај фонд је 
го то во у це ли ни пре дат Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да. Од та да, то је 
је дан од основ них из во ра за ис тра жи ва ње пе ри о да Дру гог свет ског 
ра та у оку пи ра ној Ср би ји, де лом и у НДХ и дру гим де ло ви ма Кра ље
ви не Ју го сла ви је. Пе де се тих го ди на 20. ве ка, овај фонд је био основ ни 
из вор за пи са ње јед не пу бли ка ци је за ин тер ну упо тре бу у Упра ви др
жав не без бед но сти под на сло вом Не мач ка оба ве штај на слу жба. У шест 
то мо ва пред ста вље на је не мач ка оба ве штај на слу жба и ње но де ло ва ње 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, пре све га то ком Дру гог свет ског ра та. Са став
ни део ове еди ци је су и три то ма до ку ме на та. Еди ци ја је об ја вље на у 
Бе о гра ду од 1955. до 1959, а од де ве де се тих го ди на је до ступ на ис тра
жи ва чи ма у не ко ли ко спе ци јал них би бли о те ка. Иа ко у овим књи га ма 
ни су на во ђе ни из во ри у скла ду са на ци о нал ном прак сом у исто ри о
гра фи ји, еди ци ја је вре дан исто ри о граф ски рад, бу ду ћи да је за сно ван 
на ау тен тич ним из во ри ма. Сто га пред ста вља по у здан из вор по да та ка 
о де ло ва њу не мач ке оба ве штај не слу жбе у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и ње
них до ма ћих са рад ни ка, као и о ши рем вој ном и по ли тич ком окви ру 
ње ног де ло ва ња. Еди ци ја Не мач ка оба ве штај на слу жба је би ла од ве ли
ке по мо ћи и при ре ђи ва чу овог збор ни ка до ку ме на та. То се пре све га 
од но си на че твр ти том, по све ћен оку пи ра ној Ср би ји, Ма ке до ни ји и 
Цр ној Го ри, као и на пе ти том у ко јем је об ра ђе но под руч је Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске. Је дан од глав них ау то ра ове еди ци је био је упра во 
Слав ко Одић што је ау то ру ових ре до ва по твр дио ње гов бли ски са рад
ник и та ко ђе пло дан исто ри о граф Бра ни слав Бо жо вић. 

У свом исто ри о граф ском и пу бли ци стич ком ра ду, Слав ко Одић 
је ха би ли то вао не са мо еди ци ју Не мач ка оба ве штај на слу жба, не го и 
број не дру ге исто риј ске из во ре и исто ри о граф ску ли те ра ту ру за чи је 
при ба вља ње је ко ри стио и сво је ди пло мат ско слу жбо ва ње. За хва љу
ју ћи по ло жа ју на ко јем се на ла зио, у ње го вом рад ном окру же њу су се 
на шле не са мо ко пи је, не го и ори ги на ли, па и це ле гру пе ори ги нал них 
доку ме на та. Ме ђу њи ма је био и до си је о уста шким звер стви ма, ко ји је 
са став ни део фон да BdS, Исто риј ског ар хи ва Бе о гра да. Го ди на ма при
ку пља ни исто риј ски из во ри и ли те ра ту ра, по ста ли су за о став шти на 



14

Слав ка Оди ћа, ме ђу њи ма и до си је о уста шким звер стви ма. Та за о став
шти на, на жа лост, ни је са чу ва на у сво јој це ли ни. 

У ве зи са исто ри о граф ским ра дом и за о став шти ном Слав ка Оди
ћа, да ће мо још не ке на по ме не, тим пре, што оне има ју ве зе и са при ре
ђи ва чем овог збор ни ка. Слав ко Одић је не ко вре ме био спољ ни са рад
ник Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју у Бе о гра ду, у ко јем је ау тор ових 
ре до ва про вео свој рад ни век. Ин сти тут је 2005. го ди не, об ја вио књи гу 
За што Ја се но вац ни је осло бо ђен чи ји ко а у то ри су би ли Слав ко Одић и 
Слав ко Ко ма ри ца. По во дом пу бли ко ва ња те књи ге, ау тор ових ре до ва 
је не ко ли ко пу та раз го ва рао са Слав ком Оди ћем, а за тим је био ре дак
тор те књи ге. Раз го во ри са Слав ком Оди ћем би ли су при ли ка да се 
по ме не и ње го ва до ку мен тар на за о став шти на, с об зи ром на вред ност 
ар хив ске гра ђе и ње го ве по од ма кле го ди не. Ре зул тат тих раз го во ра је 
био усме ни до го вор из ме ђу Слав ка Оди ћа и упра ве Ин сти ту та, на осно
ву ко јег је, по сле ње го ве смр ти, Ин сти тут тре ба ло да пре у зме ње го ву 
за о став шти ну. По сле ње го ве смр ти 2006. го ди не, у Ин сти тут је до не се
на гра ђа Слав ка Оди ћа, али већ та да се ис по ста ви ло да је то био са мо 
њен део. Дру ги део за о став шти не, за вр шио је код фи зич ког ли ца, у при
ват ном вла сни штву, од ко јег ју је 2008. го ди не от ку пио Ар хив Вој во
ди не. За тим је, Ар хи ву Ре пу бли ке Срп ске, по кло њен 2013, део ар хив ске 
гра ђе Слав ка Оди ћа. Та ар хив ска Збир ка у нај ве ћем де лу са др жи нео бја
вље не књи ге пре пи са из ја ва уче сни ка Др вар ске опе ра ци је 1944, ори
ги нал не књи ге ра ди о гра ма из 1944/45, спи се о Др вар ској опе ра ци ји и 
Му зе ју де сан та у Др ва ру, по је ди нач на до ку мен та је ди ни ца НОВ и пар
ти зан ских од ре да Ју го сла ви је, за тим ау тор ске ру ко пи се, ис тра жи вач ка 
ре ге ста и пре пи се до ку ме на та, као и дру га по је ди нач на до ку мен та. Ти ме 
је на не ки на чин за тво рен круг; ар хив ска гра ђа ко ја је би ла јав на сво
ји на, по но во је до би ла тај ста тус и по ста ла је до ступ на ис тра жи ва чи ма. 

За хва љу ју ћи ар хи ви сти ма Ар хи ва Вој во ди не и ини ци ја ти ви ње
го вог пред у зи мљи вог ди рек то ра др Не бој ше Ку зма но ви ћа, до ку мен та 
до си јеа о уста шким звер стви ма из за о став шти не Слав ка Оди ћа, ста
вља ју се на увид јав но сти.

Збор ник до ку ме на та под на сло вом Уста шка звер ства је део оби
мног до си јеа, ко ји је у лич ном фон ду Слав ка Оди ћа на сло вљен „До си је 
За по вед ни ка по ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти у Бе о гра ду 
о уста шким зло чи ни ма”. Сам Одић, овај до си је је на сло вио „Уста шка 
звјер ства у НДХ”. Ти ме је он пре у зео на слов из са мих из во ра, од но сно 
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из до ку ме на та ко ја су при ку пља на у не мач кој по ли ци ји у оку пи ра ној 
Ср би ји, где је до си је и фор ми ран. На ве ћем бро ју до ку ме на та, по чев ши 
од пр вог са да ту мом од 9. ок то бра 1941, олов ком је, нај че шће скра ће но, 
на зна че но „Уста шка звер ства” (Us taschaGreueltаten).2 Осим ове за бе
ле шке, на дру гим до ку мен ти ма пи ше „Уста шки те рор” (Us taschaTer ror), 
или са мо „Уста ша” (Us tascha). Да кле, ти ме је ства ра лац озна ча вао са
држај ну при пад ност од ре ђе них до ку мен та овом до си јеу.

Из са ме чи ње ни це да су не мач ке по ли циј ске вла сти у оку пи ра ној 
Ср би ји фор ми ра ле до си је под на сло вом „Уста шка звер ства”, мо же да 
се за кљу чи да су на тај на чин ква ли фи ко ва ни ма сов ни зло чи ни над 
Ср би ма и да је тој чи ње ни ци при да ван нај ве ћи зна чај. О то ме да је 
по ли ти ка уни ште ња Ср ба би ла др жав на по ли ти ка НДХ ни је би ло ди
ле ме ни код не мач ких пред став ни ка у оку пи ра ној Ср би ји, ни код оних 
у уста шкој др жа ви. Из до ку ме на та у до си јеу се ви ди да не мач ки пред
став ни ци у уста шкој др жа ви ни су има ли ди ле ме ни о то ме да у тој 
по ли ти ци сво је ме сто има Ри мо ка то лич ка цр ква ко ја је на сто ја ла да у 
та квим окол но сти ма што ви ше на сил но по ве ћа број сво јих вер ни ка. 
Не мач ким вој ним и по ли циј ским пред став ни ци ма је би ло ја сно да 
по ли ти ка уни ште ња Ср ба иза зи ва њи хо во ор га ни зо ва ње и све ма сов
ни ји уста нак и да то све ви ше угро жа ва њи хо ве ин те ре се и зах те ва све 
ве ће вој но ан га жо ва ње.

У пр вом ре ду тре ба има ти у ви ду чи ње ни це да је ’но ви европ ски 
по ре дак’ у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји био ан ти срп ски3 и да је глав ни до
ма ћи осло нац на ци стич кој Не мач кој на тлу раз би је не др жа ве, би ла 
но во ство ре на ве ли ка хр ват ска др жа ва. Сам на ци стич ки во ђа Адолф 
Хи тлер, одо бра вао је по ли ти ку НДХ пре ма Ср би ма и тај став ни ка да 
ни је про ме нио и по ред ве о ма из ме ње них окол но сти то ком ра та. Већ при
ли ком пр вог су сре та са уста шким во ђом Ан том Па ве ли ћем, 6. ју на 1941, 
Хи тлер је одо брио план о ма сов ном про те ри ва њу Ср ба из НДХ у Ср би ју, 

2 Овај тер мин је ко ри шћен и у до ку мен ти ма глав не не мач ке по ли циј ске уста
но ве у Бер ли ну, Глав не упра ве без бед но сти Рај ха (Re ic hssic her he its ha up tamt, скра ће но: 
RS HA); Л. Хо ри, М. Бро сцат [Брошат], Уста шка др жа ва Хр ват ска 1941–1945. (пре вод 
А. Арсе ни је вић; 1. из да ње: Stut tgart 1964), Бе о град: DBR Pu blis hing, 1994, 185–186.

3 Л. Хо ри, М. Бро сцат, Уста шка др жа ва Хр ват ска 1941–1945, Бе о град: DBR 
Pu blis hing, 1994, 168; T. Fe renc, Na ci stič ka po li ti ka de na ci o na li za ci je u Slo ve ni ji u go di na ma 
od 1941 do 1945, Lju blja na –Be o grad 1979, 210; M. D. Ri sto vić, Ne mač ki ’no vi po re dak’ i 
ju go i stoč na Evro pa 1940/41–1944/45. Pla no vi o bu duć no sti i prak sa, Be o grad: Voj no i zda
vač ki i no vin ski cen tar, 1991, pas sim. 
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са ве ту ју ћи Па ве ли ћу да ће 50 го ди на мо ра ти да во ди на ци о нал но не
тр пе љи ву по ли ти ку, „јер пре ве ли ка тр пе љи вост ште ти”.4 

У са мој уста шкој др жа ви по ли ти ка уни ште ња (ели ми на ци је) Ср ба 
је има ла по др шку не мач ког по сла ни ка у НДХ Зиг фри да Ка шеа (Si eg fried 
Kasche), као и не ких дру гих ути цај них фак то ра у уста шкој др жа ви. 
Ме ђу њи ма је био шеф Опе ра тив не ко ман де По ли ци је без бед но сти и 
Слу жбе без бед но сти у За гре бу (Ein sat zkom man do der Sec her he it spo li zei 
und des Sic her he it sdi enst, скра ће но: EК Si poSD ) ССма јор (Stur mbann
führer) Вил хелм Бајз нер (Wil helm Be i sner).5 Дру га чи ји став су има ли 
пред став ни ци не мач ке вој ске у НДХ, пре све га Не мач ки ге не рал у 
За гре бу Ед мунд Глај зе фон Хор сте нау (Ed mund Glаise von Hor ste nau). 
Оба ве шта ван са ви ше стра на о ма сов ним уста шким зло чи ни ма,6 он је 
већ пр вих ме се ци по сто ја ња уста шке др жа ве оце њи вао да су ти зло чи ни 
глав ни узрок не ми ра ко ји све ви ше угро жа ва ју не мач ке ин те ре се. 

Са зна ња о ма сов ном уби ја њу Ср ба би ла су по зна та и у НДХ и у 
оку пи ра ној Ср би ји. Пре ма из ве шта ју не мач ког Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва од 2. ју ла 1941, у За греб су сти за ле ве сти да се у Бо сни и срп ским 
кра је ви ма ши ри „стра хо ви ти уста шки те рор пре ма срп ском ста нов
ни штву”.7 Што се ти че јед ног аспек та ре ше ња „срп ског пи та ња”, про

4 T. Fe renc, Na ci stič ka po li ti ka de na ci o na li za ci je u Slo ve ni ji u go di na ma od 1941 do 
1945, Lju blja na –Be o grad 1979, 210.

5 У апри лу 1942. Бајз нер је сме њен због по др шке на ци о нал со ци ја ли сти ма 
Слав ка Го ве ди ћа и су ко ба са по сла ни ком Ка ше ом. Опе ра тив на ко ман да по ли ци је 
је рас фор ми ра на и фор ми ра но је над ле штво По ли циј ског ата шеа при не мач ком по
слан ству у За гре бу на че лу са ССма јо ром Хан сом Хел мом. Та уста но ва је би ла но ви 
не мач ки оба ве штај ни цен тар у НДХ, а Хел мо во де ло ва ње пре ма НДХ је би ло мно го 
ре ал ни је не го Бајз не ро во; Ne mač ka oba veš taj na slu žba, knji ga V: Ne mač ka oba veš taj na 
slu žba u oku pi ra noj Ju go sla vi ji. Us taš ka NDH, Be o grad: Dr žav ni se kre ta ri jat za unu traš nje 
po slo ve FNRJ, Upra va dr žav ne bez bed no sti, 1958, 399, 443 (да ље: NOS).

6 Нај де таљ ни је из ве шта је Хор сте нау је до би јао од ка пе та на бив ше ау стро у гар
ске вој ске у пен зи ји, Ар ту ра Хеф не ра (Art hur Höffner). Из ве шта је о уста шким зло
чи ни ма Хор сте нау је при ку пљао у по себ ном цр ве ном до си јеу; V. Ka zi mi ro vić, NDH 
u sve tlu ne mač kih do ku me na ta i dnev ni ka Gle za fon Hor ste nau 1941–1944, Be o grad: No va 
knji ga, Na rod na knji ga, 1987, 105, 115; Дру ги ва жан из ве сти лац ге не ра ла Глај зеа о 
уста шким зло чи ни ма, ка ко се то ви ди и из овог збор ни ка, био је оба ве штај ни офи
цир из ње го вог шта ба, ма јор Вил хелм Кне (Wil helm Kne he). Он је имао сво ју ва жну 
уло гу у ак ци ји спа са ва ња срп ске де це из уста шких ло го ра у ле то 1942; Dnev nik Di a ne 
Bu di sa vlje vić 1941–1945, S. Sza bo (prir.), Za greb: Hr vat ski dr žav ni ar hiv, Ja se no vac: Javna 
usta no va Spo menpod ruč je, 2003, pas sim.

7 Л. Хо ри, М. Бро сцат, Уста шка др жа ва Хр ват ска…, 149–150.
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те ри ва њем, из гле да да је по сто јао до ста ши рок дру штве ни кон сен зус. 
У истом из ве шта ју је на ве де но да ши ро ки кру го ви за сту па ју не ми ло
срд но ста но ви ште „да Ср би у Хр ват ској мо ра ју би ти исе ље ни”.8 У свом 
из ве шта ју од 9. ав гу ста 1941, ге не рал Глај зе фон Хор сте нау, озна чио је 
уни ште ње Ср ба као глав ни узрок устан ка.9 И ње му и не мач ким пред
став ни ци ма у оку пи ра ној Ср би ји би ло је ја сно да ће за зло чи не би ти 
окри вље ни Нем ци, јер су они ство ри ли уста шку др жа ву и ти ме омо
гу ћи ли зло чи не. 

Не мач ки оку па ци о ни фак то ри у Ср би ји су до би ја ли оба ве ште ња 
о зло чи ни ма над Ср би ма у НДХ, осим из соп стве них из во ра, и од срп
ских кви слин шких вла сти. Већ 4. ма ја 1941, пр ви чо век Ко ме сар ске 
упра ве у Ср би ји ујед но ко ме сар Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, 
Ми лан Аћи мо вић, у пи са ној пред став ци Вој ном за по вед ни ку у Ср би ји, 
ге не ра лу Хел му ту Фер сте ру (Hel muth Förster), по жа лио се на про го не 
и уби ства Ср ба у НДХ.10 На осно ву ви ше по вер љи вих из ве шта ја, шеф 
Управ ног шта ба Вој ног за по вед ни ка у Ср би ји, Ха ралд Тур нер, упу тио 
је 25. ју на 1941. не мач ком по слан ству у За гре бу, ис цр пан спи сак 19 
слу ча је ва зло чи на и ра зних на си ља над Ср би ма у НДХ. У за кључ ку свог 
ак та Тур нер је „oпет” за мо лио да се код хр ват ске вла де „уло же нај хит
ни ји при го во ри”. Због суд би не Ср ба у НДХ, срп ским ста нов ни штвом 
на под руч ју Вој ног за по вед ни ка је „овла да ло јед но не мо оча ја ње [...], а 
то оча ја ње мо рам за бе ле жи ти као знат ну опа сност”.11 Као до каз зло
чи на у НДХ, срп ско Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва је по сла ло 
Тур не ро вом над ле штву 14 фо то гра фи ја о уби ја њу Ср ба у се лу Гу до вац 
крај Бје ло ва ра.12

 Не мач ки вој но о ку па ци о ни ор га ни у Ср би ји су то ком ле та 1941. 
не пре кид но до би ја ли ин фор ма ци је о све ма сов ни јим по ко љи ма Ср ба. 

8 Исто, 149–150.
9 V. Ka zi mi ro vić, NDH u sve tlu ne mač kih do ku me na ta, 216–217. 
10 Л. Хо ри, М. Бро сцат, Уста шка др жа ва Хр ват ска…, 148.
11 Zlo či ni na ju go slo ven skim pro sto ri ma u Pr vom i Dru gom svet skom ra tu. Zbor nik 

do ku me na ta. Tom I, Zlo či ni Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske 1941.–1945, S. Vuk če vić (odg. ur.), 
Be o grad: Voj no i sto rij ski in sti tut, 1993, 139–142 (да ље: Zlo či ni NDH).

12 Zlo či ni NDH, 142. Ове фо то гра фи је су нај ве ро ват ни је за вр ши ле у не мач кој 
по ли циј ској ар хи ви, од но сно у ар хи ви За по вед ни ка по ли ци је (BdS) и ко нач но у 
лич ном фон ду Слав ка Оди ћа у Ар хи ву Вој во ди не. Ову ре ал ну прет по став ку је из нео 
Алек сан дар Бур саћ, ау тор Уво да за пу бли ка ци ју Гу до вац 1941. Пут зло чи на, при ре
дио Н. Ку зма но вић, Но ви Сад: Ар хив Вој во ди не; За греб: Срп ско на род но ви је ће, 
Ар хив Ср ба у Хр ват ској, 2019, 10. 
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О то ме су ис црп но оба ве ште ни и у два ме мо ран ду ма Си но да Срп ске 
пра во слав не цр кве у ју лу и ав гу сту 1941, са ста вље на на осно ву из ја ва 
из бе гли ца ко је су си сте мат ски при ку пља не. Је дан од ових ме мо ран ду
ма пре дат је и Ју го сло вен ској вла ди у из бе гли штву, а уско ро је са ње
го вим са др жа јем упо зна та и нај ши ра јав ност у за пад ним са ве знич ким 
зе мља ма.13

Ин тер вен ци је ге не ра ла Глај зеа фон Хор сте на уа код уста шког вође 
има ле су са мо огра ни че ни ути цај, јер је Па ве лић ужи вао по др шку мно
го ути цај ни јих фак то ра и био је то га све стан. У Бер ли ну се ра чу на ло 
и на уче шће вој них сна га НДХ у бор би про тив „бољ ше вич ке не ма ни” 
по сле на па да Не мач ке на Со вјет ски Са вез 22. ју на 1941. го ди не. Уста шка 
вла да је убр зо иза шла у су срет не мач ким оче ки ва њи ма и по сла ла је 
сво је тру пе на Ис точ ни фронт. Иа ко је под не мач ким при ти ском пр вих 
ме се ци 1942. до шло до из ве сних про ме на у уста шкој по ли ти ци пре ма 
Ср би ма, упра во та да је по чео но ви ве ли ки та лас зло чи на над Ср би ма, 
пр во у око ли ни Ба њалу ке, за тим у ис точ ној Бо сни. То ком про ле ћа, 
та лас зло чи на се на ста вио на Кор ду ну у Ба ни ји да би ле та 1942. до сти гао 
свој вр ху нац у Бо сан ској Кра ји ни, а за тим и у Сре му. 

По ли ти ка уни ште ња Ср ба се спр о во ди ла не са мо у кон цен тра ци
о ном ло го ру и ло го ру смр ти Ја се но вац, већ и то ком ве ћих и ма њих вој
них опе ра ци ја и по ли циј ских ак ци ја про тив пар ти зан ског На род но
о сло бо ди лач ког по кре та. И по ред ста ва не мач ких вој них ко ман да на та, 
па и по ли циј ских ше фо ва, да су уста шка звер ства над Ср би ма глав ни 
узроч ник на ра ста ња ко му ни стич ког уста нич ког по кре та, Хи тлер је био 
про тив то га да се „оме та хр ват ско го ње ње [...] Ср ба”, ка ко се из ра зио 
кра јем но вем бра 1942. го ди не.14 Ге не рал но, Хи тле ров став је био да је Па
ве лић ње гов вер ни са ве зник и да не ма ко да га за ме ни. У то ме се ни је 
пре ва рио, јер су уста шки во ђа и ње го ва др жа ва би ли по след њи Хи тле
ров са ве зник, чак и по сле ње го ве смр ти. Уста шка по ли ти ка уни ште ња 
(ели ми на ци је) Ср ба до кра ја по сто ја ња НДХ ни ка да ни је су штин ски 
про ме ње на. Шта ви ше, по ли ти ка уни ште ња Ср ба је до би ја ла но ви за мах 

13 V. Đu re tić, Sa ve zni ci i ju go slo ven ska rat na dra ma. Iz me đu na ci o nal nih i ide o loš kih 
iza zo va, knji ga I, Be o grad: Srp ska aka de mi ja na u ka i umet no sti, Bal ka no loš ki in sti tut, 1985, 
73–75.

14 Л. Хо ри, М. Бро сцат, Уста шка др жа ва Хр ват ска…, 215. Два ме се ца ра ни је 
Хи тлер је ко ман дан ту Ју го и сто ка ге не ра лу Алек сан дру Ле ру ре као сле де ће: „До бри 
Хр ва ти, за вр шио је он, не ка се са мо ис тут ња ју – што се од но си ло на уби ја ње Ср ба...”; 
V. Ka zi mi ro vić, NDH u sve tlu ne mač kih do ku me na ta, 236–237.
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1944. годинe, на ро чи то по сле од ла ска ге не ра ла Глај зеа фон Хор сте на уа 
из За гре ба, у сеп тем бру 1944. и ка пи ту ла ци је Ру му ни је истог ме се ца. 
Уста шка др жа ва је ти ме за Нем це до би ла још ви ше на зна ча ју као кључ ни 
са ве зник на Бал ка ну.15

Од нос на ци стич ке Не мач ке и НДХ пре ма Ср би ма по сле раз би ја ња 
ју го сло вен ске др жа ве, као и ме ђу на род на си ту а ци ја, пре све га на пад 
Не мач ке и ње них са ве зни ка на Со вјет ски Са вез, до ве ли су до ства ра
ња сна жног уста нич ког по кре та ко ји је ути цао и на не ке од стра те шких 
пла но ва оку па то ра. Уз оста ло, уста нак је до вео у пи та ње, а за тим је и 
за у ста вио ве ли ки план о ма сов ном пре се ља ва њу Сло ве на ца из де ла Сло
ве ни је при кљу че ног Ве ли ко не мач ком рај ху. План о гер ма ни за ци ји овог 
де ла ју го сло вен ске те ри то ри је тре ба ло је спро ве сти и про те ри ва њем 
220.000 до 260.000 „не по доб них” Сло ве на ца у оку пи ра ну Ср би ју.16 

У уста шкој др жа ви се зна ло за не мач ке пла но ве о пре се ља ва њу 
Сло ве на ца и ње на вла да је убр зо ре а го ва ла на сто је ћи да у не мач ке пла
но ве угра ди и сво ју соп стве ну ан ти срп ску по ли ти ку. Нем ци ма је упу ћен 
пред лог да се у НДХ при хва ти оно ли ко Сло ве на ца ко ли ко би Ср ба са 
ње не те ри то ри је би ло про те ра но у Ср би ју. О то ме је по сла ник у За гре бу, 
Ка ше, из ве стио не мач ко Ми ни стар ство ино стра них по сло ва 13. ма ја 
1941. го ди не. Иа ко је Хи тлер био про тив пред ло га да се део Сло ве на ца 
пре се ли у НДХ, са знав ши за пред лог уста шке вла де он је по чео да мења 
сво је ми шље ње. Сма трао је, да је „хр ват ској вла ди ста ло до то га да осла
би ве о ма сна жну срп ску ма њи ну у Хр ват ској” и да је спрем на да при
хва ти од го ва ра ју ћи број Сло ве на ца што је ма ња опа сност „не го не сма њен 
да љи оп ста нак сна жне срп ске ма њи не”. Пре ма бе ле шци Фон Рин те ле
на, за ме ни ка ми ни стра ино стра них по сло ва Ри бен тро па, од 18. ма ја 
1941, Хи тлер је при хва тио план о пре се ља ва њу Сло ве на ца у Ср би ју и 
у НДХ, и пре се ља ва ње од го ва ра ју ћег бро ја Ср ба из НДХ у оку пи ра ну 
Ср би ју.17 То је по твр дио и при ли ком раз го во ра са уста шким во ђом 6. ју на 
1941. го ди не. Иде ја о при хва та њу прог на них Сло ве на ца и про те ри ва њу 

15 При ли ком ре фе ри са ња Хи тле ру на кон фе рен ци ји по све ће ној „хр ват ском 
пи та њу” 9. мар та 1944, ге не рал Вар ли мон је на вео да „уста шки ре жим на сто ји да по
о штри ме ре пре ма пра во слав ни ма”. У из ве шта ју ко ман дан та XV ар миј ског кор пу са 
је на ве де но да се „уста ше ма ње ори јен ти шу на ак тив но су зби ја ње ко му ни ста, а ви ше 
на бор бу про тив пра во слав ног де ла ста нов ни штва”; V. Ka zi mi ro vić, NDH u sve tlu 
ne mač kih do ku me na ta, 271; исто, 275–276.

16 T. Fe renc, Na ci stič ka po li ti ka de na ci o na li za ci je u Slo ve ni ji, 200–201. 
17 Н. д., 203–207; Л. Хо ри, М. Бро сцат, Уста шка др жа ва Хр ват ска…, 148–149.
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од го ва ра ју ћег бро ја Ср ба из НДХ, пре ма све до че њу по сла ни ка Ка шеа, 
по те кла је од за гре бач ког над би ску па Алој зи ја Сте пин ца. Про це на 
уста шких др жав них вла сти би ла је да ће се сло ве нач ки ка то ли ци у 
хр ват ском окру же њу ре ла тив но бр зо аси ми ло ва ти, чи ме ће се, упо ре
до са уни шта ва њем Ср ба и ор га ни за ци је Срп ске пра во слав не цр кве, 
до би ти но ва по жељ на на ци о нал на и вер ска струк ту ра ста нов ни штва.18

Ма сов ни уста нак у Ср би ји у ле то и је сен 1941, угро зио је ви тал не 
не мач ке ин те ре се, као и пре стиж, у вре ме нај ве ћих вој них успе ха у 
бор би про тив Со вјет ског Са ве за. Због устан ка је пре ки ну та ак ци ја пре
се ља ва ња Ср ба и Сло ве на ца у оку пи ра ну Ср би ју, али ни је за у ста вљен 
ве ли ки при лив срп ских из бе гли ца ко је су тра жи ле спас од ма сов них 
по ко ља у уста шкој др жа ви.19 Не мач ки Вој но у прав ни ко ман дант у Србији 
је због ши ре ња устан ка, већ 25. ав гу ста 1941, пре ки нуо да љи при јем 
из бе гли ца оце њу ју ћи да то под сти че не за до вољ ство и ши ре ње устан
ка, од но сно да из бе гли це мо гу да оду у ре до ве ко му ни ста.20 То га су 
би ли све сни и не мач ки ко ман дан ти у НДХ, али ин тер вен ци је код уста
шког во ђе да се пре ки не са звер стви ма ко је про у зро ку ју не ми ре, ни су 
да ва ле ре зул та те. 

Тре ба има ти у ви ду зна чај не раз ли ке из ме ђу по кре та ња и то ка 
устан ка у уста шкој др жа ви и на не мач ком оку па ци о ном под руч ју у 
Ср би ји. При пре ме при пад ни ка Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је за 
бор бу про тив оку па то ра су по сле на па да на ци стич ке Не мач ке на Со
вјет ски Са вез 22. ју на 1941, би ле осно ва за ства ра ње пар ти зан ских од
ре да и ши ре ње ору жа ног устан ка на нај ве ћем де лу оку пи ра не Срби је. 
За Ко му ни стич ку пар ти ју уста нак је био исто вре ме но и со ци јал на ре
во лу ци ја, та ко да су на уда ру пар ти зан ских од ре да би ли не са мо оку
па тор ске је ди ни це и уста но ве, не го и срп ски апа рат вла сти и ње го ви 
но си о ци. Пре ма бољ ше вич ком мо де лу они су уни шта ва ни као но си о ци 

18 M. Ko lja nin, „Pre ve ra va nje Sr ba u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj”, у: Po ka to li ča va nje 
Sr ba u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj, Zbor nik ra do va, M. Ra da no vić (ur.), Za greb: Srp sko 
na rod no vi je će, 2019, 38–39.

19 Пре ко исе ље нич ких ло го ра у Ср би ју је до сре ди не ок то бра 1941. про те ра но 
17.756 Ср ба, док је уку пан број при сил но исе ље них и из бе глих Ср ба из НДХ био око 
120.000; у Ср би ју је прог на но и 6.720 Сло ве на ца. На те ри то ри ју НДХ до кра ја сеп тем
бра 1941. про те ра но је 10.342 Сло вен ца; S. D. Mi lo še vić, Iz be gli ce i pre se lje ni ci na te ri to ri ji 
oku pi ra ne Ju go sla vi je 1941–1945. go di ne, Be o grad: Na rod na knji ga, In sti tut za sa vre me nu 
isto ri ju, 1981, 42, 158; T. Fe renc, Na ci stič ka po li ti ka de na ci o na li za ci je u Slo ve ni ji, 252.

20 Л. Хо ри, М. Бро сцат, Уста шка др жа ва Хр ват ска…, 164.
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омр зну тог гра ђан ског дру штва и мо на р хи је, чи ме је ору жа ни су коб у 
Ср би ји до био и ка рак те ри сти ке гра ђан ског ра та. 

Упо ре до са ор га ни зо ва њем ко му ни стич ког по кре та от по ра, сре
ди ном ма ја 1941, ство рен је још је дан иле гал ни по крет от по ра. Гру па 
офи ци ра на че лу са пу ков ни ком Дра го љу бом Дра жом Ми ха и ло ви ћем, 
ко ји су из бе гли за ро бља ва ње, ство ри ла је у за пад ној Ср би ји још је дан 
цен тар от по ра оку па то ру, по свом ка рак те ру ро ја ли стич ки, од но сно 
ле ги ти ми стич ки. Сво је вој не је ди ни це на зи ва ли су чет нич ким. Осно
ва стра те ги је овог по кре та је би ло вој но ор га ни зо ва ње и че ка ње рат ног 
рас пле та на ве ли ким фрон то ви ма, а по сле то га би уз по моћ тра ди цио
нал них са ве зни ка би ла об но вље на ју го сло вен ска мо нар хи ја. Кра јем 
1941, по крет Дра же Ми ха и ло ви ћа ће и фор мал но до би ти ле ги ти ми тет 
од Ју го сло вен ске вла де у из бе гли штву и ње гов зва ни чан на зив ће по
ста ти Ју го сло вен ска вој ска у отаџ би ни.21 Та ко су ство ре на два по кре та 
от по ра са фун да мен тал но раз ли чи тим и не по мир љи вим ци ље ви ма и 
стра те ги јом де ло ва ња у усло ви ма оку па ци је и по сто ја ња ве ли ке уста
шке др жа ве. Те раз ли ке ће не ми нов но во ди ти њи хо вом су ко бу. 

Уста шки по ко љи Ср ба у НДХ су већ по чет ком ју на 1941, иза зва ли 
спон та ни от пор Ср ба и ор га ни зо ва ње уста ни ка у ис точ ној Хер це го ви
ни. Ме ђу њи ма су би ли и ко му ни сти, али је на њи хо во ан га жо ва ње у 
бор би и ов де пре суд но де ло вао на пад Не мач ке на Со вјет ски Са вез, 
„пр ву зе мљу со ци ја ли зма” и њи хо ву „дру гу до мо ви ну”. То ком ју ла и 
ав гу ста 1941, уста ни ци су се ор га ни зо ва ли и у ис точ ној Бо сни, као и на 
ве ћин ски срп ском ет нич ком про сто ру Бо сан ске Кра ји не, Ли ке, Кор ду
на и Ба ни је. Ср би са тих про сто ра су би ли из ло же ни нај ве ћем уни шта
ва ју ћем уда ру уста шке др жа ве. Иа ко је ор га ни зо ва ње от по ра умно го ме 
за ви сно од ло кал них при ли ка, уста нич ки по крет да ле ко од то га да је 
био мо но ли тан. У ње му су би ли и они ко ји су осло бо ди лач ку бор бу 
по и сто ве ти ли са со ци јал ном ре во лу ци јом, и они ко ји су сма тра ли да 
тре ба об но ви ти ју го сло вен ску мо нар хи ју. Ипак, су штин ске по ли тич ке 
раз ли ке су по ти сну те пред уста шком по ли ти ком уни ште ња Ср ба, јер 
је бор ба за све би ла је ди ни на чин пре жи вља ва ња. При то ме су по ли
тич ки мо ти ви, бар за ве ћи ну уста ни ка, би ли у дру гом пла ну. Бор бе на 
са рад ња два уста нич ка по кре та, пар ти зан ског и чет нич ког, је по не где 
и фо р ма ли зо ва на ства ра њем за јед нич ких шта бо ва као што је би ла 

21 B. Pe tra no vić, Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu 1939–1945, Be o grad: Voj no i zda vač ki 
i no vin ski cen tar, 1992, 196–217. 

До ку мен та Ар хи ва Вој во ди не о зло чи ни ма...



22

Ко ман да бо сан ских вој них и пар ти зан ских од ре да фор ми ра на у Дри
ња чи 1. ок то бра 1941. го ди не.22

Ши ре ње устан ка у НДХ је по ка за ло ве ли ку сла бост уста шке држа ве 
што је иза зва ло ве ће ан га жо ва ње оку па ци о них сна га. Ма сов ни не ми
ри и угро жа ва ње ко му ни ка ци ја да ли су по вод за ши ре ње ита ли јан ског 
вој ног при су ства и ути ца ја што се по ка за ло већ кра јем ав гу ста 1941. 
го ди не. Ула зак ита ли јан ских тру па у Дру гу зо ну њи хо вог ин те ре сног 
под руч ја, у НДХ је озна чио крај уста шких по ко ља Ср ба и њи хов по вра
так ка квомта квом нор мал ном жи во ту. По сле ди ца је би ла и рас пу
шта ње пр вог ло го ра смр ти уста шке др жа ве у Го спи ћу (си сте ма ло го ра 
и стра ти шта Го спић –Ја дов но –Паг). Од ма ло број них пре жи ве лих и но
во при до шлих за то че ни ка кра јем ав гу ста 1941. у не мач ком ин те ре сном 
под руч ју, у НДХ је фор ми ран но ви ло гор смр ти и кон цен тра ци о ни 
ло гор – Ја се но вац. 

Упо ре до са ши ре њем ита ли јан ске оку па ци о не зо не, став пре ма 
ита ли јан ским тру па ма по стао је је дан од по во да за рас цеп ме ђу уста ни
ци ма. Уз оста ле раз ло ге, то је ути ца ло на де фи ни тив ну по де лу уста ни ка 
на бес ком про ми сно бор бе ни пар ти зан ски На род но о сло бо ди лач ки 
по крет и на ро ја ли стич ки (чет нич ки). Већ у је сен 1941, по је ди ни чет
нич ки ко ман дан ти су ус по ста ви ли кон так те, за тим и са рад њу са Ита
ли ја ни ма. Не што ка сни је по ку ша ли су да ус по ста ве mo dus vi ven di и са 
Нем ци ма и са НДХ, али са мно го ма ње успе ха, бар у пр во вре ме. 

Иа ко су се на чел но оба по кре та от по ра за ла га ла за об но ву ју го сло
вен ске др жа ве, раз ли ке ме ђу њи ма су би ле су штин ске и не пре мо сти ве. 
Раз ли ко ва ли су се пре све га у по гле ду дру штве ног уре ђе ња бу ду ће 
об но вље не др жа ве и ње не уну тра шње ор га ни за ци је. Ко му ни стич ка 
пар ти ја је по свом са ста ву би ла ју го сло вен ска, али су уста нич ки ре до ви 
(не ра чу на ју ћи Сло ве ни ју и Ма ке до ни ју) би ли у пот пу но сти, или го
то во пот пу но са ста вље ни од Ср ба. За ро ја ли стич ки (чет нич ки) по крет, 
уз све спе ци фич но сти на по је ди ним оку па ци о ним под руч ји ма, при
мар на је би ла об но ва ју го сло вен ске мо нар хи је са зна чај но уве ћа ном 
Ср би јом. Под ути ца јем ма сов ног уни ште ња Ср ба пре све га на под руч
ју уста шке др жа ве, би тан део стра те ги је ро ја ли стич ког по кре та је по
ста ло и „ка жња ва ње” свих ко ји су кри ви за уни ште ње Ср ба. За то су 
ко лек тив но окри вље ни му сли ма ни и Хр ва ти, ко ји су би ли из ло же ни 

22 Z. An to nić, Usta nak u is toč noj i cen tral noj Bo sni 1941, Tu zla: Uni ver zal, 1983, 425–426.
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по ко љи ма, пљач ки и уни шта ва њу имо ви не. Са сво је стра не, пар ти зан ско 
ру ко вод ство је до след но на сто ја ло да у НДХ за бор бу при до би је при
пад ни ке свих на ро да, док је би ло ка кво на си ље над ци вил ним ста нов
ни штвом оштро ка жња ва но. На ду ге ста зе, то је био је дан од глав них 
раз ло га успе ха и по бе де пар ти зан ског по кре та. Ипак, пр вих ме се ци се 
де ша ва ло да уста нич ке је ди ни це из осве те за уста шке по ко ље, по чи не 
зло чи не над му сли ман ским и хр ват ским ци вил ним ста нов ни штвом.23 
У ис точ ној Бо сни то се де си ло при ли ком пар ти зан скочет нич ког за у
зи ма ња ве ли ког уста шког упо ри шта у се лу Ко рај 27. но вем бра и Оло ва 
17. де цем бра 1941. го ди не.24 

То ком ју ла и ав гу ста 1941, уста нак у Ср би ји се све ви ше ши рио и 
не мач ка вој на упра ва је од лу чи ла да се за ње го во гу ше ње ви ше ан га
жу ју до ма ће сна ге. Уме сто сла бе ко ме сар ске упра ве на че лу са Ми ла ном 
Аћи мо ви ћем, 29. ав гу ста 1941, Вој ни за по вед ник у Ср би ји, ге не рал Хајн
рих Дан кел ман (He in rich Dan kel mann), име но вао је Вла ду на род ног 
спа са на че лу са ге не ра лом Ми ла ном Не ди ћем. Је дан од усло ва ко је је 
Не дић по ста вио да би при хва тио тај по ло жај, био је „ефи ка сно об у ста
вља ње уби ја ња, про го на Ср ба под Хр ва ти ма, Бу га ри ма и Ма ђа ри ма”.25 
Не дић ни је био у по зи ци ји да по ста вља усло ве и њих су Нем ци са мо 
при вид но и услов но при хва ти ли због тре нут не по ли тич ке по тре бе. 
Што се ти че про го на Ср ба ван Ср би је, са не мач ке стра не је са мо да то 
обе ћа ње „да ће се код до тич них вла да у ука за ним слу ча је ви ма уло жи ти 
при го вор”.26 На Не ди ће ву од лу ку да при хва ти по ло жај пред сед ни ка 
Вла де сва ка ко је де ло ва ла и не мач ка прет ња да ће уста нак сло ми ти по
мо ћу тру па су сед них на ро да, Бу га ра, Ма ђа ра и Хр ва та и да у ма сов ним 
од ма зда ма мо же до ћи до пот пу ног уни ште ња срп ског на ро да.27 

Фор ми ра ње Вла де ге не ра ла Не ди ћа, иза зва ло је ве ли ко уз не ми
ре ње у За гре бу, а уста шка вла да и ње ни по кро ви те љи су на сто ја ли да 

23 Је дан од та квих рет ких при ме ра био је зло чин у Ку лен Ва ку фу по чет ком авгу
ста 1941; M. Berg holz, Na si lje kao ge ne ra tiv na si la. Iden ti tet, na ci o na li zam i sje ća nje u jed noj 
bal kan skoj za jed ni ci, s en gle skog pre ve la S. Kre so, Sa ra je vo –Za greb: Bybo ok, 2018. 

24 Z. An to nić, Usta nak u is toč noj i cen tral noj Bo sni 1941, 332–334; Р. Чо ла ко вић, 
За пи си из осло бо ди лач ког ра та, књи га 2, Са ра је во: Свје тлост, 1966, 307–310.

25 M. Bor ko vić, Kon tra re vo lu ci ja u Sr bi ji. Kvi slin ška upra va 1941–1944. Knji ga pr va 
(1941–1942), Be o grad: Slo bo da, 1979, 101–102.

26 M. Bor ko vić, Kon tra re vo lu ci ja u Sr bi ji, I, 103.
27 M. Ko lja nin, „Sr bi ja u ne mač kom ’no vom po ret ku’ 1941–1942”, Isto ri ja 20. ve ka, 

1, 2011, 72–73.
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ту вла ду и ње ног пр вог чо ве ка што ви ше ком про ми ту ју. Шеф уста шке 
по ли ци је Еу ген Ди до Ква тер ник је код не мач ког по сла ни ка Ка шеа оп
ту жи вао ге не ра ла Не ди ћа да је не мач ки не при ја тељ. Из ве шта је про тив 
ге не ра ла Не ди ћа упу ћи вао је и шеф Опе ра тив не ко ман де по ли ци је (EК 
Si poSD ) у За гре бу, Бајз нер. У свом из ве шта ју не мач кој по ли циј ској цен
тра ли у Бер ли ну, Глав ној упра ви без бед но сти Рај ха (RS HA) у сеп тем бру 
1941. го ди не. Бајз нер је озна чио Не ди ћа као по злу чу ве ног, из ра зи тог 
про тив ни ка си ла Осо ви не, чи ји ће до ла зак на власт по но во ле га ли зо
ва ти „збри са ну срп ску за ве ре нич ку кли ку”. При то ме је ис та као, да је 
због по ста вље ња Не ди ћа до шло до по ја ча них не ми ра у Ср би ји.28 Тре ба 
има ти у ви ду да је уста шка др жа ва би ла не са мо не по мир љив про тив
ник Ср ба на сво јој те ри то ри ји, не го и свих Ср ба, за то се про ти ви ла 
би ло ка квој срп ској др жа ви.29 Ипак, то је већ би ло вре ме ка да Нем ци 
ви ше ни су да ва ли без ре зер вну по др шку НДХ на шта су ути ца ли и 
ма сов ни зло чи ни над Ср би ма.30 

По чев ши од 6. сеп тем бра 1941, фор ми ра не су вој не ко ман де и је ди
ни це Вла де Ми ла на Не ди ћа,31 ко је су под не мач ком ко ман дом од и гра ле 
сво ју уло гу у сла ма њу устан ка. Но ми нал но, под ко ман дом Не ди ће ве 
вла де су би ли и чет нич ки од ре ди вој во де Ко сте Ми ло ва но ви ћа Пе ћан ца, 
ко ји је 28. ав гу ста 1941. скло пио спо ра зум са не мач ком оку па ци о ном 
упра вом. Сре ди ном сеп тем бра по че ло је фор ми ра ње је ди ни ца од при
пад ни ка про фа ши стич ког по кре та Збор, Ди ми три ја Љо ти ћа, ко је су 
ор га ни зо ва не у Срп ску до бро во љач ку ко ман ду. Збор је био је ди на по
ли тич ка ор га ни за ци ја ко јој је до зво ље но де ло ва ње под оку па ци јом.32 
До бро во љач ки од ре ди су ужи ва ли нај ве ће по ве ре ње оку па ци о них 
вла сти због сво је бор бе про тив оба уста нич ка по кре та, пар ти зан ског 
и ро ја ли стич ког. То ком је се ни 1941, мо би ли са ни су ру ски еми гран ти 

28 NОS, knji ga IV, Be o grad 1959, 436–437.
29 M. Ko lja nin, „Sr bi ja u ne mač kom ’no vom po ret ku’ 1941–1942”, 83. При ли ком 

по се те Хи тле ру 21. ју ла 1941. ко ман дант ору жа них сна га НДХ Слав ко Ква тер ник се 
за ла гао да Нем ци трај но оку пи ра ју Ср би ју и да ус по ста ве не мач кохр ват ску гра ни цу 
на Мо ра ви; Staatsmänner und Di plo ma ten bei Hi tler. Ver tra u lic he Auf ze ic hnun gen übe r 
Un ter re dun gen mit Ver tre tern des Au slands 1931–1941, A. Hil lgru ber (ur.), Frank furt am 
Main: Bernard und Graefe Verlag, 1967, 613.

30 Л. Хо ри, М. Бро сцат, Уста шка др жа ва Хр ват ска…, 162, 177. 
31 Б. Ди ми три је вић, Вој ска Не ди ће ве Ср би је. Ору жа не сна ге Срп ске вла де 1941–1945, 

Бе о град: Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, 2011, 48–52.
32 М. Сте фа но вић, Збор Ди ми три ја Љо ти ћа 1934–1945, Бе о град: На род на књи га, 

1984, 131–160. 
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у вој не је ди ни це на зва не Ру ске за штит не гру пе.33 Оне су углав ном ко
ри шће не за обез бе ђи ва ње при вред них обје ка та и гра нич них под руч ја. 

Три не мач ке по сад не ди ви зи је у Ср би ји (711, 714. и 717. пе ша диј ска 
ди ви зи ја) су би ле не до вољ не за гу ше ње уста нич ког по кре та, ко ји је то
ком је се ни 1941. био у ве ли ком успо ну. Сто га је сре ди ном сеп тем бра 1941. 
вр хов на ко ман да не мач ких ору жа них сна га из да ла на ред бу о гу ше њу 
уста нич ког по кре та на Ју го и сто ку нај о штри јим сред стви ма. Ге не рал 
Франц Бе ме (Franz Böhme) је име но ван за опу но мо ће ног ге не ра ла у 
Ср би ји и од кра ја сеп тем бра 1941, по че ла су ма сов на стре ља ња и ин терни
ра ње де се ти на хи ља да љу ди на уста нич ким под руч ји ма и у гра до ви ма, 
пре све га у Бе о гра ду, за тим у Шап цу, Кра ље ву, Кра гу јев цу, Ни шу. Гу ше ње 
устан ка је зах те ва ло ан га жо ва ње и две опе ра тив не ди ви зи је до пре мље не 
из Фран цу ске и са фрон та про тив Со вјет ског Са ве за (342. и 113. пе шадиј
ска ди ви зи ја). За јед но са Ср би ма, у ма сов ним стре ља њи ма је уни ште на 
и го то во це ло куп на је вреј ска му шка по пу ла ци ја, дели мич но и ром ска.34 

Ве ли ком ши ре њу уста нич ких бор би у Ср би ји до при не ло је не са мо 
оп ште ан ти о ку па тор ско рас по ло же ње, ре волт због зло чи на над Ср би ма 
на дру гим оку па ци о ним под руч ји ма, ве ли ка оче ки ва ња од пре о кре та 
у ра ту по сле на па да Не мач ке на Со вјет ски Са вез, не го и са рад ња два 
ан ти о ку па тор ска по кре та от по ра у Ср би ји. Иа ко је то би ло у су прот
но сти са ње го вом стра те ги јом, део ро ја ли стич ких од ре да је оства рио 
бор бе но је дин ство са пар ти зан ским је ди ни ца ма. Ства ра не су за јед
нич ке ко ман де и ор га ни зо ва ни су на па ди и на ве ће гра до ве. Са рад ња 
је по твр ђе на спо ра зу ми ма Дра же Ми ха и ло ви ћа и пар ти зан ског во ђе 
Јо си па Бро за Ти та, та ко да се до го ди ло оно што су оку па ци о на власт 
и Не ди ће ва вла да нај ма ње же ле ли. Ме ђу тим, по чет ком но вем бра 1941. 
из био је отво рен су коб Ми ха и ло ви ће вих и пар ти зан ских сна га, али 
се он ни је од мах про ши рио и на ис точ ну Бо сну и дру ге уста нич ке кра
је ве у НДХ. Ро ја ли стич ки уста ни ци у ис точ ној Бо сни пред во ђе ни ма
јо ром Је зди ми ром Дан ги ћем, од би ли су Ми ха и ло ви ћев по зив да се 
при дру же на па ду на пар ти за не.35 

33 Б. Ди ми три је вић, Вој ска Не ди ће ве Ср би је, 54–84.
34 M. Ko lja nin, Ne mač ki lo gor na Be o grad skom saj miš tu 1941–1944, Be o grad: In sti tut 

za sa vre me nu isto ri ju, 1992, 32–42; V. Ma no šek, Ho lo ka ust u Sr bi ji. Voj na oku pa ci o na po li
ti ka i uniš ta va nje Je vre ja 1941–1942, Be o grad: Slu žbe ni list SRJ, Dra slar part ner, 2007, 63–114.

35 Пре ма се ћа њу Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа, Дан гић „ни је мо гао кре ну ти ни ко га, 
јер та да ни је дан бо сан ски чет ник ни је хтио окре ну ти пу шку на пар ти за не”; Р. Чола
ко вић, За пи си из осло бо ди лач ког ра та, књи га 2, 82.
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По ку шај Ми ха и ло ви ћа да у Див ци ма 11. но вем бра 1941, скло пи 
спо ра зум са Нем ци ма и усме ри их про тив пар ти за на је пр о пао; за Нем
це је ро ја ли стич ки по крет био бри тан ски екс по нент и ла тент на опа сност 
за слу чај пре о кре та то ка ра та. Над моћ на не мач ка вој на си ла, ма сов не 
ре пре са ли је над ста нов ни штвом и уста ни ци ма, као и су коб два по кре
та от по ра, омо гу ћи ли су ре ла тив но ла ко и бр зо сла ма ње устан ка у нај
ве ћем де лу Ср би је. По сле ре о ку па ци је пар ти зан ске те ри то ри је у за пад
ној и цен трал ној Ср би ји кра јем но вем бра 1941, не мач ка офан зи ва је окон
ча на уни ште њем шта ба Дра же Ми ха и ло ви ћа, по чет ком де цем бра 1941. 
го ди не. Он сам је је два из бе гао за ро бља ва ње, а слич но је про шао и ње гов 
по ли тич ки су пар ник Јо сип Броз Ти то, по сле ха о тич ног по вла че ња пар
ти за на из Ужи ца. Пар ти зан ске сна ге су се по ву кле у ита ли јан ску интере
сну зо ну, а исто је по сту пи ло и ру ко вод ство ро ја ли стич ког по кре та. 

Би ло је пи та ње вре ме на ка да ће до ћи до су ко ба два уста нич ка по
кре та и у НДХ. Све ја ча чет нич ка про па ган да про тив пар ти за на до би
ја ла је из ра зи то ан ти ко му ни стич ки ка рак тер. Чет нич ки ко ман дан ти 
у ис точ ној Бо сни су хва ли ли Не ди ћа као спа си о ца срп ског на ро да од 
уни ште ња ко је му при пре ма ју пар ти за ни. Они су при вла чи ли бор це из 
пар ти зан ских је ди ни ца по зи ва њем на за кле тву „Кра љу и Отаџ би ни”, 
под сти ца ли су пљач ку и све ма сов ни ја уби ства му сли ман ског ста нов
ни штва. Из Ср би је су у ис точ ну Бо сну пре шли и не ки чет нич ки од ре ди, 
а исто вре ме но је до шло до ве ли ког оси па ња бо ра ца из пар ти зан ских 
ре до ва и пре ла ска у чет нич ке је ди ни це.36 Слич но је би ло и на дру гим 
уста нич ким под руч ји ма у НДХ, та ко да је за обе стра не су пар нич ки 
по крет по стао не при ја тељ број је дан. 

Де фи ни тив ни раз лаз из ме ђу пар ти зан ског и ро ја ли стич ког чет нич
ког по кре та у ис точ ној Бо сни је по тен ци ран то ком не мач ке офан зи ве 
у ја ну а ру 1942. го ди не. Пре по кре та ња офан зи ве, кра јем де цем бра 1941, 
Опу но мо ће ни и ко ман ду ју ћи ге не рал у Ср би ји, Па ул Ба дер, оце њи вао 
је да се „са на сту па њем то пли јих да на мо ра оче ки ва ти ожи вља ва ње уста
нич ке де лат но сти и не ми ра”.37 Да би се то спре чи ло, у ја ну а ру 1942, две 
не мач ке ди ви зи је (718. и 342. пе ша диј ска ди ви зи ја), за јед но са сна га ма 
НДХ, пред у зе ле су оп се жну вој ну опе ра ци ју про тив уста нич ких сна га 
у ис точ ној Бо сни чи ме је на ја вље но мно го ве ће не мач ко вој но ан га жо

36 Исто, 307–310. 
37 Zbor nik do ku me na ta i po da ta ka o Na rod no o slo bo di lač kom ra tu na ro da Ju go sla vi je, 

tom XII, Do ku men ti Ne mač kog raj ha, knji ga 1, Be o grad: Voj no i zda vač ki za vod, 1973, 799–
800 (да ље: Zbor nik NOR). 
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ва ње у уста шкој др жа ви. На сто је ћи да са не мач ким тру па ма оства ре 
исти од нос као и са ита ли јан ским, чет нич ки ко ман дан ти су из да ва ли 
упут ства сво јим је ди ни ца ма да се пред не мач ким сна га ма по вла че без 
бор бе или да се пре да ју. По чет ком фе бру а ра 1942. не мач ка офан зи ва је 
пре ки ну та без ве ћих ре зул та та, али је ис точ на Бо сна оста ла не мач ко 
опе ра тив но под руч је. Пар ти зан ски Вр хов ни штаб се са Ро ма ни је пре ба
цио у ита ли јан ску ин те ре сну зо ну у Фо чу, ода кле су ис те ра ни чет ни ци, 
ко ји су у њој по чи ни ли ве ли ки по кољ му сли ман ских ста нов ни ка. 

И ме ђу чет ни ци ма и ме ђу пар ти за ни ма је би ло ра ши ре но оче ки
ва ње да ће ис точ на Бо сна би ти при кљу че на не мач ком оку па ци о ном 
под руч ју у Ср би ји, од но сно да ће се и ту ус по ста ви ти ад ми ни стра ци ја 
ге не ра ла Не ди ћа. Срп ска кви слин шка упра ва, ка ко Аћи мо ви ће ва, тако 
и Не ди ће ва, је по ку ша ва ла да на ђе ме сто Ср би ји у ’но вом европ ском 
по рет ку’. Та ква Ср би ја је тре ба ла да бу де у ши рим гра ни ца ма ко је су 
укљу чи ва ле и ис точ ну Бо сну. О то ме ни је мо гло би ти го во ра у вре ме 
ма сов ног устан ка у Ср би ји ка да је до ла зио у пи та ње и сам њен оп ста нак. 
Ме ђу тим, по сле ре ла тив ног сми ре ња при ли ка у Ср би ји ге не рал Не дић 
је по ку шао да ка пи та ли зу је сво је уче шће у сла ма њу устан ка. Већ у но
вем бру 1941, ус по ста вље ни су кон так ти ма јо ра Дан ги ћа и ге не ра ла Не
ди ћа, ко ји је пре ко ње га на сто јао до оства ри ак тив ну по ли тич ку уло гу 
у ис точ ној Бо сни. Он се у де цем бру 1941. по но во обра ћао не мач кој вој ној 
упра ви мо ле ћи за пре ста нак про го на Ср ба у НДХ и за ла гао се за њи хово 
осло ба ђа ње из уста шких ло го ра. Те ма ан га жо ва ња срп ске кви слин шке 
упра ве на пу шта њу Ср ба из уста шких ло го ра је пот пу но нео бра ђе на 
у на шој исто ри о гра фи ји, а до ку мен та из овог збор ни ка су за то дра го
це на из вор на осно ва за ње но ис тра жи ва ње. 

Као и све дру ге ак тив но сти ге не ра ла Не ди ћа, и пре го во ри са ма
јо ром Дан ги ћем су во ђе ни са зна њем Не ма ца. Да би сми ри ли при ли ке 
у ис точ ној Бо сни, Нем ци су би ли спрем ни да ан га жу ју сна ге ма јо ра 
Дан ги ћа. Пре ма спо ра зу му Опу но мо ће ног ге не ра ла и за по вед ни ка у 
Ср би ји, Ба де ра, и ма јо ра Дан ги ћа за кљу че ног 1. фе бру а ра 1942. у Бе о гра
ду, чет нич ке је ди ни це из ме ђу ре ка Дри не, Са ве и Бо сне и ита ли јан ске 
де мар ка ци о не ли ни је тре ба ло је да се ста ве под ко ман ду за по вед ни ка 
718. не мач ке ди ви зи је, од но сно ге не ра ла Ба де ра. Ове на ме ре је спре
чи ла ин тер вен ци ја по сла ни ка Ка шеа и уста шке вла де.38 За не мач ку 
вој ну упра ву и спо ра зум са ма јо ром Дан ги ћем за ла гао се и За по вед ник 

38 M. Bor ko vić, Kon tra re vo lu ci ja u Sr bi ji, knji ga I, 48–50. 
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по ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти у Бер ли ну, Рај нхард Хај
дрих (Re in hard Heydrich). У свом ре фе ра ту упу ће ном Рај хсфи ре ру СС, 
Хајн ри ху Хи мле ру (He in rich Him mler) по чет ком фе бру а ра 1942, он је 
ис та као да је глав ни узрок рас плам са ва ња де ло ва ња по бу ње ни ка у 
звер стви ма и гро зо та ма уста шких је ди ни ца не са мо над од ра слим Срби
ма, не го и над стар ци ма, же на ма и де цом. „Број пра во сла ва ца ко је су 
Хр ва ти по кла ли и са ди стич ким ме то да ма му чи ли до смр ти мо ра до 
са да би ти про це њен на 300.000 љу ди”. Пред ла гао је да се евен ту ал но 
по ву ку уста шке сна ге, јер су оне, у обла сти ма ис точ не Бо сне ко је су на
пу сти ле не мач ке сна ге „из но ва за по че ле но ва звер ства и но ве зло чи не”.39 

У ме ђу вре ме ну, пар ти зан скочет нич ки су коб у ис точ ној Бо сни, 
али и на дру гим под руч ји ма, до би јао је на оштри ни. Ве ли ки удар за 
пар ти за не је био чет нич ки на пад и уни ште ње шта ба Ма је вич ког пар
ти зан ског од ре да 20. фе бру а ра 1942. у Ву ко сав ци ма. Пар ти за ни су се 
по ву кли у Би рач и за тра жи ли по моћ од Вр хов ног шта ба. Он је фор
ми рао Про ле тер ску удар ну гру пу, ко ја је по чет ком мар та уни шти ла 
чет нич ки штаб у Бо ри ка ма, а за тим на ста ви ла удар на оста ла чет нич
ка упо ри шта. Го то во исто вре ме но, 5. мар та 1942, уста шка Цр на ле ги ја, 
под ко ман дом потпу ков ни ка Ју ре Фран це ти ћа је про би ла чет нич ки 
фронт и за у зе ла Хан Пи је сак ко ји је по стао упо ри ште за да љи про дор 
на уста нич ку те ри то ри ју. То ком свог на сту па ња ова је ди ни ца је чи ни ла 
ужа сне зло чи не си сте мат ски уби ја ју ћи срп ско ци вил но ста нов ни штво. 
Ко ман дант пар ти зан ског Вр хов ног шта ба је уви део да мо же до ћи до 
фак тич ког са деј ства пар ти зан ских и хр ват ских уста шких сна га оце њу
ју ћи да то мо же има ти „не га тив не по ли тич ке по сле ди це”. Сто га је на ре
дио пре кид деј ста ва Про ле тер ске удар не гру пе, ко ја је у ме ђу вре ме ну 
про др ла до Бра тун ца.40 Убр зо се по ка за ло да је пар ти зан скочет нич ки 
су коб каo јед ну од по сле ди ца имао но во ве ли ко стра да ње срп ског ста
нов ни штва ис точ не Бо сне.

39 Л. Хо ри, М. Бро сцат, Уста шка др жа ва Хр ват ска…, 187.
40 Ј. B. Ti to, Sa bra na dje la, tom 9, Be o grad: IC Ko mu nist, BIGZ, Na pri jed, 1981; 

116–119, 156–158. Пре ма де се то днев ном из ве шта ју Опу но мо ће ног ге не ра ла у Ср би ји, 
Ко ман дан ту Ју го и сто ка од 31. мар та 1942, у ис точ ној Бо сни „бор ба из ме ђу Хр ва та и 
Ср ба да ље се за о штри ла. Уста ше, до ма ћи пар ти за ни, му сли ма ни и на кра ју, бан де 
ко је су се про би ле из Цр не Го ре бо ре се ра ме уз ра ме про тив срп ских сна га под Дан ги
ћем”; Вој ни ар хив, Бе о град, НАВ, T501, рол на 247, сни мак 1067–1070. Ви де ти и: П. В. 
Осто јић, Уста шки зло чин у Ста ром Бро ду код Ви ше гра да 1942: у свје тлу ње мач ких 
до ку ме на та, Бе о град: Свет књи ге, 2019, 70–103.
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Да би се уста нич ки по крет у ис точ ној Бо сни у пот пу но сти уни штио, 
за сре ди ну апри ла 1942. пла ни ра на је ве ли ка опе ра ци ја не мач ких, 
ита ли јан ских и хр ват ских сна га чи ме би се от кло ни ла мо гућ ност ши
ре ња по кре та на су сед не обла сти. Ме ђу тим, опе ра ци ја је за по че та већ 
31. мар та 1941. про до ром уста шке Цр не ле ги је из Хан Пи је ска ка Вла
се ни ци, Бра тун цу и Дри ни. На ста ло је ра су ло у већ ра стро је ним уста
нич ким ре до ви ма и ве ли ка бе жа ни ја на ро да, јер је Цр на ле ги ја за со бом 
оста вља ла са мо зга ри шта и звер ски уби је не Ср бе. На оба ли Дри не су 
се сле гли ве ли ки збе го ви, а са мо део љу ди је мо гао да се пре ве зе, јер су 
Нем ци, пла ше ћи се ши ре ња за ра зе ти фу са, за тво ри ли гра ни цу. То ком 
апри ла 1942, уста шка Цр на ле ги ја је по чи ни ла ужа сне ма сов не зло чи не 
на Дри ни над срп ским ци вил ним ста нов ни штво ко је је по ку ша ва ло 
да пре ђе у Ср би ју. О но вом та ла су уста шких зло чи на у ис точ ној Бо сни, 
10. апри ла је из ве стио опу но мо ће ник не мач ког Ми ни стар ства ино стра
них по сло ва у Бе о гра ду, Фе ликс Бен цлер (Fe lix Ben zler).41 Не мач ке тру
пе су би ле све до ци тих ма сов них зло чи на и по вре ме но је до ла зи ло до 
ма њих ору жа них су ко ба не мач ких и хр ват ских уста шких сна га, о чему 
је из ве шта ва ла не мач ка Слу жба без бед но сти.42 Пре ма но вом Бен цле
ро вом те ле гра му Ми ни стар ству у Бер ли ну 29. апри ла 1942, до Дри не је 
сти гао та лас од 25.000 срп ских из бе гли ца, ве ли ким де лом же на и де це. 
Упр кос за бра ни они су из ну ди ли ула зак у Ср би ју.43 Не ки чет нич ки ко
ман дан ти, ме ђу њи ма и ма јор Дан гић, пре шли су у Ср би ју. Сам Дан гић 
је 12. апри ла 1942. ухап шен, јер су Нем ци утвр ди ли да је ус по ста вио везу 
са Ита ли ја ни ма, ко ји су му пред ла га ли да ита ли јан ским ко ман дан ти ма 
по ша ље зах тев да уђу у ис точ ну Бо сну ра ди за шти те ста нов ни штва.44 

41 Л. Хо ри, М. Бро сцат, Уста шка др жа ва Хр ват ска…, 194–195.
42 Вој ни ар хив, фонд НДХ, к312, ф57, д17, Зло чи ни Фран це ти ће ве Цр не ле

ги је у 1942. го ди ни; Zbor nik NOR, том XII, књ. 2, Be o grad: Voj no i sto rij ski in sti tut, 1976, 
390–393, За бе ле шка с кон фе рен ци је у Са ра је ву, 6. мај 1942. Ге не рал Ба дер је на вео да 
звер ства над Ср би ма и да ље тра ју. „Ја ћу убу ду ће на ре ди ти да се пу ца на уста ше које 
вр ше зло чи не, не из об зи ра пре ма Ср би ма, већ да би се ус по ста вио мир и што уста ше 
у лу ку Дри не то чи не под не мач ком ко ман дом”.

43 Л. Хо ри, М. Бро сцат, Уста шка др жа ва Хр ват ска…, 195.
44 A. Mi le tić, „O sa rad nji ko man dan ta čet nič kih od re da is toč ne Bo sne Je zdi mi ra 

Dan gi ća sa Nem ci ma”, Voj no i sto rij ski gla snik, 2, 1972, 143–144; Zbor nik NOR, tom XII, 
knj. 2, 405–419; Ne mač ki ge ne ral u Za gre bu, Iz veš taj o si tu a ci ji u Hr vat skoj, dru ga po lo
vi na ma ja 1942, Po li tič ka si tu a ci ja, Za greb, 19. maj 1942. Дан гић је упу ћен у не мач ки 
вој ни за ро бље нич ки ло гор, а по сле ра та со вјет ске вла сти су га из ру чи ле Ју го сла ви ји. 
На суд ском про це су у Са ра је ву 1947, осу ђен је на смрт. 
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То ком пр вих ме се ци 1941. у ис точ ној Бо сни је на зна ча ју до био још 
је дан вој ни и по ли тич ки фак тор, му сли ман ски. Ње га је оли ча ва ла вој на 
је ди ни ца ту злан ског тр гов ца ма јо ра Му ха ме да Ха џи е фен ди ћа, ко ја је 
у из во ри ма, па и у овом збор ни ку, нај че шће на зи ва на му сли ман ска 
или Ха џи е фен ди ће ва ле ги ја. Ова фор ма ци ја је оку пље на кра јем 1941. 
уз по моћ за по вед ни ка Хр ват ског до мо бран ства, Слав ка Ква тер ни ка, у 
мар ту 1942. је по ста ла здруг, а у ју лу исте го ди не пук, под на зи вом До
мо бран ска до бро во љач ка пу ков ни ја.45 Ова и дру ге слич не ло кал не или 
ре ги о нал не му сли ман ске до бро во љач ке фор ма ци је су би ле из раз не за
до вољ ства му сли ман ске ели те пот пу ним ута па њем Бо сне и Хер це го
ви не у уста шку др жа ву и ве ли ким стра да њем му сли ман ских ци ви ла 
на ко је се сру чи ла чет нич ка осве та због ге но ци да уста шке др жа ве над 
Ср би ма. Ово не за до вољ ство је из ра же но, пр ви пут јав но у ре зо лу ци
ја ма му сли ман ских пр ва ка у ок то бру и но вем бру 1941. го ди не. Од ра
ни је ја ка иде ја ау то но ми је Бо сне и Хер це го ви не под до ми на ци јом му
сли ма на, ожи ве ла је то ком 1942. као иде ја не мач ког про тек то ра та. 
Ме ђу тим, Нем ци су оста ли до след ни по др шци уста шкој др жа ви. Иако 
са мо де ли мич но оса мо ста ље на од хр ват ске, му сли ман ска по ли ти ка 
пре ма Ср би ма ни је се мно го раз ли ко ва ла од ге но цид ног про гра ма НДХ. 
Ве ћи ну зло чи на пре ма срп ским ци ви ли ма у ис точ ној Бо сни, из у зев 
уста шке Цр не ле ги је и не ких дру гих уста шких је ди ни ца, по чи ни ле су 
раз не му сли ман ске ми ли ци је и ле ги је, ка сни је и му сли ман ска 13. СС 
„Хан џар” ди ви зи ја, код ко је је зло чин био под стак нут и вер ским фа
на ти змом. 

На по ме на уз ово из да ње

Ис црп ни ји при каз кључ них до га ђа ја у пе ри о ду на ко ји се од но се 
до ку мен та у овом збор ни ку, био је нео п хо дан да би се бо ље раз у мео 
зна чај тих до ку мен та у скло пу сло же не вој не и по ли тич ке си ту а ци је 
на тлу раз би је не ју го сло вен ске др жа ве. Исто вре ме но, об ја сни ће мо ка
ко је до си је на стао код ства ра о ца, ње гов са др жај, као и на че ла при ре
ђи ва ња гра ђе у овом збор ни ку. Вре мен ски ра спон до ку ме на та у збор

45 Ha dži e fen dić, Mu ha med, Tko je tko u NDH. Hr vat ska 1941.–1945, D. Stu pa rić (gl. 
ur.), Za greb: Mi ner va, 1997, 148–149 (S. Zvi zdić). По сле пар ти зан ског за у зи ма ња (од но сно 
осло бо ђе ња) Ту зле, Вој ни суд га је 7. ок то бра 1943, осу дио на смрт. Ов де је на ве де но 
и да је ле ги ја „углав ном бра ни ла сво ја се ла од чет ни ка и пар ти за на”, а не ма ни ре чи 
о ма сов ним зло чи ни ма ко је је она по чи ни ла над срп ским ста нов ни штвом. 
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ни ку је од 26. ју ла 1941. до 20. но вем бра 1942, с тим што се кон ти ну и тет 
до ку ме на та пре ки да у дру гој по ло ви ни ју на 1942. го ди не. До ку мен та 
се од но се на пе ри од нај ве ћих ма сов них зло чи на над Ср би ма у Не за ви
сној Др жа ви Хр ват ској (НДХ), од но сно на пе ри од у ко јем су ти зло чи ни 
из вр ши ли пре су дан ути цај на раз ви так до га ђа ја у оку пи ра ној Ср би ји 
и, у још ве ћој ме ри, у уста шкој НДХ. 

Ме ђу до ку мен ти ма у збор ни ку, пре о вла ђу ју она, не мач ке про ве
ни јен ци је, по ли циј ске и вој не. Ме ђу њи ма су и до ку мен та при пад ни ка 
не мач ке на ци о нал не ма њи не у НДХ (фолк сдој че ра). У до си јеу су и до
ку мен та хр ват ске (вој ни, ор га на упра ве, уста ша) срп ске (чет нич ке, 
Не ди ће ве упра ве, при пад ни ка Љо ти ће ве ор га ни за ци је и до бро во ља ца) 
и му сли ман ске про ве ни јен ци је. Ова ко ра зно вр сни из во ри све до че о 
на ме ри да се што бо ље раз у ме де ло ва ње стра на у су ко бу. Иа ко до си је 
об у хва та до ку мен та о уста шким зло чи ни ма над Ср би ма, у ње му се на
ла зе и она о дру гим ма сов ним зло чи ни ма уста шких вла сти, пре све га 
над Је вре ји ма. Део до ку ме на та је о чет нич ким зло чи ни ма над му сли ма
ни ма и Хр ва ти ма, за тим о уста шким про го ни ма по ли тич ки не по у зда них 
ли ца, или са мо кри ми на ли стич ким слу ча је ви ма. У до си јеу се на ла зе 
и до ку мен та ко ја се мо гу на ћи у дру гим ар хив ским фон до ви ма, па и у 
не ким об ја вље ним збор ни ци ма из вор ни ка. То се пре све га од но си на 
из ја ве из бе гли ца да те у Из ван ред ном ко ме са ри ја ту за из бе гли це и пре
се ље ни ке (скра ће но: Ко ме са ри јат за из бе гли це) Вла де ге не ра ла Не ди ћа. 
Ове из ја ве се на ла зе у фон ду под истим име ном, у Ар хи ву Ср би је. Де
ло ви не ких из ја ва из тог фон да, об ја вље не су у збор ни ку Ан ту на Ми
ле ти ћа Кoнцентрациони ло гор Ја се но вац 1941–1945. 

До си је о уста шким звер стви ма је фор ми рао ССма јор (Stur mbann
führer) др Ернст Вајн ман (We in mann), при пад ник Опе ра тив не гру пе 
по ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти (Ein sat zgrup pe der Sic her
 het spo li zei und des Sischer he it sdi enst, скра ће но: ЕК Si poSD ). Он је био офи
цир за ве зу ове глав не по ли циј ске уста но ве у Ср би ји са Вој ним за по вед
ни ком, ње го вим Управ ним шта бом на че лу са др жав ним са вет ни ком 
Ха рал дом Тур не ром и са пред став ни ком не мач ког Ми ни стар ства ино
стра них по сло ва у Ср би ји, Фе лик сом Бен цле ром. Исту ду жност, Вајн ман 
је оба вљао и по сле ре ор га ни зо ва ња по ли ци је и осни ва ња уста но ве За
по вед ни ка по ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти, кра јем јануaра 
1942. го ди не. Вајн ман је исто вре ме но био ко ме сар за пре се ља ва ње при 
шта бу Вој ног за по вед ни ка у Ср би ји. Исту ду жност у За гре бу је оба вљао 
шеф та мо шње Опе ра тив не ко ман де по ли ци је, Бајз нер. Вајн ман је имао 
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зна чај ну уло гу у ор га ни за ци ји пре се ља ва ња (про те ри ва ња) Ср ба из НДХ 
и Сло ве на ца из не мач ке оку па ци о не зо не у Сло ве ни ји у оку пи ра ну 
Ср би ју.46 Овај по ду хват је ута на чен на кон фе рен ци ји ви со ких пред став
ни ка Не мач ке и НДХ у За гре бу 4. ју на 1941, ко јој је при су ство вао и 
Вајн ман. Он је бли ско са ра ђи вао са срп ским из ван ред ним ко ме са ром 
за из бе гли це и пре се ље ни ке, пу ков ни ком у пен зи ји Ан дром По по ви ћем 
и са То мом Мак си мо ви ћем, ко ји је пре у зео ду жност ко ме са ра за из бе
гли це у ок то бру 1941. го ди не.47 Вајн ма но ва уло га је би ла зна чај на и за 
пу шта ње гру па срп ских за то че ни ка из уста шких ло го ра у мар ту и апри
лу 1942, на че му му је за хва лио ко ме сар Мак си мо вић. 

Из до ку ме на та се ви ди да је Вајн ман при ку пљао до ку мен та из раз
ли чи тих из во ра, ме ђу њи ма и од не мач ких пред став ни ка у НДХ. Из
ве шта ји из уста шке др жа ве, та ко ђе су по ти ца ли из раз ли чи тих из во ра, 
пре све га вој них и по ли циј ских. Од по ли циј ских из ве шта ја нај ва жни ји 
су би ли они из Опе ра тив не ко ман де по ли ци је у За гре бу, али и из ис по
ста ве Опе ра тив не гру пе по ли ци је (EG Si poSD ), ка сни је ис по ста ве За по
вед ни ка по ли ци је у Београду, из Са ра је ва. Упа дљи ва је раз ли ка из ме ђу 
из ве шта ја уста ша ма ве о ма на кло ње ног ССма јо ра Бајз не ра из За гре ба, 
с јед не стра не, и из ве шта ја офи ци ра из шта ба ге не ра ла Глај зеа фон Хор
сте на уа и из ве шта ја Опе ра тив не гру пе по ли ци је из Бе о гра да, с дру ге 
стра не. При ку пље не по дат ке о зло чи ни ма над Ср би ма, Вајн ман и ње
гов прет по ста вље ни За по вед ник по ли ци је ССпот пу ков ник, Ема ну ел 
Ше фер (Schäfer) су до ста вља ли не мач ким уста но ва ма у Ср би ји, пре 
све га опу но мо ће ни ку Ми ни стар ства спољ них по сло ва Бен цле ру, јер 
је зва нич но је ди но пре ко ње га мо гло да се де лу је на вла ду не за ви сне 
уста шке др жа ве. По да ци о уста шким звер стви ма су до ста вља ни и ис
по ста ви Вој не оба ве штај не слу жбе у Ср би ји (Аbwe hr). Ко ли ки је зна чај 
при да ван пи та њу уста шких зло чи на над Ср би ма ви ди се и из из ве штаја 

46 Ne mač ka oba veš taj na slu žba, knji ga IV: Ne mač ka oba veš taj na slu žba u oku pi ra noj 
Ju go sla vi ji, Sr bi ja, Ma ke do ni ja, Cr na Go ra, Be o grad: Dr žav ni se kre ta ri jat za unu traš nje 
po slo ve FNRJ, Upra va dr žav ne bez bed no sti, Be o grad 1959, 397–398. 

47 По сле ра та, Вајн ма на су ухап си ле са ве знич ке вла сти и из ру чи ли га Ју го сла
ви ји. На суд ском про це су гру пи не мач ких по ли циј ских ше фо ва у Бе о гра ду, 22. де цем
бра 1946, он је осу ђен на смрт ве ша њем; Ђ. Ло пи чић, Не мач ки рат ни зло чи ни 1941–
1945. Пре су де ју го сло вен ских вој них су до ва, Бе о град: Му зеј жр та ва ге но ци да, 2009, 
116, 414–415; ко ме сар То ма Мак си мо вић је пре су дом Вој ног су да у Бе о гра ду 1945, осу
ђен на 10 го ди на ро би је; S. Cvet ko vić, Iz me đu sr pa i če ki ća. Re pre si ja u Sr bi ji 1944–1953, 
Be o grad: Institut za savremenu istoriju 2006, 184. 
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упу ће ног 30. сеп тем бра 1941. ше фу Аб ве ра и Вр хов ној ко ман ди ору жа
них сна га (Ober kom man do der We hr macht).

По да ци о уста шким зло чи ни ма су из не мач ке по ли ци је у Ср би ји 
до ста вља ни и ше фу Опе ра тив не ко ман де по ли ци је у За гре бу, Бајз не ру, 
ко ји је на свој на чин ре а го вао на њих. У вре ме нај ве ћих уста шких по
ко ља Ср ба на Дри ни, кра јем апри ла 1942. го ди не, Ше фер се тим по во дом 
обра ћао не са мо Бен цле ру, не го и ди рект но се ди шту не мач ке по ли ци је 
(RS HA) у Бер ли ну. У до си јеу се на ла зе и до ку мен та о уста шким зло
чи ни ма ко ји су при ку пља ни за дру ге не мач ке фак то ре, пре све га вој не. 
У ње му су и из во ди из днев них вој них из ве шта ја о зло чи ни ма, из ве шта ји 
са ни тет ских офи ци ра, пре пи ска из ме ђу вој них ко ман ди и по ли циј ских 
уста но ва у Ср би ји и НДХ са нај ви шим не мач ким по ли циј ским уста
но ва ма у Бер ли ну у ве зи са уста шким зло чи ни ма и њи хо вом ути ца ју 
на раз вој до га ђа ја. Низ до ку ме на та све до чи о де ло ва њу и зло чи ни ма 
Ха џи е фен ди ће ве му сли ман ске ле ги је и о по ку ша ју ње ног рас пу шта ња. 
Гру па до ку ме на та раз ли чи те про ве ни јен ци је пру жа по дат ке о зло чи
ни ма чет ни ка, углав ном над му сли ма ни ма. Та до ку мен та све до че и о 
по ли тич ком и иде о ло шком про фи лу ро ја ли стич ког по кре та от по ра, 
као и о ње го вој ево лу ци ји од бор бе ног и ан ти у ста шког до опор ту ни стич
ког и ан ти пар ти зан ског по кре та. Је дан од из во ра оба ве шта ва ња Не маца 
о зло чи ни ма би ли су и из ве шта ји кон фи де на та у НДХ, ко ји су ужи ва
ли њи хо ву по себ ну за шти ту. Ме ђу њи ма је је дан од нај ва жни јих био 
ту злан ски апо те кар, Об рад Ми ћић, ко ји је имао и по ли тич ку уло гу на 
том про сто ру. Ва жан из вор по да та ка о зло чи ни ма уста ша су би ле и изја
ве из бе гли ца и прог на ни ка из уста шке др жа ве ко је су пре ко Ко ме са ри
ја та за из бе гли це до ста вља не Вајн ма ну, али и нај ви шим пред став ни ци
ма не мач ке вој не упра ве. У Ко ме са ри ја ту је у фе бру а ру 1942. ура ђен и 
кра ћи пре глед уста шких зло чи на на осно ву из ја ва из бе гли ца, а за тим 
је пре ве ден и пре дат уста но ви не мач ког За по вед ни ка по ли ци је. У сво
јим за ла га њи ма за осло ба ђа ње од ре ђе них Ср ба из уста шких ло го ра 
ухап ше них по по врат ку из не мач ког рат ног за ро бље ни штва, Ко ме са
ри јат је ука зи вао и на чи ње ни цу да су они и да ље у ста ту су рат них за
ро бље ни ка и ти ме под за шти том ме ђу на род ног рат ног пра ва, али без 
ика квог успе ха.

На го ди шњи цу про гла ше ња уста шке др жа ве, 10. апри ла 1942, ко
ме сар То ма Мак си мо вић је, на ње гов зах тев, до ста вио ССма јо ру Вајн
ма ну, 27 из ја ва срп ских из бе гли ца и прог на ни ка. Део тих из ја ва је при
ло жен без основ них по да та ка о да ва о цу из ја ве, као и вре ме ну и ме сту 
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ка да је да та. То мо же да се об ја сни не по ве ре њем и стра хом из бе гли ца да 
по да ци о њи ма и ли ци ма ко је по ми њу мо гу да на не су ште ту ли ци ма у 
НДХ, или њи ма са ми ма. Из ја ве из бе гли ца је ко ри стио и ге не рал Не дић 
у сво јим пред став ка ма вој ној упра ви за ла жу ћи се за не мач ку ин тер вен
ци ју ра ди пре ки да уста шких по ко ља Ср ба, или за њи хо во осло ба ђа ње 
из ло го ра. Ње гов глав ни ар гу мент је био да но ви зло чи ни мо гу да иза
зо ву но ве не ми ре и да то шко ди ак ци ји вла ди них од ре да на сми ри ва њу 
у Ср би ји. О то ме ко ли ки су ути цај има ле ин тер вен ци је ге не ра ла Не дића 
и не мач ке по ли ци је из Ср би је го во ри и чи ње ни ца да је шеф Опе ра тив не 
гру пе по ли ци је из За гре ба Бајз нер, на те ин тер вен ци је с кра ја де цем бра 
1941, од го во рио тек по сле ско ро три ме се ца. Ве ро ват но ни је слу чај но 
да је до пу шта ња срп ских за то че ни ка из ло го ра Ло бор град и Ја се но вац 
до шло у вре ме сме њи ва ња Бајз не ра са ње го вог по ло жа ја. Пу шта ње ових 
гру па за то че ни ка је има ло пре све га по ли тич ку по за ди ну и ве ро ват но 
је тре ба ло на не ки на чин да оја ча по ло жај Вла де ге не ра ла Не ди ћа. 

При при ре ђи ва њу до ку ме на та за овај збор ник, на сто ја ли смо да 
сле ди мо прак су Вој но и сто риј ског ин сти ту та у об ја вљи ва њу ви ше том
ног Збор ни ка НОР, као и не ких дру гих об ја вље них збор ни ка до ку ме
на та из Дру гог свет ског ра та. На зи ви уста но ва и слу жбе не озна ке лич
но сти су на ве де ни са мо јед ном у на по ме на ма, а дат је и њи хов спи сак 
у при ло гу. 

Ко ли чи на и из бор гра ђе за пу бли ко ва ње. У до си јеу се на ла зи из
ве стан број ду пли ка та до ку мен та и из во да из не ких до ку ме на та, ко ји се 
већ на ла зе у до си јеу. Свр ха тих из во да сва ка ко је би ла да се о уста шким 
зло чи ни ма оба ве сте и дру ге, та да шње не мач ке уста но ве. Из во ди сто
га ни су увр шће ни у збор ник, осим из у зет но ка да су у функ ци ји оно га 
што смо сма тра ли ва жним за по твр ду са др жа ја од ре ђе них до ку мен та. 
Од пре ко 600 ли сто ва до ку ме на та у до си јеу, у ово из да ње збор ни ка, 
увр шће но је укуп но 165 до ку мена та и 63 фо то гра фи је. Нај ве ћи број до
ку ме на та у до си јеу на стао је на не мач ком је зи ку и она су пре ве де на на 
срп ски је зик (за по тре бе овог из да ња), та ко да ни је би ло по тре бе да на
во ди мо да се ра ди о пре во ди ма с не мач ког је зи ка. Не ка до ку мен та су 
на ста ла у ори ги на лу на хр ват ском, срп ском и/или у пре во ду на не мач ки 
је зик (по на ло гу слу жбе у ко јој је пред мет за при мљен), што је на ве де
но у на по ме на ма. У та квим слу ча је ви ма ко ри шћен је ори ги нал, али је 
он и срав њи ван са пре вод ним екви ва лен том. У до ку мен ти ма су као слу
жбе ни пре во ди о ци на ве де ни на ред ник Франц Бу блик, и ка пе тан Кал мар. 
Из до ку мен та се ви ди да је и сам Бу блик при ку пљао ин фор ма ци је о 
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уста шким зло чи ни ма, док је ка пе тан Кал мар био оба ве штај ни (I ц) 
офи цир у шта бу Вој ног за по вед ни ка у Ср би ји. Ну ме ра ци ја до ку ме на та 
у овом збор ни ку ура ђе на је за по тре бе пу бли ко ва ња, ра ди лак шег сна
ла же ња у књи зи, као и њи хо вог по ве зи ва ња са фо то гра фи ја ма ко је 
до но си мо у при ло гу, а ко је чи не са став ни део ове пу бли ка ци је. 

До си је је фор ми ран ула га њем до ку ме на та хро но ло шки. Ме ђу тим, 
тај ре до след код ства ра о ца већ ни је до след но по што ван, јер је очи глед
но да се не ка до ку мен та не на ла зе та мо где им је ме сто. То је зах те ва ло 
да по не кад из вр ши мо на кнад но хро но ло шко сре ђи ва ње до ку ме на та, 
чи ме је на ру шен њи хов ори ги нал ни ре до след у до си јеу. Осим ове, при
мар но тех нич ке, при ре ђи вач је из вр шио још јед ну ин тер вен ци ју у 
рас по ре ду по је ди них до ку ме на та. На њу се од лу чио пре све га за то што 
збор ник ни је са мо ме ха нич ка ре про дук ци ја са др жа ја до ку ме на та до
си јеа о уста шким звер стви ма. Основ на на ме ра при ре ђи ва ча, би ла је да 
се на осно ву до ку ме на та из до си јеа стек не сли ка о то ме ка да, ка ко и ко ји 
не мач ки пред став ни ци су до би ја ли оба ве ште ња о уста шким зло чи ни ма, 
о ка квим зло чи ни ма се ра ди и ка кве су би ле њи хо ве по сле ди це. 

Ин тер вен ци ја при ре ђи ва ча у рас по ре ду до ку ме на та пре све га се 
од но си на пет до ку мен та о уста шким зло чи ни ма од ма ја до ав гу ста 1941, 
ко ји ма збор ник за по чи ње. Пр ва че ти ри до ку мен та у збор ни ку су при
лог не са чу ва ног до ку мен та с кра ја ја ну а ра или по чет ка фе бру а ра 1942, 
а пе ти је по ве зан са прет ход ним. Дру гим ре чи ма, ова до ку мен та су по
ста ла са став ни део до си јеа кра јем ја ну а ра, од но сно по чет ком фе бру а ра 
1942, на ста ла су у ју лу и ав гу сту 1941. и кра јем ја ну а ра 1942, а њи хов 
са др жај се од но си на пе ри од од ма ја до ав гу ста 1941. го ди не. Ше сти доку
мент у збор ни ку, мол ба срп ске из бе гли це из НДХ не мач ком ко ман данту 
Бе о гра да, на не ки на чин је увод, или на ја ва оно га што је са др жај сед мог 
до ку мен та од 9. ок то бра 1941, ко ји се у до си јеу на ла зи на пр вом ме сту. 

Иа ко су до ку мен та углав ном ула га на у до си је хро но ло шки, код 
ства ра о ца се ви ди на ме ра, да се она ипак, и те мат ски гру пи шу. По сле 
из ја ва срп ских из бе гли ца у сеп тем бру, сле де ре зо лу ци је му сли ман ских 
пр ва ка у ок то бру и но вем бру 1941, и ре а го ва ња на њих. Сле де гру пе 
до ку ме на та о по ко љи ма у ту злан ском кра ју и у Брч ком, од но вем бра 
1941. до ја ну а ра 1942. го ди не, о фор ми ра њу Ха џи е фен ди ће ве ле ги је и 
по ко љи ма ко је је она чи ни ла, о чет ни ци ма и њи хо вом де ло ва њу, о пар
ти за ни ма и ко му ни сти ма, низ до ку мен та о по ко љу у срп ским се ли ма 
око Ба њалу ке у фе бру а ру 1942. го ди не. Не ко ли ко до ку мен та раз ли чи те 
про ве ни јен ци је је о ло го ри ма Го спић, Ја се но вац и Ло бор град, ве о ма 
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ва жним из во ри ма о овим ло го ри ма. На осно ву ових до ку мен та, ја сно 
мо же да се за кљу чи да су не мач ки пред став ни ци би ли вр ло до бро ин
фор ми са ни о тим ло го ри ма и о ма сов ним зло чи ни ма у њи ма. Нај број
ни ја гру па до ку мен та се од но си на пе ри од од мар та до по чет ка ју на 
1942, од но сно на до га ђа је у ис точ ној Бо сни, ко је су обе ле жи ли ма сов ни 
зло чи ни над срп ским ци вил ним ста нов ни штвом. О њи ма све до чи низ 
не мач ких вој них и по ли циј ских из во ра, уз оста ло и о по вре ме ним ма
њим су ко би ма не мач ких је ди ни ца са уста ша ма ко ји су пред њи хо вим 
очи ма ма са кри ра ли срп ске ци ви ле. Оста је пи та ње за што је при ку пља ње 
до ку ме на та у до си јеу о уста шким звер стви ма прак тич но пре ки ну то у 
ју ну 1942. го ди не. Мо гу ће об ја шње ње би мо гло би ти да је За по вед ник 
по ли ци је у Београду за кљу чио, да је да ље во ђе ње до си јеа из гу би ло свој 
сми сао и да су за ла га ња да се схва ти зна чај уста шких звер ста ва, бар 
де ли мич но, уро ди ла пло дом. 

Је зик и пра во пис. У пре пи си ма до ку мен ти ма у овом збор ни ку, 
до след но су по што ва не осо бе но сти је зи ка, пра во пи са и сти ла из вор не 
ар хив ске гра ђе, ко ја је на ста ја ла на не мач ком, хр ват ском и/или срп ском 
је зи ку, а ко је у пре во ду на срп ски је зик, при па да ју функ ци о нал но стил
ском ком плек су од сту па ња од оп ште ва же ћих ор то граф ских нор ми 
са вре ме ног срп ског је зи ка. У ори ги на лу, или оно вре ме ном, слу жбе ном 
пре во ду на хр ват ски/срп ски је зик, ла ти нич ким и ћи ри лич ким пи смом, 
то се пре све га од но си на пи са ње ве ли ког сло ва (на зи ва ин сти ту ци ја и 
њи хо вих де ло ва, вер ске или иде о ло шкопо ли тич ке, струч не при пад но
сти итд.) и упо тре бу пра во пи сних (ин тер пунк циј ских) зна ко ва (тач ка, 
за пе та, цр та, цр ти ца, тач ка за пе та, ком би на ци је тач ке и за гра де, знак 
про цен та итд.), али и упо тре бу лек си ке то га вре ме на, као и вој не и по
ли тич ке тер ми не. Тач ка као по моћ ни пра во пи сни знак у до ку мен ти ма, 
пи са на је раз ли чи то, са или без скра ће нич ке тач ке и ме ђу слов них бе ли
на: у вер зал ним скра ће ни ца ма (VB, MA., RS HA), иза са же тих скра ће ни
ца са ста вље них од пр вог и по след њег сло ва или сло го ва (Др./Дрa/др. – 
док тор), мер ним и дру гим скра ће ни ца ма (и.тд./и т.д./ итд.; kg./кг/м, т.г.) 
пре сло вље но, по чет ним скра ће ни ца ма ко је су углав ном све де не на 
ужи, или ши ри по че так ре чи на пи са ли смо раш чи та но у угла стим 
за гра да ма нпр. Днев.[ник]. Ипак, без об зи ра на вр сту упо тре бље них 
скра ће ни ца и че сту упо тре бу сло бод ни јег скра ћи ва ња ре чи, оне су у 
кон тек сту ја сне и не дво сми сле не (ви де ти оде љак Скра ће ни це). Ин тер
ве ни са ли смо са мо у пи са њу тач ке на кра ју ре че ни це, ка да је она у ори
ги на лу не до ста ја ла, а оста вља ли смо је иза ре чи Пре пис/Пред мет/Пре вод/
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Из ве штај/За пи сник итд., пре ма ори ги на лу, као и иза вој ног чи на пот
пи сни ка до ку мен та (нпр.: ма јор./ка пе тан.), у ори ги на лу пи са но раз ли
чи то. У пи са њу да ту ма, нпр. 20. ја ну ар/20. 1. 2020, оста вља ли смо ори
ги нал но пи са ње (нпр. 20. I. /20. 1. 2020), са тач ком иза рим ске ци фре у 
пи са њу ме се ца, или без ре чи го ди не/го ди на иза ред ног бро ја ко ји је 
озна ча ва, као у ори ги на лу. Очи глед не ома шке и гре шке су за др жа не, 
да би пре пис остао ве ран ори ги на лу, а ре чи, син таг ме или де ло ви тек ста 
ко ји су у ори ги на лу под ву че ни, у об ја вље ном тек сту да ти су исто. 

Ти ме смо же ле ли да са чу ва мо ау тен тич ност је зи ка и ад ми ни стра
тив ног сти ла, као и до дат не емо ци о нал не и екс пре сив не осо би не ис ка
за до ку мен та. То се пре све га ви ди у раз ли чи тим на чи ни ма обра ћа ња, 
упо тре би ар ха ич них и ко ло кви јал них ре чи, као и из ра за и тер ми на у 
кан це ла риј ском по сло ва њу то га вре ме на, гер ма ни зми ма и дру гим ту
ђи ца ма, за тим и упо тре би ви шеч ла них на зи ва ин стан ци др жав не и 
цр кве не упра ве и хи је рар хи је. Оста ла ре ше ња оно вре ме не лек си ке и 
пра во пи сног узу са ко ја се не по ду да ра ју са оп ште ва же ћом нор мом са
вре ме ног срп ског је зи ка, ве ро ват но су би ла ин спи ри са на со ци о лин гви
стич ким раз ло зи ма и ми смо их та ко ђе у пот пу но сти по што ва ли.

На осно ву до ку ме на та у збор ни ку под на сло вом Уста шка звер ства, 
по у зда но мо же да се за кљу чи да су уста шка звер ства би ла чи ње ни ца 
од пр во ра зред ног по ли тич ког, за тим све ви ше и вој ног зна ча ја, али она 
ре ла тив но ду го ни су као та ква и об ра ђи ва на. Свр ха фор ми ра ња до
си јеа је би ла да се, у скла ду са не мач ким ин те ре си ма, тој чи ње ни ци дâ 
од го ва ра ју ћи зна чај. Не мач ки оку па ци о ни фак то ри и у Ср би ји и у 
уста шкој др жа ви, би ли су до бро упо зна ти са ма сов ним зло чи ни ма над 
Ср би ма, као и да је стра те шка по ли ти ка уста шке др жа ве би ла уни ште ње 
срп ског на ро да. Они су би ли до бро упо зна ти и са сред стви ма и ме то
да ма ко ји ма се то оства ру је, не са мо на ет нич ким срп ским про сто ри ма, 
не го и у уста шким ло го ри ма смр ти и кон цен тра ци о ним ло го ри ма. На 
те ме љу стра те шке не мач ке ан ти срп ске, уста шка по ли ти ка уни ште ња 
Ср ба (про те ри ва њем и уби ја њем), ужи ва ла је не мач ку по др шку. С дру
ге стра не, већ пр вих ме се ци не мач ки фак то ри, пре све га у Бе о гра ду, 
де лом и у За гре бу, би ли су све сни да уста шка звер ства иза зи ва ју све 
ве ћи от пор Ср ба. Убр зо је по ста ло ја сно да се тај от пор пре тво рио у 
ор га ни зо ва не уста нич ке по кре те чи је уни ште ње је зах те ва ло све ве ће 
вој но ан га жо ва ње до но се ћи не пред ви ђе не по ли тич ке ком пли ка ци је. 
Сто га је без ре зер вна по др шка уста шкој др жа ви вре ме ном де ли мич но 
мо ди фи ко ва на, ма да су штин ски ни ка да ни је про ме ње на. Исто вре ме но, 

До ку мен та Ар хи ва Вој во ди не о зло чи ни ма...
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све за ма шни је не мач ке и хр ват ске (НДХ) вој не опе ра ци је про тив уста
ни ка, би ле су но ва при ли ка за на ста вак уста шке по ли ти ке уни ште ња 
Ср ба. Све ве ћим стра да њи ма је до при нео и рас цеп, за тим и су коб два 
уста нич ка по кре та у је сен и зи му 1941/42. го ди не. 

До ку мен та у збор ни ку Уста шка звер ства по но во ак ту е ли зу ју пи
та ње ути ца ја ма сов них уста шких зло чи на над Ср би ма, пре све га на 
до га ђа је у оку пи ра ној Ср би ји и уста шкој др жа ви. Без раз у ме ва ња овог 
пи та ња и ње го вог ути ца ја ни је мо гу ће раз у ме ти ни кључ не исто риј ске 
до га ђа је и про це се то ком Дру гог свет ског ра та у Ју го сла ви ји.

Др Милан Кољанин

Милан Кољанин
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Кратки садржаји докумената

Бр. 1
Фелд ко ман дан ту ра За греб, из ве шта ва 26. ју ла 1941. Не мач ког 

ге не ра ла у За гре бу, о зло чи ни ма над Ср би ма, ре а го ва њу хр ват ског 
ста нов ни штва, окри вља ва њу Вер мах та да то ле ри ше про го не, о са бо
та жа ма, про го ну Је вре ја и ре а го ва њу Ита ли ја на.

Бр. 2
Фелд ко ман дан ту ра За греб, из ве шта ва 30. ја ну а ра 1942. о ма сов

ним зло чи ни ма над Ср би ма у Гли ни, око ли ни Гли не и у Вр гин мо сту 
од ма ја до сеп тем бра 1941, као и о ре а го ва њу ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва, Ар ту ко ви ћа.

Бр. 3
Фелд ко ман да ту ра За греб, из ве шта ва 30. ја ну а ра 1942. о ма сов ним 

уби ја њи ма у Би ха ћу и Ве ли кој Кла ду ши, о уби ја њу де це и за бра ни са
хра не уби је них.

Бр. 4
Из ве штај ко ми си је за пре глед ма сов них гро бо ва из Пе ћи гра да, 

20. ав гу ста 1941. по сле оби ла ска ви ше ма сов них гро бо ва у бли зи ни 
Ве ли ке Кла ду ше, са пред ло гом ме ра за спре ча ва ње ши ре ња за ра зе.

Бр. 5 
Сре ски на чел ник из Ве ли ке Кла ду ше, до ста вља Оп шти ни Ве ли ка 

Кла ду ша 29. ав гу ста 1941, на лаз о са ни тар ном ста њу но вих гро бо ва и 
трaжи да се нај хит ни је спро ве ду пред ло же не ме ре.

Бр. 6
Мол ба Ду ша на Гро зди ћа, тр гов ца из Бје ло ва ра, не мач ком ко ман

дан ту Бе о гра да 24. сеп тем бра 1941, да му се вра те дра го це но сти и но вац 
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од у зе ти од ко ман дан та ло го ра у Бје ло ва ру ода кле је са су пру гом про
те ран у Ср би ју.

Бр. 7
Ко ме сар за из бе гли це По по вић, оба ве шта ва 9. ок то бра 1941. не

мач ког ко ме са ра за пре се ља ва ње ССма јо ра Вајн ма на, да су уста шке 
вла сти не дав но уби ле око 500 Ср ба на ули ца ма Срем ске Ми тро ви це.

Бр. 8
Из ја ва Јо ва на Бе лај чи ћа из Оси је ка у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це 

9. ок то бра 1941, о де пор то ва њу осјеч ких Ср ба у ло гор у Сла вон ској 
По же ги, ода кле су пре ба че ни у Ср би ју.

Бр. 9
Ре зо лу ци ја бо сан ско хер це го вач ких му сли ман ских пр ва ка об ја

вље на у Са ра је ву 12. ок то бра 1941, ко јом се дис тан ци ра ју од по ли ти ке 
уста шке др жа ве, јер во ди ка про па сти хр ват ских му сли ма на.

Бр. 10
Бе ле шка Аб ве ра, упу ће на на чел ни ку Вр хов не ко ман де Вер мах та и 

ше фу Аб ве ра 30. сеп тем бра 1941, о уста шком ма сов ном уби ја њу Срба 
свих уз ра ста у око ли ни Са ра је ва, као је ди ном узро ку устан ка за шта ће 
не мач ки вој ни ци сно си ти по сле ди це.

Бр. 11
Ка пе тан Хеф нер, из ве шта ва 5. но вем бра 1941, да је до био ре зо лу

ци ју бо сан ско хер це го вач ких му сли ман ских пр ва ка и пре но си ми шље
ње о окол но сти ма до но ше ња ре зо лу ци је, о узро ци ма и по сле ди ца ма 
ма сов них по ко ља Ср ба и по тре би ау то но ми је Бо сне и Хер це го ви не.

Бр. 12
Ка пе тан Хеф нер, из ве шта ва слу жбу Не мач ког ге не ра ла у За гре бу 

10. но вем бра 1941, о од но су из ме ђу хр ват ских ору жа них сна га и уста
шких је ди ни ца, фа во ри зо ва њу уста ша, њи хо вој сла бој бор бе ној вред
но сти и уста шким по ко љи ма Ср ба као је ди ном узро ку устан ка.

Бр. 13
Про тест но пи смо му сли ман ских пр ва ка из Ба ња лу ке, дво ји ци 

пред став ни ка му сли ма на у вла ди НДХ 12. но вем бра 1941, у ко јем се 
жа ле на ма сов но уби ја ње и пљач ку, на про зе ли ти зам Ри мо ка то лич ке 
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Кратки садржаји докумената

цр кве ко ји угро жа ва и му сли ма не, ис ти чу да уста нак ко ри сте ко му ни
сти и тра же прав ну и имо вин ску си гур ност.

Бр. 14
На ред ник Бу блик, из ве шта ва Оба ве штај но оде ље ње Вој ног за по

вед ни ка у Ср би ји 17. но вем бра 1941, о глав ној уло зи др жав ног се кре
та ра НДХ, Еу ге на Ква тер ни ка, у спро во ђе њу те ро ра над Ср би ма.

Бр. 15
Управ ни штаб Вој ног за по вед ни ка у Ср би ји, до ста вља ше фу не

мач ке по ли ци је у НДХ Бајз не ру, 28. но вем бра 1941, по вер љив из ве штај 
о ко му ни сти ма у ре до ви ма уста ша и тра жи про ве ру.

Бр. 16
Из ве штај на ред ни ка Бу бли ка, Ко манд ном шта бу у Ср би ји 26. но

вем бра 1941. о про го ну Ср ба у Па кра цу, да их пред во де бив ши ко му
ни стич ки функ ци о не ри уз по моћ ка то лич ког све штен ства, да се ло
кал не уста шке во ђе бо га те пљач ком, као и да су ме ре про тив Је вре ја 
бла же не го про тив Ср ба.

Бр. 17
Из ве штај сре ског на чел ни ка из Би је љи не, По ли циј ској упра ви у 

За гре бу 29. но вем бра 1941, о на па ду чет ни ка (уста ни ка) на Ко рај, бро ју 
по ги ну лих и сме шта ју из бе гли ца.

Бр. 18
Из ве штај о на па ду уста ни ка (чет ни ка –ко му ни ста) 27. но вем бра 

1941. на се ло Ко рај у Би је љин ском сре зу ка да је се ло опљач ка но и спа
љено, а ве ли ки број ста нов ни ка уби јен, као и о уби ја њу Ср ба као узро ку 
на па да.

Бр. 19 
По ли циј ска уста но ва из Бро да на Са ви, из ве шта ва Уста шку над

зор ну слу жбу 20. ја ну а ра 1942. о на па ду уста ни ка на се ло Ко рај, о бро
ју уби је них ста нов ни ка и уни ште них ку ћа, као и о по врат ку пре жи
ве лих.

Бр. 20
Из ве штај фолк сдој чер ске ме сне гру пе Брч ко, сре ском вођ ству 7. де

цем бра 1941, о уста шкој од ма зди за на пад уста ни ка на Ко рај, спа љи ва њу 
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не ко ли ко срп ских се ла, ма сов ном уби ја њу и пљач ки, као и о не рас по
ло же њу ста нов ни штва због не си гур но сти.

Бр. 21
Из вод из из ја ве из бе гли це о зло чи ну над Ср би ма се ла Ро гу ље, 

Оп шти на Зрињ, Оп шти на Двор на Уни у де цем бру 1941. По сле то га су 
пре жи ве ли по бе гли у шу му.

Бр. 22
Пред сед ник Ми ни стар ског са ве та Не дић, оба ве шта ва ше фа Управ

ног шта ба Тур не ра 5. де цем бра 1941, о уби ја њу Ср ба и спа љи ва њу се ла 
Ба чу га, Срез Гли на и о ма сов ном уби ја њу и пљач ки де вет срп ских 
се ла од Гли не ка Кар лов цу и ис ти че да то оме та ак ци ју Срп ске вла де 
на уми ри ва њу.

Бр. 23
Пред сед ник Ми ни стар ског са ве та Не дић, оба ве шта ва ше фа 

Управ ног шта ба Тур не ра 27. де цем бра 1941, о ма сов ном уби ја њу Ср ба 
и па ље њу се ла од Брч ког до Ту зле, и о при ли ка ма у Брч ком. Мо ли га да 
пре ду зме ме ре да пре ста ну про го ни Ср ба од стра не хр ват ских вла сти.

Бр. 24
За пи сник са из ја вом Ђор ђа Вуј но ви ћа из Об у дов ца, 22. де цем бра 

1941, о при сил ном по ка то ли ча ва њу и уби ја њу Ср ба у Брч ком, о ма сов ном 
уби ја њу срп ских ци ви ла у се ли ма из ме ђу Ту зле и Брч ког и о уби ја њу 
свих Је вре ја у Брч ком.

Бр. 25
Ма јор из Управ ног шта ба у Ср би ји, до ста вља ССма јо ру Бајз не ру 

у За гре бу 6. ја ну а ра 1942, из ве штај пред сед ни ка Вла де Не ди ћа, за За по
вед ни ка у Ср би ји, са мол бом да се што хит ни је про ве ре на во ди.

Бр. 26
Из вод из из ве шта ја ка пе та на Хеф не ра из слу жбе Не мач ког ге не

ра ла у За гре бу, од 8. ја ну а ра 1942, о ста њу у хр ват ском кон цен тра ци о ном 
ло го ру Ја се но вац.

Бр. 27
Из ја ва Ср би на из Па кра ца ко ји је по бе гао из ло го ра Ја се но вац, 

од но сно Ста ра Гра ди шка, по сле за то че ња од кра ја де цем бра 1941. до 
сре ди не ја ну а ра 1942. го ди не.
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Бр. 28
Ко ме сар за из бе гли це Мак си мо вић, до ста вља ССма јо ру Вајн ма ну 

15. ја ну а ра 1942, из ја ву Јул ке Шка ра из То пу ског, о зло чи ни ма уста шких 
вла сти.

Бр. 29
Из ја ва Јул ке Шка ра из То пу ског, да та 5. ја ну а ра 1942. у Ко ме са ри

ја ту за из бе гли це, о зло чи ни ма уста шких вла сти.
Бр. 30

Из ве штај из Брч ког, 15. ја ну а ра 1942, о ве ли ком хап ше њу му сли ма
на и дру гим на си љи ма сре ског на чел ни ка Мон та ни ја, као и о на па ду 
ко му ни ста на ло гор Ја се но вац.

Бр. 31
Из ве штај из Брч ког, 19. ја ну а ра 1942, о уби ја њу Ср ба из че ти ри 

се ла, о стра да њу за тво ре них му сли ма на и Ср ба у Брч ком и о новoм 
уби ја њу и пљач ки Ср ба.

Бр. 32
Пи смо Ср ба из Ја бла ни це, Ге ста поу у Са ра је ву 19. ја ну а ра 1942, у 

ко јем тра же за шти ту по сле об ја вљи ва ња про гла са уста шке вој ни це из 
Ко њи ца о ко лек тив ној од го вор но сти Ср ба за би ло ка кав на пад уста ни ка.

Бр. 33
Про глас уста шке вој не ко ман де у Ко њи цу срп ском ста нов ни штву 

Сре за Ко њиц, 24. де цем бра 1941, да ће за слу чај са бо та же или уби ства 
ко ји по чи не, би ти уни ште ни и они и њи хо ва имо ви на.

Бр. 34
Из вод из из ве шта ја oд 19. jануара 1942. о су ко бу уста ни ка са уста

ша ма и до мо бра ни ма у Ко мет ни ку, че му је сле дио ма со ван по кољ Ср
ба из Ко мет ни ка у Во ћи ну.

Бр. 35
Из вод из из ве шта ја од 19. ја ну а ра 1942, пре ма ко јем су уста ше од

ве ле же не и де цу из се ла Ли си чи не и опљач ка ли хра ну и сто ку.
Бр. 36

Ко ме сар за из бе гли це, до ста вља ССма јо ру Вајн ма ну, 26. јануарa 
1942, из ја ву јед не Хр ва ти це о ло го ру Ја се но вац, из ја ву Вла де Ма р ко ви ћа, 
о те ро ру над Ср би ма у Брч ком и мо ли за по моћ.
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Бр. 37
Из ја ва јед не Хр ва ти це, да та у Бе о гра ду 1. ја ну а ра 1941, ко ја је од свог 

ро ђа ка хр ват ског пу ков ни ка, са зна ла да за то че ни ци у ло го ру Ја се но вац 
ма сов но стра да ју од гла ди, бо ле сти и уби ја ју их.

Бр. 38
Из ја ва Вла де Мар ко ви ћа у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це 24. ја ну а ра 

1942, о ма сов ном хап ше њу Ср ба у Брч ком, му че њу, при сил ном по ка
то ли ча ва њу и за тва ра њу гру пе Срп ки ња.

Бр. 39
Ко ме сар за из бе гли це Мак си мо вић, до ста вља ССма јо ру Вајн ма ну 

26. ја ну а ра 1942, из ја ву сту дент ки ње На де Тр ни нић о те ро ру уста ша у 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма у Хр ват ској.

Бр. 40
Из ја ва На де Тр ни нић из Са ра је ва у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це 22. 

ја ну а ра 1942, о за то че њу у уста шким ло го ри ма у Го спи ћу, Кру шчи ци и 
Ло бор гра ду и o ста њу у овим ло го ри ма.

Бр. 41
Из ве штај по ве ре ни ка, ССка пе та ну Рек сај зе ну 28. ја ну а ра 1942, о 

при ли ка ма у ис точ ној Бо сни, по себ но у Ту зли и Брч ком, еко ном ској 
ка та стро фи, ма сов ним зло чи ни ма уста шких вла сти над Ср би ма и Је
вре ји ма и на сил ном по ка то ли ча ва њу.

Бр. 42
Управ ни штаб За по вед ни ка у Ср би ји, до ста вља ССма јо ру Вајн

ма ну 29. ја ну а ра 1942, из ве штај о де ло ва њу Фелд ко ман дан ту ре 816 за 
ја ну ар 1942.

Бр. 43
Из ве штај Фелд ко ман дан ту ре 816, ССма јо ру Вајн ма ну за ја ну ар 

1942, о си ту а ци ји у Под ри њу и оче ки ва њу ма сов ног пре ла ска срп ских 
из бе гли ца из ис точ не Бо сне по сле по вла че ња не мач ких сна га.

Бр. 44
Из ја ва Дра ги це Са ва но вић из Кљу ча, да та у Ко ме са ри ја ту за из бе

гли це 30. ја ну а ра 1942, о ма сов ном по ко љу Ср ба и на сил ном по ка то
ли ча ва њу пре жи ве лих.
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Бр. 45
Опу но мо ће ник Ми ни стар ства спољ них по сло ва у Ср би ји, Бен цлер, 

вра ћа ССма јо ру Вајн ма ну 3. фе бру а ра 1942. ма те ри јал ко ји се од но си 
на про гон Ср ба у Хр ват ској.

Бр. 46
Из ве штај о ма сов ном зло чи ну над Ср би ма у руд ни ку Ра ко вач ке 

Ба ре и се ли ма Дра ку лић, Мо ти ке и Шар го вац од 6. до 9. фе бру а ра 1942, 
о бро ју уби је них, по чи ни о ци ма и ин тер вен ци ји ми ни стра Бе шла ги ћа.

Бр. 47
На ста вак из ве шта ја о по ко љу у око ли ни Ба ња лу ке.

Бр. 48
По ли циј ска бе ле шка уз из ве штај о по ко љу Ср ба у око ли ни Ба ња

лу ке, уз на по ме ну да је спис до би јен од Пе ре Кон ди ћа.

Бр. 49
Ру ко пи сне бе ле шке о по зи ву Пе ри Кон ди ћу и на по ме на да ни је 

про на ђен 26. фе бру а ра [1942].

Бр. 50
ССкaпетан, 4. мар та 1942, упу ћу је по зив Пе ри Кон ди ћу да дâ из

ја ву у се ди шту по ли ци је.

Бр. 51
ССка пе тан, по зи ва 4. мар та 1942. Пе ру Кон ди ћа, да се 9. мар та 

1942. ја ви у се ди ште по ли ци је ра ди да ва ња из ја ве.

Бр. 52
По руч ник Шре тер, из ве шта ва 9. мар та 1942, да Пе тар Кон дић не 

ста ну је на на зна че ној адре си.

Бр. 53
Пре ма из во ду из днев ног из ве шта ја о до га ђа ји ма од 2. мар та 1942, 

уста шка че та је из вр ши ла по кољ Ср ба крај Ба ња лу ке, и због то га хр ват
ска вој на ко ман да тра жи од Ге не рал шта ба ин тер вен ци ју.

Бр. 54
Из ја ва из бе гли це из Ба ња лу ке о зло чи ни ма уста шке вла сти над 

Ср би ма и срп ским све штен ством.
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Бр. 55
Из вод из из ја ве из бе гли це из Ба ња лу ке.

Бр. 56
Дру ги из вод из из ја ве из бе гли це из Ба ња лу ке.

Бр. 57 
Из ве штај из фе бру а ра 1942, о зло чи ни ма уста ша у Ба ња лу ци и 

око ли ни, у ја ну а ру и фе бру а ру 1942, као и о зло чи ни ма уста ша у не ким 
дру гим де ло ви ма Бо сне и Хр ват ске 1941. го ди не.

Бр. 58
Из ве штај од 26. мар та 1942. о при ли ка ма у за пад ној Бо сни у пе

ри о ду од апри ла 1941. до мар та 1942, о уста шком уби ја њу Ср ба, ор га
ни зо ва њу устан ка, уло зи ко му ни ста и но вом та ла су уби ја ња Ср ба.

Бр. 59 
Ко ме сар за из бе гли це Мак си мо вић, из ве шта ва 3. фе бру а ра 1942. 

ССма јо ра Вајн ма на о про го ну Ср ба у Па кра цу, и њи хо вом ин тер ни
ра њу у ло го ру Ја се но вац.

Бр. 60
Део члан ка ита ли јан ског но ви на ра Ко ра да Цо ли ја об ја вље ног у 

ита ли јан ском ли сту Ре сто дел Кар ли но.

Бр. 61 
Мол ба фолк сдој чер ке Ка ти Сал ма ши, 26. фе бру а ра 1942, да јој 

си на Еми ла, не пра вед но оп ту же ног као чет ни ка, осло бо де из ло го ра 
Да ни ца у Ко прив ни ци.

Бр. 62
Из вод из днев ног из ве шта ја о до га ђа ји ма од 8. мар та 1942, пре ма 

ко јем су сна ге НДХ у фе бру а ру 1942. по чи ни ле низ зло чи на над срп
ским ста нов ни ци ма у око ли ни Оло ва.

Бр. 63
Ко ман да жан дар ме ри је НДХ у Дри ња чи, до ста вља Ко ман ди у Ту зли 

16. фе бру а ра 1942, из ве штај о чет ни ци ма, њи хо вим ве за ма са Ср би јом, 
од но су пре ма Нем ци ма и НДХ, по ку ша ју пре го во ра, кao и о ста њу у 
је ди ни ца ма жан дар ме ри је и ле ги је.
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Бр. 64
Шеф Опе ра тив не гру пе по ли ци је у Са ра је ву, из ве шта ва За по вед

ни ка по ли ци је у Бе о гра ду, 17. фе бру а ра 1942. о но вом та ла су те ро ра 
над Ср би ма и o сла њу у ло гор Ја се но вац.

Бр. 65
Ко ме сар за из бе гли це Мак си мо вић, 2. мар та 1942. до ста вља ССма

јо ру Вајн ма ну, за пи сник у ве зи са од во ђе њем рат ног за ро бље ни ка Ђорђа 
Ча ли ћа у ло го ре Го спић и Ја се но вац.

Бр. 66
За пи сник са из ја вом Ду ша на Ча ли ћа у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це 

26. фе бру а ра 1942, пре ма ко јој је ње гов брат по по врат ку из рат ног за
ро бље ни штва у Не мач кој, са оста лим офи ци ри ма од ве ден у ло гор Го
спић, а за тим у Ја се но вац.

Бр. 67 
Kомесар за из бе гли це Мак си мо вић, 2. мар та 1942. до ста вља ССма

јо ру Вајн ма ну, за пи сник у ве зи са од во ђе њем рат ног за ро бље ни ка Васе 
Ма ти ја ше ви ћа у ло гор Ја се но вац.

Бр. 68
За пи сник са из ја вом Јо ва на Ра ја чи ћа у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це 

26. фе бру а ра 1942, пре ма ко јој је ње гов ро ђак Ва со Ма ти ја ше вић по по
врат ку из рат ног за ро бље ни штва у Не мач кој, са оста лим офи ци ри ма 
од ве ден у ло гор Ја се но вац.

Бр. 69
Пре ма из ве шта ју ко ман дан та жан дар ме ри је од 3. мар та 1942, усташе 

из Сре ма су пре би ле Фе ренц Ја ко ба и при си ља ва ју Ср бе да пре ђу у 
ри мо ка то лич ку ве ру.

Бр. 70
При ја ва Го спа ве Џу вић из Колимера, жан дар ме риј ској ста ни ци 

у Ту зли 7. мар та 1942, да јој је ле ги ја пот пу но опљач ка ла ку ћу, да је са 
де цом из бе гла у Си мин Хан и да не ма сред ства за жи вот.

Бр. 71
При ја ва Јо ве Џу ви ћа из Колимера, жан дар ме риј ској ста ни ци у 

Ту зли 7. мар та 1942, да му је ле ги ја у три на вра та све опљач ка ла, да је 
са по ро ди цом из бе гао у Си мин Хан и да не ма сред ства за жи вот.
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Бр. 72
Шеф Опе ра тив не ко ман де по ли ци је у За гре бу, од го ва ра ССма јо

ру Вајн ма ну 18. мар та 1942, по во дом из ве шта ја пред сед ни ка Вла де 
Не ди ћа, о звер стви ма у Хр ват ској.

Бр. 73
Пре ма из ве шта ју од 14. апри ла 1942. уста ше су у Во ћи ну стре ља ле 

срп ске ђа ке, шу ме су пу не из бе глих Ср ба и ко му ни ста, има и хр ват ских 
де зер те ра, не ма шум ских рад ни ка.

Бр. 74
Пре ма из ве шта ју по ве ре ни ка од 9. ма ја 1942, Ср би у Сла во ни ји су 

из ло же ни уста шким звер стви ма и на сил ном по ка то ли ча ва њу па су 
из бе гли у пла ни не, Хр ва ти ма сов но де зер ти ра ју, би ће до ве де не ма ђар
ске тру пе, а ита ли јан ске су већ упу ће не у Оси јек.

Бр. 75
Ко ме сар за из бе гли це Мак си мо вић, до ста вља 27. мар та 1942. СС

ма јо ру Вајн ма ну, пи смо јед ног Хр ва та за гре бач ком над би ску пу Сте
пин цу.

Бр. 76
Пре вод пи сма јед ног Хр ва та, упу ће ног из Зе му на 8. фе бру а ра 1942, 

за гре бач ком над би ску пу Сте пин цу.

Бр. 77
До пис сре ске вла сти у Ту зли свим оп штин ским упра ва ма 27. мар

та 1942, о ре гру то ва њу Ср ба и њи хо вом упу ћи ва њу на рад у не мач ке 
фа бри ке ави о на, чи јим по ро ди ца ма вој ско во ђа Ква тер ник га ран ту је 
без бед ност.

Бр. 78
Фолк сдој чер Карл Хе гер, из ве шта ва 9. апри ла 1942, о хр ват ским 

кон цен тра ци о ним ло го ри ма у Ло бор гра ду и Гор њој Ри је ци, ко ји ма он 
упра вља, о ло го ру Ђа ко во и, нај де таљ ни је, о ло го ру Ја се но вац.

Бр. 79
По гра нич на ца рин ска стра жа до ста вља 9. апри ла 1942. За по вед

ни ку по ли ци је у Бе о гра ду, пре вод пре пи са на ред бе Вр хов не чет нич ке 
ко ман де у Ју го сла ви ји од де цем бра 1941. го ди не.
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Бр. 80
Пре пис пре во да ин струк ци ја Вр хов не ко ман де чет нич ких од ре да 

Ју го сло вен ске вој ске, ма јо ру Ђор ђу Ла ши ћу и ка пе та ну Па влу Ђу ри
ши ћу, од 20. де цем бра 1941, о ци ље ви ма бор бе и ме то да ма за њи хо во 
оства ре ње, пре ве де но 15. апри ла 1942. го ди не.

Бр. 81
Ко ме сар за из бе гли це Мак си мо вић, 10. апри ла 1942. до ста вља 

ССма јо ру Вајн ма ну, на ње гов зах тев, 27 за пи сни ка о са слу ша њу срп
ских из бе гли ца о зло чи ни ма у НДХ.

Бр. 82
Ко ме сар за из бе гли це Мак си мо вић, ша ље 11. апри ла 1942. ССма

јо ру Вајн ма ну, се ри ју фо то гра фи ја Ср ба пу ште них из ло го ра Ло бор град 
и Ја се но вац и за хва љу је им у њи хо во име.

Бр. 83
Из ја ва из бе гли це из Са ра је ва, о зло чи ни ма уста ша у Са ра је ву, Со

ко цу и дру гим ме сти ма, из бе гла 14. мар та 1942. у Ср би ју.

Бр. 84
Из ја ва из бе гли це о зло чи ни ма уста ша над Ср би ма у Сре зу Двор 

на Уни и пљач ки њи хо ве имо ви не. У Ср би ју су из бе гли 6. фе бру а ра 
1942. го ди не.

Бр. 85 
Из ја ва из бе гли це Пр пић Ол ге из Ја се нов ца, у Ко ме са ри ја ту за из

бе гли це 7. мар та 1942, о зло чи ни ма уста ша у ло го ру Ја се но вац и над 
Ср би ма у окол ним се ли ма.

Бр. 86
Из ја ва из бе гли це из Пр ња во ра, о зло чи ни ма НДХ над Ср би ма у 

Пр ња во ру и окол ним се ли ма, при сил ном по ка то ли ча ва њу и бек ству 
у Ср би ју 21. ја ну а ра 1942. го ди не.

Бр. 87
Из ја ва дво је из бе гли ца из Бо сан ског Бро да, о зло чи ни ма НДХ у 

Бо сан ском и Сла вон ском Бр о ду, на сил ном по ка то ли ча ва њу и не за до
вољ ству Хр ва та.

Кратки садржаји докумената



52

Бр. 88
Из ја ва пет из бе глих же на из Гли не о ма сов ним зло чи ни ма над 

Ср би ма, о по ко љи ма у глин ској цр кви и на сил ном по ка то ли ча ва њу.

Бр. 89
Из ја ва из бе гли це из То пу ског о уби ја њу Ср ба на Кор ду ну и Ба ни ји, 

на сил ном по ка то ли ча ва њу, од во ђе њу у ло гор Го спић, устан ку Ср ба и 
при дру жи ва њу Хр ва та уста ни ци ма.

Бр. 90
Из ја ва из бе гли це из Вр гин мо ста о уста шком ма сов ном уби ја њу 

Ср ба у Вр гин мо сту и окол ним се ли ма, и o уби ја њу у глин ској цр кви.

Бр. 91 
Из ја ва из бе гли це из Тре би ња о по ко љи ма Ср ба у Тре би њу и окол

ним се ли ма, де пор то ва њу у ло гор Го спић и јав ном по ни жа ва њу Ср ба 
до до ла ска ита ли јан ске вој ске у сеп тем бру 1941. го ди не.

Бр. 92
Из ја ва из бе гли це из При је до ра о уста шком ма сов ном уби ја њу и 

пљач ки Ср ба у При је до ру и око ли ни, и по ка то ли ча ва њу пре о ста лих.

Бр. 93
Из ја ва дво је из бе гли ца из Мр ко њић Гра да о уби ја њу и де пор то ва њу 

Ср ба, устан ку и ма сов ним зло чи ни ма хр ват ске вој ске.

Бр. 94
Из ја ва дво је из бе гли ца из Сан ског Мо ста, о ма сов ном уби ја њу Срба 

у Сан ском Мо сту и окол ним се ли ма у ју лу и ав гу сту 1941. го ди не.

Бр. 95
Из ја ва из бе гли це из Бо сан ске Кру пе, о де пор то ва њу у ло гор Го спић 

и ма сов ном уни ште њу Ср ба у Бо сан ској Кру пи и око ли ни, од уста ша 
и му сли ман ских ци ви ла у ју лу и ав гу сту 1941. го ди не.

Бр. 96 
Из ја ва гру пе из бе гли ца о ма сов ном уби ја њу Ср ба од жан да ра, 

уста ша и му сли ман ских ци ви ла у Ста бан џи и дру гим се ли ма око Ве
ли ке Кла ду ше у ју лу и ав гу сту 1941. го ди не.
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Бр. 97 
Из ја ва дво је из бе гли ца о ма сов ном уби ја њу Ср ба од уста ша и му сли

ман ских ци ви ла у се ли ма Збо ри ште и Ча гли це крај Ве ли ке Кла ду ше, 
у ју лу и ав гу сту 1942. го ди не.

Бр. 98
Из ја ва из бе гли це из се ла Ба би на Ри је ка крај Ко стај ни це, о уби ја њу 

и пљач ки од стра не ком ши ја уста ша и ин тер ни ра њу срп ских же на у 
ав гу сту 1941. го ди не.

Бр. 99
Из ја ва из бе гли це из се ла Уто ли це о уста шком уби ја њу Ср ба из 

Уто ли це, Ра у сов ца, Кр че ва и дру гих се ла око Ко стај ни це у ју лу и ав гу
сту 1941. го ди не.

Бр. 100
Из ја ва из бе гли це из Бла ту ше о ма сов ном уби ја њу Ср ба из Бла ту

ше, Че мер ни це, Вр гин мо ста, Пер не и дру гих се ла од стра не уста ша и 
хр ват ске вој ске у ју лу и ав гу сту 1941. го ди не.

Бр. 101
Из ја ва из бе гли це Је кић Сте ва на из Бан ског Гра бов ца, Срез Гли на, 

о ма сов ном уби ја њу срп ских му шка ра ца од уста ша и хр ват ске вој ске, 
по сле на па да не по зна тих ли ца 24. ју ла 1941. го ди не.

Бр. 102
Из ја ва из бе гли це Ере мић Ду ша на из Вој ни ћа о уста шком уби ја њу 

и пљач ки Ср ба у Вој ни ћу и окол ним се ли ма, кра јем ју ла и у ав гу сту 
1941. го ди не.

Бр. 103
Из ја ва из бе гли ца По по вић Бу ди ми ра из Тре му шња ка и Та дић Бран

ка из Мач ко вог Се ла о ма сов ном уби ја њу срп ских му шка ра ца из се ла око 
Бан ског Гра бов ца, по сле на па да не по зна тих ли ца 24. ју ла 1942. го ди не.

Бр. 104
Из ја ва две из бе гли це из Ва ро шке Ри је ке о ма сов ном уби ја њу Срба 

у њи хо вом и окол ним се ли ма, од уста ша му сли ма на из Вр но гра ча и 
Бу жи ма у ав гу сту 1941. го ди не.
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Бр. 105
Из ја ва из бе гли це Па јић Бран ка из Це тин гра да о уби ја њу Ср ба из 

Це тин гра да, од стра не уста ша кра јем ју ла и ав гу ста 1941. го ди не.

Бр. 106
Ге о граф ска кар та НДХ. Пре глед гра до ва и на се ља где су из вр ше на 

зве р ства и уби ја ња Ср ба на ко ја се од но се при ло же ни за пи сни ци.

Бр. 107
За јед нич ка из ја ва де вет бив ших за то че ни ка о ста њу у ло го ри ма 

Го спић и Ја се но вац, да та 15. апри ла 1942. у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це, 
у име гру пе 13 осло бо ђе них из ло го ра Ја се но вац.

Бр. 108
Из ја ва Мир ка Пај ки ћа из Ви со ког о за то че њу у ло го ри ма Го спић 

и Ја се но вац да та 14. апри ла 1942. у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це.

Бр. 109
Пи смо Об ра да Ми ћи ћа из Ту зле, ССка пе та ну Рек сај зе ну 6. апри

ла 1942, у ко јем на ја вљу је из ве штај о ра ду ко му ни ста у Ту зли и ша ље 
ства ри за два бра та ње го ве же не, као и за ње га.

Бр. 110
Пи смо Об ра да Ми ћи ћа из Ту зле, ССка пе та ну Рек сај зе ну 16. апри

ла 1942, о су ко бу чет ни ка и ле ги је ма јо ра Ха џи е фен ди ћа ко ја је за тим 
из вр ши ла ве ли ки по кољ Ср ба. Мол ба за ин тер вен ци ју. 

Бр. 111
Из ве штај по ве ре ни ка, ССма јо ру Рек сај зе ну о су ко би ма пар ти за на 

и чет ни ка на Ма је ви ци у фе бру а ру 1942, са рад њи ко му ни ста и Ха џи
е фен ди ће ве ле ги је кoja вр ши по ко ље Ср ба.

Бр. 112
Из ја ва Или је Ле ки ћа из По жар ни це, да та у Ту зли 10. апри ла 1942. о 

ма сов ним уби стви ма и пљач ки три срп ска се ла, од Му сли ман ске ле ги је.

Бр. 113 
Из ве штај ка пе та на Ма ној ла Пе ји ћа, ко ман дан ту Бо сан ских чет

нич ких од ре да 14. апри ла 1942. о устан ку у ис точ ној Бо сни, са рад њи 
уста ша и ко му ни ста и о од но си ма чет ни ка са хр ват ском вој ском.
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Бр. 114
Из ве штај Об ра да Ми ћи ћа, ру ко вод ству ор га ни за ци је Збор у Бео

гра ду, о си ту а ци ји у Ту зли и ис точ ној Бо сни, у ко јем тра жи ин тер вен
ци ју због зло чи на Ха џи е фен ди ће ве ле ги је.

Бр. 115
Из ја ва Дра ге Ми лен ко ви ћа да та 13. апри ла 1942. у Ту зли, пре жи вео 

је по кољ ста нов ни ка се ла Је гин Луг, ко ји је из вр ши ла Ха џи е фен ди ће ва 
ле ги ја два да на ра ни је.

Бр. 116
Из ја ва Илић Сто ја на из се ла Је гин Луг 16. апри ла 1942, о уби ја њу 

свих ста нов ни ка и пот пу ном уни ште њу се ла 11. апри ла 1942, од му
сли ман ских ле ги о на ра.

Бр. 117
Из ја ва Пе тра Ме ки ћа из се ла Ра јин ци, Оп шти на Ка ле си ја, 14. апри

ла 1942, ко ји је пре жи вео уби ја ње свих ста нов ни ка се ла, од Му сли ман
ске ле ги је 14. апри ла 1942. го ди не.

Бр. 118
Из ја ва Пе тра Ме ки ћа из Ра ји на ца, да та 16. апри ла 1942. у Ту зли, 

ко ји је пре жи вео уби ја ње ста нов ни ка се ла, од Му сли ман ске ле ги је два 
да на ра ни је.

Бр. 119
Гру па Ср ба из По жар ни це ко ја се до мо гла Ту зле, упу ћу је 16. апри

ла 1942. мол бу не мач кој град ској Ко ман дан ту ри, да Вер махт спа си 
њи хо во и окол на срп ска се ла од Му сли ман ске ле ги је ко ја је из вр ши ла 
по кољ у су сед ним се ли ма.

Бр. 120
Из ве штај о ма сов ном уби ја њу Ср ба у се лу Колимер и дру гим срп

ским се ли ма око Ту зле 8. мар та 1942, од стра не Ха џи е фен ди ће ве 
ле ги је.

Бр. 121
Ко стић до ста вља ССка пе та ну 25. апри ла 1942, из ве шта је и фо то

гра фи је о звер стви ма уста ша у Хр ват ској.
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Бр. 122
Из ве штај о ма сов ном уби ја њу и му че њу срп ских ста нов ни ка у 

се ли ма дуж Дри не при бек ству у Ср би ју, од уста ша и му сли ма на у апри
лу 1942. го ди не.

Бр. 123
Из ве штај о за тва ра њу Ср ба из око ли не Би је љи не у ја ну а ру 1942. 

и о ма сов ном уби ја њу Ср ба у Сре зу Бо сан ска Кру па.

Бр. 124
Из ја ва Срећ ка Жи ва но ви ћа из Ре пов ца, Оп шти на Бра ту нац, да та 

11. апри ла 1942. о уста шком ма сов ном уби ја њу Ср ба на ре ци Дри ни.

Бр. 125
Из ја ва Бран ка Бу ла та, о ма сов ном уби ја њу Ср ба на оба ли Дри не, 

од уста шке Цр не ле ги је у апри лу 1942. го ди не.

Бр. 126
Пре ма из ве шта ју не мач ке стра же са мо ста на Дри ни код Љу бо ви

је 10. апри ла 1942, уста ше ма сов но си лу ју и ко љу срп ске же не че му је 
сле ди ла раз ме на ва тре из ме ђу уста ша и Не ма ца.

Бр. 127
Пре ма из ве шта ју од 11. апри ла 1942, у ви си ни Љу бо ви је, раз ме њи

ва на је ва тра са хр ват ским ле ги о на ри ма ко ји су уби ја ли срп ске из бе
гли це на оба ли Дри не.

Бр. 128
Глав ни са ни тет ски офи цир код Ко ман ду ју ћег ге не ра ла у Ср би ји 

20. апри ла 1942. ша ље ССма јо ру Вајн ма ну, ко пи ју из ве шта ја др Рој те ра 
о по се ти под руч ју са срп ским из бе гли ца ма из Бо сне.

Бр. 129
Глав ни са ни тет ски офи цир код Ко ман ду ју ћег ге не ра ла у Ср би ји, 

до ста вља ССма јо ру Вајн ма ну 21. апри ла 1942, бе ле шке др Рој те ра о 
ста њу на Дри ни.

Бр. 130
ССма јор Вајн ман глав ном са ни тет ском офи ци ру код Ко ман ду

ју ћег ге не ра ла у Ср би ји 23. апри ла 1942, вра ћа из ве шта је о слу жбе ном 
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пу ту др Рој те ра на под руч је са срп ским из бе гли ца ма из Бо сне и на 
ме ста уста шких ма сов них по ко ља Ср ба.

Бр. 131
Из ве штај глав ног са ни тет ског офи ци ра Ко ман ду ју ћег ге не ра ла у 

Ср би ји 20. апри ла 1942, о оби ла ску срп ских из бе гли ца из ис точ не Бо
сне, зло чи ни ма уста ша, бро ју, сме шта ју и ис хра ни из бе гли ца.

Бр. 132
Бе ле шке ле ка ра Рој те ра од 21. апри ла 1942. о рас по ло же њу по сле 

хап ше ња Дан ги ћа, о уста шком ма сов ном уби ја њу Ср ба у Бје лов цу, и 
не за до вољ ству због од но са Не ма ца пре ма Ср би ма.

Бр. 133
Из вод из бе ле шке глав ног са ни тет ског офи ци ра Ко ман ду ју ћег 

ге не ра ла у Ср би ји, од 21. апри ла 1942. о оби ла ску се ла Бје ло вац.
Бр. 134 

Из вод из бе ле шке глав ног са ни тет ског офи ци ра Ко ман ду ју ћег 
ге не ра ла у Ср би ји, 21. апри ла 1942. о екс ху ма ци ји ле ша же не у бли зи ни 
Дрине.

Бр. 135
Ге ста по из Бер ли на из ве шта ва ССпот пу ков ни ка Ше фе ра, 20. 

апри ла 1942, да Еу ген Ква тер ник не ги ра уста шке по ко ље у Бо сни и да 
се че ка Хи мле ро ва од лу ка о том пи та њу.

Бр. 136
ССпот пу ков ник Ше фер до ста вља ше фу Ге ста поа Ми ле ру, 20. 

апри ла 1942, по дат ке о ма сов ном уби ја њу Ср ба у ис точ ној Бо сни од 
Му сли ман ске ле ги је, као узро ку не ми ра и о пи та њу од го вор но сти 
Не ма ца.

Бр. 137
ССпот пу ков ник Ше фер, до ста вља ССма јо ру Хел му у За гре бу, 

по дат ке о ма сов ном уби ја њу Ср ба у ис точ ној Бо сни од Му сли ман ске 
ле ги је, као узро ку не ми ра и о пи та њу од го вор но сти Не ма ца.

Бр. 138
ССма јор Хајн рих из Са ра је ва из ве шта ва 22. апри ла 1942, ССпот

пу ков ни ка Ше фе ра, о ве ли ком хап ше њу пар ти зан ских по ма га ча у Са
ра је ву и о мо гу ћим по сле ди ца ма му че ња за тво ре ни ка.

Кратки садржаји докумената



58

Бр. 139
Ге не рал Не дић, из ве шта ва Не мач ког ге не ра ла 25. апри ла 1942, да 

је на ре дио да се не пу ца на дру гу оба лу Дри не и до ста вља му из ве штај 
гра нич не стра же код Љу бо ви је пре ма ко јем уста ше и му ха ме дан ци 
уби ја ју све Ср бе и ба ца ју их у Дри ну.

Бр. 140
ССпот пу ков ник Ше фер, до ста вља 28. апри ла 1942. ССге не ра лу 

Мајс не ру, из ве шта је о звер стви ма уста ша над срп ским ста нов ни штвом 
у НДХ, а на ро чи то у Бо сни и о мо гу ћим по сле ди ца ма му че ња ухап ше
них пар ти зан ских са рад ни ка у Са ра је ву.

Бр. 141
Ге не рал Не дић, про сле ђу је 28. апри ла 1942. ше фу Управ ног шта

ба Тур не ру, те ле грам у ко јем мо ли до зво лу за пре лаз Дри не срп ским 
из бе гли ца ма ко ји ма пре ти смрт од уста ша.

Бр. 142
Шеф управ ног шта ба, из ве шта ва 28. апри ла 1942. Ко ман ду ју ћег 

ге не ра ла у Ср би ји, да уста ше отва ра ју ва тру на гра ни ча ре и не мач ке 
вој ни ке, да ма сов но уби ја ју срп ско ста нов ни штво на оба ли Дри не и 
мо ли га да се учи ни крај тим уби стви ма.

Бр. 143
Ко ман ду ју ћи ге не рал у Ср би ји, до ста вља 30. апри ла 1942. За по

вед ни ку по ли ци је у Бе о гра ду, по след ње из ве шта је и фо то гра фи је о 
звер стви ма у Хр ват ској.

Бр. 144
Пре глед из во да из из ве шта ја не мач ких вој них и оба ве штај них ко

ман ди о звер ском уби ја њу срп ског ста нов ни штва, од уста ша и му слиман
ских ле ги о на ра у Бо сан ском Под ри њу од 1. до 22. апри ла 1942. го ди не.

Бр. 145
При лог уз пре глед из ве шта ја о уста шком ма сов ном уби ја њу срп

ског ста нов ни штва на оба ли Дри не, пре ма из ве шта ји ма при пад ни ка 
714. пе ша диј ске ди ви зи је од 19. апри ла 1942.

Бр. 146
Оба ве штај ни из ве штај од 24. апри ла 1942, пре ма ко јем на под руч ју 

ко је су за у зе ле Фран це ти ће ве уста ше не по сто ји ви ше ни јед но срп ско 
ме сто, са мол бом да се по ша ље ко ми си ја да утвр ди уста шка звер ства.
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Бр. 147
ССпот по руч ник Ен гел ман, из ве шта ва 30. апри ла 1942, да ће Аб вер 

по сла ти ко ми си ју у Бо сну, да утвр ди звер ства уста ша.

Бр. 148
За по вед ник по ли ци је у Бе о гра ду, из ве шта ва 1. ма ја 1942. опу но

мо ће ни ка Ми ни стар ства спољ них по сло ва, о ма сов ним уста шким по
ко љи ма Ср ба у ис точ ној Бо сни, и раз о ча ре њу не мач ком по ли ти ком 
што по го ду је ши ре њу ита ли јан ског ути ца ја.

Бр. 149
За по вед ник по ли ци је у Бе о гра ду, из ве шта ва 1. ма ја 1942. Глав ну 

упра ву без бед но сти Рај ха, о ма сов ним уста шким по ко љи ма Ср ба у 
ис точ ној Бо сни и раз о ча ре њу не мач ком по ли ти ком што по го ду је ши
ре њу ита ли јан ског ути ца ја.

Бр. 150
Пи смо „Но ви по ре дак у Хр ват ској” о по ли ти ци уни ште ња Ср ба 

ко ја је иза зва ла срп ски уста нак, о су ко бу чет ни ка и пар ти за на и са рад њи 
пар ти за на са уста ша ма, ра ди уни ште ња чет ни ка и о њи хо вој ло јал но
сти „но вом по рет ку”.

Бр. 151
За бе ле шка ССма јо ра Хајн ри ха, од 23. апри ла 1942, да је при мио 

ле так ко ји се од ок то бра 1941. ши ри ме ђу ста нов ни штвом.

Бр. 152
Пи смо ма јо ра Дан ги ћа, ко ман дан ту хр ват ске вој ске у Звор ни ку 

30. ок то бра 1941, у ко јем ис ти че да су ор га ни зо ва ли бор бу због бес при
мер них зло чи на уста шке др жа ве про тив срп ског на ро да и по зи ва га 
да уста ну про тив зло чи на ца.

Бр. 153
Из ве штај пот по руч ни ка Стел бе на, 3. ма ја 1942, о хр ват ским тру

па ма ко је уби ја ју и пљач ка ју срп ске ци ви ле на оба ли Дри не код Ми
ло ше ви ћа.

Бр. 154
Из ве штај под о фи ци ра Вен цла из Му ши ћа, 4. ма ја 1942, о хр ват ским 

тру па ма ко је уби ја ју и пљач ка ју срп ске ци ви ле на оба ли Дри не.

Кратки садржаји докумената
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Бр. 155
По ли циј ски ата ше Хелм, из ве шта ва 4. ма ја 1942, За по вед ни ка по

ли ци је у Бе о гра ду Ше фе ра, да га је по во дом звер ста ва Му сли ман ске 
ле ги је др жав ни се кре тар Ква тер ник оба ве стио, да је део Ле ги је раз о ру
жан и да ће она уско ро би ти рас пу ште на.

Бр. 156
Пре глед из ве шта ја ко ман дан та 10. до бро во љач ког од ре да, по чет

ком ма ја 1942, о уста шком уби ја њу и зло ста вља њу срп ских ци ви ла, 
до зво ли уста ша да се део из бе гли ца пре ба ци у Ср би ју и о раз го во ри ма 
са уста шким за по вед ни ци ма у Ба ји ној Ба шти.

Бр. 157
Пре глед из во да из не мач ких вој них и оба ве штај них из ве шта ја о 

уста шком уби ја њу срп ских ци ви ла и спа љи ва њу се ла у Бо сан ском Под
ри њу, од 23. апри ла до 6. ма ја 1942.

Бр. 158
За по вед ник по ли ци је у Бе о гра ду, 11. ма ја 1942, ша ље Глав ној упра

ви без бед но сти Рај ха но ве из ве шта је и фо то гра фи је о звер стви ма у 
Хр ват ској.

Бр. 159
Опе ра тив на ко ман да по ли ци је у За гре бу, оба ве шта ва 11. ма ја 1942. 

За по вед ни ка по ли ци је у Бе о гра ду, да је др жав ни се кре тар Ква тер ник 
на ре дио де ли мич но раз о ру жа ва ње Му сли ман ске ле ги је и да ће она 
уско ро би ти рас фор ми ра на.

Бр. 160
Из ве штај офи ци ра за ве зу при гру пи Фран це тић ко ји оспо ра ва 

изв еш тајe о ма сов ном уби ја њу и пљач ки; из ве штај да је Но ва Ка са ба 
спа ље на, а срп ско ста нов ни штво прог на но или су ро во уби је но од му
сли ман ских уста ша.

Бр. 161
За по вед ник по ли ци је у Бе о гра ду, ша ље 16. ма ја 1942. ССма јо ру 

Хел му у За греб, но ве из ве шта је о уста шким звер стви ма над Ср би ма у 
Бо сни.

Милан Кољанин
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Бр. 162
Опе ра тив на ко ман да Са ра је во, из ве шта ва 2. ју на 1942. За по вед

ни ка по ли ци је у Бе о гра ду, да је уста шки под о фи цир убио це лу по ро
ди цу у Ко ше ву крај Са ра је ва, али је пу штен на сло бо ду.

Бр. 163
За по вед ник по ли ци је у Бе о гра ду, оба ве шта ва 4. ју на 1942. Глав ну 

упра ву без бед но сти Рај ха у Бер ли ну, да је уста шки под о фи цир убио 
це лу по ро ди цу у Ко ше ву крај Са ра је ва, али је пу штен на сло бо ду.

Бр. 164
Ис по ста ва За по вед ни ка по ли ци је у Ло зни ци, ша ље ССка пе та ну 

Рек сај зе ну 6 фо то гра фи ја ле ше ва из ба че них на ср би јан ску оба лу Дри
не из ме ђу Љу бо ви је и Звор ни ка.

Бр. 165
Ко ме са ри јат за из бе гли це ша ље 20. но вем бра 1942. ССма јо ру Вајн

ма ну, из ја ву Гли ше Ми шко ви ћа из Бе ше но ва, о уби ја њу 30 Ср ба у Сте
ја нов ци ма од стра не уста шаму сли ма на.

Кратки садржаји докумената
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Бр. 1

ФЕЛД КО МАН ДАН ТУ РА ЗА ГРЕБ ИЗ ВЕ ШТА ВА 26. ЈУ ЛА 1941. НЕ
МАЧ КОГ ГЕ НЕ РА ЛА У ЗА ГРЕ БУ О ЗЛО ЧИ НИ МА НАД СР БИ МА, 
РЕ А ГО ВА ЊУ ХР ВАТ СКОГ СТА НОВ НИ ШТВА, ОКРИ ВЉА ВА ЊУ 
ВЕР МАХ ТА ДА ТО ЛЕ РИ ШЕ ПРО ГО НЕ, О СА БО ТА ЖА МА, ПРО
ГО НУ ЈЕ ВРЕ ЈА И РЕ А ГО ВА ЊУ ИТА ЛИ ЈА НА.1

При лог 12

Пре пис!

По вер љи во!

Фелд ко ман дан ту ра За греб За греб, 26. јул 1941
Ма јор при шта бу
I ц3

За 
НЕ МАЧ КОГ ГЕ НЕ РА ЛА4

За греб.

1 Ар хив Вој во ди не (да ље АВ), Ф. 562, Лич ни фонд Слав ка Оди ћа (1915–2006), 
1909–1983. (да ље Ф. 562), До си је За по вед ни ка по ли ци је без бед но сти и Слу жбе без
бед но сти у Бе о гра ду о уста шким зло чи ни ма (1941–1942) – ар хив ска је ди ни ца 3.1.1.2. 
(ли сто ви 134–135); да ље АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 134–135.

2 Ру ко пи сна за бе ле шка.
3 Оба ве штај но оде ље ње, у овом збор ни ку озна ка ћи ри ли цом.
4 Ед мунд Глај зе фон Хор сте нау (Ed mund Gla i se von Hor ste nau), са зва њем Не мач

ки ге не рал у За гре бу, пред став ник не мач ке вој ске (We hr macht) у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској; B. Kri zman, Us ta še i Tre ći Re ich, knj. I–II, Glo bus: Za greb 1983; G. fon Hor ste nau, 
Iz me đu Hi tle ra i Pa ve li ća (Me mo a ri kon tro verz nog ge ne ra la), pre veo s ne mač kog N. Živ ko vić, 
Be o grad: No lit, 2007; Сме њен је са по ло жа ја у сеп тем бру 1944, из вр шио је са мо у би ство 
у са ве знич ком за тво ру у Нир нбер гу 1945.
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Рас по ло же ње ме ђу ста нов ни штвом и да ље је ја ко не мир но. У ши рим 
кру го ви ма се са зна ју чи ње ни це, пре све га оне из про вин ци је, ко је ја ко 
по ве ћа ва ју осе ћа ње не си гур но сти.

Хр ват ски офи ци ри пра во слав не ве ре, ко је је не мач ки Вер махт 
пу стио као Хр ва те, вра ти ли су се на траг у до мо ви ну, да би их та мо Хр ва
ти (уста ше) ухап си ле и да би им пре ти ли смр ћу. Прет ње ви ше стру ко 
по ти чу од оних ли ца, ко ја су у ра ни јем пе ри о ду због ко му ни стич ке 
де лат но сти билa отпу шт енa, а са да хо ће да се осве те управ ни ци ма 
пред у зе ћа или ру ко во де ћим слу жбе ни ци ма. Хр ват ска вој ска ова кво 
по сту па ње ве ро ват но не ће до зво ли ти.

Ка да су по ро ди це Не ма ца из Рај ха тра жи ле пра во слав не ро ђа ке, 
утвр ђе но је да је у но ћи из ме ђу 11. и 12. ма ја 1941 380 ста нов ни ка гра
да Гли не од ве де но, а до сад чак ни уз по моћ Фелд ко ман дан ту ре5 ни је 
било мо гу ће да се са зна да ли су ова ли ца још у жи во ту. На след ник 
на чел ни ка бол ни це не зна ни шта, на след ник су ди је не зна ни шта, ко
ман дант ло кал них уста ша не зна ни шта, а осим ово га не ста ли су још 
је дан ле кар, још јед на ле кар ка, вла сник рад ње и тд. При ли ком лич не 
по се те до ле пот пи са ног мо гло се ви де ти да чи тав по слов ни жи вот овог 
ма лог гра да стаг ни ра и да је ве ћи на рад њи за тво ре на. Без сум ње по сле
ди ца ће би ти ве ли ки пад по ре ских при хо да. Слич не по ја ве утвр ђе не 
су и у Си ску, ма да обим ни је био то ли ко ве лик. У јед ној но ћи је не ста
ло 36 ста нов ни ка, а вла сник јед не ве ли ке та мо шње фа бри ке та ко ђе је 
уби јен.6

Са мо по се би је ра зу мљи во да ова зби ва ња не на и ла зе на одо бра
ва ње та ко ђе ни код ве ћи не хр ват ског ста нов ни штва. На про тив, хр ват
ско ста нов ни штво чак по ку ша ва да по ме ну тим кру го ви ма по мог не, 
јер се ра ди о по ро ди ца ма ко је већ ге не ра ци ја ма жи ве у Хр ват ској и ко је 

5 Нај ве ро ват ни је је реч о Фелд ко ман дан ту ри (Feld kom man dan tur) За греб. Ова 
фелд ко ман дан ту ра је би ла јед на од вој но у прав них ко ман ди не мач ке вој ске на те ри
то ри ји НДХ ко је су би ле под ре ђе не Не мач ком ге не ра лу у За гре бу. Оста ле фелд ко ман
дан ту ре би ле су у: Кар лов цу, Бје ло ва ру, Сла вон ском Бро ду (Бро ду на Са ви), Оси је ку, 
Са ра је ву, Би ха ћу (Кни ну), Мо ста ру, За дру, Спли ту и Ду бров ни ку (по след ње че ти ри 
по сле ка пи ту ла ци је Ита ли је). Њи ма су би ле под ре ђе не ме сне ко ман дан ту ре (Ort s
kom man dan tur). Ове ко ман дан ту ре су има ле ис кљу чи во вој но у прав не и гар ни зон ске 
за дат ке у окви ру Вер мах та, а ни су има ле вој но у прав не за дат ке пре ма ста нов ни штву 
као у оку пи ра ној Ср би ји.

6 Реч је о су ро во уби је ном ин ду стри јал цу Ми ло шу Те сли ћу, о че му све до че и 
фо то гра фи је у овој књи зи (сл. 15. и сл. 16).
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су, ка ко са фолк сдој чер ским,7 та ко и хр ват ским кру го ви ма у срод ству. 
Ста нов ни штво је ми шље ња да во де ће лич но сти као мар шал Ква тер ник,8 
ко ји је вас пи тан у слав ној тра ди ци ји ау стриј ске вој ске, о овим зби ва
њи ма ни шта не зна, јер се ра ди о чи стим ак ци ја ма уста ша у чи јим су 
се кру го ви ма угне зди ли број ни ко му ни сти ко ји ко ри сте ово вре ме 
ка ко би на свој на чин би ли успе шни.

И кад под овим окол но сти ма се ља ци бе же у шу ме ка ко би се та мо 
од бра ни ли, то се не мо же сма тра ти не ком ак ци јом про тив хр ват ске 
др жа ве или не мач ког Вер мах та, већ са мо као акт оча ја ња. По сма тра но 
са аспек та не мач ког Вер мах та, нај не при јат ни ја пра те ћа по ја ва свих 
ових зби ва ња је чи ње ни ца да ста нов ни штво Не за ви сне Др жа ве Хр ват
ске сма тра, што се та ко ђе и ис ка зу је, ка ко се све ово де ша ва са зна њем и 
пре ћут ним то ле ри са њем не мач ког Вер мах та. Ста нов ни штво не раз у ме 
то да не мач ки Вер махт, ко ји је осво јио ову зе мљу, мир но по сма тра како 
се љу ди ко ји осни ва њу ове др жа ве ни шта ни су до при не ли и са мо хо ће 
да про фи ти ра ју, по на ша ју на та кав на чин, јер и про стом чо ве ку је ја сно 
да је хр ват ску др жа ву осно вао Не мач ки рајх, ка да ни ка кав уста шки 
по крет ни је по сто јао.

У по се ду ста нов ни штва је без сум ње ве ли ка ко ли чи на оруж ја, 
ко је де ли мич но по ти че из за ли ха бив ше ју го сло вен ске ар ми је и ко је 
се про да је не мир ним де ло ви ма ста нов ни штва.

При ку пља ње оруж ја од стра не не мач ког Вер мах та је осни ва њем 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске на од ре ђе ни на чин пре ки ну то. Ја сан став 
о то ме да ли је на ред ба не мач ког Вер мах та уки ну та, још ни је дат. За 
др жа ву би би ло по жељ но ка да би се са мо вој ска, жан дар ме ри ја и по
ли ци ја сма тра ли за но си о це оруж ја, а уста ше са мо док су у слу жби.

Још тре ба на по ме ну ти да је у мно гим слу ча је ви ма утвр ђе но да се 
ло кал не уста шке вла сти не бри ну о на ред ба ма ви ших вла ди них слу жби 
већ ове иг но ри шу.

7 Тер мин фолк сдој че ри (Volk sde utsche) је ко ри шћен за при пад ни ке не мач ке 
на ци о нал не ма њи не. За Нем це из Не мач ке (Не мач ког рајха) ко ри шћен је на зив Немци 
из Рај ха (Re ic hsde utsche).

8 За по вед ник ору жа них сна га НДХ (до мо бран ства) и за ме ник во ђе (по глав ни
ка) Ан те Па ве ли ћа до ок то бра 1942. Слав ко Ква тер ник. У не мач ким до ку мен ти ма 
на зив ње го вог зва ња вој ско во ђе био је мар шал; сме њен је у ок то бру 1942. На суд ском 
про це су 1947, осу ђен је на смрт; D. Stu pa rić (ur.), Tko je tko u NDH. Hr vat ska 1941.–1945, 
Za greb: Mi ner va, 1997, 226–227 (S. Ra vlić).
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Це ли овај раз вој до га ђа ја тре ба сма тра ти крај ње за бри ња ва ју ћим 
и са ста но ви шта без бед но сти тру па у Хр ват ској. Број ни ак ти са бо та же 
на же ле знич ким ин ста ла ци ја ма тре ба да се и у овом сме ру по сма тра
ју као ин ди ци је, без об зи ра што до са да ште те ни су би ле не ког ве ћег 
оби ма.

При вре да ће ве ро ват но пр ва осе ти ти ја ке по сле ди це, јер у број ним 
слу ча је ви ма фир ме во де не струч ни и не спо соб ни ко ме са ри, ко ји ће 
по сто је ћу имо ви ну по тро ши ти, а за тим и за тво ри ти фир ме. Ве ли ки 
пад у по ре зи ма из ових фир ми ко ји се мо же оче ки ва ти, по твр ди ће ово 
ми шље ње, без об зи ра на то што је др жа ва из да ла дру га по ре ска ре ше ња 
у из но су дво стру ко ве ћем не го ра ни је, ка ко се ов де из ве шта ва из при
вред них кру го ва.

Од во ђе ње је вреј ског ста нов ни штва за Ита ли ју је за у ста вље но, јер 
се са Је вре ји ма та мо на вод но ја ко до бро по сту па, а да је им се мо гућ ност 
да се ба ве по сло ва њем. Ови еле мен ти ће се, услед њи хо вог до брог по
зна ва ња зе мље Ита ли је, на осно ву ја ког еко ном ског ути ца ја и упр кос 
ов да шњег на ре ђе ња за де пор то ва ње из Ита ли је, одр жа ти. Та ко ђе, из ве
шта ва се да се ов да шњи ита ли јан ски по слов ни кру го ви из ја шња ва ју 
у том сми слу, да они не ма ју ни ка квог раз у ме ва ња за по сту па ње про тив 
Је вре ја, ко је је пред у зе то на зах тев Не мач ке. Ита ли јан ска при вре да ће 
ве ро ват но оства ри ти до бит из ових ве за.

За тач ност пре пи са Фелд ко ман дант за сту па
Кал мар9 с. р. I. V.
Ка пе тан. пот пи су је Кне10

 Ма јор.

9 Оба ве штај ни (I ц) офи цир код Вој ног за по вед ни ка у Ср би ји.
10 Вил хелм Кне (Wil helm Kne he), оба ве штај ни (I ц) офи цир Фелд ко ман дан ту ре 

За греб. О уло зи ма јо ра Кнеа у ак ци ји спа са ва ња срп ске де це из ло го ра ви де ти: Dnev nik 
Di a ne Bu di sa vlje vić 1941–1945, S. Sza bo (prir.), Za greb: Hr vat ski dr žav ni ar hiv, Ja se no vac: 
Jav na usta no va Spo menpod ruč je, 2003.
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Бр. 2

ФЕЛД КО МАН ДАН ТУ РА ЗА ГРЕБ ИЗ ВЕ ШТА ВА 30. ЈА НУ А РА 1942. 
О МА СОВ НИМ ЗЛО ЧИ НИ МА НАД СР БИ МА У ГЛИ НИ, ОКО ЛИ
НИ ГЛИ НЕ И У ВР ГИН МО СТУ ОД МА ЈА ДО СЕП ТЕМ БРА 1941, 
КАО И О РЕ А ГО ВА ЊУ МИ НИ СТРА УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА 
АР ТУ КО ВИ ЋА.11

Пре пис!
При лог 212

За греб, 30. јан. 42
Фелд ко ман дан ту ра За греб

I ц 33/42 пов.[ерљиво]
Уста шка звер ства13

По вер љи во!

Пред мет: Ин ци ден ти у Гли ни и око ли ни.

Гли на

11. ма ја из Гли не је од ве де но пр во 400, а за тим још 200 ли ца, углав
ном ин те ли ген ци ја и за на тли је, сви они љу ди ко ји су по се до ва ли но вац. 
О овим ли ци ма се од тад ни шта ви ше не мо же на ћи, не зна се да ли су 
још у жи во ту или су мр тви.

Ову ак ци ју спро ве ла су из ме ђу оста лог сле де ћа ли ца из Гли не:

2 бра та Ви да ко вић14

Ми сон15

11 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 107–109.
12 Ру ко пи сна за бе ле шка.
13 Исто.
14 Ни ко ла Ни ки ца и Стје пан Сти по Ви да ко вић. О зло чи ни ма у Гли ни ви де ти: 

Ђ. Ара ли ца, Уста шки по ко љи Ср ба у глин ској цр кви, дру го из да ње, Бе о град: Му зеј 
жр та ва ге но ци да 2011.

15 Јо сип Ми сон. 



68

Ти љак16 (тр го вац)
2 бра та Кре сте ли ца17

Ли пек18 (ка сни је стре љан)
Ко тар ски пред стој ник Им пер19

Из За гре ба су по зва не уста ше, из ме ђу оста лог под ко ман дом Ива
на Са ри ћа,20 ко ји се тре нут но на ла зи на ко ман ду ју ћој по зи ци ји код 
уста ша у За гре бу.

Же ле знич ка ста ни ца Гор њи –Гра бо вац21

Та мо су у ју лу/ав гу сту 1941 пре тра жи ва ни во зо ви, пра во слав ци су 
из вла че ни на по ље и од стра не пре ког су да од мах ис пред же ле знич ке 
ста ни це су би ли осу ђи ва ни и на кон то га од мах стре ља ни. При ли ком 
ово га су у број ним слу ча је ви ма би ли при сут ни:

Ве ров ски Бо жо22

Еу ген Ква тер ник (Ди до)23

И из Гли не су ка ми о ни ма до во же ни љу ди на ову же ле знич ку ста
ни цу и та ко ђе та мо стре ља ни.

Око 5–6000 ли ца је са хра ње но у око ли ни же ле знич ке ста ни це.

16 Ма те Ти љак.
17 Ег зе ку то ри над Ср би ма су би ла тро ји ца бра ће Кре шта ли ца, Ни ко ла, Па вао 

и Стје пан.
18 Ни ко ла Ли пак. 
19 Дра гу тин Им пер.
20 Нај ве ро ват ни је се ра ди о Ива ну Ша ри ћу, јед ном од ор га ни за то ра ма сов них 

по ко ља Ср ба на Кор ду ну у ма ју 1941; D. Ko rać, Kor dun i Ba ni ja u Na rod no o slo bo di lač koj 
bor bi i so ci ja li stič koj re vo lu ci ji, Za greb: Škol ska knji ga 1986, 107–108.

21 Бан ски Гра бо вац; D. Ko rać, Kor dun i Ba ni ja, 118, 163, 169, 535.
22 Бо жи дар Це ров ски, ру ко во ди лац Упра ве уста шке по ли ци је (Рав на тељ ства 

уста шког ре дар ства), 1947. је осу ђен на смрт; Tko je tko u NDH, (G. A. Bla že ko vić i Z. 
Di zdar).

23 Еу ген Ди до Ква тер ник, ру ко во ди лац по ли циј ских слу жби НДХ, Рав на тељ ства 
за јав ни ред и си гур ност и Уста шке над зор не слу жбе, до ок то бра 1942; еми гри рао и 
стра дао не срећ ним слу ча јем; Tko je tko u NDH, 223–225 (Z. Di zdar). 
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Вр гин мост

Је дан уста шки по ве ре ник је дао да се у се лу Це нер ни ца24 об зна ни, 
да љу ди (пра во слав ци) тре ба да иду за Вр гин мост, та мо да у цр кви пре
ђу у ри мо ка то лич ку ве ру, а за тим се мо гу не сме та но по но во вра ти ти 
ку ћа ма.

Ма са од око 1500 ли ца се на кон то га, 30. ју ла 41 око 11 са ти пре 
под не упу ти ла из Це мер ци це25 за Вр гин мост и то са хр ват ским за ста
ва ма, уз му зи ку и уз по кли че: „Жи вео Па ве лић”. Чак је у Вр гин мо сту 
на пра вље на свет ко ви на. Око 15 са ти, из Гли не су до шла три ка ми о на, 
на то ва ре на уста ша ма, под ко ман дом 2 бра та Ви да ко ви ћа (Сти по и Ни
ки ца), а за тим под ко ман дом Ми цо на.26

Ове уста ше су ме сто про сла ве оп ко ли ле а за тим су раз дво ји ле 
му шкар це и же не.

Же не и де ца су по сла ти ку ћа ма а му шкар ци су за тво ре ни у ви ше 
ку ћа. Му шкар ци су то ком но ћи оте ра ни за Гли ну и та мо су уби је ни, и 
то је дан део у бли зи ни же ле знич ке ста ни це Гра бо вац27 код Гли не, а 
дру гих око 300 ли ца су чак уте ра ни у цр кву у Гли ни и у овој цр кви су 
за кла ни.

Ле ше ви су по то ва ре ни на ка ми о не и у бли зи ни же ле знич ке ста
ни це Гра бо вац28 (у јед ној шу ми) су по ко па ни.

По сто је ли ца, ко ја су овај ин ци дент у цр кви у Гли ни виделa соп
стве ним очи ма и којa би о ово ме моглa и да све до че. Ме ђу тим, ни ко 
се не усу ђу је да ста ви свој пот пис, јер би он да био из гу бљен.

По сто ји ви ше ме ста у око ли ни Гли не где су за ко па на број на ли ца.
1. Из ме ђу оста лог, 3 км од Гли не у прав цу Петрињe ле во и де сно од 

се о ског пу та у бли зи ни јед ног мли на.
2. У Бу ци ци,29 8 км ис точ но од Гли не, у бли зи ни јед не цр кве на јед

ном бр ду. Ту тре ба да је за ко па но око 1000 ли ца.
3. На по љу уста ше Ли па ка (у бли зи ни Гли не), где тре ба да је за ко па но 

та ко ђе око 200 ле ше ва.

24 Че мер ни ца.
25 Исто.
26 Ми сон.
27 Бан ски Гра бо вац.
28 Исто.
29 Бу чи ца.
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Оби љај, Ма лиГра дец,30 Пер на и др.

У овим се ли ма уби је ни су (за кла ни) му шкар ци, же не и де ца а куће 
су за па ље не.

23 ли ца су до ве де на у бол ни цу у Гли ну, ме ђу њи ма де ца од 4, 6 и 
14 го ди на као и ви ше же на у дру гом ста њу.

У та мо шњој бол ни ци мо ра би ти мо гу ће да се утвр ди тач ност ових 
на во да.

При ли ком овог ин ци ден та је уни ште на и јед на ве ћа ко ли чи на 
жи та, број на сто ка ко ја ни је би ла оте ра на је уги ну ла. Од ве де на сто ка, 
ко ја ни је би ла оте ра на, рас про да та је по нај ни жим це на ма, а уста ше су 
но вац за др жа ле за се бе.

О овим ин ци ден ти ма је Фелд ко ман дан ту ра из ве шта ва на са нај
ра зли чи ти јих стра на.

Фелд ко ман дан ту ри је по зна то јед но ли це у За гре бу ко је је по след
ње по ме ну те ин ци ден те и са мо ви де ло а за пр во по ме ну те ин ци ден те 
мо же да до ве де по у зда не све до ке.

О овим ин ци ден ти ма је та ко ђе већ у ав гу сту и сеп тем бру 1941. 
го ди не де таљ но из ве шта ван го спо дин ми ни стар уну тра шњих по сло ва, 
го спо дин Ар ту ко вић. Ми ни стар уну тра шњих по сло ва је чак обе ћао и 
по моћ, ме ђу тим ве ро ват но не рас по ла же сна гом да се из бо ри. Јер и у 
на ред ном пе ри о ду је од та да ре дов но и да ље до ла зи ло до стре ља ња 
пра во сла ва ца, иа ко не ви ше у та ко ве ли ком оби му.

Пот пи су је
Кне

За тач ност пре пи са Ма јор
Кал мар 
Ка пе тан

30 Ма ли Гра дац.
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Бр. 3

ФЕЛД КО МАН ДАН ТУ РА ЗА ГРЕБ ИЗ ВЕ ШТА ВА 30. ЈА НУ А РА 1942. 
О МА СОВ НИМ УБИ ЈА ЊИ МА У БИ ХА ЋУ И ВЕ ЛИ КОЈ КЛА ДУ ШИ, 
О УБИ ЈА ЊУ ДЕ ЦЕ И ЗА БРА НИ СА ХРА НЕ УБИ ЈЕ НИХ.31

ПРИ ЛОГ 332

Фелд ко ман дан ту ра За греб За греб, 30. ја ну ар 1942
I ц, 34/42 пов.[ерљиво]

По вер љи во!

По себ ни до га ђа ји ко ји су се до го ди ли у ве ли ком оби му:

1.) У Би ха ћу и то:
Стре ља ња у јед ном пе ско ви том јар ку, кла ње уну тар по ли циј ског 

за тво ра са ка сни јим тран спор то ва њем оса ка ће них ле ше ва на отво ре
ним ка ми о ни ма. Број уби је них се у сре зу Би хаћ про це њу је на око 
10–12.000 љу ди.

2.) У Ве ли кој Кла ду ши (37 км од Гли не)
Та мо су љу ди са те ра ни у јед ну цр кву и та мо за кла ни, а цр ква је 

за тим за па ље на.33

3.) На мо сту од По по ског34 ка Ве ли кој Кла ду ши
Та мо је стре ља но 16 де це уз ра ста од 6 до 14 го ди на. 
Све док ко ји ово ја вља, сам је сво јим ау то мо би лом пре ве зао јед но 

те шко ра ње но де те од око 12 го ди на (ра на од мет ка у ле ву над лак ти цу) у 
бол ни цу у Гли ни. Мр тва де ца су та мо мо ра ла да оста ну да ле же ду же вре
ме на, чла но ви ма по ро ди це ни је би ло до зво ље но да де цу од мах са хра не.

За тач ност пре пи са Пот пи сан
Кал мар с. р. Ма јор
Ка пе тан

31 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 138.
32 Ру ко пи сна за бе ле шка.
33 Oпис зло чи на ви де ти у: D. Su šić, Pa rer gon (Bi lješ ke uz ro man o Ta lu), Sa ra je vo: 

Oslo bo đe nje, 1980, 202–203.
34 Не и ден ти фи ко ва но ме сто.
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Бр. 4

ИЗ ВЕ ШТАЈ КО МИ СИ ЈЕ ЗА ПРЕ ГЛЕД МА СОВ НИХ ГРО БО ВА ИЗ 
ПЕ ЋИ ГРА ДА 20. АВ ГУ СТА 1941. ПО СЛЕ ОБИ ЛА СКА ВИ ШЕ МА
СОВ НИХ ГРО БО ВА У БЛИ ЗИ НИ ВЕ ЛИ КЕ КЛА ДУ ШЕ СА ПРЕД
ЛО ГОМ МЕ РА ЗА СПРЕ ЧА ВА ЊЕ ШИ РЕ ЊА ЗА РА ЗЕ.35 

Превод. По вер љи во! При лог 436

Пред мет: Са ни тар но ста ње гро бо ва у Ве ли кој Кла ду ши

Стро го по вер љи во!

Сре ско на чел ство
у Ве ли кој Кла ду ши

До ле пот пи са ни су 19. 8. те ку ће го ди не на осно ву по зи ва на ве де ног 
ор га на вла сти, а због са ни тар ног ста ња, из вр ши ли пре глед 3 но ва гро
ба, уда ље на око 2 км од Ве ли ке Кла ду ше. Ови гро бо ви се на ла зе у ро
во ви ма (фор ти фи ка ци ја ма) ко је је ју го сло вен ска вој ска ис ко па ла. Овом 
при ли ком утвр ди ли смо сле де ће.

1.) Нај ве ћи део гро бо ва се гра ни чи са мо чва ром у ко ју цу ри теч ност 
од ле ше ва.

2.) Зе мља из над гро бо ва је са пу ко ти на ма и из ових пу ко ти на, као и 
из мо чва ре ши ри се гро зан смрад.

3.) Из гро бо ва, о ко ји ма је реч, и из мо чва ре у је дан по то чић те че за
га ђе на во да.

4.) На око 1800 м од ових гро бо ва на ла зи је јед но дру го ма ње гро бље, 
а од ње га се на уда ље но сти од 100 м на ла зи још јед но гро бље. Хи
ги јен ски усло ви ових гро бо ва су исти као и код оних ко ји су пр ви 
опи са ни.

5.) У око ли ни ових гро бо ва на ла зе се из во ри из ко јих на род цр пи 
во ду. По сто ји мо гућ ност да се при ли ком ја ких ки ша ови из во ри 
мо гу за га ди ти теч но шћу од ле ше ва. Због за шти те здра вља нео п ход
но је да се пре ду зму сле де ће ме ре:

35 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 139; пре вод с хр ват ског.
36 Ру ко пи сна за бе ле шка.
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1.) Цео ров (утвр ђе но ме сто) тре ба у ду жи ни од 2 км да се за тр па, до кле 
год та мо има гро бо ва, би ло да је на не по сред ној ли ни ји или да се 
на ста вља. При ли ком ово га нео п ход но је да се ров и мо чва ра ле во 
и де сно од гро бо ва на тр па и за тр па зе мљом, у исто то ли кој ду жи ни 
ко ли ка је ду жи на гро бо ва: око 100 м.

2.) Да би се уни шти ле кли це и ко мар ци, ну жно је да се пре ко свих 
гро бо ва по спе креч но мле ко, око 300 ли та ра. Осим то га, мо ра се 
из над на су ти зе мља за још 30 цм. Креч но мле ко се при пре ма на 
сле де ћи на чин: нај пре се 100 кг не га ше ног кре ча пре ли је са 100 
ли та ра во де, та ко се овим пу тем не га ше ни креч пре тва ра у га ше
ни. Ово ме се до да још 300 ли та ра во де, па се на овај на чин до би ја 
креч но мле ко.

3.) Рад ни ци ма, ко ји ра де на гро бо ви ма као и ста нов ни штву из око лине 
мо ра се до да љег за бра ни ти пи је ње во де из из во ра ко ји се на ла зе 
у бли зи ни гро бо ва.

4.) За на си па ње и за тр па ва ње по ме ну тих гро бо ва нео п ход но је ви ше 
рад ни ка не го што их је тре нут но та мо за по сле но.

5.) Ако се све ов де пре по ру че не ме ре бу ду из вр ши ле, за око ли ну неће 
по сто ја ти опа сност од ши ре ња за ра зе, као ни од ма ла ри је, ка да се 
окол не мо чва ре исто вре ме но бу ду за тр па ле.

1. Др. Ми ро слав Шле зин гер,37 ле кар за ле че ње ен дем ског 
си фи ли са у Ба ња Лу ци са се ди штем у Пе ци гра ду38

2. Вла ди мир Хе ћи мо вић, студ. мед.
3. Вла ди мир Пал мо вић, студ. мед.

Пе ци град,39 20. 8. 1941

37 Др Ми ро слав Шле зин гер (Schle sin ger; На ши це, 1895. – Су тје ска 1943); J. Ro ma
no, Je vre ji Ju go sla vi je 1941–1945. Žr tve ge no ci da i uče sni ci NOR, Be o grad: Sa vez je vrej skih 
opšti na Ju go sla vi je, 1980, 486–487.

38 Пе ћи град.
39 Исто.
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Бр. 5 

СРЕ СКИ НА ЧЕЛ НИК ИЗ ВЕ ЛИ КЕ КЛА ДУ ШЕ ДО СТА ВЉА ОП ШТИ
НИ ВЕ ЛИ КА КЛА ДУ ША 29. АВ ГУ СТА 1941. НА ЛАЗ О СА НИ ТАР
НОМ СТА ЊУ НО ВИХ ГРО БО ВА И ТРAЖИ ДА СЕ НАЈ ХИТ НИ ЈЕ 
СПРО ВЕ ДУ ПРЕД ЛО ЖЕ НЕ МЕ РЕ.40

Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска
Сре ско на чел ство Ве ли ка Кла ду ша
Nr: 130/41 по верљ.[иво] Вел. Кла ду ша, 29. 8. 1941

За
Оп штин ска кан це ла ри ја (лич но пред сед ни ку оп шти не) 
у Ве ли кој Кла ду ши.

До ста вљам Вам пред њи на лаз у по гле ду са ни тар ног ста ња но вих 
гро бо ва код Ве ли ке Кла ду ше. У ин те ре су све оп штег здра вља на ро да 
из овог кра ја по зи ва те се да нај хит ни је спро ве де те све на ве де не ме ре. 
За из вр ше ње сма трам од го вор ним лич но пред сед ни ка оп шти не. Из
ве штај о спро во ђе њу да се под не се у нај кра ћем ро ку.

Сре ски на чел ник
Хиб нер с. р.

Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска
Оп штин ска упра ва Вел. Кла ду ша.
Ул. Nr. 165/41.

Пре вео:
Бу блик41 на ред ник

За тач ност пре пи са
Ка пе тан

40 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 140; пре вод с хр ват ског. Овај до ку мент је са став ни део 
прет ход ног до ку мен та.

41 Франц Бу блик (Franz Bu blik), ту мач у Ко манд ном шта бу Вој ног за по вед ни ка 
у Ср би ји, Оба ве штај ни од сек (I ц).
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Бр. 6

МОЛ БА ДУ ША НА ГРО ЗДИ ЋА, ТР ГОВ ЦА ИЗ БЈЕ ЛО ВА РА, НЕ МАЧ
 КОМ КО МАН ДАН ТУ БЕ О ГРА ДА 24. СЕП ТЕМ БРА 1941, ДА МУ 
ВРА ТЕ ДРА ГО ЦЕ НО СТИ И НО ВАЦ ОД У ЗЕ ТИ ОД КО МАН ДАН ТА 
ЛО ГО РА У БЈЕ ЛО ВА РУ ОДА КЛЕ ЈЕ СА СУ ПРУ ГОМ ПРО ТЕ РАН У 
СР БИ ЈУ.42

Г о с п о д и н у

 К О М А Н Д А Н Т У Ње мач ке ору жа не си ле

Б Е О Г Р А Д.

Ја до ле пот пи сан Гро здић Ду шан тр го вац из Бје ло ва ра (Хр ват ска), 
во дио сам он ђе мо ју по мод ну ма ну фак тур ну тр го ви ну пу них 33 го ди
не са узор ним по на ша њем, где сам, као че сти ти гра ђа нин, би ран пу них 
16 год. као град ски за ступ ник, и 20 го ди на по ве ре но ми је ча сно мје сто 
као при се жник код суд бе ног сто ла у Бје ло ва ру.

12. VII. о. г. у по но ћи до шли су уста ше и је дан стра жар са на би је
ним ба јо не ти ма на пу шки и лу па ли да отво рим. Ја сам отво рио они су 
ушли уну тра и са упере ним пу шка ма ка же је дан уста ша: „У име Не за
ви сне хр ват ске др жа ве ви сте ухап ше ни”, те из ва ди сат и ка же: „У ро ку 
од 30 мин. има те узе ти нов це, вред ност па пи ра, и злат ни ну, и иде те са 
на ми.” Док смо се ја и мо ја су пру га обу кли, узе ли но вац и по ку пи ли 
на кит и са ма ло ве ша оти шли смо у Бје ло вар ски ло гор,43 гдје су нас до
че ка ли дру ге уста ше као сво ју жр тву, та мо су нас скроз сву кли и оте ли 
нам но вац, на кит као и две уло жне књи ге, све у куп но у вред но сти од 
135.545 дин. ка ко ни же тач но на во дим све што су нам узе ли. 

42 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 32–33, ко пи ја пре ве де на на не мач ки; АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 34, 
ори ги нал на срп ском. Пре ма пре во ду мол бе, она је упу ће на др жав ном са вет ни ку 
Ха рал ду Тур не ру, ше фу Управ ног шта ба Вој ног за по вед ни ка у Ср би ји, ода кле је 
про сле ђе на окру жној вој ној ко ман ди Бе о гра да..

43 Ло го ри у ко ји ма су ин тер ни ра ни Ср би ра ди про те ри ва ња у оку пи ра ну Срби ју 
су би ли у Бје ло ва ру, Сла вон ској По же ги и Ца пра гу крај Си ска. Ви де ти: S. D. Mi lo še vić, 
Iz be gli ce i pre se lje ni ci na te ri to ri ji oku pi ra ne Ju go sla vi je 1941–1945. go di ne, Be o grad: Na
rod na knji ga, In sti tut za sa vre me nu isto ri ju, 1981; F. Ški ljan, Or ga ni zi ra na pri sil na ise lja
va nja Sr ba iz NDH, Za greb: Srp sko na rod no vi je će, 2014.
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Ја сам ка пе та ну Па на ва Дра гу ти ну, ко ји је ко ман дант ло го ра, а 
чу јем да је исти још и да нас та мо као ко ман дант – за мо лио да ми но вац, 
на кит као и уло жне књи жи це вра ти, јер сам ја да нас бли зу 60 год. и ја 
да нас не мо гу при вре ђи ва ти, и из др жа ва ти се бе и мо ју бо ле сну же ну, 
име так и то тр го ви ну, три ку ће, вред ност па пи ра, на ме штај као и оста
ло што из но си укуп но Дин. 4,500.000. – че ти ри ми ли о на пет сто хи ља да, 
од у зе ла ми је др жа ва Хр ват ска у це ло сти.–

Ка пе тан г. Па на ва Дра гу тин ко ман дант, ми је ре као, да је мој но
вац, уло жне књи жи це, као и на кит по слат кроз Пр ву Хр ват ску ште ди
о ну, на На род ну Бан ку Бе о град и кад ја до ђем са тран спор том да одем 
у На род ну Бан ку, та мо ће ме мој но вац, уло жне књи жи це, као и на кит 
че ка ти и да ћу та мо све по ди ћи.–

На 8. VI II. ов. год. кад сам са тран спор том сти гао у Бе о град ја сам 
оти шао код На род не бан ке у Бе о град, по ка зао по твр ду, ко ју ми је ка
пе тан Па на ва Дра гу тин ком. Бје ло вар ског ло го ра дао и пи тао је ли мој 
но вац, уло жне књи жи це као и на кит сти гао из Бје ло вар ског ло го ра, они 
су по че ли да ми се сме ју и ка жу, да сам опљач кан, ни ка ко ви но вац, на кит 
као и уло жне књи жи це не ће до ћи: то су они ва ше при сво ји ли, и упу
ти ли су ме да тај опљач ка ни но вац, на кит као и уло жни це мо гу са мо 
кроз Ње мач ку Ко ман ду до би ти, јер Ње мач ка ко ман да не до зво ља ва, 
да се ова ко пљач ка на род.

Сто га сам та ко сло бо дан Го спо ди не Ко ман дан ту Бе о гра да, обра ти
ти се са вр ло уч ти вом мол бом на Вас да би би ли до бри, те да би ни же 
спе ци фи ци ра ни но вац, књи жи це као и на кит Ва шим по сре до ва њем 
и Ва шом по мо ћу био ме ни вр ћен, јер сам остао пот пу но без сред ста ва 
та жи вот, су пру га ми ле жи са сло ми том но гом, а ја сам већ у го ди на ма 
и не мо гу при вре ди ти, а Бра ћа Хр ва ти су ми све од у зе ли и остао сам 
на про сјач ком шта пу.

На дам се Го спо ди не Ко ман дан ту, да ће те ову ствар узе ти очин ски 
у ру ке и на сто ја ти да ми се од у зе та го то ви на, уло жне књи жи це као и 
на кит по вра ти, да би мо гао ја и мо ја су пру га про жи ви ти, јер смо ова ко 
у оча ја њу.

У Б Е О Г РА Д У, дне 24. сеп тем бра 1941 год.[ине]

Ду шан Гро здић с. р.
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А

У го то вом узе ли ............................................................................ Дин. 46.230.
јед ну уло жну књи жи цу на име Ми ле на Град ске 
ште ди о ни це у Бје ло ва ру .............................................................  ″ 12.100.
јед на уло жна књи жи ца Град ске ште ди о ни це на име
Д. М. Гро здић Бје ло вар................................................................  ″ 14.915.

Укуп но.............................................. Дин. 73.245.
На кит:
је дан злат ни сат му шки са злат ним лан цем вред. Дин. 12.000.
је дан злат ни сат жен ски са ду гим лан цем ″ ″ 18.000.
је дан жен ски сат на ру кви ца са бри ли јан ти ма................ ″   8.000.
је дан му шки ту ла сат са злат ним лан цем вред........ ″   8.000. 
јед на жен ска би сер на огр ли цаа ................................................... ″   4.000.
је дан жен ски злат ни пр стен са бри љан том вред.................... ″   8.000.
је дан пар жен ских на у шни ца са ди ја ман том ......................... ″   4.000.
је дан сре бре ни жен ски нов ча ник................................................ ″   300.
 У к у п н о Дин. 62.300.
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Бр. 7

КО МЕ САР ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ПО ПО ВИЋ ОБА ВЕ ШТА ВА 9. ОК ТО БРА 
1941. НЕ МАЧ КОГ КО МЕ СА РА ЗА ПРЕ СЕ ЉА ВА ЊЕ ССМА ЈО РА 
ВАЈН МА НА ДА СУ УСТА ШКЕ ВЛА СТИ НЕ ДАВ НО УБИ ЛЕ ОКО 
500 СР БА НА УЛИ ЦА МА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ.44

ИЗ ВАН РЕД НИ ОПУ НО МО ЋЕ НИ КО МЕ САР
ЗА ПРЕ СЕ ЉА ВА ЊЕ И ЗА ШТИ ТУ
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА45 Звер ства уста ша.46

Nr. 16031
Бе о град, 9X 1941

По што ва ни го спо ди не Ко ме са ру,

На осно ву при мље них из ве шта ја, ко ји су сти гли у овај Ко ме са ри јат, 
уста шке вла сти су у Срем ској Ми тро ви ци пре не ко ли ко да на на ули
ца ма за ту кле (по би ле) око 500 Ср ба.

Нај љу ба зни је мо лим гор њи на слов да при ми к зна њу.

С по што ва њем
ИЗ ВАН РЕД НИ КО МЕ САР:

Ан дра По по вић с. р.47

Го спо дин
Др. Вајн ман,48

ССма јор и Ко ме сар за пре се ља ва ње
Бе о град

44 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 1.
45 Пе чат на не мач ком. До ку мент је ове рен окру глим пе ча том исте уста но ве на 

не мач ком.
46 Ру ко пи сна за бе ле шка.
47 Пот пу ков ник у пен зи ји, инж. Ан дра По по вић, био је пр ви из ван ред ни опу

но мо ће ни ко ме сар за из бе гли це и пре се ље ни ке. За из ван ред ног ко ме са ра 20. ок то бра 
1941. је по ста вљен То ма Мак си мо вић, а рад уста но ве ко нач но је ре гу ли сан уред бом 
о осни ва њу Ко ме са ри ја та за из бе гли це и пре се ље ни ке од 23. ок то бра 1941. (Слу жбе не 
но ви не, бр. 124). 

48 Ко ме са ри јат за из бе гли це је са ра ђи вао са не мач ким ко ме са ром за пре се ља
ва ње, ССма јо ром (Stur mbannführer) др Ерн стом Вајн ма ном (We in mann) при Вој ном 
за по вед ни ку у Ср би ји. Он је ина че био при пад ник Опе ра тив не гру пе По ли ци је 
без бед но сти и Слу жбе без бед но сти (Ein sat zgrup pe Si po und SD) и офи цир за ве зу 
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Бр. 8

ИЗ ЈА ВА ЈО ВА НА БЕ ЛАЈ ЧИ ЋА ИЗ ОСИ ЈЕ КА У КО МЕ СА РИ ЈА ТУ 
ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ 9. ОК ТО БРА 1941 О ДЕ ПОР ТО ВА ЊУ ОСЈЕЧ КИХ 
СР БА У ЛО ГОР У СЛА ВОН СКОЈ ПО ЖЕ ГИ ОДА КЛЕ СУ ПРЕ БА ЧЕ
НИ У СР БИ ЈУ.49

Пре вод
Уста ша50

ЗА ПИ СНИК

од 9. ок то бра 1941.

Са ста вљен у кан це ла ри ји Из ван ред ног ко ме са ра за из бе гли це  
у Бе о граду.

Овом ко ме са ри ја ту се при ја вио БЕ ЛАЈ ЧИЋ ЈО ВАН, син по кој ног 
МЛА ДЕ НА и по кој не ЈУ ЛИ А НЕ, ди рек тор Др жав ног ма ги стра та у 
Оси је ку, стар 55 го ди на, оже њен, отац тро је де це, тре нут но са ста ном 
у Бе о гра ду, Хар тви го ва ул. бр. 23, ко ји из ја вљу је:

У но ћи из ме ђу 26. и 27. сеп тем бра т. г. у 11 са ти, до шла су у мој стан 
у Оси је ку, Цвет ко ва ул. бр. 21, два уста шка офи ци ра са јед ним уста шом 
и 1 по ли циј ским аген том. Је дан уста шки офи цир се звао Кла ић а уста ша 
је из ја вио да је ње го во име Та бор ски.

Уста шки пот по руч ник Кла ић ми је на ре дио да се за јед но са по ро
ди цом од мах спре мим и да ћу за је дан и по сат би ти тран спор то ван за 
Ср би ју. Он је да ље ре као да имам пра во да са со бом по не сем ства ри у 
те жи ни од 50 кг. На ро чи то је на гла сио да са со бом тре ба да по не се мо 
што је ви ше мо гу ће нов ца и све злат не ства ри.

Ја, мо ја же на Да рин ка и ћер ка Ве ра, по слу ша ли смо на ред бу и при
пре ми ли смо се за пут.

ове глав не по ли циј ске уста но ве у Ср би ји са Вој ним за по вед ни ком у Ср би ји. Исту 
ду жност је оба вљао и по сле ре ор га ни зо ва ња по ли ци је и осни ва ња уста но ве За по
вед ни ка по ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти (Be fehlsha ber Si po und SD, 
скра ће но: BdS) у јануaру 1942. 

49 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 49, пре вод са срп ског.
50 Ру ко пи сна за бе ле шка.
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У 3 са та но ћу до шао је дру ги уста шки офи цир, чи је ми је име не
по зна то, ко ји нас је од вео из ста на и уто ва рио у ка ми он ко ји је че као 
пред ку ћом. У ка ми о ну је већ би ло ви ше срп ских по ро ди ца из Оси је ка.

На овом ка ми о ну смо се во зи ли кроз град, јер су уста ше по ку пи ле 
и дру ге срп ске по ро ди це.

27. сеп тем бра у 4 са та ују тро пре ве зе ни смо ка ми о ном на же ле знич
ку ста ни цу у Оси је ку, где смо би ли уто ва ре ни у сточ ни ва го н, а за тим 
од ве зе ни у Сла вон ску По же гу, ку да смо сти гли истог да на у 3 са та 
по сле под не.

Тог да на је из Оси је ка и око ли не у Сла вон ску По же гу од ве зе но 
500–600 Ср ба. У Сла вон ској По же ги смо би ли сме ште ни у јед ној ба ра ци.

Сле де ћег да на, тј. 28. сеп тем бра т.г. ван ред ним во зом смо од ве зе ни 
у Ср би ју и на же ле знич ку ста ни цу Топ чи дер сти гли смо у по ноћ.

Ова из ја ва ми је про чи та на, при зна јем је за сво ју и пот пи су јем.

Јо ван Бе лај чић, m. p.

Са слу шао и ове рио: За пи сни чар:
Ђу ро Ј. Ро дић, m. p. Зор ка Шур лан, m. p. 
Шеф оде ље ња
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Бр. 9

РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈА БО САН СКО ХЕР ЦЕ ГО ВАЧ КИХ МУ СЛИ МАН СКИХ 
ПР ВА КА ОБ ЈА ВЉЕ НА У СА РА ЈЕ ВУ 12. ОК ТО БРА 1941. КО ЈОМ СЕ 
ДИС ТАН ЦИ РА ЈУ ОД ПО ЛИ ТИ КЕ УСТА ШКЕ ДР ЖА ВЕ ЈЕР ВО ДИ 
КА ПРО ПА СТИ ХР ВАТ СКИХ МУ СЛИ МА НА.51

Пре вод са хр ват ског Ре зо лу ци је са ста вље не 12./X. 1941 у Са ра је ву од 
стра не нај ви ђе ни јих пред став ни ка бо сан скохер це го вач ких му сли ма на52

Има ју ћи у ви ду те жак по ло жај у ко јем се да нас му сли ман ски Хр ва
ти у Бо сни и Хер це го ви ни на ла зе, као и узи ма ју ћи у об зир усло ве ко ји се 
из да на у дан по гор ша ва ју, као при пад ни ци ча сне ислам ске ве ро и спо
ве сти али и као љу ди до ле пот пи са ни му сли ма ни се осе ћа ју оба ве зним 
да, на пред лог глав ног од бо ра „ЕлХи да ја”, ор га ни за ци је Ил ми ја (му
ха ме дан ско све штен ство), кон ста ту ју сле де ће чи ње ни це и да зах те ва ју 
да се укло не јад и не во ља у ко јој се на ла зе.

1./ По ло жај му сли ма на у Бо сни и Хер це го ви ни да нас је крај ње 
те жак. Ни је пре те ри ва ње кад се твр ди да му сли ма ни из ових обла сти 
то ком исто ри је ни су до жи ве ли те жа вре ме на. Због ак ци је нео д го вор них 
еле ме на та као и због уста нич ких по ду хва та Ср ба, у ве ли кој ве ћи ни 
ги ну са мо му сли ма ни, и то за то што у овим под руч ји ма бес по моћ ни 
му сли ма ни жи ве из ме ша ни нај ви ше са грч коис точ ним53 еле мен ти ма, 
а уста ни ци не про ми шље но на па да ју оне ко ји су им нај до ступ ни ји.

Услед на ста лих не ми ра тр пи ми ро љу би во гра ђан ство и не ду жни 
љу ди, на де се ти не хи ља да људ ских жи во та се гу би, а сва имо ви на се 
уни шта ва. Се ла се спа љу ју, ста нов ни ци се при си ља ва ју да бе же од но
сно да се пре се ља ва ју и ли ше ни свих сред ста ва да се го ми ла ју у ве ћим 

51 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 4–8, пре вод с хр ват ског.
52 Ви де ти: Mu sli man ske re zo lu ci je, у: B. Pe tra no vić, M. Ze če vić, Ju go slo ven ski fe

de ra li zam. Ide je i stvar nost. Te mat ska zbir ka do ku me na ta, pr vi tom, 1914–1943, Be o grad: 
Pro sve ta, 1987, 697–713; H. Mat ko vić, „Bo san skoher ce go vač ki mu sli ma ni u pro gra mu 
us taš ke emi gra ci je i NDH”, Ča so pis za su vre me nu po vi jest, 3, 2006, 1034; D. Su šić, Pa rer gon, 
13–14, 37, 41.

53 Ми ни стар ском на ред бом од 18. ју ла 1941, у НДХ је уки нут на зив пра во слав на 
ве ра и уве ден на зив грч коис точ на ве ра; M. Ko lja nin, „Pre ve ra va nje Sr ba u Ne za vi snoj 
Dr ža vi Hr vat skoj”, у: Po ka to li ča va nje Sr ba u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj, Zbor nik ra do va, 
Za greb: Srp sko na rod no vi je će, 2019, 24.
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гра до ви ма. Хи ља де си ро ча ди ко ји су оста ли без ро ди те ља пре кли њу 
за по моћ и тра же ћи за шти ту на о ко ло лу та ју.

Кон ста ту ју ћи ове чи ње ни це ис ти че мо, да ово ни су ни ка кве жр тве 
ко је су па три о те при ну ђе не да пре тр пе за сво ју род ну гру ду, с об зи ром 
на то да је ово са мо је дан оп шти ха ос ко ји се све ви ше ши ри и ко ји 
до во ди до про па сти хр ват ских му сли ма на у Бо сни и Хер це го ви ни.

Упр кос пре кли ња њу са свих стра на, да се овом ста њу учи ни крај 
и упр кос мно гим уте шним из ја ва ма од стра не од го вор них фак то ра, 
не ма ни ка квог по бољ ша ња, већ сва ко днев но до ла зи са мо до по гор ша
ња си ту а ци је, а угро же не су већ и оне те ри то ри је ко је до сад још увек 
ни су би ле не по сред но по го ђе не не ка квом по себ ном не да ћом.

Нај го ре је, ме ђу тим, што су од стра не по је ди них вла сти чи ње не, 
а и да ље се чи не рад ње, ко је упра во про во ци ра ју оштру ре ак ци ју уста
ни ка те се на овај на чин оја ђе но и не за шти ће но ста нов ни штво не ду жно 
у још ве ћој ме ри из ла же не да ћа ма. Све ово по тре са сва ко ве ро ва ње у 
си гур ност и да је по во да за то да се на осно ву чи ње нич них до га ђа ја као 
и де ли мич но услед про па ган де нео д го вор них еле ме на та у ши ро ким 
не у ким сло је ви ма до ђе до уве ре ња са се ов де ра ди о јед ном си сте му 
ко ји се план ски спро во ди.

2./ Мно ги ка то ли ци од го вор ност за сва не де ла ко ја су у по след ње 
вре ме по чи ње на све сно сва љу ју на му сли ма не а сва до га ђа ња пред ста
вља ју као ме ђу соб но раз ра чу на ва ње му сли ма на и грч коис точ них еле
ме на та. Истог су ми шље ња и де ло ви грч коис точ ног ста нов ни штва у 
по гле ду од го вор но сти му сли ма на. Кад се ства ри, ме ђу тим, пра вил но 
упо зна ју, ви ди се да су му сли ма ни не ду жни и за то нај е нер гич ни је од
ба цу ју ове оп ту жбе. 

Чи ње ни ца, да се ме ђу по чи ни о ци ма раз ли чи тих кри вич них де ла 
на ла зе и љу ди са му сли ман ским име ни ма, не мо же за по сле ди цу има ти 
то да кри ви ца и од го вор ност пад не на му сли ма не.

Му сли ма ни су се већ пре огра ди ли од ових кри вич них де ла ко ја су 
по чи ње на, а у Ре зо лу ци ји ко ја је 14. 8. т. г. до не та на го ди шњој глав ној 
скуп шти ни „ЕлХи да ја”, ор га ни за ци је Ил ми ја, усво је на је сле де ћа тач ка:

„4./ Бол ног ср ца и са ду бо ким са о се ћа њем при се ћа мо се свих оних 
му сли ман ских жр та ва, ко је су у не ми ри ма, ко ји се ових да на ме сти
мич но до га ђа ју, не ви не па ле. Осу ђу је мо све оне по је ди нач не му сли ма
не, ко ји су на соп стве ну ру ку по чи ни ли ка кав год био из гред или би ло 
ка кво на си ље. Кон ста ту је мо да су та кво не што мо гли по чи ни ти са мо 
нео д го вор ни еле мен ти и нео те са ни љу ди, од чи јих се кри вич них де ла 
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ка ко ми, та ко и сви му сли ма ни огра ђу је мо. Од свих му сли ма на зах те
ва мо да се у ду ху уз ви ше ног уче ња њи хо ве ислам ске ве ре и у ин те ре су 
др жа ве стро го др же да ље од свих не де ла. Мо ли мо др жав не ор га не 
вла сти да што пре ус по ста ве за кон ску си гур ност на свим те ри то ри ја ма 
и да не до зво ле да се би ло шта сво је вољ но пред у зи ма ка ко не ду жни људи 
не би стра да ли.”

Овим кон ста ту је мо да су кри вич на де ла на му сли ман ској стра ни 
мо гли да по чи не са мо ру ља и кри ми нал ни по је дин ци ко ји по сто је у 
сва кој за јед ни ци. Ми, ме ђу тим, кон ста ту је мо чи ње ни цу да чак ни они 
ни шта ни су по чи ни ли на вла сти ту ини ци ја ти ву све до тле док им се 
ни је да ло оруж је, уни фор ме, овла шће ња а че сто и на ло зи.

Због то га за ова кри вич на де ла ни у јед ном је ди ном слу ча ју ни су 
му сли ма ни кри ви ни ти су они ху шка чи истих.

Да ље кон ста ту је мо то, да су за рад сва љи ва ња од го вор но сти за 
по чи ње на не де ла на му сли ма не, и фес као и му сли ман ска име на зло
у по тре бља ва на. На и ме, фес су, ко ји је као ко мад уни фор ме уве ден за све 
бо сан ске вој ни ке, но си ли и они ко ји ни су му сли ма ни, а ко ји су по чи
ни ли раз не зло чи не и ко ји су се том при ли ком, ка ко би об ма ну ли сво је 
жр тве, уза јам но осло вља ва ли му сли ман ским име ни ма.

Му сли ма ни ни су има ли ни ка квих злих на ме ра ни пре ма ко ме, о 
че му нај бо ље све до чи чи ње ни ца да су му сли ма ни, ко ји су би ли ју го сло
вен ски вој ни ци, по за вр шет ку ра та пре да ли сво је оруж је. 

Му сли ма ни су и у сво јој про шло сти у тур ско до ба, ка да су би ли 
је ди ни го спо да ри, то ле ри са ли све ве ро и спо ве сти без из у зет ка и ни ко га 
ни су про га ња ли. Због то га се му сли ма ни ни да нас не сме ју озна чи ти као 
под стре ка чи свих не ми ра и пре сту па ни ти не тр пе љи вим пре ма грч ко
ис точ ном еле мен ту, ка ко им се са мно гих стра на на мер но под ме ће.

3./ У овим те шким вре ме ни ма на ви де ло из ла зи и не тр пе љи вост 
не ких ка то ли ка пре ма исла му. Ово до ла зи до из ра жа ја у на чи ну пи са
ња, у при ват ним раз го во ри ма и јав ним го во ри ма, као и у не јед на ком 
по на ша њу пре ма ка то лич кој и ислам ској ре ли ги ји. Све ово по ста је 
очи глед но ма ко ли ко се са нај ви ших ме ста да ва ле из ја ве о јед на ко сти 
и рав но прав но сти обе ју ре ли ги ја. Ове на ше кон ста та ци је смо спрем ни 
да пот кре пи мо кон крет ним при ме ри ма.

На кон утвр ђи ва ња овог чи ње нич ног ста ња тра жи мо од свих 
од го вор них по ли тич ких во ђа и од свих му сли ман ских вер ских и по
ли тич ких пред став ни ка да се код свих над ле жних слу жби за у зму за 
сле де ће:
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1./ да се уве де ствар на си гур ност жи во та, ча сти, по се да и ве ре за 
све гра ђа не у др жа ви без би ло ка квог из у зет ка,

2./ да не ду жно ста нов ни штво за и ста до би је ја ку вој ну за шти ту,
3./ да се на да ље за бра ни да се пред у зи ма ју би ло ка кве ак ци је, које 

би по сво јој при ро ди у на ро ду мо гле да иза зо ву устан ке и про ли ва ње 
кр ви,

4./ да се сви крив ци, ма ка кво на си ље или кри вич но де ло да су 
по чи ни ли, без раз ли ке у по гле ду ве ро и спо ве сти ко јој при па да ју, суд ски 
по зо ву на од го вор ност и да се по за ко ни ма нај стро же ка зне, као и они 
ко ји су на ре ди ли или омо гу ћи ли та ква не де ла,

5./ да за ко не спро во де са мо ре дов ни ор га ни вла сти и ре гу лар на 
вој ска,

6./ да се спре чи сва ка вер ска не тр пе љи вост и да се они ко ји у овом 
по гле ду на чи не ма ка кав до ка зив из гред нај стро же ка зне,

7./ да се они ма, ко ји су у овим не ми ри ма ни кри ви ни ду жни стра
да ли, што пре пру жи до вољ на ма те ри јал на по моћ.

Са ра је во, 12. ок то бар 1941. 

1. Ха џи Мех мед Ха џић, пред се да ва ју ћи „ЕлХи да је”
2. Му ха мед Па шић, ди рек тор Ше ри јат ске гим на зи је
3. Му ста фа Ва ре ша но вић, имам у џа ми ја ту гра да Са ра је ва и пред сед

ник Удру же ња има ма у џа ми ја ту
4. Ха физ Ха сиб Фа злић, пред сед ник Уни је му сли ма на 
5. Ах мед Бу рек, ди рек тор Ме дре се Га зи Ху срев бег
6. Др. Ша ћир Си ки рић, рек тор Ислам ске те о ло шке ше ри јат ске шко ле
7. Та јиб Са ра че вић, ди рек тор ни же сре ске ме дре се
8. Ме си хо вић Ша ћир, члан Уле ма меџ ли са у пен зи ји
9. Мах муд Бах ти ја ре вић, члан Уле ма меџ ли са у пен зи ји

10. Ибра хим Ча дор џић, пред сед ник му ха ме дан ског окру жног од бо ра 
у Са ра је ву и пред сед ник Удру же ња ше ри јат ских су ди ја

11. Др. Ка сим Муф тић, ди рек тор Ва ку фа
12. Др. Ка сим Тур ко вић, члан ра ни јег Ва куф скоМе а риф ског са бо ра
13. Ед хем Му лаб дић, пред сед ник „На род не узда ни це”
14. Мех мед Али Чер мо вић
15. Ха физ Му ха мед Пан џа, члан Уле ма меџ ли са
16. Ха физ Ибра хим Ри џа но вић, члан Уле ма меџ ли са
17. Ха џи Али ја Ага но вић, члан Уле ма меџ ли са
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18. Аб ду лах Дер ви ше вић, му де рис (учи тељ у ви шој шко ли) и пред сед
ник сре ског од бо ра „ЕлХи да је” у Са ра је ву

19. Еш реф Бер бе ро вић, пред сед ник му сли ман ског удру же ња „Тре
зве ност”

20. Ед хем Чеј ва ни ја, пред сед ник „Хуј ре та”
21. Са лим Џи но, члан од бо ра „Мер ха ме та”
22. Ха џи Му ста фа Мер хе мић, пред сед ник удру же ња бив ших ве ле по

сед ни ка
23. Ка сим До бра ча, члан глав ног од бо ра „ЕлХи да је”
24. Ха физ Ра миз Ју су фо вић, се кре тар Удру же ња му сли ман ских има ма
25. Мех мед Му је зи но вић, се кре тар глав ног од бо ра „ЕлХи да је”
26. Ха физ Ибра хим Ре џић, ше ри јат ски су ди ја у пен зи ји
27. Фа ик Му са ка дић, пред сед ник му сли ман ског дру штва „Брат ство”
28. Му ха мед Ха зим Ту лић, про фе сор
29. Ах мед Ту злић, учи тељ на за ме ни
30. Са лим Ћа тић, про фе сор, се кре тар „На род не узда ни це”
31. Ка па џић Хам ди ја, про фе сор
32. Ха физ Ибра хим Тре би њац, су плент
33. Му ста фа Др ље вић, про фе сор
34. Ћа зим Но жић, про фе сор
35. Мах муд Бар јак та ре вић, про фе сор
36. Не дим Фи ли по вић, су плент
37. Дер виш М. Кор кут, ку стос Зе маљ ског му зе ја
38. Ах мед Ка у мо вић, про фе сор
39. Бе сим Кор кут, про фе сор
40. Др. Бе ха у дин Са ли ха гић, су ди ја
41. Бе кир Омер соф тић, за ме ник др жав ног ту жи о ца
42. Осман Со ко ло вић, се кре тар Тр го вин ске ко мо ре у пен зи ји
43. Џе ма лу дин Ха физ Ха џи ја хић, имам и ха тиб у Ца ре вој џа ми ји
44. Му је зи но вић Ха физ Му ста фа, учи тељ у жен ској ме дре си
45. Аб ду лах Фо чак, управ ник мек те ба (основ на вер ска шко ла)
46. Др. Веј сил Би ча ко вић, при ма ри јус у бо ле снич ком фон ду и пред

став ник удру же ња „ЕлКа меф”
47. Феј зу лах Ха џи бај рић, члан глав ног од бо ра „ЕлХи да је”
48. Ху се ин Ђо зо, члан глав ног од бо ра „ЕлХи да је”
49. Му ха мед Фо чак, члан глав ног од бо ра „ЕлХи да је”
50. Ха физ Акиф Хан џић, имам у др жав ној бол ни ци
51. Ха физ Ибра хим Про хић, управ ник мек те ба (основ на вер ска шко ла)
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52. Му ха мед Тра љић, сту дент
53. Ха лид Ча у ше вић, сту дент
54. Ке мал Ча у ше вић, сту дент
55. Ха зим Ча ба но вић, пу бли ци ста
56. М. Се јид Пра шо, сту дент
57. Ха сан Бар јак та ре вић, сту дент
58. Со ка Ах мед, вер ски учи тељ
59. Бу квић Ка сим, сту дент
60. Асим Ха џи ша ба но вић, ин ду стри ја лац
61. Му лић Аб ду лах, учи тељ
62. Ху се ин Ка дић, ве ле по сед ник
63. Мех мед Ша хи на гић, ве ле по сед ник
64. Инг. Асим Ше ре мет, ви ши по љо при вред ни са вет ник у пен зи ји
65. Ах мед Ме ши но вић, тр го вац
66. Ед хем Фо чо, тр го вац
67. Асим Асла на гић, тр го вац
68. Су леј ман Го ру ша но вић, тр го вац
69. Су леј ман Му ха си ло вић, тр го вац
70. Мех мед Ку чу ка лић, тр го вац
71. Узе ир Ха џи ха са но вић, тр го вац
72. Хам ди ја Зу лу кар па шић, тр го вац
73. Ју суф Чен гић, тр го вац
74. Са лих Фо ча, тр го вац
75. Му ста фа Ри чак чић, тр го вац
76. Ше риф Вра нић, тр го вац
77. Дер виш Ар тић, ин ду стри ја лац
78. Му ста фа Соф тић
79. Хам ди ја Му ји чић
80. Ка сим Ско пљак
81. Ха физ Омер Му шић, учи тељ
82. Са лем Му ха ре ма гић, учи тељ
83. Ха џи Ха сан Не зир хо џић, тр го вац
84. Хам ди ја Де лић, тр го вац
85. Му ха мед Ка му ра, тр го вац
86. Исмет Њем че вић, тр го вац
87. Ах мед Та ба ко вић, тр го вац
88. Феј зу лах Ха џи Ша ба но вић, ин ду стри ја лац
89. Ед хем Би чак чић, бив ши ди рек тор град ске ште ди о ни це
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90. Му ха мед На нић, ин ду стри ја лац
91. Ед хем Ђу ли за ре вић, за на тли ја
92. Исмет Су леј ма но вић, за на тли ја
93. Хам ди ја Ђу кић, тр го вац
94. Ах мед Ту фо, тр го вац
95. Ска ка Аб ду лах, за на тли ја
96. Ха сан Зул фи кар па шић, тр го вац
97. Др. Асим Му са ка дић, ле кар
98. Ха сан О. Ужи ча нин, за на тли ја
99.  Др. Ху се ин Ма шић, су ди ја

100. На сих Ре по вац, су ди ја
101. Др. Му ха мед Ку ле но вић, пред сед ник суд ског ве ћа
102. Осман Си ки рић, од бор ник у ве ћу Ба но ви не у Са ра је ву
103. Му ха мед бег Фи да хић, од бор ник Ви шег су да у Са ра је ву
104. Осман Фер та, ше ри јат ски су ди ја
105. Му нир Та ра бар, прак ти кант у Ше ри јат ском су ду
106. Ха физ Су леј ман Ку ле но вић, ше ри јат ски су ди ја
107. Осман Омер ха џић, ше ри јат ски су ди ја
108. Ах мед Се ли мо вић, ше ри јат ски су ди ја



88

Бр. 10

БЕ ЛЕ ШКА АБ ВЕ РА УПУ ЋЕ НА НА ЧЕЛ НИ КУ ВР ХОВ НЕ КО МАН ДЕ 
ВЕР МАХ ТА И ШЕ ФУ АБ ВЕ РА 30. СЕП ТЕМ БРА 1941, О УСТА ШКОМ 
МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ СР БА СВИХ УЗ РА СТА У ОКО ЛИ НИ СА РА
ЈЕ ВА, КАО ЈЕ ДИ НОМ УЗРО КУ УСТАН КА ЗА ШТА ЋЕ НЕ МАЧ КИ 
ВОЈ НИ ЦИ СНО СИ ТИ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ.54

Упра ва ино стран ство/Аб вер55 

Оде ље ње ино стран ство Nr. 9927/41 пов.[ерљиво] I ц Бер лин, 
30. сеп тем бар 1941

Бе ле шка!

Пре да ти
го спо ди ну
На чел ни ку O. K. W.56

5 при ло га
9 фо то гра фи ја

Пред мет: По на ша ње уста ша
Из вор: Из ве штај K.O.57 За греб Nr. 1770/41 oд 
18. 9.

Пре ма из ве шта ју Штат ко ман дан ту ре Са ра
је во58, да на 7. 9. су при пад ни ци уста ша код 
Ра ље ва у две ку ће за тво ри ли 80 до 100 Ср ба, 
му шка ра ца, же на и де це, ку ће су за па ли ли, а 
Ср би су жи ви из го ре ли.

54 AВ, Ф. 562, 3.1.1.2 (до ку мент ни је ну ме ри сан, у до си јеу се на ла зи по сле ли ста 
591).

55 Цен трал на уста но ва не мач ке вој но о ба ве штај не слу жбе (Упра ва ино стран
ство/Од бра на, Amt Au sland/Ab we hr). Аб вер је био у са ста ву Вр хов не ко ман де коп
не не вој ске (Ober kom man do des He e res, скра ће но: OKH) и био је под ре ђен ње го вом 
Оба ве штај ном (I ц) оде ље њу.

56 Вр хов на ко ман да не мач ких ору жа них сна га, Вер мах та (Ober kom man do der 
We hr macht, скра ће но OKW).

57 K.O. скра ће но од Kri eg sor ga ni sa tion (рат на ор га ни за ци ја), уста но ве Аб ве ра 
у не у трал ним зе мља ма или не мач ким са ве зни ца ма. К.О. За греб (ка сни је: Ab we hr
stel le, скра ће но: Ast.) je би ла цен трал на уста но ва Аб ве ра у НДХ.

58 Не мач ка Вој на ко ман да у гра ду Са ра је ву (Stad tkom man dan tur).
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Пре да ти
го спо ди ну
Ше фу
Упра ве 
ино стран ство/Аб вер
(та ко ђе за З. Л.)

Пот пи сао
Бик нер

За тач ност:59

Не ко ли ко дру гих Ср ба је истом при ли ком одво
је но, би ло стре ља но. Као по твр да при ла же се 
де вет фо то гра фи ја.

Ге не ралпот пу ков ник Лак са60, као спе ци јал ни 
опу но мо ће ник по глав ни ка, у при ло же ном из ве
шта ју по твр ђу је овај до га ђај. Он је из дао на ред
бу да се по чи ни о ци ухап се и стре ља ју.

У из ве шта ју за 718. пе ша диј ску ди ви зи ју61, ко
ман дант 738. пе ша диј ског пу ка ука зу је на то да 
се ова квим на си љи ма ста нов ни штво под сти че 
на уста нак; и на кра ју по но во ће не мач ки вој ник 
мо ра ти да бу де од го во ран за по сле ди це.

Та ко ђе и К.О. За греб за сту па ми шље ње да су 
уста шка уби ја ња и па ље ња је ди ни узрок за по
крет устан ка у Бо сни и Хер це го ви ни.

Ју го сла ви ја (D)62

59 Сле де озна ке ра зних оде ље ња и уста но ва Аб ве ра и Вер мах та ко ји ма је до
ку мент упу ћен. 

60 Ге не рал Вла ди мир Лак са (La xa), у то вре ме је био за по вед ник бо сан ског и 
ја дран ског ди ви зиј ског под руч ја коп не не вој ске НДХ; Tko je tko u NDH, 231–232 (M. 
Po jić i M. Ru pić).

61 Је ди ни це 718. пе ша диј ске ди ви зи је под ко ман дом ге не ралпот пу ков ни ка 
Јо ха на Форт не ра (Jo hann Fort ner), би ле су углав ном ста ци о ни ра не у ис точ ној Бо сни, 
али јој је се ди ште би ло у Ба њалу ци. Ди ви зи ја је би ла под ре ђе на Ви шој ко ман ди 65, 
са се ди штем у оку пи ра ној Ср би ји.

62 Ру ко пи сна забе ле шка.



90

Бр. 11

КА ПЕ ТАН ХЕФ НЕР ИЗ ВЕ ШТА ВА 5. НО ВЕМ БРА 1941. ДА ЈЕ ДО
БИО РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈУ БО САН СКО ХЕР ЦЕ ГО ВАЧ КИХ МУ СЛИ МАН
СКИХ ПР ВА КА И ПРЕ НО СИ МИ ШЉЕ ЊЕ О ОКОЛ НО СТИ МА 
ДО НО ШЕ ЊА РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈЕ, О УЗРО ЦИ МА И ПО СЛЕ ДИ ЦА МА 
МА СОВ НИХ ПО КО ЉА СР БА И ПО ТРЕ БИ АУ ТО НО МИ ЈЕ БО СНЕ 
И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ.63

Ар тур Хеф нер64

Ка пе тан 
Сва чи ћев трг 3
За греб.

Об ја шње ња уз, на не мач ки пре ве де ну при ло же ну Ре зо лу ци ју  
бо сан скохер це го вач ких му сли ма на од 12. ок то бра 1941. 

Ре зо лу ци ја ми је пре да та на хр ват ском је зи ку од стра не јед ног ви
ђе ни јег му сли ма на, ко ји, ка ко бих од мах же лео да кон ста ту јем, не при
па да оном ма лом бро ју му сли ман ских ин те лек ту а ла ца ко ји се на ци о
нал но из ја шња ва ју као Хр ва ти, већ од вај ка да за сту па ју ста но ви ште да 
се про блем Бо сне и Хер це го ви не, с об зи ром на спе ци фич ност ње ног 
станов ни штва, трај но мо же ре ши ти са мо на осно ву са мо у пра ве ових 
зе ма ља, она ко ка ко је у окви ру Ау строУгар ске мо нар хи је већ по сто ја ло.

Пот пи сни ци Ре зо лу ци је до ду ше из ја вљу ју ка ко го во ре као хр ват
ски му сли ма ни, но ово се, ка ко ми се пре до ча ва, до го ди ло са мо из 
так тич ких раз ло га, да не би за пра во би ли при ка за ни као др жав ни 
не при ја те љи, на кон што је уста шки ре жим му сли ма не, без да су их 
пи та ли, на осно ву соп стве не ап со лут не мо ћи, озна чио као „Хр ва те 
ислам ске ве ро и спо ве сти”, иа ко ни је дан ра зу ман чо век ко ји је упо знат 
с при ли ка ма, не мо же да сум ња у то да су му сли ма ни у Бо сни и Хер

63 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 8–11.
64 Ка пе тан у пен зи ји Ар тур Хеф нер (Art hur Höffner) је био офи цир за тран спорт 

из са ста ва осо бља Не мач ког ге не ра ла у За гре бу Ед мун да Глај зеа фон Хор сте на уа и 
је дан од ње го вих нај бо љих из ве сти ла ца. Ви де ти: Zbor nik do ku me na ta i po da ta ka o 
na rod no o slo bo di lač kom ra tu na ro da Ju go sla vi je, tom XII, knj. 1, Do ku men ti Ne mač kog 
raj ha, Be o grad: Voj no i zda vač ki za vod, 1973, 46, nap. 6; Ви де ти и из ве штај ка пе та на 
Хеф не ра од 27. ав гу ста 1941. о зло чи ни ма уста ша над Ср би ма; н. д., 328–330.
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це го ви ни због сво је ре ли ги је и крв ног ути ца ја Осман ли ја још пре ви
ше ве ко ва по ста ли одво је на ет нич ка на ци о нал на гру па, иа ко су мо жда 
њи хо ви пре ци за и ста не ка да би ли Хр ва ти или Ср би. Чак и ако се по
је дин ци и осе ћа ју као Хр ва ти или Ср би, ра ди се са мо о из у зе ци ма. 
Ре кав ши ово по но во се вра ћам на по ла зну те му.

На ме ра да се за у зме став про тив не чу ве ног на си ља, ко је су уста ше 
про у зро ко ва ле сво јим пљач ка шким и уби лач ким де ли ма ко ји су, ка ко 
у од но су на обим та ко и на стра хо те, бес при мер ни у исто ри ји бал кан
ских на ро да, по сто ја ла је код му сли ма на још пре ви ше ме се ци, но јед на 
чи сто по ли тич ка ре ак ци ја про тив кри вич них де ла уста ша се, у по гле
ду по сле ди ца ко је се мо гу оче ки ва ти, во де ћим лич но сти ма чи ни ла 
ису ви ше опа сном. Ко нач но, уса гла си ли су се у то ме да ак ци ја от поч не 
са му ха ме дан ским све штен ством на че лу, то бож под зе ле ном за ста вом 
Про ро ко вом, ка ко би не ка евен ту ал на кон тра ак ци ја уста ша мо гла да 
на и ђе на по зна ти вер ски фа на ти зам ши ро ких сло је ва му сли ман ског 
ста нов ни штва.

Ина че уо ча ва се да се Ре ис Уле ма,65 као вер ски66 по гла вар ов да
шњих му сли ма на, ни је ста вио на че ло пот пи сни ка. Об ја шње ње за ово 
је у чи ње ни ци да је Ре ис Уле ма Спа хо67 свој ви со ки по ло жај сво је вре
ме но до био са мо због по ли тич ког по ло жа ја свог бра та, по кој ног ми
ни стра др Спа хе, и то про тив но во љи бо сан ских му сли ма на, ко ји су 
га сма тра ли мо рал но не до стој ним да вр ши ову ви со ку све ште нич ку 
ду жност.68

Ка ко се из при ло же не Ре зо лу ци је мо же ви де ти, исту као пр ви 
пот пи су је Ха џи Мех мед Ха џић, пред сед ник „ЕлХи да ја”, ор га ни за ци је 
му ха ме дан ског све штен ства. Он је сво је сту ди је ап сол ви рао на нај по
зна ти јој му ха ме дан ској ви со кој шко ли, Уни вер зи те ту у Ка и ру, оце њен 
је као чо век из у зет но би стре гла ве, а упао је у очи ти ме што је у Ка и ру 
у го во ри ма јав но на сту пао про тив угње та вач ког си сте ма Ен гле за.

Што се ти че са др жа ја Ре зо лу ци је, тре ба на по ме ну ти да се њо ме не
дво сми сле но и бес ком про ми сно зах те ва ли кви да ци ја уста шког си сте ма.

И то што су се му сли ма ни, ко ји су, од ка да на Бал ка ну ви ше ни су 
на вла сти, ипак увек би ли опор ту ни сти, у ова ко јед ној де ли кат ној 

65 Ре исул уле ма.
66 У ори ги на лу: kir chlic he, цр кве ни.
67 Фе хим Спа хо.
68 То се ве ро ват но од но си на чи ње ни цу да је он био ал ко хо ли чар; D. Su šić, Pa

rer gon, 23.
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по ли тич кој си ту а ци ји од лу чи ли да от кри ју сво је кар те, мо ра се да кле 
овој чи ње ни ци по кло ни ти ве ли ка па жња, јер би без у мље уста шког 
ре жи ма мо гло оти ћи то ли ко да ле ко да се на Ре зо лу ци ју од го во ри на
си љем про тив му сли ма на, уто ли ко пре што се, пре ма са оп ште њу мог 
из во ра, за њу сад у це лој Бо сни и Хер це го ви ни при ку пља ју пот пи си. 
Јед ним не про ми шље ним ко ра ком уста шке вла де би, пак, по ли тич ка 
си ту а ци ја ка ко у Хр ват ској та ко и у Ср би ји за Рајх мо гла да по ста не још 
не по вољ ни ја не го што је то ио на ко слу чај.

Му сли ма ни су у Ре зо лу ци ји ина че по ку ша ли да уче шће му сли
ман ских еле ме на та у не де ли ма уста ша при ка жу ма њим не го што је то 
за и ста био слу чај. Тач но је ме ђу тим, да за и ста ви ђе ни ји му сли ма ни са 
тим ни шта ни су има ли. С дру ге стра не, у об зир се мо ра узе ти и то да 
је му сли ман ска све ти на у Бо сни из у зет но број на. Ово се по ја шња ва 
чи ње ни цом су од свих гру па на ро да ко ји жи ве у Бо сни и Хер це го ви ни, 
му сли ма ни нај ви ше под ло жни де ге не ра ци ји, што се пре све га мо же 
до ве сти у ве зу с тим да њи хо ва за јед ни ца ни је усло вље на по ре клом по 
кр ви, већ се за сни ва на ре ли ги о зним осно ва ма, због че га је му сли ман
ски еле мент, ко ји је ве ћи ном био из вор но сло вен ског по ре кла, то ком 
тур ског пе ри о да мно го ви ше био из ло жен не здра вом ме ша њу кр ви са 
ори јен тал ним хор да ма ко је су про ди ра ле на Бал кан, не го што је то био 
слу чај са Ср би ма и Хр ва ти ма. Још је дан узрок де ге не ра ци је му сли ма на 
је ен дем ски си фи лис, јер бор бу про тив ње га ја ко оте жа ва ју оби ча ји 
ко ји су по ве за ни са му ха ме дан ском ре ли ги јом.

Де ге не ра ци ја му сли ма на очи ту је се и у ма њој спо соб но сти при вре
ђи ва ња, ко ја ко нач но до во ди до про ле те ри за ци је са свим ње ним по сле
ди ца ма. То да, ме ђу тим, чак и ова му сли ман ска ру ља са ста вље на од 
про ле те ра ни у ком слу ча ју ни је по че ла са уби стви ма са ма од се бе, до
ка зу је већ и са ма окол ност да је ста нов ни штво на овим те ри то ри ја ма 
увек би ло ми ро љу би во и да је Бо сна и Хер це го ви на, за хва љу ју ћи па ци
фи ка ци ји оства ре ној то ком че ти ри де це ни је ау стро у гар ске упра ве, била 
оце ње на у по гле ду си гур но сти жи во та и имо ви не као ге не рал но мно го 
по вољ ни ја не го мно ге ци ви ли зо ва не зе мље Евро пе. Чак и срп ски ре жим 
ко ји је тра јао пре ко две де це ни је, а ко ји је ра ни је узор но упра вља ње 
Бо сном и Хер це го ви ном ско ро у пот пу но сти уни штио, по без бе до но
сне при ли ке ни је имао ни ка квог штет ног ути ца ја вред ног по ме на.

Тек је на уста шком ре жи му би ло да на овим те ри то ри ја ма рас плам
са жи во тињ ски на гон ску окрут ност и по хле пу свих еле ме на та ко ји су 
се осе ћа ли ма ње вред ним и да их узме у сво ју слу жбу.
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Сто га је ап со лут но оправ да но ка да се у Ре зо лу ци ји ис ти че да му
сли ма ни не сно се ни ка кву кри ви цу у то ме што чак ни ру ља ислам ске 
ве ро и спо ве сти, на кон што су ве ли ко ду шно би ли снаб де ве ни оруж јем, 
му ни ци јом и уни фор ма ма, ни је одо ле ла ис ку ше њу да ис ко ри сти по
ну ђе ну при ли ку за пљач ку и уби ство без ика кве опа сно сти, овој ру љи 
је, пак, кроз по зи ве ми ни стра др Бу да ка и мно гих дру гих уста шких 
во ђа пре ко ра ди ја, да вр ше про гон Ср ба као па три от ску оба ве зу све до 
њи хо вог ис ко ре њи ва ња, да ва но за ово чак и по ми ло ва ње.

Ко ло во ђе за зло чи не по чи ње не над срп ским ста нов ни штвом Бо
сне и Хер це го ви не, по на во ди ма мог му сли ман ског из во ра, углав ном 
су би ли Хр ва ти ко ји су до ла зи ли са стра не, из Ли ке, са Кор ду на и са оних 
под руч ја Хер це го ви не ко ји су би ли на се ље ни ка то ли ци ма. Ови по след њи 
су под ути ца јем фра ње вач ког ре да ко ји је на овим под руч ји ма по ли
тич ки во де ћи, а ко ји је ра ни је увек сма тран то ле рант ним, но тре нут но 
он упра во сма тра да је ње го ва хри шћан ска ми си ја да се ис ко ре ни срп
ство, чак и у оним слу ча је ви ма где су већ би ли из ну ђе ни ма сов ни пре
ла сци Ср ба у ка то лич ку цр кву.69

Ме ђу ко ло во ђа ма ко ји су се ис ти ца ли на ро чи том окрут но шћу, 
на ла зи ли су се ја ко че сто и уста ше из ре до ва уста шког по глав ни ко вог 
те ле сног ба та љо на,70 при че му су ми не ки од њих по и мен це на ве де ни. 
Је дан од њих је у сред бе ла да на у бол ни ци у Ба ња Лу ци по чи нио ужа
сно уби ство над јед ним му сли ман ским хо џом ко ји је од пре из ве сног 
вре ме на по лу део, при че му га је ис тр гао из ру ку ње го вих чу ва ра, ба цио 
на зе мљу и но га ма из га зио до смр ти. Мах ни тост хо џе очи то ва ла се 
на и ме, из ме ђу оста лог и у то ме, што је ви као „жи вио краљ Пе тар”, због 
че га су га на кра ју да би из бе гли ин ци ден те од ве ли у бол ни цу. Ка да је 
уста ша чуо хо џи не по ви ке, на ср нуо је, упр кос свим об ја шње њи ма слу
ча ја од стра не чу ва ра, на ње га и убио је умо бол ног чо ве ка.

Име овог уста ше је Јо со Ба бић, он при па да те ле сном ба та љо ну 
по глав ни ка и остао је не ка жњен иа ко су ви ђе ни ји му сли ма ни под не ли 
ту жбу и иа ко је уче шће му ха ме дан ског ста нов ни штва Ба ња Лу ке у овом 
слу ча ју при ли ком са хра не хо џе де мон стра тив но до шло до из ра жа ја.

69 M. Ko lja nin, Pre ve ra va nje Sr ba u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj, 46–56.
70 По глав ни ко ва тје ле сна бој на, уста шка је ди ни ца под ре ђе на ди рект но во ђи 

(по глав ни ку) НДХ Ан ти Па ве ли ћу; A. Ob ho đaš, M. Wer has, B. Di mi tri je vić, Z. De spot, 
Us taš ka voj ni ca. Oru ža na si la Us taš kog po kre ta u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj 1941.–1945 
(pr va knji ga, tra vanj 1941. – ru jan 1943), Za greb: In fi ni tus, 2013, 251–259.



94

Окрут ност са ко јом су под вођ ством уста ша вр ше на уби ства у 
Бо сни и Хер це го ви ни пре ва зи ла зи, по из ве шта ва њу мог из во ра, све 
оно што је до сад за бе ле же но у кр ва вој исто ри ји бал кан ских на ро да. 
Од стре ља ња се бр зо од у ста ло, јер се то сма тра ло тра ће њем му ни ци је. 
Због то га су ода бра не дру ге вр сте смр ти. Та ко су љу ди јед но став но 
кла ни као жи во ти ње. У дру гим слу ча је ви ма на хи ља де љу ди по сла то 
је на дру ги свет та ко што би им ло ба ње че ки ћи ма или се ки ра ма би ва ле 
раз би ја не. Че сто су љу ди уте ри ва ни као сто ка у ку ће, ам ба ре и шта ле, 
ко је су па ље не а љу ди су оста вља ни да умру у пла ме ну. Код Бо сан ског 
Пе тров ца, где је до ак ци је Ита ли ја на уна о ко ло не по ко па но ле жа ло 
пре ко 8.000 ле ше ва, око тра го ва спа ље ног сто га се на 70 угље ни са них 
ле ше ва је про на ђе но да ле же сву да уна о ко ло, а ка ко је мо гло да се ви ди, 
они су жи цом би ли ве за ни за стог се на и па ље њем истог стра да ли су на 
ло ма чи. До га ђа ло се да су родитељи сво ју ма лу де цу, не би ли их спа си ли, 
пу шта ли да скли зну кроз про зо ре ку ћа у пла ме ну, ко је су би ле оп ко
ље не од стра не уста ша. Ме ђу тим, уста ше су до но си ле ви ле за се но и 
ђу бри во, на ба да ле су де цу на њих и уба ци ва ли их на траг у пла мен. 
Је два да се мо же уоп ште за ми сли ти та ква јед на окрут ност, пред ко јом 
би се и не љу ди ужа сну ли, а чак су им и цр кве слу жи ле за то да се у њих 
уте ра ју љу ди по пут сто ке и да се та мо уби ју.

На све ово мој из вор ин фор ма ци ја је при ме тио: „И све се ово де
ша ва ло у два де се том ве ку у јед ној зе мљи, ко ју су оку пи ра ле ору жа не 
сна ге оних две ју ве ли ких си ла ко је хо ће да бу ду га ран ти јед ног бо љег 
мо рал ни јег но вог по рет ка на овом кон ти нен ту и ко је за оства ре ње овог 
ци ља жр тву ју нај бо љу крв сво јих на ро да.”

Број жр та ва ма са кра над Ср би ма про це њу је се на 350.000 до 400.000 
љу ди а број оних на му сли ман ској стра ни као жр тве срп ске кон тра
ак ци је про це њу је се на око 40.000 љу ди. У то ку је ак ци ја ка ко са срп ске 
та ко и са му сли ман ске стра не, при ку пе ста ти стич ки по да ци о бро ју 
жр та ва. При то ме се мо ра узе ти у об зир да је то ком ове зи ме још без
број хи ља да љу ди пре пу ште но смр ти од хлад но ће и гла ди, ко ји без 
хле ба и кро ва над гла вом као из бе гли це лу та ју по шу ма ма или око 
сво јих спа ље них кућ них пра го ва.

Ако се ово, с не мач ке стра не, озна чи као не срећ не по сле ди це јед не 
ре во лу ци је и ако се на сто ји да се ства ри та ко пред ста ве да се што се 
Ср ба ти че ра ди о уста нич кој ге ри ли и ко му ни сти ма ко је су уста ше 
уби ле за то што се ни су хте ли по ко ри ти но вом по ли тич ком по рет ку 
у Хр ват ској, ово је или све сна не и сти на или се пак ра ди о жа ло сном 



95

не при зна ва њу чи ње ни ца, ко је не мач ки на род не мо же осло бо ди ти од 
ње го ве од го вор но сти пред исто ри јом. Из ван сва ке је сум ње да би про
ме на ре жи ма у Хр ват ској про те кла без по ме на вред не жр тве у кр ви да 
во ђе уста шког по кре та ни су про гла си ле се зо ну ло ва над до ма ћим срп
ским ста нов ни штвом. 

На и ме, ни у Ср би ји не би до шло до уста на ка у то ли ком оби му, 
ко ји ма је ко му ни сти ма да та при ли ка да исте ис ко ри сте у сво је свр хе, 
да уста ше без број хи ља да ов да шњих Ср ба ни су та мо уз од у зи ма ње њи
хо ве имо ви не као про сја ке де пор то ва ле, а још ве ћи број њих про те ра ле 
пре ко гра ни це на Дри ни.

Пре у зи ма ње вла сти од стра не уста шког ре жи ма у Хр ват ској ни је 
про ис те кло из јед не ре во лу ци о нар не иде је, чи ја је по бе да из во је ва на 
кроз бор бу, већ је ово нео че ки ва ни и је два пред ви ђе ни ре зул тат без
ум ног чи на бе о град ске пу чи стич ке вла де од 27. мар та 1941. го ди не и 
ре ак ци је не мач ког Рај ха ко ја је усле ди ла као по сле ди ца ово га, а што је 
во ђа ма уста шког по кре та омо гу ћи ло да без зна чај ни је по др шке, за у зму 
ме ста у ми ни стар ским фо те ља ма.

И уме сто да се сад при хва те да ор га ни зу ју др жа ву ко ју им је Рајх 
по кло нио, те да ста нов ни штво кроз соп стве ни до бар при мер при до би
ју за иде ју јед не но ве за јед ни це на ро да на европ ском про сто ру ко ја је 
за сно ва на на со ци јал ној осно ви, уста шке во ђе су згра би ле при ли ку да 
пре ма ов да шњим Ср би ма, ко ји су на пот пу но исти на чин као и Хр ва ти 
би ли мно го стру ко угње та ва ни од стра не бе о град ског ре жи ма, на па кле
ни на чин ис ка ле сво ја го ди на ма на го ми ла ва на осе ћа ња мр жње, на кон 
што су то ком две де це ни је би ли ису ви ше ве ли ке ку ка ви це и не спо соб ни 
да у му шкој бор би сво је срп ске угње та че на те ра ју на дру гу стра ну Дри
не и дра же им је би ло да као еми гран ти из си гур но сти ино стран ства 
не ду жне пут ни ке на же ле зни ци или ко ри сни ке јав них те ле фон ских 
го вор ни ца оте ра ју на дру ги свет под ме та њем под му клих па кле них 
ма ши на као ма ни фе ста ци је свог „на ци о нал ног про те ста” усме ре ног 
про тив срп ског на си ља.

Ре зул та ти сед мо ме сеч не уста шке вла да ви не на свим су под руч ји
ма по ра жа ва ју ћи. Пре све га због ра за ра ња сва ког прав ног по рет ка, она је 
про у зро ко ва ла мо рал ну кри зу, ка кву исто ри ја хр ват ског на ро да ни кад 
до сад ни је по зна ва ла. У не до стат ку при ста ли ца, уста шки по крет је не 
би ра ју ћи за хва тао из та ло га на ро да и у сво јим ре до ви ма пру жао уто
чи ште це ло куп ном кри ми нал ном ми љеу зе мље, ко ји је већ при сво јио 
из вр шну по ли циј ску власт. При стој но ста нов ни штво је на са ди стич ки 
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на чин и са пот пу но истим ме то да ма ти ра ни са но, као што је то слу чај 
код бољ ше ви ка, ко је су уста ше са мо још пре ва зи шле по пи та њу не
вред но ва ња љу ди, с об зи ром на то да они са ми не при зна ју ау то ри тет 
сво јих соп стве них во ђа и да су отво ре ни анар хи сти.

Иа ко се уста шки ре жим из спољ но по ли тич ких раз ло га по др жа ва 
од стра не вла де Рај ха, ни ово му ни шта не ће по мо ћи јер из ван је сум ње 
да ће у ха о су, ко јег је због пљач ке и уни шта ва ња вред но сти про у зро
ко вао у еко ном ском жи во ту зе мље, без на де жно про па сти.

На вла ди Рај ха је да по мо гућ но сти пре кра ти ве ли ке му ке ве ћи не 
ста нов ни штва ове зе мље, од стра не не љу ди те ро ри са не, та ко што ће 
ис прав но спо зна ти пра во чи ње нич но ста ње и ме ре ко је се бу ду на осно
ву то га по ка за ле као нео п ход не. Да се ово до го ди пре не го што се ве лико 
по ве ре ње, ство ре но 10. апри ла 1941. го ди не, и ве ли ко по што ва ње, које 
је не мач ки на род у нај ши рим сло је ви ма дру штва ове зе мље чак и код 
мно гих Ср ба ужи вао, сро за на ну лу, им пе ра тив је већ и с об зи ром на 
вођ ство на ко је Не мач ка по ла же пра во у но вој Евро пи.

Осим не ко ли ко об ја шња ва ју ћих при ло га с мо је стра не, у гор њим 
на во ди ма сам углав ном пре но сио са мо ми шље ња и ин фор ма ци је мог 
му сли ман ског по ве ре ни ка, ко је ло гич но ни сам био у ста њу да оспо рим. 

За греб, 5. но вем бар 1941.–
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Бр. 12

КА ПЕ ТАН ХЕФ НЕР ИЗ ВЕ ШТА ВА СЛУ ЖБУ НЕ МАЧ КОГ ГЕ НЕ РА ЛА 
У ЗА ГРЕ БУ 10. НО ВЕМ БРА 1941. О ОД НО СУ ИЗ МЕ ЂУ ХР ВАТ СКИХ 
ОРУ ЖА НИХ СНА ГА И УСТА ШКИХ ЈЕ ДИ НИ ЦА, ФА ВО РИ ЗО ВА
ЊУ УСТА ША, ЊИ ХО ВОЈ СЛА БОЈ БОР БЕ НОЈ ВРЕД НО СТИ И УСТА
ШКИМ ПО КО ЉИ МА СР БА КАО ЈЕ ДИ НОМ УЗРО КУ УСТАН КА.71

Ар тур Хеф нер За греб, 10. но вем бар 1941.
Ка пе тан Сва чи ћев трг 3.

Слу жба Не мач ког ге не ра ла у За гре бу.

Пред мет: При ли ке у хр ват ским ору жа ним сна га ма.72

Као што се већ при ли ком об ја ве за кон ске уред бе о ства ра њу уста
шке ми ли ци је73 мо гло оче ки ва ти, ри ва ли тет са овом при ви ле го ва ном 
вој ном ин сти ту ци јом уста шког по кре та по стао је, у но вим хр ват ским 
ору жа ним сна га ма, не пре мо сти ва пре пре ка за раз вој јед ног по жр тво
ва ног вој нич ког ду ха вољ ног да пре у зме од го вор ност.

Пред у сло ви за ово су у овим ору жа ним сна га ма већ са ми по се би 
оте жа ни ти ме што је офи цир ски кор с јед не стра не са ста вљен од ста
рих, ма хом од сво је про фе си је ма ње или ви ше оту ђе них офи ци ра бив ше 
ау стро у гар ске ар ми је, а са дру ге стра не од мла ђих офи ци ра бив ше 
ју го сло вен ске вој ске ко ји су од го је ни у са свим дру гом ду ху, те је због то га 
по све хе те ро ге на. Уто ли ко би би ло ва жни је да вр хов на ко ман да хр ват
ских ору жа них сна га пре ду зме све што је мо гу ће ка ко би се пре мо сти
ле су прот но сти кроз по ма га ње у раз во ју јед ног је дин стве ног хр ват ског 
ар миј ског ду ха у офи цир ском ко ру и у тру па ма. За ово је, у пр вом ре ду, 
би ло нео п ход но да се за но ве ору жа не сна ге у др жа ви обез бе ди у на ро
ду оп ште по што ва ње ко је је нео п ход но за ис пу ње ње њи хо вих за да та ка.

71 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 12–13. 
72 Ви де ти: M. Co lić, Ta ko zva na Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska, Be o grad: Del tapress, 

1973; N. Ba rić, Ustroj kop ne ne voj ske do mo bran stva Ne za vi sne dr ža ve Hr vat ske 1941.–1945, 
Za greb: Hr vat ski in sti tut za po vi jest, 2003.

73 Ра ди се о уста шким је ди ни ца ма ор га ни зо ва ним у уста шку вој ни цу (вој ску); 
ви де ти: A. Ob ho đaš i dr., Us taš ka voj ni ca, knj. 1–2; B. Di mi tri je vić, Us taš ka voj ska Ne za
vi sne Dr ža ve Hr vat ske 1941–1945, Be o grad: In sti tut za sa vre me nu isto ri ju, 2016.



98

У ства ри, де ша ва се, ме ђу тим, упра во су прот но. И док се у штам пи 
на ши ро ко при ча о пот пу но не бит ним бор бе ним деј стви ма ми ли циј ских 
фор ма ци ја про тив уста ни ка у Бо сни, и док се па ли при пад ни ци ми ли
ци је ве ли ча ју, јав ност ни ка да ни шта не чу је о де ли ма вој ске, ко ја пак, 
ка ко се са мо у упу ће ним кру го ви ма са мо зна, прак тич но но си ком пле
тан те рет бор би, с об зи ром на то да уста шке фор ма ци је ви ше во ле да по 
мо гућ но сти из бег ну сва ку опа сност и свој глав ни за да так ви де у то ме 
да не на о ру жа не, од но сно раз о ру жа не Ср бе уби ја ју.

Уста шка ми ли ци ја је већ ви ше пу та по чи ни ла из да ју та ко што је 
код бли ске опа сно сти на пу шта ла свој бор бе ни сек тор у сред но ћи, а 
да ни је оба ве сти ла обли жње де ло ве вој ске, чи ме је уста ни ци ма омо
гу ће но да из вр ше на па де с бо ка и оп ко ља ва ње, што је вој ним тру па ма 
про у зро ко ва ло знат не жр тве у по гле ду мр твих и ра ње них.

То да је не ка жње но мо гло до ћи до та ко срам них де ла уста шке 
ми ли ци је, мо же да се под ве де под то, што се она ни ка да не пот чи ња ва 
ко ман ди вој ске, с об зи ром на то да је је ди но за по глав ни ка ре зер ви са но 
пра во рас по ла га ња и на ре ђи ва ња ми ли ци ји. Уста шка ми ли ци ја чак ни 
на ред бе мар ша ла Ква тер ни ка не из вр ша ва, ма ко ли ко он ин си сти рао 
на то ме да је име но ван за „Крил ни ка” тј. ми ли циј ског ге не ра ла и ма ко
ли ко он ову ти ту лу ви ше це нио не го свој по ло жај мар ша ла.

Кад се ге не рал Ма рић74 у свом свој ству ше фа ге не рал шта ба хр ват
ске вој ске тру дио да, у ци љу под сти ца ња тру па ко је су у бор ба ма, учи ни 
да њи хо ва по себ на за ла га ња бу ду на гра ђе на пу тем јав ног при зна ња у 
штам пи, ово је од стра не мар ша ла Ква тер ни ка од луч но од би ја но, а он је 
чак дао да се на ред ба, ко ју је ње гов шеф ге не рал шта ба из дао тру па ма о 
при ла га њу и сла њу ре гу лар них ли ста гу би та ка, ану ли ра иза ње го вих леђа.

Ово у до вољ ној ме ри до ка зу је да мар шал Ква тер ник, ко ји по се ду
је нео б у зда но ча сто љу бље, али не и спо соб ност за то да бу де и вој ник 
и по ли ти чар у јед ној осо би, на мер но по ти ску је све, што би мо гло да 
по диг не углед вој ске и да до при не се то ме да јав ност спо зна ка ко је 
вој ска та, а не ми ли ци ја, чи ји вој ни ци мо ра ју да про ли ва ју сво ју крв и 
да ју сво је жи во те да би се по ра зио уста нак, ко ји је су штин ски де ло уста
шког по кре та, с об зи ром на то да је до устан ка до шло са мо због ма сов них 
уби ста ва по чи ње них над до ма ћим не на о ру жа ним Ср би ма од стра не 
уста шких хор ди.

74 Ге не рал Ау густ Ма рић је та да био ру ко во ди лац Глав ног шта ба (Глав ног сто
же ра) Ми ни стар ства до мо бран ства; Tko je tko u NDH, 256 (M. Рo jić).
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И то што под ова квим окол но сти ма бор бе ни дух хр ват ских тру па 
ан га жо ва них у Бо сни из да на у дан опа да, за и ста им се не мо же за ме
ри ти, па ипак од ових вој ни ка се тра жи не са мо да умру као не по зна ти 
ју на ци већ и да као та кви умру не по ме ну ти.

Чи ни ми се од ва жно сти да ову слу жбу из ве стим о мо мен ту, где 
у свр ху па ци фи ка ци је Бо сне не мач ким ору жа ним сна га ма у ве ли кој 
ме ри пред сто ји са деј ство са хр ват ским тру па ма.

По сто је и ја сне ин ди ци је о то ме да вођ ство уста шког по кре та, укљу
чу ју ћи и мар ша ла Ква тер ни ка, не ма по ве ре ња у хр ват ску вој ску. С дру
ге стра не, ме ђу тим, и др жав но ру ко вод ство, осим ре ак ти ви ра ња јед ног 
зна чај ног бро ја офи ци ра ко ји су за слу жбу у ору жа ним сна га ма пот пу
но не при клад ни, ни шта ни је ура ди ло ка ко би си оси гу ра ло сим па ти је 
и по слу шност вој ске.

За ан та го ни зам да нас, ко ји, чак и ако је при кри вен, по сто ји из ме ђу 
ору жа них сна га и уста ша, без сум ње су кри ви ови по след њи, с об зи ром 
на то да су они ти, ко ји су на мет ну ли да тру пе но се глав ни те рет бор бе 
ко ју су они иза зва ли, а још им се за то уста ше и под сме ва ју.

Ова слу жба ће би ти упо зна та с тим, да је мар шал Ква тер ник, упр кос 
су прот ним са ве ти ма свог ге не рал шта ба, као ло ка ци је за ко ман де кор
пу са од ре дио ме ста Си сак, Сла вон ски брод и Са ра је во, а као ло ка ци је 
за те ри то ри јал не ко ман де ме ста Пе три њу, Ба ња Лу ку и Трав ник. Као 
што се ви ди, за За греб, у ко ме је од вај ка да би ла сме ште на ви со ка вој на 
ко ман да, ни јед на ни је узе та у об зир. На кон по ста вља ња но во ство ре ног 
По глав ни ко вог те ле сног пу ка,75 у ко ју се узи ма ју са мо пот пу но по у зда ни, 
тј уста шком ре жи му ода ни еле мен ти, на ме ра је да се и бо сан ска ре ги
мен та, као по след ње те ло вој них тру па уда љи из За гре ба, јер се ви ше 
ни ово ме не ве ру је.

С об зи ром на то да су, ме ђу тим, с дру ге стра не у ми ли циј ске фор
ма ци је узи ма ни мо рал но чак пот пу но без вред ни љу ди, што про из ла зи 
већ и ода тле, што се на ко манд ним ме сти ма не пре ста но сплет ка ри те 
сто га вла да ју сва ђа и не по ве ре ње, што про у зро ку је не пре кид на ме ња
ња људ ства на во де ћим ме сти ма, те се та ко мо же са мо кон ста то ва ти 
чи ње ни ца, да се ова др жа ва не мо же осло ни ти ни на вој ску а ни на 
ми ли ци ју, због че га се мо ра ра чу на ти с опа сно шћу да ће се ова ку ћа од 
ка ра та пре ко но ћи уру ши ти и да ће на ста ти ха ос.

75 Ба та љо на (бој не).
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Бр. 13

ПРО ТЕСТ НО ПИ СМО МУ СЛИ МАН СКИХ ПР ВА КА ИЗ БА ЊА ЛУ КЕ 
ДВО ЈИ ЦИ ПРЕД СТАВ НИ КА МУ СЛИ МА НА У ВЛА ДИ НДХ 12. 
НО ВЕМ БРА 1941. У КО ЈЕМ СЕ ЖА ЛЕ НА МА СОВ НО УБИ ЈА ЊЕ И 
ПЉАЧ КУ, НА ПРО ЗЕ ЛИ ТИ ЗАМ РИ МО КА ТО ЛИЧ КЕ ЦР КВЕ КО ЈИ 
УГРО ЖА ВА И МУ СЛИ МА НЕ, ИС ТИ ЧУ ДА УСТА НАК КО РИ СТЕ 
КО МУ НИ СТИ И ТРА ЖЕ ПРАВ НУ И ИМО ВИН СКУ СИ ГУР НОСТ.76 

12. нов.[ембар] 4177

Пре вод на не мач ки про тест ног пи сма во де ћих му сли ма на из Бања 
Лу ке ко је су упу ти ли сво јим за ступ ни ци ма у хр ват ској вла ди.

Го спо ди
Др Џа фер Бег Ку ле но ви ћ, за ме ни к пред сед ни ка вла де у вла ди Не за ви
сне Др жа ве Хр ват ске

и
Инг. Хил ми ја Бе шла ги ћ, ми ни стар са о бра ћа ја, оба у За гре бу.

Го спо до ми ни стри!

Ми му сли ма ни још од по че та ка на стан ка на ше Не за ви сне Др жа
ве Хр ват ске са нај ве ћом за бри ну то шћу при ме ћу је мо ка ко од ре ђе не 
уста ше и дру ги од го вор ни и нео д го вор ни фак то ри чи не нај гру бље 
гре шке и пре сту пе. Еле мен тар на људ ска пра ва су по га же на. Си гур ност 
жи во та и имо ви не, вер ска сло бо да и сло бо да са ве сти су за је дан ве ли ки 
део ста нов ни штва ових те ри то ри ја пре ста ли да ва же.

Уби ства ду хов ни ка и оста лих во де ћих лич но сти без су да и пре
су де, ма сов но стре ља ње и му че ње че сто не ду жних му шка ра ца, же на 
и де це, ис те ри ва ње це лих по ро ди ца ма сов но из ку ће и има ња у сред 
но ћи из кре ве та у ро ку од са мо 1 до 2 са та, њи хо ва де пор та ци ја у не
по зна те кра је ве, при сва ја ње и пљач ка ње њи хо ве имо ви не, при сил но 
пре во ђе ње у ка то лич ку ве ру, све су то чи ње ни це ко је јед ног нор мал ног 
чо ве ка ис пу ња ва ју ужа сом и ко је су на нас му сли ма не из ових кра је ва 
има ле нај те жег ути ца ја.

76 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 14–17, пре вод с хр ват ског. 
77 Ру ко пи сна забе ле шка.
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Ова ква де ла и ме то де упра вља ња у на шим кра је ви ма ни ти смо 
оче ки ва ли ни ти смо же ле ли. То ком на ше бур не про шло сти ни смо се 
чак ни у нај те жим усло ви ма слу жи ли та квим сред стви ма и то не са мо 
за то што нам то ислам за бра њу је, већ и за то што смо увек би ли и је смо 
ми шље ња да та кве ме то де у сва кој др жа ви до во де до ели ми ни са ња 
јав ног ми ра и ре да и угро жа ва ју ње но по сто ја ње. По на шем ми шље њу 
та ква на си ља се не би сме ла чи ни ти чак ни про тив нај цр њег не при ја
те ља и сум ња мо да би се за оно што се код нас де ша ва ло уоп ште мо гао 
на ћи не ки при мер у исто ри ји би ло ког на ро да. 

Ре зул та ти ове по ли ти ке (уко ли ко та кви по ступ ци уоп ште мо гу да 
се на зо ву по ли ти ком) су, ка ко је сва ки ра зу ман чо век мо гао да прет
по ста ви, ужа сни. Вер ска то ле ран ци ја, ко ја је код нас у Бо сни и Хер це
го ви ни, упр кос кон фе си о нал ним по де ла ма, би ла на ви си ни, ужа сно је 
опа ла. Увре де и иза зи ва ња јед ног де ла ка то ли ка че сто су и про тив нас 
му сли ма на то ли ко узе ла ма ха да нас ово са свим озбиљ но под сти че на 
раз ми шља ње.

Од но си из ме ђу оба де ла на шег на ро да, ко ји су би ли ја ко до бри, 
са да су на пу ту да по ста ну пот пу но ло ши. Обо стра на на сто ја ња оних 
хр ват ских на ци о на ли ста, ко ји су ци ља ли на то да се ус по ста ви брат
ство из ме ђу оба де ла на ро да, а ко је је већ по ка зи ва ло до бре ре зул та те, 
са да су на пу ту да пре тр пе пот пу ни не у спех.

Је дан део ка то лич ког све штен ства ве ру је да је сад куц нуо њи хов 
час и бес кру пу ло зно ис ко ри шћа ва ово. Про па ган да за пре о бра ћа ње 
узе ла је та кве раз ме ре ко је под се ћа ју на шпан ску ин кви зи ци ју. Под 
њи хо вим при ти ском и уз то ле ран ци ју од стра не јав них ор га на, из вр
ше но је ма сов но пре о бра ћа ње хри шћа на у ка то лич ку ве ру, те су та ко 
они, ко ји ма је до тад би ла од у зе та сва ка гра ђан ска вред ност и сва ка 
на ци о нал на срод ност по би ћу, по ста ли рав но прав ни гра ђа ни и на цио
нал ни Хр ва ти и то са мо за то што су фор мал но узе ли ка то лич ку ве ру.

Рав но прав ност исла ма, ко ја се у пи са ним ре чи ма и мно гим из ја ва
ма са нај ви ших ме ста че сто ис ти че, у прак си се че сто до во ди у пи та ње. 
Пре ла зак у ислам ко ји ни ка да ни смо про па ги ра ли ни ка да ни је до био 
за шти ту као што је то да то пре о бра ћа њу у ка то лич ку ве ру. Мно ги ин
те лек ту ал ци су та кав сли чан по ку шај са да мо ра ли пла ти ти жи во том, 
као што је то био слу чај у Трав ни ку. Од ка то ли ка се че сто чу ју по грд не 
пе сме ко је вре ђа ју ре ли ги о зна осе ћа ња Му сли ма на и про ри чу им исту 
суд би ну као хри шћа ни ма /На по ме на пре во ди о ца: под „хри шћа ни” тј. 
Chri sten, у Бо сни се под ра зу ме ва ју при пад ни ци грч коис точ не цр кве, 
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на су прот то ме ка то ли ци се озна ча ва ју као „кр шћа ни” тј. они ко ји при
зна ју крст/.

Је дан део уста шке ми ли ци је и то не са мо „ди вље” уста ше већ и 
ре гу лар не, по чи ни ли су те шке из гре де и на па де не са мо про тив хри
шћа на већ и про тив му сли ма на и у на шим ре до ви ма ово је иза зва ло 
ужас. Слу чај је зи вог уби ства се о ског хо џе Ед хем ефен ди Ха џи ћа у Ба ња 
Лу ци, у сред бол нич ког дво ри шта и у сред бе ла да на, ужа сан је при мер 
ор ги ја ња по чи ње ног од стра не уста ше Јо си па Ба би ћа. Нај жа ло сни ја је 
ме ђу тим чи ње ни ца да се до да нас не зна да ли је пре ступ ник уоп ште 
био ухап шен, иа ко је ово зах те ва ло, а и дан да нас још зах те ва, це ло
куп но ста нов ни штво у Ба ња Лу ци као и сви оста ли му сли ма ни. 

Уста нак у на шим кра је ви ма, ко ји се све ви ше ши ри, по сле ди ца је 
го ре на ве де них де ла и гре ша ка. Овај уста нак но си сва обе леж ја гра
ђан ских ра то ва. Та ко ђе, и уста ни ци па ле и на звер ски на чин уби ја ју 
му шкар це, же не и де цу, ка ко би се че сто осве ти ли они ма, ко ји су за 
њи хо ву не сре ћу пот пу но не ду жни. Уста нак се сад про ши рио све до ка
пи ја на шег гра да, а ње го ве по сле ди це су све осет ни је. Наш град је већ 
био три да на без во де, не ста ши ца ма те ри ја ла за ло же ње и жи вот них 
на мир ни ца све нас ви ше при ти ска, а мо ра мо да оче ку је мо још те же 
по сле ди це.

Ко му ни сти су ис ко ри сти ли не за до вољ ство јед ног ве ли ког де ла 
ста нов ни штва и по ста ви ли се на че ло устан ка. При ли ком про го на ко
му ни ста, на ма му сли ма ни ма учи ње на је не прав да. Не ће мо да твр ди мо 
да ме ђу му сли ма ни ма по гра до ви ма не ма ко му ни ста, но ме ђу тим, због 
њих су ухап ше ни и они му сли ма ни ко ји ни ка да ни су би ли ко му ни сти, 
ако су се не га тив но из ра зи ли о ра зним учи ње ним не прав да ма. На су
прот ово ме, мно ги ка то ли ци ко ји су би ли по зна ти ко му ни сти, не са мо 
да су као та кви при кри ва ни, већ су че сто и на гра ђи ва ни раз ли чи тим 
по ло жа ји ма и уно сним и ла год ним слу жба ма.

Ис пу ња ва нас осо би том срџ бом што су они еле мен ти ко ји су иза
зва ли уста нак, у ову ак ци ју уву кли и је дан део му сли ман ског обич ног 
на ро да, због че га жа ли мо и што осу ђу је мо. По зна то нам је до вољ но 
слу ча је ва у ко ји ма су уста ше по чи ни ле кла ња и уби ства са фе сом на 
гла ви. То је би ло у Бо сан ском Но вом, где су уста ше до шле у че ти ри ка
ми о на „од пре ко” (ка то лич ки Хр ва ти с дру ге стра не Са ве, при мед ба пре
во ди о ца) са ста вље ним фе со ви ма и за јед но са му сли ман ском све ти ном 
ма сов но кла ли хри шћа не. Исто то се де си ло и у Бо сан ској Ко стај ни ци, 
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где је на исти на чин то ком јед ног да на уби је но 862 хри шћа ни на. И у 
Ку лен Ва ку фу се де ша ва ло исто, а ов де се на ро чи то срам но ис та као 
уста ша из Вр то ча, Ми ро слав Ма ти је вић. Ов де је уби је но око 950 хри
шћа на, што је уста ни ци ма да ло по во да да 6. сеп тем бра т. г. из вр ше 
осве ту, у ко јој су Ку лен Ва куф за па ли ли, а 1.365 му сли ман ских му шка
ра ца, же на и де це мо ра ло је ово пла ти ти жи во ти ма.78

По зна ти су нам слу ча је ви где су ка то лич ке уста ше на па да ле хри
шћа не уз ме ђу соб но за зи ва ње му сли ман ских име на, по пут: „Удри Му јо! 
Држ га Ху со! Па зи Ме хо!” и слич но. На ма су по зна ти и слу ча је ви где 
је хри шћа ни ма при шап ну то да смо ми му сли ма ни ти ко ји их уби ја ју 
и ко љу ка ко би их ис ко ре ни ли. Да смо Ср бе и дру ге хте ли да ис ко ре ни
мо, уби је мо и пре о бра ти мо, ово смо мо гли да ура ди мо пре ви ше ве ко
ва, док смо по се до ва ли ве ћу власт не го да нас и кад је та кав је дан зло чин 
мо гао лак ше да се оправ да.

На кон што је из ме ђу нас му сли ма на и хри шћа на иза зван та ко 
те жак ан та го ни зам, са да нас по зи ва ју као вој ни ке, да угу ши мо овај 
уста нак, при че му ми Ср бе уби ја мо а при том би ва мо уби ја ни све док 
се ме ђу соб но не уни шти мо и ис ко ре ни мо, а да не зна мо ка да ће се ово 
за вр ши ти и ко је ће по сле ди це ово до не ти. Та ко је до шло до то га да је 
ова бор ба, ко ју ми ни смо иза зва ли, то ли ко већ еска ли ра ла, да су мно га 
на ша се ла по па ље на и опљач ка на и да њи хо ви ста нов ни ци, му шкар ци, 
же не и де ца го ли и бо си, глад ни и жед ни, тра же ћи по моћ и за шти ту и 
код мо би ли са них и код до бро во ља ца, лу та ју уна о ко ло и бе же у на ше 
пре на се ље не гра до ве, та ко да је те шко да им се пру жи по моћ.

За шти та за на ше по се ли ма је са свим не до вољ на, а на ро чи то у оним 
кра је ви ма ко ји су под ита ли јан ском оку па ци јом. Та мо ита ли јан ска 
вој ска мир но по сма тра па ље ње му сли ман ских се ла, као што је то ових 
да на био слу чај у се ли ма сре зо ва Кључ, Пе тро вац и Сан ски мост, где 
по моћ не пру жа чак ни на ша вој ска.

Па ипак оно што је нај го ре: Узроч ни ци свог овог не ре да по вла че 
се у по за ди ну, па ра ди ра ју у уни фор ма ма уна о ко ло и углав ном се ба ве 
пљач ка њем срп ске и је вреј ске имо ви не. То нај бо ље ви ди мо ов де у Бања 
Лу ци, где је имо ви на исе ље них и из бе глих Ср ба и Је вре ја учи ње на из
во ром пљач ке и бо га ће ња за по је дин це, њи хо ве по ро ди це и при ја те ље. 
При том се ни је по ста вља ло пи та ње ни ти о че сти то сти и про шло сти 

78 О овим зло чи ни ма ви де ти: M. Berg holz, Na si lje kao ge ne ra tiv na si la, 129–298.
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ових ли ца, ни ти се во ди ло ра чу на о ин те ре си ма др жа ве. Струч на пред
у зе ћа да ва на су не струч ња ци ма, чак и она го ле ме вред но сти, ко ја су 
без би ло ка кве про це не по ба га тел ним це на ма и без га ран ци је да ва на 
оним љу ди ма ко ји не ма ју ни ка квих за слу га за хр ват ску др жа ву.

Ово су на ре ди ли они ко ји за ова кве од лу ке ни ка ква овла шће ња 
ни су по се до ва ли и за ово су узур пи ра ли пра ва. Ка да је за тим у ин те ресу 
јав ног мо ра ла и пра вед но сти и у ин те ре су др жа ве у Ба ња Лу ци због 
ових не ре гу лар но сти по кре ну та ис тра га, баш тај чо век је, на зах тев 
глав но окри вље них у свим овим слу ча је ви ма, по жу рио да исту ис тра
гу оме та, чо век ко ји у „По но ви” 79 (об но ва) на жа лост за у зи ма нај ви ше 
ме сто у др жа ви. Под ме та ње, да смо ми же ле ли да се до мог не мо ових 
пред у зе ћа, од ба цу је мо са огор че њем.

Го спо до ми ни стри, обра ћа мо Вам се као на шим за ступ ни ци ма у 
вла ди Не за ви сне Ре пу бли ке Хр ват ске и као пр вим са вет ни ци ма по
глав ни ка са мол бом да о све му ово ме под не се те из ве штај по глав ни ку 
и да ис ко ри сти те сав свој ути цај да се овом стра вич ном ста њу у та ко 
су ро вим вре ме ни ма ко је мо ра мо да пре жи ви мо, учи ни крај.

Овим се при кљу чу је мо сва кој ак ци ји на ших ко ја за сту па исте 
ци ље ве, а пре све га ак ци ји са ра јев ских му сли ма на од 12. ок то бра 1941. 
го ди не и за јед но са њи ма тра жи мо и зах те ва мо:

1) да се уве де ствар на си гур ност жи во та, ча сти, по се да и ве ре за 
све гра ђа не у др жа ви без би ло ка квог из у зет ка,

2) да не ду жно ста нов ни штво за и ста до би је ја ку вој ну за шти ту,
3) да се на да ље за бра ни да се пред у зи ма ју би ло ка кве ак ци је, ко је 

би по сво јој при ро ди мо гле да под стак ну на род на уста нак и про ли ва
ње кр ви.

4) да се сви крив ци, ма ка кво на си ље или кри вич но де ло да су 
по чи ни ли, без раз ли ке у по гле ду ве ро и спо ве сти ко јој при па да ју, суд ски 
по зо ву на од го вор ност и да се по за ко ни ма нај стро же ка зне, као и они 
ко ји су на ре ди ли или омо гу ћи ли та ква не де ла,

5) да за ко не спро во де са мо ре дов ни ор га ни вла сти и ре гу лар на 
вој ска,

79 Др жав но рав на тељ ство за по но ву је би ло но во ство ре на уста но ва ко ја је упра
вља ла имо ви ном уби је них или про те ра них Ср ба и Је вре ја; ви де ти: Н. Кр шља нин, 
„Прав ни ре жим не по крет но сти у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској”, у: Б. Бе го вић, З. С. 
Мир ко вић, Прав ни по ре дак Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, Бе о град: Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет, 300–305.
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6) да се спре чи сва ка вер ска не тр пе љи вост и да се они ко ји у овом 
по гле ду на чи не ма ка кав до ка зив из гред нај стро же ка зне,

7) да се они ма, ко ји су у овим не ми ри ма ни кри ви ни ду жни стра
да ли, што пре пру жи до вољ на ма те ри јал на по моћ.

Ба ња Лу ка, 12. но вем бар 1941.

Ха џи Ха физ Му ста фа Нур кић, муф ти ја у пен зи ји
Ха ки ја Бе шла гић, гра до на чел ник (брат ми ни стра са о бра ћа ја, прим.[едба])
Ха физ Идриз Ско пљак, му дриз
Инг. Су леј ман Ага Са ли ха гић, пред сед ник удру же ња ве ле по сед ни ка.
Ха сан Бег Џи нић, ра ни ји гра до на чел ник
Ха лид Бег Џи нић, пред сед ник Тр го вин ске и за нат ске ко мо ре
Др. Асим Бег Џи нић, адво кат
итд.
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Бр. 14

НА РЕД НИК БУ БЛИК ИЗ ВЕ ШТА ВА ОБА ВЕ ШТАЈ НО ОДЕ ЉЕ ЊЕ 
ВОЈ НОГ ЗА ПО ВЕД НИ КА У СР БИ ЈИ 17. НО ВЕМ БРА 1941. О ГЛАВ
НОЈ УЛО ЗИ ДР ЖАВ НОГ СЕ КРЕ ТА РА НДХ ЕУ ГЕ НА КВА ТЕР НИ КА 
У СПРО ВО ЂЕ ЊУ ТЕ РО РА НАД СР БИ МА.80

Хр ват ска81

Пре пис.

На ред ник Франц Бу блик, пре во ди лац код За по вед ни ка у Ср би ји
Ко манд ни штаб, Оде ље ње I ц.

Бе о град, 17. 11. 1941.
За Ко манд ни штаб, Оде ље ње I ц

 Из ве штај (По вер љи во)

Пред мет: Хр ват ски др жав ни се кре тар Еу ген Ква тер ник и ње гов ути цај 
на про гон Ср ба.

Јед ном не мач ком штап ском офи ци ру у За гре бу и не ким дру гим 
из во ри ма ода тле за хва љу јем за на ред ни при каз о при ли ка ма у Хр ват
ској и о ка та стро фал ној уло зи, ко ју ми ни стар по ли ци је Ква тер ник има 
у про го ну Ср ба у Хр ват ској:

И док се отац, мар шал Ква тер ник, при ка зу је као је дан са свим ча стан 
чо век и бес пре ко ран офи цир, ко ји се ни у ком слу ча ју не сме до ве сти 
у ве зу са не појм љи вим по сту па њем про тив оног де ла ста нов ни штва 
Хр ват ске ко ји се сма тра „Ср би ма”, ње гов син Еу ген се као шеф хр ват
ске без бед но сти82 озна ча ва лич но од го вор ним као ху шкач, по кре тач, 
са у че сник и по кро ви тељ ужа сног про го на Ср ба у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској. Ако се оста ре лом мар ша лу и мо же за ме ри ти не што а то је 
што тр пи да по је ди не слу жбе вла де у За гре бу по кри ва ју и то ле ри шу 
кр ва ве ор ги је њи ма под ре ђе них ор га на вој не по ли ци је и уста ша, а да 

80 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 22–25. 
81 Ру ко пи сна за бе ле шка, дру га реч je не чи тљи ва.
82 Ви де ти: D. Ko va čić, Redаrstvenooba vješ taj ni su stav Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske 

od 1941. do 1945. go di ne, Za greb: Hr vat ski in sti tut za po vi jest, 2009.
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не упо тре би свој ау то ри тет за јед но ра зум но и ху ма ни је раз ра чу на ва
ње из ме ђу Хр ва та и Ср ба. Еу ген Ква тер ник, чо век стар око 28 го ди на, 
мај стор ски уме да се пред при пад ни ци ма не мач ког Вер мах та дис тан
ци ра од ових до га ђа ја, што га на рав но не спре ча ва да иза ку ли са дâ 
од ре ше не ру ке сво јој не ра зу мљи вој мр жњи и сво јим не ра зу мљи вим 
на сто ја њи ма да уни шти све што ма кар ми ри ше на срп ство. У де сет
ко ва њу при пад ни ка пра во слав не ве ре, као и у про го ну и тла че њу истих 
он има ве ли ког уде ла. Ово ва жи и за ње го ве са у че сни ке, др жав ног 
се кре та ра за Хр ват ску, Об но ву, ди рек то ра Ро жан ко ви ћа83 и на да ље 
пу ков ни ка К. Јен дра ши ћа.84

Ди рек тор за Об но ву, Ро жан ко вић, има за да так да сву по крет ну и 
не по крет ну имо ви ну Ср ба ко ји жи ве у хр ват ској др жа ви и пра во слав них 
Хр ва та, као и имо ви ну Је вре ја, без из у зет ка за пле ни у ко рист др жа ве, 
не ка да шње вла сни ке да про те ра, ин тер ни ра или чак да утам ни чи.

Чи ни се да је за да так Еу ге на Ква тер ни ка да слој, ко јем је та ко од
у зет по сед, би ло у ло го ри ма85 или из ван њих, на сил но уни шти и да 
учи ни да с вре ме ном не ста не. Овај циљ он сле ди са та квом ис трај но шћу 
ка ква би би ла до стој на не ке пле ме ни ти је ства ри. У зло гла сним ло го
ри ма и за тво ри ма ко ји су пре те жно под ре ђе ни ми ни стру по ли ци је 
К.[ватернику], вла да нај ве ћи јад, глад и не во ља. За то че ни ци там ни ца 
и ло го ра се на нај бру тал ни ји на чин зло ста вља ју, му че и ки ње од стра
не уста ша ко ји су по ста вље ни као стра жа. Не ко ли ко при ме ра: У је дан 
за гре бач ки за твор ба чен је је дан 76го ди шњи ста рац, чи ји је син из бе
гао хап ше ње бла го вре ме ним, спон та ним бе гом. Ка ко би од оца из ну ди
ли при зна ње о тре нут ном ме сту бо рав ка си на, по сту па ло се та ко да је 
стар цу при ли ком са слу ша ња сва ки дан кље шти ма ки дан по је да но кат 
на из ме нич но са пр сти ју но гу и ру ку. Јед ној мај ци је у јед ном ло го ру 
слич ним по во дом сва ко днев но ва ђен по је дан зуб, без об зи ра на то 
што ни у пр вом а ни у дру гом слу ча ју, жа ље ња вред на ство ре ња ни су 
би ли у ста њу да да ју би ло ка кве ин фор ма ци је о ме сту слу чај ног у по
след њем тре нут ку по ку ша ног бе га њи хо ве де це. Има и Је вре ја у ло го
ри ма, ко ји жи ве у по себ ним сме шта ји ма. Ка ко по сту па ње са њи ма, 

83 Јо сип Ро жан ко вић, др жав ни рав на тељ (управ ник) Др жав ног рав на тељ ства 
за по но ву.

84 Стје пан Јен дра шић, од ју на 1941. пред сед ник По вје рен ства (ко ме са ри ја та) 
за пре у зи ма ње рат ног ма те ри ја ла; Tko je tko u NDH, 171 (М. Рo jić).

85 Ви де ти: M. Ko lja nin, “The Ro le of Con cen tra tion Camps in the Po li ci es of the 
In de pen dent Sta te of Cro a tia (NDH) in 1941”, Balсanica, XLVI, Bel gra de 2015, 315–337.
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сме штај а та ко и ис хра на Хе бре ја ца је да ле ко бо ља не го што је то слу чај 
са Ср би ма, иа ко су у ло го ру углав ном за тво ре ни они Је вре ји ко ји су у 
кон цен тра ци о ни ло гор до ве де ни због зе ле на ше ња, не по ште ња, пре ва ре 
и слич них де лик та. Пре о ста ли Је вре ји се сло бод но и нео ме та но кре ћу 
гра до ви ма Хр ват ске. За њих је про пи са но да но се са мо јед ну жу ту пло
чи цу на ле вој стра ни гру ди са озна ком „Ž”86 да би се рас по зна ва ли као 
Је вре ји.

И док бли жњи ма ин тер ни ра них Ср ба ни је до зво ље но да сво је 
су жње у ло го ру, ко ји се смр за ва ју, гла ду ју ко ји су ло ше об у че ни и има ју 
нео д го ва ра ју ћу обу ћу, снаб де ју нај по треб ни јим ства ри ма, Је вре јило го
ра ши сме ју све да при ма ју.

У Хр ват ској по сто је две вр сте ло го ра. Они за тво ре ни ци ко ји су 
нај ве ћим де лом би ли без имо ви не, до ла зе у исе ље нич ки ло гор и под ре
ђе ни су др жав ном се кре та ру Ро жан ко ви ћу. С об зи ром на то да се њима 
очи глед но ни је мо гло пу но узе ти, они се за не ку евен ту ал ну уло гу 
ту жи ла ца про тив др жа ве и по тра жи те ља за по вра ћај имо ви не не 
узи ма ју у об зир. 

Они се, ако би уо ста лом оста ли у жи во ту и пре жи ве ли не ма ле 
те шко ће у ло го ри ма, с вре ме на на вре ме на ле га лан или не ки дру ги 
на чин, про те ру ју пре ко гра ни ца Ср би је.

Дру га гру па ло го ра су кон цен тра ци о ни ло го ри, ко ји су под ре ђе ни 
си ли ми ни стра по ли ци је. Већ и сам ода бир ло гор ских чу ва ра, као ала та 
нај ви ше ин стан це, је вред но па жње. И нај бру тал ни је уста шке гла ве
ши не са са ди стич ким скло но сти ма и по трч ка ов де су се у ве ли кој сло зи 
и са рад њи про на шли. Је дан на из глед бе за зле ни миг од о зго, и већ је 
од лу че но о жи во ту та мо не ког Ср би на. Стре ља ње „при ли ком бе га” 
или „због по бу не, пру жа ња от по ра, ху шка ња” и слич но, раз ло зи су који 
се за тим на во де за смрт жр тве. У овим кон цен тра ци о ним ло го ри ма 
са ку пље ни су не ка да шњи по сед ни ци и пра во слав на ин те ли ген ци ја. 
При пи су ју им се ко му ни стич ка, или ма ка ква дру га по др жа ву опа сна 
де ло ва ња и при нај ма њем по во ду ис па љу је се ме так ко јим се жи вот 
не ког за то че ни ка, за ко га је слу чај но не ки стра ни ор ган вла сти по ка зао 
ин те ре со ва ње, на гло пре кра ћу је.

И за и ста у овим се кон цен тра ци о ним ло го ри ма во де спи ско ви с 
име ни ма, ипак, ме ђу за ро бље ни ци ма се на ла зе и они чи ја се име на не 
по ја вљу ју ни на јед ној ли сти, ни у јед ној кар то те ци ни ти спи ску. То су 

86 Од пр вог сло ва ре чи Жи дов, од но сно Је вре јин.
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они љу ди над ко ји ма је већ уна пред из ре че на смрт на пре су да. Они ви ше 
пу та ме ња ју ло го ре, све док јед ног да на не на пу сте по след њи и ви ше 
се не по ја ве ни у јед ном дру гом. Не ком са стра не се сва ко ис тра жи ва ње 
где се не срећ ник на ла зи ова квом прак сом учи ни пот пу но не мо гу ћим, 
уто ли ко пре што по чи ни о ци и они ко ји зна ју не што о то ме бри шу сва ки 
траг.

Пре за у зи ма ња да љег обал ног под руч ја Хр ват ске од стра не ита
ли јан ских тру па, у Го спи ћу87 и на остр ву Па гу на ла зио се по је дан 
кон цен тра ци о ни ло гор у ко ји ма су би ли сме ште ни до бро сто је ћи Ср би 
и њи хо ва ин те ли ген ци ја. Из ме ђу ових ло го ра али и дру гих стал но се 
од ви ја ла жи ва раз ме на за ро бље ни ка. Ко ман дант ло го ра Го спић био је 
је дан на ро чи то озло гла шен крв ник, чи ја ће окрут ност и не вред но ва ње 
људ ског жи во та сви ма они ма ко ји су има ли ту сре ћу да се из ву ку из 
овог па кла, до жи вот но оста ти у стра вич ном се ћа њу. 

Ње го ва са мо вољ ност и ау то ном ност при ли ком по гу бље ња жр та ва 
ко је су му ис по ру чи ва не, чи ни се да је и са нај ви ших хр ват ских ме ста 
до жи вље но као ве ли ко оп те ре ће ње, јер је он оте ран пред уста шки суд 
ко ји га је осу дио на смрт, чи ме је исто вре ме но је дан све док не ке бу ду ће 
оп ту жбе, ко ји је имао бо га та са зна ња и спо зна је о та да шњем по рет ку 
у Хр ват ској, укло њен са ово га све та. У сва ком слу ча ју, Го спић или Паг 
су за мно ге не срећ не и не ду жне љу де би ли крај ња ста ни ца у њи хо вим 
жи во ти ма. Овај ко ман дант ло го ра у Го спи ћу, ко ји је са ста вља чу овог 
из ве шта ја лич но био по знат, јед ног да на је са ста вио же ле знич ки тран
спорт од око 1700 за тво ре ни ка. У за тво ре не сточ не ва го не на гу ра ни су 
му шкар ци, де ца и же не – по 80 и ви ше љу ди у ва го ну и по сла ти су под 
ја ким обез бе ђе њем у прав цу остр ва Паг. Цео тран спорт на Паг, али ни 
у је дан дру ги ло гор ни ка да ни је сти гао. Цео тај тран спорт је не где на 
пу ту за у ста вљен, ва го ни су ис пра жње ни и не где у уса мље ном кра ју 
љу ди су ма шин ка ма уни ште ни.

На де се ти не хи ља да љу ди је то ком са мо не ко ли ко ме се ци на ја дран
ској оба ли и на остр ву Паг не ста ло без тра га и гла са. На кон за у зи ма ња 
ове обла сти, ита ли јан ске вој не вла сти су рас пу сти ле ло го ре ко је су хрват
ске слу жбе та мо ус по ста ви ле, а за тво ре ни ке су пу сти ле на сло бо ду.

Раз бо ри ти Хр ва ти као и дру ги објек тив ни љу ди да ју про сто ра 
сум њи да се не мо же ра ди ти са мо о же сто кој мр жњи, ко ја на дах њу је 

87 Ви де ти: Ђ. За те за ло, Ја дов но. Ком плекс уста шких ло го ра 1941, књ. 1, Бе о град: 
Му зеј жр та ва ге но ци да, 2007.
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да на шње вла сто др шце у Хр ват ској и под сти че на пот пу но уни ште ње 
Срп ства у зе мљи, већ мо ра да ов де и дру ги мо ти ви има ју пре суд ну 
уло гу. Из ра жа ва се сум ња да хр ват ска др жа ва при сва ја њем срп ске 
имо ви не на сто ји да са ни ра сво је не до вољ не фи нан си је.

Ако се у овом сми слу у об зир узме чи ње ни ца да је на те ри то ри ји 
да на шње др жа ве Хр ват ске жи ве ло 2 до 2 1/2 ми ли о на љу ди пра во слав не 
ве ре, од ко јих је не ко ли ко сто ти на хи ља да би ло до бро сто је ћих, а који ма 
је у пот пу но сти од у зе та имо ви на и ко ји су про те ра ни или ин тер ни ра ни 
и ли ше ни жи во та, те шко је да се без да љег од ба ци ова вер зи ја.

Пот пи сан: Бу блик
На ред ник
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Бр. 15

УПРАВ НИ ШТАБ ВОЈ НОГ ЗА ПО ВЕД НИ КА У СР БИ ЈИ ДО СТА ВЉА 
ШЕ ФУ НЕ МАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У НДХ БАЈЗ НЕ РУ 28. НО ВЕМ БРА 
1941. ПО ВЕР ЉИВ ИЗ ВЕ ШТАЈ О КО МУ НИ СТИ МА У РЕ ДО ВИ МА 
УСТА ША И ТРА ЖИ ПРО ВЕ РУ.88

28. 11. 1941.

Днев.[ник] No. VB 158/41

Ко му ни сти у ре до ви ма уста ша По сла то 28. XI. 1941.89

Ве за: без 1468/41 
Усташa90 

За 
Официрa за ве зу 
За по вед ни ка у Ср би ји
при Не мач ком
по слан ству у За гре бу
На ру ке ССма јо ру Бaјзнеру91

За греб.

У при ло гу до ста вљам је дан по вер љи ви из ве штај, ко ји је са чи њен 
по на ло гу Оде ље ња I ц За по вед ни ка у Ср би ји.

88 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 36.
89 Пе чат от пре ме ак та.
90 Ру ко пи сна забе ле шка.
91 ССма јор (SSStur mbannführer) Вил хелм Бајз нер (Wil helm Be i sner) ов де је озна

чен као офи цир за ве зу (Ver bin dungsführer/Be fehlsha ber) при Hемачком по слан ству у 
За гре бу. Он је фор мал но био офи цир за ве зу Опе ра тив не гру пе По ли ци је без бед но сти 
и Слу жбе без бед но сти (Ein sat zgrup pe Si poSD ) у Ср би ји. У ства ри, Бајз нер је био шеф 
не мач ке по ли ци је у НДХ, од но сно шеф Опе ра тив не ко ман де По ли ци је без бед но сти и 
Слу жбе без бед но сти у НДХ (Ein sat zkom man do Si poSD ) у За гре бу. На исти на чин у ја
ну а ру 1942, био је по ве зан са слу жбом За по вед ни ка по ли ци је без бед но сти и Слу жбе 
без бед но сти (BdS) у Београду, али је у апри лу исте го ди не сме њен. Као и не мач ки посла
ник у НДХ Зиг фрид Ка ше (Si eg frid Kasche), био је ве ли ка при ста ли ца уста шког ре жи ма. 
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Сма трам свр сис ход ним да се при ли ке про ве ре и, у слу ча ју по тре
бе, да се сход но то ме оба ве сти мар шал Ква тер ник.

За Опу но мо ће ног ко ман ду ју ћег ге не ра ла у Ср би ји
На чел ник Управ ног шта ба

По на ло гу:
92

СС ма јор

92 Па раф. 
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Бр. 16

ИЗ ВЕ ШТАЈ НА РЕД НИ КА БУ БЛИ КА КО МАНД НОМ ШТА БУ У 
СР БИ ЈИ 26. НО ВЕМ БРА 1941. О ПРО ГО НУ СР БА У ПА КРА ЦУ, ДА 
ИХ ПРЕД ВО ДЕ БИВ ШИ КО МУ НИ СТИЧ КИ ФУНК ЦИ О НЕ РИ УЗ 
ПО МОЋ КА ТО ЛИЧ КОГ СВЕ ШТЕН СТВА, ДА СЕ ЛО КАЛ НЕ УСТА
ШКЕ ВО ЂЕ БО ГА ТЕ ПЉАЧ КОМ, КАО И ДА СУ МЕ РЕ ПРО ТИВ 
ЈЕ ВРЕ ЈА БЛА ЖЕ НЕ ГО ПРО ТИВ СР БА.93 

26. XI. 41.
Пре пис.

На ред ник Франц Бу блик, пре во ди лац
код За по вед ни ка у Ср би ји, Оде ље ње I ц

По вер љи во.

За Ко манд ни штаб Оде ље ње I ц. 

Пред мет: Ко му ни сти у ре до ви ма уста ша.

У Па кра цу, око 140 км ју го и сточ но од За гре ба, чи ње ни ца је да 
бив ши ра ди кал ни ко му ни стич ки функ ци о не ри, сад у дру гом ру ху 
ру ко во де суд би ном сре за и по соп стве ном сло бод ном на хо ђе њу мо гу 
да од лу чу ју о жи во ту и смр ти, али и о имо ви ни и ег зи стен ци ји бли
жњих ко ји су пра во слав не ве ро и спо ве сти, иза зва ла је нај ве ће не за до
вољ ство. И за и ста, у ис кри вља ва њу пра ва и са мо вољ ним ме ра ма, па
крач ки срез је пре ва зи шао све оста ле. Стре ља ња, по гу бље ња, уби ство, 
про те ри ва ње са има ња, за пле на имо ви не, од у зи ма ње осно ва за ег зи
стен ци ју, утам ни че ње не ду жних, про го ни и ши ка ни ра ња сва ке вр сте 
су све до ско ра би ли на днев ном ре ду. За вре ђу је ин те ре со ва ње кон ста
та ци ја, да се у свим слу жбе ним про сто ри ја ма уста ша у Па кра цу али и 
дру где на ла зе мла ди ка то лич ки све ште ни ци и то у сва ко до ба да на и 
но ћи, ко ји су ме сним вла сто др шци ма на из глед пру жа ли шпи јун ске услу
ге и сво јим са ве ти ма им по ма га ли. Јед но ви ђе ње ово га, ко је за сту па ју и 
са ми хр ват ски кру го ви ста нов ни штва, је да се ка то лич ко све штен ство 
као до у шник уста ша мо ра сма тра ти су од го вор ним за мно ге кр ва ве 
из гре де.

93 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 37–39.
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Над ни ча ри, обу ћа ри за бу шан ти, кро ја чи, по моћ ни рад ни ци, сит ни 
слу жбе ни ци и оста ли, ко ји у нор мал ном жи во ту ни ка квог до ка за о 
по себ ним спо соб но сти ма ни су под не ли, од јед ном су би ли уна пре ђе ни 
– од стру је пре вра та – уз диг ну ти на ви со ке слу жбе не и управ не по ло
жа је и сад су уве ре ни да бе шње њем и стра вич ним про го ни ма срп ског 
ста нов ни штва мо гу да на док на де не до ста так ма те ри јал них и струч них 
зна ња. Кр во лоч но сти ових ло кал них уста шких во ђа при дру жио се и 
по рив да се ис ко ри сти је дин стве на при ли ка за лич но бо га ће ње. Ту ђа 
имо ви на, ко ја је кон фи ско ва на у име не за ви сне хр ват ске др жа ве, ве
ли ким де лом је за вр ши ла у џе по ви ма или ста но ви ма ор га на ко ји вр ше 
кон фи ска ци ју, а ко ји се по вре ме но ни са ми ни су су здр жа ва ли од пљач
ка ња, ка ко би у по гле ду вред них ства ри пред у хи три ли слич не по ступке 
соп стве них при ја те ља.

С об зи ром на то да је за гре бач ка вла да у пр вим ме се ци ма свог 
по сто ја ња сво јим под ре ђе ним ор га ни ма у сва ком по гле ду да ва ла од
ре ше не ру ке и пу шта ла их да по соп стве ном на хо ђе њу чи не шта хо ће, 
то ле ри са ла и по кри ва ла на па де, уста ше су се сву да не ми нов но раз ви
ле у је дан др жав но при знат „пљач ка шки и уби лач ки ор ган вла сти” 
ко ме су на рас по ла га њу ста ја ла сва др жав на сред ства си ле. Тек ка сни
је су у овом по гле ду на ре ђе на не ка не бит на огра ни че ња, ко ја се пак 
ни су по што ва ла, и ко ја ни ка кву си стем ску про ме ну вред ну по ме на нису 
до не ла са со бом.

Про тив Је вре ја94 се по сту па ло са мо уз окле ва ње, и са мо по ла ко и 
по сте пе но су их по ти ски ва ли са њи хо вих при вред них и дру штве них 
по зи ци ја, што оправ да ва прет по став ку, да су по овом пи та њу удо во ља
ва ли са мо ма лим так тич ким зах те ви ма ка ко би ка сни је, упу ћи ва њем 
на исто вре ме но по сту па ње про тив Је вре ја, се би обез бе ди ли али би. У 
ствар но сти, ме ре Хр ват ске, у од но су на сло бо ду кре та ња Је вре ја, ка
ска ју да ле ко иза ме ра оста лих парт не ра ме ђу си ла ма Осо ви не. Да ка ко, 
Је вре ји су би ли хап ше ни, осу ђи ва ни и од во ђе ни у кон цен тра ци о не 
ло го ре, но ме ђу тим, они су ве ћи ном ра ни је до спе ва ли у су коб са не ким 
па ра гра фом за ко на и са ми су скри ви ли сво ју ка зну. Ни у јед ном гра ду у 
Хр ват ској се не мо же ви де ти да се та ко пу но обе ле же них Је вре ја сло бод но 
кре ће ули ца ма као у За гре бу. На су прот то ме, сва ки про ла зник за ко га 
се по сум ња да је „Ср бин”, се од мах хап си.

94 Ви де ти: I. Gold stein, S. Gold stein, Ho lo ka ust u Za gre bu, Za greb: Ži dov ska op ći na 
Za greb, No vi Li ber, 2001.



115

И док су у Па кра цу ко му ни стич ке уста шке вла сти свим је вреј ским 
и срп ским по слов ним љу ди ма и пред у зе ћи ма на мет ну ли јед ног ко ме
сар ског управ ни ка, ове ме ре су про тив Је вре ја уто ли ко убла жа ва не, што 
су ту по вла чи ли ко ме са ра а осло бо ђе не по сло ве су по но во пре пу шта
ли Је вре ји ма, на су прот то ме, Ср би ма су на ме та на да ља по о штра ва ња 
ме ра уко ли ко су се још не ка по слов на пред у зе ћа на ла зи ла у по се ду 
Ср ба.

Ко му ни сти, ко ји су у да ни ма хр ват ског пре вра та у Па кра цу при
сту пи ли уста ша ма, и ко ји ма су по ве ре не управ не функ ци је, у ове фор
ма ци је ко је су за ми шље не као на род на ми ли ци ја до не ли су бољ ше вич ке 
тен ден ци је и из у зет но мно го су до при не ли про ли ва њу не ду жне кр ви.

Име на бив ших ко му ни ста а са да шњих уста шких вла сто др жа ца 
су: Гр чић, Не мет95 и Ко ва че вић.

У Па кра цу се с ла ко ћом мо гу на ћи фо то граф ска до ку мен та, где 
су име но ва ни пре ви ше го ди на фо то гра фи са ни са цр ве ном за ста вом 
као при пад ни ци КПЈ по во дом про сла ве 1. ма ја. 

Пот пи сао Бу блик
На ред ник.

За тач ност:
пре пис:
Мар шал96

Сте но дак ти ло граф

95 Ne meth.
96 Mar schall.
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Бр. 17

ИЗ ВЕ ШТАЈ СРЕ СКОГ НА ЧЕЛ НИ КА ИЗ БИ ЈЕ ЉИ НЕ ПО ЛИ ЦИЈ СКОЈ 
УПРА ВИ У ЗА ГРЕ БУ 29. НО ВЕМ БРА 1941. О НА ПА ДУ ЧЕТ НИ КА 
(УСТА НИ КА) НА КО РАЈ, БРО ЈУ ПО ГИ НУ ЛИХ И СМЕ ШТА ЈУ 
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА.97 

Пре пис

Пре вод.

Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска – Сре ска власт у Би је љи ни

Nr. 7054/41

Пред мет: На пад чет ни ка на Ко рај Би је љи на, 29. XI. 1941.
 

Рав на тељ ство за јав ни ред и си гур ност
За греб.

У ве зи са те ле фон ским из ве шта јем од да нас по пи та њу из вр ше ног 
напада од стра не чет ни ка на Ко рај, оп шти на Ко рај, на те ри то ри ји мо јег 
окру га, из ве шта вам сле де ће:

Оп штин ски но тар из Ко ра ја, ко ји је из бе гао на пад уста ни ка на Ко
рај, ја вио ми је из Че ли ћа, где се на ла зи за јед но са оста лим из бе гли ца ма, 
да је овај на пад из вр шен 25. овог ме се ца око 7 са ти ују тру. Пре ма ње
го вом са оп ште њу мо гло је би ти око 3000 уста ни ка, док их је на осно ву 
до би је них до ка за за и ста би ло око 400. Пре ма са оп ште њу но та ра, мо же 
се ра чу на ти са око 300 по ги ну лих при ли ком овог на па да, док се, пре ма 
при сти глим из ве шта ји ма, сма тра да их је да ле ко ма ње.

Из бе гли ста нов ни ци са да се на ла зе у Че ли ћу, округ Брч ко а пред
у зе ти су хит ни ко ра ци ка ко би се ра ње ни ма пру жи ла ле кар ска по моћ, 
као и да се пре о ста лим из бе гли ца ма про на ђе нео п хо дан сме штај.

97 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 215. Овај до ку мент је при лог до ку мен ту број 72 у овој књи
зи, од 18. мар та 1942.
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По сла та вој ска је осло бо ди ла Ко рај а овом при ли ком је усмр ћен 
је дан офи цир, као и 4–5 до мо бра на, док је 12 до мо бра на би ло ра ње но.

По при спе ћу пре ци зни јих по да та ка на кнад но ће се из ве сти ти.

За дом спрем ни!

До ста вље но: Сре ски на чел ник: 
Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва [нечит ко]
Рав на тељ ству за јав ни ред и си гур ност
Ве ли кој жу пи По са вје
Жуп ској по ли ци ји Брод на Са ви98

98 Сла вон ски Брод.
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Бр. 18

ИЗ ВЕ ШТАЈ О НА ПА ДУ УСТА НИ КА (ЧЕТ НИ КА – КО МУ НИ СТА) 
27. НО ВЕМ БРА 1941. НА СЕ ЛО КО РАЈ У БИ ЈЕ ЉИН СКОМ СРЕ ЗУ 
КА ДА ЈЕ СЕ ЛО ОПЉАЧ КА НО И СПА ЉЕ НО, А ВЕ ЛИ КИ БРОЈ 
СТА НОВ НИ КА УБИ ЈЕН, КАО И О УБИ ЈА ЊУ СР БА КАО УЗРО КУ 
НА ПА ДА.99

Пре пис

Пре вод.

27. но вем бра 1941 око 7 са ти, се лу Ко рај, срез Би је љи на, се ди шту 
исто и ме не ста ни це,100 при бли жа ва ло се око 3000 чет ни ка – ко му ни
ста,101 ме ђу ко ји ма је при ме ћен ве ли ки број же на и де це. Ови уста ни ци 
оп ко ли ли су се ло Ко рај са свих стра на из у зев што је пут пре ма се лу 
Че лић остао отво рен. Од по ме ну тог бро ја уста ни ка про це њу је се да је 
по ло ви на њих би ла до бро на о ру жа на а пре ма деј ство ва њу ми тра ље за 
утвр ђе но је да су на о ру жа ни са 4 те шка и 2 ла ка ми тра ље за. Бор ба је 
от по че ла у 7 са ти из ме ђу уста ни ка и на о ру жа не ми ли ци је, као и са жан
дар ме ри јом и от при ли ке је тра ја ла два са та. По што се ми ли ци ја и жан
дар ме ри ја осе ти ла сла бом на спрам над мо ћи уста ни ка, по че ли су да 
од ла зе од но сно да се по вла че у прав цу се ла Че лић. Истог да на у от при
ли ке 11 са ти, из Че ли ћа је до шла јед на че та до мо бра на, ка ко би до шли 
у по моћ Ко ра ју; они су сту пи ли у бор бу са уста ни ци ма и ус пе ло им је да 
их ис те ра ју из Ко ра ја, при че му је и ова че та има ла гу бит ке и то: 1 по
руч ник и 10 до мо бра на, ко ји су па ли у бор би. Осим то га има ли су ра
ње не, ко ји су од ве зе ни у бол ни цу у Брч ком. Ова че та је – већ на пу ту 
ка Че ли ћу – на пад ну та и за др жа на да не по ју ри бла го вре ме но у по моћ 
Ко ра ју, те су та ко уста ни ци има ли до вољ но вре ме на да уби ју мно ге 
ста нов ни ке и ско ро две тре ћи не се ла Ко рај да за па ле и уни ште.

На ли цу ме ста ли ше но је жи во та око 350 до 400 љу ди, а ме ђу њима 
мно ге же не и де ца, али тре ба прет по ста ви ти да је овај број по ги ну лих 

99 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 211–213, пре вод с хр ват ског не и ден ти фи ко ва ног из ве шта ја 
бр. 64633.

100 Ве ро ват но: жан дар ме риј ске ста ни це.
101 Ви де ти: Z. An to nić, Usta nak u is toč noj i cen tral noj Bo sni, Tu zla: Uni ver zal, 1983, 

332–334.
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мно го ве ћи, јер се мно ги на ла зе ме ђу ру ше ви на ма спа ље них ку ћа. Ра
ње них има око 50 ли ца. За ро бље них има око 50 ли ца, а ме ђу њи ма се 
на ла зи ко ман дант ста ни це жан дар ме ри је, вод ник Су леј ман Сјер чић. 
Ко ли ко се про ве ром мо гло утвр ди ти, вод ник Сјер чић био је ра њен у 
сто па ло, за тим оп ко љен и за ро бљен.

Број за па ље них ку ћа из но си око 200 а ско ро све пре о ста ле ку ће, 
око 900, су де мо ли ра не и ско ро све су опљач ка не. Ште та се ме ри на 
ви ше ми ли о на ку на.

Др жав не уста но ве, шко ла и оп шти на, су спа ље не и уни ште не, док 
је згра да жан дар ме риј ске ста ни це по лу па на и де мо ли ра на, на ме штај је 
уни штен а др жав не и при ват не на мир ни це жан дар ма опљач ка не су на 
та кав на чин, да ни је мо гу ће да се би ло шта што је пре о ста ло ис ко ри
сти, те је за то ста ни ца при вре ме но на пу ште на.

Жан дар ми, ко ји су се спа си ли, рас по ре ђе ни су у вод док се ста ни ца 
Ко рај по но во не ус по ста ви. Сва ар хи ва и ак та су уни ште ни и спа ље ни 
ис пред ста ни це.

Пре ма из ја ви при сут них се ља ка из Ко ра ја, на стра ни уста ни ка има 
ка ко мр твих та ко и ра ње них и то око 200 ли ца, али су уста ни ци сво је 
мр тве и ра ње не са ку пи ли и ко ли ма оте ра ли.

Утвр ђе но је да су у на па ду на Ко рај са чет ни ци ма и ко му ни сти ма 
уче ство ва ли и оста ли се ља ци и же не и де ца из се ла Тут ње вац, Пу шко
вац, То ху та,102 Мр тви це,103 Ма ле ше вац,104 Ко ре ни та, Бо бе ти на Бр да,105 
Бу ко ви це,106 са под руч ја За бр ђа из сре зо ва Би је љи на и Брч ко.

Од оруж ја и му ни ци је, уста ни ци ни шта ни су ис ко ри сти ли, по што 
су ми ли ци о не ри не што по тро ши ли а не што од не ли при ли ком њи хо вог 
по вла че ња у Че лић. Се ло Ко рај је има ло око 150 на о ру жа них ми ли цио
не ра; ови ми ли ци о не ри су пру жи ли ја ко слаб от пор уста ни ци ма.

Се ља ци из се ла Ко рај, ко ји су пре жи ве ли на пад, услед ужа са и 
узру ја но сти још ни су у ста њу да да ју тач не по дат ке у ве зи са опи са ним 
на па дом.

Жан дар ме риј ска ста ни ца у Ко ра ју је има ла 11 по моћ них и јед ног 
жан дар ма на обу ци као и ко ман дан та ста ни це.

102 То бут.
103 Мр тви ца.
104 Ма ле шев ци.
105 Бо бе ти но Бр до.
106 Бу ко ви ца.



120

Све оп ште ми шље ње ста нов ни ка се ла Ко рај је да је до овог на па да 
на се ло Ко рај до шло из тог раз ло га, што је 22. но вем бра 1941. го ди не, 
под вођ ством ко ме са ра Бур хе Бе ги ћа из оп шти не Ко рај не да ле ко од 
се ла Ко рај, око 25 грч коис точ них та ла ца уби је но, ко је је вој ска при
ли ком чи шће ња те ре на пре да ла под над зор ми ли ци ји у Ко ра ју, а њи хов 
ко ман дант Бур хан Бе гић био је тај, ко ји је се би при сво јио ко ман ду од 
ко ман дан та ста ни це Ко рај, вод ни ка Сјер чи ћа.

Исто вре ме но из ве шта вам да се на кон овог на па да на се ло Ко рај 
је дан ве ли ки део ста нов ни ка, ко ји су спа си ли сво је жи во те, пре се лио 
у Че лић, као и у Брч ко и Би је љи ну, по што до са да у Ко ра ју ни је по ста
вље на ни вој ска ни ти жан дар ме ри ја, за то што тре нут но не ма по год не 
згра де ни про сто ри ја и да је се ло Ко рај оста ло пу сто.

Да на 30. но вем бра на ли це ме ста је сти гао ве ли ки жу пан Ве ли ке 
жу пе По са вје, ко ји се уве рио о не де ли ма чет нич коко му ни стич ких бан
ди и ко ји је обе ћао пу ну по моћ и за шти ту пре жи ве лим ста нов ни ци ма. 
Nr. 64633.
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Бр. 19 

ПО ЛИ ЦИЈ СКА УСТА НО ВА ИЗ БРО ДА НА СА ВИ ИЗ ВЕ ШТА ВА 
УСТА ШКУ НАД ЗОР НУ СЛУ ЖБУ 20. ЈА НУ А РА 1942. О НА ПА ДУ 
УСТА НИ КА НА СЕ ЛО КО РАЈ, О БРО ЈУ УБИ ЈЕ НИХ СТА НОВ НИ КА 
И УНИ ШТЕ НИХ КУ ЋА, КАО И О ПО ВРАТ КУ ПРЕ ЖИ ВЕ ЛИХ.107

Пре пис

Пре вод.

Жуп ска по ли циј ска власт108 у Бро ду на Са ви

Nr.: Prs. 134/42
Брод на Са ви, 20. I. 1942.

Пред мет.: На пад уста ни ка на Ко рај.

Пре ма Prs. Nr. 117/1942.

Уста шкој над зор ној слу жби
Уред I.109

За греб.

Да на 27. 11. 1941 из вр шен је на пад уста ни ка на се ло Ко рај, срез 
Би је љи на.

На пад је из вр шен око 7 са ти ују тру и то са свих стра на.
Уста ни ка је би ло око 1.600 а од њих око 700 на о ру жа них, а иза 

њих су ишле на о ру жа не же не и де ца.
Уста ни ци су би ли из се ла То бут, Мр тви ца, Ма ле шев ци, Ко ре ни та, 

Во ди чи но Бр до,110 Бу ко ви ца, Пи пер ци111 За бра да,112 При бој, Пе ти ма,113 
Пу зе ка ра,114 Тут ње вац.

107 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 214, пре вод с хр ват ског.
108 Ве ро ват но у ори ги на лу: Жуп ска ре дар стве на област.
109 Ви де ти: D. Ko va čić, Re dar stve nooba vješ taj ni su stav, 147–155.
110 Бо бе ти но Бр до.
111 Пи пе ри.
112 За бр ђе.
113 Не и ден ти фи ко ва но.
114 Исто.
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На ша од бра на укуп но је има ла 150 ми ли ци о не ра или жан дар ма. 
Бор ба је тра ја ла 2 са та, ка да су се на ши мо ра ли по ву ћи због над мо ћи 
уста ни ка у бор би. По што је од бра на мо ра ла да на пу сти се ло, уста ни ци 
су про др ли у са мо се ло и по кла ли су све што ни је мо гло по бе ћи, та ко 
да је укуп но око 400 љу ди за кла но и то же не, де ца и стар ци.

Од на ших, би ло је 50 ра ње них и око 50 за ро бље них. Од 900 ку ћа 
ко ли ко их бро ји се ло Ко рај, њих 200 би ло је пре тво ре но у пе пео, а 700 у 
пот пу но сти де мо ли ра но. Је ди но је џа ми ја (Бо жи ја ку ћа код му сли ма на) 
оста ла це ла.

Све из бе гли це из се ла Ко рај тра жи ле су да се сме сте у Брч ком, где 
се и да нас на ла зе, а тек се по ла ко вра ћа ју сво јим ку ћа ма.

На пад је до шао нео че ки ва но, та ко да је тек ка сни је мо гла да до ђе 
јед на че та до мо бра на и та да су се чет ни ци по ву кли.

На чел ник сре за у Би је љи ни из ве шта ва, да он не рас по ла же да љим 
де та љи ма о овом по ко љу, јер се из бе гли це тек са да по ма ло вра ћа ју 
сво јим ку ћа ма и од ње га је тра же но да при ку пи све по је ди но сти и да 
их што пре до ста ви.–
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Бр. 20

ИЗ ВЕ ШТАЈ ФОЛК СДОЈ ЧЕР СКЕ МЕ СНЕ ГРУ ПЕ БРЧ КО, СРЕ СКОМ 
ВОЂ СТВУ 7. ДЕ ЦЕМ БРА 1941. О УСТА ШКОЈ ОД МА ЗДИ ЗА НА ПАД 
УСТА НИ КА НА КО РАЈ, СПА ЉИ ВА ЊУ НЕ КО ЛИ КО СРП СКИХ 
СЕ ЛА, МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ И ПЉАЧ КИ, КАО И О НЕ РАС ПО
ЛО ЖЕ ЊУ СТА НОВ НИ ШТВА ЗБОГ НЕ СИ ГУР НО СТИ.115

Пре пис

Не мач ка на род но сна гру па 
у Хр ват ској
Ме сна гру па Брч ко.116

Из ве штај.

Ов да шња слу жба ја вља о си ту а ци ји у Брч ком и око ли ни од 1. XII. 
сле де ће:

„На кон што су уста ни ци спа ли ли се ло Ко рај, уста ше су пред у зе ле 
ме ре од ма зде и спа ли ле су не ко ли ко срп ских се ла и то Мр тви ца, Рат ко
ви ци117 а де ли мич но и Пу кич.118 Убр зо на кон то га у Брч ком се по ја вио 
је дан од ред стра них уста ша (на вод но из За гре ба), ко ји су за јед но са 
сре ским на чел ни ком Мон та ни јем119 и ов да шњим уста ша ма не би ра ју ћи 
хап си ли срп ски на род, за тва ра ли их, ужа сно их зло ста вља ли, око 10 
њих стре ља ли, од но сно за ту кли и ба ци ли у Са ву. Због овог по ступ ка 
мно ги углед ни Хр ва ти, из ме ђу оста лог и бив ши гра до на чел ник др Ма
рић, уло жи ли су при го вор, а овај по след њи је због то га био чак ухап шен. 
Око 60 Ср ба је по но ћи оте ра но у Гу њу, за тво ре но у је дан ва гон и тек 
сле де ће ве че ри – на кон што су на кон те шког зло ста вља ња да ли из ја ву 

115 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 209–210.
116 На се ља при пад ни ка не мач ке на ци о нал не ма њи не у НДХ би ла су по де ље на 

у пет ре ги о на. Брч ко је при па да ло ре ги о ну Са ва – ре ка Ду нав; A. Mi le tić, “The Volks
de utschers of Bo snia, Sla vo nia and Srem re gi ons in the strug gle aga inst the Pe o ple’s Libera
tion Mo ve ment (1941–1945)”, у: The Third Re ich and Yugo sla via 1933–1945, Bel gra de: The 
In sti tu te for Con tem po rary Hi story, 1977, 564.

117 Рат ко ви ћи.
118 Пу киш.
119 Ве ће слав; ви де ти: Z. An to nić, Usta nak u is toč noj i cen tral noj Bo sni, 86, 130.
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да до бро вољ но хо ће да пре ђу у ка то лич ку ве ру – пу ште ни су. Сле де ће 
но ћи, срп ска цр ква, на кон што је прет ход ног да на би ла да ска ма за ко
ва на – би ла је опљач ка на и спа ље на. Ср би ма је дат рок на кон чи јег 
ис те ка се сви они мо ра ју из ја сни ти за ка то лич ку ве ру или ће мо ра ти да 
на про зо ре ока че пи са ну из ја ву да је су пра во слав ни и да хо ће да оста ну 
пра во слав ни. Без из у зет ка су се, под овим окол но сти ма, сви Ср би из
ја сни ли да су спрем ни за пре ла зак и све ико не и кан ди ла, тj. обе леж ја 
пра во слав не ве ре су пре да ли у сре ско на чел ни штво”.

Ју че, 6. овог ме се ца, од ред стра них уста ша је за јед но са до ма ћим 
уста ша ма кре нуо у јед ну но ву „ак ци ју чи шће ња” пре ма ме сту Че лић. 
Да нас у зо ру, ов де су сти гле гла си не да је га здин ство на шег су на род
ни ка Ада ма Фри дри ха,120 ко је се на ла зи у бли зи ни Че ли ћа, на пад ну то 
и за па ље но. На кон то га, дру го ви Шнеф,121 Шај ност,122 Кнебл и Минц123 
су се од ве зли на ли це ме ста ка ко би се уве ри ли о чи ње нич ном ста њу. 
При то ме су утвр ди ли сле де ће:

„Га здин ство на шег су на род ни ка ни је оште ће но, са мо су се у нај
бли жој ње го вој бли зи ни од ви ја ле бит ке, а да се ни је мо гло уста но ви ти 
да ли су за и ста уста ни ци би ли у бли зи ни. Друг Фри дрих из ри чи то твр ди 
да он још ни ка да ни је ви део ни јед ног чет ни ка, већ је са мо мо гао да кон
ста ту је да уста ше окол на га здин ства – па и та мо на се ље них Ру си на – 
пљач ка ју и па ле, и да го ми ла мр твих обе ле жа ва њи хов пут. Он сам је 
са хра нио око 28 ле ше ва у бли зи ни свог га здин ства. От по сла ни љу ди су 
мо гли уста но ви ти да још око 30 до 40 ле ше ва ле жи у бли зи ни ње го вог 
га здин ства као и то да за и ста сва се о ска има ња и на се ља у прав цу пре ма 
Ко ра ју го ре. Та ко ђе се још да нас пре под не чуо не ки по је ди нач ни пу цањ. 
Ве че рас смо од сре ског на чел ни ка до би ли оба ве ште ње да је на пад ну та 
фа бри ка „Сто лин”, са зах те вом да алар ми ра мо на ше људ ство.

На кон што смо у пу ној жур би ис пи та ли ствар, ис по ста ви ло се да 
о не ком на па ду не ма ни го во ра, већ су уста ше ко је су се вра ћа ле на траг 
пу ца ле уна о ко ло по кра ју и иза зва ле збр ку. Чи ни се да су ове алар мант
не ве сти ин сце ни ра не на мер но, ка ко би се ка сни је лак ше мо гла спро
ве сти јед на пла ни ра на ак ци ја про тив по ме ну те фа бри ке.

То да је код свих ових ак ци ја са мо је дан раз лог од лу чу ју ћи, ја сно 
по ка зу је плен до нет из свих ових ме ста у Че лић па и у Брч ко, при че му 

120 Fri e drich.
121 Schnepf.
122 Sche i nost.
123 Münz.
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се „за пле ње на” ро ба, као ра ки ја, ви но, жи вот не на мир ни це итд. де ли 
ме ђу ста нов ни штвом, од но сно про да је се за сме шне па ре.

Ов де у Брч ком се ме ђу Хр ва ти ма, а и ме ђу му сли ма ни ма по ја вљу
је јед но нео бич но стру ја ње, ко је кри ви цу за ова ста ња, не мир и не во љу 
сва љу је на Нем це. Чу је се: „Зар је ово тај чу ве ни не мач ки ред?”, „ми смо 
оче ки ва ли не што бо ље” итд. Та ко ђе, на кон афе ре „Ма теј чек” че шће се 
чу ју пи та ња и то уз на гла ша ва ње, „за што Нем ци ов де не пре ду зму 
не што и чо ве ку по мог ну у ње го вим пра ви ма” и „да ли су за Нем це ова
ква ста ња по жељ на” итд. Исти ти кру го ви све гла сни је исту па ју пред 
на ше ме сно вођ ство „да ипак не што пре ду зме да ов де до ђе или не мач
ки Вер махт или пак фолк сдој чер ска је ди ни ца, ка ко би се ко нач но овим 
ста њи ма учи нио крај”.

На да мо се да смо гор њим тек стом да ли ја сну сли ку о ста њу ов де и 
сад пре пу шта мо сре ском вођ ству да пре ду зме оно што на ђе за сход но.

Брч ко, 7. де цем бар 1941. 

WK. 
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Бр. 21

ИЗ ВОД ИЗ ИЗ ЈА ВЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ О ЗЛО ЧИ НУ НАД СР БИ МА СЕ ЛА 
РО ГУ ЉЕ, ОП ШТИ НА ЗРИЊ, ОП ШТИ НА ДВОР НА УНИ У ДЕ ЦЕМ
БРУ 1941. ПО СЛЕ ТО ГА СУ ПРЕ ЖИ ВЕ ЛИ ПО БЕ ГЛИ У ШУ МУ.124

Јед на из бе гли ца из ја вљу је:

У децембру 1941 је у селу Рогуља,125 општина Зрињ,126 општина 
Двор на Уни,127 убијено 16 Срба и жена. Живима из Рогуља су претесте
ри сали тела, женама су одсекли ноге до колена а затим их натерали да 
јашу. Неке су жене, пак морале целу ноћ да стоје у реци Зрињски тако 
да су умрле од хладноће. Они који су још живи из овог села, побегли 
су у шуму.

124 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 40. Ово је из вод из до ку мен та број 84 у овој књи зи.
125 Ро гу ље.
126 Зрињ или Зрин.
127 Срез Двор на Уни; о зло чи ни ма уста ша из Зри ња/Зри на ви де ти: D. Ko rać, 

Kor dun i Ba ni ja, 132, 452–453.
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Бр. 22

ПРЕД СЕД НИК МИ НИ СТАР СКОГ СА ВЕ ТА НЕ ДИЋ ОБА ВЕ ШТА ВА 
ШЕ ФА УПРАВ НОГ ШТА БА ТУР НЕ РА 5. ДЕ ЦЕМ БРА 1941. О УБИ
ЈА ЊУ СР БА И СПА ЉИ ВА ЊУ СЕ ЛА БА ЧУ ГА, СРЕЗ ГЛИ НА И О 
МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ И ПЉАЧ КИ ДЕ ВЕТ СРП СКИХ СЕ ЛА ОД 
ГЛИ НЕ КА КАР ЛОВ ЦУ И ИС ТИ ЧЕ ДА ТО ОМЕ ТА АК ЦИ ЈУ СРП
СКЕ ВЛА ДЕ НА УМИ РИ ВА ЊУ.128 

ПРЕД СЕД НИК 
МИ НИ СТАР СКОГ СА ВЕ ТА Вој ни за по вед ник Ср би је
 Управ ни штаб
I No. 12879 Днев.[ник] Nr. 5568/41
Бе о град, 5. XII. 1941. 7. XII. 1941129

За
Ше фа Управ ног шта ба
Опу но мо ће ног ко ман ду ју ћег ге не ра ла у Ср би ји   130

Го спо ди на
Др жав ног са вет ни ка
Др. Ха рал да Тур не ра
Бе о град

Од по вер љи вог из во ра пот пу но до стој ног по ве ре ња са оп ште но 
ми је, да је 19. про шлог ме се ца око 1500 уста ша за јед но са 5 оклоп них 
во зи ла ко ја су до шла из За гре ба, за у зе ло чи сто срп ско се ло Ба чу га, срез 
Гли на, Хр ват ска, и да су га у пот пу но сти опљач ка ли, а осим то га су 
та ко ђе, од мах на по чет ку сво је ак ци је стре ља ли 13 срп ских се ља ка.

Исто га да на је у око ли ни Гли не де вет срп ских се ла у пот пу но сти 
пре тво ре но у пе пео, ста нов ни штво су уста ше са те ра ле као сто ку све 
за јед но, уби ле их а за тим ле ше ве по ба ца ли у за па ље не ку ће. Још и да
нас уна о ко ло по спа ље ним се ли ма ле же по луугље ни са ни ле ше ви. Ова 
област ко ју су том при ли ком уста ше опу сто ши ле об у хва та при бли жно 
90 км2. По ме ну та се ла се на ла зе дуж пу та од Гли не пре ма Кар лов цу.

128 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 73.
129 При јем ни пе чат.
130 Не чи тљи ва ру ко пи сна за бе ле шка осим пот пи са Tur ner и да ту ма 19/12.
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Под но се ћи на пред на ве де но на Ва ше це ње но зна ње, мо лим Вас, 
го спо ди не др жав ни са вет ни че, да бу де те љу ба зни те да се за у зме те за 
то да се про го ни до ма ћих срп ских еле ме на та у Хр ват ској ко нач но јед
ном пре ки ну, јер ве сти о то ме у Ср би ји на ста вља ју да ства ра ју злу крв 
и сва ка ак ци ја уми ри ва ња од стра не срп ске вла де би ва ти ме оте жа на, 
ако чак не и оне мо гу ће на.
 Пред сед ник

131 Ми ни стар ског са ве та
 Ге не рал
 Не дић с. р.132

131 Окру гли пе чат Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва.
132 Пот пис: Ne ditch.
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Бр. 23

ПРЕД СЕД НИК МИ НИ СТАР СКОГ СА ВЕ ТА НЕ ДИЋ ОБА ВЕ ШТА ВА 
ШЕ ФА УПРАВ НОГ ШТА БА ТУР НЕ РА 27. ДЕ ЦЕМ БРА 1941. О МА
СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ СР БА И ПА ЉЕ ЊУ СЕ ЛА ОД БРЧ КОГ ДО 
ТУ ЗЛЕ И О ПРИ ЛИ КА МА У БРЧ КОМ И МО ЛИ ГА ДА ПРЕ ДУ ЗМЕ 
МЕ РЕ ДА ПРЕ СТА НУ ПРО ГО НИ СР БА ОД СТРА НЕ ХР ВАТ СКИХ 
ВЛА СТИ.133

134

ПРЕД СЕД НИ ШТВО МИ НИ СТАР СКОГ СА ВЕ ТА
No. 1450

Бе о град, 27. де цем бар 1941.

Пред мет: Звер ства у Хр ват ској.

Днев.[ник] Nr. 048/41 135

30. XII 1941
При ло га: 2 

За Др Вајн ман136

Ше фа Управ ног шта ба при
Опу но мо ће ном ко ман ду ју ћем ге не ра лу у Ср би ји
Го спо ди ну др жав ном са вет ни ку, ССге не ра лу
Др. Ха рал ду Т у р н е р у,

Бе о град.

Из ван ред ни ко ме сар за из бе гли це и пре се ље ни ке ми је под Nr. 22969 
од 26. овог ме се ца до ста вио сле де ће:

„Пре ма нај но ви јим из ве шта ји ма из бе гли ца, још увек не ма кра ја 
звер стви ма у Хр ват ској. Из при ло же ног за пи сни ка о са слу ша њу Ђор ђа 
Вуј но ви ћа ви де ће те да су на пу ту Брч ко –Ту зла сва се ла, ко ја су нај ве ћим 

133 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 69; ори ги нал. Ви де ти до ку мент број 22 у овој књи зи. 
134 Ру ко пи сне за бе ле шке не чи тљи ве.
135 При јем ни пе чат. 
136 Ру ко пи сна за бе ле шка: Dr We in mann. 
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де лом би ла на се ље на срп ским ста нов ни штвом, спа ље на и да је по гла
си на ма та мо уби је но пре ко 2000 се ља ка.

Срп ска цр ква у Брч ком и срп ска шко ла, ко ја је са гра ђе на 1858. го
ди не, спа ље не су и раз ру ше не. Осим то га, на срп ском гро бљу су раз ру
ше ни и спо ме ни ци, а са мо гро бље по на ред би хр ват ских вла сти тре ба 
пре о ра ти.

Овај из ве штај Вам до ста вљам на зна ње, ако би сте би ли љу ба зни да 
код над ле жних ор га на ис ко ри сти те свој мо ћан ути цај да би пре ста ли 
да љи про го ни Ср ба у Хр ват ској.”

До ста вља ју ћи пре ве де ни пре пис по ме ну тог за пи сни ка, имам част 
да Вас за мо лим, ако би сте би ли љу ба зни да пре ду зме те хит не ме ре ка ко 
би по гро ми и про го ни не за шти ће ног срп ског ста нов ни штва у Хр ват
ској и ма сов на уби ства и ма са кри ко је из вр ша ва ју хр ват ски ор га ни 
вла сти, убу ду ће би ли оне мо гу ће ни.

Пред сед ник ми ни стар ског са ве та
Ге не ралпу ков ник,

Не дић с. р.137

Је дан при лог.     138

137 Пот пис: Ne ditch.
138 До ку мент је ове рен окру глим пе ча том Пред сед ни штва Ми ни стар ског са вета 

на не мач ком.
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Бр. 24

ЗА ПИ СНИК СА ИЗ ЈА ВОМ ЂОР ЂА ВУЈ НО ВИ ЋА ИЗ ОБ У ДОВ ЦА 
22. ДЕ ЦЕМ БРА 1941. О ПРИ СИЛ НОМ ПО КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊУ И УБИ
ЈА ЊУ СР БА У БРЧ КОМ, О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ СРП СКИХ ЦИ
ВИ ЛА У СЕ ЛИ МА ИЗ МЕ ЂУ ТУ ЗЛЕ И БРЧ КОГ И О УБИ ЈА ЊУ СВИХ 
ЈЕ ВРЕ ЈА У БРЧ КОМ.139

За пи сник

од 22. де цем бра 1941
са чи њен у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це и пре се ље ни ке у Бе о гра ду.

При су тан ВУЈ НО ВИЋ Ђор ђе, ро дом из Бр ло га, срез Ото чац, стар 
33 го ди не, сад по бе гао из Об у дов ца, где је био оп штин ски бла гај ник, 
из ја вљу је:

„У но ћи 2. де цем бра, сви му шкар ци Ср би би ли су у Брч ком ухап
ше ни и од ве де ни у Гу њу. Та мо се од њих зах те вао пре ла зак у ка то лич ку 
ве ру. До ве де но је њих око 300, где су их уста шки ор га ни ко ји су из 
За гре ба по сла ти у Брч ко, фи зич ки зло ста вља ли. Сви они ко ји ни су да ли 
свој при ста нак на пре кр шта ва ње, су за др жа ни у за тво ру у Гу њи, а 
оста ли су од ве де ни на траг у Брч ко. Пред став ни ци ових 200 ухап ше них 
Ср ба оти шли су код сре ског на чел ни ка и при ја ви ли му ка ко су спрем ни 
да пре ђу у ка то ли чан ство, на кон че ка су мо гли да се вра те у сво је ку ће.

Исте но ћи, тј. 2. де цем бра 1941 на пон тон ском мо сту из ме ђу Брч ког 
и Гу ње за кла на је пе то чла на по ро ди ца Лу ке Гој ко ви ћа, а ле ше ви су баче
ни у Са ву. Три да на ка сни је, пра во слав на цр ква је раз ру ше на од стра не 
уста шких ор га на и му сли ман ског оло ша и Ци га на, та ко ђе је опу сто ше но 
и пра во слав но гро бље, а сви над гроб ни спо ме ни ци су раз лу па ни.

Кра јем но вем бра сва срп ска се ла на пу ту из ме ђу Ту зле и Брч ког 
су за па ље на од стра не хр ват ске вој ске, на вод но за то што је ста нов ни
штво чет ни ци ма, ко ји опе ри шу на пла ни ни Ма је ви ца и да ље у уну
тра шњо сти Бо сне, пру жи ло уто чи ште. Овом при ли ком је ве ли ки број 
ста нов ни ка ли шен жи во та, ве ћи ном де ца и сла би ста ри љу ди, ко ји ви ше 
ни су би ли у ста њу да бла го вре ме но по бег ну у шу ме. Срп ска цр ква у 
се лу Бре зо во По ље та ко ђе је уни ште на.

139 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 70–71; пре вод са срп ског. 
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У ве зи са на пред ре че ним до да јем још и то, да су сви Ср би, ко ји 
ни су да ли свој при ста нак да пре ђу у ка то ли чан ство, из Брч ког од ве де ни 
не ку да у не по зна то, а о њи хо вој суд би ни ви ше ни шта ни је по зна то.

17. де цем бра т. г., сре ски на чел ник Ве ће слав Мон та ни, је у Брч ко из 
свих срп ских се ла у оп шти ни Об у до вац са звао по 20 љу ди и са оп штио 
им, да у ро ку од 8 да на има ју да се од лу че да ли хо ће да пре ђу у ка то лич
ку ве ру или не. Овом при ли ком жан дар ме риј ски ко ман дир, чи је ми име 
ни је по зна то, је оба ве стио при сут не љу де да има ју да ода бе ру из ме ђу 
три ју ства ри: или да пре ђу у ка то ли чан ство, или да бу ду про те ра ни или 
да по бег ну у шу ме, али у слу ча ју да по бег ну у шу му, њи хо ва се ла ће 
би ти спа ље на а сва че љад ко ја бу де за те че на у ку ћа ма би ће уби је на.

По зна то ми је да су сви ови љу ди од луч ни да не при ме ка то лич ку 
ве ру, па чак ни по це ну жи во та.

У свим овим про го ни ма и вр ше њи ма те ро ра про тив Ср ба, ка ко у 
Брч ком та ко и у це лом сре зу, на ро чи то су се ис та кли: Ту бић Мар ко, 
управ ник ло го ра140 у Брч ком, ко ји је та мо и ра ни је жи вео, му сли ман 
Ра шиф из Брч ког, по штан ски слу жбе ник по име ну Да не Ба бић, Ба чић 
Ан те, ви ши сре ски слу жбе ник адво кат др Це ба ло, тр го вац Или ја Ре ба. 
Ово су би ле глав не ко ло во ђе и по чи ни о ци про го на Ср ба.

Осим то га до да јем још и то да су 12. де цем бра 1941. го ди не, 300 Је
вре ја из Брч ког, тј. сви Хе бре ји у Брч ком, би ли за кла ни и ба че ни у Са ву. 
Сви они су уби је ни но же ви ма.141

Ја сам као оп штин ски бла гај ник у Об у дов цу мо рао да бе жим, јер 
сам са знао да сам вла сти ма у Брч ком пот ка зан да сам ме ђу љу ди ма 
вр шио про па ган ду за то да ни ко не пре ђе у ка то лич ку ве ру.

На осно ву оп штин ске про пу сни це – до зво ле нео ме та но сам до шао 
до Зе му на, а ода тле бро дом за Бе о град.

Мо лим да ме сма тра те за из бе гли цу.

За кљу че но:

Са слу ша ње оба вио: За пи сни чар

Бран ко Вук дра го вић Ста на Те па вац Ђор ђе М. Вуј но вић
m. p.  m. p.  m. p. 

140 Шеф сре ске (ко тар ске) уста шке ор га ни за ци је, ло гор ник.
141 Ви де ти: E. Ta u ber, Ho lo ka ust u Bo sni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo: In sti tut za is tra

ži va nje zlo či na pro tiv čo vječ no sti i me đu na rod nog pra va, 2014, 217–220.
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Бр. 25

МА ЈОР ИЗ УПРАВ НОГ ШТА БА У СР БИ ЈИ ДО СТА ВЉА ССМА ЈО РУ 
БАЈЗ НЕ РУ У ЗА ГРЕ БУ 6. ЈА НУ А РА 1942. ИЗ ВЕ ШТАЈ ПРЕД СЕД НИ КА 
ВЛА ДЕ НЕ ДИ ЋА ЗА ЗА ПО ВЕД НИ КА У СР БИ ЈИ СА МОЛ БОМ ДА 
СЕ ШТО ХИТ НИ ЈЕ ПРО ВЕ РЕ НА ВО ДИ.142

Уста шка звер ства143

Днев.[ник] Nr. 206/41. VB Ma. Бе о град, 6. 1. 1942.

За
Офи ци ра за ве зу За по вед ни ка у Ср би ји
код Hемачког по слан ства у За гре бу,
ССма јо ру Бајз не ру,
За греб.

По сла то 6. 1. 42144

Пред мет: Из ве штај пред сед ни ка вла де Не ди ћа за За по вед ни ка у Ср бији
Ве за: без 
При ло га: 1

У при ло гу сле ди из ве штај ко ји је ге не рал Не дић пре дао др жав ном 
са вет ни ку Тур не ру.

Др жав ни са вет ник Тур нер зах те ва да се на во ди про ве ре.
Мо ли се да се по но во из ве сти нај бр же мо гу ће.

За Опу но мо ће ног ко ман ду ју ћег ге не ра ла у Ср би ји
На чел ник Управ ног шта ба

по на ло гу145

ССма јор

142 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 72.
143 Ру ко пи сна за бе ле шка.
144 От прем ни пе чат.
145 Па раф.
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Бр. 26

ИЗ ВОД ИЗ ИЗ ВЕ ШТА ЈА КА ПЕ ТА НА ХЕФ НЕ РА ИЗ СЛУ ЖБЕ НЕ
МАЧ КОГ ГЕ НЕ РА ЛА У ЗА ГРЕ БУ ОД 8. ЈА НУ А РА 1942. О СТА ЊУ 
У ХР ВАТ СКОМ КОН ЦЕН ТРА ЦИ О НОМ ЛО ГО РУ ЈА СЕ НО ВАЦ.146

Из вод из из ве шта ја ка пе та на Артурa Хеф не ра о ста њу у хр ват ском 
кон цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац од 8. 1. 1942.


Је дан ле кар ко ји је за по слен у овом ло го ру опи су је ста ње ко је та мо 
вла да као па кле но. Ло гор се на ла зи на во до плав ном под руч ју Са ве и у 
ње му је сме ште но око 10.000 љу ди, од ко јих сва ко днев но њих 100 умре 
од ис цр пље но сти и бо ле сти.

Љу ди су ва шљи ви, пр ља ви и као днев но сле до ва ње хра не до би ја ју 
че сто са мо је дан кром пир. Са ин тер нир ци ма се не људ ски по сту па и 
је ди но што при жељ ку ју је бр за смрт.

146 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 62.
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Бр. 27

ИЗ ЈА ВА СР БИ НА ИЗ ПА КРА ЦА КО ЈИ ЈЕ ПО БЕ ГАО ИЗ ЛО ГО РА 
ЈА СЕ НО ВАЦ, ОД НО СНО СТА РА ГРА ДИ ШКА ПО СЛЕ ЗА ТО ЧЕ ЊА 
ОД КРА ЈА ДЕ ЦЕМ БРА 1941. ДО СРЕ ДИ НЕ ЈА НУ А РА 1942.147 

L. III148 12. 5. 1942.
Hz/Br. – 539

15/5
VB код К.149     150

III A за GA 
(звер ства)

П Р Е В ОД

Мој жи вот у кан џа ма уста ша од 23. дец.[ембра] 1941. до 15. ја ну а ра 
1942. 

Пут у ло гор Ја се но вац, жи вот у ло го ру Ја се но вац, ка знио ни ци Ста
ра Гра ди шка и бек ству из ње.


23.12. у 23 са та за лу па ле су уста ше на мој про зор и са оп шти ле ми 

да сам ухап шен по на ре ђе њу њи хо вих офи ци ра.151 Устао сам и дво ји ца 
уста ша и је дан по ли ца јац, Ко бе тић Мар ко, су ме од ве ли у са би ра ли ште 
ко је се на ла зи ло у ма га ци ни ма. Ов де су до шлим и дру ги ухап ше ни 

147 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2 (519–530), пре вод са срп ског; АВ, Ф. 562, 3.1.1.2 (531–535), 
ори ги нал. До ку мент је об ја вљен у пре во ду с не мач ког и срав њен је с ори ги на лом. Ви
де ти до ку мент број 59 у овој књи зи.

148 L. III, ру ко во ди лац (Le i ter) III оде ље ња (Слу жбе без бед но сти, Sic her he it sdi enst, 
SD) у Оперативноj гру пи по ли ци је (EG Si poSD ), од кра ја ја ну а ра 1942. у уста но ви 
За по вед ни ка по ли ци је у Бе о гра ду, од но сно у Ср би ји (BdS). На че лу III оде ље ња је 
био ССма јор Ханс Рек сај зен (Re xe i sen), 

149 V.B. скра ће ни ца од офи цир за ве зу/за по вед ник (Ver bin dungsführer/Be fehls
ha ber) што је би ла слу жбе на озна ка ССма јо ра Вајн ма на. И па раф уз да тум 15/5 је 
ве ро ват но ње гов.

150 На ори ги на лу ру ко пи сна забе ле шка у пре во ду: Звер ства Хр ва та у Хр ват ској. 
Да ље је не ја сно. Сле де озна ке об ра ђи ва ча пред ме та, оде ље ња III А у уста но ви BdS. 
У де ло кру гу ра да Оде ље ња су би ли пра во, упра ва и уну тра шња по ли ти ка. 

151 У ори ги на лу: „по на ре ђе њу сат ни ка”.
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Ср би ста нов ни ци Па кра ца. Са ку пља ње је тра ја ло до 4 са та ују тро. Од 
ухап ше них Ср ба знам за сле де ће по име ни ма:

Бла го је вић Ми хај ло, тр го вац
Шту лић Јо во     ″ Вуч ко вић, по ре ски чи нов ник
Мар ко вић Па јо    ″ Вуч ко вић Ни ко ла, оп.[ш тински] 
 благ.[ајник]
Мар ко вић Вла до   ″ То мић Бран ко
Мар ко вић Бра цо, сту дент Лон чар Вла до, шу мар
Мар ко вић Би бе Илић Вла до, су ди ја
То до ро вић Ко ста, ме сар Су дар Га вро, по сед ник
То до ро вић Ми лан ″ Лу кић Ми ле,
Утје ши но вић Јо во, се љак из Ко ре ни ча на
Ра дић Ђу ро, кро јач Ми шће вић Бо жо, пен зи о нер
Ми ла ко вић Јо во ″ Ми шће вић Ра де, учи тељ
Оро зо вић Ла зар ″ Ко ва че вић Ду шан, кро јач
По кра јац Стан ко, фин.[ансијски] То до ро вић Ицо, ме сар
слу жбе ник
Ше пељ Ма не, фин.[ансијски] Па вло вић Јо во, обу ћар
слу жбе ник
Га ври ло вић Ла зар, пен зи о нер Ву ка ши но вић Ву ка шин, пи сар
Шу шњар Ла зар, пен зи о нер Бо са нац Ва со, по сед ник
Бла ну ша Ни ко ла, тр го вац БА ЊА ЛИ ПИК
Ву ко бра до вић Љу бо мир, Ди вјак Јо цо, хо те ли јер
го сти о ни чар
Мир ко вић Ра ден по сед ник  Ра да ко вић, ко вач
Угри ца по сед ник Ра да ко вић, по сед ник
Бје лић Ни ко ла, ге о дет Ра да ко вић,  ″
Су вај џић Ни ко ла, елек три чар Вр хо вац Сте во, мли нар
Ша кић Лу ка, пен зи о нер Да кић Сте во, по сед ник
Ла бус Мар ко, по сед ник Да кић Пе ро, по сед ник
Ла бус,     ″ Да кић Ми шо,  ″
Са вић Ран ко, тр го вац Да кић (отац), ″
Бла ну ша Ђу ро, ка зан џи ја Ар бу ти на Си мо, оп.[ш тински]
 бе ле жник
Хи нић Ни ко ла, пен зи о нер Ко ва че вић, го сти о ни чар
Бо го је вић Ни ко ла, по сед ник Мир ко вић, го сти о ни чар
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Оро зо вић Ђу ро, кро јач
Вук ми ро вић То дор, пен зи о нер
Кр лић Мир ко, суд ски пи сар

24. ују тро у ½ 5 отво ри ла су се вра та од ма га ци на у ко јем смо били 
за тво ре ни и ушло је не ко ли ко уста ша с лан ци ма. Упи та ли су нас, ко је 
по ку шао да бе жи при ли ком хап ше ња. Ја ви ла су се дво ји ца, Ше пељ 
Ма не и Ра дић Ђу ро, ко ји су све за ни лан ци ма и са оста ли ма су кре ну ли 
ка же ле знич кој ста ни ци. Ишли смо у ре до ви ма по че тво ри ца и пра ти ли 
су нас го то во сви ста нов ни ци Па кра ца, на о ру жа ни, са оруж јем на го
товс, за јед но са уста ша ма. Ноћ је би ла ве дра и стра хо ви то хлад на са 
мра зом. Од нас ухап ше них са мо че тво ри ца су има ла сво ју ће бад, док 
их оста ли ни су има ли јер им је ре че но да иду са мо на са слу ша ње. До
шли смо до ста ни це, где смо укр ца ни у је дан те рет ни ва гон и пре ве
же ни до Ли пи ка. Ту је у наш ва гон до шло још не ко ли ко ухап ше них 
Ср ба из Ли пи ка. У ње му се та ко на шло рав но 74 љу ди. За тим смо одве
же ни у Но ву Гра ди шку. Ста ри јим љу ди ма је би ло ве о ма те шко, по што 
ни су мо гли да сед ну и мо ра ли су да сто је то ком це лог пу та. У Но ву 
Гра ди шку смо сти гли у 10 са ти ују тро, а за тим смо у ре до ви ма по дво
ји ца по ста вље ни ис пред ва го на. У пр вом мо мен ту ни је нам би ло ја сно 
за што смо по ста вље ни ис пред ва го на. Би ло је ве че уо чи Бо жи ћа па 
смо ве ро ва ли да се због то га оку пи ло пу но љу ди на же ле знич кој ста
ни ци. Ме ђу тим, ви де ло се да су ста нов ни ци би ли оба ве ште ни о на шем 
до ла ску. Дан ра ни је у ши рој око ли ни Па кра ца до шло је до бор бе из
ме ђу уста ша и пар ти за на152 при че му је не ко ли ко уста ша из Гра ди шке 
по ги ну ло. Да би уми ри ли ста нов ни ке и по ро ди це по ги ну лих, ре че но 
им је да је мно го пар ти за на за ро бље но.153 Да би то до ка за ли по хап си ли 
су срп ске ста нов ни ке из Па кра ца и Ли пи ка и до ве ли су их на ста ни цу 
у Гра ди шку где је љу ди ма ре че но да смо ми за ро бље ни пар ти за ни. 
Ме ђу на ма на че лу на ла зио се ин ва лид без јед не но ге и јед не ру ке. Када 
су га гра ђа ни угле да ли, упи та ли су га да ли је и он био у шу ми, на шта 
је уста ша од го во рио: „Ви ве ру је те, да ако не ко не ма ру ку или но гу, да 
он не ма је зик и да не мо же би ти у шу ми?” Је дан сли чан слу чај до го дио 
се са Ми ла ном То до ро ви ћем, ко јег је је дан гра ђа нин пре по знао и упи
тао: „И ти си био у шу ми? Ни си имао ни шта па мет ни је да ра диш?” На то 
му је Ми лан одго во рио: „Не бу ди луд, ми смо сви диг ну ти из кре ве та.” 

152 У ори ги на лу: „шум ских”.
153 У ори ги на лу: „да су ти љу ди по хва та ни у шу ма ма”.
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Ка да је он то ре као, уста ша га је уда рио кун да ком по гла ви. Сви ма нам 
је би ло ја сно, за што се на ла зи мо у Но вој Гра ди шки. По што смо је дан 
сат би ли по ста вље ни, укр ца ни смо по но во у ва гон. Пут је са да во дио 
за Ја се но вац „срп ско гро бље” или ка ко га са ми Хр ва ти на зи ва ју „ло гор 
смр ти”, бо ље ре че но „ме тро по лу хр ват ске кул ту ре”. У Ја се но вац смо 
сти гли 24. 12. око 4.30 и оста ли за тво ре ни без је ла и во де до по ла 10.

25. 12. у по ла 10 по чи ње пра ва Гол го та и на ше стра да ње. До шле 
су уста ше и отво ри ле ва гон. То су би ле уста ше из ло го ра Ја се но вац, 
ко је су нас пре у зе ле од уста ша из Но ве Гра ди шке. По шли смо са ста
ни це у ре до ви ма по дво је до ка то лич ке цр кве и ода тле пре ма ци гла ни 
Озре на Ба чи ћа, у ко јој се ло гор Ја се но вац на ла зи. Пу тем од ста ни це 
пра ти ло нас је 30 уста ша. Ста нов ни ци не кад срп ског де ла Ја се нов ца, 
ко јих са да ви ше не ма и Хр ва ти су их за ме ни ли, ста ја ли су пред срп ским 
ку ћа ма и ру га ли су нам се нај по грд ни јим ре чи ма. Ула зи мо у ло гор.

Ло гор се са сто ји из два де ла. Пр ви део се са сто ји из самe ци гла не 
и пи ла не.154 Уста ше овај део зо ву „при јав ка”. Дру ги део, ко ји се про те же 
иза пр вог, са јед не стра не је огра ни чен жи ча ном огра дом, а са дру ге 
Са вом и јед ним пе шча ним спру дом. На дру гом де лу је по диг нут на сип 
ви си не два ме тра. Из гле да да је овај на сип по диг нут због бо ја зни од 
по пла ве. Зе мља за на сип је узи ма на из ло го ра и сам ло гор из гле да као 
да је је дан ко тао. Пред на си пом је по диг ну то 7 ку ћи ца на сту бо ви ма на 
ко ји ма су мон ти ра не ма шин ске пу шке и на ко ји ма се на ла зи ла стал на 
стра жа. Бек ство из ло го ра је би ло ап со лут но не мо гу ће. Ста но ва ло се 
у ба ра ка ма ко је су би ле та ко пре ци зно гра ђе не да су кроз њи хо ву кон
струк ци ју ла ко про ла зи ли ки ша и снег. Ка ко је у је сен ки ша па да ла, 
на ку пи ло се во де ко ја ни је мо гла оти ца ти и, да љу ди не би ле жа ли на 
са мој во ди, мо ра ле су да се под ме ћу да ске јед на од дру ге за два пр ста 
у раз ма ку. На да ска ма је не ка да би ло сла ме, али ка да смо ми до шли, 
на ла зи ла се са мо пра ши на од сла ме кроз ко ју је чо век још мо гао да 
ви ди за ле ђе ну да ску. Ту су про во ди ли сво је по след ње ча со ве у жи во ту 
јад ни и не ду жни Ср би са мо за то што се зо ву Ср би, ко ји су мо ра ли да 
осе те на се би хи ља ду го ди шњу кул ту ру под ле хр ват ске на ци је.

До ла зи мо у двој ним ре до ви ма и ста је мо пред кан це ла ри ју не ка
да шњег пред у зе ћа. Ту сто ји мо не ко ли ко ми ну та и за тим до ла зи је дан 

154 У ори ги на лу: „и лан ча ре”.
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уста ша под име ном „Љу ба нат по руч ник”. Он ста не ис пред нас, све нас 
до бро по гле да и љу ти то вик не: „Зар не зна ју да још има ло го ра у Хр ват
ској осим Ја се нов ца, и зар ми сле да ја мо рам да по би јем све Ср бе.” За тим 
је ре као да сви има ју пре да ти што год се на ла зи код њих осим оде ла и 
ци пе ла. Дво ји ца уста ша су до шла са кор пом и по че ли су да ку пе пре
да те ства ри и но вац. Око ло нас су ста ја ле дру ге уста ше са пу шка ма и 
две ма шин ске пу шке. Ка да је то би ло го то во, ре као је Љу ба: „Да ли сте 
све пре да ли? Код ко га на ђем и јед ну је ди ну ку ну или не ки пред мет, 
сле ди му ме так”. Вла да ла је ти ши на и ни ко ни је ни реч ре као. Сва ки 
да љи мо ме нат је био све те жи, а хлад но ћа све ја ча и ја ча. Пре тре са ју се 
дво ји ца по дво ји ца, ко ји се са ми мо ра ју сву ћи до го ла. Код Јо ва на Шту
ли ћа је на ђе но 10. ку на за ко је он сам ни је знао, али га је сти гла ка зна. 
За то вре ме уста ше су пи ле ра ки ју ко ју је до нео је дан Је вре јин155 и стално 
им то чио. Кад је пре трес био за вр шен, Љу ба је ре као сле де ће: „Чет ни ци 
су ми по ру чи ли да им ис пе чем цр ног јар ца за Бо жић, а ви ди, они су ми 
по сла ли та ко ле пе пе че ни це.” Уста ше су и да ље пи ле, а код нас је сва ки 
ми нут био све те жи и је за нас је об у зи ма ла. На то је ско чио Љу бо, коса 
му је па ла на очи, ка па је би ла спу ште на на че ло и дрек нуо: „Ко је ов де 
прав ник?” Ја вио се г. Илић Вла ди мир, ста ре ши на су да у Па кра цу. 
„Ис ту пи!” Ка да је из и шао, упи тао га је: „Ко ли ко си ти Хр ва та осу дио на 
смрт?!” Сле дио је од го вор: „Ни сам окру жни су ди ја, не го сре ски су ди ја. 
Ја сам су дио по за ко ну и по пра вед но сти.” На то је Љу ба ре као: „Ти си 
мно го на ше бра ће Хр ва та осу дио и оте рао у смрт.” Узи ма ка ра бин и по
зи ва га да ста не пред стуб ци гли ко ји се на ла зио пред на ма сви ма и на
ни ша нио је на ње га. Ка ко он ни је ски нуо свој ка пут и на о ча ле, на ре дио 
му је да их ски не, по ди гао је пу шку и опа лио у ње га 3 пу та, на што се 
он сру шио. Пр ва жр тва је па ла и ути сак на нас је био нео пи сив. Та да 
су до шле две мла де осо бе и упи та ле да ли се ме ђу на ма на ла зи не ко из 
Ли ке. При ја ви ли су се сви, ме ђу ко ји ма су се на ла зи ли: 

Ше пељ Ма не
По кра јац Стан ко
Мир ко вић Ра де
Ша кић Лу ка
Ла бус Мар ко
Шу шњар
Ла бус мла ђи

155 У ори ги на лу: Жи дов.
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Сви су по зва ни да ис ту пе из стро ја. Ка да су сти гли пред нас, од тих 
јад ни ка узи ма но је дво ји ца по дво ји ца ко ји су ула зи ли у круг од шест 
уста ша. Пр ва дво ји ца би ли су Ше пељ и По кра јац ко ји су сту пи ли у круг 
ше сто ри це уста ша и би ли бо де ни но же ви ма от при ли ке 40 цм ду гач
ким, док ни су уз нај ве ће ку ка ње па ли мр тви. Њи хо ви по зи ви у по моћ 
су би ли нео пи си ви и њи хо ве по след ње ре чи су би ле упу ће не њи хо вим 
же на ма и де ци. На исти на чин су и оста ли име но ва ни уби је ни. Ка да 
се то до га ђа ло, до шла су тро ји ца уста ша, по сма тра ла нас и иза бра ла 
11 осо ба ко ји су им се сви де ли и то:

То до ро вић Ко ста чо век из Ли пи ка
Га ври ло вић Ла зар Мир ко вић,
Бо го је вић Ђу ро го сти о ни чар из Ли пи ка
Кр лић Мир ко Да кић из Ли пи ка, не знам ко ји
Лу кић
Ко ва че вић из Ли пи ка
се љак из Ко ре ни ча на

Они су као и пре ђа шњи мо ра ли да ски ну ка пу те и да оста ну у ко
шу ља ма на што су их по че ли ре дом кла ти но же ви ма по вра то ви ма. Ово 
су ра ди ли са нај ве ћом спрет но шћу, по че му је мо гло да се за кљу чи, да су 
има ли до вољ но прак се у овом по слу. Од ових Ко ста То до ро вић ни је 
био до бро за клан и на ње го ву ве ли ку мол бу од у стао је уста ша да га до
ко ље те је до шао из ам бу лан те је дан ле кар ко ји му је на пре ре за ни врат 
ста вио јод и при ле пио фла стер. Но ни је про шло ни 10 ми ну та ка да је 
до шао је дан уста ша, ко ји је на си лу хтео да га за ко ље. Овај пу та мол бе 
ни су по ма га ле и он је био пот пу но за клан. Сви ови за кла ни ле жа ли су 
на го ми ли пред на ма. При то ме сви смо мо ра ли да гле да мо и да се сме
је мо и сва ко је био при то ме по сма тран. Би ла је при то ме при мед ба на 
Ди вјак Јо цу и од мах је био из ву чен из стро ја. Он је јад ник ви део шта 
га че ка и мо ле ћи, ре као је да има у ро ду под жу па на. На то му је уста ша 
од го во рио: „Ова кве ми и тре ба мо.” Мо рао је да ски не ка пут и ко шу љу, 
да лег не на већ за кла не и да по ка же ру ком где му се на ла зи ср це. За тим 
му је је дан уста ша сео на гла ву, је дан на но ге и дво ји ца на ру ке и из ва
ди ли су му ср це. Уста ша ко ји му је из ва дио ср це, об ли зао је нож и ре
као ка ко је срп ска крв слат ка. Исто та ко су за кла ни Бла ну ша Ђу ро и 
још че тво ро дру гих, ко ји ни су мо гли гле да ти. На то нам је по руч ник 
Љу ба ре као: „Ви сте спа се ни, вас је по ми ло вао по глав ник.” При шао је 
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је дан уста ша, по име ну Сло бо дан,156 ко ји је био управ ник срп ског де ла 
ло го ра и од вео нас је у дру ги део логорa. То је пра ва гроб ни ца жи вих. 
По што смо до шли, ста ја ли смо по оној хлад но ћи до ве че ри у ма лим 
гру па ма пред ба ра ка ма. Нај је зи ви ју сли ку пру жао нам је наш при ја тељ 
Си ма Ар бу ти на, бе ле жник, је дан ви со ки чо век, сме ђе ко се, ко ји је по сле 
ових стра шних при зо ра пот пу но осе део. Дру гог да на је јад ни бе ле жник 
по лу део. Уве че око 6 ча со ва уте ра ли су нас у јед ну ба ра ку са оста лим 
ло го ра ши ма. Ба ра ка је би ла на пра вље на за 200 осо ба, али ове је ве че
ри би ло уну тра 526 осо ба. Та ко смо оста ли то ком це лог вре ме на мо га 
бо рав ка у ло го ру. 

Пр ва ноћ из ме ђу 25. и 26. про те кла је у ми ру. Нај те же ју је про во
дио М. Бла го је вић ко ји је био бо ле стан и слаб од пу та и стал но је тра жио 
во ду. Пи ја ће во де у ло го ру уоп ште ни је би ло. Ко је био же дан, узи мао 
је снег. Снег је слу жио и за пра ње. 26. или дру ги дан ка то лич ког Бо
жи ћа про те као је на ми ру у са мом ло го ру, али је на ула зу би ло уби ја ња 
као и пр вог да на. Це лог да на од 6 са ти ују тро до 6 са ти уве че ста ја ли 
смо на по љу по сма тра ју ћи ста ре за то че ни ке ло го ра ка ко чи сте ва ши ко
јих је би ло пу но у ло го ру. Дан је био стра шно хла дан. На на ше ве ли ко 
из не на ђе ње ста ри за то че ни ци ло го ра ни су по ка зи ва ли ни ка кво ин те
ре со ва ње за жи вот ван ло го ра. То ни је ни ка кво чу до, јер сам на кон 
два да на ви део, да осим оних ко ји су одво је ни за по се бан рад, обич ни 
за то че ни ци у ло го ру у ова квим окол но сти ма мо гу да про ве ду нај ви ше 
1 ½ ме сец. То ком мог бо рав ка у ло го ру ста ње са ис хра ном је би ло сле
де ће: ују тро ни шта, у под не во да са ма ло ку ку ру зног бра шна и то гор ко 
без со ли и ма сти, уве че су па од кром пи ра без кром пи ра. Од та кве 
хра не до би ва ли смо у под не 5 дцл. и уве че 4 дцл. Ус то мо гу да на гла сим 
да се за сво вре ме хлеб ни је до би јао.

26. сти гла је гру па од 80 љу ди из око ли не Ба ња Лу ке ко ја је од мах 
би ла по ве за на и оте ра на на јед ну по ља ну из ван ло го ра при че му су 
мо ра ли да пе ва ју. Та мо су мр тви са хра њи ва ни и они су сви та мо ма љем 
по би је ни. За нас за то че ни ке тај дан је про те као у ми ру. 27. од ре ђе но је 
нас 80 из ло го ра, да ко па мо ра ке и да за ко па мо оне ко ји су уби је ни 
прет ход ног да на. То по ље је от при ли ке ве ли чи не јед ног ју тра и би ло 

156 Сло бо дан Ми цић из Ја ње бли зу Би је љи не; ви де ти: A. Mi le tić, Kon cen tra ci o ni 
lo gor Ja se no vac 1941–1945. Do ku men ta, knji ga 1, Be o grad, Ja se no vac: Na rod na knji ga, Spo
menpod ruč je Ja se no vac, 1986, 220; I. Gold stein, Ja se no vac, No vi Sad: Aka dem ska knji ga, 
2019, 233, 236–238.
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је пу но ра ка. Ра ке су ши ри не за два чо ве ка и ду гач ке за 10 осо ба. Ко па
ло би се до тле док се не би на и шло на во ду обич но на кон 2 м. Мр тве су 
ста вља ли уну тра са но га ма је дан на спрам дру гом, док је сле де ћи ред 
је ле жао са гла ва ма јед них на спрам дру гих. Та ко су мр тви ста вља ни 
уну тра и га же ни да би би ло ви ше ме ста. Ста вља ни су го ли. Из над је 
оста јао про стор од от при ли ке 40–50 цм. ду би не да се по кри је зе мљом. 
Ра ке ни су има ле сво је иви це да се не би зна ло где се ко ја на ла зи. Ра ке 
су јед не од дру гих би ле уда ље не за ду жи ну јед ног ашо ва. Док смо се 
вра ћа ли у ло гор ви де ли смо да су уста ше из Са ве ва ди ле два ле ша који 
су би ли уста шки због че га је из на шег ло го ра на ред ног да на 75 осо ба 
од ве де но. Ни ову ноћ као ни прет ход ну ни смо мо гли да лег не мо јер 
ни је би ло ме ста.

28. смо уста ли као и обич но за рад. По ди за ле су се но ве ба ра ке. 
Чу јем да је по пла ну тре ба ло да се по диг не 40 ба ра ка, али да је по диг
ну то са мо 9. То га је да на би ло иза бра но 75 осо ба из на ше ба ра ке, по
ве за но и до ве де но пред јед ну шта лу где су уби је ни ма љем. То су би ле 
жр тве за она два уста шка ле ша ко ји су ра ни је по ме ну ти.

29. је про шао у ми ру и са хра ње но је оних 75 љу ди ко ји су уби је ни 
дан ра ни је. Ноћ нам је про те кла лак ше, по што је би ло ма ње љу ди и мо
гло је лак ше да се сто ји и при то ме је би ло и ма ње уту че но сти. Сма трам 
да ми је ду жност да и ово за па жа ње ов де на ве дем. Исте ве че ри, Јо во 
Шту лић, тр го вац из Па кра ца, ре као је пре да мном, а ве ру јем и пред Ни
ко лом Зја ли ћем или Јо вом Ми ла ко ви ћем, да ако ко жив одав де иза ђе, 
це ло сво је има ње оста вља де ци сво га бра та, јер да је све му ово ме крива 
ње го ва же на, ко ја је Хр ва ти ца, да се он на ла зи ов де у ло го ру.

30. услед хлад но ће и гла ди не ки љу ди ни су мо гли да иду на рад. 
Би ло их је 130 ко ји ни су ра ди ли и ни су из ла зи ли из ба ра ка и због то га 
су би ли уби је ни на сле де ћи на чин: у 3 са та по под не до шле су уста ше и 
ис те ра ле све из ба ра ке. Оне ко ји ни су мо гли ићи због сла бо сти или 
због то га што су им но ге би ле оте че не, по ту кли су пред ба ра ком. Оста ле, 
ко ји су мо гли да иду, по ве за ли су жи цом, оте ра ли пред јед ну шта лу и 
по ту кли ма љем. Ма љем је уда ра но по сле по оч ни ци. Они су су тра дан 
би ли за ко па ни где и сви дру ги. Из Па кра ца ме ђу њи ма су би ли сле де ћи, 
ко јих се се ћам: 

М. Бла го је вић, 
Шту лић Јо во
Хи нић Ни ко ла
Мар ко вић Вла да
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Бо са нац Ва со
Вук ми ро вић То дор
Вуч ко вић Ни ко ла
Ран ко Са вић (отац) 
Ма ле ше вић Ми ле 
овај по след њи је био у Ко прив ни ци и ис при чао ми је сле де ће: Из 

Ко прив ни це су нас од ве ли нај пре у Го спић, из Го спи ћа у Ја дов на.157 У 
Ја дов ну смо оста ли је дан ме сец. Јед ног ју тра по ве за ли су дво ји цу по 
дво ји цу де бе лом жи цом, а по сре ди ни све по ве за ли опет жи цом и тако 
их по те ра ли, ка ко су ре кли, не куд на Ве ле бит. У овој пар ти ји је би ло 
око 4000 љу ди. Шта се до го ди ло с тим љу ди ма не знам, али су се уста
ше хва ли ле да су их по ту кле и то ова ко: два де сет љу ди је до ве де но до 
по но ра, чвр сто по ве за но жи цом, за тим су их уби ја ли ма љем, а ка да би 
се ску пи ло пр вих де сет, они би по ву кли оста ле са со бом у по нор и тако 
су на ши јад ни Ср би оста вља ли сво је ко сти на Ве ле би ту. Пре жи ве лих 
500 је от пре мље но у Го спић, ода тле у јед но ме сто крај Кар лов ца, а ода
тле је 3 до шло у Ја се но вац: про фе сор Му дрић, ње гов син и ја, Ма ле ше
вић Ми ле. У овој пар ти ји уби је ни су мно ги од нас из Па кра ца у Ли пи ка, 
али им не знам име на. Та ко је тај дан про шао и има ли смо још ви ше 
ме ста за спа ва ње. Пр ви пут те но ћи мо гли смо да се ис пру жи мо. То  је 
би ло на ше пр во ле жа ње од 23. уве че.

31. 12. 41. и 1, 2. и 3/I. 42 би ли су мир ни и без уби ја ња, са мо смо мора
ли да ра ди мо од ју тра до ве че ри по нео пи си вој хлад но ћи. Би ли су то 
стра шни да ни. Но ге су оти ца ле и љу ди су се на про сто су ши ли од гла ди.

4. ују тро сви смо по зва ни пред кан це ла ри ју и ту је по че ло ода би
ра ње љу ди ко ји ће ићи у Ста ри Ја се но вац на не ко та ко зва но чет ка ње. 
Кро ја чи и обу ћа ри су ода бра ни за Ста ру Гра ди шку, а пре о ста ли су 
за др жа ни у ло го ру. О пр ви ма, ко ји су од ре ђе ни за та ко зва но чет ка ње, 
чу ли смо од јед ног Је вре ји на, ко ји је био као уста ша, да су они као и 
пре ђа шњи, би ли по би је ни. Ме ђу њи ма из Па кра ца су би ли сле де ћи:

Ми шће вић Ра де
Бла ну ша Ни ко ла
То до ро вић Ми лан
Утје ши но вић
Угри ца

157 Ја дов но.
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Вуч ко вић, пор.[ески] чи нов ник
То мић Бран ко

и сви оста ли ко ји по том не ће би ти име но ва ни.

Из Па кра ца су за Ста ру Гра ди шку од ре ђе ни сле де ћи:

Оро зо вић Ла зо Ра дић Ђу ро
Оро зо вић Ђу ро Ко ва че вић Ду шан
Ми ла ко вић Јо во Па вло вић Јо во
Су дар Га јо

5. око 10 ча со ва ују тро од ве де ни смо на ста ни цу Ја се но вац, одан де 
у Оку ча не, а ода тле пе ши це за Ста ру Гра ди шку. Док смо про ла зи ли кроз 
се ло Но ви Ва рош, у ко ме се Ђу ро Ра дић ро дио и у ко ме су се на ла зи ли 
ње го ви ро ди те љи, мо лио је да му ње го ви до не су хлеб, на што су уста ше 
ре кле, да ће онај ко до не се умре ти.

Од оних из Па кра ца у ло го ру Ја се но вац оста ли су у жи во ту: 

Мар ко вић Па јо Су вај џић Ни ко ла
Мар ко вић Бра цо То до ро вић Ицо
Мар ко вић Би бе Вр хо вац Сте во
Зја лић Ни ко Ву ко бра до вић Љу бо мир
Лон чар Вла до

Сти гли смо у Ста ру Гра ди шку уве че у 9 са ти, а то ком це лог да на 
ни смо до би ли ни шта да је де мо. Кад смо сти гли, за мо ли ли смо и до би
ли ма ло су пе од кром пи ра. Ов де, као и у Ја се нов цу, ни смо до би ја ли 
хлеб. Ис хра на је би ла као и у са мом ло го ру. Је ди на је про ме на би ла што 
смо ле жа ли у со ба ма и до би ли сла му. Ов де смо ра ди ли раз ли чи те по
сло ве, али  ни смо ши ли ка ко смо у Ја се нов цу би ли од ре ђе ни, не го смо 
но си ли др ва, ба ца ли снег и сме ће и оба вља ли раз не по сло ве. Рад из ван 
ка зни о ни це био је до зво љен са мо Је вре ји ма и то еми гран ти ма, ко ји 
ни су вла да ли на шим је зи ком. Из у зет но би ло је до зво ље но и до ма ћим 
Је вре ји ма да по по тре би ра де из ван ка зни о ни це. На на шу ве ли ку сре
ћу ус пе ла је го спо ђа Ра дић да пре ко јед ног вој ни ка по ша ље па кет са 
сла ни ном и ко ба си ца ма. За рас по ре ђи ва ње на рад ту је био је дан Је
вре јин, та ко да, ка да је па кет сти гао, дао је Ра дић и то ме Је вре ји ну 
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сла ни не и ко ба си це, по што је он имао исту хра ну као и ми. По се би је 
би ло ра зу мљи во, да је ово има ло сво ју по за ди ну, по што смо стал но 
би ли са ми сли ма о бек ству. То нам је и ус пе ло. 

15. ја ну а ра, на на шу мол бу, би ли смо од ре ђе ни на рад из ван ка
зни о ни це. Ра ди ло се  на уто ва ри ва њу кром пи ра и што фа у Оку ча ни ма. 
Пре ма то ме, јед на по год на при ли ка за бек ство би ла је ту. Би ли смо 
то ли ко сла би и не моћ ни да смо се бо ја ли, кад нам се ука же при ли ка 
да бе жи мо, да не ће мо има ти до вољ но сна ге. До шли смо на ста ни цу у 
Оку ча не, за по че ли са ра дом и око 10 са ти Ми ла ко вић Јо во и ја смо 
при ме ти ли, да без прет ход ног до го во ра, не ма Ра ди ћа Ђу ре и ја ко смо 
се упла ши ли да ће мо би ти стре ља ни. Не што ка сни је при ме ти ле су то 
и уста ше ко је на нас ни су обра ћа ле до вољ но па жње, јер је при ли ком 
на шег до ла ска у Оку ча не је дан Хр ва т–у ста ша при ме тио, да нас он по
зна је, да смо при стој ни и по ште ни љу ди и да он не зна за што смо за
тво ре ни. Кад су уста ше при ме ти ле да Ра дић ни је ту, ре кли су да ће га 
они про на ћи и стре ља ти (псо ва ње ни је из о ста ло). Кад је рад био за вр
шен и по шло се за Гра ди шку, на са мом ула ску би ла је ве ли ка гу жва и 
на на шу сре ћу до ла зи ло је мно го уста ша и вој ни ка ко ји су не где би ли 
у бор би. На ше уста ше су по ве ле са при до шли ма раз го вор о до га ђа ји ма 
и ми смо ис ко ри сти ли ту прил и ку. По слао сам Ми ла ко ви ћа да од јед
ног се ља ка за тра жи хлеб и он је сео у са о ни це баш ка да је се љак кре нуо. 
Ка да сам то ви део, сав сам се охла дио, јер ни сам ми слио да ће Ми ла ко
вић оти ћи. Ме ни ни шта дру го ни је пре о ста ло. На ше уста ше ни су на 
нас обра ћа ле ни ка кву па жњу, уско чио сам у ста ни цу и по чео да бе жим 
пре ма Нов ској. Ка да сам пре шао скрет ни цу, скре нуо сам и про ду жио 
глав ним пу тем у прав цу Ли пи ка. До шао сам под Бе лу Сте ну и пре спа
вао код јед ног се ља ка, а ода тле, ка ко сам као ло вац до бро по зна вао око
ли ну, на ста вио за Бру сник, ме сто ко је се на ла зи на пла ни ни Па пук из над 
Па кра ца. Ту сам остао не ко вре ме код мо јих му ште ри ја, док се ни сам 
опо ра вио и ода тле сам оти шао у око ли ну мо га род ног ме ста. По сле 
3 ме се ца ме ни је ко нач но ус пе ло да по бег нем из про кле тих кан џи уста
ша као да сам био нај ве ћи раз бој ник, а не је дан не ду жни и по ште ни 
Ср бин и ус пе ло ми је да спа сем свој го ли жи вот у срећ ној и бла го сло
ве ној Мај ци Ср би ји.

B 700 – 701158 

158 Ши фро ва но име по ве ре ни ка.
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Бр. 28

КО МЕ САР ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ МАК СИ МО ВИЋ ДО СТА ВЉА ССМА
ЈО РУ ВАЈН МА НУ 15. ЈА НУ А РА 1942. ИЗ ЈА ВУ ЈУЛ КЕ ШКА РА ИЗ 
ТО ПУ СКОГ О ЗЛО ЧИ НИ МА УСТА ШКИХ ВЛА СТИ.159

ИЗ ВАН РЕД НИ ОПУ НО МО ЋЕ НИ
КО МЕ САР
ЗА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТУ 160 Уста ша161

ИЗ БЕ ГЛИ ЦА
Nr. 1046
Бе о град, 15. I 1942

КА БИ НЕТ L/L
Пред мет: Са слу ша ње 
ЈУЛ КА ШКА РА из То пу ског

По што ва ни го спо ди не Ко ме са ру!

У при ло гу Вам до ста вљам 2 за пи сни ка ко ја се од но се на са слу ша
ње ЈУЛ КЕ ШКА РА из То пу ског/Хр ват ска, ко ји ма се илу стру ју не људ ски 
по ступ ци и број ни ма са кри од стра не уста шких вла сти.

Са осо би тим по што ва њем
ИЗ ВАН РЕД НИ КО МЕ САР

ТО МА МАК СИ МО ВИЋ
То ма Мак си мо вић162 с. р.

163

159 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 76.
160 Не ја сна за бе ле шка.
161 Ру ко пи сна за бе ле шка.
162 То ма Мак си мо вић је до ра та био ди рек тор фа бри ке Ба та у Бо ро ву. По про

гла ше њу НДХ је ухап шен, али је ус пео да стиг не у Ср би ју где је ор га ни зо вао рад на 
збри ња ва њу из бе гли ца; С. Ц. Ћир ко вић, Ко је ко у Не ди ће вој Ср би ји 1941–1944. Лек
си кон лич но сти. Сли ка јед не за бра ње не епо хе, Бе о град: Про све та, ИПС, 2009, 305.

163 Окру гли пе чат Ко ме са ри ја та за из бе гли це на не мач ком.
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2 при ло га

Го спо ди ну 
Др. Вајн ма ну,
ССма јо ру и Ко ме са ру за пре се ља ва ње
Бе о град
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Бр. 29

ИЗ ЈА ВА ЈУЛ КЕ ШКА РА ИЗ ТО ПУ СКОГ ДА ТА 5. ЈА НУ А РА 1942. У 
КО МЕ СА РИ ЈА ТУ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ О ЗЛО ЧИ НИ МА УСТА ШКИХ 
ВЛА СТИ.164

ЗА ПИ СНИК
од 5. ја ну а ра 1942.

Са ста вљен у Ко ме са ри ја ту за пре се ље ње и за шти ту из бе гли ца  
у Бе о граду.

Без по зи ва ис ту пи ла је го спо ђа ШКА РА ЈУЛ КА, го сти о ни чар ка 
из То пу ског, срез Вр гин мост, удо ви ца по кој ног СТАН КА ШКА РЕ, ста ра 
42 го ди не, мај ка дво је де це, са да у Бе о гра ду – Ули ца кра ља Фер ди нан да 
бр. 19, те је из ја ви ла сле де ће:

Са сво јим по кој ним му жем Стан ком Шка ром др жа ла сам у То пу
ском је дан ре сто ран под на зи вом „Ја ње”.

23. ма ја 1941 мој муж је за јед но са још дру гих 10 гра ђа на у То пу ском 
ухап шен од стра не уста ша. Ово су би ли: Др Вур де ља Бран ко ле кар, 
Вор ка пић Јо во вла сник ре сто ра на, Ву јо ше вић Ми лу тин тр го вац, Би
је лић Ни ко ла го сти о ни чар, По по вић Пе ро по љо при вред ник, Шка ра 
Ни ко ла пе кар ски мај стор, Об ра до вић Ма ти ја го сти о ни чар, Вор ка пић 
Сто ја по љо при вред ник и тр го вац, Ба ста јић Па јо про фе сор у пен зи ји 
и Ма му зић Или ја по љо при вред ник.

Осим го ре на ве де них још дру гих 25 ви ђе ни јих Ср ба из око ли не 
То пу ског би ло је ухап ше но. Истог да на свих 36 ухап ше них Ср ба од ве
зе но је ка ми о ном у Вр гин мост. Ов де су др жа ни у за тво ру 3 да на а за тим 
су од ве зе ни у Си сак где су оста ли 11 да на. Из Си ска су од ве де ни у Пе
три њу, где су у за тво ру оста ли 9 да на. У по ли циј ском за тво ру у Пе три њи 
би ли су зло ста вља ни а осим то га би ли су ту че ни од стра не де це уста ша 
/ста ро сти 8–10 го ди на/. Де ца су се у из вр ша ва њу ових зло де ла ме ња ла. 
У Пе три њи су про ве ли це лих 9 да на. Из Пе три ње су јед ног да на по но ћи 
од ве де ни у прав цу Си ска, ода кле им се гу би сва ки траг. Од уста ше 
Кр пан Ду је, ко ји је ра дио као шо фер, са зна ла сам да су из Пе три ње сви 

164 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 66–68, пре вод са срп ског.
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за јед но ау то мо би лом од ве де ни у шу му „Бре зо ви ца” код Си ска и да су 
за тим уби је ни.

На кон смр ти мо га му жа ја сам са ма во ди ла мој ре сто ран у То пу
ском. Сва ко днев но је у мој ре сто ран до ла зи ло 6 уста ша ко је сам мо ра ла 
да бес плат но хра ним. Осим њих до ла зи ле су и дру ге уста ше ко је сам 
исто мо ра ла да хра ним.

Све ове уста ше ко је су се код ме не стал но бес плат но хра ни ле, по
ти ца ле су из око ли не То пу ског и из са мог То пу ског. Ме ђу њи ма се 
на ла зио Лон гер Ђу ро, по љо при вред ник из јед ног хр ват ског се ла на
до мак То пу ског. Оста ле по зна јем са мо по из гле ду, њи хо ва име на су ми 
не по зна та, је ди но што се се ћам да су дво ји ца ових уста ша по ти ца ла из 
Вра но ви не а оба дру га из Ста рог се ла код То пу ског. Лон дер165 Ђу ро ми је 
од у зео 4.000. ди на ра го то ви не, 3 ко ма да злат ног пр сте ња, 1 пар злат них 
мин ђу ша и је дан злат ни ла нац за сат. Ја сам га мо ли ла да ми на док на
ди од у зе те вред не пред ме те, на шта ми је он др ско од го во рио, да имам 
да за хва лим Бо гу што ми је гла ва оста ла на ра ме ни ма.

У ово вре ме у мо ју го сти о ни цу ви ше пу та је на вра ћао уста ша Звин
шчак из За гре ба. Кр ште но име ми је не по зна то. Он је у мо ју го сти о ни цу 
до во дио и дру ге уста ше ко је сам све мо ра ла бес плат но да хра ним. Кад 
је ула зио у го сти о ни цу, до ла зио је до ме не са при чвр шће ним ба јо не том 
и во дио ме од јед не ства ри до дру ге ко је сам му мо ра ла пре да ти. По ме
ну ти Звин шчак био је је дан од нај кр во лоч ни јих. Јед но од нај у жа сни јих 
де ла ко је је из вр шио, из ме ђу оста лих би ло је и то да је по ста вио мај ке 
и де цу у је дан ред а за тим их све по у би јао јед ним је ди ним мет ком.

Та ко су ње го ве жр тве по ста ле Рок нић Јо ка са сво је дво је де це и 
јед на ње на ро ђа ка са јед ним де те том. Ове жр тве је од вео у јед ну обли
жњу шу му ко ја се зо ве „Ко се”, и све их је та мо устре лио. Рок нић Јо ка, 
кад је ви де ла, да хо ће да је устре ли, мо ли ла га је да устре ли и ње но 
дво је ма ле де це, да не би би ли са ми пре пу ште ни суд би ни, на шта је он 
од вра тио да он не ће удо во љи ти ње ној мол би. Ре као је да ова де ца мо
ра ју жи ве ти са мо за то да би би ла из ло же на му че њу и пат њи. Отац ове 
де це је прет ход но био уби јен у срп ској цр кви у Гли ни.

2. или 3. ју ла 1941 уста ше су ухап си ле све Ср бе ко ји су жи ве ли у 
То пу ском. Ме ђу ухап ше ни ма сам би ла при сут на и ја. Сви смо ми за тво
ре ни у срп ску цр кву. Ме не су за тво ри ли у па ро хиј ску ку ћу. У исто вре ме 
уста ше су ухап си ле и се љан ке и се ља ке из окол них срп ских се ла и сви 

165 Лон гер.
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су би ли утам ни че ни за јед но са на ма у То пу ском. Ку ће и до мо ви су сви 
би ли опу сто ше ни, на ме штај и сто ка од ве зе ни. У там ни ци смо оста ли 
3 да на. Но ћу су мла де же не и де вој ке ску пља не у па ро хо ву шта лу и та мо 
си ло ва не од стра не уста ша. Та ко је сва ке но ћи го спо ђи ца Бран ка, ћер ка 
ра ни је уби је ног др Вур де ље од во ђе на и си ло ва на. Она укуп но ако је 
има ла 17 го ди на. Њу је си ло вао уста шки офи цир Кар лић Ђор ђе. Он је 
на вод но био офи цир бив ше ју го сло вен ске вој ске те је та ко до шао у 
За греб. Осим по ме ну те, још су мно ге дру ге мла де же не и де вој ке би ле 
си ло ва не. По у зда но знам да су та да си ло ва не де вој ке, пре зи ме ном Ба
та ло, чи ја кр ште на име на не знам. Све ове де вој ке су из То пу ског.

Исте но ћи су Ср би од ве де ни у пра во слав ну цр кву и та мо уби је ни. 
У цр кви у То пу ском од уста ша су уби је ни: Шкун дрић Или ја тр го вац 
из То пу ског, Прен то вић Ми лош жан дар ме риј ски под о фи цир из То пу
ског, Кор дић Ми лу тин по љо при вред ник из То пу ског и оба ње го ва си на 
чи ја ми име на ни су по зна та. Да ље они су у цр кви у То пу ском уби ли 
јед ног под о фи ци ра по име ну Ни ко ла, ро дом из Бо сне, ко ји је пре ко 
То пу ског хтео да пу ту је за Бо сну. Истом смр ћу умро је и по љо при вред ник 
Кор дић Ни ко ла из То пу ског, стар 78 го ди на. Због сво је ду бо ке ста ро
сти, он сам ни је мо гао да до ђе у цр кву, због че га су га у ко ли ма до ве ли. 
Осим ових, у цр кви су уста ше за кла ле још 15–16 де ча ка ста ро сти од 
14–18 го ди на. Та ко на при мер Зло кас Ду ша на, си на Си ме из То пу ског, 
ста рог 14 го ди на. Име на оста лих не мо гу да на ве дем, али сам све де ча ке 
зна ла из ви ђе ња. Ми, ко ји смо би ли утам ни че ни у па ор ској ку ћи, били 
смо све до ци стра шних за по ма га ња ко ја су се мо гла чу ти из цр кве.

На кон овог стра вич ног уби ства, уста ше су у пот пу но сти уни шти ле 
срп ску цр кву у То пу ском. Цр кву је ра зо рио мо лер ски мај стор Ма ли нац 
Ма тић из То пу ског, ко ји је за ово до био на гра ду од 30.000. ди на ра; ма
те ри јал из опу сто ше не цр кве пре ве зао је сво јој ку ћи.

Ми, пре о ста лих 68 ли ца, од ве де ни смо из То пу ског у Пе три њу и 
та мо смо сме ште ни у ма га цин фа бри ке др ве на ри је Тен цер, где смо бо
ра ви ли са мо 2 ме се ца. У Пе три њи нам је из у зе тан страх у ко сти уте рао 
уста шки офи цир ГР ГЕЦ. Сва ко днев но нам је по ка зи вао ме сто где ћемо 
би ти уби је ни и по ко па ни. То је по ка зи вао и на шој де ци. Уве ра вао нас 
је да ће мо сви би ти за ту че ни удар цем ма љем у гла ву, јер би би ло ште та 
мет ке тро ши ти на нас.

По сле 2 ме се ца би ла сам пу ште на, али са мо уз услов да се ни кад више 
не на ста ним у То пу ском, већ у обли жњим се ли ма. Са мном је, под истим 
усло вом, пу ште но још не ко ли ко ли ца из То пу ског. На кон то га на шла сам 
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стан у се лу Гре ђа ни код То пу ског. На кон из ве сног вре ме на пре се ли ла 
сам се у То пу ско код мо је ро ђа ке Гре го рић Ма ри је, ко ја је Хрва ти ца и 
ри мо ка то лич ке ве ре. Код ње сам би ла до 31. де цем бра п.[рошле] г.[одине], 
на кон че га сам пре ко Пе три ње и За гре ба от пу то ва ла за Бе о град.

На пре се ље ње за Ср би ју сам се од лу чи ла на на го вор Ка пац Лу ке, 
го сти о ни ча ра, Ба бић Иве, го сти о ни ча ра и ње го вог бра та Сте ве Ку ни
ћа, управ ни ка ба ње То пу ско. Они су сви Хр ва ти, али су на кло ње ни 
Ср би ма и чу ва ли су ме да ми се ни шта не де си.

Ка пац Лу ка ми је ис при чао из ме ђу оста лог, да је уста шки нат по
руч ник Гр гец од стра не по глав ни ка Па ве ли ћа до био на ре ђе ње, да сви 
Ср би на Кор ду ну, с об зи ром на то да се у Бо сни не мо же ус по ста ви ти 
ред, мо ра ју би ти уби је ни. На овај на чин ће се Кор дун очи сти ти. Овај 
на лог из вр ша ва Ви да ко вић Ни ки ца, уста шки по ве ре ник из Гли не. Он 
је по ве ре ник за Гли ну и сво окру же ње и пре све га во ди ра чу на и о томе 
да ова на ред ба бу де из вр ше на.

Коц ман Ан тон, учи тељ у То пу ском, Бри је шки Или ја, пе кар ски мај
стор у То пу ском, Ма ли нац, мо лер из То пу ског, Са нич ки Ђу ро, по љо при
вред ник из Хр ват ског се ла код То пу ског, Ма то, пе кар ски мај стор из 
Хр ват ског се ла код То пу ског и ње гов брат Ђу ро (име ми ни је по зна то), 
Пу трић То мо, син пред сед ни ка оп шти не из То пу ског, Бри је шки То мо, 
сто лар ски мај стор из То пу ског, Прус Сте во сто лар ски мај стор из То
пу ског и ње гов брат Слав ко, Прус Иво, ли мар ски мај стор из То пу ског, 
Лон гер Ђу ро по љо при вред ник из Хр ват ског се ла, Звин шчак уста ша 
из За гре ба, Др. Кли мер, ле кар из То пу ског, сва ова ли ца уби ја ла су Србе 
у То пу ском и око ли ни, пљач ка ла их и па ли ла њи хо ве до мо ве. Они су 
та ко ђе и си ло ва ли же не и де вој ке.

На кра ју из ја вљу јем, да су сви Ср би из То пу ског и око ли не под 
ужа сним те ро ром уста шких вла сти мо ра ли пре ћи у ка то лич ку ве ру. 
Мла де Срп ки ње, ко је су би ле при си ље не да пре ђу у ка то лич ку ве ру, 
мо ра ле су се упи си ва ти у уста шке ре до ве и за јед но са њи ма пе ва ти 
уста шке пе сме, иа ко су сви ма њи ма до мо ви би ли опљач ка ни и иа ко су 
њи хо ви оче ви и бра ћа би ли уби је ни.

Пред њи за пи сник био ми је про чи тан, и ја га при зна јем као свој, 
ко ји сво јим пот пи сом по твр ђу јем.

Са слу шао и ове рио: За пи сни чар: Пот пис:
Ђу ро Ј. Ро дић, m. p.  Ста на Те па вац, m. p. Јул ка Шка ра, m. p.
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Бр. 30

ИЗ ВЕ ШТАЈ ИЗ БРЧ КОГ 15. ЈА НУ А РА 1942. О ВЕ ЛИ КОМ ХАП ШЕ ЊУ 
МУ СЛИ МА НА И ДРУ ГИМ НА СИ ЉИ МА СРЕ СКОГ НА ЧЕЛ НИ КА 
МОН ТА НИ ЈА, КАО И О НА ПА ДУ КО МУ НИ СТА НА ЛО ГОР ЈА СЕ
НО ВАЦ.166

Уста ша167

Пре пис.
Пред мет: Из ве штај из Брч ког. 15. ја ну ар 1942.

Баш са да је при спе ло оба ве ште ње да је у Брч ком 13. 1. 42. пре ко 
300 му сли ма на ухап ше но по на ред би сре ског на чел ни ка Мон та ни ја. 
Уста ше су за њи хо во хап ше ње раз гла си ле два раз ло га:

1.) за то што су ко му ни сти
2.) за то што су чла но ви удру же ња „Исма ил”, ко је на ди рек тан или 

ин ди рек тан на чин ра ди на то ме да Бо сна и Хер це го ви на по ста не 
сло бод на не за ви сна др жа ва.

На по ме на:

Већ смо из ве шта ва ли да су уста ше из окру же ња Мон та ни ја да ле 
да се об ја ви да ће на чел ник Мон та ни у сре зу Брч ко пр во Ср бе, за тим 
Је вре је, за њи ма му сли ма не и на кра ју фолк сдој че ре ли кви ди ра ти.

Је вре ји и Ср би су већ ре ше ни, сад се до ка за ла исти ни тост гла си на 
и уто ли ко што су са да му сли ма ни на ни ша ну.

16. ја ну ар 1942.

Баш са да је при спе ло оба ве ште ње да је сре ски на чел ник Мон та ни 
ухап сио му сли ма не као ка зну за му сли ма не ко ји су по бе гли, ко је је као 
ко му ни сте ухап сио и по слао да ра де на пу те ви ма. Ка да је ухап ше но тих 
300 му сли ма на, код сва ке дру ге ку ће у це лом Брч ком су ста ја ле уста ше.

166 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2 (до ку мент ни је ну ме ри сан, у до си јеу се на ла зи по сле ли
ста 78).

167 Ру ко пи сна за бе ле шка.
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На по ме на:

Вре дан је па жње го вор за ме ни ка сре ског на чел ни ка Мон та ни ја, 
ко ји је у пи ја ном ста њу одр жао у но во го ди шњој но ћи, а у ко јем је ре као, 
по што ће мо бр зо до крај чи ти Ср бе, сад му сли ма ни мо ра ју да у то ве ру ју, 
и да би би ло до бро ка да би сви му сли ма ни пре шли у ка то лич ку ве ру.

мм.

Пред мет: Кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац. 9. ја ну ар 1942.

Ка ко је утвр ди ла хр ват ска по ли ци ја, 37 ко му ни ста је пу ца ло на ло
гор Ја се но вац. Ме ђу ко му ни сти ма су се на ла зи ли и Хр ва ти као и не ко
ли ко Ма ђа ра. 2/3 ко му ни ста је усмр ће но при ли ком од бра не, 4 су ума кла, 
а оста ли су ра ње ни и по хап ше ни. Пре ма из ја ви по ли циј ских аге на та, у 
овом слу ча ју се ра ди ло о опа сним ко му ни сти ма. У овом на па ду рање но 
је и усмр ће но и ви ше уста ша. Из ло го ра ни ко ни је ума као.

мм.

За тач ност пре пи са:
Мар шал.
кан це ла риј ски слу жбе ник.
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Бр. 31

ИЗ ВЕ ШТАЈ ИЗ БРЧ КОГ 19. ЈА НУ А РА 1942. О УБИ ЈА ЊУ СР БА ИЗ 
ЧЕ ТИ РИ СЕ ЛА, О СТРА ДА ЊУ ЗА ТВО РЕ НИХ МУ СЛИ МА НА И 
СР БА У БРЧ КОМ И О НОВOМ УБИ ЈА ЊУ И ПЉАЧ КИ СР БА.168

Усташa169

Пре пис.
19. ја ну ар 1942.

Пред мет: Из ве штај из Брч ког.

Ср би из Гре ди ца, Сан ди ћа, Мр тви це нај ве ћим де лом су про те ра ни, 
од но сно уби је ни (чак и 90го ди шња ци). У Гре ди ци је жи ве ла не ко ли ци на 
Хр ва та ко ји су пре се ље ни у Брч ко. И Ср би из око ли не Пре со воПо ља170 
су до жи ве ли го ре опи са ну суд би ну.

Од му сли ма на, о ко ји ма смо пре пар да на из ве шта ва ли, а ко ји се 
на ла зе у за тво ру у Брч ком, мно ги су се би од у зе ли жи вот, а и Ср би, од 
ко јих је по след њих да на њих 80 до 90 ухап ше но. По што су за тво ри 
пу ни, на гу ра ли су их у јед ну шу пу, ко ја је са мо нат кри ве на. Мно ги од 
њих су умр ли.

Је дан пен зи о ни са ни срп ски по ли ца јац по име ну Ми тар, по ја вио 
се код сре ског на чел ни ка Мон та ни ја и мо лио га да га по но во при ми 
као по ли цај ца. Ра ни је грч копра во слав не ве ре, он је сад пре шао у ка
то ли чан ство. Уме сто би ло ка квог од го во ра, он је ухап шен, ис пре би јан, 
ша ке су му по ло мље не а за тим је још и ње го ва же на ухап ше на. Прет
по ста вља се да су обо је усмр ће ни, јер су 16. овог ме се ца, уста ше упа ле 
у њи хо ву ку ћу, раз ва ли ли вра та и сав ин вен тар од не ли.

Уста ше, ко ји сва ки дан од ла зе из Брч ког око 9 са ти из ју тра, по сле 
под не се у 16 са ти вра ћа ју, увек но се са со бом плен у ве ћим па ке ти ма, 
као и ро га ту сто ку, сви ње итд.

168 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 78.
169 Ру ко пи сна за бе ле шка.
170 Бре зо во По ље.
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Ср би из До њег и Гор њег Жа ба ра, Об у дов ца, Лон ча ра, ја ко су мир
ни а пи са ли су Ибра хи му Гу њев цу, јед ном му сли ман ском ка фе џи ји у 
Брч ком сле де ће:

„Ми смо мир ни, та ко да хр ват ска вој ска као и не мач ки Вер махт 
у сва ко до ба мо гу да до ђу, но ка да бу ду уста ше до шле, би ће бор бе.”

Уста ше са да уби ја ју Ср бе са по је ди них се љач ких га здин ста ва. Тако 
су ових да на ишли од Брч ког па дуж це ле до ли не ре ке Бре зи на и уби
ја ли све Ср бе.

По што у Брч ком не до ста је др ва, сре ски на чел ник Мон та ни је из дао 
на ред бу да се све шу ме Ср ба мо гу по се ћи. Тур ци, Ци га ни и хр ват ски 
се ља ци до во зе на про да ју у Брч ко мла ду дрв ну гра ђу, ко ја се се че за 
огрев но др во.

мм

За тач ност пре пи са
Мар шал.
кан це ла риј ски слу жбе ник.
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Бр. 32

ПИ СМО СР БА ИЗ ЈА БЛА НИ ЦЕ ГЕ СТА ПОУ У СА РА ЈЕ ВУ 19. ЈА НУ
А РА 1942. У КО ЈЕМ ТРА ЖЕ ЗА ШТИ ТУ ПО СЛЕ ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊА 
ПРО ГЛА СА УСТА ШКЕ ВОЈ НИ ЦЕ ИЗ КО ЊИ ЦА О КО ЛЕК ТИВ НОЈ 
ОД ГО ВОР НО СТИ СР БА ЗА БИ ЛО КА КАВ НА ПАД УСТА НИ КА.171

Уста шки те рор172

Пре пис.

Ја бла ни ца н/Н.,173 19. 1. 1942.
За
„Ге ста по”

Са ра је во.174

По во дом по зна тих до га ђа ја у Ја бла ни ци 3. VI II 1941. са мо за хва
љу ју ћи Ва шој ин тер вен ци ји у по след њем тре нут ку спа се но је на сто
ти не не ду жне де це, же на и му шка ра ца, ко ји су тре ба ли да без раз ло жно 
бу ду уби је ни на стра ви чан на чин. Ме ђу тим њи хо ве уби лач ке на ме ре су 
би ле осу је ће не и спре че не. Се ћа ње на ове да не, бр зи на Ва ше ак ци је, 
енер ги ја и по жр тво ва ње том при ли ком оста ју у не из бри си вом се ћа њу 
код свих ових не ду жних љу ди а и нас, јер овај Ваш гест је за и ста је дин
ствен у ана ли ма ху ма но сти.

Не по сред но на кон то га, ка да сте на пу шта ли на ше ме сто, да ли сте 
нам не ко ли ко са ве та и упут ста ва ка ко да се да ље по на ша мо. У пр вом 
ре ду ово је би ло усме ре но на то да ми све на ше оба ве зе мир но ис пу ња
ва мо, да се по ко ра ва мо по сто је ћим за ко ни ма, да оста не мо ло јал ни и да 
не на пу шта мо сво је ку ће. У том слу ча ју – та ко нам је ре че но – мо же мо 

171 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 79. Ви де ти до ку мен та број 33 и 62 у овој књи зи.
172 Ру ко пи сна за бе ле шка.
173 На Не ре тви.
174 Са ра јев ски Ге ста по био је у са ста ву та мо шње Опе ра тив не ко мен де По ли ци је 

без бед но сти и Слу жбе без бед но сти (Einsatzkommandо Si poSD ) на че лу са ССма јо ром 
(Stur mbannführer) Ал фре дом Хајн ри хом (He in rich). Ова ко ман да ни је би ла под ре ђе на 
не мач кој по ли ци ји у НДХ, од но сно Опе ра тив ној ко ман ди по ли ци је (EK Si poSD ) у 
За гре бу, ко ју је у ја ну а ру 1942. на сле ди ла уста но ва По ли циј ског ата шеа Хан са Хел ма. 
Ко ман да у Са ра је ву је би ла не по сре де но под ре ђе на Опе ра тив ној гру пи по ли ци је (EG 
Si poSD ) у Ср би ји, од но сно од ја ну а ра 1942. уста но ви За по вед ни ка по ли ци је (BdS).
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и да ље да ра чу на мо са Ва шом за шти том и да Вам се у сва ком тре нут ку 
обра ти мо.

На кон Ва шег од ла ска, си ту а ци ја се нор ма ли зо ва ла. Сва ко – ко је 
све стан да на шњих те шких окол но сти – је из вр ша вао свој по сао, сва ко 
се по ко ра вао вла сти и њи хо вим ин струк ци ја ма и ни је би ло ни јед ног 
је ди ног слу ча ја да је не ко од грч коис точ них до шао у су коб са за ко ном, 
а ка мо ли да је не ко од њих из ових кра је ва оти шао у шу ме и при кљу
чио се чет ни ци ма или ко му ни сти ма.

Осе ћа ње си гур но сти и Ва ше за шти те бр зо нам је по вра ти ло ве ру 
да се слич не ка зне и нео сно ва не ре пре са ли је не ће ви ше до га ђа ти и да 
се на нас – грч коис точ не – не ће од но си ти.

Пре не ко ли ко да на, ме ђу тим, ко ман да Уста шке бој ни це175 у Ко њи
цу (24. XII. 41.) је об ја ви ла по зив, усме рен на грч коис точ но ста нов ни
штво сре за Ко њиц, у ко ме се Ср би опо ми њу, да ће за све оно што се 
де си у сре зу Ко њиц, без об зи ра на по чи ни о це, сва срп ска се ла и на ше 
има ње би ти спа ље ни и да ће без бед ност на ших жи во та би ти до ве де но 
у пи та ње.

Из да ва ње та квог про гла са усме ре ног са мо на Ср бе све нас је за бри
ну ло и из не на ди ло, уто ли ко ви ше што из на ше сре ди не ни ко ни је оти
шао у шу ме. Осим то га, по зна та је чи ње ни ца да се ме ђу од мет ни ци ма 
из на шег кра ја на ла зи 65 % му сли ма на, 30 % Хр ва та и са мо 5% Ср ба, од 
ко јих су ови по след њи они ко ји су се већ одав но од мет ну ли у на ме ри 
да са чу ва ју сво је жи во те.

Ка да се обе ове окол но сти узму у об зир као и чи ње ни ца да ће се 
– без об зи ра на по чи ни о це – ре пре са ли је при ме њи ва ти са мо на грч ко
ис точ но ци вил но ста нов ни штво, ја сно је и очи глед но, да је овај про глас 
ап со лут но тен ден ци о зан и да не ма ни ка кав пре вен ти ван ка рак тер, већ 
за циљ има да се ми ран и ча стан срп ски жи ваљ ов де очи сти и уни шти.

Уве ре ни смо да је овај про глас на соп стве ну ини ци ја ти ву из да ла 
уста шка ко ман да у Ко њи цу, без одо бре ња и са гла сно сти ви ших вла сти. 
Уко ли ко је овај си стем ре пре са ли ја пре ма ци вил ном ста нов ни штву 
не о п хо дан да би се оне мо гу ћи ло да ље де ло ва ње од мет ни ка, ми ће мо ово 
ис по што ва ти и по ко ри ће мо се ви шој си ли те се по ми ри ти са сво јом 
суд би ном. Али да ли је у овом слу ча ју пра вед но и ху ма но да са мо ло
јал ни, мир ни и сва ке кри ви це ли ше ни љу ди мо ра ју стра да ти?

175 Уста шке вој ни це (вој ске).
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Ако већ не ко од ци вил ног ста нов ни штва мо ра про па сти, ми хоће мо 
да сви без раз ли ке сно се ка зну и по сле ди це сра змер но кри ви ци. Ми 
не тра жи мо ни шта дру го до оно да бу де мо исти, ка ко пред Бо гом та ко 
и пред др жав ним за ко ни ма. Уко ли ко би смо се ма кар и нај ма ње огре
ши ли о по сто је ћи прав ни по ре дак или до при не ли иза зи ва њу не ми ра, 
не ма мо ни шта про тив да се про тив нас при ме не нај о штри је ка зне.

Вра ћа ју ћи се на Ва ше да то обе ћа ње, да Вам се у сва ко до ба мо же мо 
обра ти ти и да мо же мо у сва кој при ли ци ра чу на ти на Ва шу за шти ту, 
ко ри сти мо ово ва ше дра го це но обе ћа ње и обра ћа мо Вам се с мол бом да 
нас у овој ства ри уз ме те у за шти ту, да усли ши те на шу пра вед ну мол бу 
и да из на ђе те мо гућ ност да спре чи те да не до ђе до спро во ђе ња овог 
про гла са, за шта ће мо Вам бес крај но би ти за хвал ни.

Са из у зет ним ува жа ва њем:

За тач ност пре пи са:
Мар шал
Слу жбе ник у кан це ла ри ји.
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Бр. 33

ПРО ГЛАС УСТА ШКЕ ВОЈ НЕ КО МАН ДЕ У КО ЊИ ЦУ СРП СКОМ 
СТА НОВ НИ ШТВУ СРЕ ЗА КО ЊИЦ 24. ДЕ ЦЕМ БРА 1941. ДА ЋЕ ЗА 
СЛУ ЧАЈ СА БО ТА ЖЕ ИЛИ УБИ СТВА КО ЈИ ПО ЧИ НЕ БИ ТИ УНИ
ШТЕ НИ И ОНИ И ЊИ ХО ВА ИМО ВИ НА.176

Уста шки те рор177

 Пре пис.
Ко ман да
Уста шке бој ни це178

Ко њиц.
Ко њиц, 24. 12. 1941.

Про глас ста нов ни штву
грч коис точ не ве ре

у сре зу Ко њиц.

Ср би!

Овим се по по след њи пут опо ми ње те да не ди ра те жи вот и имо
ви ну Хр ва та – ка то ли ка и му сли ма на – као ни имо ви ну Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске.

Где год се од са да бу де до га ђа ло, да би ло ко од вас угро зи жи вот 
и имо ви ну Хр ват ске или пак др жав ну сво ји ну, као што су же ле знич ке 
пру ге, мо сто ви, пу те ви и слич но, или оште ти или уни шти при ват ну 
сво ји ну, или ако пак ико од Хр ва та – ка то ли ка и му сли ма на – од ва ше 
ру ке бу де на пад нут или усмр ћен, у свим овим слу ча је ви ма сва ће срп ска 
се ла и сва ва ша имо ви на би ти без ми ло сти и без би ло ка квог об зи ра 
спа ље на и срав ње на са зе мљом а све ће вас сти ћи ка зна уста ша.

Не бро је но је пу та од вас тра же но, ка ко од хр ват ске вла де, та ко и 
од свих хр ват ских ор га на вла сти, да крот ко оста не те код сво јих ку ћа 

176 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 50, пре вод с хр ват ског. Ви де ти до ку мен та број 32 и 62 у 
овој књи зи.

177 Ру ко пи сна за бе ле шка.
178 Уста шке вој ни це. 
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и да мир но оба вља те свој по сао, а др жа ва и сви ор га ни вла сти су вам 
га ран то ва ли си гур ност жи во та и имо ви не, но сви су ови про гла си и 
опо ме не оста ли без у спе шни.

Ово је за вас по след ња опо ме на, да се чу ва те то га да не дир не те 
жи вот и сво ји ну хр ват ског на ро да и др жа ве, ако не же ли те да ви, ва ше 
по ро ди це и сва ва ша имо ви на и има ња бу ду уни ште ни.

Ко ман да Уста шке бој ни це179

Сти гло у Ја бла ни цу
12. 1. 1942.

За тач ност пре пи са:
Мар шал
кан це ла риј ски слу жбе ник.

179 Исто.
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Бр. 34

ИЗ ВОД ИЗ ИЗ ВЕ ШТА ЈА ОД 19. JАНУАРА 1942. О СУ КО БУ УСТА НИ
КА СА УСТА ША МА И ДО МО БРА НИ МА У КО МЕТ НИ КУ ЧЕ МУ ЈЕ 
СЛЕ ДИО МА СО ВАН ПО КОЉ СР БА ИЗ КО МЕТ НИ КА У ВО ЋИ НУ.180

Пре пис из јед ног из ве шта ја од 19. ја ну а ра 1942.

„Срп ско на се ље Ко мет ник:
Око 1 км уда ље но од Во чи на181 сто ји ке сте но ва шу ма, где се на ла зи 

је дан ам бар за се но ко ји при па да пред у зе ћу Fa SH. Gut tmann A.G. У 
ње га се за ву кло 150 уста ни ка. Оба ве ште не су уста ше у Сла ти ни,182 као 
и до мо бра ни. Ка да су уста ше би ле на око 50 м ис пред ам ба ра за се но, 
на њих је отво ре на ми тра ље ска ва тра. Пу ца ло се са мо на уста ше и при 
то ме је је дан усмр ћен а 4 су ра ње на. Уста ше и до мо бра ни су се по ву кли 
на траг док су уста ни ци још пу ца ли ода тле од 10 до 16 са ти. По сле 16 
ча со ва, они су се по ву кли пре ма Ко мет ни ку. Та мо су за пле ни ли жи вот
не на мир ни це а за тим су се по ву кли на траг у пла нин ске гу ду ре.

Сле де ћег да на су се по ја ви ле уста ше у Ко мет ни ку, 17 ку ћа су за
па ли ле, ме ђу њи ма ви ше ам ба ра за се но и шта ла, а све му шкар це из 
оп шти не су по те ра ли да се оку пе. У ба шти оп штин ске кан це ла ри је уби
је но је око 250 му шка ра ца, же на и де це, ко је су та ко ђе би ле ухап ше не, 
а за тим по но во пу ште не. Са 19 са о ни ца су во зи ли стре ља не до ре ке 
Ви чин ке,183 тј. 500 м уда ље не од ста ни це Во чин,184 где су их пре о ста ли 
му шкар ци и же не, од ко јих су ка сни је је дан део пу сти ли, мо ра ли по
ко па ти, а за тим су их уста ше од ве ле на траг у Ко мет ник. Шта се са овим 
пре о ста лим љу ди ма де си ло, не зна се”.185

180 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 77.
181 Во ћин.
182 По драв ска Сла ти на.
183 Не и ден ти фи ко ва но ме сто.
184 Во ћин.
185 О су ко бу и зло чи ну ви де ти: M. Ra da no vić, Sla vo ni jo, tri put si go ri la...; Ko tar 

Po drav ska Sla ti na u Dru gom svet skom ra tu 1941–1945, Za greb: Srp sko na rod no vi je će, 2019, 
141–164.
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Бр. 35

ИЗ ВОД ИЗ ИЗ ВЕ ШТА ЈА ОД 19. ЈА НУ А РА 1942. ПРЕ МА КО ЈЕМ СУ 
УСТА ШЕ ОД ВЕ ЛЕ ЖЕ НЕ И ДЕ ЦУ ИЗ СЕ ЛА ЛИ СИ ЧИ НЕ И ОПЉАЧ
КА ЛИ ХРА НУ И СТО КУ.186

Пре пис из јед ног из ве шта ја од 19. ја ну а ра 1942.

„На се ље Ли си чи на:187

Ових да на су по но во до шле уста ше у ово на се ље, на то ва ри ли су 
же не и де цу на 30 ко ла и на вод но их од ве ли у Зден це. Ово је сна шло 
оне же не чи ји му же ви ни су би ли код ку ће.

Уста ше су ода тле оте ра ле у Оси јек ја ко пу но жи вот них на мир ни ца, 
мно го број ну жи ви ну, пра сад, маст итд.”188

186 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2 (до ку мент ни је ну ме ри сан, у до си јеу се на ла зи по сле ли
ста 77).

187 Ли си чи не.
188 Ви де ти: M. Ra da no vić, ibi dem.
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Бр. 36

КО МЕ САР ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ДО СТА ВЉА ССМА ЈО РУ ВАЈН МА НУ 
26. ЈАНУАРA 1942. ИЗ ЈА ВУ ЈЕД НЕ ХР ВА ТИ ЦЕ О ЛО ГО РУ ЈА СЕ
НО ВАЦ, ИЗ ЈА ВУ ВЛА ДЕ МАР КО ВИ ЋА О ТЕ РО РУ НАД СР БИ МА 
У БРЧ КОМ И МО ЛИ ЗА ПО МОЋ.189

ИЗ ВАН РЕД НИ ОПУ НО МО ЋЕ НИ КО МЕ САР   Уста ша190

ЗА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТУ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА

Nr. 2003
Бе о град, 26I 1942

КА БИ НЕТ L/L

Пред мет: Ужа сно ста ње у кон цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац и 
по след ња уста шка ак ци ја те ро ра у Брч ком.

По што ва ни го спо ди не Ко ме са ру,
У при ло гу Вам ша љем пре вод из ја ве једнe Хр ва ти це по ро ђе њу, 

ко ја опи су је ста ње ужа са у кон цен тра ци о ном ло го ру у Ја се нов цу.
Та ко ђе при ла жем и за пи сник МАР КО ВИЋ ВЛА ДЕ ко ји опи су је 

од но сно ак ци ју те ро ра уста шких вла сти у Брч ком. Они су ухап си ли 
не ду жне же не и де цу и на не људ ски на чин су их зло ста вља ли. Ова 
зло ста вља ња опи су је из бе гли ца, чи ја је по ро ди ца та мо жи ве ла и ко ји 
ми се обра тио за по моћ и за шти ту.

Ја Вас, ја ко по што ва ни го спо ди не ко ме са ру, нај љу ба зни је мо лим, 
да бу де те та ко до бри да се Ва шом ве ли ко ду шном ин тер вен ци јом ове 
по ро ди це осло бо де ужа сних не де ла, пре не го што бу ду од ве де не у кон
цен тра ци о ни ло гор.

Све ове по ро ди це сме ште не су у ма га зи ко ја се не гре је. Јед на нај
бр жа ак ци ја спа са ва ња је сто га нео п ход на ина че ће сви под ле ћи смр ти 
од хлад но ће и гла ди.

189 АВ, 562, Ф. 562, 3.1.1.2, 80.
190 Ру ко пи сна за бе ле шка.
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Нај ср дач ни је се пре по ру чу јем и са из ра зи ма нај ве ћег ува жа ва ња 
пот пи су јем се:

2 При ло га.
ИЗ ВАН РЕД НИ КО МЕ САР

То ма Мак си мо вић, с. р.
Го спо ди ну
Др. Вајн ма ну, 
ССма јо ру и Ко ме са ру за пре се ља ва ње
Бе о град 191

191 Окру гли пе чат Ко ме са ри ја та за из бе гли це, на не мач ком.



165

Бр. 37

ИЗ ЈА ВА ЈЕД НЕ ХР ВА ТИ ЦЕ ДА ТА У БЕ О ГРА ДУ 1. ЈА НУ А РА 1941. 
КО ЈА ЈЕ ОД СВОГ РО ЂА КА ХР ВАТ СКОГ ПУ КОВ НИ КА СА ЗНА ЛА 
ДА ЗА ТО ЧЕ НИ ЦИ У ЛО ГО РУ ЈА СЕ НО ВАЦ МА СОВ НО СТРА ДА ЈУ 
ОД ГЛА ДИ, БО ЛЕ СТИ И УБИ ЈА ЈУ ИХ.192 

31. де цем бра 1941 у Бе о град је на кон кра ћег бо рав ка у Хр ват ској 
до шла го спо ђа Н.Н., ро ђе на Хр ва ти ца, ко ја је у Бе о гра ду уда та за јед ног 
Ср би на и ов де стал но жи ви. Ње на је же ља да јој се име не спо ми ње из 
раз ло га што у Хр ват ској има мај ку и де те. Она из ја вљу је:

26. де цем бра 1941 по но во су от по че ли ужа сни про го ни Ср ба у Сла
вон ској По же ги, Па кра цу, Но вој Гра ди шки и око ли ни. По но ћи, уста ше 
су оку пи ле Ср бе и оте ра ли их у ло гор у Ја се но вац, док су же не и де ца 
од ву че ни у не по зна том прав цу. Чак и они Ср би ко ји су пре шли у ка
то лич ку ве ру су од ве де ни. О усло ви ма у кон цен тра ци о ном ло го ру Ја
се но вац, овој же ни је при чао је дан њен ро ђак, пу ков ник у хр ват ским 
ору жа ним сна га ма; ње му је па ло у ду жност да по диг не кон цен тра ци они 
ло гор и да оба вља ње го ву ин спек ци ју.

Он при по ве да: У кон цен тра ци о ном ло го ру у Ја се нов цу Ср би су 
сме ште ни у др ве ним ба ра ка ма, ко је се на ла зе на мо кром и вла жном 
те ре ну, та ко да им во да до се же до ко ле на. Ако лег ну не мо гу да се одржа
ва ју на во ди, већ сто је це лу ноћ на но га ма, а во да им до се же до ко ле на. 
У ра ну зо ру, уста ше их бу де пуц њи ма из пу ша ка, од но сно пу ца ју у њих. 
Онај ко га ме так по го ди, па да мр тав, а оста ли се јад но ву ку кроз глиб, 
онај ко пад не у во ду бу де за ту чен од стра не уста ша. Све док љу ди могу 
да иду, ра де на бра ни на Са ви и у исто вре ме слу же као мост за уста ше 
пре ко бла та и то на та кав на чин што два па ра љу ди сто је до гру ди уда
ље ни на пар ме та ра; на ра ме ни ма мо ра ју да др же да ске, а уста ше по 
њи ма хо да ју као по мо сту. Ова му че ња тра ју по це ли дан, чим не ко 
услед ових му ка пад не, би ва од мах за ту чен или пак жив за ко пан.

Днев но до би ја ју са мо два ко ма да кром пи ра, а у по след ње вре ме 
са мо 1 ко мад. Што се кром пи ра ти че, сва ко их до би ја све до тле док 
тра је за ли ха ку ва них кром пи ра, чим се ова за ли ха по је де, да ље се нико 
ви ше не бри не о то ме ко ли ко љу ди ни шта ни је до би ло. Овим ин тер
нир ци ма се ни ко из ван ло го ра не сме при бли жи ти, а ка мо ли онај ко 

192 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 81.



166

би им не што хтео до ста ви ти. Љу ди су у ри та ма и бо со но ги; ако је не ко 
но сио бо љу оде ћу, све му је, још пре не го што је до шао у ло гор, од у зе то. 
По ред то га, вла да ла је епи де ми ја ти фу са. Обо ле ли од ти фу са ба ца ју се 
у јед ну спе ци јал ну ба ра ку, где се без хра не и без ле ко ва пре пу шта ју 
суд би ни све док не на сту пи смрт.

По ми шље њу овог пу ков ни ка, у овом ло го ру ни нај ја чи и нај здра
ви ји љу ди не мо гу из др жа ти ду же од 14 да на. На кон ли кви ди ра ња 
ло го ра у Го спи ћу (пре 2 ме се ца) у Ја се нов цу се на ла зи ло 18.000 ли ца, а 
сад их има 3.000, иа ко ни ко из ло го ра ни је пу штен, а увек до ла зе но ви. 
Сви оста ли су по мр ли од хлад но ће и гла ди или су уби је ни. Сад на вод но 
овај ло гор у но ви је вре ме тре ба да се по пу ња ва Ср би ма и Је вре ји ма.

У Бе о гра ду, 1. ја ну а ра 1942. 
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Бр. 38

ИЗ ЈА ВА ВЛА ДЕ МАР КО ВИ ЋА У КО МЕ СА РИ ЈА ТУ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ 
24. ЈА НУ А РА 1942. О МА СОВ НОМ ХАП ШЕ ЊУ СР БА У БРЧ КОМ, 
МУ ЧЕ ЊУ, ПРИ СИЛ НОМ ПО КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊУ И ЗА ТВА РА ЊУ 
ГРУПЕ СРП КИ ЊА.193

ЗА ПИ СНИК

од 24. ја ну а ра 1942
са чи њен у Ко ме са ри ја ту за за шти ту из бе гли ца у Бе о гра ду.

Без по зи ва пред на ма сто ји МАР КО ВИЋ ВЛА ДО, стар 28 го ди на, 
пра во слав не ве ре, из бе гли ца из Брч ког, те из ја вљу је:

До ла ском сре ског на чел ни ка ВЕ ЋЕ СЛА ВА МОН ТА НИ ЈА, бив шег 
сре ског на чел ни ка у Гра дач цу, по че ли су про го ни и хап ше ња Ср ба у 
гра ду Брч ко, као и у исто и ме ном сре зу. Ње го вим до ла ском при ли ке у 
сре зу Брч ко крај ње су се по гор ша ле.

Од мах се от по че ло са хап ше њи ма Ср ба, а да им се ни је об ја сни ло 
због че га се хап се. У пе ри о ду од 5–10. но вем бра про шле го ди не, у Брч
ком је у за твор ба че но 77 Ср ба, та мо су др жа ни 10 да на, а за тим су пре
ко Са ве пре ба че ни у се ло Гуњ.194 Ср би у Брч ком, ме ђу ко ји ма сам се 
на ла зио и ја, утам ни че ни су у Тр го вач кој ака де ми ји, и та мо су их ре дом 
уста ше пре би ја ле. Уста ше су до шле као то бо жња не ка ква ка зне на екс
пе ди ци ја, на зва на „Цр не бој ни це”. По ле ђи ма и ша ка ма смо до би ја ли 
же сто ке удар це шта пом; ме не су та ко ту кли да ја и дан да нас на де сном 
дла ну имам ожи љак.

Сам је сре ски на чел ник Мон та ни дао уста ша ма на зна ње да смо 
сви ми чет ни ци и да до ла зи мо из шу ме. Из Тр го вач ке ака де ми је пре
ве зе ни смо пре ко Са ве у се ло Бо њу,195 где су нас др жа ли 24 са та. По што 
су на ши чла но ви по ро ди ца у Гуњ196 пред на чел ни ком окру га Мон та
ни јем да ли сво ју пи са ну са гла сност да пре ђе мо у ка то лич ку ве ру, би ли 
смо пу ште ни. На кон то га је у Брч ком ухап ше но 300 му сли ма на под 

193 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 82.
194 Гу ња. 
195 Исто.
196 Исто.
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сум њом да су упле те ни у ко му ни стич ку за ве ру; на кон са слу ша ња сви 
су би ли пу ште ни а уме сто њих ухап ше ни су по но во они Ср би, ко ји су 
пре ко Са ве би ли пре ба че ни у Гуњ.197 

Ја ни сам био ухап шен, јер сам ма ло пре но вог хап ше ња от пу то вао 
из Брч ког. Том при ли ком ухап ше но је и 30 же на – Срп ки ња. Оне су због 
пре пу ње но сти там ни це сме ште не на та ван.

У вре ме мог бо рав ка у Брч ком, ни су се де си ла уби ства.
Да ље не бих имао ни шта да из ја вим, за све прет ход но из ја вље но 

мо гу да по ло жим за кле тву.

Са слу шао и ове рио: Мар ко вић Вла до, m. p.
Бран ко Вук дра го вић, m. p. 

За пи сни чар: Та та ло вић, m. p.

197 Исто.
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Бр. 39

КО МЕ САР ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ МАК СИ МО ВИЋ ДО СТА ВЉА ССМА
ЈО РУ ВАЈН МА НУ 26. ЈА НУ А РА 1942. ИЗ ЈА ВУ СТУ ДЕНТ КИ ЊЕ 
НА ДЕ ТР НИ НИЋ О ТЕ РО РУ УСТА ША У КОН ЦЕН ТРА ЦИ О НИМ 
ЛО ГО РИ МА У ХР ВАТ СКОЈ.198 

ИЗ ВАН РЕД НИ ОПУ НО МО ЋЕ НИ КО МЕ САР
ЗА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТУ
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА

Nr. 2004
Бе о град, 26 I 1942 Уста ша199

КА БИ НЕТ L/L

Пред мет: Са слу ша ње ТР НИ НИЋ НАДE

По што ва ни го спо ди не Ко ме са ру,

У при ло гу Вам до ста вљам за пи сник ко ји се од но си на са слу ша ње 
ТР НИ НИЋ НА ДЕ, сту дент ки ње по љо при вре де, ко јим се илу стру ју 
не људ ски по ступ ци уста ша у кон цен тра ци о ним ло го ри ма у Хр ват ској.

Са осо би тим по што ва њем,

ИЗ ВАН РЕД НИ КО МЕ САР:
ТО МА МАК СИ МО ВИЋ
То ма Мак си мо вић с. р.

Го спо ди ну 
Др. Вајн ма ну,
ССма јо ру и Ко ме са ру за пре се ља ва ње   200

Бе о град

198 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 83.
199 Ру ко пи сна за бе ле шка.
200 Окру гли пе чат Ко ме са ри ја та за из бе гли це.
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Бр. 40

ИЗ ЈА ВА НА ДЕ ТР НИ НИЋ ИЗ СА РА ЈЕ ВА У КО МЕ СА РИ ЈА ТУ ЗА 
ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ 22. ЈА НУ А РА 1942. О ЗА ТО ЧЕ ЊУ У УСТА ШКИМ ЛО
ГО РИ МА У ГО СПИ ЋУ, КРУ ШЧИ ЦИ И ЛО БОР ГРА ДУ И O СТА ЊУ 
У ОВИМ ЛО ГО РИ МА.201

ЗА ПИ СНИК

од 22. ја ну а ра 1942.

Са ста вљен у Ко ме са ри ја ту за пре се ље ње и за шти ту из бе гли ца.

Без по зи ва, до ђе ТР НИ НИЋ НА ДА, сту дент ки ња по љо при вре де 
из Са ра је ва, ста ра 20 го ди на, кћер ка Слав ка и Де сан ке рођ. Ча лиђ,202 
пра во слав не ве ре, са да у Бе о гра ду – Јо ва на Пет ко ви ћа ули ца бр. 4, и 
из ја ви:

Са сво јим ро ди те љи ма жи ве ла сам у Са ра је ву. Да на 23. ју ла 1941 
би ла сам ухап ше на од стра не по ли ци је и од ве де на у по ли циј ски за твор. 
Та мо сам оста ла до 26. ју ла, а да уоп ште ни сам ни јед ном би ла са слу
ша на. За твор ске ће ли је би ле су пре пу не Ср ба из Са ра је ва и око ли не.

26. ју ла 1941. го ди не – у по ноћ, 126 Ср ба и нас 6 Срп ки ња од ве де ни 
смо на же ле знич ку ста ни цу и тран спор то ва ни смо за Го спић у кон цен
тра ци о ни ло гор. Са мном су би ли: Јак шић Бој на, ин же њер ка по љо при
вре де, Чо вић Ан ки ца, до ма ћи ца, Ву јо вић Ма ра, шнај дер ка – све из 
Са ра је ва. Име на дру гих две ју Срп ки ња су ми не по зна та. Се ћам се да 
су за Го спић од Ср ба још би ли тран спор то ва ни и: Бе го вић Сло бо дан, 
ма ту рант гим на зи је и Му чи ба бић, сто лар, обо ји ца из Са ра је ва. Име на 
оста лих Ср ба су ми не по зна та.

У Го спић смо сти гли 28. ју ла ују тру. Од же ле знич ке ста ни це од ве ли 
су нас у за твор Окру жног су да, где смо оста ли у за твор ском дво ри шту, 
јер су све за твор ске ће ли је би ле пре пу не Ср ба. Управ ник за тво ра нам 
је ре као да ће мо ми жен ска ли ца ов де оста ти, док су му шкар ци од ве
де ни у кон цен тра ци о ни ло гор бли зу Го спи ћа.

201 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 84–86. 
202 Ча вић. Ви де ти: Н. Тр ни нићШе вић, У уста шким ло го ри ма, Но ви Сад, Пе

тро ва ра дин: Ал фа граф, 2004. Ов де је об ја вље на ко пи ја ње не из ја ве, за јед но са дру гим 
из ја ва ма.
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У ме ђу вре ме ну је од управ ни ка ло го ра сти гло оба ве ште ње да ло гор 
због пре пу ње но сти ви ше ни ко га не мо же да при ми, те та ко за но во при
до шле не ма ви ше ме ста. У за твор ском дво ри шту смо за те кли ве ли ку 
го ми лу на ро да, а ме ђу њи ма и ви ше срп ских све ште ни ка. У дво ри шту 
смо про ве ли 2 пу на да на, где смо спа ва ли на хлад ном ка ме ну. Јед ног 
да на је же сто ко па да ла ки ша. На шој мол би да до ђе мо ис под кро ва да 
би смо се за шти ти ли од ли ју ће ки ше, управ ник за тво ра ни је удо во љио. 
До го ле ко же смо би ли мо кри.

У за тво ру сам оста ла све до 20. ав гу ста 1941. У ме ђу вре ме ну су се 
у за твор ском дво ри шту сва ко днев но по ја вљи ва ле уста ше, од бро ја ва ле 
по 200 Ср ба ко је су ве зи ва ли по дво је а он да све за јед но ве зи ва ли јед ним 
лан цем и од во ди ли их ка Ве ле би ту. Оно ли ко ко ли ко је Ср ба би ва ло 
од ве де но, то ли ко је но вих би ва ло до ве де но. Сви они су до ла зи ли из 
нај ра зли чи ти јих кра је ва. Ме ђу њи ма су се на ла зи ли и се ља ци ко ји су 
са мо јад но би ли об у че ни, тј. има ли су пан та ло не на се би и би ли су 
бо со но ги. Сви Ср би ко ји су сти гли мо јим тран спор том, сле де ћег да на 
би ли су од мах од ве де ни на Ве ле бит, за њих се ни ка да ви ше ни шта није 
чу ло. Уоп ште суд би на оних ко ји су од ве де ни за Ве ле бит ни ка да ни је 
об зна ње на.

Два да на на кон што смо сти гли, ми, жен ска ли ца, од ве де не смо 
од но сно по де ље не смо у за твор ске ће ли је. Му шкар ци су и да ље оста ли 
у за твор ском дво ри шту. По дво ри шту се ни су сме ли кре та ти, већ су 
мо ра ли са мо ле жа ти или се де ти.

Ако би не ко хтео да из вр ши ну жду, мо рао је да зов не стра жу. Де
сет да на по на шем до ла ску, је дан чо век је по звао стра жу за рад из вр
ше ња ну жде. Ово се де си ло но ћу. Уста ше су ско чи ле и устре ли ле тог 
чо ве ка јер је он на вод но под бу њи вао на род. За тим су ишли од ће ли је 
до ће ли је и сва ко ме су го во ри ли ка ко ће стре ља ти сва ког оног ко бу де 
са мо по ку шао да се по кре не. Уоп ште, на сва ком ко ра ку се мо гла чу ти 
са мо реч „стре ља ти”.

На ред ног да на око 3 са та по сле под не, уста ше су у за твор ском 
дво ри шту стре ља ле још јед ног чо ве ка и то са мо због то га, што је устао 
са свог ме ста. Име стре ља ног ми је не по зна то.

На дру гом спра ту за тво ра на ла зи се не ко ли ко мрач них ће ли ја. У 
ове ће ли је су од во ђе ни Ср би, где су нај пре ужа сно зло ста вља ни а за тим 
уби ја ни. Не ко ли ко пу та су уста ше до ла зи ле у на ше ће ли је и пре ти ле 
нам смр ћу.
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У Го спи ћу нам је хра на да ва на са мо јед ном на дан. До би ја ли смо 
ко мад цр ног хле ба и ма ло су пе од гра шка. Сви ми смо углав ном би ли 
глад ни.

20. ав гу ста, за твор у Го спи ћу је био ис пра жњен, а ми смо од ве де
ни у Ја стре бар ско. Ов де смо сме ште ни у јед но скла ди ште за жи то. 
Ов де су се на ла зи ли Ср би, Хр ва ти и Је вре ји из свих кра је ва. Стра жу 
су др жа ле уста ше, док су Срп ки ње и Је вреј ке мо ра ле да ку ва ју. Ово 
скла ди ште би ло је опа са но бо дљи ка вом огра дом и у овом про сто ру 
смо сме ли да се кре ће мо. За Ср бе (са мо му шкар це) био је уве ден стро
жи ре жим. Они су за тво ре ни у по друм овог скла ди шта, док су Је вре ји 
и ка то ли ци сме ли сло бод но да се кре ћу. Хра на је би ла бо ља не го у Го
спи ћу. Ују тро смо до би ја ли цр ну ка фу, у под не кром пирчор бу а уве че 
ку ва не кром пи ре. Ни смо уоп ште до би ја ли хле ба. Ов де је за јед но би ло 
око 2000 ли ца.

2. сеп тем бра 1941 ми Срп ки ње а та ко ђе и Је вреј ке од ве де не смо 
у кон цен тра ци о ни ло гор у Кру шчи ци код Трав ни ка. Ср би и Је вре ји 
до шли су у ло гор у Ја се нов цу, док су Хр ва тика то ли ци оста ли у Ја стре
бар ском.

У Кру шчи ци смо би ле сме ште не у 2 ку ће и 4 ба ра ке. Над зор на 
на ма су и ов де спро во ди ле уста ше. Ре жим у Кру шчи ци је био нај го ри, 
хра на је и ов де би ла ја ко ло ша и не до вољ на. Управ ник ло го ра био је 
не ки Ман ду шић, стар око 30 го ди на, уста ше ко је су са чи ња ва ле стра
жу, све су би ле ја ко мла де, тј. мла ди ћи ста ри од 16–18 го ди на. Они су 
по ти ца ли из окол них се ла и пре ма на ма су се по на ша ли ја ко бру тал но. 
Ша ма ра ли су нас без би ло ка квог раз ло га и то ја ко че сто. На ше по ро
ди це су нам сла ле па ке те са оде ћом и хра ном. Ови па ке ти нам ни ка да 
ни су пре да ти, већ су их уста ше за др жа ва ле за сво је соп стве не свр хе. 
Хра ну би по је ли, а оде ћу су или спа љи ва ли или за др жа ва ли за се бе. 
Од мо је тет ке ми је по слат па кет у вред но сти од 700ди на ра. У па ке ту 
су се на ла зи ли хра на и оде ћа. Овај па кет ни ка да ни сам до би ла. На 
ова кво по на ша ње уста ша ни смо се сме ле ни ко ме по жа ли ти. Јед ном 
днев но до би ја ле смо кром пирчор бу без хле ба. Хра не је би ло ја ко мало, 
та ко да смо фор мал но гла до ва ле. Два пу та не дељ но да ван нам је хлеб 
од је вреј ске оп шти не из Са ра је ва. Као што сам ре кла, ни ко ме се ни смо 
сме ле по жа ли ти због ло шег по сту па ња или ло ше хра не, а ка мо ли због 
то га што смо би ле глад не.
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У ло го ру се мо же за бе ле жи ти и не ко ли ко слу ча је ва си ло ва ња од 
стра не уста ша. Јед ног да на, уста ше су де вој ка ма на ре ди ле да че ка ју у 
8 са ти уве че ис пред ба ра ка да из вр ше не ки по сао. С об зи ром на то, 
ме ђу тим да се ни ко у 8 са ти уве че ни је смео уда ља ва ти из ба ра ка, од
мах нам је би ло ја сно шта уста ше сме ра ју. Не ко ли ко ста ри јих же на се 
од мах упу ти ло управ ни ку ло го ра и жа ли ле су се на по на ша ње уста ша, 
ко ји је од мах сто пи рао њи хов на лог.

5. ок то бра 1941 све смо из ло го ра у Кру шчи ци пре ме ште не у ло гор 
Ло бор град код Зла та ра. Ов де смо би ле сме ште не у јед ном ста ром зам ку. 
У овом ло го ру, над зор су пре у зе ли Нем ци, а трет ман је у сва ком по
гле ду био ја ко до бар. Осе ти ло се по бољ ша ње. Пре ма на ма су се по на
ша ли уљуд но. Хра на је би ла при лич но до бра. Сме ли смо да се ја ви мо 
род би ни. Све па ке те, ко ји су нам би ли по сла ти, при ми ли смо у пот пу
ном ре ду. На гла ша вам, да су ин тер нир ци због гла ди фи зич ки ја ко 
смр ша ли, због че га се њи хо ва смрт ност, а на ро чи то ме ђу ста ри јим же
на ма, ја ко по ве ћа ла. Име управ ни ка ло го ра, као и уста ша ко ји су нас 
чу ва ли, не знам. У ло го ру у Ја стре бар ском био је је дан из ве сни уста шки 
офи цир, Пу дић, ко ји се по на шао ја ко бру тал но. Име на оста лих уста ша 
не знам.

У ло го ру у Кру шчи ци био је је дан из ве сни уста ша Ман дић. И он 
се пре ма на ма по на шао крај ње бру тал но и не ху ма но. Име на оста лих 
уста ша та ко ђе не знам, знам са мо то ли ко да су би ли из окол них се ла, 
ста ри 16–18 го ди не. Сви они су би ли ја ко бру тал ни и окрут ни. На гла
ша вам да је око 30 же на из Ло бор гра да од ве де но у Гор њу Ре ку203 код 
Ко прив ни це.

31. де цем бра 1941 сам на ин тер вен ци ју не мач ких вла сти пу ште на 
из ло го ра. Из Ло бо ра су ме од ве ли у За греб где сам би ла стр па на у по
ли циј ски за твор. Та мо сам оста ла све до 7. ја ну а ра. На кон то га по ли
ци ја ме од ве ла у Зе мун. У Зе му ну ме пре у зе ла не мач ка вој на по ли ци ја 
ко ја ме је 9. ја ну а ра до ве ла у Бе о град. У Ло бор гра ду су у ло го ру оста ле 
још Јак шић Вој на, Ву јо вић Ми ра и Чо вић Ан ки ца. Исто та ко оста ле 
су још мно ге дру ге Срп ки ње са ма лом де цом, ро дом из Хер це го ви не, 
чи је су ку ће уста ше спа ли ле. Спи сак ових же на и де це не мач ке вла сти 
су до ста ви ле овом Ко ме са ри ја ту. У Бе о гра ду су мо ји ро ди те љи. Мој отац 
је ов де за по слен као ве ро у чи тељ у На род ној шко ли у Ма ру ли ће вој 

203 Гор ња Ри је ка.
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ули ци и жи ви у Јо ва на Пет ко ви ћа ули ци бр. 4. Са да ћу стал но оста ти 
код мо јих ро ди те ља.

Да ље не мам ни шта да из ја вим, а на оно што сам из ја ви ла и про
чи та ла мо гу да по ло жим за кле тву.

Са слу шао и ове рио: Тр ни нић На да, m. p. 
Ђу ро Ро дић, m. p. 

За пи сни чар ка:
Ка та нић Ми ле на, m. p. 
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Бр. 41

ИЗ ВЕ ШТАЈ ПО ВЕ РЕ НИ КА ССКА ПЕ ТА НУ РЕК САЈ ЗЕ НУ 28. ЈА НУ
А РА 1942. О ПРИ ЛИ КА МА У ИС ТОЧ НОЈ БО СНИ, ПО СЕБ НО У 
ТУ ЗЛИ И БРЧ КОМ, ЕКО НОМ СКОЈ КА ТА СТРО ФИ, МА СОВ НИМ 
ЗЛО ЧИ НИ МА УСТА ШКИХ ВЛА СТИ НАД СР БИ МА И ЈЕ ВРЕ ЈИ МА 
И НА СИЛ НОМ ПО КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊУ.204

Уста ша205

Бе о град, 28. 1. 1942.
Br. Pa/Ha

1.) НА ПО МЕ НА:

Пред[ мет]: Ди вља ње уста ша у Бо сни.

Дра ги го спо ди не Рек сај зен!206 

Де ша ва ња ко ја до ла зе и ко ја слу тим на го не ме да Вам украт ко 
опи шем при ли ке у на шем кра ју.

До ла зи про ле ће, на ше не срећ но бал кан ско про ле ће, и уста ше сво
ју не за ви сну „уста шку др жа ву” екс пре сним тем пом гу ра ју у еко ном ску, 
а ти ме и у по ли тич ку ка та стро фу. Ма са пра во сла ва ца и му ха ме да на ца 
на ла зи се у ста ди јум оче ки ва ња – јер ни ко ви ше не мо же ве ро ва ти у 
мо гућ ност да љег по сто ја ња ове си ту а ци је – овог про ви зо ри ју ма – сва ко 

204 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 87–102. Ви де ти до ку мен та број 109, 110. и 111. у овој књи зи.
205 Ру ко пи сна за бе ле шка.
206 ССка пе тан (Ha uptsturmführer) Ханс Рек сај зен (Re xe i sen) је био ру ко во ди лац 

Опе ра тив не ко ман де по ли ци је (EК Si poSD ) у Оси је ку и био је под ре ђен Опе ра тив
ној ко ман ди по ли ци је (EК Si poSD ) у За гре бу. Исто вре ме но, Ко ман да је под но си ла 
из ве шта је и Опе ра тив ној гру пи по ли ци је (EG Si poSD ) у Бе о гра ду. Ње го во по ље ра да 
би ла је не са мо Сла во ни ја, не го и ис точ на Бо сна где је ме ђу ње го вим по ве ре ни ци ма 
био и апо те кар из Ту зле Об рад Ми ћић. Рек сај зен је у но вем бру 1941. пре ба чен у Бео
град где ће ка сни је као ССма јор (SSStur mbannführer) по ста ти шеф тре ћег оде ље ња 
(Слу жбе без бед но сти, SD) у уста но ви За по вед ни ка по ли ци је без бед но сти и Слу жбе 
без бед но сти (BdS) у Београду. Ра ни ји Рек сај зе но ви аген ти су оста ли са њим у ве зи, међу 
њи ма и Об рад Ми ћић, ко ји је ве ро ват но и ау тор овог до ку мен та. Пре ко Ми ћи ћа, Рек
сај зен је ус по ста вио ве зу са чет ни ци ма у том де лу Бо сне. О Об ра ду Ми ћи ћу ви де ти 
и: V. Muj be go vić, Tu zla mo je mla do sti, dru ga knji ga, Be o grad, 2015, 250, 254.
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зна и осе ћа да је не за ви сна др жа ва умр ла у оном мо мен ту ка да је до шла 
на свет. С ра до шћу би се по здра вио сва ки оку па тор, ма кар то би ли и 
Ки не зи, ако би се при зна ли основ ни прин ци пи на ко ји ма по чи ва сва ка 
ци ви ли за ци ја, а то је сло бо да ве ро и спо ве сти, сло бо да при ват не сво
ји не и јед на кост пред за ко ном.

По ља су ове је се ни оста ла не по о ра на и не за са ђе на, се ла су спа ље на 
а са њи ма и све оно што је по сто ја ло од жи та и пше ни це. Да нас ку ку
ру зно бра шно у Ту зли ко шта 25 до 30 ди на ра за кг, маст 250 до 300 
ди на ра за кг, кром пир 15 ди на ра и ви ше. А ипак се од хра не ни шта не 
мо же до би ти. Град ска апро ви за ци ја у Ту зли оче ку је бра шно из За гре ба 
већ ме се ци ма, али га не до би ја. Оп штин ски слу жбе ни ци ме се ци ма иду 
од Пон ти ја до Пи ла та207 и не ма прак тич но ни ка квог ре зул та та од то га.

Онај ко је имао но вац и ко се на вре ме на цр ној бер зи снаб део нај
не  оп ход ни јим жи вот ним на мир ни ца ма, тај има. Ма са у гра ду, ме ђу
тим, бу квал но гла ду је. Али чак и онај ко има, дрх ти пред до га ђа ји ма 
ко ји ће до ћи и ко ји ће иза зва ти еко ном ску ка та стро фу. А овај про цес 
су уста ше убр за ле сво јим без ум ним те ро ром и сво јим про во ка ци ја ма.

У де цем бру 1941 је дан од ред уста ша про дро је то ком но ћи у град 
Б р ч к о на Са ви. Из ву кли су из кре ве та све гра ђа не, Је вре је и Ср бе 
за јед но са же на ма и де цом и од ве ли их на Са ву. Ов де су сви Је вре ји, му
шкар ци, же не и де ца на нај стра вич ни ји на чин уби је ни но же ви ма, се
ки ра ма и ма ље ви ма а ле ше ви су ба че ни у Са ву. Ма лу де цу су хва та ли 
за но ге и уз за мах, по пут ко ма да др ве та, ба ца ли да ле ко у та ла се Са ве. 
При том су се де ша ва ле стра вич не сце не, ко је су под се ћа ле на вар вар
ства из нај мрач ни јих сто ле ћа свет ске исто ри је. Ле кар, Др. Б у к в и ц а, 
ко ји је му ха ме да нац, хтео је да спа си 2 де те та и кле чао је пред уста ша ма 
и мо лио их да му да ју де цу без ро ди те ља, јер је био при су тан на њи хо
вом ро ђе њу, ра ди ло се о бли зан ци ма, и ма ло је ме ђу тим фа ли ло да и он 
бу де уби јен. Сад овај ле кар ле жи у сво јој ку ћи у нер вној кри зи и ни ко га 
не пу шта к се би у ку ћу, у сво ју со бу па чак ни ста на ре ку ће.

На кон Је вре ја, на ред су до шли пра во слав ци. Ја не знам ко ли ко 
њих је уби је но, али на кон то га сви су се при сут ни из ја сни ли спрем ним 
да пре ђу у ка то ли чан ство.

Та ко је на кон ове кр ва ве Вар то ло меј ске но ћи – а ко ли ко ли је ова
квих но ћи у не за ви сној др жа ви би ло – це ло Брч ко по ка то ли че но. Сле
де ћег да на су, на осно ву на ло га сре ског на чел ни ка М о н т а н и ј а  сви 

207 У ори ги на лу: „von Pon zi us bis zu Pi la tus”, фи гу ра тив но: „од не ми ла до не дра га”.
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пра во слав ни гра ђа ни мо ра ли да у сре ској упра ви пре да ју сво ја кан ди
ла и све те сли ке (ико не) сво је кр сне сла ве, да би та мо би ли уни ште ни. 
Мо ра се зна ти шта сла ва зна чи Ср би ма, а тек се он да мо же схва ти ти 
ве ли чи на увре де и по ни же ња као и ду би на бо ла ових љу ди. За тим је 
до шао оба ве зан те ле грам за Ан ту П а в е л и ћ а  и хр ват ски на род, кога 
су сви ви ђе ни ји Ср би из Брч ког мо ра ли да пот пи шу, и у ком они из
ра жа ва ју сво ју сре ћу по во дом пре ла ска, са мо ра зу мљи во до бро вољ ног, 
под окри ље је ди не осло ба ђа ју ће ри мо ка то лич ке цр кве и то бо жњој ве ри 
пре да ка. Ово је мо ра ло да се пот пи ше оба ве зним хр ват ским на ци о
нал ним по здра вом „За дом спрем ни”.

За тим су уста ше ре гру то ва ле гра ђа не за ми ли ци ју, ко ја је ство ре на 
за рад одр жа ва ња ре да и од ве ли их из гра да, с тим да су им по ка за ли 
не ко ли ко срп ских се ла ко ја је тре ба ло спа ли ти, а ста нов ни штво по би ти. 
И кад су ови овај зах тев од би ли, при че му су об ја сни ли да су на ме ње ни 
са мо за одр жа ва ње ре да и ми ра у гра ду, од мах су би ли раз о ру жа ни. 

Овај ма сов ни зло чин у Б р ч к о м  имао је ја ког од је ка у це лој Бо
сни и Хер це го ви ни. Му ха ме дан ци се ко ме ша ју јер до ла зе до уве ре ња да 
ће суд би на Ср ба би ти и њи хо ва суд би на. На овај на чин су по ме ну ти 
до га ђа ји ко мен та ри са ни у свим бо сан ским ка фа на ма, где се оку пља ју 
му ха ме дан ци, као и у ра зним удру же њи ма. И одав де се ова кво ми шље
ње ши ри да ље у се ла. У Т у з л и  се при ча да је исти тај М о н т а н и, 
на чел ник Ту злан ског сре за, та мо ухап сио пре ко 200 му ха ме да на ца, 
на вод но за то што су ко му ни сти. Исто та ко и не ке по ка то ли че не Срп
ки ње и то ћер ке тр го ва ца, на вод но због ве зе са чет ни ци ма.

У Г р а ч а н и ц и, јед ном ма лом гра ду ко ји се на ла зи у бли зи ни 
же ле знич ке пру ге До бој – Ту зла, не ду го на кон то га се де сио но ви чин 
на си ља. Уста ше, ко је су до шле из За гре ба, хте ле су да за у зму пла ни ну 
Озрен ко ја је ов де у бли зи ни. У це лом том тро у глу, ко јег обра зу ју ре ке 
П р е ћ а208 и Б о с н а, жи ве ско ро ис кљу чи во срп ски се ља ци са не ко
ли ци ном му ха ме да на ца на пе ри фе ри ји. Ов де се на ла зи и ста ри пра
во слав ни ма на стир Озрен, ко ји по сто ји још од до ба пре Ту ра ка и ко ји 
је опе ван у на род ним пе сма ма. Цео овај тро у гао чи ни ма сив пла ни не 
Озрен. Ов де жи ве мир ни, че сти ти и за на ше при ли ке ја ко на пред ни 
се ља ци. На кон ско ро 4 ме се ца уста шког те ро ра у овом кра ју – уби ства, 
пљач ке, си ло ва ња, од во ђе ње по љо при вред ни ка и це лих по ро ди ца у 
кон цен тра ци о не ло го ре и дру ги чи но ви на си ља – до шло је до на род ног 
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устан ка. Чет ни ци и на род су оте ра ли уста ше, ле ги о на ре и слич не из 
овог кра ја и од та да на род та мо жи ви у ми ру.

У де цем бру 1941, убр зо на кон уби ста ва у Б р ч к о м, уста ше су са 
вој ском до шле у Гра ча ни цу ка ко би за у зе ле О з р е н. Ме ђу тим, на траг 
су се вра ти ли са 120 мр твих и ра ње них. За тим су оти шли у Гра ча ни цу, 
ко ја се на ла зи у бли зи ни са дру ге стра не же ле знич ке пру ге, раз би ле су 
вра та пра во слав не цр кве, ко ја је би ла за тво ре на, на хру пи ле су у цр кву, 
раз ру ши ле су и опљач ка ле све, де мо ли ра ли су цр кве ни на ме штај као 
и сли ке све та ца и на кон то га су у Бо жи јој ку ћи игра ле ко ло. Кад су 
чет ни ци пре ки ну ли до вод елек трич не стру је, ко ја во ди из Ту зле (Кре
ка) за Гра ча ни цу, уста ше су кан ди ла из цр кве по ка чи ле на елек трич не 
кан де ла бре гра да те су та ко осве тли ле град. На кон што су уста ше на
пу сти ле град, чет ни ци су по но во укљу чи ли стру ју. Кад год су уста ше 
до ла зи ле у Гра ча ни цу, чет ни ци су ис кљу чи ва ли стру ју, а кад би ови 
оти шли по но во би је укљу чи ва ли.

За срп ско Бад ње ве че, уста ше су у Т у з л и  при ре ди ле слич ну ноћ 
као у Брч ком. У Ту злу је до шао Ан те Сти тлић из За гре ба, ко ји се на ла зио 
на че лу уста шке вој не по ли ци је. Кад се ово са зна ло, на ста ла је ве ли ка 
уз бу на. Је дан део пра во сла ва ца по бе гао је у шу ме а оста ли су са ре зигна
ци јом оче ки ва ли оно нај го ре. Ме ђу му ха ме дан ци ма је до шло до ве ли ког 
вре ња. До шло се на иде ју да се пру жи от пор. Са зва не су сед ни це, чак и 
код ве ли ког жу па на, ко ји је му ха ме да нац. Је дан пра во слав ни цр кве њак, 
чи ји је син не стао чим се чу ло шта пред сто ји, пре би јен је на по ли ци ји. 
При ли ком са слу ша ња, на ко ме је био при су тан и ту злан ски поп Ри сто 
Б а б у н о в и ћ, по ли циј ски ис тра жни су ди ја је по пу и пре би је ном цркве
ња ку из ја вио да „Бо сна ни ка да не ће би ти срп ска, све док и по след њи 
вој ник Хр ват ске и Не мач ке бу де жив”. Да кле чак и по след њи вој ник 
на ци о налсо ци ја ли стич ког Рај ха има да пад не у бор би за па пи стич ку, 
ри мо ка то лич ку уста шку не за ви сну др жа ву под вођ ством вој во де од 
Спо ле та и по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа, уби це кра ља у ко му ни стич ком 
Мар се ју. Ова квом из ја вом је ис тра жни су дија баш учи нио ве ли ку част 
на ци о налсо ци ја ли стич ком Рај ху и ве ли ку про па ган ду на но ву Евро пу!

На кон 20 да на се вра тио цр кве ња ков син из Бе о гра да, где је до спео 
без ис пра ва на је дан аван ту ри стич ки на чин, док је ње гов отац пре би јен 
ле жао у за тво ру јер је син код чет ни ка.

То ком овог пе ри о да по се тио ме је ло гор ник209 Ми лош, ко ји је на 
пр вој го ди ни сту ди ја у За гре бу. Он је то ком ка то лич ког Бо жи ћа до шао 

209 За по вед ник ло го ра, од но сно уста шке ор га ни за ци је за срез (ко тар).
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у Ту злу, где је са мном имао да раз го ва ра о јед ној ја ко ва жној и озбиљ
ној ства ри. Док смо се де ли иза за тво ре них вра та у кан це ла ри ји, ре као 
ми је да је до шао код ме не за то што ми же ли до бро и за то што оно, што 
има да ми са оп шти, мо ра оста ти у стро гом по ве ре њу. Кад сам му дао 
сво ју ча сну реч, са оп штио ми је да се при пре ма јед на ак ци ја чи шће ња 
ту злан ских Ср ба, да су сви Ср би у ве зи са чет ни ци ма и да ће сви за то 
би ти ка жње ни.

Он ме мо же, до кле год је у Ту зли, узе ти у за шти ту. Али он ће оти ћи 
у За греб а он да не га ран ту је ви ше за мој жи вот. Пред ло жио ми је да 
од мах пот пи шем јед ну из ја ву са от при ли ке сле де ћим са др жа јем. Да сам 
свим ср цем и ду шом за по глав ни ка Ан ту Па ве ли ћа и уста шку Хр ват
ску, да ни ка да ни сам био члан не ког про тивхр ват ског удру же ња, да 
сам ја је дан до бар Хр ват итд. На кра ју ми је ре као да би би ло нај бо ље 
ка да бих пре шао у ри мо ка то лич ку цр кву. Ову из ја ву бих мо рао од мах 
да дам док још ни је ису ви ше ка сно и то у не ких 10 при ме ра ка.

Ја сно ми је би ло шта хо ће. Пр во јед на иди от ска из ја ва, ко ја би би ла 
ис ко ри шће на за про па ганд не свр хе у на ро ду и ко ја би ме мо рал но по
ко па ла. А кад бу дем мо рал но мр тав, та да би ми да ли из ја ву о пре ла ску 
у ка то ли чан ство као је ди ни из лаз. Та да ви ше не би би ло по врат ка. До шао 
сам до за кључ ка да су при ли ке у Ту зли ја ко озбиљ не и да ова бан да не
што стра шно спре ма те сам од мах отр чао у не мач ку ко ман ду ме ста, где 
сам по но вио свој раз го вор и све оно што се по гра ду при ча. Мо лио сам 
да нас се узме у за шти ту, јер сви пра во слав ни Ср би свој по глед упра
вља ју је ди но још на не мач ку вој ску у Ту зли, ко ја је ро ђе на из на ци о нал
со ци ја ли стич ке ре во лу ци је и ко ја не ће до зво ли ти вра ћа ње у ка то лич ку 
ин кви зи ци ју мрач них ве ко ва Сред њег ве ка. За тим сам имао по вер љив 
раз го вор са ви ђе ни јим му ха ме дан ци ма у Ту зли и до шао сам до уве ре
ња да су они још бо ље ин фор ми са ни од ме не те да је уз не ми ре ње ме ђу 
њи ма ја ко ве ли ко. За тим је до шло до пр ве де пу та ци је му ха ме дан ских 
гра ђа на код не мач ке вој не ко ман де, где су мо ли ли за за шти ту од ка то
лич ког на па да. Чуо сам да су из ја ви ли да у гра ду има 15.000 му ха ме
да на ца и да ће би ти кр ви до ко ле на ако се са пра во слав ци ма ов де де си 
исто што се де си ло у Брч ком.

Би ли су и у ко ман ди хр ват ске вој ске. Вр ху нац уз бу ђе ња био је на 
Бад ње ве че 6. 1. 1942. го ди не. Код ве ли ког жу па на210 био је је дан скуп 
му ха ме да на ца на ко ји су по зва ни и ви ђе ни је уста ше. На ње му је до шло 

210 Ра гиб Ча пљић; Tko je tko u NDH, 78 (D. Stu pa rić).
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до оштрог су ко ба и до прет њи устан ком. Као илу стра ци ју ат мос фе ре 
же лео бих по ме ну ти муф ти ју Кур та из Ту зле, ко ји је пред ма сом љу ди, пре 
не го што је оти шао на скуп код ве ли ког жу па на, из ја вио: „За име Бо га, 
љу ди, ја ре ски рам сво ју гла ву, са мо ме од ве ди те, ку да тре ба да идем”.

У 5 са ти по сле под не, не мач ка ко ман да ме ста из да ла је пла ка те са 
сле де ћим са др жа јем. Сва ком оном ко ни је про тив др жа ве, не мач ки 
Вер махт га ран ту је без бед ност и мир. Не мач ки Вер махт не ће тр пе ти 
ни ка кав чин на си ља на осно ву кон фе си о нал них раз ло га ни ти ће га 
до зво ли ти. На кон то га на сту пи ло је сми ри ва ње, а уста ше су обе си ле 
но се ве. Пра во слав ну цр кву је ове ве че ри, али и то ком Бо жи ћа, чу ва ла 
по ли ци ја и не мач ки Вер махт. И у гра ду је стра жа би ла по ја ча на. Не
мач ке пла ка те уста ше су уни шти ле, је ди но је на ко ман ди ме ста остао 
је дан. Цр ква је на рав но би ла за тво ре на, с об зи ром на то да је вла сти 
не при зна ју. Ка ко је би ло у уда ље ним се ли ма где ни је би ло не мач ког 
Вер мах та ни чет ни ка да за шти те на род, са мо они та мо зна ју.

Вој ска је пот пу но не моћ на, де мо ра ли са на и не ће да се бо ри. Из ме
ђу вој ске и уста ша по сто ји је дан ве ли ки јаз. Вој ни ци и офи ци ри отво
ре но го во ре да уста ше тре ба да се бо ре про тив чет ни ка а не они са ми. 
Јер уста ше су ти ко ји су ство ри ли чет ни ке. Вој ска уоп ште не ће да се бо ри. 
Она тр пи са мо за то што то мо ра и сва ко ме је на па ме ти са мо јед на ми
сао, да од слу жи сво ја 3 ме се ца или док се не за вр ши вој ни рок и да оде 
ку ћи. Чим би за пу ца ло, вој ска би се раз бе жа ла и оста вља ла сво је оружје.

Чет нич ко на о ру жа ва ње из вр ши ла је хр ват ска вој ска. Ако до ђе до 
пу ца ња, вој ска пу ца без пре стан ка, бе сми сле но тро ши му ни ци ју све 
док тра ју за ли хе а ово на рав но чет ни ци је два до че ка ју ка ко би за тим 
јед но став но на ре ди ли пре да ју.

Пре 6 не де ља, је дан цео ба та љон је у Д о б о ј у  по бе гао ис пред 14 
чет ни ка и ком плет но на о ру жа ње је оста вље но. Том при ли ком је и пу
ков ник А л и г о д и ћ, оста вљен од сво јих вој ни ка, по ги нуо. Пре хра на 
вој ске је јад на. У по след ње вре ме до би ја ју ку ку ру зни хлеб.

Чет ни ци у Ис точ ној Бо сни др же цео тро у гао из ме ђу Д о б о ј а, 
ре ке Б о с н е  и С п р е ч е, за тим дуж С п р е ч е  ис под Т у з л е  и 
З б о р  н и к а211 и дуж Б о с н е  до С а р а ј е в а.

Ко му ни ста има ме сти мич но у ма њим гру па ма од по 50–100 љу ди. 
Они се углав ном са сто је од град ске све ти не, од му ха ме да на ца и ка то
ли ка, јер су му ха ме дан ци и ка то ли ци ре ли ги о зно за сле пље ни или, ако 
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су се отр гли од ути ца ја ре ли ги је, тад иду ко му ни сти ма. У ка то лич ком 
се лу Х у с и н а м212 код Т у з л е име но ван је ло гор ник213 и осно ван је 
уста шки ло гор. То ком јед не но ћи је овај ко ман дант ло го ра, је дан из ве
стан се љак М а р и а н о в и ћ, са свим сво јим уста ша ма и ком плет ним 
на о ру жа њем, са пи са ћим ма ши на ма и ра дио апа ра ти ма и са це лим 
ин вен та ром уста шког ло го ра по бе гао у шу му. Они се сад на ла зе не где 
у бли зи ни ка то лич ких се ла код Ту зле.

Сву да око Т у з л е  на ла зе се ка то лич ка се ла, док су пла нин ска 
се ла на се ље на пра во слав ним се ља ци ма по ме ша ним са му ха ме дан ци ма. 
Ка то ли ци су углав ном рад ни ци ко ји су за по сле ни у руд ни ци ма угља 
и у оста лим ин ду стри ја ма код Ту зле. Ови по лу се ља ци и по лу рад ни ци, 
или бо ље ре че но нит се ља ци нит ин ду стриј ски рад ни ци, су по луко му
ни сти, тj. они су за ра же ни ко му ни змом осим уко ли ко ни су па пи сти. 

Да кле они слу же или Цр ној или Цр ве ној Ин тер на ци о на ли. Они 
су мир ни, чак се ни оруж ја про тив чет ни ка не при хва та ју, би ло због 
ко му ни стич ких тен ден ци ја (што го ре то бо ље) или за то што су од стра
не ка то лич ког кле ра ин стру и ра ни да се пр во Ср би и Тур ци из ме ђу 
се бе ис ко ре не, а он да ће до ћи ка то лич ка цр ква ка ко би их по ми ри ла. 
Пра во слав ни срп ски ру да ри, ко ји жи ве да ле ко од гра да, онај су еле мент 
из ко га се чет ни ци ре гру ту ју. Они су ан ти ко му ни сти и на ци о на ли сти. 
Уко ли ко се и на ђе не ки пра во слав ни ко му ни ста, тај је је дан за ве ден 
чо век ко ји не ве ру је у марк си стич ку Ру си ју већ у на ци о на ли стич ку. 
Ове не знат не гру пе опе ри шу одво је но од чет ни ка, ме ђу њи ма по сто ји 
на пе тост. Је ди но што их по ве зу је је бор ба про тив П а в е л и ћ а.

Јед на се љан ка са пла ни не Ма је ви ца ис при ча ла ми је сле де ће: „У 
на ше се ло При бој до шли су чет ни ци и ис пред цр кве су одр жа ли збор. 
Отво ри ли су цр кву и одр жа на је Слу жба Бо жи ја. За тим су на са бо ру 
ре кли да три пр ста диг не сва ки онај ко је за срп ску ве ру, за сла ву, за 
Ве ли ку Ср би ју, за кра ља и за отаџ би ну. Та да су сви се ља ци ди гли ру ке 
и ти ме пре шли у чет ни ке. На кон не ко ли ко да на до шли су не ки ко му
ни сти. Они су за тво ри ли цр кву, ис пред вра та су по ста ви ли стра жу, 
ни су по ми ња ли ни кра ља ни Ве ли ку Ср би ју ни сла ву ни ти срп ску ве ру 
већ та мо не ки Со вјет ски Са вез. За тим до ђе је дан чет нич ки ка пе тан са 
чет ни ци ма, про те ра ше ко му ни сте, отво ри ше цр кву и из ја ви ше да овде 
не тре ба ју ни ка кви ко му ни стич ки збо ро ви. За тим је не ко ли ко се ља ка 
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ко ји су, за ве де ни од стра не ко му ни ста, њи ма при сту пи ли, од мах пре
шли чет ни ци ма а ко му ни сти су се по ву кли без ијед ног но вог при ста
ли це. Од овог мо мен та”, ис при ча ла је се љан ка, „се ља ци су при сту па ли 
са мо још чет ни ци ма”.

Чет ни ци се бо ре са мо про тив хр ват ске вој ске и кад их за ро бе, 
раз о ру жа ју их а са ме при пад ни ке вој ске пу сте ку ћа ма, уста ше, ме ђу
тим, би ва ју на ли цу ме ста стре ља не, док се не мач ка вој ска уоп ште не 
ди ра. По сву да јав но из ја вљу ју ка ко ће се про тив Па ве ли ћа бо ри ти до 
по след њег чо ве ка, а ако Не мач ка оку пи ра зе мљу и ако са сви ма бу де 
рав но прав но по сту па ла, они ће од мах оти ћи ку ћа ма и по ло жи ти сво је 
оруж је. Нај бо љи до каз да чет ни ци у Нем ци ма не ви де сво је не при ја те ље 
је пут из ме ђу Звор ни ка и Ту зле. Иа ко се овај пут на ла зи из ме ђу чет
нич ких ли ни ја, он је ипак сло бо дан, јер ову да стал но про ла зе не мач ки 
тран спор ти, а док је пут Т у з л а–Б р ч к о, иа ко се на ла зи на пе ри фе
ри ји устан ка, већ ме се ци ма бло ки ран јер га Нем ци не ко ри сте. Исто је 
и са же ле знич ком ли ни јом Т у з л а–Д о б о ј. Чет ни ци су од Пе тро вог 
Се ла до До бо ја уда ље ни са мо по ла ки ло ме тра па ипак ни је дан је ди ни 
не мач ки тран спорт ни је на пад нут. Ли ни ја је пот пу но сло бод на иа ко 
би је, да од ње за ви си хр ват ска вој ска, чет ни ци мо гли уни шти ти. И то 
та ко да не са мо да би фа ли ли пра го ви већ и ши не.

Та ква је си ту а ци ја би ла у мом ме сту до пре 10 да на. Ни ко не ве рује 
да ће Нем ци до зво ли ти да ова ква си ту а ци ја и да ље тра је. Је ди ни из лаз 
да се на род за шти ти од да ље пат ње и да се одр жи ред и мир у овим кра
је ви ма ви ди се у не мач кој оку па ци ји, тј. да се Бо сна про гла си де ју ре 
„не за ви сном”, али да се ово de fac to ану ли ра и да се це ла област ста ви 
под не мач ки ре жим без из у зет ка, при че му се сви ма га ран ту је јед на кост 
пред за ко ном, сло бо да ве ро и спо ве сти и га ран ци ја при ват не сво ји не, 
а да се му че ни ци из кон цен тра ци о них ло го ра по Бо сни и Хр ват ској по
ша љу ку ћа ма. Та да би на сту пио ап со лут ни мир и би ло би спо кој но све 
до кра ја ра та. На род не ма се не же ле ни шта дру го и ни шта ви ше не го 
то. Ово би пра во слав ци и му ха ме дан ци, ко ји да нас чи не 75% бро ја ста
нов ни ка це ле Бо сне и Хер це го ви не, а кад се у об зир узме ита ли јан ска 
оку па ци ја Бо сне и Хер це го ви не где су бо сан ски ка то ли ци у ве ћи ни 
скон цен три са ни, а то је ју го за пад но од Трав ни ка, то би та ко чак 85% 
ста нов ни штва са оду ше вље њем по здра ви ло.

Пра во слав но ста нов ни штво је из ра зи то на ци о нал но услед раз ли
чи тих ути ца ја, а на ро чи то ре ли ги о зних, ко ји се сма тра ју спе ци јал ном 
срп ском ве ром. Је вреј скосло бод но зи дар ска про па ган да уло жи ла је 
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код овог де ла ста нов ни штва ве ли ке на по ре и ис про во ци ра ла ње го ву 
на ци о нал ну осе тљи вост, ње го ву љу бав пре ма сло бо ди и на ци о нал ној 
др жа ви, при че му је Не мач ка при ка за на као не ман, као ажда ја са три 
гла ве, ко ја же ли да про гу та све на ро де, ка ко би на њи хо вим ру ше ви
на ма ство ри ла чи сто рим ску им пе ри ју. Је вреј скосло бод но зи дар ска и 
ан гло фил на про па ган да се по тру ди ла да ста ро не по ве ре ње пре ма ау стро
у гар ској цр ножу тој и кле ри кал ној Хаб збур шкој мо нар хи ји као и пре
ма кај зе ро вој Не мач кој пре не се на ре во лу ци о нар ни млад на ци о нал 
со ци ја ли стич ки Рајх и да ово по тен ци ра до крај ње гра ни це. Онај ко се 
усу дио да се дру га чи је из ја сни, тај је окле ве тан као из дај ник и не мач ки 
пла ће ник.

За то вре ме је овај на род да нас, где је био не мач ки Вер махт, од 
ње га би вао за шти ћен и чу ван ко ли ко год је то би ло мо гу ће. Где год да 
су би ли не мач ки вој ни ци, уста ше ни су мо гле спро во ди ти оно што су 
чи ни ли на дру гим ме сти ма. Овај на род да нас спас оче ку је са мо од не
мач ке оку па ци је. А то се ви ди и из то га што чет ни ци ниг де не пру жају 
от пор Нем ци ма, из у зев евен ту ал но та мо где Нем ци на сту па ју за јед но 
са хр ват ском вој ском.

Је дан при мер. У Т у з л и  је јед ном Ср би ну син био стре љан у До
бо ју од стра не уста ша. Он је сво је вре ме но био мој ве ли ки про тив ник 
и ни је мо гао да раз у ме мој ан ти ен гле ски и ан ти со вјет ски (или ка ко се 
та да го во ри ли ан ти ру ски) став ни ти мо је оду ше вље ње за на ци о нал 
со ци ја ли стич ки Рајх. Пре не ко ли ко да на пи тао сам га где он ви ди спас 
за нас. Од го во рио ми је да би он не мач ку оку па ци ју сма трао осло бо
ђе њем.

Му ха ме дан ци пред ста вља ју је дан ре ли ги о зни круг, ко ји је, по сма
тра но са ста но ви шта крв не ли ни је, исти као и пра во слав ни. Али по 
њи хо вим осе ћа њи ма, они су усме ре ни са мо ка Тур ској. Сво је вре ме но 
су би ли оду ше вље ни Хи тле ром и Не мач ком, јер су у на ци о налсо ци
ја ли стич ком Рај ху ви де ли еле мент ре да и ди сци пли не. Да нас су ја ко 
раз о ча ра ни овим па клом, ко ји су уста ше као удар на је ди ни ца ка то ли
ци зма ство ри ле. Они су ја ко за бри ну ти за бу дућ ност, јер се њо ме не 
мо же мо игра ти. – Ов де се план ски ра ди на уни ште њу све га оно га што 
ни је ка то лич ко. Че сто они го во ре о то ме: „По сле вас смо ми на ре ду!” 
Та да ми ви ше не ће мо би ти ни ка кво „хр ват ско цве ће” ка ко нас је по глав
ник на звао, већ не што са свим дру го што спа да у ну жник. За то се они 
и екс по ни ра ју про тив про це са по ка то ли ча ва ња Ср ба у Бо сни. Због 
афе ре по во дом пра во слав них Бо жић них пра зни ка јед на му ха ме дан ска 
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де пу та ци ја је оти шла код по глав ни ка у За греб ка ко би про те сто ва ла. 
Пла ка ти за Бо жић не пра зни ке на пра ви ли су ве ли ку про па ган ду за 
Нем це. Пра во слав ци за хва љу ју Бо гу и ка жу да ово ни је пр ви отво ре ни 
гест од стра не Не ма ца. Му ха ме дан ци ка жу то исто.

До са да су се не мач ке вла сти пре ма све му од но си ле па сив но. Јер то 
је јед на не за ви сна др жа ва и све то што уста ше ка жу по сма тра но је као 
ин тер на ствар не за ви сне др жа ве.

Ка да је от по че ла чет нич ка ак ци ја, Нем ци су се и да ље др жа ли па
сив но. На род је по чео да ве ру је у то да ће Не мач ка до зво ли ти да их чет
ни ци осло бо де (нај ва жни је је да то не бу ду ко му ни сти) те да ће Не мач ка 
ову си ту а ци ју при хва ти ти и из вр ши ти оку па ци ју, с об зи ром на то да 
до га ђа ји на нај бо љи на чин до ка зу ју да је уста шка др жа ва нео др жи ва. 
Ме ђу тим, упра во се де си ло обр ну то од оно га што се оче ки ва ло. Не
мач ки Вер махт од ла зи у шу ме и чи сти их од чет ни ка. Они су за по се ли 
В л а с е н и ц у, С р е б р е н и ц у, О л о в о, К л а д а њ  итд. И шта ће се 
сад де си ти, Нем ци ће се по за вр ше ном по слу и на кон што су усто личи
ли им по тент ну власт и узроч ни ке не ми ра на њи хо ву ду жност, по ву ћи.

На род је та мо до сад био ми ран. Јед на се љан ка из М о ј л о в и ц е,214 
чи ји је муж се о ски тр го вац и ко ји је пред уста ша ма по бе гао у Ту злу, а 
чи ји је по сед спа љен, при по ве да и на мо је пи та ње за што са де цом не 
до ђе у Ту злу (код му жа је до шла кроз шу му), од го во ри ла је да је код 
њих са да ле по. „Код нас је до шла сло бо да”. Ово су ње не ре чи. „Ми у 
се лу при ре ђу је мо за ба ве, игра мо ко ло и што је нај ва жни је, жи ви мо 
мир но као ра ни је. За што бих ов де у Ту зли дрх та ла пред уста ша ма?” И 
по но во се вра ти ла на траг у се ло. Нем ци ће пра во ли ниј ски по чи сти ти 
на ци о нал не чет ни ке, а уста ше ће мо ћи да без пре пре ка на ста ве са сво
јом стра хо вла дом. И за тим би се опет по на вља ла смр то но сна бор ба 
из ме ђу на ци ја.

А шта он да? Ко му ни стич ка про па ган да не ми ру је, она ће на ро ду 
пр стом по ка зи ва ти на ово и го во ри ти: „Ви диш, Не мац же ли тво је уни
ште ње, он не ће да се осло бо диш сво јих крв ни ка.” Или ка ко је онај 
по ли циј ски слу жбе ник из ја вио пред по пом, све док и по след њи Хр ват 
и по след њи Не мац жи ви, ова ће зе мља би ти на ша. Ко му ни сти ће ре ћи 
(јер та да на ци о нал них чет ни ка ви ше не ће би ти), „Је ди ни спас је мај чица 
Ру си ја и Ста љин”. На род ће би ти у јед ном не нор мал ном ста њу, ко ји се 
гра ни чи с лу ди лом, про ле ће се бли жи а с њи ме и глад. 

214 Не и ден ти фи ко ва но ме сто. 
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Што се ти че ко му ни ста, они су у пу ном бро ју. Јер они се углав ном 
на ла зе ме ђу му ха ме дан ци ма и ка то ли ци ма. Они су сви на по ло жа ји ма 
и ка му фли ра ју се ка то ли чан ством, до бро жи ве и ин тен зив но ра де. Уста
ше су, на и ме, са мо Ср бе, или бо ље ре че но пра во слав це, про го ни ле, али 
не и ко му ни сте. Му ха ме дан ске ма се су та ко ђе раз о ча ра не и гла ду ју. Јер 
до ла ском Не ма ца у ове кра је ве, од ре ла тив ног бла го ста ња по то ну ло се 
у со ци јал ну бе ду ко ја ће на про ле ће до ве сти до ка та стро фе.

Код му ха ме да на ца још по сто ји не ка на да у Хи тле ра, пра во слав ци 
у Нем ци ма ви де спа си о це оних, ко ји пред ве ша ли ма сто је. Са да би био 
огро ман пси хо ло шки тре ну так да се као по те зом ча роб ног шта па све 
уми ри јед ном не мач ком про кла ма ци јом ко јом би се нај е ле мен тар ни ја 
људ ска пра ва га ран то ва ла. Сви би се вра ти ли на траг у сво је до мо ве и 
сви би се на кон овог кр ва вог ис ку ства над ме та ли у ра ду и мир ном по
на ша њу. Не ки Нем ци са ко ји ма сам раз го ва рао о овим при ли ка ма код 
нас, чак и ако се у све му сла жу са мном, ми сле да је тач но да би не мач
ка оку па ци ја до не ла мир, али Не мач кој је да нас по тре бан сва ки чо век. 
То је тач но. Али ни ко и не зах те ва да Нем ци по ста ну жан дар ми. Они би 
пред ста вља ли вођ ство, оне ко ји на ре ђу ју, еле мент ре да би ли би на ши 
чет ни ци а ан ти ко му ни стич ки еле мент (до каз у Ср би ји) би да кле био 
на лик не мач ком.

Ни је бит но да се зна ко ли ко не ко во ли Нем це. Ва жно је зна ти да тај 
не ко 100% же ли по бе ду на ци о налсо ци ја ли стич ког Рај ха над Је вре ји ма 
и ко му ни сти ма у Ру си ји и на це лом све ту, јер ако би се де си ло обр ну то, 
тад ви ше не би би ло Ср би је, не би би ло Ју го сла ви је, не би би ло Не мач ке 
и ни јед не ви ше сло бод не на ци је у Евро пи. До шао би стра шни суд и 
оп шта на ци о нал на смрт сви ју. Због то га се мо ра ве ро ва ти тим еле мен
ти ма и мо ра им се по мо ћи. Ја сно је да су уста ше иде о ло шки ан ти под 
на ци о налсо ци ја ли зму. То је јед на па пи стич ка вој ска, ка то лич ка кон
тра ре во лу ци ја за не мач ку на ци о налсо ци ја ли стич ку ре во лу ци ју и 
иде о ло ги ју те за то они у но вој Евро пи не до ла зе у об зир.

Ако би се, ме ђу тим де си ло обр ну то, и ако би ова си ту а ци ја по
тра ја ла све до про ле ћа, чак и на кон чи шће ња чет ни ка од стра не Не
ма ца, не из о став но се на про ле ће су о ча ва мо са јед ном еко ном ском и 
по ли тич ком ка та стро фом.

Од лу ка Тур ске још ни је до не та, са чу вај Бо же да бу де до не та у ко рист 
де мо крат скоко му ни стич ке стра не. Та да би ови ма ски ра ни ко му ни сти 
ко ји се кри ју иза ка то ли чан ства и исла ма по бе гли у шу ме и јед ни други
ма на ме та ли вођ ство (на и ме пра во слав ци ма и му ха ме дан ци ма) а та да 
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би то до ве ло до нај стра шни јег су да. Ово би за со бом мо гло да по ву че 
не са гле ди ве по сле ди це по Ср би ју, тј. за не мач ки оку па ци о ни суд у 
Ср би ји а он да би смо се на шли пред јед ном си ту а ци јом ко ја ни нај ма ње 
ни је у ин те ре су не мач ког Рај ха а још ма ње је у ин те ре су мог не срећ ног 
на ро да.

Опро сти те ми што сам та ко оп ши ран, али сам же лео да пред Вас 
ис тре сем сво ју ду шу јер сам увек и ср цем и ду шом био Ваш ис кре ни 
при ја тељ. Са по бе дом на ци о налсо ци ја ли стич ког Рај ха ве за на је мо ја 
суд би на као и суд би на мог на ро да. За то ја же лим да се ства ри та ко раз
ви ја ју да ин те ре си мог на ро да и Не мач ког Рај ха бу ду за до во ље ни. А 
ови су ин те ре си пот пу но иден тич ни.

Са нај ср дач ни јим по здра ви ма
Ваш:
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Бр. 42

УПРАВ НИ ШТАБ ЗА ПО ВЕД НИ КА У СР БИ ЈИ ДО СТА ВЉА ССМА
ЈО РУ ВАЈН МА НУ 29. ЈА НУ А РА 1942. ИЗ ВЕ ШТАЈ О ДЕ ЛО ВА ЊУ 
ФЕЛД КО МАН ДА ТУ РЕ 816 ЗА ЈА НУ АР 1942.215

Опу но мо ће ни ко ман ду ју ћи ге не рал у Ср би ји
(За по вед ник у Ср би ји – Управ ни штаб) Бе о град, 29. I. 42
Гру па III

Пред мет: Под но ше ње оп штег из ве шта ја У ак та216

За: Шеф. Уста шка звер ства217

Гру па

На ру ке Др. Вајн ма ну

У при ло гу до ста вљам к зна њу ко пи ју из ве шта ја о де ло ва њу Фелд
ко ман дан ту ре 816218 – за ме сец јан.[уар] 42.

По на ло гу:
с. р.219

215 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 105.
216 Ру ко пи сна за бе ле шка.
217 Исто.
218 Об ла сна вој на ко ман да 816 (Feld kom man dan tur 816, скра ће но: FK 816) са 

се ди штем у Ужи цу, об у хва та ла је део за пад не Ср би је са гра ни цом на Дри ни. 
219 Не чит ко.
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Бр. 43

ИЗ ВЕ ШТАЈ ФЕЛД КО МАН ДАН ТУ РЕ 816 ССМА ЈО РУ ВАЈН МА НУ 
ЗА ЈА НУ АР 1942. О СИ ТУ А ЦИ ЈИ У ПОД РИ ЊУ И ОЧЕ КИ ВА ЊУ 
МА СОВ НОГ ПРЕ ЛА СКА СРП СКИХ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА ИЗ ИС ТОЧ НЕ 
БО СНЕ ПО СЛЕ ПО ВЛА ЧЕ ЊА НЕ МАЧ КИХ СНА ГА.220

ИЗ ВЕ ШТАЈ О СИ ТУ А ЦИ ЈИ 
за пе ри од од 25. XII. 41 до 25. I. 1942.

Др Вајн ман221

Фелд ко ман дан ту ра (V) 816 
Пред мет: Оп ште, по ли тич ка си ту а ци ја
Об ра ђи вач пред ме та: OKVR. Др. Ди трих/A.222

На ста вља се и да ље нор ма ли за ци ја свих жи вот них при ли ка. Са мо 
ста нов ни штво на сто ји да у ово ме са ра ђу је. На сто ја ње да се ра ни је при
ли ке што пре у пот пу но сти окон ча ју је очи глед на, ме ђу тим ра за ра ња 
и еко ном ске ште те су то ли ко ве ли ке да ће тра ја ти ду го а би ће нео п ход
не и по себ не ме ре ка ко би се овај циљ по сти гао.

Пи та ње рас по ло же ња оте жа ва ју при ли ка ко ји ма су из ло же не срп
ске по ро ди це на ста ње не у Бо сни. Пре ма оба ве ште њу 342. ди ви зи је,223 
ове по ро ди це се пла ше да ће на кон по вла че ња не мач ких тру па из Бо сне 
би ти по кла не од стра не уста ша и бе же у прав цу Дри не, ка ко би уто
чи ште на шле на про сто ру ста ре Ср би је.224 Срп ски ор га ни су се већ 
обра ти ли Фелд ко ман ди са же љом да се на би ло ко ји на чин пре у зме 
за шти та ових срп ских по ро ди ца. Код чет ни ка225 ста ци о ни ра них у Ло
зни ци из ра же на је спрем ност да се ан га жу ју и са дру ге стра не Дри не 

220 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 106.
221 Ру ко пи сна за бе ле шка.
222 Др Ди трих (Dit trich) је имао зва ње ви шег рат ног управ ног са вет ни ка (Ober

kri eg sver wal tun gsrat, скра ће но: OKVR) и био је на слу жби у FK 816.
223 342. пе ша диј ска ди ви зи ја. По сле за вр шет ка опе ра ци ја про тив пар ти за на и 

чет ни ка у за пад ној Ср би ји, ова ди ви зи ја је у ја ну а ру 1942. на ста ви ла опе ра ци је про тив 
уста ни ка у ис точ ној Бо сни; ви де ти: Z. An to nić, Usta nak u is toč noj i cen tral noj Bo sni, 
521–526.

224 Не мач ки на зив за не мач ко оку па ци о но под руч је у Ср би ји.
225 Ле гал не чет нич ке је ди ни це у Ср би ји.
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у за шти ти ових срп ских по ро ди ца. Но да би се, ме ђу тим, спре чи ли ме
ђу гра нич ни ин ци ден ти сва ке вр сте, чет ни ци су скло ње ни на 5 км од 
гра ни це. У окви ру ове зо не од 5 км, слу жбу вр ше са мо не мач ки ца рин
ски слу жбе ни ци и срп ска фи нан сиј ска кон тро ла – ови по след њи су 
не на о ру жа ни. 

С об зи ром на то да су срп ске је ди ни це вољ не да пру же по моћ срп
ским по ро ди ца ма ко је бе же из Бо сне, пре ла зак из бе гли ца – чи ји број 
ди ви зи ја про це њу је на 8.000 љу ди – не ће се са срп ским сна га ма мо ћи 
спре чи ти на кон по вла че ња не мач ких тру па. Због то га се мо ли да се 
при ли ком од ре ђи ва ња гар ни зо на не ких но во при до шлих тру па узме 
у об зир до вољ на за шти та гра ни це на Дри ни. По ред ра за ра ња на се ља 
у Ма чви и већ ја ко на тег ну те си ту а ци је по пи та њу снаб де ва ња, би ло 
би не мо гу ће да се ве ће ма се из бе гли ца сме сте на ов да шњем под руч ју 
или да се хра не са ове зе мље.

Због ски да ња ле ти не са остр ва на Дри ни, ко ја се по хр ват ском схва
та њу на ла зе на те ри то ри ји хр ват ске др жа ве, рат ни управ ни са вет ник 
Ри гер226 је пре го ва рао са сре ским на чел ни ком у Би је љи ни. При ли ком 
ово га је до го во ре но – пи са но са оп ште ње о ово ме ни је сти гло – да ће 
Хр ва ти на гра ни ци про из во де од ле ти не ко је су узе ли са ових остр ва 
пре да ти срп ским вла сни ци ма. Ово по след ње је тре ба ло да се до го ди 
под за шти том не мач ких ца рин ских слу жбе ни ка. О не ка квој пре да ји 
ових жи вот них на мир ни ца до сад се ни шта ни је са зна ло. Пре ма на
ред би хр ват ског Ми ни стар ства од бра не, убу ду ће се за бра њу је сва ки 
пре ла зак гра ни це; ви ше се не ће из да ва ти по гра нич не кар те за гра ни цу 
на Дри ни, а већ из да те кар те ће би ти од у зе те. Ка да овај про пис бу де 
спро ве ден, тре ба ра чу на ти са гу бит ком ле ти не и за сле де ћу го ди ну, а 
ово из но си 1.000 то на ку ку ру за.

О ру ским је ди ни ца ма ко је су ан га жо ва не као Ин ду стриј ска за
шти та227 у сре зу Кру пањ, под но си се по се бан из ве штај.

226 Ri e ger.
227 Werkschutz.



190

Бр. 44

ИЗ ЈА ВА ДРА ГИ ЦЕ СА ВА НО ВИЋ ИЗ КЉУ ЧА ДА ТА У КО МЕ СА РИ
ЈА ТУ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ 30. ЈА НУ А РА 1942. О МА СОВ НОМ ПО КО ЉУ 
СР БА И НА СИЛ НОМ ПО КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊУ ПРЕ ЖИ ВЕ ЛИХ.228

ЗА ПИ СНИК
229

15/4 230

од 30. ја ну а ра 1942
са чи њен у Из ван ред ном ко ме са ри ја ту за за шти ту из бе гли ца.

При сту пи ла је СА ВА НО ВИЋ ДРА ГИ ЦА, до ма ћи ца из Кљу ча, срез 
Кључ, ста ра 35 го ди на, кћер ка по кој ног Ни ко ле и по кој не Ста ни це, 
не у да та, са да у Бе о гра ду, Ло ми на ули ца 44, еви ден ти ра на же ле знич ком 
ле ги ти ма ци јом бр. 30209 од 5. апри ла 1937. го ди не, из да та од стра не 
Ди рек ци је др жав не же ле зни це у За гре бу, и из ја вљу је:

У Кљу чу, као и у сре зу Кључ је до 27. ју ла 1941 све би ло у ре ду.
27. ју ла 1941 до ма ће уста ше су, за јед но са оп штин ском по ли ци јом, 

по хап си ле Ср бе у Кљу чу и око ли ни. Хап ше ња су се на ста ви ла и 28. ју ла 
1941. Из Кљу ча су ухап ше ни: Са ва но вић Во ји слав, мој брат, ко ји је слу
жбо вао у по шти; Ма лић Дра гу тин, управ ник по ште, Мр ко брад Па вле, 
шеф по ре ске упра ве, Жив ко вић Ми ло рад, обу ћар, Ман дић Са во, трго
вац, Мла де но вић Ђор ђе, тр го вац и ње гов син Ду шан, Биљ ча ре вић Бог дан, 
фри зер, Ко зо ма ра Са во, тр го вач ки по моћ ник, Тра вар Ред.,231 обу ћар, 
Са вић Са во, ме сар, Че кр ли ја Ми ли вој, учи тељ, Дро бац Јо во, сре ски 
чи нов ник, Са мар џић Цвет ко, ме сар, Јан ко вић Ни ко ла, тр го вац, Јан
ко вић Јо во, го сти о ни чар, Па вло вић Бран ко, ме ха ни чар, Бо ван Си мо, 
ли мар, Ла зић Сто јан, ли мар, Ду но вић Пе ри ца, рад ник, Стој чић Са во и 
Ђор ђе, рад ни ци, Ра цић Ђор ђе, ли мар и ње гов син Ду шан, Зе ле но вић 
Или ја, тр го вац, Сто ји са вље вић Или ја, обу ћар, Крај цар Три фун, тр го вац, 
и мно ги дру ги чи ја име на са да ви ше не знам. Ухап ше ни су утам ни че ни 

228 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 293–294. 
229 Па раф.
230 Ру ко пи сна за бе ле шка да ту ма.
231 Не ја сно.
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у за тво ри ма сре ског на чел ства и сре ског су да, а да ље у згра ди основ не 
шко ле, оп шти не, со кол ског до ма и у дру гим згра да ма, где год су мо гли 
да на ђу ме ста. Они су др жа ни утам ни че ни до 31. ју ла 1941. Не ки од њих 
су већ 31. ју ла уве че уби је ни у там ни ца ма а дру ги су пак од ве де ни у 
обли жњу шу му под име ном „Па леж” и та мо су за ту че ни, дру ги су пак 
од ве де ни из ван гра да у му сли ман ску че тврт под на зи вом „Хан лов ско 
Вре ло” и за ту че ни. Оста так Ср ба, њих око 60, су ра но ују тро 1. ав гу ста 
од ве де ни до ре ке Са не и та мо су уби је ни. Не ки Ср би су нај пре би ли 
зло ста вља ни, а за тим је њи хо ве жи во те до крај чио ми тра љез или су 
пак би ли уби је ни но же ви ма.

У исто вре ме, уста ше су у срп ским се ли ма сре за Кључ по би ли све 
Ср бе. Же не и де ца су за тва ра ни у ку ће а за тим су за па ље ни. У ово вре
ме је у сре зу Кључ по би је но 6000 Ср ба.

Исто вре ме но су уста ше и опљач ка ле Ср бе. Из срп ских ку ћа у Кљу
чу опљач ка ли су све што им је до шло под ру ку, као пи са ће и ши ва ће 
ма ши не, ка пу те, жи вот не на мир ни це, го то ви ну итд. По зна то ми је да 
су од Пе раћ Са ве, тр гов ца из Кљу ча, узе ли зим ски ка пут. Из срп ских 
ду ћа на узи ма ли су све што им је тре ба ло, а за то ме ђу тим ни су пла ти ли 
ни јед ну је ди ну па ру. Исто та ко опљач ка ли су и срп ска се ла. Сто ку су 
оте ра ли у сво је до мо ве и за кла ли је, а оста так су про да ли.

Срп ског по па, Мач кић Ђор ђа из Кљу ча, већ су ра ни је про те ра ли 
са це лом ње го вом по ро ди цом, а ње гов стан су опљач ка ли.

На ред ног да на, на кон овог ужа сног уби ства, они су Ср бе, ко ји су 
још ту оста ли, оте ра ли до сре ског на чел ства и пре ти ли су им да сви 
мора ју да пре ђу у ка то лич ку ве ру, а ако то не бу ду учи ни ли, све ће их 
по би ти. Сви Ср би су на рав но из стра ха пре шли у ри мо ка то лич ку ве ру. 
Ово су учи ни ли ка ко би спа си ли сво је го ле жи во те.

До да јем да су уста ше, за јед но са Ср би ма, хап си ле и зло ста вља ле и 
њи хо ве же не и де цу. На кон што су уби ли Ср бе, же не и де ца су и да ље 
оста вље ни у за тво ри ма.

Во ђа до ма ћих уста ша, ко ји су из вр ши ли ова уби ства уз по моћ уста
ша из дру гих кра је ва, био је је дан из ве стан Це рић Цу леј ман,232 ге о ме тар 
из Кљу ча. Као уста ше, по себ но су се ис та кли: Ди зда ре вић Ах мед, чи
нов ник у Кљу чу; Фи ли по вић Ми ле, над ни чар и пред сед ник оп шти не у 
Кљу чу; Фи ли по вић Јо си ца, Ми ле тов брат, Ку ле но вић, сре ски на чел ник 
у Кљу чу; Фи ли по вић Омер, оп штин ски чи нов ник у Кљу чу.

232 Су леј ман.
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У Кљу чу по се ду јем ку ћу у ко јој жи вим. На кон смр ти мо га по кој
но га оца, до де ље на ми је пен зи о на по моћ од 1.100 ди на ра, јер сам би ла 
си ро че. У Хр ват ској ми је од у зе та пен зи ја, а у мо ју ку ћу су се пре се ли ли 
му сли ма ни, та ко да сам би ла при ну ђе на да по бег нем у Ср би ју.

На пут сам кре ну ла кра јем ме се ца ок то бра 1941. Од јед не Хр ва ти
це из При је до ра до би ла сам про пу сни цу те сам та ко до шла у Зе мун, 
где сам оста ла до 25. ја ну а ра 1942 код јед ног мог ро ђа ка, а за тим сам 
до шла у Бе о град.

Од ов да шње па три јар ши је ћу до би ја ти мо ја пен зи о на при ма ња и 
та ко се бо ри ти за жи вот.

Да ље не мам ни шта да из ја вим, на оно што сам из ја ви ла и про чи
та ла мо гу да се за ку нем.

ДРА ГИ ЦА СА ВА НО ВИЋ, m. p. 

Са слу шао и ове рио: За пи сни чар:
Ђу ро Ро дић, m. p. Ву ја чић, m. p. 
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Бр. 45

ОПУ НО МО ЋЕ НИК МИ НИ СТАР СТВА СПОЉ НИХ ПО СЛО ВА У 
СР БИ ЈИ БЕН ЦЛЕР ВРА ЋА ССМА ЈО РУ ВАЈН МА НУ 3. ФЕ БРУ А РА 
1942. МА ТЕ РИ ЈАЛ КО ЈИ СЕ ОД НО СИ НА ПРО ГОН СР БА У ХР ВАТ
СКОЈ.233

Опу но мо ће ник Ми ни стар ства спољ них по сло ва234

при Вој ном за по вед ни ку у Ср би ји Бе о град, 3. фе бру ар 1942

Pol. 2 Nr. 3/Хр ват ска

При ли ком по врат ног од го во ра мо ли мо 
на ве ди те број ак та и озна ку

По што ва ни го спо ди не ССма јо ре!

1 при лог   У при ло гу са нај леп шом за хвал но шћу, вра ћам ма те ри јал 
на кон про це не, а ко ји се од но си на про гон Ср ба у Хр ват ској.

Хајл Хи тлер!

Ваш ода ни
Г. Фај не с. р.235

Го спо ди ну
ССма јо ру Др. Вајн ма ну,
Управ ни штаб при Опу но мо ће ном
и ко ман ду ју ћем ге не ра лу у Ср би ји,

Бе о град.

233 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 116.
234 Опу но мо ће ник Ми ни стар ства спољ них по сло ва Не мач ке (Auswär ti ges Amt) 

при Вој ном за по вед ни ку у Ср би ји, био је по сла ник др Фе ликс Бен цлер (Fe lix Ben zler). 
Имао је за да так да са ве ту је Вој ног за по вед ни ка у по ли тич ким пи та њи ма и спро води 
по ли ти ку тог ми ни стар ства у Ср би ји.

235 Др Гер харт Фај не (Ger hardt Fe i ne), je био до ра та са вет ник не мач ког по слан
ства у Бе о гра ду, а у вре ме оку па ци је Бен цле ров по моћ ник; С. Ц. Ћир ко вић, Ко је ко 
у Не ди ће вој Ср би ји, 489.
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Бр. 46

ИЗ ВЕ ШТАЈ О МА СОВ НОМ ЗЛО ЧИ НУ НАД СР БИ МА У РУД НИ КУ 
РА КО ВАЧ КЕ БА РЕ И СЕ ЛИ МА ДРА КУ ЛИЋ, МО ТИ КЕ И ШАР ГО
ВАЦ ОД 6. ДО 9. ФЕ БРУ А РА 1942, О БРО ЈУ УБИ ЈЕ НИХ, ПО ЧИ НИ
О ЦИ МА И ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈИ МИ НИ СТРА БЕ ШЛА ГИ ЋА.236 

2

Бе о град, 19. 2. 1942.

Пре вод јед ног до пи са ко јег је 16. 2. 1942
До ста вио је дан по сред ник из Ба ња Лу ке.

По кољ Ср ба у око ли ни Ба ња Лу ке

6. 2. 1942 Др жав ни руд ник Ра ко вач ке Ба ре.
Уста ше из те ле сне гар де по глав ни ка Па ве ли ћа237 за кла ле су све 

рад ни ке у руд ни ку пра во слав не ве ре, из све 3 сме не. Њи хов број ни је 
нео спо ри во утвр ђен, али он из но си из ме ђу 31 и 63 ли ца, а ме ђу њи ма 
је и је дан ка то лик ко ји сво ју ка то лич ку ве ру ни је мо гао да до ка же јер 
ни је знао да мо ли „Оче наш”.

6. 2. 1942. Се ло Д р а к у л и ћ.
Го ре на ве де но се ло је са свих стра на бло ки ра но. На ред ба гла си да 

се сви пра во слав ни без раз ли ке у по гле ду ста ро сти и по ла за ко љу. Тако 
су на ба јо не те на ба да на де ца из ко лев ке па до ста ра ца од 90 го ди на, 
из у зе ци ни су би ли до зво ље ни. Ако је не ко ме ус пе ло да се из ове си ту
а ци је спа си, а да га не по го ди ме так из пу шке или ре вол ве ра, тај се 
са крио код љу ди у гра ду или ње го вој око ли ни, но та квих је, ме ђу тим, 
би ло ја ко ма ло и они ни да нас не сме ју иза ћи на све тлост да на.

7. 2. 1942. На се ље М о т и к е  исто као и у Дра ку ли ћу.

236 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 200.
237 По глав ни ко ва те ле сна бој на.
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9. 2. 1942. Ме сто Ш а р к о в ц и:238

Пот пу но исто као го ре, са мо још ужа сни је. Кр во про ли ће је из вр
ше но на на ред бу иза сла ни ка (уста ше) З е л и ћ а  у ње го вом при су ству, 
а на кон што је за вр ше но Зе лић је по бе гао на траг у За греб. Ко ли ко је 
уста шка те ле сна гар да са ра ђи ва ла, ни је по зна то. Јед ној гру пи од 7 уста ша, 
ко ји су би ли нај кр во лоч ни ји, до да нас се још не зна ју име на. По ко љи су 
из вр ше ни по ди рек ти ва ма ка то лич ког све ште ни ка Ф и л и п о в и ћ а 
и 2 си на Мар ка П л е т и к о с и ћ а239 из Бу џа ка, чи ја је ку ћа на пу ту за 
При је дор иза са мо ста на М и л о с р д н и х  с е с т а р а  (се стре у пла вим 
мо на шким ха љи на ма са 

238 Шар го вац.
239 Ан те и Ши мун Пле ти ко са; Л. Лу ка јић, Фра три и уста ше ко љу. Зло чи ни и 

све до ци. По кољ Ср ба у се ли ма код Ба ње Лу ке Дра ку ли ћу, Шар гов цу и Мо ти ка ма 7. фе
бру а ра и Пи ска ви ци и Ивањ ској 5. и 12. фе бру а ра 1942. го ди не, Бе о град: Фонд за ис тра
жи ва ње ге но ци да, 2005, 52–153.
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Бр. 47

НА СТА ВАК ИЗ ВЕ ШТА ЈА О ПО КО ЉУ У ОКО ЛИ НИ БА ЊА ЛУ КЕ.240

бе лим по кро вом на гла ви.)

1

За кла ни су љу ди из 124 ку ће. Та чан број још ни је утвр ђен, а из зва
нич них са оп ште ња то је 1.750 ду ша по де таљ ним по да ци ма, ко ји би се 
мо гли про ве ри ти.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

У шта лу се ља ка Ми тро ви ћа у се лу Дра ку лић, 50 ду ша је на гу ра но, 
за тим је шта ла за па ље на, та ко да су љу ди жи ви спа ље ни, Ми тро ви ћу 
је ус пе ло да по бег не и тре нут но се на ла зи са кри вен у Ба ња Лу ци. Прет
по ста вља се да се Ми тро вић не сме по ја ви ти из стра ха од вла сти. Ми
тро вић се у сва ком слу ча ју мо же на ћи. У Дра ку ли ћи ма је це ла по ро ди ца 
са пре зи ме ном Гла мо ча нин уби је на, му шкар ци су у не мач ком за ро бље
ни штву а же на са 11 ма ле де це, и ба ка од 90 го ди на су за кла не. Бли же 
по дат ке мо же да ти ................................... Оче ви ци кр во про ли ћа у Шар гев
ци ма241 ка жу да је 53 де це уби је но из основ не шко ле. Ако би се све до ци 
мо гли уз без бед но чу ва ње и из ван до ма ша ја хр ват ских вла сти до ве сти, 
мо гли би се са зна ти и де таљ ни ји по да ци о овим ма са кри ма.

Мли нар из Вр ба ка мо же да ти нај бо ље ин фор ма ци је о овом по ко љу, 
он по зна је по па ко ји је уста ша ма да вао ди рек ти ве и до ку мен та, а осим 
то га он да нас скри ва 8 љу ди ко ји су слу чај но ус пе ли да по бег ну.

Та ко ђе су код јед ног на чел ни ка оп шти не са кри ве ни љу ди ко ји су 
ус пе ли да утек ну од но жа или пу шке. 

Ме ђу бе сти јал ним зло чин ци ма би ли су та кви са ди сти ко ји су свој 
по сао та ко ор га ни зо ва ли да су ма лу де цу на ба да ли на ба јо не те а тек 
он да пу ца ли у њих.

Ни је ис кљу че но да је уста ша Та тек и сам уче ство вао у по ко љи ма, 
а осим то га и оних уста ша ко ји ни су би ли у ста њу да, ка да је нпр. јед на 
де вој ка па ла пред њим на ко ле на мо ле ћи га за го ли жи вот, а Та тек из дао 

240 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 199. Овај до ку мент је на ста вак до ку мен та број 46.
241 Шар го вац. 
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на ред бу, они ни су би ли у ста њу да је за ко љу. Уко ли ко се мо же ве ро ва ти 
љу ди ма ко ји су ус пе ли да спа су гла ве, они при ча ју да се Та тек у јед ном 
дру штву уста ша хва ли сао да је с пу та (при че му је по ка зи вао де сном 
или ле вом ру ком) по сва ком пр сту укло нио по 300 љу ди, да кле укуп но 
1.500 љу ди у јед ном да ну.

Ми ни стар Б е ш л а г и ћ  Хил ми ја, ко ји се у то вре ме на ла зио у ме
сту Бу ци,242 од мах је ау том оти шао за За греб ка ко би се сви ови по ко љи 
за у ста ви ли и ка ко би се спре чи ли по ко љи ко ји су пред сто ја ли за Ба ња 
Лу ку. Да ли је ми ни стар Хил ми ја Бе шла гић са со бом у За греб по вео и 
не ке оче ви це (се ља ке), ни је утвр ђе но, али се ов де ве ру је да је он ово и 
учи нио. Бе шла гић у Шар гов ци ма243 има има ње.

У ме сту Шар гов ци244 су ка то ли ци, ко ји су у вре ме сви њо ко ља пра
во слав ци ма пру жа ли го сто прим ство у сво јим ку ћа ма, те исте љу де, 
де цу, же не, ка сни је кла ли ка квим год да су до хва ти ли уби лач ким ору
ђем као и др ве ним це па ни ца ма, мо ти ка ма, ви ла ма за ђу бри во или се но 
и ра зним дру гим.

Глав ни окри вље ни за по ко ље ко ји су се до го ди ли
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ко ман дант та мо шње те ле сне гар де Па ве ли ћа „Се лић”,245 ко ји је тре нут
но у За гре бу, 
два си на Мар ка Пле ти ко си ћа из Бу џа ка, срез Ба ња Лу ка
Уста шки ка пе тан Та тек
Ка то лич ки све ште ник Фи ли по вић.

Љу ди ко ји су на ро ду по мо гли то ком по ко ља
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ми ни стар Хил ми ја Бе шла гић
Је дан на чел ник оп шти не
Ви ше љу ди ко ји су по пи са ни у ори ги на лу. 

242 Butzy, не и ден ти фи ко ва но ме сто.
243 Шар го вац. 
244 Исто.
245 Зе лић.
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Бр. 48

ПО ЛИ ЦИЈ СКА БЕ ЛЕ ШКА УЗ ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПО КО ЉУ СР БА У ОКО
ЛИ НИ БА ЊА ЛУ КЕ УЗ НА ПО МЕ НУ ДА ЈЕ СПИС ДО БИ ЈЕН ОД 
ПЕ РЕ КОН ДИ ЋА.246

3
За по сту па ње.

При ло же ни до пис [греш ка у куцању] до био сам од го спо ди на Пере 
Кон ди ћа, ко ји тре нут но ста ну је у Бе о гра ду, Ва шинг то но ва ули ца 10, с 
об зи ром на то да го спо дин Кон дић пи са ру, јед ном фолк сдој че ру мо гу ће 
Хоф ма ну,247 не же ли да учи ни не при јат но сти код хр ват ских вла сти, то 
је Кон дић ис пу стио име на, а да би се до би ла та име на као и ори ги нал, 
Кон дић би мо рао да бу де по зван од стра не вла сти.

По зва ни је свој иден ти тет Пе тра (пре зи ме је не чит ко), ро ђе ног у 
Ве ле су да на 14. 10. 1898. го ди не, на ста њен у Ва шинг то но вој бр. 10, мо
гао да ва ља но до ка же.248 

246 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 201.
247 Hof fmann.
248 Па сус је ру ко пи сна за бе ле шка.
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Бр. 49

РУ КО ПИ СНЕ БЕ ЛЕ ШКЕ О ПО ЗИ ВУ ПЕ РИ КОН ДИ ЋУ И НА ПО
МЕ НА ДА НИ ЈЕ ПРО НА ЂЕН 26. ФЕ БРУ А РА [1942].249

K III 250

Пе ро Кон дић да се по зо ве!251

Не мо же се на ћи  26. II252

249 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 198.
250 Не чит ка ру ко пи сна за бе ле шка.
251 Ру ко пи сна за бе ле шка.
252 Исто.
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Бр. 50

ССKAПЕТАН 4. МАР ТА 1942. УПУ ЋУ ЈЕ ПО ЗИВ ПЕ РИ КОН ДИ ЋУ 
ДА ДÂ ИЗ ЈА ВУ У СЕ ДИ ШТУ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ.253

ВИ ШИ ВО ЂА ССА И ПО ЛИ ЦИ ЈЕ254 Бе о град, 4. 3. 1942
у обла сти Опу но мо ће ног ко ман ду ју ћег те ле фон: 22103
ге не ра ла у Ср би ји
За по вед ник По ли ци је без бед но сти и Слу жбе Рат нич ки дом255

без бед но сти у Бе о гра ду
K III Rx/Rz. B. Nr. 1573/42

За
го спо дин Пе ро К о н д и ћ
Бе о град,
Ва шинг то но ва ули ца 10

Пред мет: По зив

Мо ли те се да се у по не де љак, 9. 3. 1942 у 10 са ти пре под не по ја ви те 
у на ве де ној слу жби, I спрат, со ба 103, због да ва ња из ја ве.

По на ло гу
ССка пе тан с. р.256

253 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 196. 
254 Уста но ва Ви шег во ђе СС и по ли ци је у Ср би ји (Höhere SS und Po li ze iführer) 

фор ми ра на је у дру гој по ло ви ни ја ну а ра 1942. уме сто Опе ра тив не гру пе по ли ци је 
(EG Si poSD ). На ње ном че лу је био ССге не рал (SSBri ga deführer) Ау густ фон Мајс нер 
(Au gust von Meyszner), ко ме су би ле под ре ђе не обе по ли циј ске установe у Ср би ји: 
За по вед ник по ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти (Be fehlsha ber der Sic her
he it spo li zei und des Sic her he it sdi enst, скра ће но BdS) и За по вед ник По ли ци је по рет ка 
(Be fehlsha ber der Ord nung spo li zei, скра ће но BdO). О Мајс не ру ви де ти: С. Ц. Ћир ко вић, 
Ко је ко у Не ди ће вој Ср би ји, 303.

255 Згра да се ди шта не мач ких по ли циј ских слу жби, да нас Дом Вој ске Ср би је, 
Ули ца Бра ће Ју го ви ћа 19.

256 Не чит ко.
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Бр. 51

ССКА ПЕ ТАН ПО ЗИ ВА 4. МАР ТА 1942. ПЕ РУ КОН ДИ ЋА ДА СЕ 
9. МАР ТА 1942. ЈА ВИ У СЕ ДИ ШТЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ РА ДИ ДА ВА ЊА 
ИЗ ЈА ВЕ.257

4. 3. 1942
Рат нич ки дом

K III Rx/Rz. 1573/42
По сла то 5. III. 42258

При ло га: /

За
Го спо дин Пе ро Кон дић
Бе о град,
Ва шинг то но ва ули ца 10

Пред мет: По зив

Мо ли те се да се у по не де љак, 9. 3. 1942 у 10 са ти пре под не по ја ви те 
у на ве де ној слу жби, I спрат, со ба 103, због да ва ња из ја ве.

Пo на ло гу

Пот пи сан Рек сај зен
ССка пе тан

5. 3. 42259

257 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 197.
258 От прем ни пе чат.
259 Ру ко пи сна за бе ле шка и па раф.
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Бр. 52

ПО РУЧ НИК ШРЕ ТЕР ИЗ ВЕ ШТА ВА 9. МАР ТА 1942. ДА ПЕ ТАР КОН
ДИЋ НЕ СТА НУ ЈЕ НА НА ЗНА ЧЕ НОЈ АДРЕ СИ.260

III C Бе о град, 9. 3. 1942

1/ Бе ле шка.
Пред мет.: Пе тар К о т е в и ћ.

Стран ка ко ја се ов де по ја ви ла са пи смом за Пе тра К о н д и ћа, 
Бе о град, Ва шинг то но ва бр. 10, по твр ди ла је без сва ке сум ње на осно ву 
лич не кар те Упра ве гра да Бе о гра да да је ње гов иден ти тет Пе тар К о 
т е в и ћ, ро ђен 14. 10. 1998261 у Ве ле су, са ста ном у Бе о гра ду, Ва шинг то
но ва бр. 10. С об зи ром на то да име као и пр ва два сло ва пре зи ме на и 
адре са од го ва ра ју, он је пре у зео по зив. Он са це лом овом ства ри не ма 
ни шта и ни ка да још ни је био у Ба ња Лу ци. Ка ко је на вео, у ку ћи у ко јој 
он ста ну је, у Ва шинг то но вој бр. 10, не по сто ји Пе тар Кон дић.

ССпо руч ник.
Шре тер262 с. р.

2/ K III са мол бом да се при ми к зна њу.
10. 3. 42.

260 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 195.
261 1898.
262 ССпо руч ник (SSOber sturmführer) Хајнц Шре тер (He inz Schröter), офи цир 

у тре ћем оде ље њу, Слу жбе без бед но сти (SD) За по вед ни ка по ли ци је (BdS), у ре фе ра ту 
III C.
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Бр. 53

ПРЕ МА ИЗ ВО ДУ ИЗ ДНЕВ НОГ ИЗ ВЕ ШТА ЈА О ДО ГА ЂА ЈИ МА ОД 
2. МАР ТА 1942. УСТА ШКА ЧЕ ТА ЈЕ ИЗ ВР ШИ ЛА ПО КОЉ СР БА 
КРАЈ БА ЊА ЛУ КЕ И ЗБОГ ТО ГА ХР ВАТ СКА ВОЈ НА КО МАН ДА 
ТРА ЖИ ОД ГЕ НЕ РАЛ ШТА БА ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈУ.263

Из вод из днев ног из ве шта ја о до га ђа ји ма од 2. мар та 1942 = VHK =.

Пре ма пре срет ну тој ра дио по ру ци, јед на уста шка че та из ба та љо на 
По глав ни ко ве те ле сне гар де је у јед ном руд ни ку угља у сек то ру Ба ња 
Лу ке пи ју ци ма за ту кла 31 ру да ра и још 500 љу ди у јед ном се лу, а да нису 
до би ли од го ва ра ју ћу на ред бу. Ко ман да хр ват ских ору жа них сна га у 
Ба ња Лу ци, у овој ра дио по ру ци, хит но мо ли ге не рал штаб да се за бра ни 
ова ква са мо во ља, јер би се ина че ста нов ни штво из стра ха од на си ља 
при кљу чи ло уста ни ци ма.

263 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 153.
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Бр. 54

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ БА ЊА ЛУ КЕ О ЗЛО ЧИ НИ МА УСТА ШКЕ 
ВЛА СТИ НАД СР БИ МА И СРП СКИМ СВЕ ШТЕН СТВОМ.264

15/4265

Јед на из бе гли ца из ја вљу је:
Би ла сам учи те љи ца у основ ној шко ли у Ши пра гу,266 срез и град 

Ко тор.267 С об зи ром на то да ни сам хте ла да по ло жим за кле тву Др. Па
ве ли ћу, на пу сти ла сам ову слу жбу. У Ши пра га ма сам оста ла до 21. ју на 
пр. г. и оти шла сам у Ба ња Лу ку, где жи ве мо ји ро ди те љи. Град Шипрагe 
је ве ћин ским де лом на се љен му сли ма ни ма, Ср би су та мо за сту пље ни 
за 10% ма ње. Це ла око ли на је срп ска. То ком мог бо рав ка у Ши пра га ма, 
Ср би ни су би ли про го ње ни. По мом ми шље њу, ово је због сре ског на
чел ни ка ПЕ ТРИ ЧЕ ВИЋ МАТ КА, ко ји је ро ђак Др. Гу тић Вик то ра, уста
шког ко ман дан та за не ка да шњу Вр ба ску ба но ви ну.

У ју ну 1941 по на ред би Др. Гу тић Вик то ра, раз ру ше не су пра во слав
не цр кве у Ко тор Ва ро ши, Че лин це268 и Мо сла ва ри.269

У ју лу 1941– но ћу – уста ше су упа ле у при ва тан стан епи ско па ба
ња луч ког ПЛА ТО НА, утам ни чи ле су га у за твор „ЦР НА КУ ЛА”,270 где 
се већ на ла зио па рох СУ БО ТИЋ из Бо сан ске Гра ди шке, и обо ји цу су 
од ве ле у се ло Вр ба ња, уда ље но 3 км од Ба ња Лу ке, где су их уби ли а њи
хо ве ле ше ве ба ци ли у ре ку Вр ба њу.271 Ова уби ства су из вр ше на на кон 
јед не пи јан ке, ко ју су упри ли чи ли Др. Гу тић и ње гов џе лат Џе лић.

У ју лу 1941 сле де ћа ли ца су од ве де на у ло гор у Го спи ћу, и то: Те
ша но вић Ђор ђе, сто лар, Ко шчи ца, бив ши сре ски на чел ник у Ко то ру 
и још је дан ве ли ки број Ср ба чи ја име на не знам. Њи хо ва суд би на нам 
је пот пу но не по зна та. Ма сов на хап ше ња де ша ва ла су се у окол ним 
срп ским се ли ма. Би ли су утам ни че ни у за тво ру „Ка стел” у Ба ња Лу ци, 

264 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 117–118. 
265 Ру ко пи сна забе ле шка са па ра фом.
266 Ши пра ге.
267 Ко тор Ва рош.
268 Че ли нац.
269 Ма сло ва ре.
270 „Цр на ку ћа”.
271 О уби ству ви де ти: Ј. Мир ко вић, Стра да ње Срп ске пра во слав не цр кве у Не за

вис ној Др жа ви Хр ват ској. Фо то мо но гра фи ја, Бе о град: Свет књи ге, 2016, 377–379, 385.
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где су уби је ни а за тим су ба че ни у ре ку Вр бас. Јед на све до ки ња је ви де ла 
да дуж ре ке Вр бас плу та 30–40 људ ских ле ше ва.

У вре ме срп ског Бо жи ћа 1942, уста ше су до шле у срп ско се ло Че
ли нац код Ба ња Лу ке. У срп ским ку ћа ма су по ста ром оби ча ју за па ље не 
бо жић не све ће. Кад су уста ше ово ви де ле, ре дом су уби ја ли све жи те ље 
ку ћа, а ку ће су за па ли ли.

У де цем бру 1941 из За гре ба је у Ба ња Лу ку до шло 3500 уста ша из 
та ко зва не Па ве ли ће ве те ле сне гар де.

8. фе бру а ра 1942272 јед на гру па ових уста ша под вођ ством јед ног 
фра њев ца из са мо ста на Пе три че вац,273 до шла је у срп ско се ло Ра ко ви
ца –Руд ник по ред Ба ња Лу ке. У овом се лу су у руд ни ци ма ра ди ли Ср би, 
му сли ма ни и ка то ли ци. Срп ски рад ни ци су у руд ни ку на ли цу ме ста 
на мр тво за ту че ни пи ју ци ма. Би ло је 30–40 Ср ба. На кон овог уби ства, 
исте уста ше су оти шле у се ло Дра ку ли ћи,274 где су се на ла зи ле по ро ди це 
уби је них ру да ра. Ов де су у ни зу уби ја ни же не и де ца – би ло их је 1500. 
Са мо се јед на же на са сво је пе то ро де це не ка ко спа си ла, али је ка сни је 
ова же на по лу де ла.

9. фе бру а ра, уста ше су у се ли ма Мо ти ке, Па вло вац275 и Хан ко ли276 
и да ље уби ја ле, та ко да се број Ср ба уби је них за 2 да на по пео на 2700. 
Во ђа му сли ма на из Ба ња Лу ке, Бе шла гић,277 из ја вио је Па ве ли ћу, да он 
ова уби ства у Ба ња Лу ци из вр ше на над Ср би ма, не мо же да ље да до зво
ли, за то што му сли ма ни при пре ма ју уста нак. За хва љу ју ћи овој ин тер
вен ци ји Ср би су би ли по ште ђе ни да љег њи хо вог уби ја ња у Ба ња Лу ци, 
али су би ли при си ље ни да пре ђу у ка то лич ку ве ру.

272 Зло чин jе из вр шен 7. фе бру а ра 1942; D. Lu kač, Ba nja Lu ka i oko li ca u ra tu i re
vo lu ci ji 1941–1945, Ba nja Lu ka: SUB NOR Ba nja Lu ka, 1968, pas sim; Л. Лу ка јић, Уста ше 
и фра три ко љу, pas sim.

273 Ми ро слав Фи ли по вић, по сле за ре ђи ва ња фра То ми слав. Kрајем ју на 1942, 
име но ван је за за по вед ни ка у кон цен тра ци о ном ло го ру и ло го ру смр ти Ја се но вац, 
са пре зи ме ном Мај сто ро вић; I. Gold stein, Ja se no vac, 401–411; Tko je tko u NDH, 114–115 
(Z. Di zdar). Ов де је на ве де но да је фра То ми слав био при су тан при ли ком „на па да на 
се ла Дра ку лић, Мо ти ке и Шар го вац и зло чи на над пра во слав ним ста нов ни штвом” 
у фе бру а ру 1942. Ме ђу тим, ње го ва уло га у по ко љу је би ла мно го зна чај ни ја. Он је у 
ју ну 1945. у За гре бу, осу ђен на смрт. 

274 Дра ку лић.
275 Шар го вац.
276 Хан Ко ло (да нас: Ко ло).
277 Хил ми ја Бе шла гић, у то вре ме је био ми ни стар са о бра ћа ја и јав них ра до ва; 

Tko je tko u NDH, 36 (Z. Di zdar).
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Мно ге срп ске ста нов ни ке из Ба ња Лу ке, хр ват ске вла сти су још 
про шлог ле та пре ба ци ле за Ср би ју, али су њи хо ве ста но ве уста ше то
тал но опљач ка ле. Нај ску пљи на ме штај и вред не ства ри до спе ли су у 
ру ке ро ђа ка Др. Гу ти ћа. МАН ДРО ВИЋ, је дан ро ђак Др. Гу ти ћа, до био 
је ку ћу и на ме штај тр гов ца Бо жић Ко сте. Ње го ва кћер ка Ми ра је на овај 
на чин до шла у по сед вред них зим ских ка пу та и дру гих де ло ва оде ће.

Про шлог ле та су у Ба ња Лу ци уни ште не 2 цр кве. Ова ру ше ња су 
по на ред би уста ша мо ра ли да из вр ше Ср би и Је вре ји ко ји су би ли утам
ни че ни.

Под стре кач ових уби ста ва Ср ба и про го на био је Др. ГУ ТИЋ, а још 
су се ту ис та кли: Џе лић, Гу тић Блаж, брат Др. Гу ти ћа, Бу то рац Вил ко, 
ње гов се кре тар, Кан, шеф Гу ти ће вог ка би не та, бив ши ју го сло вен ски 
до бро во љац и још не ки уста шки офи ци ри, чи ја име на не знам. Ово су 
све би ле уста ше из Па ве ли ће ве те ле сне гар де.

25. фе бру а ра 1942 пре ба че на сам у Ср би ју. До 4. мар та сам би ла у 
Срем ској Ми тро ви ци и Зе му ну, где сам уз по моћ по гра нич не кар те 
до шла у Бе о град.
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Бр. 55

ИЗ ВОД ИЗ ИЗ ЈА ВЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ БА ЊА ЛУ КЕ.278

Јед на из бе гли ца из ја вљу је:

Да на 8. фе бру а ра 1942 јед на гру па ових уста ша под вођ ством јед ног 
фра њев ца из са мо ста на Пе три че вац, до шла је у срп ско се ло Ра ко ви ца 
– Руд ник по ред Ба ња Лу ке. У овом се лу су у руд ни ци ма ра ди ли Ср би, 
му сли ма ни и ка то ли ци. Срп ски рад ни ци су у руд ни ку на ли цу ме ста на 
мр тво за ту че ни пи ју ци ма. Би ло је 30 до 40 Ср ба. На кон овог ма са кра, 
исте уста ше су оти шле у се ло Дра ку ли ћи279 где су бо ра ви ле по ро ди це 
уби је них ру да ра. Ов де су се риј ски уби ја ни же не и де ца = би ло их је 1500. 
Са мо се јед на же на са сво је пе то ро де це не ка ко спа си ла, али је ка сни је 
ова же на по лу де ла.

278 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 122.
279 Дра ку лић.
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Бр. 56

ДРУ ГИ ИЗ ВОД ИЗ ИЗ ЈА ВЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ БА ЊА ЛУ КЕ.280

Јед на из бе гли ца из ја вљу је:

9. фе бр.[уара] 1942 уста ше су у се ли ма Мо ти ке, Па вло вац281 и Хан
ко ли282 и да ље уби ја ле, та ко да се број Ср ба уби је них за 2 да на по пео 
на 2 700. Во ђа му сли ма на из Ба ња Лу ке, Бе шла гић из ја вио је Па ве ли ћу, 
да он ова уби ства у Ба ња Лу ци из вр ше на над Ср би ма, не мо же да ље да 
до зво ли, за то што му сли ма ни при пре ма ју уста нак. За хва љу ју ћи овој 
ин тер вен ци ји Ср би су би ли по ште ђе ни да љег њи хо вог уби ја ња у Ба ња 
Лу ци, али су би ли при си ље ни да пре ђу у ка то лич ку ве ру.

280 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 124.
281 Шар го вац.
282 Хан Ко ло (да нас: Ко ло).
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Бр. 57

ИЗ ВЕ ШТАЈ ИЗ ФЕ БРУ А РА 1942. О ЗЛО ЧИ НИ МА УСТА ША У БА
ЊА ЛУ ЦИ И ОКО ЛИ НИ, У ЈА НУ А РУ И ФЕ БРУ А РУ 1942, КАО И О 
ЗЛО ЧИ НИ МА УСТА ША У НЕ КИМ ДРУ ГИМ ДЕ ЛО ВИ МА БО СНЕ 
И ХР ВАТ СКЕ 1941. ГО ДИ НЕ.283

Ме сец фе бру ар284

Из ве штај
о до га ђа ји ма у око ли ни Ба ња Лу ке (бив ша Вр ба ска ба но ви на)  

у Хр ват ској.

Као што је већ из ве шта ва но, ру да ри из угље но ко па Ла уш код Бања 
Лу ке су 7. фе бру а ра 1942 за ту че ни ма ље ви ма и крам по ви ма. Ово крво
про ли ће из вр ше но је под вођ ством јед ног ри мо ка то лич ког све ште ни ка 
– је зу и те285 из са мо ста на Пе три че вац,286 код Ба ња Лу ке. Број жр та ва 
из но сио је 47 ру да ра, Ср ба.

За вре ме срп ског Бо жи ћа, уста ше су упа ле у срп ско се ло (Ћ)Че ли
нац. У ку ћа ма, у ко ји ма су за те кли да го ре Бо жић не све ће, це ло куп но 
ста нов ни штво је уби је но, а ку ће су спа ље не.

Сре ди ном фе бру а ра 1942 у Ба ња Лу ку је до шла По глав ни ко ва те
ле сна гар да. Се ла Мо ти ке, Дра ку ли ћи287 и Па вло вац288 из ба ња луч ког 
сре за би ли су окру же ни а сви Ср би без из у зет ка, би ло да су би ли му
шкар ци или же не, би ло да су би ли ста ри или мла ди, би ли су за кла ни. 
Ле ше ве су оста ви ли не по ко па не, та ко да су их пси и сви ње из је ли.

Са мо као при мер по је ди но сти о на чи ну на ко ји су Ср би у Хр ват
ској би ли му че ни, на во ди се сле де ће:

Ва са Ста ни ше вић, оп штин ски но тар из Тур ја ка, срез Бо сан ска 
Гра ди шка, ухап шен је 27. ју на 1941 и пре пу штен уста ша ма. У јед ној во
де ни ци на пла ни ни Ко за ри он је пр во ве зан, а за тим су му по ло мље не 
ша ке и сто па ла, нос и је зик од се че ни; за тим су му ис ко па не очи из оч них 

283 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 165–166.
284 Ру ко пи сна за бе ле шка.
285 Фра њев ца.
286 Пе три ће вац.
287 Дра ку лић.
288 Шар го вац.
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ду пљи. На кон то га био је ка стри ран а за тим му је ме со са још жи вог 
те ла од се ца но ко мад по ко мад. Из ве штај по ти че од хр ват ског жан дар ма 
Ало и са Пин та ра из Тур ја ка. На сли чан на чин ли шен је жи во та и Не жић 
Сте во из Ро ма нов ца, срез Бо сан ска Гра ди шка. На ње го вим гру ди ма 
уста ше су за па ли ле ва тру.

О уби ству про те Ду ша на Су бо ти ћа из Ба ња Лу ке (бив ши по сла ник 
у пар ла мен ту) већ је из ве шта ва но. Тре ба још до да ти да су га пр во ту кли 
и пљу ва ли га у са мо ста ну Ми ло срд них се ста ра у Босанскоj Гра ди шки. 
За тим је у ка то лич кој ка пе ли у Ста рој Гра ди шки да ље био ту чен и мучен. 
Ка сни је је од ве ден у за твор у Ба ња Лу ци, где су му по ло мље не обе шаке 
и ле ва но га а ме ђу мно гим дру гим пат ња ма од му че ња, на ње го вим гру
ди ма је би ла за па ље на ва тра.

Ста нов ни ци Бо сан ске Гра ди шке су из да на у дан то ком це лих се дам 
не де ља у ле то 1941 сва ко днев но мо гли да ви де око 20 ле ше ва у во ди 
/по не кад и ви ше/ ка ко плу та ју ре ком Са вом. Ле ше ви су би ли ве за ни 
жи цом је дан за дру гог и че сто су но си ли та бле с нат пи сом: „Бес плат на 
во жња за Бе о град”. Књи жар Јо во Вра нић из Бо сан ске Гра ди шке при
ме тио је у ме се цу ју лу 1941 леш на так нут на ко лац. Жр тва је би ла пе
че на на ва три. Да ље је ви део без број не оса ка ће не ле ше ве. Ме ђу њи ма 
и оне са од се че ним гла ва ма, да ље мно ге го ле ле ше ве све ште ни ка са мо 
са цр ве ним све ште нич ким тра ка ма. 

Дру ги је дан је јед ног да на ви део по ро ди цу, ко ја је ек се ри ма би ла 
при ко ва на за ула зна вра та ку ће, а ко ја се са сто ја ла од оца, мај ке и мале 
де вој чи це, ка ко плу та дуж ре ке Са ве.

Кра јем ја ну а ра 1942 око 250 Ср ба из се ла Но жич ко (срез Пр ња вор, 
оп шти на Сви њар), Ро ма нов ци, Еле зић289 и Ро го ња,290 од ве де но је у Ста
ру Гра ди шку, на ле дом око ва ну Са ву и та мо су би ли за кла ни. Кри ци за 
по моћ ових јад них љу ди чу ли су се но ћу у Бо сан ској Гра ди шки.

ЈОШ НЕ КИ ПРИ МЕ РИ ЗВЕР СТА ВА ХР ВАТ СКИХ УСТА ША  
У БО СНИ.

1/ По чет ком сеп тем бра 1941 у се лу Ду го По ље, срез Гра да чац, уста ше 
су уби ле тр гов ца Или ју Кре ки ћа, ње го ву мај ку Ма ру /ста ру 90 го ди на/ и 
за ту кли су кућ ног пса. Ле ши ну за ту че ног пса по ста ви ли су на леш ста рице.

289 Еле за ги ћи.
290 Ро го љи.
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2/ У се лу Ма је вац, срез Гра да чац, кра јем ав гу ста 1941 Хр ва ти су 
за па ли ли срп ску цр кву, то ком по жа ра, па ли ку ће су од сре ће око цр кве 
игра ле ко ло.

3/ У се лу Под но вље, срез Гра да чац, уста ше су де мо ли ра ле срп ску 
цр кву. Ср би су при си ље ни да у ол та ру вр ше ве ли ку ну жду.

4/ У се ли ма из сре за Кључ, кра јем ју ла и по чет ком ав гу ста 1941 ма
сов но су уби је ни Ср би. Же не и де ца су за тво ре ни у ку ће а ове ку ће су 
за па ље не.

5/ 6. сеп тем бра 1941 у срп ском се лу Се ми зо вац код Са ра је ва, уста ше 
су сво ста нов ни штво уте ра ле у ку ће а за тим су ку ће за па ље не, та ко да 
су сви скон ча ли у пла ме ну.

6/ Кра јем ју на 1941 уста ше су у се лу Ра ко ви ца код Или џе – Са ра је во, 
спа ли ле ста нов ни штво за јед но са ку ћа ма.

7/ У сеп тем бру 1941 уста ше су про кр ста ри ле по свим се ли ма у око
ли ни Мр ко њић Гра да; гру пе од 30–50 му шка ра ца, же на и де це су од
ве де не у Мр ко њић Град и ов де су за кла не. По ко па ни су на ме сту где се 
за тр па ва ју црк ну те жи во ти ње.

8/ У гра ди ћу Те слић и на Усо ри, сви срп ски све ште ни ци су ухап
ше ни за јед но са њи хо вим по ро ди ца ма, по то ва ре ни су у ва го не и от пре
мље ни у прав цу Бо сан ског Бро да. То ком це лог овог пу то ва ња Хр ва ти 
су пу ца ли из пу ша ка и ми тра ље за у овај ва гон.

9/ У се лу Ве ли ка Кла ду ша, у срп ској цр кви је по би је но 400 Ср ба.
10/ У срп ској цр кви код То пу ског, уста ше су јед ну учи те љи цу срп ске 

на ци о нал но сти обеш ча сти ле на све том ол та ру.
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Бр. 58

ИЗ ВЕ ШТАЈ ОД 26. МАР ТА 1942. О ПРИ ЛИ КА МА У ЗА ПАД НОЈ 
БО СНИ У ПЕ РИ О ДУ ОД АПРИ ЛА 1941. ДО МАР ТА 1942. О УСТА
ШКОМ УБИ ЈА ЊУ СР БА, ОР ГА НИ ЗО ВА ЊУ УСТАН КА, УЛО ЗИ 
КО МУ НИ СТА И НО ВОМ ТА ЛА СУ УБИ ЈА ЊА СР БА.291 

Пре пис

Из ве штај

о си ту а ци ји у бив шој Вр ба ској ба но ви ни (За пад на Бо сна) 
у пе ри о ду април 1941 – март 1942. 

Осни ва ње хр ват ске др жа ве по здра вље но је од стра не хр ват ског 
ста нов ни штва са оду ше вље њем. Це ло куп ну др жав ну власт на осно ву 
лич не од лу ке По глав ни ка вр шио је адво кат Др. Вик тор Г у т и ћ. По
ли ци ју је во дио ње гов брат Блаж Гу тић. Око ове дво ји це, по се би и за 
се бе ја ко про бле ма тич не осо бе, оку пио се нај ве ћи шљам гра да Ба ња 
Лу ке, те та ко на при мер Бе ту нац М а т к о  – уче ник ше стог раз ре да 
гим на зи је, ко ме је да та упра ва Град ске хи по те кар не бан ке. Ср би су били 
уве ре ни да ће не мач ка вој ска пре у зе ти упра ву над Бо сном и Хер це го
ви ном, што се сма тра ло оп ти ми стич ким. Чак и кад је хр ват ска др жа ва 
про кла мо ва на, они су се по на ша ли ло јал но и ко рект но. Гу ти ће ва гар да 
се са сто ја ла од Хр ва та, Бо шња ка, ислам ске ве ро и спо ве сти (му сли ма на), 
али је згро је чи ни ла ри мо ка то лич ка омла дин ска ор га ни за ци ја „Кри
жа ри” (Кр ста ши).

Нај ви ђе ни ји Ср би Ба ња Лу ке узе ти су за та о це и за тво ре ни су у 
„Цр ну ку ћу”. На Гу ти ће ву на ред бу, срп ски епи скоп Пла тон је – као 
не за ви ча јан – про те ран, на шта се овај жа лио Гу ти ћу. Исто та ко обра
тио се хр ват ском би ску пу Јо си Г а р и ћ у  са мол бом да по сре ду је код 
вла сти ка ко би се ова на ред ба о про те ри ва њу об у ста ви ла. Хр ват ски би
скуп му је дао га ран ци ју да ће ову ствар за вр ши ти у ро ку од 3–4 да на, а 
до тад срп ски епи скоп тре ба мир но да у Ба ња Лу ци са че ка од лу ку. Исте 
но ћи, из ме ђу 1 и 2 са та, срп ски епи скоп је од ве ден уз при ме ну си ле. 

291 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 167–187. 
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Ста нов ни штво је би ло уве ре но да је епи скоп на осно ву на ред бе о про
те ри ва њу про те ран за Ср би ју.

Два уна ка же на ле ша – је дан епи ско па Пла то на и је дан ду хов ног 
пре зби те ра292 Ду ша на Су бо ти ћа – ко ји су на кон око три не де ље про на
ђе ни у ре ци Вр ба њи, уве ри ла су ста нов ни штво у не што са свим дру го. 
Ја сам лич но утвр дио иден ти тет ле ше ва, ко ји су хит но по ко па ни из ме ђу 
вој нич ког и град ског гро бља. Оче ви ци су из ме ђу оста лог ме ђу уби ца ма 
пре по зна ли по ли циј ског аген та и при пад ни ка Гу ти ће ве те ле сне гар де 
То ми ћа и му сли ма на Џе ли ћа.

Ово уби ство био је сиг нал за из да на у дан све ве ћи број уби ста ва 
најви ђе ни јих Ср ба. Из „Цр не ку ће” су ско ро сва ко ве че из во ђе ни та о ци 
(не мач ке вој ске) и по Гу ти ће вој, нај ве ћим де лом усме ној, на ред би из ван 
Ба ња Лу ке на звер ски на чин му че ни, уби ја ни и ба ца ни у ре ку Вр бас. 
Та ко су по ги ну ли мо ји лич ни по зна ни ци: све ште ник Жив ко Да ни ло вић 
и Ни ко ла Ћур чи ја (овај по след њи је го сти о ни чар ко ји је сво је вре ме но 
Гу ти ћа из ба цио из сво је го сти о ни це због пи јан ства и ту че), да ље Бо шко 
Па нић, Пер дув (овај је на вод но у град ској кла ни ци са мле вен у ма ши
ни за ме со), за тим по сла ник у пар ла мен ту Си мо Мар ја нац са но та ром 
из свог ме ста, све ште ник Бог дан Вра ње ше вић, бив ши опо зи ци о ни 
по сла ник у пар ла мен ту Ду шан Бран ко вић и мно ги, мно ги дру ги. Међу 
ко ља чи ма на ро чи то су се ис та кли му сли ман Џе лић и уста шки во ђа 
(ло гор ник) Ма рић (из Дра го ча ја). Та ко се то де ша ва ло у пр вим да ни ма 
ме се ца ма ја у Ба ња Лу ци и у свим ве ћим ме сти ма Вр ба ске ба но ви не. 
Још ве ће зло је било по се ли ма, та мо је сва ко мо гао не кон тро ли са но и 
не сме та но да па ли, пљач ка и уби ја ко ли ко год му ср це же ли. Је два да је 
би ло не ког српског се ла ко је је оста ло по ште ђе но од раз бој ни ка.

Пр ви хр ват ски рад на кул ту ри био је ру ше ње срп ске ка те дра ле у 
Ба ња Лу ци, јед ног ре мекде ла са вре ме не ар хи тек ту ре. Ра ме уз ра ме са 
Је вре ји ма мо ра ли су Ср би ра ди ти на ру ше њу Бо жи је ку ће. На кон два 
ме се ца ра да оста ли су са мо још те ме љи а сто је ћи на ру ше ви на ма, во ђа 
уста ша – сто жер ник Гу тић – је с јед не стра не бли ста ју ћи од сре ће, а 
ипак пун бе са и мр жње сво јим са у че сни ци ма: „Бра ћо Хр ва ти, да нас 
про сла вља мо је дан ве ли ки дан, дан уни ште ња ђа во ље ку ће.” Број но 
гра ђан ство – Хр ва ти и Тур ци – го вор ни ку и из вр ши о ци ма си ло ви то 
су апла у ди ра ли.

292 У Срп ској пра во слав ној цр кви чин про то је реј.
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Го спо дин Гу тић је че сто го во рио, а та мо где је го во рио, он је код 
сва ко га, ко је ма кар ма ло мо зга имао у гла ви, иза зи вао са мо срџ бу. Та ко 
нпр. у Сан ском Мо сту по во дом пре да је од ли ко ва ња и на гра ђи ва ња 
уби це 27 не ду жно за кла них Ср ба се ла То ми не, ре као је: „Из дао сам 
стро гу на ред бу да се Ср би пр во еко ном ски уни ште. За тим ћу их гво зде
ним ме тла ма пот пу но по ме сти.” А за тим је по чео хи сте рич но да ви че: 
„До гра би те ко се и мо ти ке, уби јај те Ср бе где год да их са мо угле да те, 
мој бла го слов и бла го слов на шег По глав ни ка не ће вам из о ста ти!”

Дру ги је дан пут па ра фра зи рао је јед ну на род ну пе сму из тур ског 
до ба: „Да, а дру мо ви ће по же ле ти Ср ба, али Ср ба ви ше би ти не ће.” У 
Kотор Ва ро шу ре као је из ме ђу оста лог: „Бра ћо, ако не где на и ђе те на два 
Ср би на, тад убиј те јед ног – јер знај те – они вам не же ле ни шта до бро.” 
Ње го ви го во ри са ци ти ра ним ре че ни ца ма ла ко се мо гу на ћи у уста шком 
ли сту „Хр ват ска Kрајина” (мај, јун) а та ко ђе и у за гре бач ким и осјеч ким 
но ви на ма.

И упр кос прет ња ма, Ср би ни су оча ја ва ли, њих су мо гли схва ти ти 
са мо као ис па де јед ног но тор ног ал ко хо ли ча ра. Не, за и ста ни ка да чак 
ни у сно ви ма ни су мо гли ни за ми сли ти, да је оно што је го во рио сто
жер ник Гу тић са мо на го ве штај стра хо вла де ко ја ће до ћи.

У кру гу сво јих по вер љи вих осо ба дао им је на зна ње По глав ни ков 
план за ре ша ва ње срп ског пи та ња у Бо сни и Хер це го ви ни: „Јед на тре
ћи на би ће при ну ђе на да пре ђе у ри мо ка то лич ку ве ру, дру гу тре ћи ну 
ће мо ис те ра ти из зе мље а тре ће тре ћи не ће мо се ота ра си ти.” Јед ном је 
не ко ли ци ни Ср ба из Ба ња Лу ке ре као: „Шта ви хо ће те, из Бо сне мо ра те 
не ста ти, без об зи ра на то ко бу де крај њи по бед ник. Ако Не мач ка бу де 
по бе ди ла ви ви ше не ће те по сто ја ти, ако Ен гле ска бу де по бе ди ла, ви 
ће те још бла го вре ме но би ти по би је ни, а ако по бе ди Ру си ја, тад не ће мо 
ни ми а ни ви по сто ја ти.” Исто вре ме но са овим отво ре ним прет ња ма 
сто жер ни ка Гу ти ћа, ди рек ци ја по ли ци је да ла је де ман ти ко јим се на род 
уве ра вао да од ма сов них про те ри ва ња и уби ста ва Ср ба не ма ни го во
ра. Ста ре срп ске по ро ди це ко је су зна ле Гу ти ћа и ње го ве са у че сни ке 
бла го вре ме но су по бе гли на те ри то ри ју Вој ног за по вед ни ка у Ср би ји. 
При том се мо ра на по ме ну ти да на те ри то ри ји Вр ба ске ба но ви не до 
ав гу ста ни је би ло ни јед ног по во да ко ји је мо гао да ис про во ци ра ма кар 
и ка зну, а ка мо ли да оправ да уби ства и пљач ка ња. Ср би из Бо сне су 
по зна ти по сво јој тр пе љи во сти и у до бру и у злу. Чак ни кад су уста ше 
по че ле да се фор ми ра ју по се ли ма, кад су бан де – оку пље не од нај го рег 
шља ма ста нов ни штва – се бе про кла мо ва ле у је ди ну др жав ну власт и 
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пљач ка ју ћи и уби ја ју ћи одр жа ва ле ову стра хо вла ду, чак и та да су они 
но си ли свој те шки крст. Ни је дан глас по бу не се ни је чуо.

По чет ком ју на уста шки ко ман дант – ло гор ник Би ха ћа Kватерник293 
(не ћак вој ног ко ман дан та – мар ша ла Kватерника) се на је дан ка ко ге ни
ја лан та ко и зли ко вач ки на чин ре шио срп ских ста нов ни ка. Јед но став
но су сви Ср би, му шкар ци, же не, де ца, ис те ра ни из сво јих ста но ва, 
по то ва ре ни и у бли зи ни Пе тров ца јед но став но у бр ди ма ис то ва ре ни 
и пре пу ште ни Бож јој во љи и сво јој суд би ни.

Ге ни ја лан ре цепт се бр зи ном му ње про ши рио у це лој зе мљи. Па
ни ка! Нај лу ђе гла си не на и шле су на плод но тле, ни ка кво чу до, јер оно 
нај не ве ро ват ни је је у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској по ста ло ствар ност 
па и за кон. Је ди но што је још Ср бе одр жа ва ло би ло је ве ро ва ње у не мач
ко за у зи ма ње Ба ња Лу ке и на да да ће бр зим за у зи ма њем це ле Бо сне од 
стра не не мач ке вој ске – ха о тич ној анар хи ји до ћи крај. По сто ја ли су и 
зра ци на де: „Цр на ку ћа” је због не мач ког ве та пре ста ла да бу де ко ко
шар ник за са ди стич ке на го не ра зних сто жер ни ка, ло гор ни ка и оста лих 
уста ша. Упор но се пре но се та ко жар ко оче ки ва не гла си не о не мач кој 
упра ви. На жа лост су то са мо гла си не. Је ди на ап со лут на си гур ност да 
се тад ни ка кво зло не би де си ло овој та ко те шко на па ће ној зе мљи. Бо сна 
би крај ра та до жи ве ла у нај ве ћем ре ду и нај ду бљем ми ру.

И још се је дан зрак на де по ка зао, али по ка зу је да не ма на де од уста
шке вла де. Ве ли ки го вор по глав ни ка око 22. ју на тре ба ло је да на ја ви 
за ко ни тост и ред у зе мљи. Из ла га ње на си љу, пљач ка ње, уби ства „грч ко
ис точ ног” ста нов ни штва има да пре ста не. Сви су на рав но јед на ки пред 
за ко ном! Kо дру га чи је бу де ра дио, би ће стре љан. – Пре бр зо је иш че зао 
бље сак на де. На и ван, до бро ду шан Ср бин је ми слио да мо же по кло ни
ти ве ру јед ном по гла ва ру др жа ве. Ве ро вао је у пра во и за кон у др жа ви 
Хр ва та, али и ово га пу та је – као и ра ни је (а и у бу дућ но сти) био окрут но 
из и гран. По но во је Ср бин сво је ве ро ва ње ску по мо рао пла ти ти, јер он 
ипак ни је знао да је По глав ник при чао у пра зно, он је ве ро вао да ће 
дво стру ком пре ва ром (Евро пе и сво јих по да ни ка) две му ве уби ти јед
ним удар цем. Са мо не ко ли ко да на на кон по глав ни ко вог го во ра, пред 
Ви дов дан (28. јун – нај ве ћи срп ски на ци о нал ни пра зник) – Дан се ћа ња 
на Kосовску бит ку 1389. го ди не) це лом зе мљом се бр зи ном му ње пре
не ла гро зна вест да ће на Ви дов дан сви Ср би у Ба ња Лу ци и у Вр ба ској 
ба но ви ни би ти за кла ни.

293 Љу бо мир Ква тер ник, ве ли ки жу пан Ве ли ке жу пе Кр ба ва и Псат са се ди штем 
у Би ха ћу; Tko je tko u NDH, 225–226 (Z. Di zdar).
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Ту ноћ је ве ћи на Ср ба про ве ла из ван сво јих ста но ва. На сам Ви дов
дан по ја вио се слу жбе ни де ман ти, по ко ме „про го ни и уби ства грч ко 
ис точ ња ка не пред сто је”. Ни ово уми ри ва ње ни је оста ло ду гог ве ка, 
јер већ на кон не ко ли ко да на сти гле су гла си не о на сил ном исе ља ва њу 
срп ског ста нов ни штва. И ово је би ло по ри ца но, ипак до бро упу ће ни 
ови ма на осно ву до са да шњих ис ку ста ва ни су мо гли по кло ни ти ве ру. 
Истог да на је хр ват ска по ли ци ја за пе ча ти ла све срп ске цр кве и кон фи
ско ва ла све цр кве не књи ге. Пр во је ре че но да је до зво ље но да све штен
ство сле де ћег ју тра на Пе тров дан мо же да одр жи по след њу цр кве ну 
ли тур ги ју, но исте но ћи це ло куп но срп ско све штен ство Вр ба ске ба но
ви не уста ше су ухап си ле и у отво ре ним ка ми о ни ма од ве зле у Ба ња 
Лу ку у твр ђа ву, ода кле су их ка сни је да ље оте ра ли у кон цен тра ци о ни 
ло гор у По же ги. Та ко ђе се сле де ћих но ћи кре ну ло и на ви ђе ни је и имућ
не срп ске ста нов ни ке. Са мо ра зу мљи во је да су уне сре ће ни у пот пу но сти 
би ли опљач ка ни. Њи хо ва не по крет на имо ви на про да та је по ба га тел ним 
це на ма а но вац је рас по де љен ме ђу уста ша ма. Од ве ли ких бо гат ста ва 
(јер Ср би не са мо да су чи ни ли ве ћи ну ста нов ни штва Вр ба ске ба но ви не, 
већ су би ли и нај бо га ти ји и нај у глед ни ји ста нов ни ци зе мље), хр ват ска 
др жа ва ни је има ла ни ка кве ко ри сти. Све ово је ису ви ше до бро по зна то 
та ко да се не ћу на ово ме ду же за др жа ва ти.

Пси хо за у на ро ду је би ла те шка. На род је збу њен, смр вљен, у оча
ја њу – али фа та ли стич ки се пре пу стио сво јој суд би ни, ко ја је као ока
ја ње за гре хе ње го вих во ђа пу сти ла да на ње га пад не бич Бо жи ји. Спре
ман је био да ис тра је ис па шта ју ћи у ва три и пре пу шта ју ћи се Бо жи јој 
во љи да са че ка про чи шће ње и ус кр сну ће. На кон што је Не мач ка об јави
ла рат СССРу, ста но ви ште Ср ба се ни је про ме ни ло; још увек су ве рова
ли у ра зум, осе ћа њу за прав ду и за ко ни тост хр ват ског др жав ног вођ ства. 

Још увек свој спас ни су тра жи ли по шу ма ма и го ра ма. Пр ви ко ји су 
то ура ди ли, би ли су му сли ма ни и Хр ва ти (и то пре те жно у хр ват ским 
кра је ви ма). Но ка ко су пак звер ства уста шких кр во ло ка узи ма ли ма ха, 
љу ди ма ви ше ни је оста ло ни ка квог из бо ра из ме ђу жи во та и сло бо де по 
бр ди ма и си гур не му че нич ке смр ти на пра го ви ма ку ћа њи хо вих пре да ка. 
Тре ба ло је спа си ти са мо „го ли” жи вот; о бор бе ним деј стви ма про тив 
оку па ци о них тру па ни је мо гло би ти ни ка квог го во ра – та од њих оче
ку ју са мо сво је из ба вље ње, спас, мал те не ус кр сну ће из мр твих.294

294 Ви де ти: D. Lu kač, Usta nak u Bo san skoj Kra ji ni, Be o grad: Voj no i zda vač ki za vod, 
1967.
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Kао пр ви, из Ба ња Лу ке су по бе гли до бро по зна ти и ра ни је ка жња
ва ни ко му ни сти Ни ко ла Па влић и ње гов брат, за тим Адолф Под гор ник 
та ко ђе са сво јим бра том, он да три бра та Ма жар, Бра ћа Ла стрић – сви 
чи сти Хр ва ти – ин те лек ту ал ци. Од му сли ма на по зна ти ко му ни ста и 
кан ди дат за по сла ни ка у пар ла мен ту Му ха рем Kасас и ли мар Ма сло. 
Да ље, син ка ди је – Ма гла јић са сво јом се стром, Kарабеговић, сту дент 
ме ди ци не, Рад ман, бра ћа Одић, Kапетановић и број ни дру ги му сли ма
ни. Од Ср ба би ла су са мо дво ји ца: Ли чи на Ра де и Љу бо мир Ба бић, што 
у од но су на 15.000 и 11.000 при пад ни ка свих оста лих на ци ја и ре ли
ги ја Ба ња Лу ке пред ста вља пра ви од нос са у че ство ва ња Ср ба у пар ти
зан ским сплет ка ма. У свим дру гим ме сти ма био је исти од нос.

Не по сре дан по вод за устан ке на Илин дан (дан Све тог Или је – 2. 8.) 
и у Др ва ру био је сле де ћи: Не де љу да на пре Илин да на хр ват ске вла сти 
су са нај ве ћом без об зир но шћу кре ну ле на Ср бе ко ји су та мо у из ра зи
тој ве ћи ни жи ве ли. Не ко ли ко цр ка ва у нај бли жој око ли ни Др ва ра су 
за па ље не, ре ли ги ја Ср ба је на бе сти ја лан на чин исме ва на и оскр на вље
на. Број ни срп ски ста нов ни ци на шли су сво ју смрт, му че ни на не људ ски 
на чин. Се ла су би ла опљач ка на а њи хо ви ста нов ни ци без об зи ра на 
ста ро сну доб и пол су уби је ни.

Чак ни за одој чад се ни је на шао ни је дан ми ло ср дан чо век. Са мо 
у Др ва ру се де си ло не ко ли ко сто ти на уби ста ва. 1. ав гу ста, ка да су звер
ства до сти гла свој вр ху нац, под вођ ством про фе со ра Со ри ћа295 и Де сни
це, по зна тих на ци о на ли ста, Ср би су се у Др ва ру и око ли ни по бу ни ли 
и на кон ви ше сат не бор бе за го спо да ри ли си ту а ци јом. Ла ко је схва ти ти 
да су том при ли ком нај го ри уста шки кр во ло ци из гу би ли сво је жи во те. 
Слич но је би ло у Бо сан ском Гра хо ву. На осно ву Гу ти ће ве на ред бе у 
нај чи сти је срп ском сре зу, „у овом хај дуч ком гне зду” тре ба ло је да се уни
ште сви углед ни Ср би. Не ко ли ко сто ти на је би ло ре гру то ва но. За хва љу
ју ћи до ста ви са зна ло се за на ме ру уста ша, ко ји су осу је ће ни од луч ним 
кон тра на па дом. На кон пре у зи ма ња вла сти про на ђе на је Гу ти ће ва на
ред ба и ли ста Ср ба осу ђе них на смрт. Гра хов ски уста нак пред во ди ли 
су до ма ћи се ља ци, из ра зи ти на ци о на ли сти, без ика квог ко му ни стич ког 
ути ца ја. Kарак тер устан ка био је чи сто де фан зи ван, би ла је то очај нич ка 
бор ба на смрт осу ђе них мир них, па три јар хал них се ља ка са кр во ло ци

295 Ве ро ват но је реч о Ми ла ну Зо ри ћу. Он је био ко му ни ста и је дан од ор га ни
за то ра устан ка у Др ва ру. Ви де ти: M. N. Zo rić, Dr var u ustan ku 1941, Be o grad: Slo bo da 
1984. Ви де ти и: E. Šin ko, Dr var ski dnev nik, pre ve la Ga bri e la Arc, Be o grad: Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1987, 89–202.
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ма и крв ни ко вим по моћ ни ци ма. Са мо ра зу мљи во је да ко му ни сти ова
кву јед ну по њих по вољ ну си ту а ци ју ни су оста ви ли не ис ко ри шће ном. 
За по ста вље ним сто лом убр зо су се по ја ви ли не по зва ни го сти. Kому
нистички аги та то ри до шли су са се ве ра са пла ни не Kозара: као пр ви 
Хр ват Ни ко ла Па влић, за тим учи те љи Ве ли мир Стој нић и Љу бо мир 
Ба бић.

На пре ва ру се на ме ћу Др ва ру као во ђе и се бе на зи ва ју „на род ним 
осло бо ди о ци ма”. Па влић се по ста вио за ко ме са ра за штам пу, Стој нић 
за рат ног ко ме са ра а Ба бић за по ли тич ког ко ме са ра. У Гра хо ву ни је ус пео 
по ку шај цр ве них да се на мет ну на ро ду и да пре у зму вођ ство за хва љу
ју ћи на ци о на ли сти Жив ку Бр ко ви ћу и све ште ни ку Ђу ји ћу,296 ко ји су 
пре у зе ли вођ ство и ис те ра ли ко му ни сте из Гра хо ва. Бр ко вић је због 
то га од стра не цр ве них осу ђен на смрт. У Др ва ру је убр зо од стра не ко
му ни сте Ве ли ми ра Стој ни ћа уби јен во ђа на ци о на ли ста Де сни ца, и то 
за то што овај ни је хтео да по ло жи за кле тву Ста љи ну. Суд би на дру гог 
на ци о на ли сте из Др ва ра Со ри ћа је не из ве сна.

Се љач ки уста нак се ра ши рио и у сре зу Гла моч. Исто као у Др ва ру, 
и ов де је цр ве ни ма ус пе ло да се на мет ну као во ђе и то у Мли ни шту, 
По то ци ма, Оштре љу и дру гим ме сти ма. Та мо где Гу ти ће ви па кле ни 
пла но ви ни су би ли осу је ће ни, та мо су уста ше на пра ви ле по кољ му шка
ра ца и же на и де це од ко јих се ди же ко са на гла ви.

Из ри чи то се мо ра на гла си ти да се ма сов но кр во про ли ће до го ди ло 
у оним сре зо ви ма у ко ји ма ни је би ло ни ка квог го во ра о по бу ни а ка
мо ли о устан ку. Та ко је нпр. у сре зу и гра ду Лив но по ги ну ло 4000–5000 
Ср ба. У Лив ну су ка то лич ки Хр ва ти би ли у из ра зи тој ве ћи ни те та ко 
Ср би ни су мо гли ни са ња ти о устан ку. Око Илин да на по но ћи из ку ћа 
су од ве де не срп ске по ро ди це; ре че но им је да тре ба да се спре ме за 
тран спорт за Ср би ју. Осе ћа ње сре ће Ср ба по то ва ре них у ка ми о не није 
ду го тра ја ло – код се ла Гра ди на ис то ва ре ни су из ка ми о на и, не би ра
ју ћи, му шкар ци, же не и де ца су уби је ни на на чин ко ји је ни је до сто јан 
ни за зве ри. Kад се о ово ме са зна ло у Лив ну, пре о ста ли ма ли број Срба 
је по бе гао у ка сар не ита ли јан ских оку па ци о них тру па и ов де су на и шли 
на чо ве чан при јем и спас од не љу ди. У по ко љу су осим уста ша са у че ство
ва ли и гра ђа ни Лив на, Хр ва ти и му сли ма ни, на чи јем се че лу на ла зио 
је дан из ве сни Kајић (Сам сер), ко ји је у сво јој звер ској кр во лоч но сти дао 

296 Мом чи ло Ђу јић, све ште ник из Стр ми це, ка сни је ко ман дант чет нич ке Ди
нар ске ди ви зи је; еми гри рао je 1945. го ди не.
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да се за ко ље чак и ње го ва љу бав ни ца. Ита ли јан ске оку па ци о не тру пе 
су да ле да се љу ди екс ху ми ра ју те је та ко утвр ђен та чан број жр та ва. 
Kлање срп ског ста нов ни штва да ље се из Лив на пре не ло на Гла моч. 
Та мо где још ни су би ле ита ли јан ске оку па ци о не тру пе, ко си ла је си сте
мат ска, од стра не ри мо ка то лич ке цр кве пред во ђе на ак ци ја ис тре бље ња, 
од се ла до се ла, од ку ће до ку ће.

Ни ко, ко је био за те чен, ни је био по ште ђен, ни је дан му шка рац, 
ни јед на же на, ни јед но де те. Та ко је нпр. се ло Вр ба, 6 км уда ље но од Гла
мо ча, би ло пот пу но ис тре бље но. У Гла мо чу и у Вр би 34 чла на је са мо 
из по ро ди це мо је мај ке по ги ну ло. Kасније, ка да су уста ни ци за у зе ли 
Гла моч, уби јен је са мо је дан жан дарм! Но, ка да су на кон 48 са ти Гла моч 
по но во за у зе ле уста ше, би ло им је по треб но са мо 24 са та да це ло куп но 
срп ско ста нов ни штво из око ли не бу квал но ис ко ре не. Из окол них села 
се ља ни су оте ра ни за Гла моч и та мо су уби је ни и за кла ни. Оба све ште
ни ка, Си мо Ба њац и Сто ји са вље вић су за јед но са сво јим си но ви ма 
за кла ни од стра не Ав де Со ла каKеца. 

На кон то га де ца су оса ка ће не ле ше ве оте ра ла ко ли ма, на њих ба
ца ла ка ме ње и уна ка зи ла. 80го ди шњој Сав ки На ре ло вић пр во су по
ло мље не ша ке и сто па ла, иш чу па на јој је до ња ви ли ца и тек је на кон 
два да на са се дам про стрел них ра на под ле гла у стра вич ним му ка ма. 
Пре ма по да ци ма ита ли јан ских вла сти, у сре зу и ме сту Гла моч из бро
ја но је 2.500 ле ше ва. Ме ђу уби ца ма на ро чи то се ис та као му сли ман Бер
бе ро вић. Ов де су ка то лич ке уби це пред ност да ле му сли ман ским уби
ца ма. Из Гла мо ча се уби лач ка пли ма про ши ри ла у прав цу ка Мли ни шту. 
Хр ват ским тру па ма ни је по шло за ру ком да за у зму Др вар и Бо сан ско 
Гра хо во. Др вар је пао у је сен, ка да су ан га жо ва не оклоп не је ди ни це. 
Во ђе устан ка у Гра хо ву, Бр ко вић и Ђу јић пре да ле су град Ита ли ја ни ма. 
Та мо ни је би ло ме ра од ма зде; са ди стич кој кр во лоч но сти ка то ли ка и 
му сли ма на под стак ну тој ре ли ги о зним лу ди лом, ов де су ита ли јан ске 
тру пе учи ни ле крај. По на ша ње Ита ли ја на не са мо да је би ло ко рект но 
већ и из у зет но ху ма но, та ко да су по бра ли оп ште сим па ти је Ср ба. А 
на ро чи то у сре зо ви ма где су де ло ва ли.297

Око Илин да на је у Сан ском Мо сту из вр ше но кр во про ли ће иа ко 
та мо ни је би ло ни тра га ни гла са о не ка квој по бу ни. Уз са у че ство ва ње 
до ма ћих Хр ва та и му сли ма на, уста ше су од у зе ле жи вот укуп но 2862 

297 Ви де ти: К. Ни ко лић, Ита ли јан ска вој ска и чет ни ци у Дру гом свет ском рату 
у Ју го сла ви ји 1941–1943, Бе о град: Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, 2009.
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му шка ра ца, же на и де це. У овом гра ду у жи во ту су оста ле са мо че ти ри 
срп ске по ро ди це (Ма рин ко вић, Ба шић, Су ру нић и Би је ло вић). У се
ли ма на се ље ним ме шо ви тим жи вљем, ка то ли ци су би ли ра ди кал ни ји 
од му сли ма на. Ови пр ви су по у би ја ли све до по след њег при пад ни ка 
грч коис точ не цр кве.

Исто вре ме но и на исти на чин као у Сан ском Мо сту по сту па ло се 
у ме сту и сре зу При је дор. Они ко ји су пре жи ве ли пр ви на пад мо ра ли 
су, да би спа си ли сво је жи во те, без из у зет ка да пре ђу у ри мо ка то лич ку 
ве ру. И ов де се прет по ста вља да су де та љи стра хо та ису ви ше до бро 
по зна ти. Са мо ћу кон ста то ва ти да су ма сов на уби ства има ла по себ не 
раз ме ре у гра до ви ма и сре зо ви ма: Бо сан ска Kрупа, Бо сан ски Но ви, Бо
сан ска Kостајница, Др вар на Уни, Би хаћ и у мно гим, мно гим дру ги ма.

У сре зу Ба ња Лу ка нај го ре су про шла се ла: Срп ска Ивањ ска, Дра го
чај, Пи ска ви це,298 Хан Kола, док је сам град (ве ро ват но) имао да за хва ли 
не мач ким оку па ци о ним тру па ма то што је остао по ште ђен ма сов них 
уби ста ва. Одав де су ста нов ни ци пр во оте ра ни у кон цен тра ци о ни ло гор 
а за тим у Ср би ју. У је сен су се при ли ке у при лич ној ме ри ре гу ли са ле. Од 
стра не уста ша, по ли ци је, па чак и од са мог По глав ни ка не ко ли ко пу та 
су об ја вљи ва не про кла ма ци је. Пре ма њи ма, од др жа ве Хр ва та ко нач но 
је тре ба ло да по ста не јед на зе мља где би тре ба ло да вла да ју пра во и за кон. 
Од сад па у бу ду ће ни је дан др жа вља нин (Хр ват) ни при пад ник др жа ве 
(Ср бин) без за кон ске пре су де не би смео би ти ли шен жи во та, чак ни ако 
се ухва ти на де лу. По го то ву (!) су мо ра ле же не и де ца би ти по ште ђе ни. 
Да ље су да та обе ћа ња да ће они ко ји су се до сад оглу ши ли о По глав ни
ко ве на ред бе и ко ји су по чи ни ли про тив за ко ни та де ла би ти из ве де ни 
пред суд, без об зи ра на то ко су и без об зи ра ка кав по ло жај у др жа ви 
да за у зи ма ју те да ће по пра ву и за ко ну би ти по зва ни на од го вор ност.

И гле, у Ба ња Лу ци се по ја ви ла јед на ко ми си ја, на чи јем је че лу ста
јао пу ков ник Иван Мрак,299 ко ја је у Вр ба ској ба но ви ни тре ба ло да 
ус по ста ви ред и мир. У јед ном про гла су Ср би ма дао им је ап со лут но 
јем ство. Они не ка се са мо мир но вра те у сво ја пре би ва ли шта, га ран
ту је им се жи вот, кон фи ско ва на имо ви на ће им би ти на док на ђе на. Сви 
крив ци без об зи ра на ве ро и спо вест и на ци о нал ну при пад ност тре ба да 
се ка зне. И за и ста мно ги Ср би су се вра ти ли ку ћа ма, чак су и сво ју имо
ви ну до би ли на траг. Не ко ли ко из бе гли ца је до шло из Ср би је. Пу ковник 

298 Пи ска ви ца.
299 Tko je tko u NDH, 283–284 (M. Po jić).
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Мрак је сво ју ду жност као вој ник ча сно схва тио. Оти шао је та ко дале
ко да је се би до зво лио да чак ухап си из ве сне уста ше ко ји су се на ро чи то 
ис та кли у му че њу и уби ја њу не ду жних. Ме ђу њи ма су се на шли озло
гла ше ни ко ља чи Џе лић, Ма рић, ло гор ник из Дра го ча ја, То мић из Ивањ
ске и мно ги дру ги. Чи ни ло се да је та ко ђе имао на ме ру да ухап си и 
глав ног крив ца Гу ти ћа. – Kолико су крив ци по сту пак про тив њих узи
ма ли за озбиљ но, ви ди се из сле де ћег: То ком суд ске рас пра ве, окри вљени 
Џе лић се обра тио при сут ним ту жи о ци ма – 13 удо ви ца – са ци нич ним 
пи та њем: „Ви ме оп ту жу је те за ва ших 13 му же ва. Па ја сам их 130 убио!” 
и гла сно се на сме јао. На пи та ње пу ков ни ка Мра ка за што је то учи нио, 
из ја вио је да је ово ура ђе но по на ред би ње го вог прет по ста вље ног – по 
на ред би оно га ко ји му је дао оруж је. Де ло ва ње пу ков ни ка Мра ка би ло 
је пра ће но с мно го сим па ти ја од стра не свих Ср ба у Хр ват ској, јер се 
свој ски по тру дио да све ча на оси гу ра ња хр ват ских вла сто др жа ца ожи
во тво ри.

Из ван гра ни ца за ко на оста ли су у вре ме Мра ка са мо ко му ни сти 
а ме ђу њи ма нај ве ћим де лом ка то ли ци и му сли ма ни. Њи хо ва глав на 
па жња би ла је усме ре на на срп ска се ла јер су ов де нај лак ше про на ла зи
ли и мо гли да вр бу ју очај ни ке; у вре ме ка да су бо сан ски Ср би оп ти ми
стич но че ка ли бо ља вре ме на, пра вич ну пре су ду су да, ма сов не уби це 
су би ле осло бо ђе не сва ке пре су де, пу ште не на сло бо ду, а пу ков ник 
Мрак био је опо зван. 

Уста ше су се при хва ти ле то га да из вр ше при пре ме за но ва кла ња, 
ово га пу та оних Ср ба ко ји су би ли то ли ко на ив ни да по кло не ве ру ре
чи ма јед ног по глав ни ка.

У бр ди ма су сад пре би ва ли ис кљу чи во ко му ни сти. Та ко је на пла
ни ни Kозари вођ ство имао Др. Мла ден Сто ја но вић, ње гов за ме ник и 
по лит ком био је Хр ват Ма шер300 а рат ни ко ме сар је дан из ве сни хр ват ски 
штаб ни офи цир.

Kарак теристичан је са став пар ти зан ских је ди ни ца:
2. пар ти зан ски ба та љон у се лу По ни кве (7 км од Ба ња Лу ке): по лит

ком301 је дан му сли ман, ли мар Ма сло, да ље Ма шер II, 302 син ба ња луч ког 
ка ди је и ње го ва се стра.

300 Ма жар.
301 По ли тич ки ко ме сар, уз вој ног ру ко во ди о ца, нај ва жни ји по ло жај у пар ти

зан ским је ди ни ца ма.
302 Ма жар.
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3. пар ти зан ски ба та љон код Мр ко њић Гра да во ди му сли ман Му
ха рем Kасас.

4. пар ти зан ски ба та љон (Цр ни Врх) во ди Хр ват Иван Рад ман, сту
дент из Ба ња Лу ке и Ра дић,303 ка пе тан из Јо шав ке.

И оста лим пар ти зан ским ба та љо ни ма ко ман до ва ли су ве ћим де
лом Хр ва ти и му сли ма ни.

Од но вем бра су се ко му ни сти ис кљу чи во ба ци ли на срп ска се ла. 
У пр вој ли ни ји уз не ми ри ли су срез Пр ња вор, ко ји је до тад имао мир. 
Kао њи хо ве жр тве па ла су се ла Kокаљ,304 Мра ви ца, По то ча ни, где су 
оп штин ска кан це ла ри ја и шко ла не ста ле у ва три. У сре зу При је дор, 
се ља ци су би ли на те ра ни да пре ки да ју же ле знич ке ли ни је и пу те ве. 
На пу ту Ба ња Лу ка – Јај це Ср би су од стра не пар ти за на – нај ве ћим де лом 
му сли ма на и Хр ва та – би ли на те ра ни да ис ко па ју по преч не ро во ве та ко 
да је са о бра ћај био пре ки нут.

У ме се цу де цем бру, цр ве ни су на па ли срп ска се ла дуж пу та Ба ња 
Лу ка – Пр ња вор. Та ко ђе су се ља ни мо ра ли из вр ша ва ти са бо та же. Мо
сто ви и те ле фон ски во до ви би ли су уни шта ва ни, та ко да се и ов де са о
бра ћај мо рао за у ста ви ти. Сре ди ном де цем бра от по че ле су уста ше са 
ме ра ма од ма зде и то ис кљу чи во у срп ским се ли ма. Број на се ла су за па
ље на, а ста нов ни штво ко је ни је бла го вре ме но по бе гло би ло је уби је но. 
Ниг де цр ве ни ни су пру жи ли от пор. Ни је дан је ди ни ухва ће ни ко му
ни ста, ко ји је био му сли ман или Хр ват, ни је био стре љан. За то су се, 
пак, ба ци ли на Ср бе, ка ко би ак ци ји ис тре бље ња да ли нов на зив. При
ли ком пре па да на ста ни цу жан дар ме ри је у Хр ва ћа ни ма, цр ве ни су под 
ко ман дом Хр ва та Рад ма на уби ли 10 хр ват ских жан дар ма. Kако су се 
уста ше при бли жи ле, та ко су пар ти за ни без бор бе не ста ли, а не ду жно 
срп ско ста нов ни штво по но во је мо ра ло кр ва ри ти. Слич но се де ша ва
ло и у Хан Kолу, Kрупи, Бо ча цу и мно гим дру гим ме сти ма. Kрв, са мо 
срп ска крв је мо ра ла те ћи, чи ни се по но во у сла ву Бо га, та ко слич но 
као ле та Го спод њих 1618–1648.305

Симп то ма тич но је да су цр ве ни у ис тре бље њу Ср ба исто та ко рев
но сно узе ли уче шћа као и уста ше. Мо жда за то што су хте ли да се осве
те Ср би ма због ма ле и чак ни ка кве по др шке. Срп ски се љак из Вр ба ске 

303 Ра до слав Ра дић, је дан од уста нич ких во ђа у ле то 1941, за тим члан шта ба 
IV кра ји шког пар ти зан ског од ре да. У фе бру а ру 1942. je фор ми рао чет нич ки од ред 
Бор је; осу ђен је у про це су 1946, на смрт.

304 Kокори.
305 Ми сли се на уче шће Ср ба у ау стриј ској вој сци то ком Три де се то го ди шњег рата.
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ба но ви не ни је бо гат али је за то па три јар ха лан, на ци о на лан и ду бо ко 
ре ли ги о зан на су прот Хр ва ту, ко ји ни је па три јар ха лан и ко ји сво је на
ци о нал но осе ћа ње и ре ли ги о зност ско ро ис кљу чи во ве зу је за фор ма
ли стич ко из вр ша ва ње ри мо ка то лич ких цр кве них про пи са. Та кво јед но 
со лид но се ља штво, ка кво је срп ско, на рав но да ни је мо гло од го ва ра ти 
цр ве ни ма, уто ли ко ви ше што су њи ма ко ман до ва ли му сли ма ни и Хр ва ти.

У вре ме Бо жи ћа, срп ско ста нов ни штво је при ти сла јед на те шка 
мőра. Нај ве ће и нај леп ше цр кве би ле су уни ште не, спа ље не или раз ру
ше не, на ше све ти ње оскр на вље не, цр кве ни по све ће ни при бор, све ча на 
ру ха све штен ства, цр кве на опре ма и на ме штај би ли су у бес це ње про
да ти Ци га ни ма. Ју ли јан ски цр кве ни ка лен дар био је уки нут а „грч ко
ис точ ни” су сво је пра зни ке мо ра ли сла ви ти по ка то лич ком гре го ри
јан ском ка лен да ру. Ни је дан је ди ни Ср бин ни је сво ју Бо жић ну свет ко
ви ну про сла вио по ка лен да ру окр ва вље не ка то лич ке цр кве. У Ба ња 
Лу ци су по но во кру жи ле стра шне гла си не о Вар то ло меј ској но ћи, која 
ће као Бо жић ни дар бит по кло ње на Ср би ма у це лој Вр ба ској ба но ви ни. 
И по но во су се мо ра ле гла си не об и сти ни ти. Ле де но хлад на сне жна олу
ја за уста ше ни је би ла пре пре ка за то да се упу те у срп ска се ла у по тра зи 
са „крив ци ма” ко ји сла ве свет ко ви ну „ђа во ље ве ре”. И „крив ци” су по
би је ни, њи хо ве ку ће су спа ље не – од 15.000 ба ња луч ких Ср ба та мо се 
у вре ме Бо жи ћа на ла зи ло још 2.657 Ср ба. Од то га је са мо 657 њих пре
шло у ри мо ка то лич ку ве ру. Kако је оним 2000 љу ди ма, ко ји су оста ли 
вер ни ве ри сво јих оче ва, би ло при ду ши, у пот пу но сти мо же раз у ме ти 
са мо онај ко је то мо рао да до жи ви. Они су би ли са мо још сен ке оних 
љу ди за ко је је не мач ки гар ни зон остао још је ди на на да за жи вот. Ме
ђу тим, баш о Бо жи ћу и Нем ци на пу сти ше Ба ња Лу ку а у град до ђе на 
ру гло и сра мо ту по глав ни ко ва те ле сна гар да. Тре ба ло је да сад ко нач
но они „на пра ве ред”. А кад се на кон те ле сне гар де до ву као по зна ти 
Гу тић, па ни ка је до се гла свој вр ху нац. Од ужа са из об ли че ни ша пу та
ли су од уста до уста да је по глав ник „дао од ре ше не ру ке” за ко нач но 
„чи шће ње” у Ба ња Лу ци и око ли ни. И за и ста „чи шће ње” је по че ло у 
бли зи ни се ла Ће лин ци.306

У бор би са цр ве ни ма па ло је осмо ро уста ша, а мно ги су би ли за
ро бље ни и ра ње ни. Ме ђу па ли ма се на ла зио и Гу ти ћев ин тим ни при
ја тељ Ми ха ље вић. Сле де ћег ју тра ока че не су фо то гра фи је уна ка же них 
уста шких ле ше ва. Хр ва ти су би ли ху шка ни. Оку пља ле су се гру пе и 

306 Че ли нац.
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раз го ва ра ле о до га ђа ји ма и пре ти ле. Ви део сам их и чуо сам њи хо ве 
раз го во ре; би ло ми је ја сно да је ово пред и гра за оно што сле ди. 

Kао и увек, и са да су се по ја ви ли по ли циј ски де ман ти, ко ји су та
ко ђе као увек би ли са мо на ја ва за но ве на па де. Ипак, на род је до зво лио 
да га и ово га пу та сла жу, а кад се уми рио, до шло је до нај мрач ни јег ак та 
хр ват ске кул тур не ак ци је, до ап со лут ног ис ко ре њи ва ња Ср ба по се ли ма 
у нај бли жем окру же њу Ба ња Лу ке. Ta bu la ra sa спро ве де на је у се ли ма: 
Дра ку лић, Ра ко ви ца, Руд ник, Мо ти ке, Бу шак,307 Би стри ца итд.

Се ло Дра ку лић уда ље но је са мо 3 км од Ба ња Лу ке. За хва љу ју ћи 
ње го вим ста нов ни ци ма са да шњи хр ват ски ми ни стар Хил ми ја Бе шла
гић је 1918 спа сио свој жи вот и има ње. У се лу је жи ве ло око 80 срп ских 
по ро ди ца, по ште ни, спо соб ни и вред ни до ма ћи ни. У су бо ту, 6. фе бру а ра 
пре осви та зо ре, се ло ко је ни шта ни је слу ти ло и ко је је би ло осу ђе но 
на смрт, оп ко ли ла је са свих стра на по глав ни ко ва те ле сна гар да. Ста
ре ши на се ла, Хр ват Мар ко Га гу ла, ко ји је био по ста вљен дан ра ни је, 
во дио је за гре бач ке те ле сно гар диј це од ку ће до ку ће. Упла ше ни, сме
те ни се ља ни би ли су из вла че ни из кре ве та, по бро ја ни и на гу ра ни у 
ов чи је то ро ве. Ово је тра ја ло до 9 са ти. Пр во је од ве де на удо ви ца Сте
ве Гла мо ча ни на са ше сто ро ма ле де це (ње ног му жа су пре се дам да на 
стре ља ли ко му ни сти, јер је из шу ме хтео да на се че др ва да му се ма ла 
де ца не би по смр за ва ла). За тим су на ред до шле по ро ди це Ђор ђа и Kосте 
Гла мо ча ни на, ко ји су се као рат ни за ро бље ни ци на ла зи ли у Не мач кој, 
укуп но 11 де це, две же не и 80го ди шња ста ра мај ка. За тим по ро ди це 
Сте ве, Ми ће и Ви да Гла мо ча ни на те се та ко по ре ду до шло до ку ћа (пет) 
Ми тро ви ћа, ко је су бро ја ле око 60 гла ва. Они су из го ре ли у шта ла ма. 
По ро ди це Ва се Стан ко ви ћа (не мач ког рат ног за ро бље ни ка) и ње го вог 
бра та са сед мо ро де це, две же не, по ро ди ца Ми тра Бр ко ви ћа (не мач ког 
рат ног за ро бље ни ка). По ро ди ца Или је Пи ље ги ћа (та ко ђе рат ног за ро
бље ни ка), за тим по ро ди це Kурузовић, Сто лић, Ђу шић, Бр кић, Ра де 
Стан ко вић са 19 гла ва (од 80го ди шњег оца до си на од 5 ме се ци) итд. 
Из Шар гов ца по ро ди це Пе тра То до ро ви ћа, Kатанин, Kартић, Ма ки вић 
итд. итд. – Че сти те, по ште не, па три јар хал не по ро ди це.

Од 9–11 са ти пре под не од 80 по ро ди ца у жи во ту су оста ла са мо 
три де ча ка за хва љу ју ћи за у зи ма њу Ђор ђа Мај ки ћа, упра ви те ља има ња 
на по се ду ми ни стра Бе шла ги ћа. Сви оста ли, од одој ча ди па до ста ра ца, 
би ли су за кла ни. – Да, за кла ни на не људ ски на чин, она ко ка ко је то било 

307 Бу џак.



225

свој стве но те ле сној гар ди др жав ног по гла ва ра Не за ви сне Др жа ве Хр ват
ске. Да, оне исте Хр ват ске, у ко јој су се то ком 23 го ди не тра ја ња Ју го сла
ви је са мо хва ли са ли хи ља ду го ди шњом хр ват ском кул ту ром. У 11 са ти 
у Дра ку ли ћу ви ше ни је би ло ни јед ног Ср би на. Нај мир ни је се ло у це лом 
сре зу за тр то је у ро ку од два са та. Са мо уче ни ка основ не шко ле би ло 
је њих 40 ко ји су умр ли – кла ње се на ста ви ло у сле де ћим се ли ма Ра ко
ви ца, Руд ник, Шар го вац. По глав ни ко ва те ле сна гар да је мар љи ва – у 
10 са ти пре под не, ко ман дант јед ног уста шког од ре да на ре дио је ди
рек то ру Ра ко вич ког угље но ко па да сви „грч коис точ ни” иза ђу из ок на. 
Ру да ри ма ко ји ни шта ни су слу ти ли, на ре ђе но је да лег ну на зе мљу, 
на кон че га су хи је не на ср ну ле по њи ма и по би ле их ма ље ви ма и крам
по ви ма. У ро ку од по ла са та по угље ној пра ши ни ва ља ло се уме сто 57 
ста ме них се ља ка, 57 људ ских ле ше ва. Би ли су то ча сни му шкар ци, 
ко ји се ни ка да ни су ба ви ли по ли ти ком, ко ји су вред но – не жа ле ћи се 
– за ра ђи ва ли свој хлеб. У овом угље но ко пу ни је би ло ни ка кве по ја ве 
са бо та же. Ста нов ни ке се ла Мо ти ке сна шло је исто то. Не ма ни ка кве 
шан се да је ијед ној људ ској ду ши по шло за ру ком да утек не.

По тре сан је био при зор кад је по глав ни ко ва те ле сна гар да око 11 
са ти уз пе сму свој по кољ на ста ви ла у дру гим се ли ма. Са мо су жи те љи 
се ла Пар ло вац308 на слу ти ли зло. Се ло је би ло пра зно а ста нов ни штво 
је по бе гло у не по зна том прав цу. – По сву да се чуо ла веж па са ко ји су 
по ди вља ли од људ ске кр ви. У не де љу, 8. 2. 1942, По глав ни ко ва те ле сна 
гар да по но во је ушла у Ба ња Лу ку. А бо гат су плен осво ји ли: те шко 
за ра ђе ни име так уби је них, не ко ли ко сто ти на кра ва, во ло ва, ова ца. 
Уста шка те ле сна гар да, до мо бра ни и ста нов ни штво Ба ња Лу ке су за дуже 
вре ме би ли снаб де ве ни ме сом. Са ма Ба ња Лу ка тре ба ло је да на ред дође 
по след ња. 

Пред во ђе не ри мо ка то лич ким све ште ни ком, ве ле ча сним го спо
ди ном Фи ли по ви ћем, кр вљу опи је не хор де су се при бли жа ва ле гра ду. 
Њи хов звер ски ин стинкт ни је мо гао у пот пу но сти да се за до во љи. Са мо 
слу чај је пре о ста лим Ба ња лу ча ни ма спа сио жи вот – не на да ни до ла зак 
ми ни стра Бе шла ги ћа и ита ли јан ског кон зу ла Скра би ни ја.309 

Тек на кон 48 са ти се у гра ду са зна ло за кр во про ли ће у њи хо вом 
нај бли жем окру же њу. По сто јао је спи сак за ре гру та ци ју и уста но вљен 
је ре до след жр та ва. Да ка ко, „у ин те ре су” Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 

308 Не и ден ти фи ко ва но ме сто.
309 Scra bi ni.
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је би ло да ни је дан Ср бин не оста не у жи во ту. Kао пр ви на спи ску ста
јао је ле кар у град ској бол ни ци др. За ха ри је Да ви до вић. Упра ви тељ 
има ња ми ни стра Бе шла ги ћа оба ве стио га је о по ко љу у Дра ку ли ћу и 
дру гим се ли ма. Ми ни стар је био де при ми ран, а на ро чи то кад је чуо 
шта се има у ви ду за Ба ња Лу ку. На све стра не су ишле ње го ве ин тер вен
ци је, ипак без успе ха, јер са мо је по гла вар др жа ве, По глав ник, мо гао да 
за у ста ви пред ло же на кла ња. Ми ни стар се лич но сво јим ма лим ау то мо
би лом од ве зао у За греб. Стал но сам био оба ве шта ван о ста њу ства ри 
а ми ни стар је остао на ша по след ња на да. Ноћ је би ло оно нај стра шни је 
што је дан чо век мо же да про жи ви. Ср би су бе жа ли у свим прав ци ма. 
Ба ња луч ки му сли ма ни са зва ли су кон фе рен ци ју и уло жи ли про те сте 
про тив пред ви ђе них по ко ља. Са мо се ри мо ка то лич ки би скуп ни је 
мо гао по ја ви ти, јер је био гри по зан...

У по не де љак је до шао спас. Је дан те ле грам из За гре ба: „Ба ња Лука 
се не сме до го ди ти.” Та ко се овај угро же ни град и ово га пу та спа сио 
Бо жи јим де ло ва њем. А ко ли ко ду го?!! На вод но је ко ман дант уста ша 
опо зван, али око 3.000 не ду жне срп ске де це, же на и му шка ра ца је из
гу би ло сво је жи во те. На рав но да је ко ман дант тре бао да бу де опо зван!! 
И по но во про кла ма ци је, уве ра ва ња, обе ћа ња ... А ко им још мо же по
кло ни ти ве ру, кад они са ми се бе сле де ћег да на уте ра ју у лаж. Они ко ји 
су још оста ли у жи во ту не мо гу се и не ће се вра ти ти на сво ја ог њи шта 
јер их та мо че ка са мо ужас и смрт.

Уста шка мр жња пре ма све му што је срп ско, а на ро чи то ка то лич ка, 
је та ко ве ли ка да се не ште ди ни јед но сред ство ка да тре ба да се по стиг не 
ко нач ни циљ, ис тре бље ње „ши зма ти ка”. 

Све оно што је да то у мом из ве шта ју, ма ко ли ко те шко би ло, ипак 
је са мо сла ба сли ка све га оно га што се у Вр ба ској ба но ви ни зби ва.

ДОДАТАK

о од но су из ме ђу ко му ни ста и на ци о на ли ста (чет ни ка)  
у бив шој Вр ба ској ба но ви ни.

Kомунисти су ско ро сву да по бр ди ма го спо да ри си ту а ци је. Њи ма 
у нај ве ћем де лу ко ман ду ју му сли ма ни и ка то ли ци. Њи хо ва на ро чи та 
па жња је усме ре на на срп ска се ла. Се ља ци се при си ља ва ју да из вр ша
ва ју са бо та же, та ко да у слу ча ју на па да Хр ва та они мо ра ју да су де лу ју 
са цр ве ни ма, јер су у су прот ном из ло же ни си гур ној смр ти.
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Про тив Хр ва та и му сли ма на цр ве ни не при ме њу ју ни ка ква на си
ља чак ни кад су кри ви. Хр ва ти се др же по да ље од бр да и из бе га ва ју 
бор бе са цр ве ни ма, али су за то на ро чи то рев но сни у кла њу ста нов ни
штва дуж са о бра ћај них ли ни ја, тј. оног ста нов ни штва ко је ни је по бе гло. 
И та ко од не ми ла до не дра га. Ср бин се на овај на чин при си ља ва да, 
no lens vo lens,310 свој спас по тра жи у бр ди ма. А та мо би ва ју при си ље ни 
да се ста ве под за шти ту цр ве них, иа ко са ови ма не ма ју ни шта за јед нич
ко, чак су и не за до вољ ни њи ма (јер су ко ме са ри нај ве ћим де лом ка то
ли ци и му сли ма ни). И ка да би се хте ло да се ка то лич ка др жа ва уме сто 
мр жњом во ди са са мо ма ло па ме ти, да му је ма кар жи вот без бе дан на 
ог њи шту ње го вих пре да ка, та да не би би ло ни ка квог го во ра о не ка
квим из бе гли ца ма у шу ми. 

Kрвавим хр ват ским вла сти ма до бро до шла су де ло ва ња ко му ни ста 
јер им се та ко, до ду ше фор мал но ипак ну ди по вод за ис тре бље ње не
ка то ли ка.

Kада би Ср би мо гли да ве ру ју под му клим уста ша ма, ни је дан је дини 
срп ски се љак не би остао у шу ми, већ одав но би се вра ти ли на пра го ве 
сво јих оче ва. Нај бо љи до каз ну де она под руч ја где су у по чет ку сво је 
гар ни зо не има ле ита ли јан ске тру пе: Гла моч, Лив но, Др вар, Пе тро вац, 
Мр ко њић Град, Сан ски Мост, Гра хо во и др. И све док су ту би ле ита
ли јан ске је ди ни це, све је би ло мир но. Чим су, ме ђу тим, уста ше на кон 
од ла ска Ита ли ја на уби стви ма и пљач ка њи ма хте ле да по ка жу сво ју 
си лу, на род је по бе гао у бр да. На да све пре пре де ни и ве шти ко му ни сти 
су, на рав но, узе ли из бе гли це у за шти ту. Из гна ни ци су се мо ра ли про
да ти ђа во лу, јер им је дру ги ђа во у об ли ку уста ша био још цр њи. Kад год 
су се на кон сва ког ма сов ног уби ства ита ли јан ске тру пе вра ћа ле, и на
род је хр лио на траг у сво је до мо ве – а ко му ни стич ке во ђе су оста ја ле 
са ме у шу ми. Вла да ви ше стру ко ми шље ње да ко му ни стич ке гла ве ши не 
ра де про тив Ср ба за јед но са уста ша ма. Јед но се мо ра на гла си ти:

1. Да су гу би ци Ср ба исто та ко ве ли ки ин ди рект ним ко му ни стич
ким де ло ва њем као и не по сред ним уста шким. Цр ве ни исти на не уби ја ју 
Ср бе (из у зев у по је ди нач ним слу ча је ви ма), али се ни не бо ре про тив 
Хр ва та, но за то при си ља ва ју Ср бе на са бо та же, ко је за тим пак за со бом 
по вла че ре пре са ли је.

2. Бив ша Вр ба ска ба но ви на би у пот пу но сти би ла мир на ка да би 
би ла под не мач ком, ита ли јан ском или би ло ко јом дру гом оку па ци јом. 

310 Хтео или не хтео (лат.).
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Ако би чак и сад до ово га до шло, срп ски се љак би и сам до крај чио црве
не а мир и ред би ли би за га ран то ва ни.

ПО НА ША ЊЕ УСТА ША ПРЕ МА KОМУНИСТИМА!

У хр ват ској вој сци мно го је ко му ни ста ме ђу офи ци ри ма и вој ни
ци ма, ко ји снаб де ва ју цр ве не оруж јем и хра ном. Уста ше че сто до зво ља
ва ју да бу ду за ро бље ни без бор бе. (Пи ска ви ца, Мра ко ви ца и др.) 

Из ме ђу уста ша и хр ват ске вој ске по сто ји ду бо ки рас кол. Вој ска је 
пре ма Ср би ма мно го бла жа и ху ма ни ја, иа ко је у број ним слу ча је ви ма 
та ко ђе по чи ни ла звер ства.

ОД НОС ИЗ МЕ ЂУ МУ СЛИ МА НА И KАТОЛИKА!

се по след њих да на ја ко по гор шао. Му сли ма ни сво је су на род ни ке узи
ма ју у за шти ту чак и ако при па да ју ко му ни сти ма. На ро чи то је ве ли ки 
раз дор у При је до ру. Kад му сли ма ни при ча ју са Ср би ма, они сву кри вицу 
сва љу ју на Хр ва те, а ако пак при ча не ки Хр ват, та да он све сва љу је на 
му сли ма не. Kо би га знао ка ко раз го ва ра ју јед ни с дру ги ма? О ово ме 
не мо гу ни шта да из ве стим.

26. март 1942. 

За тач ност пре пи са 

с. р.311

311 Не чит ко.
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Бр. 59 

КО МЕ САР ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ МАК СИ МО ВИЋ ИЗ ВЕ ШТА ВА 3. ФЕ
БРУ А РА 1942. ССМА ЈО РА ВАЈН МА НА О ПРО ГО НУ СР БА У ПА
КРА ЦУ И ЊИ ХО ВОМ ИН ТЕР НИ РА ЊУ У ЛО ГО РУ ЈА СЕ НО ВАЦ.312

ИЗ ВАН РЕД НИ ОПУ НО МО ЋЕ НИ
КО МЕ САР 
ЗА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТУ
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА
Nr. 2573/42
Бе о град, 3 фе бру ар 1942 313   3/II

КА БИ НЕТ LA/I У а.[к та] Уста ша314

Пред мет: Не чу ве но по сту па ње од стра не уста ша пре ма Ср би ма у 
Па кра цу315

По што ва ни го спо ди не Ко ме са ру,

Пре пар да на у Бе о град је до шла го спо ђа ГУ ЛЕ ШИЋ ЉУ БА из Па
кра ца, ко ја је у јед ном дру штву опи са ла до га ђа је од 24. де цем бра 1941, 
ко ји су се од и гра ли у Па кра цу при ли ком хап ше ња та мо шњих Ср ба од 
стра не уста ша.

Пре ма ње ном при ча њу, уста ше су тог да на ухап си ле ско ро све 
Ср бе у Па кра цу и од ве ли их у кон цен тра ци о ни ло гор за Ја се но вац.

У Ја се нов цу су уста ше, пре ма ње ном при ча њу, усмр ти ле сле де ће 
осо бе, и то: ИЛИЋ ВЛА ДИ МИ РА, су ди ју, инг. ЛОН ЧАР ВЛА ДИ МИ РА, 
окру жног шу ма ра и БЛА НУ ША ЂУ РУ, ко тла ра из Па кра ца.

Ухап ше ни Ср би су у Ја се нов цу, у кон цен тра ци о ном ло го ру сме ште
ни у ја ко те шким усло ви ма, и ја ко је упит но да ли ће ико од ових не
срећ ни ка под ова квим ре жи мом, ко ји у ло го ру вла да, оста ти у жи во ту 
пре ко зи ме.

312 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 121; Ви де ти до ку мент број 27 у овој књи зи.
313 Па раф.
314 Исто.
315 У до ку мен ту: Pa kratz.
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Ја Вас мо лим, по што ва ни го спо ди не Ко ме са ру, да по овој ства ри 
бу де те та ко љу ба зни те да из вр ши те нео п ход ну ин тер вен ци ју, ка ко би 
ови љу ди још пра во вре ме но мо гли да бу ду спа се ни.

Из ра жа ва ју ћи сво ју нај ду бљу за хвал ност, пот пи су јем се с из ра
зи ма нај ве ћег по што ва ња

ИЗ ВАН РЕД НИ КО МЕ САР
ТО МА МАК СИ МО ВИЋ

То ма Мак си мо вић с. р.

Го спо ди ну 316

Др. Вајн ма ну
ССма јор и Ко ме сар за пре се ља ва ње
Бе о град

316 Окру гли пе чат Ко ме са ри ја та за из бе гли це.
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Бр. 60

ДЕО ЧЛАН КА ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НО ВИ НА РА КО РА ДА ЦО ЛИ ЈА 
ОБ ЈА ВЉЕ НОГ У ИТА ЛИ ЈАН СКОМ ЛИ СТУ РЕ СТО ДЕЛ КАР ЛИ НО.317

318   У а.[к та] Уста ша319

3. 2. 42320

ПТИ ЧИ ЦЕ ИЗ ГРА ЧА ЦА

Је дан по у чан раз го вор у ва гонре сто ра ну из ме ђу За гре ба и Огу ли на 
са јед ним не мач ким ар ти ље риј ским ма јо ром.
Спе ци јал на слу жба „Ре сто дел Кар ли но”
Гра чац, у сеп тем бру

Пру га За гре б–О гу лин. У ва гонре сто ра ну: са мо че ти ри сто ла, по
ста вље на у че ти ри ћо шка. За мо јим сто лом, пре ко пу та ме не, се ди је дан 
не мач ки ар ти ље риј ски ма јор, ко ји ме по здра вља са љу ба зном ср дач
но шћу. Ви сок чо век од сво јих 45 го ди на – ке сте ња сто сме ђа ко са по 
на ци стич кој мо ди под ре за на из над сле по оч ни ца, си ве очи, са сме шком 
на усна ма. Пред ста вља се („ма јор К.”). Ка же ми да по ти че из Ин гол шта
та, да кле Ба ва рац – ве сео и екс пло зи ван ско ро као да је Ла тин. Ка же ми 
још да при па да слу жби снаб де ва ња му ни ци јом, да до ла зи из Са ра је ва 
и Ба ња Лу ке, где је био 2 или 3 не де ље, а да пу ту је за Ри је ку, где ће се 
укр ца ти на брод. Не ка же у ком прав цу, а и ина че ме то не ин те ре су је... 
Упра во ме за ни ма крај из ко га до ла зи, Бо сна, ко ји др же не мач ке оку па
ци о не тру пе. Мој са пут ник је са гла сан да ми ис при ча све о овом кра ју.

317 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 119–120. Чла нак под на сло вом „Пти чи це из Гра ча ца” ита
ли јан ског но ви на ра Ко ра да Цо ли ја (Cor ra do Zo li) об ја вљен је у ли сту Il Re sto del 
Car li no из Бо ло ње, 18. сеп тем бра 1942. Овај и на ред ни Цо ли јев чла нак у истом ли сту 
о ис тој те ми об ја вље ни су у: M. Mi haj lo vić, Ju go sla vi ja april 1941. – sep tem bar 1943. 
Ita li jan ski iz vo ri: Do ku men ti o ma sa kru Sr ba u Dal ma ci ji, Li ci i Knin skoj Kra ji ni, Be o grad: 
Udru že nje srp skih iz da va ča, 2012, 146–152. Ту је на слов члан ка пре ве ден са „Пти чи це 
у Гра ча цу”.

318 Па раф.
319 Ру ко пи сна за бе ле шка.
320 Не ја сна реч и па раф.
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У БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ

Је дан си ро ма шан крај – ка же – и си ро ма шан на род. Не ма рав ни ца 
– не ко ли ко до ли на – мно го бр да. Гу ду ра – сте но ви тих стр ми на, гор ских 
по то ка ко ли ко ти ду ша хо ће; ма ло зе ле ног – али пу но си вог и све тло
жу тог; то су стр ми сте но ви ти зи до ви. Има пла ни на из ме ђу 1.500 до 2.000 
ме та ра, ко ји се зо ву „руд ни ци” (мај да ни), али ја ни сам ви део уоп ште 
ме тал. Што се бро ја ти че, Хр ва та не ма мно го, али уоп ште узев ши пред
ста вља ју бо га ти ји слој: ста нов ни штво, чак и у ве ћим на се љи ма, а по 
се ли ма на ро чи то, у пре о вла ђу ју ћем бро ју је срп ско; ово се и не при кри
ва (то су) јед ним де лом пра во слав ци, а дру гим де лом му сли ма ни. Као 
што ви ди те – пеј саж – на род – по ло жај, иде ал ни су за ге рил ски рат. А 
ге ри ла у ствар но сти бе сни. Да, још го ре: гра ђан ска ге ри ла.

– Из ме ђу ко га и ко га?
– Па: Из ме ђу ка то лич ких Хр ва та с јед не стра не и пра во слав них 
и му сли ман ских Ср ба с дру ге стра не.
– До ма ћи Хр ва ти!
– Да, де ли мич но; али нај го ри еле мен ти хр ват ског ста нов ни штва; 
че сто су то мла ди ћи мла ђи од 20 го ди на – по ди вља ли ма ло лет ни 
кри ми нал ци, ко ји ме ђу тим Хр ва те ко ји до ла зе из дру гих кра је ва 
снаб де ва ју оруж јем; „уста ше”, ко је су до шле из За гре ба, ка же он. 
Ја се ина че не бих мо гао за кле ти у то; њих је те шко пре по зна ти – 
зна те! То је си гур но – на и ме да је овај по крет ма ло на кон про кла
мо ва ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске от по чео и да су узроч ни ци 
би ли ин ди ви дуе ко је су до шле из дру гих кра је ва – сви у бив шим 
ју го сло вен ским уни фор ма ма са јед ним по себ ним обе леж јем: епо
ле та или ко кар да при ка че на у ру пи за дуг ме или на ка пи. Ови ту
ђин ци су до ма ћи на род по бу ни ли. У не ко ли ко гра до ва – у мно гим 
се ли ма – у ско ро свим ма њим ме сти ма пи та ли су до ма ће хр ват ско 
ста нов ни штво: „Ко ји су то Ср би ко ји су вам нај ви ше ја да за да ли?”
Мо же те са мо за ми сли ти шта се све из ових на ло га раз мо та ло! 

Сва ка мр жња – сва на па да ња – све пр ља ве не за до во ље не жуд ње – све 
оне бед не се о ске за ви сти су ис пли ва ле; сви не из ми ре ни ду го ви би ли 
су пла ће ни; све се о ске осве те би ле су хлад не из вр ше не. На не ја сне и 
нео д ре ђе не де нун ци ја ци је пот ка зи ва ча, стра ни бун тов ни ци су ме ђу 
до ма ћим ста нов ни штвом ре гру то ва ли бан де сво јих по ма га ча про тив 
ли ца и це лих по ро ди ца, ко је су због мр жње Хр ва та окри вља ва ни, рас
те ра ни. И та да се отво ри ло оно су мор но и кр ва во дно сло вен ске ду ше 
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(оне „ду ше”, ко ју сад у Евро пи сви по сте пе но по чи њу да упо зна ју: од 
огав но сти из гра ђан ског ра та у Шпа ни ји па до „Че ке”321 у СССРу). То 
дно по ме ну тих на ро да је от кри ве но, оних ко ји су у из ве сној ме ри сма
тра ни ци ви ли зо ва ним, и ко ји се хва ле да су усво ји ли ме ди те ран ску и 
рим ску кул ту ру – ако не го во ре да су нај ди рект ни ји на след ни ци бо го ва.

И на ста де кла ни ца. На ста де по кољ. Це ле по ро ди це – му шкар ци 
– же не – стар ци – де ца – одој чад – бо ле сни – нај је зи ви јим су ки не ским 
ме то да ма ко је се са мо за ми сли ти мо гу, би ли су уби је ни; не мој те тра
жи ти да Вам ово опи шем, јер не же лим да се при се тим то га.....

– Али ови про го ње ни Ср би – опро сти те, мо жда су по је дин ци – 
основ но по ро ди це ко је су се из та да шње Ср би је до се ли ле у Бо сну 
– не по жељ ни еле мен ти – до се ље ни ци, ко ји су се у овај крај ушу
ња ли то ком ју го сло вен ског ре жи ма?
– Ни у ком слу ча ју! од вра ти од луч но ма јор К. – Не не ги рам да су се 
мо гли за те ћи и из ве сни по је дин ци ко ји су се ско ро до се ли ли. Али 
пре о вла ђу ју ћи број би ли су они Ср би ко ји су та мо до шли пре 9 или 
10 ве ко ва; јед ни ка жу НА КОН Хр ва та, а дру ги твр де пре до се ље ња 
Хр ва та! У сва ком слу ча ју они су ов де на се ље ни од ста ри на; они 
су би ли Бо сан ци и би ли су нај си ро ма шни ји – али нај број ни ји део 
бо сан ског ста нов ни штва; нај ви ше пра во слав ни, али и пу но му
сли ма на ...

На овај на чин се ствар ком пли ку је сли ка ма из вер ских ра то
ва. Би ло је бан ди ко ља ча ко је су пред во ди ли и под ба да ли ка
то лич ки све ште ни ци и мо на си. Ово је ви ше не го до ка за но: у 
Трав ни ку, око 100 км ју жно од Ба ња Лу ке, пр вих да на мог бо
рав ка, та мо је од стра не јед не не мач ке оку па ци о не тру пе на 
ли цу ме ста стре љан је дан мо нах, ко ји је био за те чен ка ко са 
кр стом у ру ци под ба да јед ну бан ду, ко ју је сам пред во дио....

– Да кле, Сред њи век .......
– Да бо ме! Сред њи век .... уз ко ри шће ње ма шин ки, руч них бом би, 
бен зин ских кан ти, па тро на ди на ми та, итд.

А ова оруж ја?
Оста так бив ше Ју го сло вен ске вој ске – на рав но; ску пља ње 
рат ног пле на, па чак и спро ве де но на нај па жљи ви ји на чин и 
нај мо дер ни јим ме то да ма, ни ка да не мо же би ти 100% успе шно 
у овом кра ју.

321 ЧК, пре ма из го во ру: ЧЕ КА, По ли ци ја без бед но сти у Со вјет ском Са ве зу.
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Све су ово, са мо ра зу мљи во, уну тра шње ства ри Не за ви сне 
Хр ват ске Др жа ве – и ја сно је, да се ни ко га не ти чу до њих 
са мих. Али ако ве ру је те да би не мач ки вој ни ци тре ба ло да се 
су здр жа ва ју од гле да ња ова квих звер ста ва – та да се сил но 
ва ра те!... за то ме не би пу но чу ди ло да чу јем да у тим кра је
ви ма по но во то по ви поч ну да тут ње... Јер си ту а ци ја је сад 
по ста ла те жа, за то што је ста нов ни штво, ко ме пре ти про паст, 
по че ло да ор га ни зу је от пор ко ји је сва ким да ном све ве ћи. 
Сви су по бе гли у шу му; ује ди ни ли су се у на о ру жа не тру пе у 
не про ход ним кра је ви ма; огор че но се бо ре про тив про го ни
о ца. Хр ва ти твр де да су то ко му ни сти, што мо же де ли мич но 
би ти тач но, за то што је рат про тив бољ ше ви ка иза звао јед ну 
не де фи ни са ну ре ак ци ју про тив Осо ви не и ње них са ве зни ка 
код свих ових сло вен ских на ро да; све ту мај чи цу Ру си ју ........ су 
на па ли ње ни најг ну сни ји не при ја те љи, на ци сти и фа ши сти. 
– На зи ва ју их и „ЧЕТ НИ ЦИ МА” – што би гла си ло као ни да нас 
још не за бо ра вље не бал кан ске „ко ми те” – или их на зи ва ју „по
бу ње ни ци ма” (од мет ни ци ма). И ово је тач но, то је свет ко ји 
се по бу нио про тив пот пу ног план ског ис тре бље ња.

КРОЗ ЛИ КУ

– А ко ли ко њих има?
Те шко је на во ди ти број ке – па чак ни при бли жно. У сва ком 
слу ча ју не ма њих ма ло. То је не сум њи во. По зна то Вам је да 
уну тар гра ни ца бу ду ће Кра ље ви не Хр ват ске – по ред 4 до 4,5 
ми ли о на Хр ва та – жи ви је дан и по ми ли он Ср ба .... Ја сно је 
да се не мо гу сви сма тра ти „од мет ни ци ма” – али та квих има 
мно го. Као што Вам ре кох, они су по де ље ни на че те, бо га то 
су на о ру жа ни и сра змер но до бро снаб де ве ни бор бе ним сред
стви ма. (На ша од лич на оба ве штај на слу жба твр ди, да они 
има ју и не ко ли ко ла ких то по ва!) Ра су ти су по бр ди ма и по љи
ма, мо же се ре ћи у це лој Бо сни и Хер це го ви ни; без сум ње о 
њи ма ће те чу ти и у Дал ма ци ји; али сма трам да ни је ис кљу че
но да их има и у Цр ној Го ри. Си гур но је да су ови љу ди спрем ни 
на све, и да је то јед на шка кљи ва ствар; ра ди се о то ме, да се 
спа си го ли жи вот – а при том су има ње – по ље – ба шта – кућа 
из гу бље ни; ра ди се о то ме да се не умре му че нич ком смр ћу! .......
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Ошта ри је! Ошта ри је! – Ви чу же ле зни ча ри ис пред во за, ко ји се 
за у ста вио ис пред јед не ма ле се о ске ста ни це. Од ка фа не (oschta ria 
пре ма ита ли јан ској ре чи oste ria у Ли ци се ка фа на или го сти о ни ца 
на зи ва ошта ри ја) ни ка квог тра га; али ов де мо рам да иза ђем да бих 
ушао у воз за Ли ку. На про зо ру во за ко ји по ла ко кре ће да ље, ма јор 
је за у зео про пи сан став за по след њи по здрав!

Ко ра до Цо ли322

322 Cor ra do Zo li.
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Бр. 61 

МОЛ БА ФОЛК СДОЈ ЧЕР КЕ КА ТИ САЛ МА ШИ 26. ФЕ БРУ А РА 1942. 
ДА ЈОЈ СИ НА ЕМИ ЛА, НЕ ПРА ВЕД НО ОП ТУ ЖЕ НОГ КАО ЧЕТ НИ
КА, ОСЛО БО ДЕ ИЗ ЛО ГО РА ДА НИ ЦА У КО ПРИВ НИ ЦИ.323

Уста ша324

Пре пис.

26. фе бру ар 1942.

Пред мет: Фолк сдој че ри у кон цен тра ци о ном ло го ру Ко прив ни ца 
– Да ни ца.325

Код ове слу жбе се по ја ви ла Ка ти Сал ма ши326 и мо ли да се њен син 
Емил осло бо ди из ло го ра Да ни ца, у ко јем се на ла зи још од ју ла ме се ца. 
Емил С. је ро ђен 24. 1. 1909, био је пе кар ски по моћ ник и као та кав ја ко 
је рет ко на ла зио за по сле ње, та ко да се ну дио као ис по моћ при ли ком 
раз ли чи тих ма ни фе ста ци ја. Та ко је јед ном био и на свет ко ви ни чет
ни ка. То ком ве че ри, раз ли чи те гру пе су се оку пља ле и фо то гра фи са ле, 
а ме ђу њи ма је био и он, иа ко ни ка да ни је био при пад ник четничкoг 
удру же ња. Ме ђу тим, он је на осно ву овог сним ка још у ју лу ухап шен 
и од ве ден.

Не по сред но пре Бо жи ћа му је ус пе ло да по ша ље оба ве ште ње из 
кон цен тра ци о ног ло го ра у Ко прив ни ци – Да ни ца, да се та мо на ла зи, 
а осим то га и да је у том ло го ру још не ко ли ци на фолк сдој че ра.

Уве ре ње о ње го вој при пад но сти не мач кој на род но сној гру пи се 
при ла же.

мм

За тач ност пре пи са
Мар шал с. р.
кан це ла риј ски слу жбе ник

323 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 164.
324 Ру ко пи сна за бе ле шка.
325 У до ку мен ту: Da nit za.
326 Kathy Sal maschy.
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Бр. 62

ИЗ ВОД ИЗ ДНЕВ НОГ ИЗ ВЕ ШТА ЈА О ДО ГА ЂА ЈИ МА ОД 8. МАР ТА 
1942, ПРЕ МА КО ЈЕМ СУ СНА ГЕ НДХ У ФЕ БРУ А РУ 1942. ПО ЧИНИ
ЛЕ НИЗ ЗЛО ЧИ НА НАД СРП СКИМ СТА НОВ НИ ЦИ МА У ОКОЛИ
НИ ОЛО ВА.327 

Из вод из днев ног из ве шта ја о до га ђа ји ма од 8. 3. 1942 = VHK =.

На осно ву јед не пре срет ну те ра дио по ру ке про из ла зи да су, пре ма 
на во ди ма јед ног Дан ги ће вог ба та љо на, Хр ва ти у пе ри о ду од 30. 1. до 
28. 2. 1942 по чи ни ли сле де ћа звер ства:

У бли зи ни ка то лич ке цр кве у Оло ву: уби је но 40 му шка ра ца, же на 
и де це. У се лу Цу де328 (9 км ис точ но од Оло ва) у јед ној ку ћи из го ре ло 
25 љу ди.

У Па кле ни ку329 (6 км се ве роис точ но од Оло ва), Бје ли си330 (5 км 
се ве роис точ но од Оло ва), Ра да чи ћи ма (5 км се вер но од Оло ва) и у 
По њер ки331 (2 км се вер но од Оло ва):

70 же на и де це оте ра но, 23 де вој ке си ло ва не. У се лу Се о на332 19 
љу ди уби је но.

У Пред ра жи ћу333 (20 км се ве роза пад но од Оло ва): 18 љу ди уби је но 
на бе сти ја лан на чин.

У Кри вој Ре ци334 (за пад но од Оло ва): не бро је но мно штво љу ди уби
је но, 50 оте ра но.

У Дре це љу (7 км на ис ток –се ве ро и сток од Оло ва) и Бер ли са ли ћу335 
(5 км ис точ но од Оло ва): 7 уби је них и 22 оте ра на.

327 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 154.
328 Не и ден ти фи ко ва но ме сто.
329 Исто.
330 Исто.
331 Исто.
332 Исто.
333 Пред ра жи ћи.
334 Не и ден ти фи ко ва но ме сто.
335 Бе ри са ли ћи.
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У Бр ду љи336 (за пад но од Оло ва): та ко ђе 94 љу ди уби је но и спа ље но
У Кри во је ви ћу337 (ис точ но од Оло ва): та ко ђе 50 љу ди уби је но.

По да ци по ти чу од Дан ги ће вог338 из во ра.

336 Бр ди је љи.
337 Не и ден ти фи ко ва но ме сто.
338 Жан дар ме риј ски ма јор Је зди мир Дан гић, ко ман дант Бо сан ског чет нич ког 

од ре да; ви де ти: К. Ни ко лић, Исто ри ја Рав но гор ског по кре та 1941–1945, књи га 2, Бе о
град: Срп ска реч, 1999, 84–88.



239

Бр. 63

КО МАН ДА ЖАН ДАР МЕ РИ ЈЕ НДХ У ДРИ ЊА ЧИ ДО СТА ВЉА КО
МАН ДИ У ТУ ЗЛИ 16. ФЕ БРУ А РА 1942. ИЗ ВЕ ШТАЈ О ЧЕТ НИ ЦИ МА, 
ЊИ ХО ВИМ ВЕ ЗА МА СА СР БИ ЈОМ, ОД НО СУ ПРЕ МА НЕМ ЦИ МА 
И НДХ, ПО КУ ША ЈУ ПРЕ ГО ВО РА, KAO И О СТА ЊУ У ЈЕ ДИ НИЦА
МА ЖАН ДАР МЕ РИ ЈЕ И ЛЕ ГИ ЈЕ.339

Пре пис

Пре вод

Ко ман дант вој не жан дар ме ри је
Број: слу жбе но
16. фе бру ар 1942
Дри ња ча.

Оба ве ште ње о чет ни ци ма на те ри то ри ји Вла се ни це и Сре бре ни це.

За ко ман ди ра жан дар ме ри је Ту зла

Од из бе гли ца, ко ји до ла зе кроз шу ме из прав ца Вла се ни це и Сре
бре ни це, до био сам сле де ћа оба ве ште ња:

Чет ни ци се у ве ли ким ма са ма оку пља ју у сре зо ви ма Вла се ни ца и 
Сре бре ни ца. Мно ги чет ни ци до ла зе са Ма је ви це где су ак ци је у то ку 
и то ко ри сте пла ни не и шу ме за про ме ну сво јих по ло жа ја та ко да са 
на шим сна га ма ниг де не до ђу у до дир. –

На Ма је ви ци осим чет ни ка има и ко му ни ста ко ји су у ве ћи ни те 
се ни је мо гло утвр ди ти да ли се ови и да ље на ла зе на Ма је ви ци или су 
та ко ђе про ме ни ли по ло жај.

Чет ни ци из прав ца Се ли ње340 пре ма Сре бре ни ци и да ље не сме
та но до ла зе пре ко Дри не и са Ср би јом одр жа ва ју нај те шњу ве зу.

Из Ср би је до би ја ју оруж је, му ни ци ју, са ни тет ски ма те ри јал, но вац 
и све дру го што је нео п ход но за ге рил ску ак ци ју. Сва ки чет ник има 
сво ја днев на при ма ња, и то 100 ку на днев но.

339 AВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 206–208, пре вод с хр ват ског. 
340 Зе ли ња.
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Мно ги чет ни ци из Бо сне, ко ји су би ли оти шли за Ср би ју, вра ти ли 
су се на траг у Бо сну и они по се ду ју она кве чет нич ке ле ги ти ма ци је ка кве 
има ју и чет ни ци у Ср би ји, јер су се при ја ви ли код Не ди ће вих чет ни ка 
и са та квим ле ги ти ма ци ја ма има ју сло бод но кре та ње у Ср би ји, тј. Не
ди ће ви љу ди их не спре ча ва ју да се кре ћу.

Кад год се пре ду зме ак ци ја с на ше стра не, чет ни ци од мах пре ла зе 
за Ср би ју, где на ла зе при вре ме но уто чи ште, а за тим се по но во вра ћа ју 
на траг. То је чет ни ци ма уто ли ко олак ша но, с об зи ром на то да је ре ка 
Дри на до пре 3–4 да на би ла за ле ђе на та ко да је мо гла да се пре ђе на
то ва ре ним ко ли ма. Са да пре ла же ње вр ше чам ци ма, ко јих има ју на 
рас по ла га њу у до вољ ном бро ју, иа ко смо на на шој стра ни све чам це 
по то пи ли.

Из Ср би је чет ни ци ма сти же сна жан про па ганд ни ма те ри јал, што 
се мо же ви де ти и на осно ву то га што се бо сан ски чет ни ци бо ре про тив 
ко му ни ста од ко јих стра ху ју. Ипак до шло је до су ко ба из ме ђу чет нич
ког ко ман дан та ма јо ра Дан ки ћа341 и ко ман дан та ко му ни ста „Чи че”,342 
као и из ме ђу по је ди них че та на Ро ма ни ји и не где код Фо че, ме ђу тим 
тач но ме сто не мо гу да од ре дим.

Ју че око 17 са ти је од стра не чет ни ка је дан од њи хо вих љу ди са пи
смом њи хо вог во ђе, ка пе та на Ри сте Чу ко ви ћа,343 по слат ко ман дан ту 
IV ба та љо на дру гог пе ша диј ског пу ка, Дри ња ча. Они од ње га зах те ва ју 
хи тан са ста нак за да нас у 12 са ти. Ко ман дант ба та љо на је овај са ста нак 
од био јер та кво не што без одо бре ња свог прет по ста вље ног ни је мо гао 
да учи ни.

Чу ко ви ћев344 пи смо но ша је из ја вио исто оно што је го ре на ве де но 
и до дао је да се уоп ште ни че га не пла ше до кле год Ср би ја оп ста је.

Он је да ље ре као да би се сви чет ни ци пре да ли ка да би им се га ран
то ва ла си гур ност њи хо ва соп стве на, као и жи вот њи хо ве по ро ди це, јер 
су њи хо ве во ђе ре кле, да где год да има Хр ва та и му ха ме да на ца, ови 
уби ја ју Ср бе а њи хо ве же не си лу ју: Он је на вео јед ног Ср би на, ко ји је 
на вод но не где код Па пра че345 био одран и по со љен а ње го ве три де вој
чи це си ло ва не, та ко да се они бо је за соп стве ни жи вот и част сво је 

341 Је зди мир Дан гић.
342 Сла ви ша Вај нер Чи ча, ко ман дант Ро ма ниј ског пар ти зан ског од ре да; Z. Anto

nić, Usta nak u is toč noj i cen tral noj Bo sni, pas sim.
343 Ри сто Ћу ко вић.
344 Исто.
345 Па пра ћа.
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по ро ди це. Исти је из ја вио да би се та да са ми бо ри ли про тив ко му ни ста 
и да би им то ла ко па ло, јер по зна ју сва ког оног ко при па да ко му ни сти
ма, а ко чет ни ци ма.

У овим ак ци ја ма усме ре ним про тив чет ни ка, глав на ствар је би ла 
да се чет ни ци ма оне мо гу ћи пре ла зак Дри не у Ср би ју, и то по мо ћу ја чих 
гра нич них бун ке ра и да се ови снаб де ју са до вољ но му ни ци је и жи вот
них на мир ни ца, та ко да ако би бун кер био на пад нут, да се мо же ду же 
бра ни ти све док не до ђе за ме на.

Не мач ке слу жбе пра ве стро гу раз ли ку из ме ђу чет ни ка и ко му ни ста, 
јер не мач ке тру пе не пу ца ју на чет ни ке, а та мо где про ла зе Нем ци рет
ко кад до ла зи до су ко ба из ме ђу Не ма ца и чет ни ка, док на су прот то ме 
ко му ни сти на па да ју ка ко на ше та ко и Нем це. При ли ком за у зи ма ња 
Дри ња че, про на ђе ни су пла ка ти на једноj згра ди, ко је сва ки чет ник има 
и на ко ји ма сто ји да чет ни ци не тре ба да пру же ни ка кав от пор Немци
ма и да тре ба да се бо ре про тив Хр ва та (хр ват ске вој ске) до по след ње 
ка пи кр ви.

Ја ко је те шко да се од срп ских се ља ка или од би ло ког Ср би на до
би ју би ло ка кви по да ци о чет ни ци ма, јер су сви ве за ни за јед нич ком 
чет нич ком за кле твом, пре ма ко јој сва ког оног ко ову за кле тву пре кр ши 
за де си ће нај те жа ка зна.

Са ми чет ни ци, ме ђу тим, пре ко сво јих љу ди има ју ја ко до бру оба
ве штај ну слу жбу и зна ју све оно што се ов де де ша ва, а и ин те ре су ју се 
за све до га ђа је на те ри то ри ји це ло куп не др жа ве. Нај ве ће ин те ре со ва
ње по ка зу ју за сна гу и кре та ња на ших тру па и ко ри сте се свим три ко
ви ма ка ко би ово са зна ли. Иду чак то ли ко да ле ко да сво је љу де ма ски
ра ју у же не и ша љу их у свр ху шпи ју на же. Ста ње жан дар ма и ле ги је је 
при лич но ло ше. Жан дар ми су због на пор не слу жбе при лич но умор ни 
и ис цр пље ни а не до вољ на ис хра на и ве ли ка хлад но ћа на све ово има 
ве ли ког ути ца ја.

Ле ги о на ри су ло ше об у че ни и обу ве ни и сво ју слу жбу по овој хлад
но ћи оба вља ју са те шко ћа ма, а но ро чи то они на ис ту ре ним по ло жа
ји ма. Њи хо ва ис хра на је ја ко ло ша јер то ком це ле не де ље уоп ште не 
до би ја ју ме со. Хит но је по треб но да се до де ли кре дит за на бав ку до
дат не хра не за ле ги о на ре, ко ја се од вој ске не мо же зах те ва ти, тј. ко ју 
вој ска и не ма.

Код ле ги о на ра има ви ше слу ча је ва смр за ва ња.
У Дри ња чи вла да ти фус, ко јег има ка ко код ци вил ног ста нов ни

штва та ко и код до мо бра на и код ле ги је.
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Не ми нов но и нео п ход но је да се жан дар ми за ме не дру ги ма и да 
им се до де ли лак ши сек тор ка ко би се од мо ри ли, да се ле ги о на ри снаб
де ју то плом оде ћом и ци пе ла ма и да им се на рас по ла га ње ста ве неоп
ход на ме ди цин ска сред ства.

Пљач ка ње код ле ги о на ра је у из ве сној ме ри су зби је но ути ца њем 
и стро гом кон тро лом од стра не жан дар ма као и од стра не вој ске.

Гор ње до ста вљам са хит ном мол бом за да ље слу жбе но по сту па ње.

До ста вље но: Ко ман дан ту Ко ман дант
Вој не гра ни це346 Нат по руч ник Ан тон По са ват
Koмандиру жан дар ме ри је Tузла.

За тач ност пре пи са:
Ко ман дант пот пу ков ник

Ма шек



Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска
Ко ман да жанд.[армерије] Ту зла
Бр. 576 тај на

18. фе бру ар 1942.

Ве ли кој жу пи Усо ра и Со лин347 Ту зла.

На осно ву на ред бе ко ман дан та IV. жан дар ме риј ског пу ка, тајнo 
J. S. бр. 405 од 25. сеп тем бра 1941 и на ред бе ко ман дан та 8. пе ша диј ског 
пу ка бр. 1170, тајнo, од 12. фе бру а ра 42, гор ње оба ве ште ње се до ста вља 
на зна ње и да ље слу жбе но по сту па ње. То ком 17. и у но ћи са 17. на 18. 
фе бру ар т. г. ни шта дру го се не мо же са зна ти о овом пред ме ту.

Што се ти че ис хра не ле ги о на ра, мо лим да се пре ду зму ме ре ка ко 
би се хра на за њих ре дов но до би ја ла од вој ске и гар ни зо на. По ја ва епи
де ми је ти фу са: би ло би нео п ход но да се хит но ус по ста ви ам бу лан та у 

346 Вој на кра ји на, ор га ни за ци о на фор ма ци ја вој ске НДХ на ње ним ис точ ним 
гра ни ца ма.

347 Со ли.
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Дри ња чи са нео п ход ним ле кар ским осо бљем и ме ди цин ским сред стви
ма, као што је ра ни је за мо ље но. Сме на жан дар ма се за са да не мо же 
из вр ши ти јер не ма ни ког та квог на рас по ла га њу, а чим бу де по сто ја ла 
мо гућ ност ово ће од мах би ти ура ђе но.

Са оп ште но: Ко ман дант
Ко ман дан ту IV. пе ша диј ске ди ви зи је До бој Пот пу ков ник
Ко ман дан ту VI II. пе ша диј ског пу ка пот пис Ма шек.
Ко ман дан ту IV. жан дар ме риј ског пу ка
Уста шком сто же ру348 у Ту зли 

Пре вод: Тин то, Оси јек, III. 3. 42.

348 Шта бу. У не мач ком пре во ду је за др жан хр ват ски на зив за штаб.
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Бр. 64

ШЕФ ОПЕ РА ТИВ НЕ ГРУ ПЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У СА РА ЈЕ ВУ ИЗ ВЕ ШТА ВА 
ЗА ПО ВЕД НИ КА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ 17. ФЕ БРУ А РА 1942. О 
НО ВОМ ТА ЛА СУ ТЕ РО РА НАД СР БИ МА И O СЛА ЊУ У ЛО ГОР 
ЈА СЕ НО ВАЦ.349

Уста шки те рор350

Пре пис.

За по вед ник По ли ци је без бед но сти Са ра је во, 17. 2. 1942.
и Слу жбе без бед но сти
Опе ра тив на ко ман да Са ра је во.

За
За по вед ни ка По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
Бе о град.

Пред мет: Нов та лас те ро ра про тив Ср ба.

Под из го во ром на вод ног ко му ни стич ког де ло ва ња, про те клих 
не де ља су по но во ухап ше ни број ни пра во слав ци. Је дан део њих је б е з 
са слу ша ња од мах оте ран у ло гор Ја се но вац. У ра зним по је ди нач ним 
слу ча је ви ма смо са овог ме ста упо зо ра ва ли ше фа по ли ци је на ње го ве 
по гре шне од лу ке као и на њи хо во по врат но де ло ва ње на ста нов ни штво. 
Он не ма нео п ход но раз у ме ва ње за оправ да не при го во ре од стра не 
не мач ких слу жби. –

У овом сми слу по но во се упу ћу је на из ве штај о Ди рек ци ји по ли
ци је у Са ра је ву од 27. 1. 42.

Уста ше у по след ње вре ме, а на ро чи то на кон што им је по ве ре но 
снаб де ва ње ста нов ни штва основ ним жи вот ним на мир ни ца ма, по но
во по ка зу ју сна жну скло ност ка то ме да ис ка ле сво ју же љу за осве том 
над Ср би ма. При ту жбе о пљач ка њу сли ва ју се са раз ли чи тих стра на. 
За да так снаб де ва ња по на ло гу др жа ве они схва та ју са мо као на лог за 

349 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 146. Ви де ти до ку мен та број 31. и 32. у овој књи зи.
350 Ру ко пи сна за бе ле шка.
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снаб де ва ње за се бе са ме. Њи хо во по сту па ње при ли ком кон тро ли са ња 
же ле знич ких ком по зи ци ја и на же ле знич ким ста ни ца ма че сто је ве о ма 
бру тал но и крат ко ви до и све је дру го са мо не при ме ре но, да се ме ђу 
ста нов ни штвом про бу ди осе ћа ње да се ов де озбиљ но те жи ре ду на 
под руч ју снаб де ва ња. –

У при ло гу је је дан про глас „Уста ша” Ср би ма из Ко њи ца и око ли не 
и је дан став о то ме од стра не јед ног ло јал ног пра во слав ца.

Пот пи сан Др. Хајн рих351

ССма јор

За тач ност пре пи са
Мар шал
кан це ла риј ски слу жбе ник

351 Др Ал фред Хајн рих (He in rich), шеф Опе ра тив не ко ман де По ли ци је без бед
но сти и Слу жбе без бед но сти (Ein sat zkom man do Si poSD ) Са ра је во, под ре ђен За по
вед ни ку по ли ци је у Бе о гра ду (Ср би ји).
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Бр. 65

КО МЕ САР ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ МАК СИ МО ВИЋ 2. МАР ТА 1942. ДО
СТА ВЉА ССМА ЈО РУ ВАЈН МА НУ ЗА ПИ СНИК У ВЕ ЗИ СА ОД
ВО ЂЕ ЊЕМ РАТ НОГ ЗА РО БЉЕ НИ КА ЂОР ЂА ЧА ЛИ ЋА У ЛО ГО РЕ 
ГО СПИЋ И ЈА СЕ НО ВАЦ.352

ИЗ ВАН РЕД НИ ОПУ НО МО ЋЕ НИ
КО МЕ САР
ЗА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТУ
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА
Nr. 5705
Бе о град, 2 III 1942

КА БИ НЕТ LA/I
Пред мет: На сил но од во ђе ње

не мач ког рат ног за ро бље ни ка
ЧА ЛИЋ ЂОР ЂА у кон цен тра ци о не
ло го ре Го спић и Ја се но вац.

Ве о ма по што ва ни го спо ди не Ко ме са ру!

У при ло гу Вам до ста вљам пре вод за пи сни ка у пред ме ту ЧА ЛИЋ 
ЂОР ЂА, слу жбе ни ка град ске по ли ци је у Ву ко ва ру, ко јег су уста ше, чим 
је из не мач ког за ро бље ни штва до шао на од су ство, као Ср би на за ро
би ле и од ве ле у кон цен тра ци о ни ло гор, пр во у Го спић, а за тим у Ја се
но вац. До да нас је о ње му из о ста ла сва ка ин фор ма ци ја, та ко да оста је 
бо ја зан да су га уста ше у ло го ру уби ле.

Имам част, ве о ма по што ва ни го спо ди не Ко ме са ру, да нај по ни зни
је за мо лим, да бу де те љу ба зни да се за у зме те за овај слу чај и да ме о 
то ме оба ве сти те.

352 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 189.
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Уз нај ве ћу за хвал ност за Ва шу пле ме ни ту су сре тљи вост, пот пи
су јем се са из ра зи ма нај ду бљег по што ва ња

ИЗ ВАН РЕД НИ КО МЕ САР:
ТО МА МАК СИ МО ВИЋ
То ма Мак си мо вић с. р.

1 при лог
353

Го спо ди ну
Др. Вајн ма ну,
ССма јор и Ко ме сар за пре се ља ва ње
Бе о град 

353 Окру гли пе чат Ко ме са ри ја та за из бе гли це.
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Бр. 66

ЗА ПИ СНИК СА ИЗ ЈА ВОМ ДУ ША НА ЧА ЛИ ЋА У КО МЕ СА РИ ЈА ТУ 
ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ 26. ФЕ БРУ А РА 1942, ПРЕ МА КО ЈОЈ ЈЕ ЊЕ ГОВ БРАТ 
ПО ПО ВРАТ КУ ИЗ РАТ НОГ ЗА ТРО БЉЕ НИ ШТВА У НЕ МАЧ КОЈ СА 
ОСТА ЛИМ ОФИ ЦИ РИ МА ОД ВЕ ДЕН У ЛО ГОР ГО СПИЋ, А ЗА ТИМ 
У ЈА СЕ НО ВАЦ.354

З А П И С Н И К

од 26. фе бру а ра 1942

са чи њен у Из ван ред ном ко ме са ри ја ту за за шти ту из бе гли ца  
и пре се ља ва ње у Бе о гра ду.

Пред на ма сто ји ЧА ЛИЋ ДУ ШАН, из бе гли ца из Ву ко ва ра, на ста њен 
у Бе о гра ду, Ју жни бу ле вар 8, и из ја вљу је:

Мој брат, ЧА ЛИЋ ЂОР ЂЕ, слу жбе ник град ске по ли ци је у Ву ко ва
ру, био је, у апри лу 1941 као ре зер вни офи цир, ухап шен од стра не не
мач ког Вер мах та и од ве ден за Не мач ку. У ју лу 1941 се, за јед но са оста лим 
офи ци ри ма из Хр ват ске, вра тио на траг из Не мач ке, али је од стра не 
уста ша од ве ден у кон цен тра ци о ни ло гор у Го спи ћу а за тим у Ја се новцу.

Од овог вре ме на ни сам до био ни од Ђор ђа а ни од хр ват ских вла сти 
би ло ка кав из ве штај, и пот пу но сам уве рен да су га уста ше уби ле.

С об зи ром на то да је мој брат као ре зер вни офи цир ухап шен од 
стра не не мач ких вој них вла сти, тре ба га као та квог и на кон по врат ка 
из Не мач ке тре ти ра ти као не мач ког рат ног за ро бље ни ка, те сам ми шље
ња, да уста ше не ма ју ни ка кво пра во да са мо јим бра том по сту па ју на 
је дан та кав на чин, а по себ но што се он на ла зи на од су ству.

Мо лим да се овај до га ђај ис пи та и да се о ре зул та ти ма ово га оба
ве сте над ле жни срп ски ор га ни вла сти.

Са слу шао и ове рио: Ча лић Ду шан, m. p.
Ђу ра Ј. Ро дић, m. p. 

За пи сни чар:
Д. Ву ја чић, m. p. 

354 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 190.
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Бр. 67 

KОМЕСАР ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ МАKСИМОВИЋ 2. МАР ТА 1942. ДО
СТА ВЉА ССМА ЈО РУ ВАЈН МА НУ ЗАПИСНИK У ВЕ ЗИ СА ОД
ВО ЂЕ ЊЕМ РАТ НОГ ЗАРОБЉЕНИKА ВА СЕ МА ТИ ЈА ШЕ ВИ ЋА У 
ЛО ГОР ЈА СЕ НО ВАЦ.355

ИЗ ВАН РЕД НИ ОПУ НО МО ЋЕ НИ
КО МЕ САР
ЗА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТУ
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА

Nr. 5706
Бе о град, 2 III 1942
Ка би нет LA/I
Пред мет: На сил но од во ђе ње 

не мач ког рат ног за ро бље ни ка
МА ТИ ЈА ШЕ ВИЋ ВА СЕ у кон цен тра ци о ни
ло гор Ја се но вац.

Ве о ма по што ва ни го спо ди не Kомесару,

У при ло гу Вам до ста вљам пре вод за пи сни ка у пред ме ту МА ТИ
ЈА ШЕ ВИЋ ВА СЕ, учи те ља из Ла ти на код Пља шког,356 ко јег су уста ше, 
чим је из не мач ког за ро бље ни штва до шао на од су ство, као Ср би на 
ухап си ле у За гре бу и од ве ле га у кон цен тра ци о ни ло гор у Ја се но вац. 
До да нас је о ње му из о ста ла сва ка ин фор ма ци ја, та ко да оста је бо ја зан 
да су га уста ше у ло го ру уби ле.

Упу ћу јем Вам, ве о ма по што ва ни го спо ди не Kомесару, нај по ни
зни ју мол бу, да бу де те љу ба зни да се за у зме те за овај слу чај, и да ме о 
то ме оба ве сти те.

355 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 191.
356 Пла шки.
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Уз нај ве ћу за хвал ност за Ва шу до бро ту, пот пи су јем се са из ра зи ма 
нај ду бљег по што ва ња

ИЗ ВАН РЕД НИ KОМЕСАР:
ТО МА МАKСИМОВИЋ
То ма Мак си мо вић с. р.

1 при лог 357

Го спо ди ну
Др. Вајн ма ну,
ССма јор и Ко ме сар за пре се ља ва ње
Бе о град

357 Окру гли пе чат Ко ме са ри ја та за из бе гли це.
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Бр. 68

ЗА ПИ СНИК СА ИЗ ЈА ВОМ ЈО ВА НА РА ЈА ЧИ ЋА У КО МЕ СА РИ ЈА ТУ 
ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ 26. ФЕ БРУ А РА 1942. ПРЕ МА КО ЈОЈ ЈЕ ЊЕ ГОВ РО ЂАК 
ВА СО МА ТИ ЈА ШЕ ВИЋ ПО ПО ВРАТ КУ ИЗ РАТ НОГ ЗА РО БЉЕ НИ
ШТВА У НЕ МАЧ КОЈ СА ОСТА ЛИМ ОФИ ЦИ РИ МА ОДВЕ ДЕН У 
ЛО ГОР ЈА СЕ НО ВАЦ.358

З А П И С Н И К
од 26. фе бру а ра 1942

са ста вљен у Из ван ред ном ко ме са ри ја ту за 
за шти ту из бе гли ца и пре се ље ни ка у Бе о гра ду.

Пред на ма сто ји РА ЈА ЧИЋ ЈО ВАН, про то је реј из Хр ват ске Ко стајни
це, са да из бе гли ца у Бе о гра ду, на ста њен у Кра јин ској 18, и из ја вљу је:

Мој ро ђак, Ма ти ја ше вић Ва со, учи тељ из Ла ти на код Пља шког,359 
округ Огу лин, у апри лу ме се цу је као ре зер вни офи цир за ро бљен и 
од ве ден за Не мач ку. У ју лу 1941 ме ђу оста лим офи ци ри ма из Хр ват ске 
и он се вра тио на траг из Не мач ке, али су га уста ше као Ср би на ухап силе 
у За гре бу и од ве ле у кон цен тра ци о ни ло гор у Ја се но вац. Од овог до ба 
о ње му уоп ште ни сам до био ни ка кву вест, а по све сам ми шље ња да су 
га уста ше уби ле у ло го ру.

С об зи ром на то да се он на кон по врат ка из Не мач ке тре ти ра као 
не мач ки рат ни за ро бље ник, ми шље ња сам да хр ват ске вла сти ни су 
има ле ни ка квог пра ва да са њим на та ко бру та лан на чин по сту па ју. Као 
не мач ки рат ни за ро бље ник он се на ла зио на од су ству, због че га мо лим 
да се овај слу чај ис пи та.

Са слу шао и ове рио: Про то је реј Јо ван Ра ја чић m. p. 
Ђу ра Ј. Ро дић m. p. 

За пи сни чар:
Д. Ву ја чић, m. p. 

358 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 192.
359 Пла шки.
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Бр. 69

ПРЕ МА ИЗ ВЕ ШТА ЈУ КО МАН ДАН ТА ЖАН ДАР МЕ РИ ЈЕ ОД 3. МАР
ТА 1942. УСТА ШЕ ИЗ СРЕ МА СУ ПРЕ БИ ЛЕ ФЕ РЕНЦ ЈА КО БА И 
ПРИ СИ ЉА ВА ЈУ СР БЕ ДА ПРЕ ЂУ У РИ МО КА ТО ЛИЧ КУ ВЕ РУ.360 

Уста шки те рор361

Пре пис.

Ко ман дант жан дар ме ри је је под нео из ве штај Ми ни стар ству уну
тра шњих по сло ва, пре ма ко јем су, ка ко је он са знао из по у зда ног из во ра, 
уста ше пре би ле пот пред сед ни ка оп шти не Ста ри Слан ка мен (Срем) 
Фе ренц Ја ко ба, а жан дар ме риј ски на ред ник, Ми ле Су тић, га је узео у 
за шти ту (Фе ренц Ја ко ба), због че га је, ме ђу тим, по ка зни пре ме штен у 
Бо сну. Ни је дан од ових уста ша ни је био ка жњен. Да ље се на во ди у овом 
из ве шта ју, да су уста ше у Сре му од Ср ба зах те ва ле пи са на уве ре ња да 
ће они до бро вољ но пре ћи у ка то лич ку ве ру. Усме но се, ме ђу тим, пре ти 
Ср би ма, да ће, ако не бу ду пре шли у ка то лич ку ве ру, би ти од ве де ни у 
ло гор. Мо ли се да се о овим до га ђа ји ма оба ве сте не мач ке вла сти.

За тач ност пре пи са
Мар шал
кан це ла риј ски слу жбе ник 

3. 3. 42.362

360 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 193.
361 Ру ко пи сна за бе ле шка.
362 Исто.
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Бр. 70

ПРИ ЈА ВА ГО СПА ВЕ ЏУ ВИЋ ИЗ КО ЛИ МЕ РА ЖАН ДАР МЕ РИЈ СКОЈ 
СТА НИ ЦИ У ТУ ЗЛИ 7. МАР ТА 1942. ДА ЈОЈ ЈЕ ЛЕ ГИ ЈА ПОТ ПУ НО 
ОПЉАЧ КА ЛА КУ ЋУ, ДА ЈЕ СА ДЕ ЦОМ ИЗ БЕ ГЛА У СИ МИН ХАН 
И ДА НЕ МА СРЕД СТВА ЗА ЖИ ВОТ.363 

ГО СПА ВА, су пру га Ми хај ла Џу ви ћа, 364 Ту зла 10. 4. 1942.365

ко ји се на ла зи у Ње мач ком за ро бље ни штву 
у Ње мач кој из Ко ли ми ра [Колимер], Оп ћи на:
Гор [ња] Ту зла, Ко тар: Ту зла, Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска.
ПРИ ЈА ВЉУ ЈЕ по чи ње ну ште ту по ле ги ја ма.–

У Ту зли, 7. ожуј ка366 1942. го ди не
P. n.

О Р У Ж Н И Ч К О Ј  П О С Т А Ј И
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске

Т у з л а.

На 2. трав ња 1942. го ди не на и шла је кроз на ше се ло ле ги ја и од мах 
су по че ли пу ца ти и уби ја ти се ља не, а том при ли ком би ло је дво је мо јих 
дје це: Ђор ђо, 12 го ди на стар и Зор ка 16 го ди на ста ра и чу ва ли су мо ја 
го ве да, а кад то опа зи ли ра зу мљи во не куд су по бје гли, а ле ги ја је по гра
би ла мо ја го ве да тј. два во ла у вр јед но сти од  :....................15.000. Ку на
Дви је кра ве у вр јед но сти од:........................................................15.000. Ку на
Јед ну ју ни цу ста ру 2. го ди не у вр јед но сти од:.........................3.000. Ку на
Осам ко ко шки, по 200. Кн. укуп на вр јед ност од:...................1.600. Ку на
Дви је ту ке367 по 300. Кн. у укуп ној вред но сти од:.....................600. Ку на
Зо би шест ме та ра по 1.100. Кн. у укуп ној вр јед но сти од:......6.600. Ку на
Је дан ме тар пше ни це, по 5.000. Кн.............................................5.000. Ку на
Гра ха 60. ки ло гра ма по 35. н. у укуп ној вр јед но сти од:........2.100. Ку на
Је дан ме тар кром пи ра, у вред но сти од:.....................................1.400. Ку на

363 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 279, ори ги нал на хр ват ском; АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 277–278, 
ко пи ја пре во да на не мач ки.

364 Не раз ре ше на скра ће ни ца.
365 Ру ко пи сна за бе ле шка.
366 Тре ба: трав ња, од но сно апри ла; та ко је и у не мач ком пре во ду.
367 Ћур ке.
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Јај ца 80. ко ма да по 5. Ку на у укуп ној вр јед но сти од:................400. Ку на
Дви је по ња ве, у вр јед но сти од :/ :дво стру ке:/ ла не не:...........1.000. Ку на
Пет ја сту ка по лу ву не них по 200. Кн. вред ност укуп на:......1.000. Ку на
Два на ест па ри ве ша му шког и жен ског раз не ве ли чи не:......4.000. Ку на
Осам ме та ра бе за бо ље врст/ :убје ле :/ по 300. Кн. 
вред ност укуп на:...............................................................................2.400. Ку на
Ко стрет них вре ћа 2. ко ма да но ве,/ :ве ли ког фор ма та :/......1.500. Ку на
Јед не би са ге ко стрет не, у вред но сти од:.......................................600. Ку на
Дви је тор бе ко стрет не, но ва и дру га по лов на у вр јед но сти:....150. Ку на
Пре гја од ла на и ву не ног пле ти ва 2. клгр.а и пре гје исто 
у вред но сти од:...................................................................................1.200. Ку на
Је дан фер мен од ша ја ка у вред но сти од:........................................500. Ку на
Строск (слам ња че) 3 ко ма да по: 100. Кн:......................................300. Ку на
Ла во ра 3. ко ма да у вр јед но сти од ...................................................200. Ку на
Три лам пе га сне, 2. са та и оста лог кућ ног по су ђа ра зног 
у вр јед но сти:........................................................................................5.000. Ку на
Ра ки је 20. ли та ра по 100. Кн. у укуп ној вр јед но сти од:........2.000. Ку на
Је дан плуг и ко ли ца у вред но сти од:...........................................1.500. Ку на
Јед на во луј ска ко ла др ве на око ва на у вред но сти од:............2.000. Ку на

____________________________________
по ру ши ли 1. шпо рет /штед њак/ и 4. про зо ра, укуп на 
вред ност од:.........................................................................................2.000. Ку на

Су ма:............. 92.550. Ку на
(Сло вом Де ве де сет дви је ти су ће пет сто ти на пе де сет ку на:)

Имадем пе те ро дје це ко ји смо оста ли без ни гдје ни шта у пра зној и 
ору ше ној ку ћи, ра ди то га сам би ла при си ље на на ста ни ти се у Си мин ха ну.368

На осно ву то га под но си ову
П Р И ЈА В У.

И мо лим да бла го и зво ли те по сту пи ти по про пи си ма Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске. И из ја вљу јем да је мој су пруг за ро бљен у Ње мач ком 
за ро бље ни штву.

За дом спрем на
т.ј. Го спа ва Џу вић.369

368 Си мин Хан.
369 Оти сак пал ца уме сто пот пи са.
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Бр. 71

ПРИ ЈА ВА ЈО ВЕ ЏУ ВИ ЋА ИЗ КО ЛИ МЕ РА ЖАН ДАР МЕ РИЈ СКОЈ 
СТА НИ ЦИ У ТУ ЗЛИ 7. МАР ТА 1942. ДА МУ ЈЕ ЛЕ ГИ ЈА У ТРИ 
НА ВРА ТА СВЕ ОПЉАЧ КА ЛА, ДА ЈЕ СА ПО РО ДИ ЦОМ ИЗ БЕ ГАО 
У СИ МИН ХАН И ДА НЕ МА СРЕД СТВА ЗА ЖИ ВОТ.370

ЏУ ВИЋ ЈО ВО, пок. Жив ка из Ко ли ме ра 371 Ту зла
Оп ћи на: Гор.[ња] Ту зла, Ко тар: Ту зла, Не за ви сна 10. 4. 42.372

Др жа ва Хр ват ска. –
ПРИ ЈА ВЉУ ЈЕМ по чи ње ну ми ште ту по
ле ги ји.

У Ту зли, 7. ожуј ка 1942. го ди не
P. n.

О Р У Ж Н И Ч К О Ј  П О С Т А Ј И
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске

Т у з л а .
При је два мје се ца је на и шла ле ги ја у на ше се ло и ме не је ра ни ла из 

пу шке у врат, и том при ли ком је на мо је га вла сти тог ко ња на то ва ри ла 
ме тар ку ку ру зна бра шна, ко је сам ја са млио за сво ју вла сти ту по тре бу, 
и 20. ки ло гра ма пше нич на бра шна, и три ко стрет не вре ће, јед ну кра ву 
у вр јед но сти од 6.000. ку на, а коњ у вр јед но сти од ку на 4000. а ку ку ру
зно бра шно у вр јед но сти од: 2000. ку на, и пше нич но бра шно у вр јед но
сти од 900 ку на, 9 ко ма да ја сту ка но вих из ве зе них у вр јед но сти од 2700. 
ку на, је дан ту кац, у вр јед но сти од: 400 ку на, и је дан жен ски шал у 
вр јед но сти од: 500. ку на, те је дан ли тар га са у вр јед но сти од: 15. ку на. 
и ово је све ле ги ја по ку пи ла и од ни је ла и оће ра ла са со бом . 

У УКУП НОЈ ВР ЈЕД НО СТИ ОД: КУ НА: 16.515.
На кон мје сец да на на и шла је опет ле ги ја та ко ђер кроз на ше се ло и 

од у зе ли су сле де ће: 30. ар ши на сук на по 300. Ку на, у укуп ној вр јед но
сти од:...................................................................................................9.000. ку на
Је дан из ра бљен гуњ, у вр јед но сти од:.........................................1.300. ку на
Тро је жен ске опан ке, у вр јед но сти од 300. кн:...........................900. ку на

370 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 287, ори ги нал на хр ват ском; АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 285–286; 
ко пи ја пре ве де на на не мач ки.

371 Не раз ре ше на скра ће ни ца.
372 Ру ко пи сна за бе ле шка.
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Осам па ри ву не них ча ра па по 300. Кн:......................................2.400. ку на
Шест па ри ве ша му шких у вр јед но сти од:................................7.000. Ку на
и жен ских.............................................................................................
20. ки ло гра ма пше нич на бра шна по 50 Кн. и жа ка: 50. Кн:...1.050. Ку на

На 2. трав ња 1942. го ди не на и шли су по тре ћи пут опет на ше се ло, 
од у зе ли су ми дви је кра ве у вр јед но сти од:............................15.000. ку на
Зо би 4. ме тра по 1.100. Кн. укуп на вр јед ност:........................4.400. Ку на
Је дан ме тар пше ни це, у вр јед но сти од:......................................5.000. Ку на
Ку ку ру за 5. ме та ра по 3.000. Кн. укуп на вр јед ност од:......15.000. Ку на
Гра ха 30. ки ло гра ма, по 35. Кн. укуп на вр јед ност од:.........1.050. Ку на
Шест ко ма да ко ко шки, по 200. Кн. укуп на врјд ност:............1.200. Ку на
По ру шен је дан шпо рет (штед њак) и 3. про зо ра, укуп на вр:...2.000. Ку на


СУ МА..........................81.815. Ку на


(Сло ви ма осам де сет јед на ти су ћа осам сто пет на ест ку на:)

Има дем ДЕ СЕ ТЕ РО по ро дич них чла но ва, ко ји смо оста ли без ни
гдје ни шта у пра зној и ору ше ној ку ћи, и још уз то и ра њен, а стар сам 
57. (пе де сет се дам) го ди на и не спо со бан за при вре ду био сам при си љен 
на ста ни ти се до даљ ње га у Си мин хан. ДО ЧИМ, је дан мој син је за ро
бљен у Ње мач ком за ро вље ни штву, а дру ги ра ди као рад ник у Др жав ном 
руд ни ку у Кре ки.–

На осно ву то га под но си мо ову 

П Р И Ј А В У:
И мо лим да бла го и зво ли те по сту пи ти по про пи си ма Не за ви сне 

Др жа ве Хр ват ске. –
А из ја вљу јем: да ни сам ја ни ти ни мо ја по ро ди ца ни смо би ли у 

ни ка квој у оп ће ор га ни за ци ји. – У чет ни ци ма и ко му ни сти ма не мам 
ни ко га од мо је по ро ди це, јер сам из бје гао с по ро ди цом од истих.

За дом спрем ни
т. ј. Јо во Џу вић.373

373 Оти сак пал ца уме сто пот пи са.
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Бр. 72

ШЕФ ОПЕ РА ТИВ НЕ КО МАН ДЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У ЗА ГРЕ БУ ОД ГО ВА РА 
ССМА ЈО РУ ВАЈН МА НУ 18. МАР ТА 1942. ПО ВО ДОМ ИЗ ВЕ ШТА ЈА 
ПРЕД СЕД НИ КА ВЛА ДЕ НЕ ДИ ЋА О ЗВЕР СТВИ МА У ХР ВАТ СКОЈ.374

ШЕФ ОПЕ РА ТИВ НЕ ГРУ ПЕ
ПО ЛИ ЦИ ЈЕ БЕЗ БЕД НО СТИ И 
СЛУ ЖБЕ БЕЗ БЕД НО СТИ
ОПЕ РА ТИВ НА КО МАН ДА 
ЗА ГРЕБ За греб, 18. март 1942.
 Ту шка нац 18
B. Nr. 104/42 Schu/Fe. Тел. 23333

По ли ци ја без бед но сти и Слу жба без бед но сти
Бе о град

23. III. 1942
Ре фе рат: VB375

ПО ВЕР ЉИ ВО

За
За по вед ни ка По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
на ру ке ССма јо ру Др. Вај на ма ну
Бе о град.

Пред мет: Из ве штај пред сед ни ка вла де Не ди ћа За по вед ни ку у Ср би ји 
– Звер ства у Хр ват ској, од но сно хр ват ска звер ства у срп ским 
се ли ма.

Ве за: До пис Опу но мо ће ног ко ман ду ју ћег ге не ра ла у Ср би ји, Управ ни 
штаб, Днев. No. 206/41 VB Ma од 6. 1. 42. и Днев. Nr. 212/41 
Др. Вај./Ма од 5. I. 42. и Бе о град ски до пис B. Nr. 7587/41 од 
9. 12. 41Гу став IV B. Nr. 7587/41 од 16. I. 42, – К IV B. Nr. 
7587/41 од 18. II. 42, та мо шњи FS 1058 од 10. III. 42114 B. Nr. 
7587/41 и ов да шњи до пис 1396/41 од 11. III. 42.

374 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 205. Ви де ти и до ку мен та број 22, 23, 24. и 25. у овој књи зи.
375 При јем ни пе чат. VB је би ла слу жбе на озна ка ССма јо ра Вајн ма на.
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При ло га:  1.376

На кон спро ве де них про ве ра за пи сни ка ко ји су при ло же ни у При
ло гу, мо гло се уста но ви ти да на во ди од го ва ра ју чи ње ни ца ма. Пре вод 
ко ји се при ла же у При ло гу, а ко ји се од но си на на пад чет ни ка на Ко рај, 
ко ји је сре ска власт у Би је љи ни до ста ви ла Рав на тељ ству за јав ни ред 
и си гур ност у За гре бу, до ста вља се ра ди при ма ња к зна њу.

За тач ност: Шеф Опе ра тив не ко ман де
ССпо руч ник377 За греб
 пот пи сан Бајз нер
 ССма јор

376 При лог овом до ку мен ту је до ку мент број 17 у овој књи зи, из ве штај сре ске 
вла сти у Би је љи ни од 29. но вем бра 1941. о на па ду чет ни ка на Ко рај.

377 Не чит ко.
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Бр. 73

ПРЕ МА ИЗ ВЕ ШТА ЈУ ОД 14. АПРИ ЛА 1942. УСТА ШЕ СУ У ВО ЋИНУ 
СТРЕ ЉА ЛЕ СРП СКЕ ЂА КЕ, ШУ МЕ СУ ПУ НЕ ИЗ БЕ ГЛИХ СР БА И 
КО МУ НИ СТА, ИМА И ХР ВАТ СКИХ ДЕ ЗЕР ТЕ РА, НЕ МА ШУМ СКИХ 
РАД НИ КА.378

III A У ак та Уста шка звер ства379

14. IV. 1942.

Пред мет: Уста нич ко под руч је Сла во ни ја.

Уста ше су ушле у школ ску згра ду у Во чи ну380 и из учи о ни це од веле 
срп ску де цу, а за тим су их стре ља ли.

Шу ме фир ме Гут ман381 пу не су из бе гли ца, ко је се мо гу сре сти у 
ма њим и ве ћим гру па ма. Нај ве ћим де лом су то Ср би и ко му ни сти. 
Та ко ђе се мо гу сре сти и де зер те ри хр ват ских до мо бра на. Ка ко 1 VM382 
из Бе ли шча383 са оп шта ва, за шум ске ра до ве се ни је при ја вио ни је дан 
рад ник.

мм

378 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 289.
379 Ру ко пи сне забе ле шке; не ја сна реч и па раф.
380 Во ћин.
381 Gut tmann.
382 По ве ре ник (Ver tra u ers mann, скра ће но VM).
383 Бе ли шће.
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Бр. 74

ПРЕ МА ИЗ ВЕ ШТА ЈУ ПО ВЕ РЕ НИ КА ОД 9. МА ЈА 1942, СР БИ У СЛА
ВО НИ ЈИ СУ ИЗ ЛО ЖЕ НИ УСТА ШКИМ ЗВЕР СТВИ МА И НА СИЛ
НОМ ПО КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊУ ПА СУ ИЗ БЕ ГЛИ У ПЛА НИ НЕ, ХРВА ТИ 
МА СОВ НО ДЕ ЗЕР ТИ РА ЈУ, БИ ЋЕ ДО ВЕ ДЕ НЕ МА ЂАР СКЕ ТРУ ПЕ, 
А ИТА ЛИ ЈАН СКЕ СУ ВЕЋ УПУ ЋЕ НЕ У ОСИ ЈЕК.384 

III C  Пре ве сти 1+2   WV L III385

Ср би из Сла во ни је би ли су при си ље ни да се пред уста шким звер
стви ма по ву ку на Па пук, Крн ди ју и дру ге пла ни не да би на тај на чин 
са чу ва ли го ле жи во те. Упо ре до са тим не чу ве ним звер стви ма вр ше но 
је и на сил но по ка то ли че ње срп ских ма са та ко да су це ли кра је ви би ли 
при ну ђе ни да на пу сте ве ру сво јих ота ца. Овај про цес по чео је са осни
ва њем Не за ви сне др жа ве Хр ват ске те је и са да у то ку.

Хр ват ски еле мен ти из тих кра је ва др жа ли су се па сив но и ни су ни 
по ку ша ва ли да узму у за шти ту Ср бе са ко ји ма су у при ја тељ ству жи
ве ли ве ко ви ма.

Ме ђу тим ка да су хр ват ске вој не вла сти по че ле да по зи ва ју до мо
бран це и упу ћу ју их на раз не вој не слу жбе – та хр ват ска ма са – ко ја је 
го ди на ма од сво јих во де ћих лич но сти од га ја на у анар хи стич ном ду ху 
по че ла је да бе га у шу ме та ко да су по је ди ни кра је ви око Сла тин ског 
Дре нов ца, Ора хо ви це, По драв ске Сла ти не, Сла вон ске По же ге итд. 
пу ни Хр ва та – вој них бе гу на ца.

Хр ват ске по ли тич ке вла сти из гу би ле су кон тро лу над тим кра је
ви ма те ни су у ста њу да спре че ис па де „зе ле ног ка дро ва ца”.386 По зна то 
је да су у по је ди ним ме сти ма спа ље не оп штин ске згра де итд.

У ци љу за во ђе ња ре да и по врат ка нор мал ном жи во ту има ле су 
до ћи у Оси јек и оста ле кра је ве Сла во ни је ма ђар ске тру пе, ме ђу тим, 
об зи ром на по сто је ће не су гла си це и не тр пе љи вост из ме ђу Ма ђа ра и 
Хр ва та оне мо гу ћен је до ла зак ма ђар ских тру па. Го во ри се да су во де ће 

384 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 518, ори ги нал на срп ском, ћи ри ли цом; АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 
516–517, ко пи ја пре ве де на на не мач ки.

385 Ру ко пи сне озна ке да се до ку мент пре ве де, об ра ди у оде ље њу III C, за ру ко
во ди о ца L (скра ће но од ру ко во ди лац, Le i ter) тре ћег Оде ље ња уста но ве За по вед ни ка 
по ли ци је (BdS) у Београду.

386 Зе ле но ка дров ци.
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лич но сти уста шког по кре та из Сла во ни је сма тра ле да би мо гло до ћи 
до отво ре ног ору жа ног су ко ба са тим ма ђар ским тру па ма, уко ли ко би 
Ма ђа ри по ку ша ли да вр ше би ло ка кву по ли циј ску власт на те ри то ри ји 
Хр ват ске. Ме ђу тим ка ко хр ват ске вој не и ци вил не вла сти ни су у ста њу 
да за ве ду ред у Сла во ни ји тo су пре не ко ли ко да на упу ће не у Ос јек 
та ли јан ске тру пе ко је ће план ском ак ци јом обез бе ди ти мир и ред у тој 
по кра ји ни.

9. V. 942.387

B 700–701388

387 Да тум ру ко пи сом на не мач ком пре во ду.
388 Ши фро ва но име по ве ре ни ка.
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Бр. 75

КО МЕ САР ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ МАК СИ МО ВИЋ ДО СТА ВЉА 27. МАР ТА 
1942. ССМА ЈО РУ ВАЈН МА НУ ПИ СМО ЈЕД НОГ ХР ВА ТА ЗА ГРЕ
БАЧ КОМ НАД БИ СКУ ПУ СТЕ ПИН ЦУ.389

ИЗ ВАН РЕД НИ ОПУ НО МО ЋЕ НИ
КО МЕ САР
ЗА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТУ
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА
Res. Nr. 51/1942
Бе о град, 26 март 1942 По ли ци ја без бед но сти и Слу жба без бед но сти
 Бе о град.
 27. III. 1942 
 Ре фе рат VB390

КА БИ НЕТ LA/I
Пред мет: Пи смо јед ног Хр ва та Др. Сте пин цу.

По што ва ни го спо ди не Ко ме са ру!

До шли смо у по сед јед не ко пи је пи сма из пе ра јед ног Хр ва та упу
ће ног за гре бач ком над би ску пу го спо ди ну др Сте пин цу, те имам част 
да Вам за рад Ва ше ин фор ма ци је, до ста вим пре вод овог пи сма.

Пре по ру чу ју ћи се ду бо ко, пот пи су јем се

са осо би тим ува жа ва њем

ИЗ ВАН РЕД НИ КО МЕ САР
ТО МА МАК СИ МО ВИЋ
То ма Мак си мо вић с. р.

389 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 217.
390 При јем ни пе чат; слу жбе на озна ка Вајн ма на.
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1 При лог
391

Го спо ди ну
Др. Вајн ма ну,
ССма јор и Ко ме сар за пре се ља ва ње
Бе о град

391 Окру гли пе чат Ко ме са ри ја та за из бе гли це.
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Бр. 76

ПРЕ ВОД ПИ СМА ЈЕД НОГ ХР ВА ТА, УПУ ЋЕ НОГ ИЗ ЗЕ МУ НА 
8. ФЕ БРУ А РА 1942. ЗА ГРЕ БАЧ КОМ НАД БИ СКУ ПУ СТЕ ПИН ЦУ.392

Го спо дин
Др. Алој зи је Сте пи нац, над би скуп393

З а г р е б

Ове ре до ве Вам упу ћу јем као чо век чо ве ку, као хри шћа нин хри
шћа ни ну! Ме се ци ма се од лу чу јем на ово све у оче ки ва њу пу ном на де 
да ће ужа сним ве сти ма из Хр ват ске сад за и ста до ћи крај те да бих се 
мо гао са бра ти и мир но пи са ти.

Већ це лих 10 ме се ци се Ср би на нај у жа сни ји на чин зло ста вља ју и 
уби ја ју, њи хо ва до бра ко ја вре де ми ли јар де се уни шта ва ју, стид, огор
че ност и срџ ба на ли цу су сва ког ча сног Хр ва та!

Са уби стви ма Ср ба от по че ло се у пр вом пе ри о ду осни ва ња убо ге 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске (Го спић, Гли на, Гу до вац, Бо сан ка Кра ји
на, итд.), ко ја без ика квог пре ки да тра ју и да нас.

Сва стра хо та ни је са мо у уби стви ма. Стар ци, же не и де ца се риј ски 
се пр во ужа сно зло ста вља ју а за тим се уби ја ју. Ови не ду жни Ср би ек се
ри ма су при ки ва ни на па ње ве, ва тре ни је зи ци су оба ви ја ли њи хо ве 
го ле гру ди, жи ви су пе че ни и спа ље ни у сво јим до мо ви ма и цр ква ма, 

392 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 218–219.
393 Ви де ти: Lj. Bo ban, Hr vat ska u ar hi vi ma iz bje glič ke vla de, Za greb: Glo bus, 1986, 

284–303; M. Bu la jić, Mi si ja Va ti ka na u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj. ’Po li ti ka Ste pi nac’ 
raz bi ja nja ju go slo ven ske dr ža ve i po ka to li ča va nja pra vo slav nih Sr ba po ci je nu ge no ci da; 
stva ra nje Ci vi tas Dei – An te mu ra le Chri sti a ni ta tis, оде љак „Kon tro ver ze u ve zi s pi smom 
biv šeg mi ni stra dr Pr vi sla va Gri zo go na nad bi sku pu Ste pin cu o od go vor no sti hi je rar hi je 
Ka to lič ke cr kve za us taš ke zlo či ne ge no ci da nad pra vo slav nim Sr bi ma u Ne za vi snoj Dr ža vi 
Hr vat skoj (1942)”, knji ga II, Be o grad: Po li ti ka 1992, 993–1005; Бу ла јић је при хва тио Боба
но во ту ма че ње да то пи смо ни је на пи сао бив ши ми ни стар др Пр ви слав Гри зо го но, 
што се че сто на во ди ло у из во ри ма и ли те ра ту ри. Гри зо го но је рат про вео у оку пи
ра ном Бе о гра ду и у два на вра та је био за то чен у ло го ру на Ба њи ци. Бу ла јић је сма трао 
да је од ма њег зна ча ја ау тор ство пи сма у од но су на чи ње ни цу да је са др жај пи сма 
веро до сто јан и да је оно у ра зним вер зи ја ма би ло ши ро ко по зна то не са мо у оку пи
ра ној Ср би ји и НДХ, не го су за ње га зна ли и Ју го сло вен ска вла да у из бе гли штву и 
Бри тан ци.
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по ли ва ни су ки пу ћом во дом, њи хо ва ко жа је дра на а отво ре не ра не 
за тим по си па не пе ском и со љу, очи су им ко па не, уши, но се ви и је зи ци 
од се ца ни; срп ском све штен ству је бра да са бр ко ви ма од се ца на за јед но 
са ко жом, пол ни ор га ни су им гу ра ни у уста, да ље су ве зи ва ни за ка ми он, 
ко ји би за тим јур нуо пу ном бр зи ном, ру ке и но ге су им ло мље ни, у 
гла ву за ку ца ва ни ек се ри, жи ве су их ба ца ли у бу на ре и без да не а за тим 
на њих ба ца ли бом бе, гла ве су им раз би ја не гво зде ним ма ље ви ма, деца 
су ба ца на у ва тру, ки пу ћу во ду и креч не ја ме, њи хо ве но ге су раз вла че не, 
гла ве ек се ри ма за ку ца ва не у зид, кич ма ка ме њем и др ве ним че ки ћи ма 
ло мље на – и још је мно го ужа сних ин кви зи ци ја из вр ше но, ко је кул
тур но чо ве чан ство уоп ште не мо же ни да за ми сли.

Хи ља де и хи ља де срп ских ле ше ва плу та ло је Са вом, Дра вом и Ду
на вом, као и дуж њи хо вих при то ка. Ле ше ви су но си ли нат пис: „Пра вац 
Бе о град – пу ту је кра љу Пе тру!” У јед ном чам цу на Са ви про на ђе не су 
де чи је гла ве са јед ном жен ском гла вом из ме ђу њих (мо жда је то би ла 
гла ва мај ке ове де це!) са сле де ћим нат пи сом: „Ме со за Јо ва но ву пи ја цу 
у Бе о гра ду!” Ужа сан је слу чај МИ ЛЕ ВЕ БО ЖИ НИЋ из Ста бан џе, ко јој су 
из мај чи не утро бе но жем из ва дили де те. У Бо сни су про на ђе не пе че не 
гла ве, да ље лон ци пу ни срп ске кр ви, Ср бе су те ра ли да пи ју то плу крв 
сво је бра ће, и још та квих слу ча је ва! Огро ман број же на и де во ја ка је 
си ло ван, же не ис пред кћер ки и кћер ке ис пред мај ки. Та ко ђе су ове 
не срећ ни це од во ђе не у уста шке ло го ре где су слу жи ле као блуд ни це, 
си ло ва ња су чак вр ше на и у срп ским цр ква ма. У Пе три њи је до шло до 
јед ног ужа сног ин ци ден та: син је соп стве ну мај ку мо рао да си лу је. Ма
сов на уби ства – 3000 Ср ба у пра во слав ној цр кви у Гли ни и уби ства 
сто ти не и сто ти не Ср ба у цр кви у Кла ду ши – гво зде ним ма ље ви ма у 
гла ве – то свет ска исто ри ја још ни је за бе ле жи ла. За сва ова ужа сна и 
не чу ве на зло ста вља ња по сто је де та љи у ове ре ним за пи сни ци ма.

Звер ства ових не чу ве них зло ста вља ња ужа сну ла су чак и не мач ке 
и ита ли јан ске вој не сна ге. Ова ква звер ства су Хр ва ти вр ши ли и за вре
ме Три де се то го ди шњег ра та, при ме ћу ју Нем ци. Од тог до ба у Не мач кој 
се уко ре ни ла сле де ћа из ре ка: „Са чу вај нас Бо же ку ге, гла ди и Хр ва та!” 
И Нем ци у Сре му их пре зи ру а њи хо во по сту па ње са Ср би ма је ху ма но. 
Ита ли ја ни су као до каз о овим звер стви ма на пра ви ли фо то граф ске 
сним ке, и то: је дан ло нац срп ских очи ју, те жак 3 1/2 кг, сли ка јед ног 
Хр ва та са огр ли цом од срп ских очи ју, и по но во јед ног дру гог Хр ва та 
из Ду бров ни ка, ко ји је био опа сан са 2 ни за срп ских је зи ка.
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У кон цен тра ци о ном ло го ру у Ја се нов цу и дан да на шњи не ста ју хи
ља де и хи ља де Ср ба, ко ји су у по лу по ру ше ним ба ра ка ма без до вољ но 
сла ме и по кро ва из ло же ни гла ди и оштрој зи ми и та ко на ла зе сво ју смрт.

Као хра на да ју им се днев но два ко ма да кром пи ра. У јед ном ло
го ру у Ли ци, Нем ци су за те кли кр вљу на то пљен пра зан ло гор и са мо 
кр ва ве кр пе од оде ће и ве ша. Хи ља де и хи ља де Ср ба су ов де умо ре не. 
У свет ској исто ри ји Евро пе не мо гу се за бе ле жи ти ова кви слу ча је ви! Да 
би се ова кви слу ча је ви про на шли, мо ра се тра жи ти по Ази ји у до ба Ти
мурЛен ка и Џин гис Ка на, или пак по Афри ци, код ди вљих, кр во жед них 
вла да ра. Ни шта нас ви ше не мо же опра ти! Ни по след њем Ци га ни ну на 
Бал ка ну не ће мо сме ти ви ше да по ме не мо сво ју хи ља ду го ди шњу кул
ту ру, јер ни Ци га ни ни ка да ова ква звер ства ни су по чи ни ли. 

За што пи шем од свих њих баш Ва ма, кад Ви ни сте по ли тич ка лич
ност и за ово Ви не мо же те ни ка кву од го вор ност пре у зе ти?! Ја пи шем 
за то што:

У свим овим ужа сним слу ча је ви ма кр ва вих зло чи на, уче ство ва ла 
је и на ша ка то лич ка цр ква, и то на дво ја ки на чин:

1./ У свим овим слу ча је ви ма, АК ТИВ НОГ уде ла је имао је дан ве ли
ки број све штен ства и ор га ни зо ва на ка то лич ка омла ди на. Мно ги ка
то лич ки све ште ни ци де ло ва ли су као ко ман дан ти уста шких ло го ра и 
лич но су на ре ђи ва ли ово ужа сно зло ста вља ње и уби ја ње Ср ба. Је дан 
ка то лич ки све ште ник је соп стве ном ру ком убио јед ног срп ског ду хов
ни ка. Ово они без прет ход ног одо бре ња сво јих би ску па ни ка ко ни су 
сме ли да ура де; бу ду ћи да су сво је ру ке ука ља ли не ду жном срп ском 
кр вљу, мо ра ли су да ис ту пе и да до ђу пред суд. Но по што им ни ка ква 
ка зна ни је из ре че на, прет по ста вљам да су за ова уби ства и зло ста вља ња 
би ску пи да ли до зво лу од но сно са гла сност.

2./ Ова звер ства су из вр ше на за то да би се пре жи ве ли Ср би при
си ли ли на ка то лич ку ве ру. Још док је зе мља би ла на то пље на кр вљу ових 
му че ни ка, још док се пре жи ве лим Ср би ма из гру ди оти мао са мрт ни 
уз дах, све ште ни ци, фра три и ча сне се стре су им до но си ли у јед ној руци 
уста шки нож а у дру гој мо ли тве ник и Оче наш. Це ли Срем је пре пла
вљен ле ци ма би ску па АК ША МО ВИ ЋА,394 ко је је дао да се са чи не у ње
го вој штам па ри ји у Ђа ко ву, а у ко ји ма опо ми ње Ср бе да пре ђу у ка то
лич ку цр кву ка ко би на тај на чин спа си ли сво ју имо ви ну. Ти ме је на ша 
цр ква хте ла да до ка же, да она мо же да уби је ду ше вер ни ка исто она ко 

394 Ан тун Ак ша мо вић, ђа ко вач ки би скуп.
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као што уста ше мо гу њи хо ва те ла. На ка то лич ку цр кву исто вре ме но 
па да и сум ња да је она ра зо ри ла број не срп ске цр кве, ма на сти ре и да је 
све цр кве не ства ри од вред но сти опљач ка ла. Чак ни са бор ни храм у 
Срем ским Кар лов ци ма ни су по ште де ли. Сва ова звер ства има ка то лич
ка цр ква на сво јој са ве сти а хр ват ско име је сад за увек осра мо ће но!

Иа ко ми Хр ва ти свој стид НИ КА ДА не мо же мо опра ти, ми сво ју 
од го вор ност и сво ју са вест мо же мо сма њи ти пред кул тур ним све том 
на тај на чин што ће мо по ди ћи свој глас про тив све га го ре по ме ну тог.

За ово от ку ца ва зад њи час. На кон свих ових звер ста ва у свет ској 
исто ри ји сле де го ле ме ка зне! Шта ће сад би ти од нас Хр ва та ако оста не 
са мо ути сак да смо на шу злу игру те ра ли да ље до са мог кра ја.

У пр вом ре ду, ду жност је ка то лич ке цр кве да по диг не свој глас, она 
је све та и ја ка. У Не мач кој су ка то лич ки би ску пи по ди гли глас у ко ри сти 
из гна них Је вре ја, код нас ме ђу тим, свој глас ни је ди гао ни је дан је ди ни 
би скуп док се не ду жни Ср би још го ре про го не не го Је вре ји у Не мач кој. 
Због то га ће на ка то лич ку цр кву па сти нај ве ћа од го вор ност и за Бож ју 
и за људ ску ка зну. Ова по след ња ће хр ват ски на род си гур но по го ди ти, 
ако се не бу де мо бла го вре ме но по ка ја ли за сво је гре хе.

О ово ме Вас оба ве шта вам ка ко бих сво ју ду шу спа сио, а Ва ма, ме
ђу тим, оста вљам сло бо ду да про на ђе те пут за спа се ње Ва ше ду ше!

Је дан од мно гих ко ји је пр во чо век и ка то лик, 
а за тим је дан ча стан Хр ват. –

Зе мун, 8. фе бру ар 1942.
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Бр. 77

ДО ПИС СРЕ СКЕ ВЛА СТИ У ТУ ЗЛИ СВИМ ОП ШТИН СКИМ УПРА
ВА МА 27. МАР ТА 1942. О РЕ ГРУ ТО ВА ЊУ СР БА И ЊИ ХО ВОМ 
УПУ ЋИ ВА ЊУ НА РАД У НЕ МАЧ КЕ ФА БРИ КЕ АВИ О НА ЧИ ЈИМ 
ПО РО ДИ ЦА МА ВОЈ СКО ВО ЂА КВА ТЕР НИК ГА РАН ТУ ЈЕ БЕЗ БЕ
ДНОСТ.395

Нез.[ависна] Држ.[ава] Хрв.[ат ска]
Ко тар.[ска] област Ту зла
Бр. Тај но 253/42
По зи ва ње при чув ни ка396 на рад у Ње мач ку

10. 4. 42.
Ту зла397

Ту зла, 27. ожуј ка 1942

Сви ма об ћин ским по гла вар стви ма у ко та ру
Сви ма чи нов ни ци ма ове обла сти.–

Вел.[ика] Жу па Усо ра и Со ли под Бр. 447/тај.[но] од 24/III. о.[ве] 
г.[одине] Са ве зно до пи су Ми ни стар.[ства] Хрв.[ат ског] до мо бран ства 
II одјел Бр. 940/тај.[но] од 17. III о.[ве] г.[одине] до ста вљен је до пис ко ји 
до слов но гла си:

„Вој ско во ђа је у спо ра зу му са опу но мо ће ни ком Др жав ног Ми ни
стар ства за Зра ко плов ство Њем.[ачке] др жа ве од лу чио, да се по зо ву у 
из ван ред ну до мо бран ску дје лат ну слу жбу на Нео д ре ђе но Ври је ме при
чув ни ци грч коис точ не вје ре, те се као та кви по ша љу на рад у Твор
ни це Зра ко плов ства у Ње мач ку др жа ву”.

До са да је пу чан ство на под руч ји ма до мо бран ских по пу нид бе них 
за по вјед нич тва – По же га, Оси јек, а на ро чи то Хр ват.[ска] Ми тро ви ца398 
ода зва ло у до ста вел.[иком] бро ју то ме по зи ву ра ди че га је Вој ско во ђа 

395 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 373–374, ори ги нал на хр ват ском, ру ко пи сни пре пис; АВ, 
Ф. 562, 3.1.1.2, 370–372, ко пи ја пре ве де на на не мач ки.

396 Вој ни ре зер ви сти.
397 Две ре чи не ја сне.
398 Срем ска Ми тро ви ца.
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на кон из вје шћа Под пи са то га, упу тио до мо бран ском по пу нид бе ном 
За по вјед нич тву у Хр.[ват ској] Ми тро ви ци бр зо јав ку сли је де ћег са др
жа ја:

Са при зна њем узео до зна ња да су се по зва ни гра ђа ни грч коис точ
не вје ре ода зва ли у пу ној мје ри мо ме по зи ву да иду на рад у Ње мач ку 
што ври је ди као од слу же на вје жба у До мо бран ству. 

Оба ви је сти те све, да њи хо ве оби те љи сто је под мо јом за шти том 
и па зи те особ но на њих.

Вој ско во ђа Ква тер ник.

Ка ко се из ово га бр зо ја ва ви ди, Вој ско во ђа је од ре дио да се овим 
при чув ни ци ма рад у Ње мач кој ра чу на као од слу же ње До мо бран ске 
вје жбе, а да оби те љи тих при чув ни ка грч коис точ не вје ре сто је под 
ње го вом особ ном за шти том.

Ка ко ће по сте пе но за по зи ва ње ва ших при чув ни ка у свр ху ода
ши ља ња на рад у Ње мач ку сва До мо бран.[ска] по пу нид бе на За по вјед
нич тва до ћи на ред, то се ова окру жни ца пре вен тив но из да је п.[о] 
н.[аређењу] на зна ње и при пре ма ње од но сних по зив них за по ви је ди. 

У ту свр ху до ла зе го ди шта 1887 до 1912. –
По пу нид бе на За по вјед нич тва има ју за тра жи ти од об ћи на по пис 

оби те љи упу ће них при чув ни ка на рад у Ње мач ку са овим ступ ци ма:
Име и пре зи ме, го ди на ро ђе ња при чув ни ка, број дје це, број оста

лих чла но ва оби те љи, те ве ли чи на се љач ког по сје да. 
Ову окру жни цу до ста вљам на зна ње с тим, да је Вој ско во ђа од ре

дио, да се пу чан ству грч коис точ.[не] вје ре на зго дан на чин са об ћи, да ће 
ови при чув ни ци би ти на ра ду у Ње мач.[ким] зра ко плов ним твор ни
ца ма, где ће би ти до ду ше у сте гов ном399 по гле ду под ре ђе ни Хр ват.[ској] 
до мо бран ској упра ви, али за свој [рад] пла ће ни као и сви уго вор ни рад
ни ци Ње мач.[ке] др жа ве, да ће би ти за шти ће ни по уста но ва ма за оси
гу ра ње рад ни ка, и да ће мо ћи од сво је за слу жбе ода ши ља ти мје сеч но 
око 3000 ку на.

На ро чи то али, код овог са оп ће ња упо зо ри ти жи тељ ство грч ко
ис точ.[не] вје ре, да је оби те љи при чув ни ка Вој ско во ђа узео под сво ју 
за шти ту. 

399 Ди сци плин ском.
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До ста вља се пред ње са на ло гом, да на нај згод ни ји на чин са оп ћи
те пу чан ству грч коис точ.[не] вје ре по овом до пи су, те да им при ка
же те ко ри сне стра не упу ћи ва ња на рад и мо гућ ност об скр бе у том 
по гле ду се бе и сво јих оби те љи.

За дом спрем ни
М.П.

Ко тар ски пред стој ник

При мед ба: Оби те љи ће им чу ва ти
Ле ги ја М. Ха џи е фен ди ћа; ! а по ља400 

400 При мед ба је на пи са на истим ру ко пи сом као и пре пис до ку мен та. Она је 
сва ка ко иро нич на, јер је ње но зна че ње да ће по ро ди це ре гру то ва них „чу ва ти” је ди
ни це (ле ги ја) Му ха ме да Ха џи е фен ди ћа, ко је су по чи ни ле ма сов не зло чи не над срп
ским ста нов ни штвом, о че му све до че и документa у овом збор ни ку. 
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Бр. 78

ФОЛК СДОЈ ЧЕР КАРЛ ХЕ ГЕР ИЗ ВЕ ШТА ВА 9. АПРИ ЛА 1942. О 
ХР ВАТ СКИМ КОН ЦЕН ТРА ЦИ О НИМ ЛО ГО РИ МА У ЛО БОР ГРА ДУ 
И ГОР ЊОЈ РИ ЈЕ ЦИ, КО ЈИ МА ОН УПРА ВЉА, О ЛО ГО РУ ЂА КО ВО 
И НАЈ ДЕ ТАЉ НИ ЈЕ, О ЛО ГО РУ ЈА СЕ НО ВАЦ.401 

VB402

К III Rx/Fli Бе о град, 9. 4. 1942.

Бе ле шка уз спис.

Пред мет: Хр ват ски кон цен тра ци о ни ло го ри.

По ја вио се фолк сдој чер при пад ник Не мач ког људ ства403 Хр ват ске, 
Карл Хе гер, ро ђен у Оси је ку, и из ве стио сле де ће о хр ват ским кон цен
тра ци о ним ло го ри ма:

У бли зи ни За гре ба, у За гор ју, на ла зе се два жен ска кон цен тра
ци о на ло го ра и то: Ло бор град404 код Зла та ра у За гор ју. Он об у хва та 
1.040 је вреј ских же на и де це, као и 360 пра во слав них и ка то ли ка. 
Дру ги ло гор се на ла зи у Гор њој Ри је ци код Кри же ва ца, срез Ва ра ждин. 
Овај ло гор об у хва та 200 же на и де це, и то ка ко Је вреј ки та ко и пра во
слав них. Дру ги је дан ло гор на ла зи се у Жа ко ву405 код Оси је ка. У ње му 
су са мо је вреј ске же не и де ца из Бо сне. Тре нут но бро ји 3000 за тво
ре ни ка.

Глав ни кон цен тра ци о ни ло гор се на ла зи у Ја се нов цу. У овом ло
го ру је то ком про те кле го ди не, пре ма на во ди ма Кар ла Хе ге ра, ко ји је 
за по слен као управ ник ло го ра у Ло бор гра ду и Гор њој Ри је ци, уби је но 

401 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 227–229. 
402 Ру ко пи сна озна ка Вајн ма на; не чит ке скра ће ни це.
403 De utsche Mannschaft, ор га ни за ци ја ко јој су при па да ли сви му шки при пад

ни ци не мач ке на ци о нал не ма њи не (фолк сдој че ри) у НДХ од 18 до 60 го ди на. Ру ко
вод ство фолк сдој че ра би ло је у Оси је ку, а на ње го вом че лу је био Бра ни мир Алт га
јер (Alt gayer).

404 M. Per šen, Us taš ki lo go ri, Za greb: Glo bus, 1990, 279–282.
405 Ђа ко во; ви де ти: Z. Va si lje vić, Sa bi rni lo gor Đa ko vo, Sla von ski Brod: Cen tar za 

po vi jest Sla vo ni je i Ba ra nje, Spo menрo druč je Ja se no vac, 1988.
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нај ма ње 7000 ли ца. У Ја се нов цу се на ла зе са мо му шкар ци. Тре нут но 
се у Ја се нов цу на ла зи око 800 ли ца. Ко ли ко њих је пак у по след њим 
не де ља ма умр ло или уби је но, он не зна. 

Хе гер је нај пре упра вљао јед ним ло го ром за му шке за тво ре ни ке 
у За гре бу и то је дан и по ме сец. У сеп тем бру је за тим пре у зео упра ву 
над оба жен ска кон цен тра ци о на ло го ра у Ло бор гра ду и Гор њој Ри је ци 
и од тад упра вља њи ма.406

О ло го ру Ја се но вац Хе гер из ве шта ва да за то че ни ци и на нај ма њи 
пре ступ би ва ју пре мла ће ни и по гу бље ни. Мно го је ле ше ва уби је них 
на гу ра но у је дан на сип ко ји за то че ни ци мо ра ју да гра де. Др ве ни ле жа
је ви су по ста вље не на ви ше ни воа и ме ђу њи ма је та ко ма ло про сто ра 
да се за то че ни ци мо гу са мо још на си лу угу ра ти. Kад се до ве ду но ви 
за то че ни ци, све им се од у зи ма, све до јед ног па ра ци пе ла, јед них пан
та ло на и јед не ко шу ље. Kакво год да је вре ме на по љу, за то че ни ци мо
ра ју ра ди ти те шке по сло ве и пот пу но се нео д го ва ра ју ће хра не. Сва ки 
дан је прет ход не го ди не уми ра ло у про се ку до 80 ли ца. 

Стра жу са чи ња ва ју уста ше, ко је су пот пу но бе сти јал не. Они ра де 
шта хо ће; Хе гер је про шле го ди не имао да до пре ми је дан но ви тран
спорт за тво ре ни ка из За гре ба за Ја се но вац. При ли ком до пре ма ња за
тво ре ни ка, је дан чо век ни је хтео да дâ да му се све оду зме, на кон че га је 
он, као и још је дан дру ги за тво ре ник, од мах удар ци ма обо рен и остао 
је да ле жи об ли вен кр вљу. Ни о јед ном од њих дво ји це се ви ше ни шта 
ни је чу ло, очи глед но је да су уби је ни.

Ис хра на ло го ра ша у оба жен ска ло го ра ис пр ва ни је би ла ло ша. Је
вреј ска ве ро и спо вед на оп шти на из За гре ба је за ду же на да се бри не за 
је вреј ске и пра во слав не за тво ре ни це у оба жен ска ло го ра. При том су 
пра во слав ци при род но про шли ло ши је. Из Ма ђар ске је Jеврејској 
ве ро и спо вед ној оп шти ни у За гре бу по след њих ме се ци као до на ци ја 
ис пла ћен је дан ми ли он пен га.

Је дан део овог нов ца очи глед но је ис ко ри шћен за да ва ње ми та, јер 
се је вреј ски за тво ре ни ци од пре от при ли ке јед ног ме се ца ра ду ју ма њим 
сло бо да ма.

Здрав стве но ста ње у оба ло го ра је ло ше. Тре нут но вла да тр бу шни 
ти фус ко ји су до не ли за то че ни ци из Бо сне.

406 Ви де ти и: Dnev nik Di a ne Bu di sa vlje vić 1941–1945, 15–39.
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108 ли ца је већ умр ло од ти фу са, а око 400 њих се раз бо ле ло.
У по след ње вре ме се за то че ни ци ма да ју по ква ре но ме со и ко ба

си це.

С. р.407

ССка пе тан

Упу ти ти:

1) VB408 40911/4

407 Не чит ко.
408 Вајн ма но ва слу жбе на озна ка.
409 Ру ком ис пи сан да тум и па раф.
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Бр. 79

ПО ГРА НИЧ НА ЦА РИН СКА СТРА ЖА ДО СТА ВЉА 9. АПРИ ЛА 1942. 
ЗА ПО ВЕД НИ КУ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ ПРЕ ВОД ПРЕ ПИ СА 
НА РЕД БЕ ВР ХОВ НЕ ЧЕТ НИЧ КЕ КО МАН ДЕ У ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ ОД 
ДЕ ЦЕМ БРА 1941.410

По гра нич на ца рин ска стра жа Ср би ја
Службa за ве зу
код Опу но мо ће ног ко ман ду ју ћег ге не ра ла у Ср би ји

– О 3051 – Бе о град, 9. април 1942.

По ли ци ја без бед но сти и Слу жба без бед но сти
Бе о град
13. IV. 1942

Ре фе рат: III
B. No. 2585/42411

Пред мет: Чет нич ке је ди ни це
При лог: Пре пис јед не на ред бе

До ста вљам пре пис јед ног мањ ка вог пре во да јед не на ред бе Вр хов не 
ко ман де чет нич ких од ре да у Ју го сло вен ској вој сци од де цем бра 1941.

Пре пис на ред бе на ла зи се у ру ка ма ар на ут ског жан дар ме риј ског 
ко ман дан та у Ду гој По ља ни. Са тог пре пи са је пре вод ове на ред бе.

412

За
Ко ман ду ју ћег ге не ра ла и за по вед ни ка
Ко манд ни штаб I ц
Управ ни штаб 
Ви ши во ђа СС и по ли ци је
За по вед ник По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
Слу жба Аб ве ра 
сви у Бе о гра ду

410 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 226.
411 При јем ни пе чат; па раф.
412 Нечитaк пот пис.
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Бр. 80

ПРЕ ПИС ПРЕ ВО ДА ИН СТРУК ЦИ ЈА ВР ХОВ НЕ КО МАН ДЕ ЧЕТ
НИЧ КИХ ОД РЕ ДА ЈУ ГО СЛО ВЕН СКЕ ВОЈ СКЕ, МА ЈО РУ ЂОР ЂУ 
ЛА ШИ ЋУ И КА ПЕ ТА НУ ПА ВЛУ ЂУ РИ ШИ ЋУ ОД 20. ДЕ ЦЕМ БРА 
1941, О ЦИ ЉЕ ВИ МА БОР БЕ И МЕ ТО ДА МА ЗА ЊИ ХО ВО ОСТВА
РЕ ЊЕ, ПРЕ ВЕ ДЕ НО 15. АПРИ ЛА 1942.413

Пре пис
пре во да по сми слу.

Вр хов на ко ман да чет нич ких од ре да
у Ју го сло вен ској вој сци
Рег. Акт 370 од 20. XII. 1941.

Ге не рал штаб ски ма јор Г. Ђор дон Ла ши дер,414 ко ман дант чет ни ка 
у ју го сло вен ској вој сци у Цр ној Го ри (Мон те не гро), ка пе тан Г. Па вле 
Ђу ри ши тју,415 ко ман дант чет нич ке ди ви зи је у Лим ској обла сти да ју 
сле де ће ин струк ци је:

На ша др жа ва се још увек на ла зи у ра ту са ве ков ним не при ја те љи ма 
Не мач ком и Ита ли јом.

Из ван на ше до мо ви не се за сло бо ду на шег на ро да бо ре наш во ље ни 
краљ и ње го ва вла да, ко ја на ди пло мат ски на чин за јед но са на шим ве
ли ким са ве зни ци ма уче ству је у бор ба ма на Бли ском Ис то ку.

Сло бо да је нај ве ће до бро јед ног на ро да и за то има мо оба ве зу да се у 
до мо ви ни бо ри мо над људ ским на по ри ма. У сјај ном све тлу ка сни је исто
ри је по ка за ће се да смо ис те ра ли не при ја те ља из на ше во ље не до мо ви не.

У овој ди вов ској бор би ми ни смо са ми, већ уз Аме ри ку, Ен гле ску, 
Ру си ју и све де мо крат ске зе мље има мо ве ли ке са ве зни ке. На ша по бе да 
је си гур на.

413 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 44–48. Ин струк ци ја ге не ра ла Дра же Ми ха и ло ви ћа ма јо ру 
Ла ши ћу и ка пе та ну Ђу ри ши ћу је об ја вље на у: Zbor nik do ku me na ta i po da ta ka o Na rodno
o slo bo di lač kom ra tu na ro da Ju go sla vi je, tom XIV, knji ga 1, Do ku men ti čet nič kog po kre ta 
Dra že Mi ha i lo vi ća 1941–1942, Be o grad: Voj no i sto rij ski in sti tut, 1981, 93–100. Ви де ти и: 
Б. Пе тра но вић, Стра те ги ја Дра же Ми ха и ло ви ћа 1941–1945, Бе о град: Цен тар за са вре
ме ну исто ри ју Ју го и сточ не Евро пе, От кро ве ње, 2000, 143–144.

414 Djor don Laschi der, Ђор ђе Ла шић.
415 Pa vle Dju rischityu, Па вле Ђу ри шић.
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На ша вој ска, ко ју су мно ги мрач ни еле мен ти из да ли и ко ја је услед 
то га до жи ве ла ве ли ку ка та стро фу, ипак ни је по бе ђе на. Рат још ни је за
вр шен и не по сто је по бед ни ци ни ти по бе ђе ни.

Чет нич ки од ре ди Ју го сло вен ске вој ске и да ље жи ве и све тлим 
оруж јем у пу ној су бор би про тив по ни же ња на не тог на шем на ро ду. 
На ши ци ље ви су:

1.) Бор ба за сло бо ду це лог на ро да и ње го вог ве ли чан ства Кра ља 
Пе тра II.

2.) Ства ра ње јед не ве ли ке Ју го сла ви је, и у њој Ве ли ке Ср би је ет нич
ки чи сте уну тар гра ни ца Ср би је, Цр не Го ре (Мон те не гро), Бо сне и Хер
це го ви не, Сре ма, Ба на та и Бач ке.

3.) Бор ба на свим те ри то ри ја ма ко је су Ита ли ја и Не мач ка за у зе ле, 
као што су Трст, Го ри ца, Истра, Го ру шка,416 је дан део Бу гар ске, Се вер на 
Ал ба ни ја са Ска дром.

4.) Чи шће ње др жа ве од дру гих на ци о нал но не при ја тељ ских еле
ме на та.

5.) Утвр ђи ва ње гра ни це из ме ђу Ср би је, Цр не Го ре, Ср би је и Сло
ве ни је, уда ља ва ње му сли ма на из Сан џа ка и му сли ма на и Хр ва та из 
Бо сне.

6.) Ка жња ва ње свих му сли ма на и уста ша ко ји су у тра гич ним да
ни ма по чи ни ли ве ли ко уни ште ње на шег на ро да.

7.) Ка жња ва ње свих оних ко ји су за ову ка та стро фу кри ви.
8.) На се ља ва ње на овим те ри то ри ја ма на ше бра ће из Цр не Го ре. 

(У пр вом ре ду си ро ма шне по ро ди це).
9.) Ства ра ње јед ног те ла ко је ће за тим ка сни је во ди ти др жа ву у 

ин те ре су на ро да.
10.) Ци ље ви су ве ли ки а сву за хвал ност ће до би ти сви они ко ји се 

бу ду при кљу чи ли бор би.
Све ура ди ти и учи ни ти та ко да на ци о на ли стич ки еле мен ти у Цр ној 

Го ри (Мон те не гро) већ сад до ђу у на ше ре до ве, а не да че ка мо и да онда 
бу де мо не спрем ни.

Са ко му ни сти ма и пар ти за ни ма се не мо же ра ди ти јер су они 
про тив ди на сти је. У об зир до ла зе са мо они вој ни ци и бор ци ко ји су 
за Кра ља и Отаџ би ну.

416 Ко ру шка.
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Упо тре ба чет нич ких од ре да у да том тре нут ку:
1.) Јед ним де лом де лу ју у до ли ни Ли ма у прав цу Би је ло По ље – Сје

ни ца са за дат ком, да ову те ри то ри ју очи сте од му сли ман ског и ар на
ут ског жи вља. Ове сна ге би мо ра ле те сно да са ра ђу ју са ди ви зи ја ма са 
Ја во ра и Го ли је.

2.) Јед ним де лом сна га де лу је се у прав цу Ча кор –Ме то хи ја, а за да так 
је да се ова те ри то ри ја очи сти од Ар на у та и да се они што до ла зе из 
прав ца Пе штер – Сан џак оп ко ле. Ове сна ге мо ра ју са ра ђи ва ти са сна
га ма под Бр. 1 и ко па о нич ким од ре ди ма.

3.) Јед ним де лом оне де лу ју на те ри то ри ји Ник ши ћа у прав цу ју га 
та ко да из би ју на мо ре код Ду бров ни ка и да осло бо де та мо шње те ри то
ри је. Ове сна ге мо ра ју са ра ђи ва ти са ле вом Дан ги ће вом ко ло ном ко ја 
ће де ло ва ти пре ко Мо ста ра.

4.) Јед ним де лом се де лу је пре ма ју гу са ци љем Ска дар. Обез бе ђе ње 
пу те ва ка Цр ној Го ри од ар на ут ског упа да из Ал ба ни је.

По сту па ње: са Ар на у ти ма, му сли ма ни ма и уста ша ма.
Са њи ма по сту па ти она ко ка ко су то за слу жи ли, а за де ла ко ја су 

по чи ни ли про тив на шег на ро да пре пу сти ти их гра ђан ском су ду. Са 
Хр ва ти ма, ко ји са да жи ве под ита ли јан ском др жа вом, по сту па ти пре ма 
њи хо вом по на ша њу у да том тре нут ку.

Ор га ни за ци ја: За те ри то ри ју Цр не Го ре, ко ман дант за све чет нич
ке од ре де Ју го сло вен ске вој ске је ге не рал штаб ни ма јор Ђор ђи је Ла шић. 
Ва жно је да штаб увек има опе ра тив не из ве шта је. Про па ганд но и еко
ном ско оде ље ње. На зив овог шта ба је: Ко ман да чет нич ких од ре да 
Ју госл.[овенске] вој ске Г о р с к и  Бр. 16. За ко ман дан та Лим ског чет
нич ког од ре да на про сто ру сре зо ва ан дри је вач ког, бе ран ског, би је ло
пољ ског и ко ла шин ског по ста вљам ка пе та на пр ве кла се го спо ди на 
Па вла Ђу ри ши ћа. Све оста ле ко ман дан те по ста ви ће сам ко ман дант 
за Цр ну Го ру, од но сно ко ман дант Лим ског од ре да за свој ре јон.

У це ло куп ном ра ду нај ва жни ја је бор ба за на род, тј. ослу шки ва ти 
шта на род ми сли па та ко и ра ди ти. За ко ман дан те и ко ман ди ре по ста
ви ти оне љу де ко је сам на род же ли. У пу ној ме ри се осла ња ти на на ше 
на ци о на ли стич ке по ли тич ке бор це, тек ће та ко ово је дин ство и на ша 
бор ба има ти успе ха. 

У овој бор би ни соп стве ни по ли тич ки мо мен ти ни ти лич на по ли
ти ка не ће би ти по кре тач ка сна га. Бор ба мо ра има ти чист на ци о на ли
стич ки ка рак тер и за циљ има ти сло бо ду на шег на ро да.
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Ор га ни за ци ја, ме ре про тив спољ них ути ца ја, усме на ин струк ци ја.

Г. Па вле Ђу ри шић и ло кал не при ли ке.
Са мо у прав не Па ши ад417 оста ју оне ка кве су би ле 27. мар та 1941. 

го ди не. Ако је не ко ли це ме ђу њи ма би ло ком про ми то ва но или је ко
рум пи ра но и од на ро да као та кво жи го са но, тре ба га сме ни ти.

На зи ве по је ди ним ба та љо ни ма и ди ви зи ја ма да ва ти по се ћа њу. 
Ако ово ни је до бро, он да по име ну ко ман дан та. Фор ми ра ти је ди ни це 
под ко ман дан ти ма и ство ри ти чвр сте ве зе ме ђу је ди ни ца ма на оном 
те ре ну где тре ба да де лу ју.

При ку пљај те оруж је и му ни ци ју, ма га ци не и оста ле ба зе ко ји су 
по год ни за чу ва ње жи вот них на мир ни ца. Не ки де ло ви Цр не Го ре рас
по ла жу оруж јем и му ни ци јом, а не ки пак оску де ва ју. Рас по де ла оруж ја 
за крат ко вре ме је ва жна.

За ово се обра ти те на род ном по сла ни ку Ра шко ви ћу.
Ве за: Са глав ним шта бом ус по ста вље на је ра дио ве за. Пре ма из ве

шта ју го спо дина Ра шо вића, има ар миј ску ра дио ста ни цу. Ши фре за рад 
са ра ди ом на ла зе се код ка пе та на Па вла Ђу ри ши ћа.

Док се ве за пу тем ра ди ја не ус по ста ви, ра ди ће се са ши фра ма и 
ку ри ри ма ко ји су код име но ва ног ка пе та на.

По зна то је да у Цр ној Го ри има ма ло жи вот них на мир ни ца. Због 
то га при пре ми те ае ро дро ме та ко да се па до бра ни ма нај бр же и нај е фи
ка сни је до ста ви по моћ у Цр ну Го ру. Нај по год ни је ге о граф ско ме сто и 
ко ор ди на те што пре да ти шта бу на зна ње.

На ае ро дро му мо ра би ти ста ци о ни ра но људ ство ко је ће се бри ну ти 
о осве тље њу кад на и ђу ави о ни.

Ва жно је да се обез бе ди ка нал од мо ра ка уну тра шњо сти, у на ди 
да ће по моћ до ла зи ти с мо ра.

Ве зу са Дан ги ћем у Бо сни одр жа ва ти пре ко Гац ка, Би ле ће, Фо че 
и Ге ла но ви це.418

Ве зу са ср би јан ским од ре ди ма пре ко лим ског од ре да.
Пред ви ђе на је са рад ња са ис прав ним, на ци о на ли стич ким, на цио

налпо ли тич ким еле мен ти ма, због то га мо ра те учи ни ти све да се Цр но
гор ци укљу че у овај Све ти рат, да се укљу че за бу дућ ност на шег на ро да.

417 У об ја вље ном до ку мен ту: Управ не и са мо у прав не вла сти.
418 Ка ли но вик.
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Ви тре ба да има те уло гу на род них во ђа, ко ја вам и при па да.
На кон упо зна ва ња са овим про гла сом са зва ти по зна те љу де и оста

ле по ли тич ки до бро на мер не, ко ји ће за за да так има ти по ма га ње на ших 
ак ци ја.

За тач ност 
Пај ниг419

15. 4. 42.

419 Pe i nigg.
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Бр. 81

КО МЕ САР ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ МАК СИ МО ВИЋ 10. АПРИ ЛА 1942. ДО
СТА ВЉА ССМА ЈО РУ ВАЈН МА НУ, НА ЊЕ ГОВ ЗАХ ТЕВ, 27 ЗА ПИ
СНИ КА О СА СЛУ ША ЊУ СРП СКИХ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА О ЗЛО ЧИ НИ МА 
У НДХ.420

ИЗ ВАН РЕД НИ ОПУ НО МО ЋЕ НИ
КО МЕ САР
ЗА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТУ
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА
Res. Nr. 52
Бе о град, 10 април 1942

КА БИ НЕТ: LA/I
Пред мет: Звер ства и уби ја ња, ко ја су из вр ше на над 
Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској.

Ве о ма ува же ни го спо ди не Ко ме са ру!

Имам част да Вам у при ло гу – а по Ва шем на ло гу – до ста вим 27 за
пи сни ка ко ји се од но се на са слу ша ња срп ских из бе гли ца, у ко ји ма се 
илу стру ју не људ ска по сту па ња, звер ства и уби ја ња ко ја су из вр ше на 
над не ду жним срп ским ста нов ни штвом у Не за ви сној Др жа ви Хр ват
ској. Ови за пи сни ци су ре зул тат са слу ша ња срп ских из бе гли ца ко ји 
су прог на ни из Хр ват ске и ко ји су сво је уто чи ште на шли у Ср би ји.

Исто вре ме но Вам при ла жем и ски цу, из ко је, ве о ма ува же ни го
спо ди не Ко ме са ру, мо же те ра за бра ти ко ја су то под руч ја у ко ји ма су 
из вр ше на ова ужа сна звер ства и уби ја ња.

Нај и скре ни је се пре по ру чу ју ћи, пот пи су јем се
са нај ду бљим по што ва њем

ИЗ ВАН РЕД НИ КО МЕ САР:
ТО МА МАК СИ МО ВИЋ
То ма Мак си мо вић с. р.

420 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 270.
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27 при ло га
1 ски ца 421

Го спо ди ну
Др. Вајн ма ну,
ССма јор и Ко ме сар за пре се ља ва ње
Бе о град

421 Окру гли пе чат Ко ме са ри ја та за из бе гли це.
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Бр. 82

КО МЕ САР ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ МАК СИ МО ВИЋ ША ЉЕ 11. АПРИ ЛА 
1942. ССМА ЈО РУ ВАЈ НМА НУ СЕ РИ ЈУ ФО ТО ГРА ФИ ЈА СР БА ПУ
ШТЕ НИХ ИЗ ЛО ГО РА ЛО БОР ГРАД И ЈА СЕ НО ВАЦ И ЗА ХВА ЉУ ЈЕ 
ИМ У ЊИ ХО ВО ИМЕ.422

ИЗ ВАН РЕД НИ ОПУ НО МО ЋЕ НИ
КО МЕ САР
ЗА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТУ
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА
Nr. 10942
Бе о град, 11IV, 1942

КА БИ НЕТ: LA/I
Пред мет:

Ве о ма ува же ни го спо ди не Ко ме са ру!

Част ми је да Вам у при ло гу по ша љем јед ну се ри ју фо то гра фи ја 
Ср ба, Срп ки ња и срп ске де це, ко ју сте, за хва љу ју ћи Ва шем сна жном 
ути ца ју и Ва шем ми ло срд ном из ла же њу у су срет, осло бо ди ли из кон
цен тра ци о них ло го ра ЛО БОР ГРАД и ЈА СЕ НО ВАЦ, и да Вам у сво је 
име, као и у име по ро ди ца ових не срећ ни ка за сав овај пле ме ни ти рад 
из ра зим нај ду бљу и нај и скре ни ју за хвал ност.

Чи ни мо на по ре да ове љу де и де цу спа си мо, ка ко то ле ка ри про
пи су ју, ди је тал ном ис хра ном и слич ним, и при ме ћу је мо да се они по
сте пе но и опо ра вља ју.

422 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 240. Ви де ти сл. 33. до сл. 38. и сл. 39. до сл. 61.
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Мо ле ћи Вас, ве о ма ува же ни го спо ди не Ко ме са ру, да при ми те из
ра зе мог нај ду бљег по што ва ња, пот пи су јем се

 ИЗ ВАН РЕД НИ КО МЕ САР:
 ТО МА МАК СИ МО ВИЋ
 423 То ма Мак си мо вић с. р.

Го спо ди ну
Др. Вајн ма ну
ССма јор и Ко ме сар за пре се ља ва ње
Бе о град

423 Окру гли пе чат Ко ме са ри ја та за из бе гли це.
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Бр. 83

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ СА РА ЈЕ ВА О ЗЛО ЧИ НИ МА УСТА ША У 
СА РА ЈЕ ВУ, СО КО ЦУ И ДРУ ГИМ МЕ СТИ МА, ИЗ БЕ ГЛА 14. МАР ТА 
1942. У СР БИ ЈУ.424

15/4425

Јед на из бе гли ца из ја вљу је:

Са сво јим му жем, по штан ским чи нов ни ком, жи ве ла сам у Са ра
је ву. Кра јем ју на т. г. би ла сам ухап ше на од стра не уста ша, јер је у ку ћи 
у ко јој сам ста но ва ла, не ко на вод но био устре љен. Мој муж се са крио 
у свом род ном ме сту Со ко цу. У за тво ру сам би ла 2 да на а за тим сам 
пу ште на. За тво ри су би ли пу ни Ср ба и Срп ки ња. У мо јој ће ли ји се 
на ла зи ла и јед на ме ди цин ска се стра, Ба лић Ги на, ко ја је би ла ужа сно 
зло ста вља на и ту че на. И кро ја чи цу Ми ли че вић Сла ви цу, ста ру 16 го
ди на, ужа сно су зло ста вља ли.

У су сед ној ће ли ји су се на ла зи ли Ср би. Сва ко днев но су се чу ли 
њи хо ви ја у ци и је ца ји. Но ћу су од во ђе ни иза је вреј ског гро бља где су сви 
на ли цу ме ста би ва ли стре ља ни. Ми ли че вић Ду шан, же ле зни чар из 
Са ра је ва и још дру гих 19 Ср ба би ли су уби је ни на овај на чин.

Сре ди ном ав гу ста 1941 би ла сам по но во ухап ше на. Окри вље на сам 
да су се мој брат Те шић Или ја и још 2 ро ђа ка при кљу чи ли чет ни ци ма. 
На кон пар да на би ла сам пу ште на.

У сеп тем бру ме се цу 1941, би ла сам по тре ћи пут ухап ше на. Ово га 
пу та сам би ла окри вље на да сам у свом ста ну др жа ла Је вре је. По но во су 
ме пу сти ли на кон пар да на. У за тво ри ма се и да ље на ста вља ло са зло
ста вља њи ма Ср ба, но ћу су их во ди ли иза је вреј ског гро бља и та мо су 
их стре ља ли. Та ко су стре ља ни: По по вић Вељ ко, чи нов ник, Јо ва но вић 
Ми лош, же ле зни чар, и још мно ги дру ги Ср би чи ја име на не знам.

Мој муж је от пу штен из слу жбе.
1. де цем бра 1941 по бе гла сам са сво јом де цом му жу у Со ко лац. 3 

да на сам пе шке ишла кроз шу му. Со ко лац је та да био у ру ка ма чет ни ка.
20. ја ну а ра су Со ко лац осво ји ле уста ше. Ја сам од мах би ла ухап ше

на, окри вље на сам да сам код чет ни ка слу жи ла као ку ва ри ца, иа ко ја 

424 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 295–296. 
425 Ру ком пи сан да тум и па раф.



285

то ни сам би ла. Ме не и мо је тро је де це су од ве ли у Под ро ма ни ју, 3 км 
уда ље ну од Со ко ца. Сва ко днев но су ме са слу ша ва ли. Ка да су ме пи
та ли за што сам оти шла из Са ра је ва, од го во ри ла сам им да је мој муж 
мо рао да на пу сти Са ра је во, а да ја без жи вот ног из др жа ва ња са сво јом 
по ро ди цом ни сам мо гла ег зи сти ра ти. Је дан уста ша ми је на то од го во
рио: „Па ви сте још мла ди, мо гли сте сво је те ло по ну ди ти на про да ју у 
Са ра је ву!” Ја на то ни шта ни сам од го во ри ла. Са де цом сам по но во вра
ће на у Со ко лац. На пу ту смо сре ли јед ног де ча ка од око 15 го ди на у 
уста шкој уни фор ми, на о ру жа ног, ко ји је спро во дио 2 се љан ке. На јед
ном ме сту он их је обе устре лио и њи хо ве ле ше ве оста вио да ле же на 
пу ту. Ка сни је су дру ге уста ше са со бом во ди ле још јед ну мла ду се љан ку, 
ста ру око 20 го ди на, и та ко ђе су је устре ли ле.

По чет ком фе бру а ра 1942, уста ше су по че ле са уби ја њем Ср ба у 
Со кол цу. Не шко вић Дра гу, тр гов цу из Со ко ца, ста ром 40 го ди на, оцу 
тро је де це, одра ли су ко жу са жи вог те ла, та ко да се тек на кон ужа сних 
пат њи упо ко јио. Ужа сном му че нич ком смр ћу пао је жр твом и Ко ва че вић 
Дра го, тр го вац из Со ко ца и ње го ва мај ка Да ни ца. Ње го ву мај ку су 
за кла ли још у ку ћи, а ње му су пр во ис ко па ли очи а за тим га уби ли. Исто
га да на би ли су уби је ни и: Ка ра бат ко вић Или ја, зе мљо рад ник и ње го ва 
же на Да рин ка. Ме не су ту кли кун да ком од пу шке и до ба ци ли ми ка ко 
ћу сле де ћег да на би ти стре ља на.

И у се лу Бал ти ћи су се та ко ђе до га ђа ла уби ја ња. Мла де де вој ке 
би ле су јав но си ло ва не, што сам соп стве ним очи ма гле да ла. Из мо је 
та шне су узе ли 200. ди на ра, мо ју је ди ну го то ви ну.

Пре о ста ли Ср би из Со ко ца би ли су за тво ре ни у 2–3 ку ће. И ја сам 
са мо јом де цом би ла за тво ре на. То ком но ћи ми је ус пе ло да са сво јом 
де цом по бег нем. Та ко сам иду ћи шу мом, до шла у срп ско се ло Вра жи ће, 
ко је је ста ја ло пот пу но пу сто и опљач ка но. У 3 ку ће сам за те кла 67 ле
ше ва, ве ћи ном же на и де це. Ме ђу овим ле ше ви ма пре по зна ла сам по
ро ди це Па јић, Ора ша нин и Зе че вић.

Ср би су у ве ли ком бро ју бе жа ли дуж Дри не. И ја сам се при кљу чи
ла овој гру пи. Због ја ке зи ме, на ро чи то су па ти ла де ца! Мно га де ца су се 
ус пут по смр за ва ла. 2 но ћи сам са сво јом де цом ле жа ла на го лој зе мљи.

14. мар та 1942 до шла сам у Ср би ју а 18 мар та сам сти гла у Бе о град. 
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Бр. 84

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ О ЗЛО ЧИ НИ МА УСТА ША НАД СР БИ МА У 
СРЕ ЗУ ДВОР НА УНИ И ПЉАЧ КИ ЊИ ХО ВЕ ИМО ВИ НЕ; У СР БИЈУ 
СУ ИЗ БЕ ГЛИ 6. ФЕ БРУ А РА 1942.426

Јед на из бе гли ца из ја вљу је:

По чет ком ма ја 1941 уста ше су по че ле са утам ни че њем ви ђе ни јих 
Ср ба из окру га Двор. У ово вре ме уби ли су Мр ко брад Ва су, оп штин ског 
чи нов ни ка у пен зи ји, Дур ман Мла де на, по што но шу, јед ног жан дар ма 
и јед ног фи нан сиј ског чи нов ни ка, чи ја су ми име на не по зна та, сви из 
Дво ра на Уни. 10 да на ка сни је уби ли су шу ма ра из Ру јев ца, по име ну 
Смо ља но вић и Ко си јер Дра га на из Ди ву ше.

Кра јем ма ја 1941 уста ше су ухап си ли То мић Млад.[ена] из Бо сан
ског Бо до че ва, округ Бо сан ски Но ви. Од ве ли су га у Ди ву шу и та мо га 
утам ни чи ли. Пре смр ти уго сти ли су га ко ба си цом и ви ном. Уста шки 
нат по руч ник Пу дић га је убио соп стве ном ру ком. И Дур ма на и Мр ко
бра да је убио соп стве ном ру ком.

20. апри ла 1941 уста ше су у се лу Ку ља ни, оп шти на Ди ву ша, уби ле 
јед ног 17го ди шњег де ча ка по име ну Буњц427 из се ла Бу ји на. Он се са 
сво јом мај ком упу тио на пи ја цу. Пу тем су их сре ле уста ше. Упр кос пре
кли ња њу ње го ве мај ке да уби ју њу – ње го ву мај ку, они су де ча ка уби ли 
пред очи ма ње го ве мај ке.

30. ју ла и 5. ав гу ста 1941, уста ше су до шле у До бр лин,428 округ Бо
сан ски Но ви. Ово ме сто се на ла зи у бли зи ни ме ста Двор на Уни. Уста ше 
су до шле под ко ман дом уста шког офи ци ра Бед њан ца, ко ји је ро дом из 
За гре ба. У До бр ли ну429 су уби ли 10 до 20 Ср ба. Да ље су оку пи ли 60 
Срба ко је су све по у би ја ли у се лу Во љин. У са мом овом се лу, оку пи ли 
су 27 Ср ба – се ља ке и 5 срп ских же ле зни ча ра, ко је су све по у би ја ли и 
за ко па ли у за јед нич ку ја му. Срп ске ку ће су све за па ље не.

1. ав гу ста 1941, се љак, Ку ка ви ца Ми лан, Ср бин из До бр ли на,430 во
дио је јед ног ста рог ка то лич ког све ште ни ка у Ди ву шу. Све ште ник га је 

426 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 297–298. 
427 Бу ји нац.
428 До бр љин.
429 Исто.
430 Исто.
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уве ра вао да му не ће би ти при чи ње но ни ка кво зло. Ка да се Ку ка ви ца 
вра тио у Ди ву шу, су сре ле су га уста ше, пр во су га зло ста вља ле на нај
стра шни ји на чин а за тим су га на смрт пре би ле. У исто вре ме уста ше су 
уби ле Ко ва че вић Ми ла на и Миљ ко вић Ми лој ка, се ља ке из Ша кан ли ја, 
оп шти на Ди ву ша. О суд би ни Гво здић Дра га на из Ко зи бро да и Не на
ди ћа из Бу ји не, као и Бра ји но вић Ни ко ле из Ша кан ли ја, оп шти на Ди
ву ша, ни да нас се ни шта не зна.

У де цем бру 1941 је у се лу Ро гу ља, оп шти на Зрињ, оп шти на Двор 
на Уни, уби је но 16 Ср ба и же на. Жи ви ма из Ро гу ља су пре те сте ри са ли 
те ла, же на ма су од се кли но ге до ко ле на а за тим их на те ра ли да ја шу. 
Не ке су же не, пак мо ра ле це лу ноћ да сто је у ре ци Зрињ ски та ко да су 
умр ле од хлад но ће. Они ко ји су још жи ви из овог се ла, по бе гли су у шу му.

30. ја ну а ра 1942, уста ше су пот пу но опљач ка ле се ла Дра шко вац и 
Ше ге стин. У се лу Ше ге стин је уби је но 56 Ср ба, ко ји су би ли из се ла 
Ора о ви ца. Из Ше ге сти на они су од ве ли 30 па ри го ве да и 20 са о ни ца 
ра зних жи вот них на мир ни ца.

1. фе бру а ра 1942, уста ше су се из Зри ња вра ти ле пре ко се ла Ора
о ви це и Ди ву ше у Двор. На свом пу ту за па ли ле су се ло Ора о ви ца, а пре 
то га су не ко ли ко ку ћа опљач ка ле. Кроз Ди ву ше су те ра ли 60 го ве да, 
50 ова ца, 30 сви ња и 20 са о ни ца ра зних жи вот них на мир ни ца. Уста ше 
су се на ла зи ле у пи ја ном ста њу. 6 Ср ба из Ора о ви це је те ра ло ову опљач
ка ну сто ку да ље. Иза школ ске згра де су се ови Ср би мо ра ли ски ну ти 
до го ла а за тим су уби је ни.

2. фе бру а ра, уста ше су по но во про шле кроз се ла Ди ву ша и Ора о
ви ца, на то ва ри ли су 5060 упрег ну тих сан ки пу них жи вот них на мир
ни ца. Тог истог да на смо на пу сти ли на шу ку ћу и на ше се ло. Шта се 
да ље де ша ва ло ни је нам по зна то.

Од уста ша, ко ји су се сво јим звер стви ма, уби ја њи ма и пљач ка њи
ма на ро чи то ис та кли, тре ба по ме ну ти:

Из Пе три ње из ве сни Фил ко вић, Кр пан Лу јо, шо фер, Ку де лић, 
рад ник, бра ћа Шу бић, из ве сни Си гур, се љак из се ла Жу пић, оп шти на 
Го ра. Ме ђу овим зло чин ци ма би ли су и се ља ци из Кра теч ког код Си
ска, из Стра шни ка, оп шти на Го ра итд.

Од до ма ћих уста ша ис та кли су се: Ју кић и Ву ко вић из Ум ча на, 
Кне жић Дра ган и Ива но вић из Ди ву ше, бра ћа Га вра но вић, Обу ћи на 
са сво ја 2 си на из се ла Ку ља ни, оп шти на Ди ву ша.

Ко ман дант ло го ра у Дво ру, Ђу рић Ан тон, ка то лич ки све ште ник 
се пре ма Ср би ма ве о ма ко рект но по на шао и узи мао их у за шти ту, но 
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ње го ва ин тер вен ци ја је би ла уза луд на. И уста шки офи ци ри Бед ња нац 
и Пу дић су се на ро чи то ис та кли у по гле ду ових звер ста ва.

Са про пу сни цом, ко ју нам је из дао ка то лич ки све ште ник Ђу рић, 
упу ти ли смо се на пут 2. фе бру а ра 1942. У Зе мун смо до шли 4. фе бру ара, 
где смо оста ли до 6. фе бру а ра а за тим смо до шли у Бе о град.
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Бр. 85 

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ПР ПИЋ ОЛ ГЕ ИЗ ЈА СЕ НОВ ЦА У КО МЕ СА
РИ ЈА ТУ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ 7. МАР ТА 1942. О ЗЛО ЧИ НИ МА УСТА ША 
У ЛО ГО РУ ЈА СЕ НО ВАЦ И НАД СР БИ МА У ОКОЛ НИМ СЕ ЛИ МА.431

15/4432

ЗА ПИ СНИК
од 7. мар та 1942 

са чи њен у Ко ме са ри ја ту за из бе гла и ра се ље на ли ца у Бе о гра ду.

Без по зи ва при сту пи ла је ПР ПИЋ ОЛ ГА, до ма ћи ца из Ја се нов ца, 
оп шти на Ја се но вац, срез Нов ска, ста ра 38 го ди на, кћер ка Ма ти је и Ка
та ри не, са да у Бе о гра ду, Крун ска ули ца бр. 20, ле ги ти ми са на пре ко 
рад не књи жи це бр 1512659 – Спи сак име на бр. 353/41 од 26. фе бру а ра 
1941, из дат од стра не оп шти не Ја се но вац, те из ја вљу је:

Од мах на кон осни ва ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, у Ја се нов цу 
је јед на гру па до ма ћих Хр ва та фор ми ра ла уста шку ор га ни за ци ју ко ја 
је би ла на о ру жа на. Ову гру пу је фор ми рао и на о ру жа вао ВИ ДА КО ВИЋ 
НИ КО ЛА, зе мљо по сед ник из се ла Ушти це код Ја се нов ца. Он је ко ман
дант уста шког ло го ра. Да ље су уста шки ко ман дан ти је дан бив ши ка то
лич ки поп, по име ну БР КЉА ЧИЋ ро дом из Ли ке и из ве сни ЛУ БУ РИЋ, 
ко ји је од не куд до шао ова мо.

Уста ше су од мах оку пи ле Ср бе и уби ле их. Уста ше су од мах оку
пи ле сле де ће Ср бе из Ја се нов ца: зе мљо по сед ни ка Гру ји чи ћа,433 шу ма ра 
Ђу ка вац434 Ђу ри цу; да ље Пе кић Ми ла на и Ра шин ца, обо ји ца шу ма ри, 
и још мно ге дру ге Ср бе из око ли не, чи јих се име на ви ше не се ћам. Све 
ове Ср бе су уста ше од ве ле на оба лу Са ве код Ја се нов ца, где су уби је ни 
а њи хо ви ле ше ви су ба че ни у во ду.

431 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 299–300. Из ја ва је об ја вље на у: A. Mi le tić, Kon cen tra ci o ni 
lo gor Ja se no vac 1941–1945. Do ku men ta, knji ga III, Be o grad: Na rod na knji ga; Ja se no vac: 
Spo menpod ruč je Ja se no vac, 1987, 101–103.

432 Ру ком пи сан да тум и па раф.
433 Груј чић.
434 Ћу ка лац. 
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Од мах на кон осни ва ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, би ла су осно
ва на 3 ве ли ка кон цен тра ци о на ло го ра, и то: је дан ло гор у Ја се нов цу, у 
ци гла ни Ба чић Озрен; дру ги на по љи ма зва ним „Броч ке Је се ни це”, ко ји 
се на ла зе на по ла пу та из ме ђу Ја се нов ца и Нов ске. Ова трав на та по ља 
су огра ђе на жи ча ном огра дом; а тре ћи ло гор је осно ван у хр ват ском 
се лу Пле смо ко је је од Ја се нов ца уда ље на око 2 са та. И овај се ло гор 
на ла зио на отво ре ном по љу, и био је огра ђен жи ча ном огра дом. У овим 
ло го ри ма са ку пља ни су Ср би са свих стра на, а ово са ку пља ње тра је и 
дан да на шњи.

Ло гор у Пле сму је уки нут у но вем бру 1941. го ди не, и то по зах те ву 
хр ват ских ста нов ни ка из Пле сма. Ови гра ђа ни су енер гич но зах те ва
ли за тва ра ње овог ло го ра, јер они ви ше ни су мо гли да гле да ју ужа сна 
звер ства и уби ства ко ја су уста ше вр ши ле. 

На кон кра ћег вре ме на је за тво рен и ло гор „Броч ке Је се ни це”, јер 
су ова по ља би ла по пла вље на.

Са да по сто ји са мо ло гор у Ја се нов цу ко ји се, ка ко сам ово већ по
ме ну ла, на ла зи у ци гла ни Ба чић Озрен. Ова ци гла на се на ла зи на пе ри
фе ри ји гра да. По ред ци гла не је од стра не хр ват ских вла сти по диг ну то 
још не ко ли ко ба ра ка ко је су огра ђе не бо дљи ка вом жи цом. У овом ло
го ру се на ла зе Ср би, Хр ва ти и Је вре ји. Сву да око овог про сто ра, по диг
ну те су ку ле, из ко јих уста ше са ми тра ље зи ма чу ва ју стра жу.

Ис хра на у ло го ру је крај ње ло ша. Сва ко од ових не срећ ни ка днев но 
до би ја 3 ко ма да ку ва них кром пи ра без хле ба, те су ови љу ди и фор мал
но из ло же ни гла до ва њу. У ци гла ни ови љу ди спа ва ју на го лој зе мљи. 
Ши ба ни гла ђу и зло ста вља њем, њих сва ко днев но те ра ју на рад. Соп стве
ним очи ма сам ви де ла ка ко ови ин тер нир ци мар ши ра ју кроз Ја се но вац, 
и та ко из глад не ли па да ју пу тем. Ове не срећ ни ке су уста ше но га ма 
уда ра ле у гла ву и по це лом те лу та ко да су би ли об ли ве ни кр вљу, или 
су их пак ту кли кун да ци ма пу ша ка; мно ги ма од њих ска ка ли су по 
гру ди ма а за тим их не ми ло срд но ту кли.

Ова кве при зо ре су ста нов ни ци Ја се нов ца про шлог ле та и је се ни 
сва ко днев но мо ра ли да гле да ју. Мно ги од ин тер ни ра ца, ко ји су во ђе ни 
на рад, ди за ли су увис ру ке и мо ли ли за ко мад хле ба. Ста нов ни ци су 
им по тај но да ва ли ко ма ди ће хле ба, та ко да уста ше ово не при ме те. 
Обич но су ко ма ди хле ба оста вља ни по пу ту, ода кле су их ин тер нир ци 
ди за ли из пра ши не. Са ма сам ви де ла ка ко ин тер нир ци у по љу, то ком 
же тве ку ку ру за, је ду се ме из тру лих бун де ва, а кад су на ла зи ли кли
по ве ку ку ру за и њих су је ли. Је дан уста ша је на мр тво за ту као јед ног 
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Је вре ји на јер је код ње га про на шао је дан клип ку ку ру за. Ин тер нир це су 
уста ше на нај стра шни ји на чин зло ста вља ли и му чи ли. Мно ги од њих 
су сва ко днев но уми ра ли од стра шних пат њи и гла ди. Ле ше ви су или 
ба ца ни у Са ву или су за тр па ва ни у по љу, ко је се зо ве „Ли ма ни” – на 
до бру Ср би на Три ву нић435 Ва си це. Три ву нић је тог да на за јед но са 
сво јом же ном од ве ден у ло гор.

Ка да је не дав но јед на ко ми си ја вр ши ла ин спек ци ју ло го ра у Ја се
нов цу, по ка за ни су јој са мо они ин тер нир ци ко ји су тек пре пар да на 
сти гли у ло гор; они ин тер нир ци ко ји су ши ба ни гла ђу и зло ста вља њи ма 
ни су по ка за ни јер су фи зич ки пот пу но би ли про па ли.

Сва ко днев но су Ср би би ли умла ћи ва ни и уби ја ни. Њих уби ја ју у 
са мом ло го ру, а њи хо ве ле ше ве пак, као што је већ по ме ну то, ба ца ју у 
Са ву или их за ко па ва ју на има њу Три ву ни ћа. По и мен це ми ни су по
зна ти они ин тер нир ци ко је су уста ше за ту кле. Сва ко днев но при сти же 
20–200 ин тер ни ра ца, а то ли ки број њих би ва за ту чен ка ко би се на пра
ви ло ме ста за но во при до шле.

На кон Бо жић них пра зни ка, уста ше су од не куд са Кор ду на до ве ли 
пре ко 200 же на и де це у Ја се но вац. У овој гру пи се на ла зи ло не ко ли ко 
ста ри јих же на, све оста ле би ле су мла де же не и ма ла де ца. Ову гру пу 
же на и де це, уста ше су во ди ле кроз Ја се но вац, те пре ко за ле ђе не ре ке 
Са ве у ме сто Чу кли нац, где су сви би ли за тво ре ни у јед ну шта лу, иста је 
за тим за па ље на та ко да су ови не срећ ни ци сви из го ре ли. Кри ци и кукња
ва ових не срећ них же на и де це чу ли су се пре ко Са ве у се лу Ушти ци.

По сле срп ског Бо жи ћа, уста ше су упа ле у срп ска се ла ко ја су се на
ла зи ла на дру гој оба ли Са ве, и то: Гра дин,436 Чу кљи нац,437 Дрек се нић,438 
Де ме ро вац439 и Ме ђе ђа. У овим се ли ма уста ше су по ту кли ре дом све 
Ср бе, њи хо ве до мо ве су пот пу но опљач ка ли а њих су за тим за па ли ли. 
Мла де де вој ке мо ра ле су да за диг ну сук ње, на кон че га су ба јо не ти ма 
би ле бо де не из ме ђу но гу. Лич но сам ви де ла ка ко су ове уста ше, ка да 
су се из ових се ла вра ти ле за Ја се но вац, са со бом до не ле опљач ка ну 
хра ну, као сла ни ну, ме со, маст, бра шно, да ље плат но, по сте љи ну итд. 
Бо ље ства ри раз де ље не су ме ђу уста шким офи ци ри ма а ло ши је ме ђу 
уста шким људ ством.

435 Три вун чић.
436 Гра ди на.
437 Чу кли нац.
438 Драк се нић.
439 Де ми ро вац.
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У по след ње вре ме, уста ше у Ја се нов цу и око ли ну оку пља ју Ср бе, 
и то му шкар це од во де у сам ло гор, а док же не од во де за Ста ру Гра ди
шку или Зла тар.440

Ко ман дан ти ло го ра у Ја се нов цу, као што сам већ ре кла, су БР КЉА
ЧИЋ и ЛУ БУ РИЋ. Да ље су још глав ни ко ман дан ти ВИ ДА КО ВИЋ и 
ЉУ БА (пре зи ме не знам!), да ље ЈО ШИЋ МУ ЈО, уста шки пот по руч ник 
– му сли ман, ро дом из Бо сне. Од до ма ћих уста ша на ро чи то се из два ја ју 
бра ћа БР НИЋ – ЧА ПУН ЈО ЗО и МИ ЈО, се ља ци РА КА РИЋ КАР ЛО и 
МА ТИ ЈА и ДРА ГИЋ ЉУ КА, зва ни „Шљу ка”. Ова тро ји ца по след њих 
су стра жа ри. Име на оста лих уста ша су ми не по зна та.

И ја сам исто та ко тре ба ла да бу дем од ве де на у ло гор, јер ме не ко 
пот ка зао да ра дим за Бе о град, због че га сам од лу чи ла да по бег нем. На 
пут сам се упу ти ла 2. мар та т. г. са фал си фи ко ва ном про пу сни цом, ко ју 
сам до би ла од сре ске оп шти не у Нов ској. Ова је гла си ла до Вин ко ва ца. 
Од Вин ко ва ца до Зе му на до шла сам без про пу сни це. Из Зе му на сам 
5. мар та т. г. до шла у Бе о град уз по моћ јед ног мог по зна ни ка. Ов де у 
Бе о гра ду ћу жи ве ти свој жи вот соп стве ним за ра ђи ва њем.

Да ље ми ни шта ни је по зна то, о ово ме из ја вље ном и про чи та ном 
мо гу да се за ку нем.

Са слу шао и ове рио: За пи сни чар: ОЛ ГА ПР ПИЋ, m. p. 

Ђу ро Ј. Ро дић, m. p.  Д. Ву ја чић, m. p. 

440 Ло бор град крај Зла та ра (да нас: Зла тар Би стри ца).
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Бр. 86

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ ПР ЊА ВО РА О ЗЛО ЧИ НИ МА НДХ НАД 
СР БИ МА У ПР ЊА ВО РУ И ОКОЛ НИМ СЕ ЛИ МА, ПРИ СИЛ НОМ 
ПО КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊУ И БЕК СТВУ У СР БИ ЈУ 21. ЈА НУ А РА 1942.441

15/4 42442

Јед на из бе гли ца из ја вљу је:

Ја сам у Пр ња во ру слу жбо вао као ка та стар ски чи нов ник све до 
9. ју на 1941. го ди не ка да ме је хр ват ска вла да от пу сти ла из слу жбе зато 
што сам Ср бин.

Од мах на кон осни ва ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске у Пр ња во ру 
су се од ви ја ли ужа сни про го ни Ср ба. На ро чи то су се у ово ме ис ти ца ли 
Др. ГУ ТИЋ ВИК ТОР, уста шки ко ман дант и Соф та Иван, зе мљо рад ник. 
Да на 9. ју на, Гу тић је до шао из Ба ња Лу ке у Пр ња вор и оку пље ном 
на ро ду је пред сре ским на чел ни штвом одр жао го вор у ко ме је ис та као: 
„Са оп шта вам овом срп ског гне зду, ка да по но во до ђем у Пр ња вор, све 
ћу Ср бе соп стве ном ру ком уби ти, а ви ће те ми по мо ћи!”

10. ју на от пу то вао сам у Бе о град, а по ро ди цу сам оста вио у Пр ња
во ру. До био сам слу жбу у ка та стар ској упра ви у Кра гу јев цу, где сам 
слу жбо вао до кра ја но вем бра 1941. го ди не.

15. ок то бра 1941 сам са не мач ком про пу сни цом от пу то вао у Пр ња
вор с на ме ром да сво ју по ро ди цу пре ба цим у Ср би ју. У Пр ња вор сам 
сти гао 17. ок то бра. Ни ја ни мо ја по ро ди ца ни смо до би ли по треб не 
про пу сни це, због че га ни смо мо гли да пу ту је мо за Ср би ју.

Све док је сре ски на чел ник Па у лић бо ра вио у Пр ња во ру, у ме сту 
је би ло мир но и ти хо. Кра јем но вем бра 1941 је, ме ђу тим, Па у лић пре
ме штен у На ши це, а на ње го во ме сто до шао је је дан Хр ват из На ши ца. 
Од овог вре ме на је за нас Ср бе от по че ло јед но те шко до ба.

По чет ком сеп тем бра 1941 у Пр ња вор је до шла је дан уста шка гру
па од 300–400 ли ца под вођ ством јед ног ма јо ра. Град ски ко ман дант у 
Пр ња во ру био је уста шки по руч ник На глић Иван.

По чет ком де цем бра 1941 от по че ло се са уби стви ма Ср ба, а срп ска 
се ла су па ље на. На ро чи то су ту стра да ла се ла: Срп ска Мо ра ви ца, Крем на, 

441 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 301–302. 
442 Ру ком пи сан да тум и па раф.
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Чор ле и Ву чи јак.443 У се лу Крем на уби ли су 27 Ср ба, ве ћи ном из ло зе 
Пе тро ви ћа. Из се ла Чор ле су за Пр ња вор од ве ли 31 Ср би на, њих су 
уби ли а њи хо ве ле ше ве су за ко па ли по ред по то ка Ра дло вац.

Сва ова се ла су опљач ка на, за Пр ња вор је од ве де но 300 го ве да, која 
су за кла на, а у ку ћи су ди је Ху шо је за уста шке офи ци ре упри ли че на 
ве ли ка пи јан ка.

Из се ла Лу жа ни, Та бакИло ва и Гра бикИло ва за Пр ња вор је од ве
де но 37 Ср ба, та мо су уби је ни и сви ба че ни у јед ну ја му ко ја се на ла зи ла 
на има њу Зи ха Ан дри је. У ову ја му су по чет ком ја ну а ра 1942 ба че ни и 
Иг ња тић Пе тар из Лу жа на и Кон, по сло во ђа фир ме Мун чић из Пр ња вора.

17. ја ну а ра 1942 у 3 са та но ћу, у Пр ња во ру су ухап ше ни сле де ћи 
Ср би: Јо ва но вић Ми лан, Вра бац Сте ван, оп штин ски чи нов ник, Ми кић 
Жив ко, пен зи о нер, Га врић Ми лан, шеф по ре ске упра ве, Ко јић Об рад, 
го сти о ни чар, Кне же вић Ми лан, го сти о ни чар, Ђу ка но вић Са ва, го стио
ни чар, Ада мо вић Дми тар, тр го вач ки по моћ ник, Спа со је вић Си мо, по
сед ник, Ја нић Не до, пен зи о нер, Не и ма ре вић Ми ко и Стан ко, тр гов ци, 
Сто ја но вић Ђор ђе, бри ца, Јо ва но вић Ми ло, обу ћар, Сав ко вић Ко ста, 
го сти о ни чар, Ду дић Ра до и Ду шан, обу ћа ри и још мно ги дру ги чи ја 
ми име на ни су по зна та. Ис пред срп ске цр кве за ту чен је Ла зић Јо ван, 
по слу жи тељ у сре ском на чел ству. Те но ћи су уста ше до шле и у мој дом, 
но ус пе ло ми је да бла го вре ме но по бег нем. Сва ова ли ца од ве де на су у 
Сла вон ски Брод, а њи хо ва суд би на оста ла је не по зна та.

За тим се и ов де от по че ло с ак ци јом пре ла ска у ка то лич ку ве ру.
У овим зло де ли ма и уби стви ма на ро чи то су се ис та кли:
Сре ски на чел ник у Пр ња во ру ХОР ВАТ, Ко рић Ариф, гра до на чел

ник, На глић Иван, уста шки нат по руч ник, Соф та Иван, Бан дић Бран ко, 
ри мо ка то лич ки поп. Ов де су се на ро чи то ис ти ца ли ка то лич ки се ља ци 
ко ји су ра ни је би ли на се ље ни из Хер це го ви не.

Због ових ужа сних звер ста ва по но во сам мо рао да на пу стим Прња
вор. 21. ја ну а ра 1942 по шао сам на пут; а про пу сни цу сам до био од 
не мач ке оп шти не Гло го ва. Са овом про пу сни цом до шао сам у Зе мун. 
22. ја ну а ра, за Бе о град ме пре ба цио је дан хр ват ски же ле зни чар. Мо ја 
по ро ди ца је оста ла у Пр ња во ру.

443 Не и ден ти фи ко ва но ме сто.
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Бр. 87

ИЗ ЈА ВА ДВО ЈЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА ИЗ БО САН СКОГ БРО ДА О ЗЛО ЧИНИ
МА НДХ У БО САН СКОМ И СЛА ВОН СКОМ БРО ДУ, НА СИЛ НОМ 
ПО КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊУ И НЕ ЗА ДО ВОЉ СТВУ ХР ВА ТА.444

15/4 42445

Две из бе гли це из ја вљу ју:
У апри лу про шле го ди не, уста ше су ухап си ле 70 Ср ба из Бо сан ског 

Бро да, ме ђу ко ји ма смо се на ла зи ли и нас дво је, али су нас по сле 10 да на 
по но во пу сти ли.

До кра ја ју на те ку ће го ди не, на сту пи ла је па у за у ве зи са овим, по
сле че га су се по но во до га ђа ла хап ше ња. Ухап ше ни су: Пан тић Ко ста, 
тр го вац, Ђу ре ко вић Пе тар, Ра до ва но вић Сте во, сви из се ла Бру сни це, 
као и Је лић Иг њо из Ли је шћа. На кон не ко ли ко да на они су из Бо сан ског 
Бро да од ве де ни у ло гор у Ја се нов цу, а њи хо ва суд би на је до да нас пот
пу но не по зна та. За тим су се на ста ви ла хап ше ња у окру гу Дер вен та. 
Ср би су ма сов но од во ђе ни у суд ске за тво ре у Бо сан ском Бро ду и у 
ма га ци не бра ће Ко стић, тр го ва ца из Бо сан ског Бро да. Сви они су од
ве де ни у раз не кон цен тра ци о не ло го ре, а ве ћи на њих у ло гор у Сла вон
ској По же ги, где је са мо из окру га Дер вен те уби је но 480 љу ди. На мо сту 
ко ји по ве зу је Бо сан ски Брод и Сла вон ски Брод по би је но је чак 48 Срба 
без би ло ка квог раз ло га. Ле ше ви 28 Ср ба плу та ли су дуж Са ве, а оста
лих 20 би ло је ба че но у јед ну ја му по ред кла ни це у Бо сан ском Бро ду. 
Ови Ср би би ли су ве ћи ном из се ла Лу жа ни и Же ра вац.

На по ми ње мо да су уста ше ла ко ра ње не Ср бе ве за не ба ца ли у јед ну 
ја му и ре вол ве ром би их до крај чи ли. При ли ком ових звер ста ва на ро
чи то су се ис та кли Хан чек Фе рик из Бо сан ског Бро да и Хас Иви ца, 
зидар из Бо сан ског Бро да, ко ји је на вео да је он сам до крај чио 13 Ср ба. 
И из ве сни Ми ли че вић, уче ник VI раз ре да гим на зи је и Ћу му Иви ца, 
обо ји ца из Бо сан ског Бро да су се на ро чи то ис ти ца ли. На кон ових до
га ђа ја, по но во је на сту пи ла јед на па у за, на кон че га се от по че ло са ак ци
јом пре ла ска у ка то лич ку цр кву. На кон то га су се по но во де ша ва ла хап
ше ња Ср ба и Хр ва та. Ови по след њи би ли су хап ше ни за то што ни су 

444 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 303.
445 Ру ком пи са на за бе ле шка и па раф.
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хте ли да бу ду при пад ни ци хр ват ске вој ске те су ти ме об зна њи ва ли 
не за до вољ ство хр ват ским при ли ка ма. Ср би ма се пре ти ло кон цен тра
ци о ним ло го ри ма ако не бу ду пре шли у ка то лич ку ве ру. Ова ак ци ја 
ни је има ла ни ка кав успех. Срп ска се ла су се ор га ни зо ва ла и од лу чи ла 
да не пре ла зе у ка то лич ку ве ру.

Да нас се по у зда но зна да је из Бо сан ског Бро да 700 Ср ба де ли мич но 
по би је но а де ли мич но је не ста ло. У окру гу Дер вен та су се ла Под но вље, 
Лу жа ни, Ба ри це, Же ра вац и Ви шњи ца ја ко те шко по го ђе на. Из се ла 
Под но вље од ве де ни су сви Ср би – му шкар ци, и од стра не уста ша они 
су већ на пу ту по би је ни. Та ко ђе је и ја ко пу но же на и де це па ло као 
жр тва, та ко да су пси де ло ве њи хо вих ле ше ва раз вла чи ли по пу ту.

Же ле зни ча ри Вр до љак и Шенк, обо ји ца из Бо сан ског Бро да на ро
чи то су се ис ти ца ли у овим звер стви ма, по ред оних ко ји су већ по ме
ну ти. Вр до љак је од тр гов ца Срећ ка Пан ти ћа из Бру сни це зах те вао 
100.000. ди на ра а ка да је овај био пу штен, ухап сио је Па пић Сте ву из 
Гор њег Кла ка ра.

У Сла вон ском Бро ду је од 1. ја ну а ра до кра ја фе бру а ра 1942 300 
Ср ба, ве ћи ном се ља ка из Сла вон ског Бро да, ухап ше но и од ве де но у 
ло гор у Ја се нов цу, док је 100 хр ват ских се ља ка по тра жи ло уто чи ште у 
шу ма ма. Од Хр ва та смрт но су стра да ли из ве сни Ка вај и Фин дрик, као 
и сту дент Ба бић.

У Ср би ју смо до шли без би ло ка кве про пу сни це, ни ко нас на путу 
ни је ле ги ти ми сао и то због то га што смо кон дук те ри ма пла ти ли сва ки 
по 1000 ку на.
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Бр. 88

ИЗ ЈА ВА ПЕТ ИЗ БЕ ГЛИХ ЖЕ НА ИЗ ГЛИ НЕ О МА СОВ НИМ ЗЛО
ЧИ НИ МА НАД СР БИ МА, О ПО КО ЉИ МА У ГЛИН СКОЈ ЦР КВИ 
И НА СИЛ НОМ ПО КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊУ.446

15/4 42447

РА ДОЈ ЧЕ ВИЋ ЗОР КА, из бе гли ца, су пру га Ра дој че вић Жив ка, ди
рек то ра срп ске ште ди о ни це у Гли ни, ста ра 55 го ди на, без де це, са да у 
Бе о гра ду, Про те Ма те је 25, СУ ЖЊЕ ВИЋ ДА НИ ЦА, су пру га Су жње вић 
Ђу ре, ле ка ра из Гли не, ста ра 49 го ди на, мај ка 3 де це, са да у Бе о гра ду – 
Кне ги ње Зор ке ули ца 64, БА БИЋ КА ТИ ЦА, су пру га Ба бић Алек сан дра, 
тр гов ца из Гли не, ста ра 44 го ди не, мај ка 3 де це, са да у Бе о гра ду, Про те 
Ма те је 25, РА ДО ВА НО ВИЋ АН ЂА, су пру га Ра до ва но вић Пе тра, ви шег 
ло во чу ва ра у пен зи ји, ста ра 47 го ди на из Гли не, мај ка 4 де це, са да у Бео
гра ду, Про те Ма те је 25, и ЕРЕ МИЋ ЕВА, удо ви ца по по кој ном Ере мић 
Ђу ри, ло во чу ва ра из Гли не, ста ра 72 го ди не, са да у Бе о гра ду, Про те 
Ма те је 25, за јед но из ја вљу ју:

У дру гој по ло ви ни ме се ца апри ла 1941 – ког да ту ма ви ше не мо гу 
тач но да се се тим – уста ше су у Гли ни ухап си ле: Др. Га јић Ми ли цу, ле
кар ку, Ште фан чић Дра га на, учи те ља, Су жње вић Си му, на ме ште ни ка 
бол ни це, Шур бет, ге о ме тра, Ко рак Ада ма, зе мљо рад ни ка и још дру ге 
Ср бе из Гли не чи јих се име на ви ше не мо же мо се ти ти. Све њих уста ше 
су од ве ле у За греб у по ли циј ски за твор. Ште фан чић Дра ган, ко ји је по 
на ци о нал но сти Хр ват, пу штен је на кон 3 ме се ца, Др. Га јић Ми ли ца је 
пу ште на на кон 7 ме се ци, суд би на оста лих Ср ба, ме ђу тим до да на шњег 
да на је оста ла не по зна та.

28. апри ла 1941, уста ше су ухап си ле Др. Су жње вић Ђу ру, ле ка ра, 
Ребра ча Стан ка, чи нов ни ка у сре ском на чел ни штву у пен зи ји и Жив ко вић 
Ми ла на, ко ва ча, сви из Гли не. И њих су уста ше од ве ле у За греб у по ли
циј ски за твор. Ода тле су их стр па ли у кон цен тра ци о ни ло гор у Коприв
ни ци а за тим у Го спи ћу. Да ље о њи хо вој суд би ни ни шта ни је по зна то.

По чет ком ма ја 1941, уста ше су ухап си ле Ре са но вић Ада ма, обу ћа ра 
из Гли не, и Сли јеп че вић Сто ја на, зе мљо рад ни ка из Мај ских По ља на. 

446 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 304–306. 
447 Ру ком за бе ле жен да тум и па раф.
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Њих дво ји ца су ба че ни у оп штин ски за твор у Гли ни и на кон не ко ли ко 
да на по сле ужа сних зло ста вља ња би ли су уби је ни. Са њи ма за јед но био 
је утам ни чен и Бун чић из Шу шња ра. И ње га су уста ше хте ле да уби ју, 
ме ђу тим, на ин тер вен ци ју уста ше Кре шта ли це и на ред бе ми ни стра 
прав де др. Пу ка, ње га су пр во тек за ме сец да на тре ба ли да зло ста вља ју 
а за тим да га уби ју. Бун чић је ме ђу тим имао сре ћу да по бег не из за тво
ра и са да се на ла зи у Бе о гра ду.

У но ћи 8. на 9. мај 1941, уста ше су упа ле у стан Рат ко вић Ра де та из 
Гли не, од ве ли га на јед но сло бод но по ље и та мо су га уби ли. Пре ко ње
го вог ле ша ба ци ли су не ки ва љак, та ко да је ње го ва же на тек уз сав на пор 
и труд из ва ди ла ње гов леш из бла та и пр љав шти не.

У но ћи 10. на 11. мај448 до ма ће уста ше су уз по моћ уста ша ко је су 
сти гле из За гре ба, ухап си ле сле де ће лич но сти, и то: Ба бић Алек сан дра, 
тр гов ца, Ба бић Бран ка, прав ни ка, Ра до ва но вић Пе тра, ло во чу ва ра у 
пен зи ји, Ра до ва но вић Јо ва на, уче ни ка при вред не шко ле, Ра дој че вић 
Мар ка, ди рек то ра срп ске Ште ди о ни це, Је ре мић Ђу ру, пен зи о не ра, Су
жње вић Не бој шу, на ме ште ни ка бол ни це, Су жње вић Рат ка, Ба дрић 
Јо ву, школ ског ин спек то ра у пен зи ји, Да ви до вић Све то за ра, бив шег на
чел ни ка оп шти не, др. Бран ко вић Сте ва на, но та ра, Ха лер Сто ја на, гео
ме тра, Ву ји чић Сто ја ди на, суд ског чи нов ни ка, Пи је вац Или ју, зе мљо
рад ни ка, Пје вац Ђу ру, те о ло га, Пје вац Дра га на, зе мљо рад ни ка, Пје вац 
Пе тра и Ђу ру, зе мљо рад ни ке, Кр ња јић Сте ва на и Ми ло ша, Бо гу но вић 
Стан ка, Ар бу ти на Ђу ру, Јан ка, Ду ша на и Ми ле та, Ку ку ле ча449 Ни ко лу, 
сви зе мљо рад ни ци, Ку ку ле ча450 Пе тра, тр гов ца, Ре бра ча Ми ле та, го сти
о ни ча ра, Бо гу но вић Или ју, тр гов ца, Ча вић Та на си ја, же ле зни ча ра у 
пен зи ји, Ча вић Слав ка и Ран ка, зе мљо рад ни ке, Ме ти кош Да мја на и 
Бо жу, тр гов це, Ме ан џи ја Ни ко лу, ка са пи на, Су нај ко Ко сту, пе ка ра, Су
нај ко Ни ко лу, го сти о ни ча ра, Јак шић Стан ка, кро ја ча, Џа ку ла Ми ло ша, 
тр гов ца, Џа ку ла Пе ру, обу ћа ра, Ар бу ти на Ла зу, зе мљо рад ни ка, Сто јић 
Јан ка, оп штин ског чи нов ни ка у пен зи ји, Ми ле тић Пе ру, фи нан сиј ског 
чи нов ни ка у пен зи ји, Га ври ло вић Ђор ђа, ди рек то ра гим на зи је у пензи
ји, То мић Дра го ми ра, тр гов ца, То мић Ду ша на, тр гов ца, Дре кић Ми ле та, 
ци гла ра, Са мар џи ја Ми ло ша, ко ва ча, Са мар џи ја Ми ла на, ка пе та на, 

448 Ви де ти: Б. Ву ја си но вић, Ч. Ви шњић, Гли на 13. ма ја 1941. У по во ду 70. го ди
шњи це уста шког зло чи на. Ђу ро Рок сан дић, Спи сак жр та ва фа ши стич ког те ро ра 
го ди не 1941. ко та ра Гли на, За греб: Срп ско кул тур но дру штво Про свје та, 2011. 

449 Ку ко ле ча.
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Му жде ка Сте ву, го сти о ни ча ра, Са ра па Ла зу, рад ни ка, Пе јић Ада ма, 
тр гов ца др ви ма, По кра јац Бог да на, тр го вач ког по моћ ни ка, Мо мић 
Ми ле та, тр гов ца, Опа јић Ми ла на, сту ден та тех нич ке сред ње шко ле, 
Га ври ло вић Јо си фа, тр гов ца, Дми тро вић Ђу ру, зе мљо по сед ни ка, Дми
тро вић Ни ко лу, тр гов ца, Ву ја си но вић Мар ка и Мој си ја, тр гов це, Ђу кић 
Стан ка, кро ја ча, Бал тић Пе тра, ре ме на ра, Ште ко вић Пе ру, сту ден та 
тр го вач ке ака де ми је, Ву ја кли ја Сто ја на, кро ја ча, Ће ран Ми ла ди на, 
кро ја ча, Гво ић Ми ле та, тр гов ца, Мр ко бра да Во ју, чи нов ни ка, Бр ко вић 
Ми ло ша, ко ва ча, Бр ко вић Ми ла на, ге о ме тра, Гр ебља но вић Јо цу, пе ка ра, 
Бал тић Ро до љу ба, кро јач ког по моћ ни ка, Ви јук Па вла и Ни ко лу, обу
ћа ре, Бра тић Јо ву, школ ског по слу жи те ља, Кри во ку ћа Јо ву, школ ског 
по слу жи те ља, Узе лац Ни ко лу, се ни ор и Узе лац Ни ко ла ју ни ор, го сти
о ни ча ри, Ме дић Пе тра, тр го вач ког аген та, Гле дић Са ву, над зор ни ка 
пу те ва, Ђа ко вић Стан ка, кро ја ча, Ву ја кли ја Пе ру, зе мљо рад ни ка, Га гић 
Ни ко лу, Ше о вић Сте ва на, зе мљо рад ни ке, Ба дрић Мар ка, сто ла ра, Ба
јић Ни ко лу, зе мљо рад ни ка, Ву ја кли ја Дра гу, оп штин ског чи нов ни ка, 
Ву ја кли ја Ђу ру, зе мљо рад ни ка, Ми ло ше вић Јан ка, го сти о ни ча ра, Оре
шча нин Сте ву, ви шег ло во чу ва ра, Ле тић Ду ша на, уче ни ка гим на зи је, 
Оре шча нин Сте ву, тр гов ца, Опа лић Мар ка, тр гов ца, Опа лић Стра хи
њу, сту ден та тр го вач ке ака де ми је, Сто ја но вић (Пе леш) Слав ка, тр гов ца 
и Сто ја но вић (Пе леш) Пе тра, прав ни ка, Вор ка пић Стан ка, по штан ског 
чи нов ни ка у пен зи ји, Ми ло је вић Да ви да, жан дар ма у пен зи ји, Мир
ко вић Јо ву, су ди ју, Др. Га јић Љу бо ми ра, ле ка ра, Га јић Сте ву, тр гов ца 
др ви ма, Ца ре вић Не на да, уче ни ка гим на зи је, Ца ре ви ћа, фи нан сиј ског 
чи нов ни ка, Опа чић Бог да на, све ште ни ка, Ца рић Дми тра, по сед ни ка 
и ње го вог си на Јо зе фа,451 тр го вач ког по моћ ни ка, Кне же ви ћа, обу ћа ра 
и ње го вог си на Бран ка, те о ло га, Јо ва но вић Не дељ ка, те о ло га, Јак шић 
Стан ка, обу ћа ра, Гру би ћа, жан дар ма у пен зи ји, Ће ла па, зе мљо по сед
ни ка, Ко са но ви ћа, жан дар ме риј ског на ред ни ка, Ду кић Лу ку, сто ла ра, 
Ду кић Сто ја на, бри ја ча, Дра жић Ми ха и ла, чи нов ни ка, Цре вар Дра га
на, чи нов ни ка, Пу лић Ми ла на, ко тла ра, Ни ко лић Ђор ђа, школ ског 
ин спек то ра, Ко раћ Ђу ру, же ле зни ча ра, Дра го је вић Ду ша на, же ле зни
ча ра, Но ва ко вић Си му, рад ни ка на же ле зни ци, Љу би чић Ђу ру, обу ћа ра, 
Ба дрић Сте ву, кро ја ча, Мар ја но вић Ми ла на, кро ја ча, Ба дрић Сте ву, 
фо то гра фа, Мар ти но вић Сте ву, ба чва ра и ње го вог си на, Егић Бран ка, 
офи ци ра, Бран ко вић Стан ка, бра ва ра, Ле тић Или ју, пе ка ра и ње го ва 

451 Јо сиф.
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2 уче ни ка ко ји су исте но ћи уби је на, ње гов син Ду шан је ра њен и у та
квом ста њу од ве ден. Др. Ме ти кош Ми ла на, адво ка та, Др. Гу те ша Вељ ка, 
ле ка ра, То мић Дра го ми ра, бан кар ског чи нов ни ка, То мић Ду ша на, тргов
ца, Шту ла Ђу ру, књи жа ра, Шту ла Ва су, књи жа ра, Ћор ко вић Пе ру, тр гов
ца, Шу шњар Сто ја на, го сти о ни ча ра, Ар бу ти на Ни ко лу, го сти о ни ча ра, 
Су жње вић Сте ву, кро ја ча, Мр каљ Сте ву, учи те ља у пен зи ји, Ма џа рац 
Ми ло ша, учи те ља у пен зи ји и ње го ва 2 си на, Бран ка, прав ни ка и Бран
ка, суд ског чи нов ни ка, По по ви ћа, су ди ју, Бли до ви ћа, су ди ју, Јан ко вић 
Ђу ру, бан кар ског чи нов ни ка и ње го вог си на Ду ша на, тр го вач ког по моћ
ни ка, Лац ко вић Ни ко лу, бри ја ча, Бре ка Мар ка, бри ја ча, Ре лић Пе ру, 
зе мљо рад ни ка, Ме ан џи ја Јо ву, ме са ра, Цре вар Ра де та, ви шег ло во чу ва ра 
у пен зи ји, Но ва ко вић Ни ко лу, по штан ског чи нов ни ка, Јо јић Ми ло ша, 
по штан ског чи нов ни ка, Ће лап Пе ру, по штан ског чи нов ни ка, Ор лић 
Сте ву, Ше о вић Сте ву, зе мљо рад ни ке. Спро во ду њи хо вог уби је ног оца 
Рат ко ви ћа при су ство ва ла су и ње го ва оба си на, ње гов брат и оба ње
го ва ро ђа ка из Че мер ни це. Све њих су још исте но ћи уста ше ухап си ле 
и од ве ле. Име на свих оних Ср ба ко ји су те но ћи од ве де ни ви ше се не 
се ћа мо, али тач но зна мо да је из Гли не од ве де но 582 Ср ба. Са мо из ин
тер на та за де ча ке у Гли ни је у овој но ћи од ве де но 80 де ча ка и за на тли ја. 
Сви на пред на ве де ни Ср би су сво ју суд би ну че ка ли у суд ским за тво
ри ма у Гли ни, а у но ћи са 11. на 12. мај 1941 по то ва ре ни су у ка ми о не 
и од ве зе ни су у не по зна том прав цу. О суд би ни ових не срећ них љу ди 
ни шта не зна мо.

При ли ком хап ше ња из вр ше ни су и пре тре си ку ћа, где су овом 
при ли ком све од у зе ли. Гре бља но вић Јо ца је исто ухап шен, а том при
ли ком су му од у зе ли 30.000 ди на ра го то ви не и ду ван у вред но сти од 
2.500 ди на ра. Од Сто ја но вић Слав ка, тр гов ца, укра ли су ко фер пун 
укра сних пред ме та у вред но сти од 500.000 ди на ра. Ове укра сне пред
ме те украо је Ха них Јо сип, учи тељ му зи ке и уста ша у Гли ни. Од Пе јић 
Ста не, уста ша Па па Слав ко украо је 4.000 ди на ра сре бр ња ка. У за тво
ри ма су сви ужа сно би ли зло ста вља ни, пре не го што су од ве де ни у 
не по зна том прав цу.

На кон 15 да на су и пре о ста ли Ср би, ово га пу та и њи хо ве же не, 
ухап ше ни. Ухап ше ни су: Јо вић Ни ко ла, оп штин ски чи нов ник у пен
зи ји, Шка рић Еви ца, же на Шка рић Ми ло ша, ка пе та на у пен зи ји, Ре бра
ча Се ка, же на Ре бра ча Бо шка из Мај ских По ља на, Са мац Ста ка, же на 
Са ви на из Мај ских По ља на, Вор ка пић Стан ко, рад ник из Гли не, и још 
мно ги дру ги, чи јих се име на ви ше не се ћа мо. Они су сви на то ва ре ни 
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у ка ми о не и од ве де ни у не по зна том прав цу. Њи хо ва суд би на нам је 
не по зна та.

Из ме ђу 26. ју на и 2. ав гу ста 1941, Ср би из се ла у сре зу Гли на и Вр гин
мост ка ми о ни ма су до во же ни у Гли ну. Сви они су уби је ни у срп ској 
пра во слав ној цр кви у Гли ни. Њи хо ви ле ше ви су за тим на то ва ре ни у 
ка ми о не и од ве зе ни у не по зна том прав цу. Ко ли ко је ве лик број уби је
них Ср ба, ни је нам по зна то. Крв је те кла из цр кве на ули цу, из че га се 
мо гло ви де ти да је број уби је них зна тан. Ка ми о ни су би ли обо је ни тра
го ви ма кр ви. Три Ср би на су се по пе ла на цр кве ни то рањ, где су оста ли 
пу на три да на. То ли ко су би ли жед ни да су си са ли ка пљи це ки ше са 
дла но ва. Ка да су уста ше ово опа зи ле, стре ља ле су их по крат ком по
ступ ку. Сва тро ји ца су са зво ни ка цр кве па ли мр тви на зе мљу.

У пе ри о ду од 1. до 3. ав гу ста 1941, из вр ше на су но ва хап ше ња жена 
и де це, јер му шка ра ца у Гли ни ви ше ни је би ло. Ухап ше но је 250 ли ца. 
Ме ђу ухап ше ни ма смо би ле и ми, Ра до ва но вић Ан ђа са ње ним кћерка
ма Мар том и Ка том, и Ере мић Ева. Све ухап ше не же не и де ца ба че ни 
су у за тво ре Сре ског су да. Обе ћа но им је да ће би ти пу ште не оне ко је 
бу ду упу ти ле мол бе за пре ла зак у ка то лич ку цр кву. У ства ри, све су 
би ле пу ште не, па та ко и оне ко је ни су упу ти ле мол бе. Њи ма је би ло 
на ре ђе но да све у ро ку од 2 да на има ју да на пу сте Гли ну.

Срп ска цр ква у Гли ни је по чет ком ав гу ста 1941 ра зо ре на од стра
не уста ша. Ово све то ме сто ра зо ри ли су по жа ром Стје пан, мли нар из 
Јун кин ца452 код Гли не, док се Шу ба лић Стје пан, ли мар из Гли не по пео 
на цр кве ни то рањ и из ло мио крст.

Сле де ће уста ше су се на ро чи то ис та кле у про го ну, зло ста вља њу и 
уби стви ма, и то: Па па Слав ко, кро јач ки по моћ ник, Ви да ко вић Стје пан, 
сту дент, Ви да ко вић Ма те, сто лар, бра ћа Кре шта ли це, Ни ко ла, Па ја и 
Стје пан, Му ре тић Иви ца, го сти о ни чар, Ха них Јо сип, учи тељ му зи ке, 
Ми ха ље вић Сте во, по зор ник, Бу то рац Фран цек, ка са пин, Жи нић Јо цо, 
ка са пин, Др. Дев чић Ју рај, адво кат и за по вед ник ло го ра, Др. Ре бок Ју
рај, ле кар и уста шки ка пе тан, Др. Вој во да Ка та ри на, ле кар ка, Др. Је рец 
Мир ко, адво кат и ве ли ки жу пан у Пе три њи, Цви то вац Ми хо вил, сре
ски су ди ја, Им пер, сре ски на чел ник, Кло бу чар Мир ко, сту дент, Жи нић 
Звон ко, сту дент, Пр хлик Иво, учи тељ, са да у Пе три њи, Ка лај џић Дра го, 
по сла сти чар, Ми цан, тр го вац, Но вак Бо жо, шо фер, Ти љак Ма то, трго вац, 
Мр ган Слав ко, го сти о ни чар, Мр ган Па вао, тр го вац, Ха упт, апо те кар, 
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Том пић Га бри је ла, апо те кар ка, Ме двед Сте во, сто лар, Фа бац, сто лар, 
сви из Гли не и је дан се љак по име ну „Чу кље”, из се ла Пре ко пе.

У Бе о град смо до шле још у ју лу и ав гу сту про шлог ле та те са да 
стал но жи ви мо у Бе о гра ду. Сву на шу по крет ну и не по крет ну имо ви ну 
оста ви ле смо у Гли ни.

Ја, Су жње вић Да ни ца и Ба бић Ка ти ца, смо од хр ват ских вла сти 
про пу сни це до би ле тек на кон што смо да ле из ја ву да сву сво ју имо ви
ну пре пу шта мо хр ват ској др жа ви и да ни ка да ви ше не ће мо сту пи ти 
на хр ват ску те ри то ри ју.
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Бр. 89

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ ТО ПУ СКОГ О УБИ ЈА ЊУ СР БА НА КОР
ДУ НУ И БА НИ ЈИ, НА СИЛ НОМ ПО КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊУ, ОД ВО ЂЕ ЊУ 
У ЛО ГОР ГО СПИЋ, УСТАН КУ СР БА И ПРИ ДРУ ЖИ ВА ЊУ ХР ВА ТА 
УСТА НИ ЦИ МА.453

15/4 42454

Јед на из бе гли ца из То пу ског из ја вљу је:
У апри лу 1941 за те као сам се као рат ни за ро бље ник у ло го ру у 

До бо ју, из ко га сам јед ног да на по бе гао и пе шке пре ко Ба ња Лу ке до
шао ку ћи у То пу ско.

У ма ју т. г. су уста ше у сре зу Вр гин мост ухап си ле углед не Ср бе и то: 
Жу тић Ми ло ша, зе мљо по сед ни ка, Рок нић Ни ко лу, жан дар ме риј ског 
на ред ни ка у пен зи ји, Кор дић Ми лу ти на, зе мљо рад ни ка, Др. Бран ка 
Вур де љу, Јо ву Вор ка пи ћа, хо те ли је ра, Стан ка Шка ру, го сти о ни ча ра, 
Ву јо ше вић Ми лу ти на, тр гов ца, ро дом из Цр не Го ре, Шка ра Ни ко лу, 
кел не ра, Бје лић Ни ко лу, кел не ра, Ма му зић Или ју, зе мљо рад ни ка, Ја
њанин Сто ја на, зе мљо рад ни ка, Ће лап Ни ко лу, зе мљо рад ни ка, сви из 
То пу ског. Из То пу ског су до шли у Си сак а из Си ска за Пе три њу. У Пе
три њи су др жа ни 1 ме сец, на кон че га су сви за тим од ве де ни у не по
зна том прав цу. Убр зо на кон то га, са зна ло се да су сви на пред на ве де ни 
Ср би из То пу ског уби је ни у шу ми Бре зо ви ца крај Си ска. Ова звер ства 
су от кри ве на јер су уста ше на ре ди ле Ци га ни ма да по ко па ју ле ше ве ових 
Ср ба и да узму њи хо ву оде ћу. Та ко је ви ђен је дан Ци га нин у оде лу уби
је ног Шка ре а про на ђе но је и јед но пи смо ко је је Шка ри пи са ла ње го ва 
же на. 

На кон ових уби ста ва при сту пи ло се ак ци ји пре ла ска у ка то лич ку 
ве ру, ко ја је ме ђу тим има ла са мо ма ло при ста ли ца.

У но ћи из ме ђу 27. и 28. ју ла, у се лу По ља на код То пу ског уби јен је 
Бре шки455 Ши ме из За гре ба. Ср би су би ли оп ту же ни да су га уби ли 
због че га је до шло до стра хо ви те ре ак ци је од стра не уста ша. 370 Ср ба 
је ухап ше но. Је дан део су утам ни чи ли у оп шти ни а дру ги део у пра во

453 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 310–311. 
454 Ру ком пи сан да тум и па раф.
455 Бри је шки.
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слав ној цр кви у То пу ском. Том при ли ком био сам и ја ухап шен и оте
ран у цр кву. Ов де смо би ли ту че ни и зло ста вља ни. Од по сле ди ца ових 
ужа сних зло ста вља ња, не ко ли ко да на ка сни је су умр ли: Рај шић Лу ка, 
зе мљо рад ник из По ни ква ра и Шкун дрић Или ја, хо те ли јер из То пу ског. 
Ср би ко ји су би ли утам ни че ни у оп шти ни, њих 70, ка ми о ни ма је од ве
зе но на же ле знич ку ста ни цу То пу ско, ода кле су оте ра ни у кон цен тра
ци о ни ло гор у Го спи ћу а ода тле у Ја се но вац. Од ових Ср ба да ље не ма 
ви ше ни ка квог тра га, и нај ве ро ват ни је да су сви уби је ни. Ме ђу њи ма 
су би ли: Об ра до вић Ма ти ја, хо те ли јер, Ба та ло Ми тар, тр го вац, Ми ље вић 
Ми лан, тр го вац и Ми ље вић Ми лан, чи нов ник, Ба та ло Мир ко, чи нов
ник, Жу тић Ма ти ја, ме сар, Ба та ло Ми лан, Ма ти ја, зе мљо рад ни ци, 
Ми шће вић Ни ко ла, Ми ље вић Или ја и Ђу ра, Зло кас Ва си ли је са сво јим 
си но ви ма Ни ко лом и Пе ром, Зло каш456 Ми лош и Си ма, Ми ље вић Сто
јан, Шка ра Ми лан са сво јим си ном Пе ром, Шка ра Мар ко, Бје лић Ма
ти ја, сто лар, Дра го је вић Мар ко, по сед ник, Рат ко вић Ни ко ла и ње гов 
син Да не, Ра ди ћа нин Пе ра, Лон чар Пе ра, зе мљо рад ни ци, бра ћа Гу шић 
Ми лан и Ра де, Вор ка пић Ни ко ла, зе мљо рад ни ци.

Лич но ја сам се спа сио на тај на чин, што сам се са крио у цр кве ни 
то рањ и на се бе ба цио цр кве не вен це. Све сам чуо шта се у цр кви де
ша ва ло. Ср би су зло ста вља ни на нај стра шни ји на чин, пре би ја ни су 
кун да ци ма пу ша ка, те ра ни су да пе ва ју уста шке пе сме и да се за кли њу 
Ан ти Па ве ли ћу на вер ност. За тим су сви, из у зев 3 ли ца од ве де ни у Гли
ну. Пет ко вић То шо, апо те кар, Вор ка пић Па јо, но тар и Ко рић457 Адам, 
по сед ник, пу ште ни су да иду ку ћа ма. У пра во слав ној цр кви у Гли ни 
уби је но је хи ља де и хи ља де Ср ба, та ко да се њи хо ва крв из ли ва ла кроз 
цр кве на вра та. У по ноћ ми је ус пе ло да се уда љим из цр кве, на кон чега 
сам се у по љу скри вао 3 да на. По што ме уста ше ни су за те кле код ку ће, 
ухап си ли су мо ју же ну Ол гу за јед но са де цом, и од ве ли су их у ло гор 
у Пе три њи, ода кле су на кон пе то не дељ ног бо рав ка по но во пу ште ни 
ку ћи. Сва ки дан су ме уста ше тра жи ле; јед ног да на на шле су ме код мог 
шо го ра, му сли ма на Ха са на Ка ра и ћа. Од ве ден сам пред суд. За хва љу
ју ћи из ја ва ма мо јих ро ђа ка и при ја те ља, да ни ка кво оруж је ни сам но сио 
са со бом, те да се ни сам скри вао ме ђу чет ни ци ма у шу ми, био сам 
пу штен те сам до шао у Кра љев ча не, где сам бо ра вио код мог ро ђа ка, 
Си мић Пе ре, учи те ља, све до 20. ја ну а ра 1942. 

456 Зло кас.
457 Ко раћ.
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На кон ових до га ђа ја у То пу ском, пре о ста ли део Ср ба ко ји су оста ли 
у жи во ту, са крио се на Пе тро вој Го ри и ор га ни зо ван је уста нак про тив 
уста ша. Уста ше су се по но во осве ти ле над ста рим и сла бим же на ма и 
стар ци ма, као и над де цом. Они су опљач ка ли и за па ли ли сва су сед на 
се ла у То пу ском. Од по жа ра су са чу ва на се ла Ка ти но вац и Вор ка пић.

Ни ко ове ле ше ве ни је са хра њи вао, а ја сам у се лу Вор ка пић био 
све док ка ко су пси ове ле ше ве рас тр гли на ко ма ди ће. Ова уби ства уста ше 
на ста вља ју и у сре зо ви ма Ба ни је и Кор ду на од ме се ца ав гу ста т. г. па 
све до да на да на шњег. Они пљач ка ју сву по крет ну имо ви ну и сто ку.

У Вр гин мо сту уби је но је 1500 Ср ба. У оп шти ни То пу ско свој жи вот 
из гу би ло је 400 Ср ба, у оп шти ни Че мер ни ца њих 600 а у се ли ма у сре зу 
Вр гин мост 500 Ср ба је из гу би ло жи вот. У ове број ке ни је увр штен број 
уби је не де це, же на и ста ра ца. Ср би из се ла Че мер ни ца су у бли зи ни Крња
ка ре дом стре ља ни. Та ко је ов де уби јен и је дан мој ро ђак, Јар чов Ми лан.

У шу ми Пе тро ва Го ра се ме ђу уста ни ци ма, ко ји су се из ја сни ли 
да се не сла жу са по ли ти ком по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа, на шло ја ко 
пу но при ста ли ца др. Ма че ка, и то рад ни ци из За гре ба, Си ска и Кар лов
ца. Хр ва ти, ко ји су се удру жи ли са чет ни ци ма у Хр ват ској, пу сто ше и 
па ле све хр ват ске др жав не ор га не, же ле зни цу и те ле фон ске ли ни је.

Од уста ша ко ји су се на ро чи то ис та кли, по ми њем: Ма линац Ма то, 
мо лер из Хр ват ског Се ла, Пу трић Ју ре, зе мљо рад ник из Вра но ви не, 
Оре чић Мир ко, рад ник, Бриј ешки Или ја, Коц ман Ан тон, учи тељ из 
То пу ског. Би ло је и оних Хр ва та ко ји су Ср бе узи ма ли у за шти ту: као 
Ба бић Иво и Сте во, зе мљо рад ни ци из То пу ског, Ише ка Стан ко, опан чар 
из То пу ског, Да ро вић, та да управ ник елек трич не цен тра ле у То пу ском 
и му сли ман Хам ди ја, по сла сти чар из То пу ског.

Сре ски на чел ник из То пу ског Чи дић, та ко ђе се ја ко за у зи мао за 
Ср бе, због че га је сме њен. На ње го во ме сто по но во је до шао је дан Хр ват 
ко ји је због ужа сних звер ста ва ко ја су по чи ње на над не ду жним Ср би ма, 
по чи нио са мо у би ство. То ком ње го вог пе ри о да, от кри ве на су 2 пу на 
ва го на на то ва ре на му ни ци јом ко ја је би ла ита ли јан ског по ре кла, и он 
је био окри вљен да је упе тљан у ову афе ру, а да је му ни ци ја би ла на ме
њена оним Ср би ма ко ји су се при кљу чи ли чет ни ци ма. Пре ма јед ној 
при чи, ова афе ра је и би ла раз лог за ње го во са мо у би ство. Овом при ли
ком је и 6 ита ли јан ских офи ци ра окри вље но да су до тич ну му ни ци ју 
до ста вља ли Ср би ма.

Ита ли јан ске вла сти се и да нас на ла зе у Вр гин мо сту. Хр ват ске власти 
у до го во ру са уста ша ма на ста вља ју свој по сао, не ма ре ћи за Ита ли ја не.
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Бр. 90

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ ВР ГИН МО СТА О УСТА ШКОМ МА СОВ
НОМ УБИ ЈА ЊУ СР БА У ВР ГИН МО СТУ И ОКОЛ НИМ СЕ ЛИ МА 
И O УБИ ЈА ЊУ У ГЛИН СКОЈ ЦР КВИ.458

15/4 42459

Јед на из бе гли ца из Вр гин мо ста из ја вљу је:
6. ма ја т. г. у Вр гин мост је из Ли ке или Дал ма ци је до шао је дан 

уста ша по име ну Мар ко са још 10–15 на о ру жа них уста ша из То пу ског, 
ухап си ли су 11 углед них Ср ба из Вр гин мо ста, ко је су од ве ли у кон цен
тра ци о ни ло гор у Ко прив ни ци. Ухап ше ни су: Ко шу тић Сто јан, го сти
о ни чар из Вој ни ћа – же ле знич ка ста ни ца, Зо рић Ђу ро, пен зи о ни са ни 
шу мар из Слав ског По ља, Вр га Сте ван, ба чвар, Ма ло ба бић Ва со, ме сар, 
Дра го је вић Ра де, пен зи о ни са ни лу гар, Вр га Пе ро, зе мљо по сед ник из 
Под гор ја, Цре вар Пе ро и Ду шан, тр гов ци, На ста шић Ни ко ла, ме сар, 
Ај ди но вић Ми ле, зе мљо по сед ник и По ли мац Ми лан, зе мљо по сед ник 
из Вр гин мо ста. Сви го ре на ве де ни пр во су од ве де ни у Ко прив ни цу а 
за тим за Го спић. О да љој суд би ни ни шта нам ни је по зна то.

11. ма ја у Вр гин мост је до шла ита ли јан ска вој ска и оста ла је та мо 
до 29. ју ла т. г. То ком овог вре ме на, у Вр гин мо сту и окол ним се ли ма је 
вла дао пот пу ни мир.

27. ју ла т. г., у бли зи ни То пу ског уби јен је Бри је шки Пе ро, ина че 
се љак из То пу ског. Ње га је на вод но убио је дан дру ги уста ша. За овај 
слу чај окри вље ни су Ср би, што је за по сле ди цу има ло то, да су уста ше 
28. ју ла упа ле у срп ско се ло По ни ква ри – По ља ни. У овом се лу, уста ше 
су по у би ја ле све што им је до шло под ру ку, тј. му шкар це, же не и де цу, 
а ку ће су за па ли ле.

29. ју ла, кад је ита ли јан ска вој ска на пу сти ла Вр гин мост, уста ше 
су до шле у ви ше ка ми о на. То су би ле уста ше из Гли не, То пу ског, Пе три
ње, За гре ба и Оси је ка, њих 50– 60. Они су ухап си ли ја ко пу но Ср ба, 
50 њих, од ве ли су их у јед ну шу му, где су сви би ли по би је ни. Њи хо ви 
ле ше ви су ви ше не де ља оста ли да ле же не по ко па ни у шу ми. Још су сле
де ћи Ср би уби је ни: Теп шић Јо ван и Стан ко, Је ро си мић Ђу ро и ње гов 

458 AВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 312–313. 
459 Ру ком пи сан да тум и па раф.
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син Ра де, Је ро си мић Ми ле, Ро дић Сте во и Во ји слав, Теп шић Ни ко ла 
и ње гов син Ра де, Теп шић Па вао и ње гов унук, Кор кут Љу бо мир и 
ње гов син Ми лош, те о лог, Ја ња нин Пе тар, жан дарм у пен зи ји, Јар чов 
Ми лан, пе кар, Мар ко вић Ду шан, тр го вач ки по моћ ник, Вла дић Сто јан, 
ме сар, Па вло вић Гој ко, пе кар, Ром че вић Бран ко, го сти о ни чар, Ма ло
ба бић Јан ко, оп штин ски бла гај ник, Ив ко вић Мар ко, же ле знич ки чи
нов ник, Об ра до вић Ми ле, же ле зни чар – сви из Вр гин мо ста. Лап че вић 
Па вао, Вр га Ни ко ла, Лин та Пе тар, мл.[ађи] Бу лат Мар ко, Лин та Мак
сим, Бу лат Ми лош – сви из Под гор ја. Пре о ста ли Ср би спа сли су се 
та ко што су по бе гли у шу му.

Јед на гру па уста ша до шла је у се ло Пер на. Ка да су се ља ни угле да
ли уста ше, сва цр кве на зво на су по че ла да зво не. Та кав је страх спо пао 
уста ше због ове зво ња ве да су се од мах вра ти ли у Вр гин мост.

31. ју ла т. г. уста ше су по но во до шле. Све оно што је мо гло по бе ћи, 
по са кри ва ло се у окол ној шу ми. По што уста ше ни ко га ни су за те кле 
по че ли су да пу ца ју из пу ша ка. Том при ли ком за ту кли су Па вло вић 
Ра де та, ко ји је по ку шао да по бег не из сво је ку ће.

1, 2. и 3. ав гу ста т. г., до ма ће уста ше Кле мен чић Јо цо, ка са пин из 
Вр гин мо ста и Шпрајц Ан тон, лу гар та ко ђе ода тле, оби ла зи ли су се ла. 
Они су срп ским се ља ци ма об зна ни ли да сво је до мо ве не тре ба да на
пу шта ју, већ да се при ја ве код уста шког ко ман дан та и да тре ба да пре ђу 
у ка то лич ку ве ру. По на ред би уста шког ко ман дан та, сви Ср би тре ба да 
се по ја ве код Со кол ског до ма 3. ав гу ста у 7 са ти ују тру, где ће се обави ти 
при пре ме за пре ла зак у ка то лич ку ве ру. Као што је би ло на ре ђе но, са
ку пи ло се 1.700 Ср ба. Ср би су чак с му зи ком до че ки ва ни. Хр ват Жив чић 
Јо сип, до вео је нај ве ћи број Ср ба. У Со кол ском до му су оста вље ни да 
до 2 са та по сле под не че ка ју, по што им је ре че но да ће им ве ли ки жу пан 
из Пе три ње, у 4 са та по сле под не одр жа ти го вор. Од то га ни је би ло ни
шта а Ср би су та ко за ва ра ва ни све до сле де ћег да на, да ће би ти од ве де
ни у Гли ну ра ди по ла га ња за кле тве. То ком но ћи, Ср би су би ли чу ва ни 
а 4. ав гу ста сви су по то ва ре ни на ка ми о не и од ве де ни за Гли ну. Та мо 
су у пра во слав ној цр кви бу квал но ма са кри ра ни. То су би ли: Цре вар 
Си мо, Је ро си мић Ни ко ла, Вук ми ро вић Или ја, Теп шић Сте ван, Ро дић 
Дра ган, сви из Вр гин мо ста. Име на оста лих се не се ћам, Из Под гор ја 
су за Гли ну од ве де ни и та мо уби је ни: Вр га Стан ко, Лап че вић Не над, 
Ни ко ла и Па не (бра ћа), Лап че вић Па вао и Са ва, Ај ди но вић Јан ко и Пе
тар, Вр га Ма ти ја, По ло јац Ву јо и Ра де, Лин та Те о дор и Ми лош (бра ћа), 
Лин та Јан ко и Пе тар, Лин та Ми лош и Сто јан, По ва Ми лан итд.
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На кон ових стра вич них уби ста ва, на род се по но во са крио по шу
ма ма и по љи ма. Уби ства, ко ја су се на ста вља ла у сре зу Вр гин мост, 
тра ја ла су од 28. ју ла до 20. сеп тем бра. Нај ви ше уби ста ва се до го ди ло 
16, 17. и 18. сеп тем бра т. г. Тих да на, уста ше су се по де ли ле у 3 гру пе. 
Јед на гру па је оти шла у се ло Пер ну и Ма лич ку, дру га гру па у се ла Црни 
По ток и Пец ка а тре ћа гру па у се ло Бла ту ша. У по ме ну тим се ли ма по
у би ја ли су све што им је до шло под ру ку. Са со бом су во ди ли и Ци га не 
ко ји су им по ма га ли у па ље њу ку ћа.

У се лу Ма лич ка уби ли су мо је ро ђа ке а за тим су ку ћу за па ли ли. 
Њи хо ве ле ше ве ба ца ли су у плам те ћу ва тру. У су сед ству су уби ли и 
Па јић Љу би цу и ње ну кћер ку Ру жи цу као и дру ге ње не ро ђа ке.

По зна то ми је да је са мо из ку ће Вој но вић Ра де та у Цр ном По то ку 
уби је но 30 љу ди. Сва ова ли ца би ла су жи ва спа ље на. Сву по крет ну 
имо ви ну као и сто ку од не ли су са со бом у То пу ско. Ве ћи на пљач ки 
до го ди ла се у се ли ма Бла ту ша и Пец ка. Се ло Пер на је у пот пу но сти 
спа ље но, та ко да ни јед на је ди на згра да ни је пре о ста ла. У срп ском се лу 
Ста ро Се ло, сви су та ко ђе из гу би ли жи во те. У жи во ту су оста ле са мо 
4 осо бе. Пра во слав не цр кве у Пер ни, Бо ви ћу, То пу ском, Че мер ни ци и 
Слав ском По љу та ко ђе су па ле као жр тве ва тре. У се лу Бла ту ша, цр ква 
је опљач ка на, али ни је спа ље на. У вре ме ових ужа сних уби ста ва, уста ше 
су и ја ко пу но же на и де во ја ка си ло ва ле. Жан дар ме риј ски на ред ник Па
вло вић из Вр гин мо ста је уста ша ма до во дио же не. Же на ко ва ча Вр га 
Па вла, се опи ра ла овим зло ста вља њи ма због че га је од ве де на у шу му 
и та мо за ту че на. То ком ових звер ста ва одр жа ва не су ве ли ке пи јан ке. 
У сре зу Вр гин мост уби је но је 5–6000 Ср ба. Сре ски на чел ник у Вр гин
мо сту, Чи дић Ан дри ја, узео је Ср бе у за шти ту, због че га уста ше ни су 
би ле за до вољ не.

Од до ма ћих уста ша на ро чи то су се ис та кли: Кле мен чић Јо со, ме
сар и Шпрајц Ан тун, шу мар, обо ји ца из Вр гин мо ста и жан дар ме риј ски 
на ред ник Па вло вић.

Ја сам се до 25. сеп тем бра скри вао по шу ма ма и обли жњим се ли ма, 
а 26. сеп тем бра сам сти гао у Бе о град. 
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Бр. 91 

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ ТРЕ БИ ЊА О ПО КО ЉИ МА СР БА У ТРЕ
БИ ЊУ И ОКОЛ НИМ СЕ ЛИ МА, ДЕ ПОР ТО ВА ЊУ У ЛО ГОР ГО СПИЋ 
И ЈАВ НОМ ПО НИ ЖА ВА ЊУ СР БА ДО ДО ЛА СКА ИТА ЛИ ЈАН СКЕ 
ВОЈ СКЕ У СЕП ТЕМ БРУ 1941.460 

15/4 42461

Једнa из бе гли ца из ја вљу је:
Све до 30. ма ја 1941, док је у Тре би њу би ла ита ли јан ска вој ска, у 

овом ме сту и ње го вим сре зо ви ма вла дао је пот пу ни мир. Ср би ма није 
на но ше но ни ка кво зло.

30. ма ја 1941 у Тре би њу је упра ву пре у зе ла хр ват ска вој ска. На
ред ног да на, уста ше су ухап си ле ра ни јег ше фа по ли ци је Бо шка, Миљ
ко вић Сте ву, по ли циј ског по зор ни ка и Бу лић Ни ко лу, управ ни ка сре
ског за тво ра.

1. ју на 1941, уста ше су ишле од ку ће до ку ће и хап си ле су све Ср бе. 
Уби је ни су: Ко ва че вић Га ша, он је уби јен пред очи ма ње го во сед мо ро 
де це, да ље Бр ко вић Ми лан, оп штин ски чи нов ник, и ње га су уби ли пред 
очи ма ње го во пе то ро ма ло лет не де це, Ба бић Ва со, тр го вац, На гу лић 
Ду шан, тр го вац, Па ли ку ћа Влај ко, обу ћар, Ђу рић Шће пан, ме сар ски 
по моћ ник, Ле чић Ра до ван, ба чвар, По по вић Вла до и Ку ку рић Или ја. 
Ови не срећ ни ци су ско ро сви уби је ни у сво јим до мо ви ма. Ме ђу мно
гим Ср би ма ко ји су би ли ухап ше ни, на ла зио се и Да ви до вић Бог дан, 
пред сед ник Сре ског су да, Бо кић Рај ко, про фе сор. Све ухап ше ни Ср би 
мо ра ли су оба вља ти нај гру бље ра до ве на пу те ви ма.

23. ју на 1941 из за тво ра је пре у зе то 16 Ср ба и од ве де но у прав цу 
се ла При двор ци, где су на рас кр шћи ма би ли за ту че ни. Њи хо ви ле ше ви 
ба че ни су у јед ну пе ћи ну. Та да су као жр тве па ли: ра ни ји шеф по ли
ци је Бо шко, Миљ ко вић Сте во, по ли циј ски по зор ник, Ба бић Триф ко, 
же ле знич ки чи нов ник, Ку ку рић Ла зар, го сти о ни чар, Пи џу ла Бо жо, 
го сти о ни чар и ње гов син је ди нац Ми ло рад, стар 19 го ди на, Со ко ло вић 
Алек са, пен зи о нер, Ћу рић Бла го је, го сти о ни чар, Ћу рић Ђор ђе, рад ник, 
Ма џар Јо во, го сти о ни чар и Сти ја чић Обрен, зе мљо рад ник. У по след њем 

460 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 314–315. 
461 Ру ком пи сан да тум и па раф.
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мо мен ту ус пе ло је Шко ро Јеф ти, по штар ском чи нов ни ку, Вла чић Јо ви, 
же ле знич ком чи нов ни ку и По пов че вић Ва си, зе мљо рад ни ку, да по бег
ну. Они су се упу ти ли за Цр ну Го ру, на кон че га су у ме се цу сеп тем бру 
по но во до шли за Тре би ње, јер су ита ли јан ске вла сти пре у зе ле упра ву.

2. ју ла 1941, ухап ше ни Ср би у Тре би њу би ли су по но во пу ште ни 
да би на кон то га би ли по но во ухап ше ни. То ком ме се ца ју ла, 3 тран спор
та су од ве де на у кон цен тра ци о ни ло гор у Го спи ћу. У пр вом и дру гом 
тран спор ту на ла зи ли су се: Чуч ко вић Фи лип, зе мљо по сед ник и тр го
вац, Ко мад Убав ко, се длар, Чуч ко вић Ми лан, уче ник гим на зи је, Је ре мић 
Ми ћа, зи дар, Го ве да ри ца Ва со, обу ћар, Та ра на Са во, кро јач, Ву ко вић 
Ди ми три је, обу ћар, Ко ва че вић Вла да, школ ски ин спек тор, Сти ја чић 
Ма ра, го сти о ни чар ка, Си мо вић Пер са, до ма ћи ца, Ко ва че вић Бо сиљ ка, 
до ма ћи ца, Ту па ња нин Ан ђа, ба би ца, Ву јин Кр ста, до ма ћи ца и ње на 
се стра Зо ра са јед ним ше сто го ди шњим де те том, Осмо кро вић Бо сиљ ка, 
слу жбе ни ца у Сре ском су ду и још мно ги дру ги Ср би и Срп ки ње. Њи
хо ва суд би на ми је не по зна та. Тре ћи тран спорт ишао је за Ча пљи ну. Од 
27 Ср ба ко ји су се на ла зи ли у овом тран спор ту, сви су би ли уби је ни. 
Ме ђу њи ма се на ла зи ло мно го њих чи ја су пре зи ме на би ла Ми ло је вић 
и Ши шко вић, као и Рат ко вић Аћим, го сти о ни чар.

У ју лу 1941, уста ше су у се лу Зип ци462 уби ли 8 Ср ба. Њи хо ва име на 
су ми не по зна та. У се лу Ла ства уби је на су 2 бра та Бе ге ни шић и њи хо ва 
2 си на. У се лу Тре би лов ци463 за ту кли су Та на ско вић Ду ша на, а у се лу 
По љи це, Ми ље вић Ри сту, гра до на чел ни ка и ње го вог си на Јо ву. Ми ље
ви ћу су док је још био жив од се кли но ге, а ње го вом си ну су пак ис ко
па ли очи. Отац је био оче ви дац ових звер ста ва. Да ље су за ту кли Нин
ко вић Бо ру, ко ме су прет ход но ис ко па ли очи, а нос и дру ге де ло ве 
те ла од се кли. У се лу По љи ца, уби је но је 300 Ср ба. У се лу Љу би ње жи
во та је ли ше но 700 Ср ба. У се лу Тре би лов ци464 код Ча пљи не, у ју ну је 
уби је но 30 Ср ба. Оста ли су по бе гли у шу ме. Же не и де ца ко ји су оста ли 
у се лу, уста ше су са ку пи ле и жи ве их по ба ца ле у без да не ко ји се на ла зе 
из ме ђу Кру че ви ћа и Шур ма но ва ца.465 Ле ро Ми ле на је та ко ђе ухап ше на 
у ју ну, а за тим је би ла пу ште на.

Ја сам та ко ђе по бе гао за Цр ну Го ру, где сам био до сеп тем бра 1941, а 
за тим сам се вра тио у Тре би ње. У де цем бру 1941 по ли ци ја ме је ухап си ла 

462 Зуп ци.
463 Пре би лов ци.
464 Исто.
465 Шур ман ци.
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под из го во ром да сам у до го во ру с чет ни ци ма. У за тво ру сам био 25 
да на, а из за тво ра сам пу штен 13. ја ну а ра 1942. 

Осим на ве де них стра вич них уби ста ва, уста ше су Ср бе ома ло ва
жа ва ле на сва ком ко ра ку. У Тре би њу је у јав ном пар ку ока че на та бла: 
„Срп ским пси ма и Је вре ји ма за бра њен при ступ пар ку!” У Тре би њу се 
на ла зио спо ме ник ЊЕ ГО ШУ. На но во го ди шње ве че на спо ме ник су 
ве за ли коњ ски реп и ву кли га уз му зи ку кроз град.

Од уста ша на ро чи то су се ис та кли: Срин чић Ђор ђе, апо те кар, 
Ша рић Му ха мед, гра до на чел ник и зуб ни тех ни чар, Ша ран Ха ки ја, шеф 
по ли ци је, Ра дић Ми ко, уче ник гим на зи је, Ха бул Хил ми је,466 Ма ролт 
Ни ко ла, рад ник, Ки сић Ни ки ца, по штан ски слу жбе ник у пен зи ји, Ке
жић Ју рај, фо то граф, Брач ко вић Омер, тр го вац, Се клић Ше риф, Му ха
рем Ибро и Ма хо, рад ник, Фи ста нић Иван, жан дар ме риј ски на ред ник, 
Ка пе та но вић Адем, по ре ски чи нов ник, Во лић Фе хин, рад ник, Ре су ло вић 
Сал ко, по сед ник.

24. ја ну а ра на пу стио сам Тре би ње. Про пу сни цу сам до био од ита
ли јан ских и хр ват ских вла сти. Пр во бит но је про пу сни ца гла си ла до 
Вин ко ва ца. Јед на слу жбе ни ца сре ског на чел ни штва ми је про пу сни цу 
про ду жи ла до Зе му на. Ка да сам до шао у Зе мун, ока чио сам се на је дан 
же ле знич ки ва гон ко ји је ишао за Бе о град, и та ко сам до шао у Бе о град. 
У Бе о гра ду ћу жи ве ти код мо је се стре, Ле ро Ми ле не. Мо ја се стра је још 
од пре ра та жи ве ла у Бе о гра ду, где њен муж слу жбу је у фир ми Дра го мир 
Здрав ко вић. У Тре би њу је жи ве ла од 4. апри ла до 30. но вем бра 1941. 

466 Хил ми ја.
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Бр. 92

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ ПРИ ЈЕ ДО РА О УСТА ШКОМ МА СОВ НОМ 
УБИ ЈА ЊУ И ПЉАЧ КИ СР БА У ПРИ ЈЕ ДО РУ И ОКО ЛИ НИ, И ПО
КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊУ ПРЕ О СТА ЛИХ.467

15/4 42468

Јед на из бе гли ца из ја вљу је:
31. ју ла и 1. ав гу ста ове го ди не – у че твр так и пе так – уста ше су 

оку пи ле Ср бе у При је до ру и по у би ја ле их. Од ве ли су их из ку ћа и утам
ни чи ли их у основ ној шко ли и у по ли циј ском за тво ру, ода кле су их од
ве ли на ме сто „Цр ни ћа Ку ру зе” и „Ури је”, ко ји се на ла зе бли зу При је до
ра, и та мо их уби ли. Ја ко пу но Ср ба је сна шла не на да на смрт у њи хо вим 
до мо ви ма и у за тво ри ма. 40 ле ше ва су уто ва ри ли на ка ми он и за ко па ли 
на по љу зва ном „Ури је”. У При је до ру су уби је ни сле де ћи љу ди: Де спот 
Си мо, сто лар, ње го ви си но ви Ни ко ла и Љуп ко; овог по след њег је стре
љао ње гов школ ски ко ле га Би ље шко вић Дра го. Да ље Ђа нић Ла зо, рад
ник, Ђи кић Мир ко, рад ник, То пић Но вак, Ко тор ман Јо со, Јо ва но вић 
Ђу ро и ње гов син Ду шан, Ма ри ја но вић Ма не, тр го вац, Гре бља но вић 
Ду шан, тр го вац и ње гов ро ђак Сто ја но вић Љу бо, тр го вац, Да мја но вић 
Ра де, го сти о ни чар, Да мја но вић Да ко, тр го вац, Ву ја си но вић Ми ле, мли
нар, Ра де тић Пе ро, тр го вац и ње гов на глу ви син Ми ло ван, Ра ђе но вић 
Пе ро, тр го вац, Кос Ла зо, же ле зни чар, Ба шкот Бран ко, же ле зни чар, 
Цр но го рац Ду шан, же ле зни чар, Ву ја си но вић Си мо, пен зи о нер, Бр дар 
Ми ле, тр го вац др ви ма, Бан Бра цо, сто лар, Ча нак Ми ле и Дра го, го сти
о ни ча ри, бра ћа Ка ран, Мај кић Осто ја, зи дар, Ме дић Ми ћа, ко вач. Дана 
31. ју ла и 1. ав гу ста са мо у При је до ру је уби је но 800 Ср ба а у обли жњим 
се ли ма, ме ђу тим, уби је но је 4.000 Ср ба. Исто вре ме но су све срп ске ку ће 
опљач ка ли и од у зе ли све што им је па ло под ру ку, тј. но вац, злат не 
пред ме те, по сте љи ну, Ци га ни и му сли ма ни су ле ше ви ма ва ди ли чак 
и злат не зу бе.

Ова уби ја ња, пљач ка ња и па ље ња, уста ше су из вр ши ле у срп ским 
се ли ма Цр на До ли на, Па лан чи ште, Је ло вац, Свод на, Дра го ти ња и Бре
жи ча ни. У се лу Па лан чи ште за па ље не су и шко ла и цр ква. Над де вој
ка ма су вр ше на си ло ва ња.

467 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 316.
468 Ру ком пи сан да тум и па раф.
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9. сеп тем бра, у При је дор је до шло 7000 уста ша. 10. сеп тем бра, у 
по ла 6 са ти уве че, у ка ми он је уто ва ре но 35 Ср ба из обли жњих се ла, а 
ме ђу њи ма се на ла зио и мој муж, од ве де ни су на по ље „Ури је” и та мо 
су сви за кла ни.

Од Ср ба су у При је до ру оста ла са мо 3 же ле зни ча ра, ко ји су пре шли 
у ка то лич ку ве ру.

Од до ма ћих уста ша, на ро чи то су се ис ти ца ли: За и дић Су љо, уста ша
му сли ман, Ху со, Ци га нин, Би бер, Ци га нин, Ла тић Звон ко, уче ник V 
раз ре да гим на зи је, Би ље шко вић, ри мо ка то лич ки све ште ник, Кур та гић 
Амид, Де кић Са фет, Ци ци, Ци га нин.

До да јем још да је Де спот Да рин ка, пре по зна ла ка пут свог уби је ног 
си на Ни ки це на јед ном уста шиЦи га ни ну.

12. сеп тем бра ове го ди не от пу то ва ла сам за Бе о град, ку да сам до
шла 13. сеп тем бра.
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Бр. 93

ИЗ ЈА ВА ДВО ЈЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА ИЗ МР КО ЊИЋ ГРА ДА О УБИ ЈА ЊУ И 
ДЕ ПОР ТО ВА ЊУ СР БА, УСТАН КУ И МА СОВ НИМ ЗЛО ЧИ НИ МА 
ХР ВАТ СКЕ ВОЈ СКЕ.469

15/4470

Две из бе гли це из ја вљу ју:
Срез Мр ко њић Град је по по пи су ста нов ни штва из го ди не 1931 

имао 27.000 ста нов ни ка. Од то га је 21.000 Ср ба и 6000 Хр ва та и му сли
ма на за јед но.

По осни ва њу Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, из Мр ко њић Гра да су 
у Ба ња Лу ку од ве де ни Бу ди мир Си мо, бив ши по сла ник у зе маљ ском 
са бо ру, Ро љић Ђор ђе, оп штин ски чи нов ник и Па јић Бран ко, вла сник 
ау то бу ског пред у зе ћа, и та мо су утам ни че ни. На кон то га, Ро љић Ђор ђа 
су уста ше уби ле, Па јић Бран ка су пу сти ле ку ћи, док је Бу ди мир Си мо 
да ље тран спор то ван за Го спић и о ње му се ви ше ни шта ни је чу ло.

26. ју ла т. г., по на ред би уста шког ко ман дан та ГУ ТИ ЋА из Ба ња 
Лу ке, 78 Ср ба из Мр ко њић Гра да је ухап ше но. Истог да на свих нас 78 
Ср ба је тре ба ло да бу де уби је но. УРУ МО ВИЋ КО СТА, су ди ја и по руч ник 
Ма те ка ло Ми лан, оне мо гу ћи ли су овај на ум, ис пред за тво ра су по ста
ви ли стра же и на ре ди ли су да ни ко не сме би ти про пу штен. Је дан за 
дру гим би ли смо пу ште ни из за тво ра, та ко да је 27. ав гу ста т. г., у за тво
ру оста ло још 18 Ср ба, ко је су, ме ђу тим, чет ни ци осло бо ди ли, с об зи
ром на то да су ови истог да на за по се ли ово ме сто.

5. и 6. ав гу ста, уста ше су из Мр ко њић Гра да до шле у обли жње село 
Под ра шни ца, где су без ика квог раз ло га уби ли 28 ли ца, же не и де цу, 
а на кон то га су спа ли ли 17 ку ћа.

На кон овог уби лач ког чи на, ДРЕ НО ВИЋ УРОШ, учи тељ из се ла 
Ба ра ћи, ор га ни зо вао је уста нак, ка ко би за шти тио Ср бе и њи хо ва се ла. 
Од мах је ор га ни зо вао 20 ли ца, ко ја су би ла на о ру жа на са са мо 4 пу шке, 
а оста ли се ља ци су има ли штан гле ду гач ке 2 м на чи јем су кра ју при
чвр шће ни гво зде ни ала ти. За крат ко вре ме се оку пи ло већ 1500 љу ди, 
а укуп но су има ли 19 пу ша ка, док је ви ла за се но, ко са, но же ва итд. 

469 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 317–318. 
470 Ру ком пи сан да тум и па раф.
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увек би ло у из о би љу. Сви ка то ли ци и му сли ма ни у на шем сре зу би ли 
су до бро на о ру жа ни.

20. ју ла т. г. хр ват ске вла сти су из Ба ња Лу ке по сла ле 500 вој ни ка, 
100 жан дар ма и 100 уста ша. Ту се на ла зио 1 пољ ски топ, 8 те шких и 12 
ла ких ми тра ље за и 8 пу ша ка. Ова вој ска је за у зе ла се ло Бо ро ви ћи. 
Сва ко днев но су бом бар до ва ни по ло жа ји учи те ља Дре но ви ћа.

25. ав гу ста т. г., Дре но ви ћу је ус пе ло да оп ко ли хр ват ску вој ску и да 
је рас те ра. Овом при ли ком је у ру ке Дре но ви ћа до спео 1 пољ ски топ, 
3 те шка и 8 ла ких ми тра ље за, 300 пу ша ка и не што му ни ци је. За ро бљено 
је 41 вој ни ка, ко ји су на кон не ко ли ко да на пу ште ни. 

27. ав гу ста т. г., Дре но вић је ушао у Мр ко њић Град. Чет ни ци су се 
мир но др жа ли. Име но ван је од бор од 6 ли ца; у ње му су би ла 2 Ср би на, 
2 Хр ва та и 2 му сли ма на. Овом од бо ру пре да та је сва ци вил на упра ва.

1. сеп тем бра т. г., умар ши ра ле су хр ват ске ору жа не сна ге – 3500 
ли ца – под ко ман дом пу ков ни ка Лукцa.471 Чет ни ци су при мо ра ни да 
се по ву ку.

Пу ков ник Лу кац је 2. сеп тем бра т. г. из дао про глас у ко јем је упо
зо рио Ср бе да у 12 са ти по ло же сво је оруж је. Пре тио је: „Сви ви, па 
та ко и ва ша де ца и све што је срп ско, би ће те уни ште ни!” Исто вре ме но 
је дао на ред бу да уста ше и вој ска уни ште и уби ју све Ср бе по срп ским 
се ли ма.

2. сеп тем бра су уста ше про др ле у Мр ко њић Град, и од мах су уби ле 
јед ног срп ског се ља ка и 1 се љан ку, ко је су за те кли на пу ту. Истог да на 
су још уби је ни: Га шић Пе ра, зи дар, Пе рак Ми ка, ба чвар и ње гов син 
Сто јан. Др. Ча ре та Ра фа ел, Хр ватадво кат, узео је Ср бе у за шти ту. Он 
је лич но пу ков ни ку Лук цу упу тио мол бу да се Ср би из Мр ко њић Гра да 
узму у за шти ту, јер су и они за шти ти ли Хр ва те ка да су чет ни ци за у зе ли 
град. 

У свим срп ским се ли ма сре за Мр ко њић Град, нај ма ње је 5000–7000 
ли ца, же на и де це уби је но. Овај број је из да на у дан све ве ћи. Исто вре
ме но је спа ље но 1200 срп ских до мо ва. Пре жи ве ло ста нов ни штво је 
по бе гло у шу му. У но ћи из ме ђу 12. и 13. сеп тем бра т. г., уста ше су за па
ли ле срп ску цр кву у Мр ко њић Гра ду. Прет ход но је цр ква ко ри шће на 
као кло зет.

У Мр ко њић Гра ду ухап си ли су Ћу ћуз Ни ко лу, по сед ни ка, над ко јим 
су из вр ши ли стра вич не зло чи не. Прет ход но су му по ло ми ли обе ша ке, 

471 Фра њо Лу кац, уста шки пу ков ник; Tko je tko u NDH, 243 (М. Ru pić). 
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од се кли су му уши и нос, ис ко па ли су му очи и на кра ју су га за тим и 
за кла ли. Ова уби ства по чи ни ли су уста ше из Мо ста ра и Хер це го ви не, 
ме ђу ко ји ма се на ла зи ло и пу но му сли ма на.

Сле де ће уста ше из Мр ко њић Гра да су се на ро чи то ис та кле: Тан да
рић Ле о полд, Бе шлић, но сач, Дув њак Ан тон, ко вач, Ћу рић Ни ко, сто лар, 
Том ше Вол фганг,472 ге о ме тар, За и мо вић Са бри ја, су ди ја, Сти пан чић 
Јо зо, сту дент пра ва и ње гов брат То ми слав, тр го вац.

26. сеп тем бра т. г. от пу то ва ли смо из Мр ко њић Гра да.

472 Wol fgang.
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Бр. 94

ИЗ ЈА ВА ДВО ЈЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА ИЗ САН СКОГ МО СТА О МА СОВ НОМ 
УБИ ЈА ЊУ СР БА У САН СКОМ МО СТУ И ОКОЛ НИМ СЕ ЛИ МА У 
ЈУ ЛУ И АВ ГУ СТУ 1941.473

15/4474

Две из бе гли це из ја вљу ју:
27. ју ла т. г., до шло је тро је уста ша у се ло Зде на. Је дан од њих био 

је Зе че вић Зде но, а дво ји цу дру гих ни смо зна ли. Они су од мах до шли 
у ку ћу Ман дић Јо ва на и од ве ли су ње го вог бра та Ми ла на у Сан ски 
Мост, где су га утам ни чи ли у основ ној шко ли.

У Сан ском Мо сту ухап ше ни су сви углед ни Ср би, као: Јо во Кра
гуљ, го сти о ни чар, Тон тић Сте ван, тр го вац, Тон тић Ми лан, при ват ни 
чи нов ник, 7 бра ће Ива нић, Зур нић475 Пе ро, тр го вац и ње гов брат То
шо, Ми ли че вић Ла зо, го сти о ни чар, Но ва ко вић Ђу ро, го сти о ни чар, 
Ко ва че вић Ду шан, То дић Дра го, шо фер, Гво зден Пе ро и ње го ва бра ћа 
Ми лан и Мла ден, сту ден ти, До диг Ђу ро, суд ски чи нов ник, Ми ја то вић 
Вид, тр го вац, Пра шта ло Или ја, го сти о ни чар, Ба са ра Или ас, го сти о ни чар 
и ње гов син Ду шан, сту дент, Ве змар Ђу ро, жан дар ме риј ски по зор ник, 
Мар ти но вић Јо сип, исто, По по вић Ми лан, пен зи о нер, Са кра џи ја Ми лан, 
зе мљо рад ник и ње гов син Или ја, по штан ски чи нов ник, Не ди мо вић 
Ми лан, ин же њер, Ми лин ко вић Јо во и ње гов син Ла зо, ве те ри нар, Ла зић 
Ми лан, шеф же ле знич ке ста ни це и ње го ва оба си на Бран ко и Сви ле, сту
ден ти, Вој во дић Вид и ње гов брат Јо во, обу ћар, Ми ја то вић Слав ка, учите
љи ца, кћер ка Ми ја то вић Ви да, и још мно ги дру ги, чи ја име на не знамо. 
Тог истог да на ухап ше но је 140 Ср ба. Сле де ћег ју тра је из око ли не Сан
ског Мо ста ухап ше но још 160 Ср ба; све у куп но је да кле би ло 300 Ср ба.

Све до 2. ав гу ста т. г., ни су чи ни ли ни ка ква звер ства. Од 300 утам
ни че них Ср ба из дво ји ли су њих 18, а за тим их од ве ли у жит но скла
ди ште, где су пр во зло ста вља ни а за тим уби је ни: Као жр тве су па ли: 
Зу ру нић476 Пе ро, тр го вац, Гво зден Мла ден, тр го вац, Са кра џи ја Ми ле, 

473 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 319–320. 
474 Ру ком пи сан да тум и па раф.
475 Зр нић.
476 Исто. 
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го сти о ни чар и ње гов син Или ја, по штан ски чи нов ник, име на дру гих 
се не мо же мо се ти ти.

Ма ра Ман дић је стре ља на ис пред школ ске згра де.
3. ав гу ста т. г., они су пре о ста лих 282 Ср ба од ве ли на јед но ме сто 

ко је се зо ве „Шу шњар” и та мо су сви по би је ни и за ко па ни иза пра во
слав ног гро бља.

Од 30. ју ла до 4. ав гу ста т. г., уста ше из Сан ског Мо ста су оку пи ле 
Ср бе из сле де ћих се ла: Зде на, Храст, Уси мов ци, Кру ха ри, Ча пља, Кљев
ци, Усор ци, Ко прив на, Оштра Лу ка, Ра сов ци, Бр да ри, Џе вар, Су ва ча, 
Под ви да ча, Бу ди млић, Ја пра,477 Да бар, Бо сан ски Ми ла нов ци, Дје до
ва ча, То ми на, Тр мо шња, Ко зи ца, По до ви, Ум ци, Фај тов ци и Лу ка ви це. 
Нај ве ћи део Ср ба оте ра но је у жит но скла ди ште, та мо су зло ста вља ни 
а за тим и уби је ни. Ле ше ве су за ко па ли по ред ре ке Са не. У овом скла ди
шту уби је но је 3000 Ср ба. Као што је ра ни је по ме ну то, на по љу „Шушњар” 
су се до га ђа ли ве ли ки ма са кри. За ове жр тве, спрем не су ста ја ле две 
ве ли ке ја ме, ши ри не 100 м, ши ри не 4 м и 2 1/2 м ду би не. Пре не го што 
су па ли као жр тве, мо ра ли су за пе ва ти јед ну пе сму, и то: „Па ве ли ћу, 
Па ве ли ћу, да нам жи виш ду го, ду го, јер ти си по у би јао срп ске хај ду ке”, 
или „Па ве ли ћу, не ка жи ви тво ја гар да, јер ти не даш да Ср би ја вла да.” 
На кон то га мо ра ли су да уђу у ис ко па не ја ме, у ко ји ма су по ко ше ни 
митра ље зи ма. Сле де ћег да на су се по но во ни за ле дру ге жр тве и та ко 
је то ишло од 20. ју ла па све до 4. ав гу ста т. г. На овом ме сту „Шу шњар”, 
смрт је сна шла 4000 Ср ба. Ми шље ња смо да је са мо у жит ном скла ди
шту и у „Шу шња ру” па ло жр тва ма 7000 Ср ба, а у це лом окру гу Сан ски 
Мост да кле, пре ко 10.000 Ср ба. Од 30. ју ла па све до 4. ав гу ста вр ше на 
су нај ве ћа звер ства. Мла де де вој ке су нпр. си ло ва не, а за тим су им од
се ца ли гла ве. То се у се лу Су ва ча де си ло кћер ка ма До бри је вић Ду ша на 
и Штр бац Ми ле та. Исто се де ша ва ло и у се ли ма Кљев ци из ме ђу оста
лог. На кон то га су се ла обич но пљач ка на и за па ље на. Дје дов на, Ум ци 
и Уси мов ци су пот пу но спа ље ни. У се лу Да бар спа ље но је 300 ку ћа, у 
се ли ма Кљев ци, Лу шци Па лан ка, Ми љев ци и Пра шта ли та ко ђе су за
бе ле же ни мно ги по жа ри.

Ове ма са кре, пљач ке и па ље ви не скри ви ле су уста ше из Хер це го вине, 
Бо сне и Хр ват ске, за јед но са до ма ћим Хр ва ти ма из Сан ског Мо ста под 
ко ман дом Ље вар Ми ле та, тр гов ца из се ла Са син, и не ког Ибра хи ма, чије 
пре зи ме не знам. Овај по след њи је ви сок, там ног те на, стар око 40 го ди на.

477 Бу ди млић Ја пра.
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Од до ма ћих уста ша у овим звер стви ма на ро чи то су се ис та кли: 
окру жни на чел ник из Сан ског Мо ста Иви ца, пре зи ме ми је не по зна то, 
Цер јан Јо сип, адво кат, Па шић Ибра хим, су ди ја, Кру пић Фер хат, Усу
мо вић Сал ко, На лић Ибра хим, по ли цај ци, Кам бер Ибра хим и ње гов 
брат Али ја, Кам бер Ислам и ње гов брат Беј до, Кам бер Ма хо, Кам бер 
Ибра хим, тр го вац, Ја ку по вић Ибра хим, тр го вац и ње го ви си но ви Ми
ра лем, Су леј ман и Де до, Ок чић Ше мо, Бур нић Бе го, Бур нић Сма јил, 
Ка ра бег Ве хат, ко вач, сви из Сан ског Мо ста.

Ср бе су у за шти ту узе ли Ба но вић Вид, Да не и Стје пан сви из Брда
ра, Чо рак Вла до, Мар ко, Ми ле и Лу ка. 

Због ових звер ста ва и зло ста вља ња, на пу сти ли смо на ше до мо ве 
и до шли у Бе о град.
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Бр. 95

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ БО САН СКЕ КРУ ПЕ О ДЕ ПОР ТО ВА ЊУ 
У ЛО ГОР ГО СПИЋ И МА СОВ НОМ УНИ ШТЕ ЊУ СР БА У БО САН
СКОЈ КРУ ПИ И ОКО ЛИ НИ ОД УСТА ША И МУ СЛИ МАН СКИХ 
ЦИ ВИ ЛА У ЈУ ЛУ И АВ ГУ СТУ 1941.478

15/4479

Једнa из бе гли ца из ја вљу је:
Све док су не мач ке и ита ли јан ске ору жа не сна ге бо ра ви ле у Бо

сан ској Кру пи и у Ото ки, сву да је вла дао пот пу ни мир. Не мач ке ору
жа не сна ге су сва ко ме и без об зи ра од у зи ма ле оруж је. Лич на имо ви на 
сва ко ме је би ла оси гу ра на. Не мач ке ору жа не сна ге оста ле су у овим 
кра је ви ма 3 не де ље, на кон то га за ме ни ле су их ита ли јан ске ору жа не 
сна ге. На кон од ла ска Ита ли ја на, му сли ма ни окру га Бо сан ска Кру па су 
се на о ру жа ли. От по че ло се са са ку пља њем свих углед ни јих Ср ба, те су 
од ве де ни за Го спић – на вод но на при си лан рад. Из Ото ке су за Го спић 
од ве де ни сле де ћи гра ђа ни: Дра жић Си мо, тр го вац и Га јић Ду шан, та
ко ђе тр го вац. Из се ла Бу ше вић: Шко рић Мир ко, тр го вац, Ка ран Сте во, 
Ту мић Ни ко ла и Ма ри јан Об рад. Из се ла Љу си на: Ни ко лић Ми ле, 
пен зи о нер, Мар ја но вић Ми лан и Илић Па јо, пен зи о нер. Из се ла Гло
ди на: Ра ше та Ра де, Та тић Ва со, тр го вац и Да кић Ни ко ла. Име на дру гих 
не знам. Укуп но је би ло 150 Ср ба, чи ја суд би на ни је по зна та.

26. ју ла, уста ше су оку пи ле и Ср бе из окол них се ла, од ве ле иx у 
Ото ку где су сви уби је ни, њи хо ви ле ше ви су, ме ђу тим, ба че ни у ре ку 
Уну. Ови ма са кри у окру гу Бо сан ска Кру па не пре кид но су тра ја ли од 
26. ју ла до 4. ав гу ста т. г.

27. ју ла т. г. – био је по не де љак – пи јач ни дан у Бо сан ској Кру пи, 
уста ше су оку пи ле све Ср бе и од ве ле их до ме ста Кра ље ви Дом, где су 
сви би ли уби је ни. За њи хо ве ле ше ве већ су би ле ис ко па не ја ме. Из Ото
ке су истог да на сле де ћа ли ца оте ра на у Бо сан ску Кру пу и та мо уби је на: 
Шко рић Алек са, тр го вац, Ни ко лић Те шо и Па вле, Зец Или ја, Пра у љац 
Ни ко ла, и још мно ги дру ги чи јих се име на не мо же мо се ти ти. По зна то 
ми је да је тог истог да на 1000 Ср ба од ве де но за Кра ље ви Дом и да су 

478 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 321–322. 
479 Ру ком пи сан да тум и па раф.
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та мо уби је ни. Истог да на, на Цр но Је зе ро је до ве де но још 3 пуна ка ми
о на Ср ба, та мо су по би је ни, а њи хо ви ле ше ви су ба че ни у је зе ро.

Од 26. ју ла до 4. ав гу ста, уста ше су по срп ским се ли ма уби ја ле све 
што им је па ло под ру ку. По мо јој про це ни у окру гу Бо сан ска Кру па 
по би је но је ви ше од по ло ви не Ср ба.

У се лу Ото ка су у ово вре ме уби је ни и сле де ћи Ср би: Бур саћ Пе тар, 
го сти о ни чар, Ра до ше вић Ми ћо, же ле знич ки рад ник, Сем зо вић Ђор ђе, 
Кне же вић Ни ћи фор, тр го вац, Мар мут Ни ко ла, го сти о ни чар, Га јић 
Мир ко, тр го вац, Кан тар Лу ка, пен зи о нер, Бо ро је вић Љу бан, Ћу ли брк 
Ми ла дин, Ре пи ја Ђу кан, Сан трач Лу ка, пе кар и ње го ва же на Сав ка, 
Ми кић Ста ка, го сти о ни чар ка, Ста пар Мар ко, го сти о ни чар и ње го ва 
уну ка На да, ста ра 17 го ди на, Ђу ли брк480 Ми лан, Мир ко и Ду шан и још 
мно ги дру ги чи ја име на не знам. Пре ма спи ско ви ма ко је су во ди ле уста
ше, тих да на је уби је но 500 Ср ба. По мом ми шље њу још је мно го ви ше 
Ср ба уби је но, у спи ску ни су за бе ле же ни сви слу ча је ви уби ста ва. У ме сту 
Ото ка ви ше не ма ни јед ног Ср би на. Ја ко пу но је мла дих де во ја ка би ло 
си ло ва но а за тим уби је но. На кон свих ових уби ста ва ни за ле су се за
тим пљач ке по крет не имо ви не. Све што су од жи вот них на мир ни ца 
за те кли, но си ли су са со бом; за тим су па ли ли ку ће и цр кве. Цр кве су 
раз ру ше не у се ли ма Иван ска, Ба ња ни и Бу ше вић. Као жр тва пао је и 
Со кол ски дом у Бу ше ви ћу.

Ове ма са кре, пљач ке и па ље ви не вр ши ли су му сли ма ни из се ла 
Ото ка, Је зер ско, Бу жим, Бу ше вић и Пи шта ли на. Од уста ша, на ро чи то су 
се ис та кли: Омер че ха јић Ху сни ја, бер бе рин из Ото ке, Бе шић Ибра хим, 
пе кар, Ра мић Ђе мо, Бра тић Му ста фа, Бе шић Ка сим, Му ја гић Ку шим, 
Бе шић Ет хем, Бра тић Му ха мед, Су љић Ху се ин, уче ник, Ко мић Ав да га, 
ме сар, сви из Ото ка. Кер кез Пе ро, бив ши чу вар шу ме, Ср бин, при кљу
чио се од мах уста ша ма, узео је ка то лич ку ве ру и за јед но са му сли ма
нима је уби јао Ср бе. Са да се на ла зи у Бе о гра ду као ко чи јаш.481

Та јић Слав ко и Стан ко, го сти о ни ча ри, Биршл Јо сип, над зор ник 
пу те ва, Лон ча рић Јо шко и ње го ва мај ка Ма ри ја, по сед ник, сви Хр ва ти, 
ја ко су се за у зе ли за Ср бе. Хр ва ти из Ото ке уоп ште ни су уче ство ва ли 
у овим звер стви ма, већ са мо му сли ма ни.

Свој жи вот спа сих та ко што се са крих код јед не хр ват ске по ро ди це.
Кра јем ав гу ста т. г. до ђох у Бе о град.

480 Ћу ли брк.
481 Под ву че но у пре во ду, а за тим и цр ве ном олов ком. 
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Бр. 96 

ИЗ ЈА ВА ГРУ ПЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ СР БА ОД 
ЖАН ДА РА, УСТА ША И МУ СЛИ МАН СКИХ ЦИ ВИ ЛА У СТА БАНЏИ 
И ДРУ ГИМ СЕ ЛИ МА ОКО ВЕ ЛИ КЕ КЛА ДУ ШЕ У ЈУ ЛУ И АВ ГУ СТУ 
1941.482

15/4483 

Ви ше из бе гли ца из ја вљу је:
До сре ди не ју ла у на шем се лу вла дао је пот пу ни мир. На кон то га 

је жан дар ме риј ски на ред ник, ПИ ЛИН ГЕР МАР ТИН, у Рав ни ци оку
пио 50 нај ви ђе ни јих Ср ба. Они су под стра жом по сла ти за Го спић, 
ода кле им се гу би сва ки траг.

Из на шег се ла за Го спић су од ве де ни: Бо жи чић Јо во, Тин тор Сто јан, 
Да ци јар Ра де, Ба јић Ра де, Ба њац Пе тар, Би ка но вић Ми ћаМи лин, Дондур 
Три во и Са ва, Ра дић Пе тар и Јо во, Тин тор Ду шан, Вра ње ше вић Ми шко, 
Мај кић Ни ко ла и Или ја, Ми ли но вић Ђу ро, Три во, Тин тор Осто ја, Мар
ја но вић Сто јан, Че ран484 Мар ко и Дон дур Ду шан, укуп но 20 љу ди.

28. ју ла ове го ди не, у на ше се ло су до шла дво ји ца на о ру жа них 
уни фор ми са них уста ша, и 10 му сли ма на опре мље ни мо ти ка ма, ви ла
ма за се но и мот ка ма и на ре ди ли да сви Ср би до ђу у оп шти ну Вр но грач, 
где мо ра ју по ло жи ти за кле тву Па ве ли ћу, а на кон то га мо гу мир но да се 
вра те сво јим до мо ви ма. Љу ди су овим из ја ва ма по ве ро ва ли и оти шли су 
у Вр но грач. Ка да су сти гли та мо, окру жи ли су их 300 му сли ма на. Све 
њих су од ве ли на ме сто „По љи ца” од мах до Вр но гра ча, где су за њих 
већ ис ко па не ја ме. Сви су по би је ни, а из се ла Ста бан џа би ло је уби је но 
150 љу ди, и то: Ба јић Ђу ро и Сто јан, Пи лић Си мо, Ану шиш485 Си мо и 
Јо во, Здје лар Или ја, Ми јић Ми ле, По по вић Ђу ро, Ми лош, Ми ле, Пе ро, 
Мај кић Ла зо, Ми ли но вић Ми ле, Бо жи чић Ђу ро, Зец Ни ко ла и Вид, 
Ми јић Ми ћа, Тин тор Ми лош, По по вић Ра де, Сто јан, Зец Сте во, Дон дур 
Јан ко и Пе тар, Ми ли но вић Или ја, Зец Или ја, Де ја но вић Јо во, Ман дић 
Ра де, Ми лан и Ду шан. Име на дру гих се не се ћа мо.

482 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 323.
483 Ру ком пи сан да тум и па раф.
484 Ће ран.
485 Ану шић.
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На кон овог уби ства, на род је по бе гао у су сед ни срез Двор на Уни 
и са крио се.

Жан дар ме риј ски на ред ник ПИ ЛИН ГЕР МАР ТИН и још не ко ли ко 
уста ша су на го во ри ли љу де да се мо гу вра ти ти у сво је се ло, и да им ни
ка кво зло не ће би ти учи ње но. На род им је по ве ро вао те су се вра ти ли 
на траг у Ста бан џу.

22. ав гу ста ове го ди не – био је то је дан пе так – у на ше се ло је под 
вођ ством Пи лин ге ра до шао гра до на чел ник Љу би јан кић Ха сан са јед
ним ве ли ким бро јем му сли ма на. Ме ђу њи ма су се на ла зи ла и 12го ди шња 
де ца. Сви су они би ли на о ру жа ни пу шка ма, мо ти ка ма, ко са ма, ви ла ма 
за се но и дру гим. Ове не ду жне жр тве су од ве ли на ра зна ме ста „Га ков 
Ја рак”, „Па ђе нов Дол”. „Ма ли Гр ље вац” и „Ме дје њак” и све су их та мо 
уби ли. Онај ко је по ку шао да бе жи био је још у се лу устре љен.

Истог тог да на су уби ли мо ју же ну Ма ру, мо је 4 кћер ке, са мо сам 
се ја ус пео спа си ти. Истог да на уби је ни су: Ан ђа Тин тор и ње но тро је 
де це, да ље Бо жо чић486 Ми ле ва и ње но тро је де це. Бо жо чић487 Ми ле ва 
је би ла у дру гом ста њу, те су јој ра се кли тр бух и из ва ди ли де те на по ље. 
И ње ну сна ју са кћер ком Ми ле вом је сна шла жа ло сна смрт. Да ље су 
уби је ни: Ани ца Ми јић и ње но дво је де це, да ље Ма ри ја Бо жи чић, Ану шић 
Си мо, Ста на, Јо во, Ани ца и Мла ден. Сво је жи во те спа сли смо бе гом. 
Ви ше од 2/3 ста нов ни ка се ла би ло је уби је но. На кон то га они су опљач
ка ли сву по крет ну имо ви ну а ку ће су за па ли ли. Чак су узе ли и лан це 
за псе, а псе су пу сти ли с ла на ца.

Ми смо се са кри ли у обли жњем се лу сре за Двор на Уни, та мо смо 
од сре ског на чел ни ка до би ли про пу сни це те смо 10. сеп тем бра сти гли 
у Бе о град.

486 Бо жи чић.
487 Исто.
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Бр. 97 

ИЗ ЈА ВА ДВО ЈЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ СР БА ОД 
УСТА ША И МУ СЛИ МАН СКИХ ЦИ ВИ ЛА У СЕ ЛИ МА ЗБО РИ ШТЕ 
И ЧА ГЛИ ЦЕ КРАЈ ВЕ ЛИ КЕ КЛА ДУ ШЕ У ЈУ ЛУ И АВ ГУ СТУ 1942.488

15/4489

Две из бе гли це из ја вљу ју сле де ће:
У на шем се лу се до сре ди не ју ла ове го ди не на ла зи ла ита ли јан ска 

вој ска. На кон то га су у на ше се ло упа ле уста ше и му сли ма ни. Они су 
оку пи ли све Ср бе, зло ста вља ли их а те шко ра ње не или још жи ве ба
ца ли су у по нор, под име ном „По љи ца”. У овим звер стви ма се по себ но 
ис ти цао уста ша ТИ ЛИН ГЕР490 Мар тин, бив ши жан дар ме риј ски на ред
ник у Рав ни ца ма, округ Бо сан ска Кру па. Ме ђу овим не срећ ни ци ма су 
се на ла зи ли: Стан ко Ме дић, стар 65 го ди на, Лу јин Ве ли мир, 60 го ди на, 
Јо ван Ђе ран,491 50 го ди на, Ми ле Ђе ран,492 45 го ди на, Ђу ро Су зић, 50 
го ди на, Ђу ро Бе ла јац, 40 го ди на, Сте ван (40 го ди на) и Или ја (42 го ди не) 
Дро бац, Пе ро Ша ша, 42 го ди не, Адам Ми ја то вић, 45 го ди на, и ње гов 
син Ми лан, 19 го ди на, Ми ле За ма клар, 40 го ди на, Јо ван Осто јић, 50 
го ди на, Ми лан Ћи рић, 25 го ди на, Пе тар Кон чар, 50 го ди на, Сто јан 
Осто јић, 22 го ди не, Рај ко Ба њац, 25 го ди на, Ми ле Бо жић, 50 го ди на, 
Ђу ро Дро бац, 45 го ди на, Пе тар Ар га рац, 70 го ди на, То мо Ми ја то вић, 
37 го ди на, Ра де Ми ја то вић, 62 го ди не, Ми ле Ци га но вић, 36 го ди на, 
Или ја Ба ла бан, 70 го ди на, Ми ло Дро бац, 40 го ди на, Или ја Бо жи чић, 
50 го ди на, Сте во Ра до ше вић, 25 го ди на, Ђу ро Осто јић, 18 го ди на, Перо 
Ци га но вић, 18 го ди на, Шу ро Гру бор, 21 го ди на, Сто јан Бо жи чић, 25 
го ди на, Или ја Ми ли но вић, 35 го ди на, Да мјан Да ви до вић, 50 го ди на, 
Стан ко Да ви до вић, 40 го ди на, Ми лош Зец, 70 го ди на, Ми лан Зец, 30 
го ди на, Гру ја Зец, 45 го ди на, Ра де Зец, 50 го ди на, Или ја Зец 50 го ди на, 
Сто ле Зец, 60 го ди на, Гли го По по вић, 25 го ди на, Ко ста По по вић, 18 
го ди на, Ла зар Да ви до вић, 30 го ди на, Ву ка шин Да ви до вић, 37 го ди на, 

488 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 324.
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491 Ће ран.
492 Исто.
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Ми ле Да ви до вић, 38 го ди на, Цви јо Ман дић, 25 го ди на, Мар ко Ро мић, 
65 го ди на, Ми ле Ро мић, 21 го ди на, Ду шан Дро бац, 18 го ди на, Са ва Зец, 
21 го ди на, Јо во Де ја но вић, 50 го ди на, Или ја Ми хај ли ца,493 55 го ди на, 
Пе ро Му јај ли ча,494 40 го ди на, Мар ко Ба њац, 50 го ди на, Или ја Ба њац, 
40 го ди на, Пе ро Ба њац, 35 го ди на, Ра де Ба бић, 70 го ди на, Ла зо Ба бић, 
40 го ди на, Ми ле Ба бић, 16 го ди на, Вид Ба бић, 50 го ди на, Пе тар Да бић, 
65 го ди на, Ду шан Ба бић, 21 го ди на, Или ба шиш495 Ми ле, 25 го ди на.

Исто га да на ра њен је Пе ро Осто јић у Збо ри шту; у ова квом ста њу 
је мо рао да на ра ме ни ма но си стар ца Мар ка Дроб ца, 80 го ди на. На 
пу ту су обо ји ца уби је ни. Ово се де ша ва ло 1. ав гу ста ове го ди не. На кон 
овог звер ства, све што је мо гло да бе жи по бе гло је из се ла Збо ри ште и 
Жи ро вац. У Жи ро вац је по но во до шао на ред ник Пи лин гер, му сли ма
ни Ма ша Ду ра но вић, Ха сан Љу би јан кић, гра до на чел ник у Љу би њу и 
Ху со Бе гић, ње гов за ме ник. Пи лин гер је на го во рио љу де да се вра те 
на траг у сво је до мо ве и да им не ће би ти учи ње но ни ка кво зло. Ка да су 
се вра ти ли ку ћа ма, би ли су сви уби је ни и то на нај у жа сни ји на чин. 
Же не и де цу су уби ја ли мо ти ка ма, ко са ма, но же ви ма и дру гим. И на
кон 3 да на по сле ово га у шан че ви ма по ред пу та су про на ла же не још 
увек жи ве же не са пре се че ним вра том. Јед на де вој ка, ста ра 15 го ди на, 
кћер ка Гру бор Ра де та оста ла је у жи во ту; она је би ла са мо ма ло ра ње на, 
а на ње но те ло су по ба ца ли ле ше ве дру гих не срећ ни ка. Она се из овог 
ужа сног окру же ња осло бо ди ла и у се ло је до шла об у че на са мо у ко шу
љу ко ја је би ла на то пље на кр вљу. 15го ди шњу Јо ван ку Бо жи чић је у 
овој гру пи про на шао њен стриц Пе тар Бо жи чић на кон 5 да на. Пу них 
5 да на је жи ве ла ис под ових мр твих. Са да се на ла зи у Гли ни на ле че њу 
код ле ка ра. У овим шан че ви ма и ја ма ма се на ла зи ло 150 мр твих, углав
ном де це и же на. На кон овог ужа сног ма са кра, у се лу је на ста ла пљач ка 
по крет не имо ви не. Ка да је се ло пот пу но би ло опљач ка но, све ку ће су 
за па ли ли. Се ло Ча гли ца укуп но има 35 ку ћа. Из це лог се ла спа си ло се 
са мо 7 му шка ра ца и 1 же на. Му шкар це су од ве ли у Вр но грач за јед но са 
Ср би ма из Збо ри шта, где су сви уби је ни, а док је же не и де цу смрт сна
шла у ку ћи Пе тра Дроб ца, ко ју су за па ли ли. То је би ло у но ћи, 19. авгу
ста ове го ди не. Де ца су жи ва ка ме но ва на, жи ва за ку ца ва на на па ње ве 
итд. Ја ко че сто се на и ла зи ло на де цу, ко ја за мо та на у пе ле не ле же по 

493 Ми ха љи ца.
494 Исто.
495 Или ба шић.
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пу те ви ма са од се че ним гла ва ма. Же не су си ло ва не а за тим уби ја не. 
Мо је че тво ро де це, отац и де те мог бра та су од ве ли а за тим их спа ли ли. 
На кон што смо по бе гли из Збо ри шта, про ве ли смо у Жи ров цу 6 не де ља, 
за тим смо оти шли у Двор где смо до би ли про пу сни це, те смо 11. сеп
тем бра ове го ди не до шли у Бе о град.
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Бр. 98

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ СЕ ЛА БА БИ НА РИ ЈЕ КА КРАЈ КО СТАЈ
НИ ЦЕ О УБИ ЈА ЊУ И ПЉАЧ КИ ОД СТРА НЕ КОМ ШИ ЈА УСТА ША 
И ИН ТЕР НИ РА ЊУ СРП СКИХ ЖЕ НА У АВ ГУ СТУ 1941.496

15/4497

Јед на из бе гли ца из ја вљу је:
У на шем се лу Ба би на Ри је ка има 76 срп ских и 19 хр ват ских до мо ва.
У дру гој по ло ви ни ав гу ста т. г. Хр ва ти ма из на шег се ла су из глав

не уста шке ка сар не у Ко стај ни ци по де ље не пу шке, док су Ср би од мах 
по осни ва њу Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске мо ра ли да пре да ју сво је 
оруж је. Ср би ма су чак од у зи ма ни и ку хињ ски но же ви. Хр ва ти, по што 
су сад до шли у по сед оруж ја, на сто ја ли су на сва ки на чин да Ср бе иза
зо ву на не ка кво де ло. Та ко су нпр. пу шта ли сто ку да па се на њи хо вим 
њи ва ма. 20. ав гу ста т. г. кроз се ло је ишао уста ша Ју рић Стје пан, зе мљо
рад ник у на шем се лу, ку ћа број 32. Он је за пу цао из пу шке и вик нуо 
из свег гла са: „Ср би, ка ко ће те са да да сла ви те сво је сла ве – ове сла ве 
ће те сад мо ра ти да за бо ра ви те”, да ље је псо вао „срп ску мај ку” и дру го.

Сви Хр ва ти из на шег се ла су уста ше. Њи хо ви пред вод ни ци су Ми
лин ко вић Ло вро, лу гар и ње гов за ме ник Ни ко ла, пре зи ме му не знам, 
обо ји ца из Ли ке, и Ју рић Јо со, зе мљо рад ник та ко ђе из на шег се ла.

27. ав гу ста т. г. кроз се ло су ишли на пред на ве де на тро ји ца уста ша. 
Ус пут су ухап си ли Ср бе Мар ка Па ја ги ћа, кућ ни бр. 50, Жи ва но вић 
Пе тра, ко ва ча, кућ ни бр. 25 и Ла ти нин Ђу ру, кућ ни бр. 72, и све их за
тво ри ли у по друм ку ће Ми лин ко вић Ло вра. По друм су чу ва ле уста ше 
Ју рић Пе тар, кућ ни бр. 53 и Ју рић Стје пан, кућ ни број 55. Да ље су ова 
дво ји ца по след ње по ме ну та ухап си ли Тар бук Пе тра, до бро вољ ца, Ра
ду ло вић Ни ко лу, Бу ји нац Ми ла на, Ђу кић Ђу ру, Ра ду ло вић Ми ла на и 
још не ко ли ко же на и све их од ве ли у на пред на ве де ни по друм. Ра ду
ло вић Ни ко ла се дао у бег, али су га јед ним мет ком из пу шке ра ни ли 
Ми лин ко вић Ло вро и Ју рић Јо со. Уста ша Ни ко ла је на ни ша нио пу шком 
на Тар бук Пе тра и те шко га ра нио. Оба ра ње на чо ве ка оста ла су да 
ле же на ли цу ме ста, док су се оста ли Ср би да ли у бег у свим прав ци ма.

496 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 325–326. 
497 Ру ком пи сан да тум и па раф.
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Сле де ћег ју тра, 28. ав гу ста т. г., у ку ћу обо ји це те шко ра ње них Ср ба 
до шле су уста ше Ми лин ко вић, ње гов за ме ник Ни ко ла и Ју рић Јо со са 
још 10 дру гих њи хо вих дру го ва. Они су из ку ће од ву кли те шко ра ње
ног Ра ду ло вић Ни ко лу, ба ци ли га на ђу бри ште, ко је се на ла зи ло по ред 
ку ће и зло ста вља ли су га то ли ко ду го док ни је умро. Пр во су хте ли да 
га за тр па ју на ђу бри шту, но на мол бу оста лих се ља ка, он је са хра њен 
на гро бљу. Те шко ра ње ног Тар бук Пе тра та ко ђе су од ву кли пред ку ћу, 
и зло ста вља ли га то ли ко ду го док ни је умро. Ње го вој же ни Је ли ци су 
на ре ди ли да по ко па свог му жа. Она је за тим од ву кла свог му жа у ба шту, 
по кри ла га и од стра ха по бе гла из ку ће.

Да ље су ухап ше ни: Ра ду ло вић Улин ка,498 ста ра 18 го ди на, Ра ду ло вић 
Да ни ца, 14 го ди на, кћер ке Ми ха и ла и Ја ње, Тар бук Иван, 73 го ди не, 
Бу дић Пе тар, 68 го ди на, Бу дић Ма ти ја, 74 го ди не, Бу дић Јул ка, 57 го
ди на, Ог ње но вић Пе тар, 67 го ди на, Ше стић Ђу ра, 65 го ди на, Па ја гић 
Ми хај ло, 59 го ди на, Тар бук Ни ко ла, 53 го ди не, Па ја гић Мар ко, 47 го ди
на и ње го ва же на Ма ри ја, 40 го ди на, Ла ти на Ђу ро, 57 го ди на, ње го ва 
же на Мар та, 55 го ди на, Па ја гић Дра ги ња, 24 го ди не, Мар ја но вић Ми
ха и ло, 60 го ди на, Жи ва но вић Ла за, 60 го ди на, Жи ва но вић Ста на, 40 
го ди на, Жи ва но вић Пе тар 50 го ди на, Ка ра ви дић Пе тар, 72 го ди не и 
ње го ва же на Со фи ја, 70 го ди на, Па ја гић Дра ги ња, 34 го ди не, Ог ње но вић 
Ка та 44 го ди не, све у куп но 24 ли ца.

Све на пред на ве де не утам ни чи ли су та ко ђе у по дру му лу га ра Ми
лин ко ви ћа. Ра ду ло вић Илин ку и Да ни цу уста ше су у по дру му ре дом 
си ло ва ле. Упри ли чи ли су це лу го збу, из је да ју ћи свињ ско пе че ње и пи
ју ћи ра ки ју, док су Ср би мо ра ли да игра ју ко ло и да пе ва ју ћи за ба вља ју 
уста ше.

На кон овог бан че ња, од ве ли су све ухап ше не Ср бе до по то ка Ка
ра ви дић и ту су их све по би ле. Па ја гић Ни ко ла, кућ ни бр. 28, Мар ја но
вић Љу бан, кућ ни бр. 31 и Ка ра ви дић Јан ко, кућ ни бр. 67, сви из се ла 
Ба би на Ри је ка, мо ра ли су да за тр па ју ле ше ве ових не срећ ни ка.

29. ав гу ста т. г., уста ше су из но ва пред у зе ле хап ше ња; му шкар це 
су ау то мо би ли ма од ве зли у Бо сан ску Ко стај ни цу, где су сме ста сви уби
је ни, док су же не од ве ли у ло гор у се лу Цр кве ни Бок, где се и дан да нас 
на ла зе. Та ко је тог да на из се ла Ба би на Ри је ка од ве де но 100 ли ца. Са мо из 
ку ће Па ја гић Ми хај ла, кућ ни бр. 18, од ве де но је 7 ли ца, тј. 4 од ра слих 
и 3 де це. Да ље су од ве ли Тар бук Ми љу и ње но 3 уну ча ди; Жи ва но вић 

498 Илин ка.
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Ста на и Па ја гић Дра ги ња су, ме ђу тим, би ле уби је не у њи хо вим до мо
ви ма. Ја ко мно го ових се ља ка је на пу сти ло сво је до мо ве. Уста ша Ба бић 
Пе тар је на го во рио се ља ке да се мо гу вра ти ти ку ћа ма, да им се не ће 
до го ди ти ни ка кво зло. Чим су се ља ци до шли ку ћа ма, би ли су зло ста
вља ни од уста ша.

28, 29. и 30. ав гу ста т. г., уста ше су опљач ка ле сву сто ку ко ја се на
ла зи ла по се ли ма. Та ко ђе узе ли су и жи то, маст и оста ле жи вот не на
мир ни це. На кон што су се ло пот пу но опљач ка ли, за па ли ли су 40 ку ћа.

Из свог се ла сам по бе гао 28. ав гу ста т. г. те се скри вао у око ли ни 
све до 10. сеп тем бра т. г., на кон че га се упу тих за Бе о град и та мо сти гох 
11. сеп тем бра т. г.
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Бр. 99

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ СЕ ЛА УТО ЛИ ЦЕ О УСТА ШКОМ УБИ ЈА
ЊУ СР БА ИЗ УТО ЛИ ЦЕ, РА У СОВ ЦА, КР ЧЕ ВА И ДРУ ГИХ СЕ ЛА 
ОКО КО СТАЈ НИ ЦЕ У ЈУ ЛУ И АВ ГУ СТУ 1941.499

15/4500

Једнa из бе гли ца из ја вљу је:
30. или 31. ју ла – тач ног да ту ма се не мо гу се ти ти – у се ло Уто ли ца 

до шло је 10 на о ру жа них уста ша, и то: 8 из Ко стај ни це и 2 из Уто ли це, 
и то Ка јић Ју ре и Алар Пе тар. Оба ова по след ња су уста ша ма скре та ла 
па жњу ко ји Ср би тре ба да се ухап се и уби ју.

Истог да на је у Уто ли ци ухап ше но 15 Ср ба – се ља ка, ко ји су од ве
де ни у Ко стај ни цу, уби је ни на мо сту пре ко Уне а њи хо ви ле ше ви су за тим 
ба че ни у ре ку Уну. То су ови Ср би: Ли ча нин Ми ле, ње гов син Јо во, ње гов 
унук Пе ро, Ли ча нин Сте во, Вра бац Јан ко и ње гов син, Ко сјер Јан ко, 
Рак Осто ја, Ко ка но вић Или ја, Ко ка но вић Ра де, Ли ча нин Ми лан, Ба јић 
Бо шко, По ду на вац Сте во и Ку риљ Ан дри ја.

Од мах сле де ћег да на су уста ше до шле у мо је се ло Ра у ше вац,501 али 
ме ни су на шли код ку ће. Мо јој же ни и бра ћи су на ре ди ли да ја са још 
5 углед них се ља ка из мог се ла мо рам да до ђем у оп шти ну Ма јур, ка ко 
бих та мо дао га ран ци ју да ће мо је се ло оста ти мир но. Сле де ћег да на су 
се 5 се ља ка упу ти ла у оп шти ну Ма јур, и то: Бат но жић Цви јо и Бат но
жић Ђу ро, Ра кић Па вле, Ме цић Мир ко и Бу ње вац Сто јан. Бат но жић 
Ђу ро је био се о ски ста ре ши на. Ја ни сам оти шао у Ма јур, јер сам са знао 
да су уста ше Дра ку лић Пе ру502 из До њег Хра стов ца, оп шти на Ма јур, 
на исти на чин хте ли да на ма ме а за тим да га уби ју; Дра ку ли ћу је у по
след њем тре нут ку ус пе ло да умак не. На пред на ве де них 5 се ља ка су 
уста ше још истог да на уби ле и ба ци ле у је дан бу нар.

Истог да на је у мо је се ло до шло још 80 уста ша, оп ко ли ло га, ухап
си ли су 28 се ља ка ко је су од ве ли у шу му „Ба ји ћа Ја ма” и та мо их све 
на кон ужа сних зло ста вља ња, уби ли. То су би ли ови се ља ци: Бат но жић 
Јан ко, То ма ше вић Јо во, Пе три њац Љу бан, Ћо рић Ми лан и ње го ва 3 си на 

499 AВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 327–328. 
500 Ру ком пи сан да тум и па раф.
501 Ра у со вац.
502 Ви де ти: P. Dra ku lić, Ko rak do smr ti, Za greb: Srp sko na rod no vi je će, 2014.
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Ми лош, Ни ко ла и Љу бан, Бу ње вац Ду шан, Ра дој чић Јан ко, Сан ко вић 
Миљ ко и Ду шан, Ме цић Пе тар, Бат но жић Мир ко, Ни ко ла и Сто јан, 
Бат но жић Ни ко ла и Ђу ро и њи хов не ћак Бо шко, сту дент, Вен дер Јан ко, 
Ра кић Мир ко, Па вло вић Гли го, Бат но жић Пе тар, Мир ко, Ђу ро, Бат но
жић Ђу ро, ст., Бат но жић Мир ко, син Си ме, Па вло вић Осто ја и Да мјан.

У окол ним се ли ма Рас то уц503 уби је но је 16 а у Кр че ву 6 Ср ба.
2. ав гу ста т. г. уста ше су сти гле у се ла Ћу кур504 и Па ња ни, оп шти на 

Ма јур, срез Ко стај ни ца и љу ди ма на ре ди ли да до ђу у Ко стај ни цу где ће 
им се по де ли ти оруж је. Ка да су до шли у Ко стај ни цу, уста ше су уби ле 
све Ср бе, а же не и де цу су од ве ли у кон цен тра ци о ни ло гор где се и дан 
да нас на ла зе. Њи хо ву по крет ну имо ви ну су опљач ка ли, та ко да оба 
се ла пот пу но пу ста и пра зна ту сто је.

Још 29. ју ла т. г. оти шао сам у шу му, а ку ћи сам до ла зио са мо ка да 
уста ше ни су би ле у се лу. У шу ми сам био до 12. ав гу ста т. г., а по мо ћу 
ту ђе про пу сни це, за ко ју сам пла тио 2.000 ди на ра, до шао сам у Бе о град.

Пре све га ово га, ја сам са дру гим углед ним Ср би ма био ухап шен 
и утам ни чен у Бо сан ској Ко стај ни ци. У там ни ци сам пре тр пео нај у жа
сни ја зло ста вља ња, та ко да се мо рам под врг ну ти ле че њу од стра не ле кара. 
Др. Сти пан чић Бран ко, ле кар из Ко стај ни це, да вао је уста ша ма ди рек
ти ве ка ко да ме зло ста вља ју. У там ни ци су зло ста вља ни: Др. А. Та дић 
Гли ша, адво кат из Ко стај ни це, др. Сте па но вић, ле кар из Бо сан ске Ко
стај ни це и још мно ги дру ги Ср би.

У из вр ша ва њу ових звер ста ва и уби ста ва на ро чи то су се ис ти ца
ле сле де ће уста ше: Др. Сти пан чић Бран ко, ле кар из Ко стај ни це, ње гов 
14го ди шњи син, Пе че њак Иво, тр го вац из Ко стај ни це и ње гов 14го
ди шњи син, Цвет нић Ђу ро, тр го вац и ње гов ма ло ле тан син, Ка тин чић 
Па вао, окру жни на чел ник, ко ји је лич но из вр ша вао уби ства, Шу гић 
Па јо, То плак Дра ган, Ко лар Фра њо, Па ви чић Пе ро, Па ви чић Бра цо, 
шо фер, Го лу бић Ни ко, сви из Ко стај ни це, Ла зић Пе ро, Ја го дић Пе ро, 
Ја мић Ни ко ла и Мар ко, Ја го дић Звон ко и Ма рић Ни ко ла, сви из Ма ју ра, 
Ја гић Ма то, Иве зић Ма то и Сте во, Го вор чи но вић Па јо и Ко стић Сте во, 
сви из Се ли шта, оп шти на Ма јур. На ро чи то се ис ти цао уста ша Бу ње вац 
из се ла Ма ћа ја,505 оп шти на Ма јур и Ка ра но вић Ми лан из Гра бо шта на, 
оп шти на Ма јур.

503 Ра у со вац.
504 Чу кур.
505 Мра чај.
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Бр. 100

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ БЛА ТУ ШЕ О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ 
СР БА ИЗ БЛА ТУ ШЕ, ЧЕ МЕР НИ ЦЕ, ВР ГИН МО СТА, ПЕР НЕ И ДРУ
ГИХ СЕ ЛА ОД СТРА НЕ УСТА ША И ХР ВАТ СКЕ ВОЈ СКЕ У ЈУ ЛУ 
И АВ ГУ СТУ 1941.506

15/4 42507

Је дна из бе гли ца, зе мљо рад ник из се ла Бла ту ша, бр. 40, оп шти на 
Че мер ни ца, срез Вр гин мост, стар 43 го ди не, удо вац, отац јед ног де те та, 
из ја вљу је:

Вр гин мост се на ла зио под ита ли јан ском оку па ци јом до 28. ју ла т. г. 
То ком овог пе ри о да, у овом сре зу је вла дао пот пу ни ред и мир, а на род 
се ба вио сво јим сва ко днев ним по слом.

Још истог да на, 28. ју ла – на кон од ла ска ита ли јан ских ору жа них 
сна га, у срп ско се ло По ља ни508 је до шла јед на уста шка гру па од 25 љу ди, 
ко ји су сви би ли до зу ба на о ру жа ни. Уста ше су се од мах да ле на по сао 
и ре дом су уби ја ле срп ске му шкар це и же не без об зи ра на ста рост. У 
до му стар ца Ни ко ле, уби је не су 3 же не и 3 де вој чи це, а док се он сам 
спа сио та ко што је по бе гао. У овом се лу укуп но је уби је но 20 љу ди, док 
су се пре жи ве ли да ли у бег.

30. ју ла су у Вр гин мост та ко ђе до шле уста ше, ухап си ле су 25 љу ди 
и од ве ли их у не по зна том прав цу. Ухап ше ни су: Ми лош Чи ча, бер бе
рин, Бал ба ша509 Сте во, го сти о ни чар, Вр га Јо ван, зе мљо рад ник, Вр га 
Пе ро, зе мљо рад ник, Бар бир Дра ган, зе мљо рад ник, сви из Вр гин мо ста. 
Име на дру гих се не мо гу се ти ти.

2. ав гу ста т. г., на ре ди ле су оп шти не Вр гин мост и Че мер ни ца да се 
сви Ср би ко ји та мо жи ве, и ко ји хо ће да жи ве на ми ру, по ја ве 3. ав гу ста 
у 8 са ти ују тру у Вр гин мо сту, где ће уз аси стен ци ју дво ји це ка то лич ких 
све ште ни ка би ти из вр шен пре ла зак у ка то лич ку цр кву. У Вр гин мо сту 
се оку пи ло 2000 љу ди. И ја сам до шао. На на ше нај ве ће из не на ђе ње, од 
ка то лич ких све ште ни ка ни је би ло ни тра га; нас је оп ко ли ло 300 љу ди, 

506 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 329–330. 
507 Ру ком пи сан да тум и па раф.
508 По ља на.
509 Мал ба ша.
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тј. уста ша. По ста ви ли су ми тра ље зе и на те ра ли нас на пре да ју. Не ки ма 
од нас је ус пе ло да по бег ну, а сви оста ли, 1714 њих, од ве де ни су у за
тво ре окру жног су да и у Со кол ски дом, где су но ћу би ли до бро чу ва ни. 
4. ав гу ста сви су ка ми о ни ма од ве де ни у Гли ну и убр зо за тим уби је ни 
су у та мо шњој срп ској са бор ној цр кви.

Дан пре то га, на исти на чин су оку пље ни Ср би из оп шти не и се ла 
То пу ско. У То пу ско је до шло 500 љу ди, при че му су сви уби је ни и за
ко па ни у јед ној ја ми бли зу То пу ског. Срп ске де вој ке су у та мо шњој 
цр кви си ло ва не а за тим уби је не. Ов де је и кћер ка још ра ни је уби је ног 
др. Вур де ље би ла си ло ва на.

Ка да сам се 3. ав гу ста вра тио у сво је се ло Бла ту шу, за те као сам 
та мо хр ват ску вој ску, ко ја је окол на се ла опљач ка ла и за па ли ла. У мом 
се лу је истог да на по ги ну ло 20 же на и де це а 14 ку ћа је спа ље но. Да на 
5. ав гу ста, у мом се лу је уби је но 10 же на и де це, а ухап ше но је и од ве дено 
27 љу ди. Од ве ли су нас у Вр гин мост и за тво ри ли нас у за тво ре сре ског 
на чел ства. У овим за тво ри ма се на ла зи ло 110 љу ди. То ком но ћи би ли 
смо ту че ни и зло ста вља ни. У за тво ру смо оста ли до 18. ав гу ста, на кон 
че га смо пу ште ни, али смо два пу та не дељ но, то јест по не дељ ком и 
че тврт ком, мо ра ли да се ја вља мо уста шкој ко ман ди у Вр гин мо сту.

На кон ових уби ста ва и из вр ше них звер ста ва, све до 17. сеп тем бра 
т. г. вла дао је пот пу ни мир. Да на 17. сеп тем бра је у се ло Пер ну до шло 
50 уста ша, ко ји су уби ја ли све што им је до шло под ру ку, опљач ка ли 
су све до мо ве а за тим их спа ли ли. Сву сто ку, сву по крет ну имо ви ну и 
оста ле вред не ства ри, уста ше су узе ле са со бом, а ку ће су спа ли ле. Тако 
је у овом ве ли ком и бо га том се лу оста ла са мо школ ска згра да и је дан 
шу мар ски стан, ко ји су оста ли по ште ђе ни од по жа ра. Ста нов ни ци овог 
се ла ко ји су сво је жи во те ус пе ли са мо бе гом да спа су, уто чи ште су по
тра жи ли на Пе тро вој Го ри, где се и дан да нас кри ју. Се ло Пер на ви ше 
не по сто ји.

19. сеп тем бра, по но во је у мо је се ло Бла ту шу до шло 50 уста ша. Као 
и у прет ход ним се ли ма, и ов де су уби ја ли све Ср бе, њи хо ву це ло куп ну 
имо ви ну су по кра ли а за тим су спа ли ли све ку ће. У мо јој ку ћи су на 
мр тво за ту кли мо ју же ну Еви цу и мо је тро је де це Пе тра, Ру жи цу и 
Ми ло ра да ста ро сти од 9–12 го ди на. Сву мо ју по крет ну имо ви ну су 
од не ли а за тим су мо ју ку ћу спа ли ли. Свој жи вот сам спа сао бе гом као 
и жи вот мог 15го ди шњег си на Дра гу ти на ко ји се на ла зио у по љу. Било 
је слу ча је ва где су ку ће спа ли ли за јед но са њи хо вим уку ћа ни ма. Та ко су 
у сво јој соп стве ној ку ћи – мог су се да Тр ку ље, ко ји је још ра ни је уби јен 
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у Гли ни, жи ви из го ре ли ње го ва же на и њи хо во тро је ма ле де це. У за
па ље не ку ће ба ца ли су де цу и же не, ко ји су по ги ну ли та ко без об зир ном 
смр ћу. Тог да на је у мом се лу уби је но 150 љу ди, а са мо ма ли део је сво
је жи во те ус пе ло да спа си бе гом. 100 ку ћа је спа ље но. И оста ла се ла у 
сре зу Вр гин мост до жи ве ла су исту суд би ну. У це лом сре зу уби је но је 
7000 љу ди.

Ова звер ства, уста ше су из вр ши ле под ко ман дом уста шког нат
по руч ни ка Че ли ко ви ћа. Ње му су у по моћ по хи та ле уста ше из су сед ног 
се ла То пу ско. У то ме су се сво јим звер стви ма ис та кли пе кар ски мај стор 
Бри је шки Или ја и Ма ли нац, бо ја џи ја.

У се ли ма Че мер ни ци, То пу ско, Сти пан, Ки рин, Бо вић, Слав ско 
По ље и Пер на, уста ше су сру ши ле све срп ске цр кве. Цр ква у Бла ту ши 
је оста ла при лич но нео ште ће на али је пот пу но опљач ка на.

Ја сам се са крио у шу ми. 20. сеп тем бра сам од оп штин ског чи нов
ни ка Жив кић Јо си па – Хр ва та, до био про пу сни цу за Зе мун, за ко ју сам 
пла тио 2.000. ди на ра. На пут сам кре нуо 21. сеп тем бра и у Бе о град 
сам сти гао 22. сеп тем бра. 
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Бр. 101

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ЈЕ КИЋ СТЕ ВА НА ИЗ БАН СКОГ ГРА БОВ ЦА, 
СРЕЗ ГЛИ НА О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ СРП СКИХ МУ ШКА РА ЦА 
ОД УСТА ША И ХР ВАТ СКЕ ВОЈ СКЕ ПО СЛЕ НА ПА ДА НЕ ПО ЗНА
ТИХ ЛИ ЦА 24. ЈУ ЛА 1941.510

15/4 42511

ЈЕ КИЋ СТЕ ВАН, из бе гли ца, зе мљо рад ник из Бан ског Гра бов ца, 
кућ ни бр. 97, исто и ме на оп шти на, срез Гли на, стар 38 го ди на, оже њен, 
отац дво је де це, из ја вљу је:

У но ћи из ме ђу 23. и 24. ју ла т. г. не по зна та ли ца су од ве ла: Ши прак 
Дра гу ти на, оп штин ског чи нов ни ка у Бан ском Гра бов цу, Цим ба ро Ја
ко ба, и ше фа же ле знич ке ста ни це у Гра бов цу, ње го во име и кр сно име 
су ми не по зна ти. О суд би ни ова 3 не срећ ни ка не по сто је ни ка кви по
да ци. Цим ба ро До ме ник, Ја ко бов отац, био је уби јен у сво јој соп стве
ној ку ћи.512

Сле де ћег да на, 24. ју ла т. г., у Бан ски Гра бо вац до шле су хр ват ске 
ору жа не сна ге и уста ше. Би ло их је 150. По пу ту су пу ца ли на па сти ре 
и ста да на па ши. Кад сам до шао ку ћи, ни сам за те као сво ју же ну и де цу, 
сви они су по по љи ма, пу те ви ма и по јар ко ви ма по ред по ља тра жи ли 
скро ви ште. Је дан уста ша до шао је у ку ћу се о ског ста ре ши не и на ре дио 
му да се сви ста нов ни ци се ла оку пе ис пред згра де оп шти не, где ће на
кон са слу ша ња по но во би ти по сла ти ку ћа ма.

Од мах су до шли мо ја же на и де ца. Ја сам до шао ка сни је. Ис пред 
оп шти не оку пи ло се око 100 му шка ра ца, же на и де це. Му шкар ци су 
свр ста ни у ре до ве, а же не и де ца су са бра ни у згра ду оп шти не.

Уста ше су са ку пља ле но ве при до шли це из су сед них ку ћа. У јед ној 
гру пи се на ла зио и ка са пин Не вај да Ва сиљ из Вла хо ви ћа, ко ји се пак 
од мах дао у бег. За њим су уста ше отво ри ле же сто ку ва тру, али му је 
ус пе ло да по бег не, на кон че га се он и дан да нас кри је у шу ми „Ша ма
ри ца”. Уста ша За дро вић Сте во, је сва ко ме од нас ста вљао ре вол вер 
ис пред но са, са при мед бом да ће срав ни ти са зе мљом сва ког оног ко се 

510 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 331–332. 
511 Ру ком на пи сан да тум и па раф.
512 Ви де ти: Đ. Za te za lo, Na rod na vlast na Kor du nu, Ba ni ji i Li ci, 35–36.
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са мо бу де мрд нуо. Та ко је Је кић Љу бан, зе мљо рад ник, кућ ни број 112 
из Бан ског Гра бов ца, од мах устре љен са мо зато што је клим нуо гла вом. 
На кон то га је За дро вић ле гао за ми тра љез и зах те вао да сва ко од нас 
у ро ку од 3 ми ну та мо ра да ис при ча све што зна. Је дан уста ша ко ји је 
под пу шком ста јао по ред ње га, вик нуо му је да љу ди ма не ци ља у гла ву 
већ у сто мак. У том мо мен ту из ве де на је гру па од 50 љу ди из се ла Лу шча
не. За дро вић је ско чио пред ову гру пу кад му је ко ле га вик нуо: „Го спо
ди не Сте во, овај је по ку шао да по бег не!”, и ру ком је по ка зао на Ми ље вић 
Сте ва на из Лу шча на. За дро вић је из гру пе из дво јио Ми ље ви ћа и на ре дио 
му да се по ста ви ис пред ле ша упу ца ног Је кић Љу бо ми ра. Ње го ву мол бу 
да га због ње го во ше сто ро де це оста ви у жи во ту, ни је усли шио, опсо
вао је ње га, ње го во ше сто ро де це и кра ља Пе тра, а за тим га устре лио 
ре вол ве ром.

За тим је на ре дио јед ном свом ко ле ги да са со бом по ве де 2 се ља на 
и да узму ашо ве и ло па те. Мо ра ли смо да ис ко па мо ја му ду гач ку 6 м, 
ши ро ку 6 м и ду бо ку 75 цм.

У 11 са ти пре под не, до шао је код нас је дан 40го ди шњи уста ша и 
упи тао је За дро ви ћа због че га се ко па ова ја ма. За дро вић му је од го во
рио: „Ово сме ће ћу по ко си ти и ба ци ти у ја му!”, и при том је по ка зао 
пр стом на нас. Овај уста шки ко ле га је од вра тио За дро ви ћу да се то не 
сме до го ди ти ов де, већ на не ком дру гом ме сту. За дро вић нам је на ре
дио да ја му по но во за тр па мо. Уста ше су нас од ве ле ис пред оп штин ске 
кан це ла ри је и до зво ли ле нам да сед не мо. Сву да ис пред нас по ста вље
на су 3 ми тра ље за. За дро вић је дао да се ле ше ви устре ље них Је ки ћа и 
Ми ље ви ћа са хра не на гро бљу.

Же не и де ца су сме ли да оду ку ћа ма а ми смо пак од ве де ни на њиву 
од мах до же ле знич ке ста ни це. Већ нас је би ло 450 љу ди, и сви смо били 
стро го чу ва ни. До не ли су нам во де за пи ће и сме ли смо да пу ши мо. 
Истог да на у 4 са та по сле под не до ве де ни смо на јед но нео гра ђе но ме
сто тик уз же ле знич ку ста ни цу. Ра ни је је ово ме сто слу жи ло за жи ви ну. 
Же на ма је у се ло по сла та по ру ка да сво јим му же ви ма до не су хра ну, јер 
сви тре ба да бу де мо од ве де ни у кон цен тра ци о ни ло гор у Пе три њу. За
тим је сва ки од нас пи тан за име и ме сто ро ђе ња, као и да ли не што мо же 
ре ћи о ин ци ден ту од прет ход не но ћи. Ни ко ни шта ни је знао да ка же.

С пр вим су то ном, до шла су до нас дво ји ца уста ша са ба ти на ма, и 
од нас су зах те ва ли да ис пру жи мо ру ке те су нас са овим ба ти на ма 
уда ра ли по пр сти ма. Нас 20 је од ве де но у жан дар ме риј ску ста ни цу 
Кра љев ча ни. Из ове гру пе из дво је но је пе то ро ко је је жан дар ме риј ски 



337

на ред ник од вео код јед ног ко ва ча, јед ног Ру са, у Гра бов цу, где смо били 
са слу ша ни. По за вр ше ном са слу ша ва њу, Гр че вић је гур нуо вра та с ре
чи ма: „Деч ки, бе жи те ми с очи ју, куд год зна те.” Сви оста ли, из у зев нас 
пе то ри це, уби је ни су још те но ћи од стра не уста ша у шу ми бли зу Гра
бов ца. Из свих срп ских се ла, уста ше су то ком но ћи 24, 25. и 26. ју ла т. г. 
сво је не ду жне жр тве до во ди ле у ову шу му, где је пре ко 1.020 Ср ба уби
је но. Њи хо ви ле ше ви за ко па ни су у 4 ве ли ке ја ме. Ме ђу овим уби је ни ма 
би ла су и 3 мо ја бра та Ва сиљ, Адам и Ђу ро.

Ја сам по бе гао у шу му Ша ма ри ца, где сам био до 17. ок то бра, а 18. 
ок то бра сам до шао у Бе о град.
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Бр. 102

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ЕРЕ МИЋ ДУ ША НА ИЗ ВОЈ НИ ЋА О УСТА
ШКОМ УБИ ЈА ЊУ И ПЉАЧ КИ СР БА У ВОЈ НИ ЋУ И ОКОЛ НИМ 
СЕ ЛИ МА КРА ЈЕМ ЈУ ЛА И У АВ ГУ СТУ 1941.513

15/4 42514

ЕРЕ МИЋ ДУ ШАН, из бе гли ца, при ват ни чи нов ник из Вој ни ћа, 
стар 24 го ди не, нео же њен, из ја вљу је сле де ће:

29. ју ла ове го ди не у 10 са ти пре под не – био је то је дан уто рак – у 
Вој нић су на 3 ка ми о на сти гле уни фор ми са не уста ше из Вр гин мо ста. 
Све њих је пред во дио на чел ник уста шке по ли ци је из За гре ба, Це ров ски 
Бо жи дар.515 Пр во су по се ти ли се ло Во ји шни ца, ко је је 2 км уда ље но од 
Вој ни ћа. Сва ког Ср би на ко јег су сре ли на пу ту зва ли су да се поп не на 
ка ми о не.

У се лу Во ји шни ца, од ве ли су сле де ће љу де: Но ва ко вић Ра де, Ар лов 
Јо ван, Кљу ков ни ца Стан ко је уби јен на ли цу ме ста, Ћор ду Стан ко, 
Хај дин Ми лош, Кне же вић Пе тар, Ко ша рић Ми ха ил, Ко сић Ђу ро и 
Тр бо је вић Ми ћо. Све њих су од ве ли у Вој нић.

У Вој ни ћу сле де ће љу де: Нин ко вић Пе тар, све ште ник, Жив ко вић 
Ми хај ло, чи нов ник, Гу шић Мар ко, чи нов ник, Бен дић Ми хај ло, чи нов
ник, Вр го516 Јо ван, оп штин ски бла гај ник, Ми хај ло вић Си мо, зе мљо
рад ник, Гво здић Ђу ро, Ра шко вић Стан ко, се ља ци, Ба са ра Ми лош, 
фи нан сиј ски чи нов ник у пен зи ји, Ко раћ Ми хај ло, се љак, и још мно ги 
дру ги, чи ја име на не знам. Уста ше су хте ле и ме не да ухап се, но мој зет, 
Вуј но вић Вла ди мир, Хр ват, ина че при ват ни чи нов ник, ме је спа сао из 
њи хо вих ру ку. Он је по мо гао још мно гим дру гим Ср би ма да по бег ну, 
од но сно био им је од по мо ћи.

Бо снић Стан ко, се љак из Вој ни ћа, по ме ну тог је да на во зио ко ла 
пу на др ва на же ле знич ку ста ни цу Вој нић, ко ја је би ла уда ље на 9 км. 
Уста ше су га сре ле на пу ту, ски ну ле га са ко ла, уда ри ле га ма љем у гла
ву, ба ци ле га на ка ми он и од ве ли га за јед но са дру гим Ср би ма. Ке кић 

513 AВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 333.
514 Ру ком пи сан да тум и па раф.
515 Tko je tko u NDH, 67–68 (G. A. Bla že ko vić i Z. Di zdar).
516 Вр га.
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Ми ла ну, ме сар ском по моћ ни ку из Вој ни ћа, ста ром 22 го ди не, је на ре
ђе но да за ко ље сто ку ко ју су по кра ли, на кон че га су га у ба шти Ми хаи
ло вић Пе тра из Вој ни ћа уби ли. Ма ће шић Мил ку, ста ру 16 го ди на, ко ја 
је на па са ла сво ју сто ку, уста ше су уби ле на ли цу ме ста. На пред на ве
де не Ср бе су уста ше од ве ле из Вој ни ћа пре ко Ту ши ло ви ћа у прав цу 
Кр ња ка и Бре зо ве Гла ве, уда ри ле их ма љем и за ко па ле их.

2. ав гу ста ове го ди не, уста ше су по но во до шле, а ово га пу та са 7 
пра зних мо тор них во зи ла. Ово га пу та Це ро вић517 ни је био при су тан. 
У ра ним ју тар њим ча со ви ма су оку пи ли Ср бе у су сед ним се ли ма, и то: 
Хај дин Ни ко лу и Гли шу, Ју рић Дра га на, Но ва ко вић Ду ша на, Ма рин
ко вић Цви ја на, оп штин ског чи нов ни ка, Бу ква Ми хај ла, Ра шко вић 
Ђу ру, Ра шко вић Ду ша на и ње го вог си на Ми ло ша, Ко раћ Јо ву и ње го
вог си на Ми ле та, Црн ко вић Па вла и ње го вог 15го ди шњег си на Ми ле та, 
Кљу ков ни ца Ни ко лу и ње го вог си на Вељ ка, ста рог 28 го ди на, Ли сић 
Стан ка и још мно ге дру ге. То га да на они су ухап си ли 62 Ср би на из Вој
ни ћа. Још исто га да на, у 11 са ти пре под не, сви они с од ве де ни у пра
во слав ну цр кву у Вој ни ћу. У цр кви су их зло ста вља ли и ту кли све што 
је уста ша ма са мо до па ло ру ку. Сле де ћег ју тра су их пу сти ли.

Кљу ков ни ца Вељ ко је то ли ко био зло ста вљан, да су му би ли по вре
ђе ни уну тра шњи ор га ни те је пљу вао крв. Хај дин Ни ко ла је умро у 
цр кви од зло ста вља ња. Хај дин Гли шо је умро од те шких по вре да на кон 
3 да на. Хај дин Ни ко ли (Ца па ну) те шко је по вре ђе но зад ње цре во. Исто га 
да на су код ку ће на ли цу ме ста уби је ни Хај дин „Ви тез” и Хај дин Нин ко. 
Сав про на ђе ни име так и вред не ства ри, но вац, са то ве и пр сте ње пре
не ли су у Гли ну. Сле де ћег да на, уста ше су пот пу но опљач ка ле и ороби
ле се ла Ку плен ско, Ми хољ ска и Кр сти ња. Ја ко пу но Ср ба је по ги ну ло. 
Ја не знам ни јед ног уста шу осим Це ров ски Бо жи да ра, но ја тач но знам 
да су те уста ше по ти ца ле из Пе три ње и Гли не.

У но ћи 10. ав гу ста, уста ше су оку пи ле 33 Ср би на, све их од ве ле у 
Вој нић, и на ли ва ди Бла же вић Гња ти ја из Вој ни ћа, они су по лу мр тви 
ба че ни у ка нал а за тим за ко па ни. Да на 3. сеп тем бра оти шао сам из 
Вој ни ћа, а 4. сеп тем бра сам сти гао у Бе о град.

517 Це ров ски.
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Бр. 103

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦА ПО ПО ВИЋ БУ ДИ МИ РА ИЗ ТРЕ МУ ШЊА КА 
И ТА ДИЋ БРАН КА ИЗ МАЧ КО ВОГ СЕ ЛА О МА СОВ НОМ УБИ ЈАЊУ 
СРП СКИХ МУ ШКА РА ЦА ИЗ СЕ ЛА ОКО БАН СКОГ ГРА БОВ ЦА 
ПО СЛЕ НА ПА ДА НЕ ПО ЗНА ТИХ ЛИ ЦА 24. ЈУ ЛА 1942.518

15/4 42519

ПО ПО ВИЋ БУ ДИ МИР, из бе гли ца, син по кој ног Ми ло ша и Ка те, 
тр го вац из Тре му шња ка, оп шти на Ја бу ко вац, срез Пе три ња, стар 31 
го ди ну, оже њен, отац 2 де це и ТА ДИЋ БРАН КО, ма ту рант, син Ни ко ле 
и Ка те, из се ла Мач ко во Се ло, оп шти на Ја бу ко вац, срез Пе три ња, стар 
20 го ди на, нео же њен, за јед но су из ја ви ли:

У но ћи из ме ђу 23. и 24. ју ла т. г. не по зна те осо бе су оте ле: Ши прак 
Дра гу ти на, оп штин ског чи нов ни ка у Бан ском Гра бов цу, Цим ба ро Ја ко
ва, ци гла ра у Бан ском Гра бов цу и ше фа же ле знич ке ста ни це у Бан ском 
Гра бов цу, чи је ми је име не по зна то. Цим ба ро До ме ник, отац Ја ко вов, 
је те но ћи уби јен у сво јој ку ћи у Бан ском Гра бов цу. Ко га је убио, ни је 
се мо гло утвр ди ти.

Сле де ћег ју тра су у се ло до шли жан дар ми из жан дар ме риј ске шко
ле у За гре бу, уста ше из Гли не и Пе три ње и жан дар ми из окол них жан
дар ме риј ских ста ни ца. Би ло их је 500. Од мах су се сви ра ши ри ли по 
окол ним срп ским се ли ма, и то: Вла о вић,520 Лу шћа ни,521 Дре но вац и Ба
чу га. Све су Ср бе од ве ли за Гра бо вац под из го во ром да ће у том ме сту 
би ти са слу ша ни.

Истог да на су из се ла До до ше,522 оп шти на Кра љев ча ни сти гла 3 
пу на ка ми о на уста ша и жан дар ма. Иза њих су се кре та ла 2 пут нич ка 
ау то мо би ла, у ко ји ма су се на ла зи ли уста шки офи ци ри. Са њим је до
шао и Це ров ски, шеф уста шке по ли ци је у За гре бу. Од мах на кон што 
су сти гли у До до ше, уста ше су из ка ми о на за пу ца ле на се ља ке ко ји су 
ра ди ли у по љу. Се ља ци су по бе гли у обли жње шу ме. Ухап ше ни су били 

518 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 334–336. 
519 Ру ком пи сан да тум и па раф.
520 Вла хо вић.
521 Лу шча ни.
522 До до ши.
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То мић Ан то ни је са сво ја оба си на, Дми тром и Јо ва ном, Гло моч ли ја 
Мо ја на523 и ње гов син Ни ко ла, То мић Сто јан и ње гов шу рак Ти шма 
Ми лош. Уста ше су их пи та ли, да ли су они чет ни ци и да ли су им по зна
ти до га ђа ји из Гра бов ца од прет ход не но ћи. За тим су пу ште ни уз опа
ску да им се не ће на не ти ни ка кво зло ако свој по сао у ку ћи и на по љу 
бу ду мир но оба вља ли, али сва ки онај ко бу де по ку шао да бе жи би ће 
стре љан. Упр кос све му то ме ка сни је су по но во би ли ухап ше ни и у 
Гра бов цу уби је ни.

У ви ше ка ми о на, уста ше су на ста ви ле свој пут кроз се ло До до ше 
у се ло Ми о чи но ви ћи, оп шти на Ја бу ко вац, ко је се на ла зи на обо ду шуме 
и ку да су се се ља ци са кри ли. У се лу Ми о чи но ви ћи су уста ше пре но ћи
ле. Се ло ско ро као да је би ло из у мр ло, јер све је по бе гло у шу му. У се лу 
је остао са мо Но ва ко вић Мо јан, ко ме су уста ше на ре ди ле да ис пе че 
пра си ће и јаг њад. У но ћи су уста ше ис па ли ле са мо не ко ли ко пуц ње ва.

Сле де ћег да на, 25. ју ла т. г., се ља ци су се вра ти ли сво јим до мо ви
ма, јер су прет по ста вља ли да им се не ће до го ди ти ни ка кво зло, а 7 
се ља ка из Тре пу шња ка524 је прет ход но би ло пу ште но. У 10 са ти пре 
под не је дан при ват ни ау то се упу тио у се ло Бан ски Гра бо вац, ме ђу тим, 
на кон јед но по ла са та се вра тио на траг у До до ше. До шав ши у До до ше, 
је дан уста шки офи цир је за у ста вио оп штин ског чу ва ра Ива нић Гња ти
ја, ко ји је са по ља ишао у оп штин ску кан це ла ри ју, и по звао га је се би. 
На кон кра ћег раз го во ра, ка да је чу вар по ку шао но ви бег, уста шки 
офи цир је за пу цао за њим а чу вар је пао мр тав. Ау то је на ста вио сво ју 
во жњу да ље, уста шки офи цир је из ва дио свој ре вол вер и устре лио 
70го ди шњег стар ца До дош Ми ло ша, ко ји је слу чај но до ла зио тим пу
тем. На кон ова два звер ства, љу ди су по но во по бе гли у шу му.

Уста ше и жан дар ми су се по ву кли из се ла Ми о чи но ви ћи у су сед на 
се ла и сва су му шка ли ца ста ро сти од 16–60 го ди на оку пи ли. Онај ко 
је по ку шао да по бег не, од мах је устре љен. Из се ла До дош у се ло Гра
бо вац, уста ше су од ве ле сле де ћа ли ца: Ке куш Ада ма, Ми ла на, ст.[арији], 
Ке куш Ђу ру, Ке куш Ми ла на, мл.[ађи] и Ке куш Сто ја на, Мр каљ Ада ма, 
Ве ли ми ра, Сто ја на, До дош Стан ка, Лу кач Јан ка, Ме да ко вић Ни ко лу, 
Оља ча Пе тра и ње го ва 3 си на: Сте ва на, Бран ка и Ми ла на, До дош Јо ва на, 
До дош Лу ку, Ива нић Јо ва на. Укуп но је од ве де но 18 ли ца. Из се ла Мио
чи но ви ћи, оп шти на Ја бу ко вац, од ве де ни су: Нова ко вић Мо јан, из се ла 

523 Мо јан.
524 Тре му шњак.
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Мач ко во се ло, оп шти на Ја бу ко вац, 27 ли ца, и то: Тр ку ља Пе тар, ко га 
су још на пу ту за Бан ски Гра бо вац за ту кли кун да ком пу шке, Ма чак 
Јо ван, Ма чак Василијe, Ма чак Ва си ли је (зва ног Аме ри ка нац), Ма чак 
Адам, Тр ку ља Ми ле, Тр ку ља Симo, Та дић Јо ван, Гру јић Сто јан (Или
јин), Гру јић Сто јан (Ка тин), Гру јић Ми лан, Тр ку ља Станкo, Шо љић 
Илијa, Шо љић Петaр и Гру јић Ми ле. Име на оста лих се не мо же мо 
се ти ти. Из се ла Тре му шњак, оп шти на Ја бу ко вац: Гла моч ли ја Мо јан и 
ње гов син Јо ван, Ма ро вац Сте ван, Кај га на Ни ко ла, Стри жак Мар ко, 
Стје пан че вић Сто јан, То мић Сто јан, Тим ша Ми лош, То мић Пе тар и 
ње гов брат Си мо, То мић Ан то ни је, То мић Ни ко ла, Ра да со вић Ми ло и 
ње го ва оба си на Јо ван и Па вао, Ја њић Ва сиљ, Тим ша Бран ко, Јо во и 
Сте во, Шљи вић Мо јан, Мар ја но вић Ђу ро и Си мо (тро ји ца по след њих 
су још на пу ту за Бан ски Гра бо вац за ту че ни), Кља јић Или ја, Јан ко и 
Ду шан, Ма ти ја ше вић Ми ле, учи тељ и ја, По по вић Бу ди мир, укуп но 
27 ли ца. Из се ла Ја бу ко вац, оп шти на Ја бу ко вац: Бо ги че вић Пе тар, 
Стри жак Ми лан, Љу би чић Ду шан и Ман дић Ђу ро. Име на оста лих не 
зна мо, по зна то нам је, ме ђу тим, да је из овог се ла од ве де но 15 ли ца. Из 
се ла Бе го ви ћи, оп шти на Ја бу ко вац: Ву ја кли ја Си мо, Бе го вић Те шо и 
ње гов син, је дан из ве сни Пи ли по вић, Бе го вић Ми лан. Из овог се ла 
од ве де но је 8 ли ца. Из се ла Кра љев ча ни, оп шти на Кра љев ча ни: Бун чић 
Јан ко и ње гов син Ми лан, Но ва ко вић Ми лан, Бу нац Ми лан, По по вић 
Ми лош и ње гов син Бог дан, све за јед но 6 ли ца. Из се ла Мли но, оп шти
на Ја бу ко вац: Дра гаш Сте во и још не ки љу ди чи ја нам име на ни су 
по зна та. Из се ла Де ја но ви ћи, оп шти на Ја бу ко вац нај ма ње је 30 ли ца 
од ве де но. Из се ла Ле ли ћи, оп шти на Кра љев ча ни: Ле лић Стан ко и ње
го ва 3 си на, Ке куш То дор и Бран ко и још мно ги дру ги, чи ја нам име на 
ни су по зна та. Из овог се ла од ве де ни су сви му шкар ци из у зев Ке куш 
Сто ја на ко ји то га да на ни је био у се лу. Ја ко пу но њих би ло је из се ла 
Гра бо вац, Вла о вић,525 Дре но вац, Лу шћа ни,526 Ба чу га, Гра дац и Ве ли ки 
Шу шњар.

На пу ту до се ла Гра бо вац ове не срећ ни ке су уста ше и жан дар ми 
ту кли кун да ци ма пу ша ка.

Оне из се ла Бан ски Гра бо вац су, на уда ље но сти 120 ко ра ка од же
ле знич ке ста ни це, за ту кли. Ис ко па не су 2 ве ли ке ја ме – сва ка од њих 
5 ме та ра ду гач ка и ши ро ка и 3 ме тра ду бо ка. Сви су се они мо ра ли 

525 Вла хо вић.
526 Лу шча ни.



343

по ре ђа ти на иви цу ја ме, где су их уста ше устре ли ле. Не ке од њих су чак 
устре ли ли ми тра ље зом. Це ла 3 да на, тј. 24, 25. и 26. ју ла т. г., тра ја ла су 
ова звер ства. Ов де је уби је но 2000 Ср ба.

Ја, По по вић Бу ди мир, сам 25. ју ла т. г. сам од ве ден са још 30 дру
гих се ља ка из оп шти не Ја бу ко вац. Све се ља ке су пи ја не уста ше нај пре 
зло ста вља ле, а за тим устре ли ле. Од сва ко га су оте ли сав но вац, са то ве 
и све што су има ли код се бе. Од ме не су узе ли 120 ди на ра ко је сам имао 
код се бе. Кад је тре ба ло ме не да стре ља ју, у јед ном мо мен ту сам дво ји цу 
уста ша ко ји су ме во ди ли до ја ме гур нуо у њу, а ја сам се дао у бег. Иза 
ме не су уста ше пу ца ле на ме не и ра ни ле ме у сто па ло. оти шао сам кући 
у се ло Кра љев ча не, где сам се скри вао це лих 12 да на у по љу ку ку ру за. 
11. сеп тем бра т. г. ус пе ло ми је да от пу ту јем за Бе о град, ку да сам сти гао 
12. сеп тем бра т. г.

Ја, Та дић Бран ко, од мах сам по бе гао од ку ће, чим су уста ше до шле 
у мо је се ло. Пр во сам по бе гао у се ло Кне зо вља ни, а ода тле у шу му Шама
ри ца, где сам остао 14 да на. Да на 3. сеп тем бра т. г. сти гао сам у Бе о град.

Ср би ко је су се во зи ли кроз Бан ски Гра бо вац, ски ну ти су из же
ле знич ког ва го на, до ве де ни су до по ме ну те ја ме и та мо су уби је ни. На 
овај на чин је у Бан ском Гра бов цу уби је но 4000 Ср ба. У овим звер стви
ма, на ро чи то су се ис ти ца ле сле де ће уста ше, и то: Ша рић То мо из Пе
три ње, ко ји је 2 ме се ца ка сни је из гу био жи вот у се лу До до ши, да ље 
Кр пан Ду јо, шо фер из Пе три ње и ње гов брат То ма, из ве сни Ко ва че вић 
из Пе три ње, Пје шак, ка са пин из Пе три ње, бра ћа Мр мић, зе мљо рад
ни ци из се ла Чун тић, оп шти на Ја бу ко вац. Ова звер ства су по чи ни ли 
под вођ ством свог ко ман дан та Це ров ског, ше фа уста шке по ли ци је из 
За гре ба.
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Бр. 104

ИЗ ЈА ВА ДВЕ ИУ ЗБЕ ГЛИ ЦЕ ИЗ ВА РО ШКЕ РИ ЈЕ КЕ О МА СОВ НОМ 
УБИ ЈА ЊУ СР БА У ЊИ ХО ВОМ И ОКОЛ НИМ СЕ ЛИ МА ОД УСТА
ША МУ СЛИ МА НА ИЗ ВР НО ГРА ЧА И БУ ЖИ МА У АВ ГУ СТУ 1941.527

15/4528 
Две из бе гли це из ја вљу ју:
У на шем се лу Ва ро шка Ри је ка по сто је 37 срп ских ку ћа, оста ле су 

му сли ман ске.
Уста ше – му сли ма ни из Бу жи ма и Ва ро шке Ри је ке по че ли су са 

пљач ка њем срп ских ку ћа. Они су оте ли сто ку и оста лу имо ви ну.
1. ав гу ста ове го ди не, му сли ма ни су по но во до шли у на ша се ла. Они 

су би ли опре мље ни пу шка ма, ко са ма, ви ла ма за се но и дру гим. Оку
пи ли су све му шкар це, ко је су за те кли у ку ћа ма, од ве ли их у Вр но грач 
где су сви би ли по би је ни. Из на шег се ла су од ве де ни: Ме дић Па вле и 
ње гов син Осто ја, ње го ва уну ка Стан ка, Ме дић Вид и ње гов син Гој ко, 
Ме дић Или ја, Ћо ја но вић Пе ра и ње го ви си но ви Ми лош, Или ја и Гој ко, 
Дро бац Мар ко, Ду кић Ни ко ла, Ћо ја но вић Или ја, Ми лош и Сто јан, син 
овог по след њег Или ја и брат Пе ро, Бе кић Сто јан, Ћо ја но вић Гру ја и Вид, 
ње гов син Или ја и уну ци Ми лош и Пе ро, Ба шић Сто јан, ње гов брат 
Или ја и син Ми ле, Ану шић Или ја и ње гов син Јо ван, Мај кић Ла зо, 
По по вић Ми лош, Ђу ро, Сто јан, Пе ро и Ра до, Зец Сте во и Мај кић Ми
лан, укуп но 36 Ср ба. У се лу су оста ле са мо још же не и де ца. Сле де ћег 
да на, 2. ав гу ста они су пот пу но опљач ка ли све срп ске ку ће.

22. ав гу ста на ста ви ли су по ко ље над не ду жним срп ским на ро дом. 
Не ке жр тве би ле су од ву че не у обли жњу шу му „Ду бра ва” и та мо по би
је не. Мај кић Ан ђу, Дра ги цу, Сто ју, Ми љу, Слав ка, Сте ву, Са ву, Ми ле та 
и јед но де те ста ро 8 да на, ко је још ни је би ло ни кр ште но, у овој шу ми 
је сна шла не на да на смрт. Мај кић Или ја и Ни ко ла су од ве де ни у Го спић, 
а њи хо ва да ља суд би на ни је по зна та. Мај кић Мар ко, ње гов син Вла
ди мир, ње гов унук Или ја, ње го ва сна ја Ми ка, кћер ка Ста на, и уну че, 
ста ро 2 ме се ца, ус пе ли су да се спа су та ко што су по бе гли. Ње го ва 
кћер ка Ста на, ста ра 13 го ди на, та ко ђе је од ве де на у шу му „Ду бра ва”, 

527 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 337.
528 Ру ком пи сан да тум и па раф.
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али јој је ус пе ло да утек не. На кон тро днев ног лу та ња по шу ми, до шла 
је у се ло Жи ро вац, срез Двор на Уни.

Осим то га, у шу ми „Ду бра ва” су по би је ни: Ану шић Је ка, Са ва, 
ста ра 14 го ди на, Ми лан, стар 12 го ди на, Сто ја, ста ра 8 го ди на, Дра ги ца, 
ста ра 7 го ди на. Ану шић Ни ко ла, ње го ва кћер ка Ма ри ја, ње гов син 
Јо во, ње го ва сна ја Ма ри ја и ње но дво је де це спа си ли су се та ко што су 
по бе гли. Ја ко је пу но Ср ба уби је но у њи хо вим до мо ви ма. По ро ди ца 
По по вић Ми ле та нпр. има ла је 7 чла но ва по ро ди це, сви су уби је ни. 
Попо вић Сто јан – 7 чла но ва по ро ди це, 6 је уби је но, спа си ло се са мо 1 
де те. По ро ди ца По по вић Ра де та, 4 чла на уби је на, 1 де те се спа си ло 
бе гом, По ро ди ца По по вић Ђу ре – 5 усмр ће них, бе гом се спа сио са мо 
ње гов брат Ни ко ла. По ро ди ца Зец Или је – 7 усмр ће них, 1 ли це се спа
си ло. По ро ди ца По по вић Пе ре – 7 усмр ће них, спа се но 1 ли це, по ро ди ца 
Зец Ја ње – 6 усмр ће них, 1 ли це спа се но, Мај кић Вид – усмр ће но 4, спа
се но 4. На кон овог ужа сног по ко ља про на ђе но је 70 још не по ко па них 
ле ше ва, углав ном же на и де це. Све срп ске ку ће су опљач ка не а за тим 
за па ље не.

У овим звер стви ма на ро чи то су се ис ти ца ле сле де ће уста ше: Љу
би јан кић Ха сан, гра до на чел ник из Бу жи ма, Кру пић Су леј ман из Ва ро шке 
Ри је ке, Ша ин Ах мет, тр го вац из Бу жи ма и Пр ља га Му јо из Ва ро шке 
Ри је ке. Пра ви ор га ни за тор ових по ко ља био је жан дар ме риј ски на ред
ник ПИ ЛИН ГЕР МАР ТИН из Рав ни це, срез Бо сан ска Кру па.

И оста ла се ла окру га Бо сан ске Кру пе би ла су опљач ка на. Све до 
23. сеп тем бра ове го ди не смо се кри ли у Жи ров цу, срез Двор на Уни, 
где смо од сре ског на чел ства до би ли про пу сни це и 25. сеп тем бра смо 
сти гли у Бе о град.
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Бр. 105

ИЗ ЈА ВА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ПА ЈИЋ БРАН КА ИЗ ЦЕ ТИН ГРА ДА О УБИ
ЈА ЊУ СР БА ИЗ ЦЕ ТИН ГРА ДА ОД СТРА НЕ УСТА ША КРА ЈЕМ ЈУЛА 
И АВ ГУ СТА 1941.529

15/4530

ЗА ПИ СНИК

од 19. сеп тем бра 1941

са чи њен у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це у Бе о гра ду.

Без по зи ва при сту пи ПА ЈИЋ БРАН КО, тр го вац из Це тињ гра да,531 
оп шти на Це тињ град,532 срез Слуњ, стар 20 го ди на, син по кој ног Ран ка, 
нео же њен и из ја вљу је:

29. ју ла т. г., у 10.30 уве че, у сво јим до мо ви ма су од стра не уста ша 
ухап ше ни сле де ћи Ср би из Це тињ гра да,533 и то: Кр мар Лу ка, обу ћар, 
Же га рац Ми лош, тр го вац, Ман дић Вла ди мир, учи тељ, Ба са ра Ђу ро, 
мој таст, ина че тр го вац, Кан гр га Бог дан, тр го вац, Пје вац Пе тар, обу ћар, 
Ку ру зо вић Сте ван, пе кар, Бр ко вић Дра ган, пе кар, Пје вац Ђу ро, го стио
ни чар, Бр ко вић Ми лош, кро јач, Бр ко вић Ра дан, кро јач, Бр ко вић Пе ро, 
пу тар, Иво ше вић Ми лен ко, учи тељ, Ву јић Ми лош, све ште ник. Сви 
го ре на ве де ни утам ни че ни су у по дру му жан дар ме риј ске ста ни це у 
Це тињ гра ду.

Сле де ћег да на, 30. ју ла т. г., у 9 са ти пре под не, из За гре ба и Слу ња 
су у 7 ка ми о на и 4 лук су зна ау то мо би ла до шле уста ше у Це тињ град. 
Би ло их је 120. Од мах су се упу ти ли у жан дар ме риј ску ста ни цу где су 
мал тре ти ра ли Ср бе та ко што су их ту кли кун да ци ма од пу ша ка. За тим 
су се упу ти ли у су сед на срп ска се ла и то: Ма ље вац, Бу ха чи, Па шин 
По ток, Се ли ште, Ру ше ви ца и Ра до ви ца, где су оку пи ле све Ср бе ста
ро сти ста ри је од 16 го ди на. Би ло је њих 150. Још истог да на у 5 са ти 

529 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 338–339. 
530 Ру ком пи сан да тум и па раф.
531 Це тин град.
532 Исто.
533 Исто.
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по сле под не, сви су од ве де ни у Це тињ град, утам ни че ни су у жан дарме
риј ској ста ни ци и та мо су ужа сно зло ста вља ни.

У 6 са ти пред ве че, све ухап ше не Ср бе су од ве ли у Ве ли ку Кла ду шу, 
у „Ме хи но Ста ње”, где су им све ства ри опљач ка не, а за тим су уби је ни 
и та мо су за ко па ни. Пред ме те, ко ји су им од у зе ти, уста ше су по не ле са 
со бом.

У ово вре ме, ја сам се игром слу ча ја на ла зио у Кар лов цу, те сам се 
та ко нео зле ђен спа сао.

Од уста ша у Слу њу, ко ји су уче ство ва ли у овом по ко љу и пљач ки, 
пре по знао сам Ску ка на Ивана, мли на ра из Слу ња, ста рог 35 го ди на. Он 
је био ко ман дант ло го ра.

Из Це тињ гра да сле де ће су уста ше би ле при сут не: Мра ву нац Ан те, 
сто лар, Брај цић Шец ко, се љак, Ште фа нац Ни ко ла, зе мљо рад ник, Па
у лић Ми ле, се љак, Јур ко вич534 Пе тар, Ци га нин, Ме двед Бо жо, мли нар 
из Ма љев ца код Це тињ гра да. При сут ни су би ли и мно ги дру ги, ко је 
ни сам по зна вао.

5. ав гу ста т. г., уста ше су оку пи ле пре о ста ле Ср бе и де цу, од ве ли 
су их у жан дар ме риј ску ста ни цу са при мед бом да ће сви би ти упу ће ни 
у кон цен тра ци о ни ло гор. Истог да на су из Це тињ гра да од ве де на сле де
ћа ли ца: Ба са ра Ран ко, мо ја мај ка и мој брат Во ји слав, стар 2 1/2 го ди не, 
Же га рац Дра ги ца, же на Же га рац Ми ло ша, тр гов ца и њи хов син Ми лен
ко, стар 17 го ди на, Ман дић Зор ка, же на Ман дић Вла ди ми ра, учи те ља и 
њи хо во дво је де це, син Љу бо мир, стар 10 го ди на и Бо ро, стар 2 го ди не, 
Кан гр га Ол га, же на Кан гр га Ми ло ша, тр гов ца, Пје вац Љу ба, же на Пје
вац Пе ре, обу ћа ра и њи хо во ше сто ро де це ста ро сти од 1–12 го ди на. 
Име на њи хо ве де це су ми не по зна та. Да ље, Пје вац Со фи ја, же на Пје вац 
Ђу ре, зе мљо рад ни ка и њи хо ва кћер ка На да, ста ра 16 го ди на, Кр мар 
Ми ли ца, же на Кр мар Лу ке, обу ћа ра и њи хо ва кћер ка Ми ра, ста ра 8 
го ди на, Ку ру зо вић Ма ра, же на Ку ру зо вић Сте ва на, пе ка ра и њи хо во 
дво је де це ста ро сти 1–2 го ди не, име на де це су ми не по зна та, Ву јић Да
ни ца, же на Бу јић535 Ми ло ша, све ште ник и њи хо во дво је де це ста ро сти 
1–3 го ди не, име на де це су ми не по зна та.

У жан дар ме риј ској ста ни ци им је од у зет сав но вац.
Ове жр тве су истог да на у 10 са ти но ћу од ве де не у пла ни ну ко ја 

се зо ве „Гла ви ца”, и ко ја се на ла зи код Кр сти ње 2 км од Це тињ гра да, 

534 Јур ко вић.
535 Ву јић.
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та мо су сви уби је ни и за ко па ни. Њи хо ве до мо ве су уста ше пот пу но 
опљач ка ле, а пра во слав ну цр кву у се лу Ра до ви ца су спа ли ли.

Од во ђе ње срп ских по ро ди ца 5. ав гу ста т. г. из вр ши ле су до ма ће 
уста ше из Це тињ гра да. На жа лост не мо гу да на ве дем њи хо ва име на, 
за то што сам још 2. ав гу ста по бе гао из Це тињ гра да за Кар ло вац, где 
сам остао до 4. сеп тем бра т. г., и ода кле сам за тим от пу то вао за Бе о град 
у ко ји сам сти гао 5. сеп тем бра т. г.

У до мо ве уби је них срп ских по ро ди ца усе ли ле су се уста ше а сву 
њи хо ву не по крет ну имо ви ну су при сво ји ле. 

РА ЈИЋ БРАН КА,536 m. p. 

Са слу шао и ове рио: За пи сни чар:
Ђу ро Ј. Ро дић, m. p.  Пе тар М. Ере мић, m. p. 
 чи нов ник

536 Па јић Бран ко.
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Бр. 106

ГЕ О ГРАФ СКА КАР ТА НДХ537

Пре глед гра до ва и на се ља где су из вр ше на звер ства и уби ја ња Срба 
у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској на ко ја се од но се при ло же ни за пи сници.

537 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 342.
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Бр. 107

ЗА ЈЕД НИЧ КА ИЗ ЈА ВА 9 БИВ ШИХ ЗА ТО ЧЕ НИ КА О СТА ЊУ У ЛО
ГО РИ МА ГО СПИЋ И ЈА СЕ НО ВАЦ ДА ТА 15. АПРИ ЛА 1942. У КО
МЕ СА РИ ЈА ТУ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ У ИМЕ ГРУ ПЕ 13 ОСЛО БО ЂЕ НИХ 
ИЗ ЛО ГО РА ЈА СЕ НО ВАЦ.538 

ЗА ПИ СНИК

од 15 апри ла 1942 г.

СА СТА ВЉЕН У КО МЕ СА РИ ЈА ТУ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ  
И ПРЕ СЕ ЉЕ НИ КЕ У БЕ О ГРА ДУ.

Нас три на ест бив ших за то че ни ка у уста шком ло го ру у Ја се нов цу, 
ко ји смо на 31. мар та о. г. пу ште ни на сло бо ду, мо ли мо да за пи снич ки 
за ве де те јед ну на шу кон ста та ци ју, као на до пу ну на шим из ја ва ма, које 
смо да ли у на ше по је ди нач не за пи сни ке о све му, што смо до жи ве ли, 
ви де ли и чу ли за вре ме на шег ро бо ва ња у уста шким за тво ри ма и лого
ри ма. Ми осе ћа мо по тре бу да за пи снич ки из не се мо чи ње ни це, да су 
уста ше од са мог по чет ка спро во ди ли, а и да нас спро во де, дру га чи ји 
ре жим пре ма Је вре ји ма, не го пре ма Ср би ма. Ко ли ко је овај ре жим пре
ма Је вре ји ма сно шљи ви ји не го пре ма Ср би ма го во ре ове чи ње ни це:

Већ у са мом по чет ку, у Го спи ћу, ми смо би ли сме ште ни по ка за
ма ти ма, под бру тал ним уста шким ре жи мом као нај го ри зло чин ци, док 
су Је вре ји би ли са мо кон фи ни ра ни у ва ро ши Го спи ћу, где су се сло
бод но кре та ли. Уко ли ко су мо ра ли да ра де, ра ди ли су пољ ске ра до ве, 
без на ро чи те стра же. Жи ве ли су од свог нов ца, има ли сво ју ку хи њу и 
при ма ли сло бод но па ке те са хра ном и оста лим ства ри ма, ко је су им 
би ле по треб не.

538 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 423–425, ори ги нал на срп ском, ћи ри ли цом; АВ, Ф. 562, 
3.1.1.2, 418–422, ко пи ја пре ве де на на не мач ки. На при мер ку пре во да на не мач ки је 
озна ка III A што је озна ка ре фе ра та у Слу жби без бед но сти (SD) где је пред мет об ра
ђи ван и да тум 27. 4. 1942, ка да је пре вод са чи њен. Из ја ва је об ја вље на у: A. Mi le tić, 
Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac, knji ga III, 135–137. О пи та њу од но са ме ђу за то че ни ци ма 
ви де ти: I. Gold stein, Ja se no vac, pas sim; I. и S. Gold stein, Ho lo ka ust u Za gre bu, 603–605; 
Se ća nja Je vre ja na lo gor Ja se no vac, Be o grad: Sa vez je vrej skih opšti na Ju go sla vi je, 1972, pas sim.
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У Ја стре бар ском смо ми Ср би сви стр па ни у по дру ме, из ко јих ни
смо сме ли из ла зи ти. До тле су Је вре ји, као и за то че ни Хр ва ти, би ли по
ста вље ни у са мо ме двор цу Ер де ди, сло бод но ше та ли по пар ку, чак су 
мо гли за ла зи ти и у ва рош, има ли су сво ју спе ци јал ну ку хи њу и до бро 
се хра ни ли, док смо ми до би ва ли са мо от пат ке из њи хо ве ку хи ње, и то 
без хле ба. Док смо ми би ли од се че ни пот пу но од све та, до тле су они при
ма ли по се те сво јих ро ђа ка, ко ји су им до но си ли све што им је тре ба ло.

У Ја се нов цу су Је вре ји има ли у сво јим ру ка ма це ло куп ну ин тер ну 
упра ву. Ин тер на упра ва са сто ја ла се од око 50 по ло жа ја, ко је су за у зи
ма ли за то че ни ци. Од то га су би ли Је вре ји њих 46, а са мо 4 Ср би на, и 
то је дан ле кар и три „груп ни ка”. Шеф ин тер не упра ве је од по чет ка до 
да нас Је вре јин Бру но Ди ја мант штајн. Ње гов за ме ник је Је вре јин Ви нер. 
Шеф еко но ми је је та ко ђер Је вре јин Фелд ба у ер. Шеф пи сар не је Је вре јин 
Бе го вић. Ше фо ви свих ра ди о на у фа бри ци, у ко ји ма је сви ма рад ни
ци ма био сно шљи ви ји жи вот не го оста лим за то че ни ци ма, та ко ђе су 
Је вре ји. У ло го ру су по сто ја ли и та ко зва ни „сло бод ња ци”. Би ла су че
ти ри сло бод ња ка, и то сва че ти ри Је вре ја. Они су има ли ту при ви ле гију, 
да су мо гли сло бод но и без прат ње на пу шта ти ло гор. Они су ста но ва ли 
у ва ро ши са сво јим фа ми ли ја ма. Сва че тво ри ца има ју пла ту. Слу жбе но 
пу ту ју и у сам За греб без прат ње, и та мо се за др жа ва ју по 8 да на. Вр ше 
на бав ке за по тре бе ло го ра, кат ка да и за ми ли јун ске су ме. Сло бод ња ци
ма по ве ра ва ју уста ше чак и про да ју сто ке и дру гих пред ме та, ко ји ма 
рас по ла же од вре ме на до вре ме на ло гор. Оп ште по ве ре ње, ко је уста ше 
ука зу ју пре ма Је вре ји ма, кад им по ве ра ва ју та кве функ ци је, и су ви ше 
је очи глед но.

Ра зу мљи во је, да Је вре ји до нај ве ћих мо гућ но сти ис ко ри шћа ва ју 
по ло жа је ко је за у зи ма ју у упра ви ло го ра, да би што ви ше обез бе ди ли 
се бе и све сво је су на род ња ке, че сто и на ште ту нас Ср ба. Упа да у очи 
да су уста ше на ро чи то бла го на кло ни пре ма Је вре ји ма из Хр ват ске.

Да би сте кли што ви ше по ло жа ја, ко ји им обез бе ђу ју при ви ле го ван 
по ло жај, Је вре ји су упра во мај стор ски из ми шља ли и пред ла га ли уста
ша ма осни ва ње раз ли чи тих функ ци ја, ко је су он да уста ше по ве ра ва ли 
са мо њи ма. Кроз те по ло жа је очу ва ли су се не са мо ти Је вре ји, не го по
мо ћу њих, и мно ги дру ги, од те шких спољ них ра до ва и по ги би ја ко је 
су би ли са њи ма скоп ча не. Ка ко су Је вре ји по сту па ли на тим по ло жа
ји ма, мо же да до ка же и овај при мер: Јед но га да на је упра ва ло го ра 
до де ли ла на рад у фа бри ци, у елек три чар ску ра ди о ну, на ше га дру га, 
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ко ји је да нас с на ма у Бе о гра ду, Ми ли во ја Ни ко ли ћа, елек тро ин ста ла те ра 
по стру ци. Са њим за јед но је од ре ђен на исти рад и елек тро ин ста ла тер 
Ми лан Ми ла но вић, ко ји је са да још за то чен у Ста рој Гра ди шци. У то 
до ба је ра ди ло у тој ра ди о ни 7 за то че ни ка, свих се дам Је вре ја. Шеф ра
ди о не је био Је вре јин инг. Рајх. Рад ни ци у фа брич ким ра ди о ни ца ма, 
па и у тој, ни су би ли ту че ни. Обич но ни су мо ра ли ићи на то ли ко опа
сне „на сту пе”, има ли су бо љу хра ну не го оста ли за то че ни ци и, уоп ште, 
бо љи по сту пак са стра не уста ша. Сто га је по све ра зу мљи во, да су Је вре
ји, ше фо ви тих ра ди о на, на сто ја ли да у тим ра ди о ни ца ма бу ду за по сле
ни са мо Је вре ји. То им је углав ном и успе ва ло. За то се и мо гло до го ди ти 
да шеф елек трич не ра ди о не ни је хтео да их при ми, кад су од стра не 
упра ве ло го ра би ли од ре ђе ни за ту ра ди о ну Ми ла но вић и Ни ко лић, 
Ср би, из го ва ра ју ћи се да за њих не ма по сла. Ме ђу тим их је ипак мо рао 
да при ми. Али исто га да на при мље но је не ко ли ко Је вре ја у ра ди о ну без 
ика ква про те ста, и ако ни су би ли струч ња ци, као Ни ко лић и Ми ла но
вић. Та ко је би ло и по сви ма ра ди о на ма стал но на те за ње са ше фо ви ма 
Је вре ји ма, кад је би ла реч о упо сле њу Ср ба, док су Је вре ји при ма ни без 
те шко ћа.

Ка рак те ри сти чан је при мер и слу чај за по слава ња за то че ни ка у 
еко но ми ји. Ту је ра ди ло око 120 за то че ни ка под упра вом Је вре ји на Фелд
ба у е ра, ко ји је био све мо ћан. Од свих 120 за по сле них за то че ни ка у 
еко но ми ји, би ло је у све му 5 Ср ба.

Па и тих 5 Ср ба је два је[ д]ви це је Фелд ба у ер при мио, али им је зато 
по ве рио нај те же по сло ве. Је дан од тих Ср ба био је наш друг, ко ји се са да 
на ла зи са на ма, Си мић Сте во, а не ко је вре ме ра дио и Ми ли вој Ни ко
лић. По ред све га то га мно го број ни су за то че ни Је вре ји по др жа ва ли и 
при ват не, че сто ин тим не, ве зе са по је ди ним уста ша ма из на ше стра же. 
Те су ве зе, на жа лост, би ле и пр ља ве при ро де. Мно ги су вр ши ли жа ло
сну уло гу де нун ци ја на та и про во ка то ра пре ма на ма Ср би ма. Би ло је 
и та квих Је вре ја ко ји су по ма га ли уста ша ма у њи хо вим мно го број ним 
зло де ли ма про тив Ср ба. Ми ће мо овом при ли ком на ве сти са мо не ке 
при ме ре, јер их све ни је мо гу ће на ве сти.

Јед но га да на, кра јем но вем бра, док смо сви би ли на ра ду, био је од
ре ђен Ми лош Ивић, Ср бин за то че ник из До бо ја, ко ме је би ло 18 го ди на, 
да по чи сти ба ра ку у ко јој смо спа ва ли. Та да је би ло у ба ра ци и не ко ли ко 
бо ле сни ка, ме ђу ко ји ма су би ли на ши дру го ви Ђу ри ца Не ма ња, Бо жо 
Триф ко вић и Ми лен ко Триф ко вић, из До бо ја, те Јо ца Јо ва но вић из 
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Ту зле. Док је Ивић чи стио ба ра ку, на и шао је у њу је дан уста ша са за
то че ним Је вре ји ном, ко га су сви зва ли „Бу гар”, а ко ме је пре зи ме Ха сон. 
Тај Је вре јин ужи вао је и да нас ужи ва ве ли ке при ви ле ги је код уста ша, 
има пра во да из ла зи и из ван ло го ра, а ви ђа ли смо га и у уста шкој уни
фор ми. Спо ме ну тог да на би ли су и он и уста ша пи ја ни. Чим су ушли 
у ба ра ку ста ли су да шта по ви ма не ми ли це мла те по бо ле сни ци ма, а 
за тим су ухва ти ли не срет ног мла ди ћа Ивића и удар цем шта па по гла
ви обо ри ли на зе мљу. Кад је пао при ско чио му је Ха сонБу гар, и за клао 
га но жем на уста шки на чин. Ово ме је при су ство вао и све лич но ви део 
наш друг Бран ко По по вић, ко ји је са да ов де са на ма, а ко ји је та да слу
чај но на и шао у ба ра ку по не ком по слу.

Го то во сва ки од нас има по ко ју те шку при ту жбу про тив овог Је вре
ји на. Та ко је јед ног да на на ва лио но жем на на ше га дру га Ре љу Ви ла но
ви ћа539 и хтео га за кла ти, са мо за то, што је Ре ља хтео да из ву че из ра ке 
још жи во га сво га дру га Ми ку Ко ва чи ћа, ко ји је био по ло жен у ра ку 
са мр тва ци ма и у њој са хра њен. Да му Ре ља у зад њи час ни је ума као, 
„Бу гар” би га си гур но за клао.

У Ја се нов цу се на ла зи и да нас је дан Је вре јин ко га зо ву Бо рис, а 
ко ме не зна мо имена. За по слен је као уста шки по слу жи тељ. Је дан ње гов 
слу чај ће мо на ве сти као при мер вр ше ња пот ка зи ва ња и про во ка ци је 
са ста не Је вре ја пре ма на ма Ср би ма. Он је јед но га да на до шао ме ђу Србе 
и по ну дио им на про да ју хле бац. Слу чај но је ме ђу на ма имао код се бе 
50 ку на наш друг Јо цо Чо ла ко вић и ку пио за тај но вац ко мад хле ба. Бо
рис је то од мах до ја вио уста ша ма и про ка зао Чо ла ко ви ћа као за то че ни
ка, ко ји има код се бе нова ца, ко јих, по ло гор ским про пи си ма, ни ка ко 
није смео има ти. По сле ди ца је би ла та, да је Јо цо Чо ла ко вић до зла Бо га 
из му чен од уста ша уси ја ним же ле зом, од че га је ду го вре ме на па тио. 
Би ло је мно го та квих слу ча је ва и по сту па ка од стар не Је вре ја, ко ји су 
та ко слу жи ли уста ша ма, да ју ћи им при ли ке да зло ста вља ју и уби ја ју 
Ср бе. Не тре ба ни да спо ме не мо да ми Ср би ни ка да и ни чим ни смо 
да ли Је вре ји ма по во да за та кав по сту пак.

Оваквих при ме ра мо гли би смо на ве сти без број.
На кра ју ми сли мо да нам је ду жност да спо ме не мо да уста ше, и ако 

су звер ски та ма ни ли Је вре је, ипак ни су ни из да ле ка по ка зи ва ли пре ма 
њи ма та кву мр жњу, као пре ма Ср би ма. За то се и де ша ва ло и де ша ва 

539 Би ла но вић.
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се, да по ред све га ипак на кра ју кра је ва стра да ва ре ла тив но ма њи број 
Је вре ја не го Ср ба.

СА СЛУ ШАО И ОВЕ РА ВА: ДО ВР ШЕ НО:

Бран ко Стра жи чић  Бран ко По по вић Дра го Ха џи Чо ла ко вић
За пи сни чар: П. Пе тро вић Вој. М. Пр ња то вић
Ста на Те па вац, Ре ља Би ла но вић

Јо ца Чо ла ко вић
Мир ко Пај кић
Ди ко То мић
М. Ни ко лић
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Бр. 108

ИЗ ЈА ВА МИР КА ПАЈ КИ ЋА ИЗ ВИ СО КОГ О ЗА ТО ЧЕ ЊУ У ЛО ГО
РИ МА ГО СПИЋ И ЈА СЕ НО ВАЦ ДА ТА 14. АПРИ ЛА 1942. У КО МЕ
СА РИ ЈА ТУ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ.540

ЗА ПИ СНИК
од 14 апри ла 1942 г.

СА СТА ВЉЕН У КО МЕ СА РИ ЈА ТУ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ  
И ПРЕ СЕ ЉЕ НИ КЕ У БЕ О ГРА ДУ.

ПАЈ КИЋ МИР КО, ро ђен 16. ју на 1914 г. у Ви со ком, син пок. Мак
си ма и Ма ре, ро ђе не Ча ђа, оже њен, има две ћер ке, ко ји ма је са да јед ној 
јед на а дру гој две го ди не. По за ни ма њу ма шин ски бра вар. По зван је 
на пре су ша ње541 у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це и том је при ли ком опо
ме нут да го во ри са мо чи сту исти ну о све му, че га се се ћа из до ба сво га 
ро бо ва ња у уста шким ло го ри ма, из ја вио:

28 ју ла 1941 г. екс пло ди ра ле су у са ра јев ској же ле знич кој ло жи о
ни ци две бом бе. Ја сам та да ра дио у тој ло жи о ни ци, али ме за то вре ме 
ни је би ло на ме сту екс пло зи је. Ја сам до шао на рад дру гог да на, 29 ју ла, 
око 6 са ти на ве чер. У де сет са ти на ве чер до шао је до ме не је дан агент 
по ли ци је и ухап сио ме не и Љу бу Ми ри ћа, та ко ђе бра ва ра у ис тој ло
жи о ни ци из Ви со ког. У за тво ру смо од ле жа ли 10 да на без са слу ша ња. 
Тада су нас саслушали и ре кли нам, да ће мо би ти пу ште ни на сло бо ду. 
Ме ђу тим су тра дан смо по ве за ни лан ци ма и жи цом те од ве де ни на ста
ни цу, укр ца ни у те рет не ва го не и у тран спор ту од ве де ни у Го спић. На 
том нас је пу ту пра тио, ме ђу оста ли ма, и са ра јев ски по ли циј ски стра
жар Ши ка ра, му сли ман, ро дом из Ви со ког, ко ме се име на не се ћам. 
По ред ње га и по ли ци ски агент из Са ра је ва Ту злак, ина че по за ни ма њу 
бри јач. Они су по сту па ли с на ма су ро во, а Ту злак нас је и ту као. У Дер
вен ти је ушао у воз је дан уста шки на ред ник, ко ме је Ши ка ра, у ча су 
ње го ва до ла ска, не што по вер љи во са оп шта вао и при том по гле дао ви ше 
пу та на ме не. Би ло ми је ја сно да му не што го во ри о ме ни. О том сам се 

540 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 435–440, ори ги нал на срп ском; АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 426–434, 
ко пи ја пре ве де на на не мач ки. Из ја ва је об ја вље на у: A. Mi le tić, Kon cen tra ci o ni lo gor 
Ja se no vac, knji ga I, 248–254.

541 Пре слу ша ње.
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уве рио доц ни је, јер је тај уста ша од мах на кон то га раз го во ра до шао у 
наш ва гон, при сту пио к ме ни, и по чео ме ис пи ти ва ти о то ме, ка ко сам 
под ба цио оне бом бе у са ра јев ској ло жи о ни ци. Ја сам га уве ра вао да о 
то ме ни шта не знам, јер та да ни сам ни био на ра ду у ло жи о ни ци, не го 
код ку ће у Ви со ком. Он се на то ни је оба зи рао, не го је из ва дио јед ну 
бом бу из џе па, цр ве но бо ја ди са ну. Пи тао ме је да ли знам шта је то. Ја 
сам му од го во рио да не знам. На тај мој од го вор уда рио ме је три пу та са 
њом у гла ву, та ко да сам пре бро јао све зве зде. По сле то га је ту бом бу 
мет нуо у џеп, и из ва дио дру гу, мо дре бо је. По но ви ло се опет оно исто, 
што и са цр ве ном бом бом ма ло пре, са мо ме је са пла вом уда рио три 
пу та у ле во ра ме. Нај зад је из ва дио јед ну бом бу цр но бо ја ди са ну. По што 
сам и за њу ре као да не знам шта је, уда рио ме је њом три пу та усред 
пр си ју, та ко да ми је за пео дах. Од тих и дру гих мно го број них уда ра ца, 
ко је сам при мио доц ни је, на ро чи то у Ја се нов цу, мо ја пр са ни су ви ше 
рав на и из ву че на као ра ни је, не го угну та и не ка ко као сле пље на.

У Сл.[авонском] Бро ду смо пре ба че ни у те рет не ва го не нор мал ног 
ко ло се ка, по 80 у је дан ва гон. У ва го ну смо би ли по ве за ни по дво ји ца 
за јед но са лан ци ма или жи цом. Све до Го спи ћа су ва го ни би ли за творе
ни па смо чак и ну жду вр ши ли у ва го ни ма, а це лим пу тем од Са ра је ва 
до Го спи ћа ни смо до би ли ни хра ну ни во ду. У све му смо пу то ва ли до 
Го спи ћа три да на и две но ћи. Из мо ре ни и пре глад не ли сти гли смо у 
Го спић јед не сре де из ју тра. Не се ћам се да ту ма. Два сам да на био сме
штен у ће ли ји ка зни о не, а оста так, до до ла ска у Ја се но вац, на дво ри шту 
са око 1000 дру гих за то че ни ка. Ви део сам у Го спи ћу мно ге љу де ко је 
су ту кли, ви део сам тран спор те од по не ко ли ко сто ти на љу ди, ко је су 
сва ког да на од во ди ли, ка ко су го во ри ли на Паг, на Ве ле бит и у Ја дов но. 
Ви део сам кад су уста ше уби ли из ре вол ве ра не ког же ле зни ча ра. Он је 
био до био нер вни на пад и на ср нуо на јед ног уста шу, ко ји га је због то га 
убио из ре вол ве ра с ле ђа. Јед ног да на смо до зна ли, да на и ла зе Та ли ја ни, 
па су нас све, ко ји смо још оста ли у Го спи ћу, пре ба ци ли тран спор том 
што у Ја стре бар ско, а што рав но у Ја се но вац. Ми смо пре ба че ни рав но у 
Ја се но вац. Пу тем је 12 за то че ни ка из на шег тран спор та по мр ло до Ја се
нов ца. Од тих по мр лих не се ћам се ни јед ног име на. У на шем је ва го ну 
умро са мо је дан. Знам да је био ро дом са Па ла крај Са ра је ва, се љак. При
ли ком од ла ска из Го спи ћа и у Ја стре бар ском фо то гра фи са ли су нас 
ита ли јан ски вој ни ци. Наш је део тран спор та про бо ра вио на ста ни ци 
у Ја стре бар ском цео дан од ју тра до мра ка. Би ли смо у ва го ни ма, а само 
смо за вре ме руч ка иза шли из ва го на. Ру чак су нам ску ва ли у ка за ни ма 
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на ста ни ци од нов ца, ко ји су уста ше по ку пи ли од нас и са њим ку пи ли 
па суљ. Ко ли ко год је ко имао мо рао је да да де за тај ру чак. Не ко и по 
не ко ли ко хи ља да. Ја сам дао све га 22 ди на ра, ко ли ко сам имао при 
се би. Ко ни је имао но ва ца мо рао је да да де сат или пр стен. На рав но да 
па су ља ни је ку пље но за сав тај но вац. А да су уста ше при то ме до бро 
про шле, ви де ли смо доц ни је по то ме, што су се, сва ка ко са на шим нов
цем, до бро на пи ли. За вре ме на шег бо рав ка на ста ни ци у Ја стре бар ском, 
до ла зи ло је мно го све та, па и же на и де це, да нас гле да ју. На мно ги ма 
смо при ме ти ли да нас жа ле. Ваљ да су то би ли Ср би, а мо жда и Хр ва ти. 
Но ме ђу њи ма би ло је и та квих, ко ји су нас псо ва ли и пре ти ли нам уби
ством. На ро чи то су се та мо шњи же ле зни ча ри око ми ли на нас, ко ји су 
нас ра до зна ло гле да ли. Ви део сам и јед ну же ну, ко ја је не што ви ка ла 
про тив нас.

На ве чер смо кре ну ли из Ја стре бар ског и тек су тра дан смо сти гли 
у Ја се но вац. У Ја се нов цу су нас до че ка ли уста ше са псов ка ма и кун да
ци ма већ на са мој ста ни ци. Од мах смо ви де ли на ше „до бро ју тро”. Са 
ста ни цу су нас од ве ли у ја се но вач ки ло гор кроз шу му, та ко да нас се
ља ци и гра ђа ни ни су ви де ли, бар ко ли ко ја знам. Пу тем су нас го ни ли 
да иде мо што бр же. Го то во тр ком. Не пре ста но су нас ту кли кун да ци ма 
и ви ка ли на нас, као на сто ку. Ако је ус пут не ко ме спа ла ци пе ла, ни је 
смео ни да по ми сли да се са гне и да је узме из бла та, ко је смо га зи ли. 
У ло го ру су нас по ре да ли по ред ба ра ке и све нам од у зе ли, што год смо 
има ли код се бе. Ми смо сме ште ни у ло гор бр. 3, на про сто ру Ба чи ће ве 
фа бри ке.

Од то га да на, за по чео је му чан жи вот у ја се но вач ком ло го ру, пун 
не из ре ци вих пат њи, ду шев них и фи зич ких, у ат мос фе ри не пре ста ног 
уби ја ња и кла ња, стал ног про ли ва ња не ви не срп ске кр ви, пат ња и 
уми ра ње из да на у дан.

Се ћам се да смо у Ја се но вац сти гли 18 ав гу ста. У тран спор ту нас је 
би ло 940 Ср ба. У овом ча су мо гу да се се тим, да су та да сам ном до шли 
Љу бо Ми рић, бра вар из са ра јев ске же лезн.[ичке] ло жи о ни це, ро дом 
из Ви со ког, ко ји је доц ни је уби јен у Ја се нов цу, кун да ци ма за вре ме ра
до ва на на си пу, Ву ки ће вић Ђо ко, бра вар из Ви со ког, ко ји је умро у 
ба ра ци у Ја се нов цу, по што је пет да на пре то га био из у би јан уста шким 
кун да ци ма, Да дић Бран ко, же ле зни чар из Ви со ког, ко ји је умро у Ја
се нов цу, из не мо гао и из у би јан кун да ци ма, Бу ка рац Обрен, же ле зни чар 
из Ви со ког, из не мо гао од гла ди и ра да, ис пре би јан на мр тво, умро у 
Ја се нов цу, Шо тра Ми лан, го сти о ни чар из Ви со ког, ина че ди ван чо век, 
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уби јен у Ја се нов цу, Бе а то вић Ран ко, из Ви со ког уби јен, Бил би ја Ми лош, 
из Бре зе код Ви со ког, уби јен, По па ра Бо шко, из Са ра је ва уби јен, Ча бак 
Сто јан, бра вар из Фа чи ћа код Са ра је ва, уби јен, Ту ше вљак Слав ко, ло
жач из Са ра је ва, уби јен, Ва си ље вић Јо во, пе кар из Ви со ког уби јен, 
Бран ко Ђу јић, бер бе рин из За гре ба, уби јен, а ра ди ње га је уби је но још 
25 за то че ни ка ве ћи ном се ља ка, ко ји ма се име на не се ћам. До ове ре пре
са ли је је до шло због то га, што је Ђу јић уби јен у су ко бу са јед ним уста
шом, на ко га је био на ва лио. При ли ком ода би ра ња ове 25ори це, ко ји су 
тре ба ли да бу ду уби је ни, био сам ода бран и ја. Но сре ћом уста ша, који 
ме је ода брао и по вео, за пи тао ме је слу чај но, шта сам по за ни ма њу. Кад 
сам му од го во рио да сам бра вар (а за на тли је су они ште де ли јер су нас 
тре ба ли) он ме пу стио и узео јед ног се ља ка, ко ји је ста јао од мах иза 
ме не. Та ко сам том при ли ком за дла ку остао на жи во ту. Ових 25 љу ди 
је по у би јао из ми тра ље за кр во лок уста ша Љу бо Ми лош.

Са да се не мо гу да се тим ви ше име на оних хи ља да љу ди, ко ји су 
по у би ја ни у Ја се нов цу. Али вр ло че сто, кат ка да дан за да ном, гле дао сам 
гру пе по 100 и ви ше сто ти на љу ди ко је су во ди ли на уби ја ње. Гле дао 
сам и два „ли кви ди ра ња” бо ле сни ка из бол ни це. Јед ном сам, у ме се цу 
мар ту, био од ре ђен да пре но сим те шке бо ле сни ке из јед не ба ра ке, када 
је на гло на и шла во да и по пла ви ла ба ра ку. Ми смо се чу дом чу ди ли, от куд 
од јед ном уста ше хо ће да спа са ва ју за то че ни ке, и још при то ме бо ле сне. 
Но ка сни је смо ви де ли да је то би ло сто га, што уста ше ни су хте ле да 
до пу сте да се за то че ни ци по да ве у во ди, да их евен ту ал но во да не би 
од не ла и ода ла све ту њи хо ву суд би ну. Ра ди је су их са ми до ту кли. Била 
су та да око 2 са та по сле по но ћи, кад сам био по зван из ба ра ке, да за јед
но са још ви ше дру го ва пре но сим те бо ле сни ке из по пла вље не ба ра ке. 
Тих бо ле сни ка је би ло око 120 а мо жда и ви ше. Но си ли смо их из по
пла вље не ба ра ке пре ко на си па, не ких 150 ме та ра да ле ко. Ту су их при
хва та ли дру ги и од но си ли на ци гла ну. Дру ги дан на ве че све су те 
бо ле сни ке у ци гла ни по би ли и спа ли ли.

Уста ше су уби ја ли за то че ни ке на раз лич не на чи не и то пре до ла ска 
ко ми си је, да кле од542 по чет ка фе бру а ра, јав но, пред сви ма на ма. Уби
ја ли су из ми тра ље за, пу ша ка и ре вол ве ра, али на тај на чин нај ма ње. 
Обич но су их кла ли но жем упра во она ко, као што се ко ље сто ка. Че сто 
је чи та ве пар ти је по клао са мо је дан уста ша. У то ме се на ро чи то ис ти
цао зло гла сни Љу бо Ми лош, за тим не ки Ма ти је вић, па он да Му јо (тако 

542 Тре ба: до.
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су га сви зва ли, а пре зи ме на му не знам). Он је чак имао и не ку те шку 
са бљу и њо ме од се цао гла ве. Он се уоп ште ра до пра вио не ким ве ли ким 
ју на ком и то оним ста рин ским, ка кво га опи су ју на род не при че и пе сме. 
Нај зад је мно го клао и не ки Па вли ће вић. По ред то га уби ја ли су уста ше 
и ма ље ви ма, спе ци јал но из ра ђе ни ма за та кво уби ја ње. Ти су ма ље ви 
би ли ве ли ки и те шки, а има ју ду гу др шку. Осим ма ље ва уби ја ли су и са 
не ким спе ци јал ним же ле зним и др ве ним мот ка ма, а на ро чи то мно го и 
са се ки ра ма. Твр ди ло се да су да ви ли и са жи цом, али ја то ни сам ви део.

По сле од ла ска ко ми си је још су и спа љи ва ли љу де у ци гла ни, и то 
та ко, да би их угу ра ли у про стор за пе че ње ци гле, за зи да ли вра та и 
за па ли ли ва тру. Ја сам то на сво је очи ви део, кад су јед ну гру пу та ко 
за зи да ли и пот па ли ли ва тру, те их са же гли. Ми смо та да спа ва ли на 
„рин гу” ци гла не и све смо од о зго гле да ли.

За вре ме те шких ра до ва на на си пи ма гле дао сам из да на у дан, како 
љу ди па да ју из мр цва ре ни и из не мо гли, као и ис пре би ја ни од кун да
че ња. За вре ме тих ра до ва, на ко ји ма сам ја из др жао пу них 6 ме се ци, 
уми ра ло је и би ло уби је но за вре ме ра да днев но око 10–20 љу ди нај ма ње. 
И ја сам јед ном не ким чу дом остао у жи во ту на кон те шког кун да че ња, од 
ко га су сви дру ги уми ра ли. Ево шта се ме ни до го ди ло, а што смо ми сва
ког да на гле да ли: 12 ок то бра ја сам ра дио са јед ном гру пом дру го ва на 
це сти и ко пао јар ке. Од јед ном су у мо ју бли зи ну до шла тро ји ца уста ша, 
ко ји су се ме ђу соб но ти хо раз го ва ра ли. На то ме по зва ше и кад сам им 
ја при сту пио, за по ве ди ше ми, да се окре нем ле ђи ма пред њи ма. Од мах 
затим осе тио сам три ужа сна удар ца кун да ком у плећ ку, а по сле то га 
6 уда ра ца у кр ста. Већ на кон че твр тог удар ца сам пао на зе мљу и по
ми слио да ми је до шао крај. Удар ци су би ли ужа сни, та ко да сам ми слио 
да ми ни јед на кост не ће оста ти чи та ва. Али ипак ни сам ни за ја ук нуо, 
јер сам из ис ку ства знао, да сва ки онај ко ји у та квим при ли ка ма да ма 
и тра чак гла са од се бе, си гур но бу де до ту чен. На кон 9 уда ра ца сам се 
оне све стио. По сле су ми при ча ли дру го ви, да су се уста ше, ко ји су, су
де ћи по из го во ру, би ли Ли ча ни, уда љи ли, на што су дру го ви при шли 
к ме ни, ми сле ћи да сам мр тав. Ме ђу тим су при ме ти ли да још жи вим 
па су ме по че ли по ле ва ти во дом, и ја сам до шао к се би. Сре ћом би ла 
је бли зу на ша ба ра ка, па су ме уне ли у њу. Ле жао сам 10 да на у не пре
ста ном стра ху, да ћу би ти „ли кви ди ран” као и сви бо ле сни ци. На кон 
10 да на сам нај зад ус пео да не ка ко ста нем на но ге и уз нај ве ће на по ре 
кре ну сам на рад, да би из бе гао по кољ. Био сам сав ис кри вљен, а стра
шни бо ло ви су ме му чи ли, ма ја сам ипак из др жао на оним стра шним 
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ра до ви ма. И да нас још осе ћам те шке бо ло ве у гру ди ма и кр сти ма од тих 
уда ра ца.

Нај ве ћа уби ја ња у ма са ма на ста ла су по чев ши од ка то лич ког Бад
њег да на па до кра ја ја ну а ра. И доц ни је су та уби ја ња на ста вље на, јав но, 
све до по ло ви не фе бру а ра, са мо у ма њој ме ри. По сле су, ка ко сам већ 
ре као, уби ја ли у ма са ма и да ље, али не ви ше јав но. Уби ја ња су вр ше на 
у са мој ци гла ни, у ко јој су, по ред ле ше ва, спа љи ва ли и жи ве. Пре ма 
то ме ни смо ни од гро ба ра мо гли до зна ти, ко ли ко је љу ди уби је но, а по
го то во нам је тај број мо рао би ти не по знат сто га, што су уби ја ли гру пе 
за то че ни ка, ко је су тек сти за ле у ло гор. Ми за то че ни ци ни смо сме ли 
да до ла зи мо ни бли зу ци гла не, око ко је су би ли по ста вље ни стра жа ри. 
Ако би стра жар при ме тио, да је не ки за то че ник, ма кар и слу чај но, ви
део уби ја ње, од мах га је по звао и са њим је би ло го то во. Ја сам лич но 
ви део слу ча је ве, и то не ке се ља ке, за ко је сам по њи хо вој но шњи знао да 
су не где из Би је љи не. Уби ја ња у ци гла ни су вр ше на у јед ној нат кри ве ној 
шу пи, без зи до ва по стра ни. Око шу пе су би ле на сла га не ци гле. По ме
ну ти се ља ци би при ли ком про ла ска ми мо ци гла не, слу чај но за ви ри ли 
иза ци гала пре ма шу пи, у ко јој је у тај час вр ше но кла ње. Сме ста га је по
звао стра жар и угу рао га у шу пу, где је и он био за клан са оста ли ма. Ми 
смо мо ра ли про ла зи ти по ред са ме ци гла не, кад ког смо ишли на по сао 
и са по сла. Ко ри сте ћи се ис ку ством, ми смо сва ки пут окре та ли гла ву у 
дру гу стра ну од ци гла не и про шли по ред ње што је мо гу ће бр же, јер 
ни кад ни смо зна ли, ни је ли у том ча су би ло слу чај но уби ја ње у тој шупи.

Стра шни су би ли мо мен ти „на сту па”, кад су се ода би ра ли они, 
ко ји су тре ба ли да бу ду уби ја ни, из би ло ко га раз ло га (због „чи шће ња” 
ло го ра, због не ке ре пре са ли је, ка зне). Пр ви пут сам био у „на сту пу” 
при ли ком слу ча ја Бран ка Ђу ји ћа, о ко ме сам већ ре као; дру ги пут сам 
по зван са оста ли ма у „на ступ” због пе то ри це за то че ни ка, ко је је пред 
на ма убио из пу шке уста ша Му јо. Знам да је је дан од њих украо два 
кром пи ра, при ли ком ис то ва ри ва ња и пре но са то га кром пи ра из ко ла 
у ма га цин, на че му је и он ра дио; дво ји ца су ка жње на том смр ћу за то, 
што су се но ћу по мо кри ли у ба ра ки, јер ни су мо гли из др жа ти до зо ре, 
а све че ти ри ки бле (за нас пре ко 200 љу ди) би ле су пре пу не. За оста лу 
дво ји цу не знам што су скри ва ли. Тре ћи пут сам био у „на сту пу” због 
по ку ша ја бек ства јед ног за то че ни ка, ко ме се име на не се ћам, и овом 
при ли ком уби ли су пред на ма са мо ње га, што је био ре дак слу чај, јер су 
ус пут ре дов но ода би ра ли и ве ћи број дру гих за то че ни ка из „на сту па” 
и уби ја ли их.
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У ло го ру је би ло по ред Ср ба и до ста Је вре ја. И њих су до ста ту кли 
и уби ја ли, али да ле ко ма ње не го Ср бе. Је вре ји су уоп ште ре ла тив но до
бро про ла зи ли, према на ма Ср би ма чак и сјај но. Они су има ли у рука
ма це лу ин тер ну упра ву у ло го ру, би ли су „сло бод ња ци”, тј. мо гли су 
са мо стал но да из ла зе из ло го ра и да оба вља ју по сло ве за ло гор. Мно ги 
су од њих пу то ва ли чак и у За греб и за др жа ли се та мо 8 да на. За дво
ји цу Је вре ја чак знам, да су уоп ште стал но но ћи ва ли у Ја се нов цу при
ват но, где су бо ра ви ле и њи хо ве же не и де ца. Мно ги су од њих има ли 
уоп ште сво је же не у Ја се нов цу и че сто их по се ћи ва ли. До би ва ли су спо
ља и хра не и ци га ре та. Као функ ци о не ри ло го ра рет ко се ко ји од њих 
и ис прав но по на шао. Има ли су сви при сне ве зе са уста ша ма, че сто су 
ту кли на ше љу де а ја лич но сам за пам тио Је вре ји на Хер ма на Шпи ле ра 
из Оси је ка, јер ме је ви ше пу та не ми ло срд но ис ту као, а без пра вог раз
ло га. Имам ути сак, да су се он и не ки дру ги Је вре ји хте ли та ко да ула гују 
уста ша ма. На ро чи то су се хр ђа во по на ша ли не мач ки и пољ ски Је вре
ји, док су на ши бо сан ски Је вре ји би ли нај сно шљи ви ји, али за то су и 
најви ше стра да ли баш они, не са мо од уста ша, не го и од не мач ких и 
пољ ских Је вре ја, са ко ји ма су уста ше у глав ном би ли на до број но зи.

За вре ме це лог мог бо рав ка у Ја се нов цу ни сам ни јед ног ча са ми
слио да ћу иза ћи жив. Сав сам био об у зет бри гом шта ћу по је сти и да 
из мак нем уби ја њу. Тра жио сам и пре ко па вао че сто по бу њи шту и тра
жио лу пи не од кром пи ра и би ло што, што се не ка ко мо гло про гу та ти. 
Сре ћом, био сам здрав и јак, па сам мо гао да под не сем све то, од че га су 
хи ља де дру гих по у ми ра ли. На ро чи то сам био об у зет ми шљу, да њу и 
но ћу, ка квом ћу смр ћу умре ти: од но жа, ма ља, то ља ге, мет ка, кун да ка, 
се ки ре, из не мо гло сти и умо ра, бо ле сти или гла ди. Ни на крај ми па ме
ти ни је па ло да бих мо гао из бе ћи јед ној од тих смр ти, па ни кад ни сам 
ни пам тио мно го то га, што сам ствар но до жи вео. Од из ну ре но сти нај
ви ше су уми ра ли „гро ба ри”. Они су има ли на је жи по сао. Да њу и но ћу 
мо ра ли су да ко па ју ра ке и пре но се мр тва це са ко јих су мо ра ли прет ход
но да ски ну оде ло и обу ћу. Сав тај по сао мо ра ли су да ра де увек вр ло 
бр зо, без пре да ха. Уста ше су са ми зна ли, ка ко те жак по сао ти љу ди 
вр ше, па су они при ма ли дво стру ку пор ци ју. Упр кос то ме ја не знам 
ни јед ног за то че ни ка, од сто ти не и сто ти не њих, ко ји су би ли гро ба ри, 
а ко ји су на том по слу оста ли жи ви по сле ме сец да на свог жа ло сног 
ра да. И то је је дан од до ка за у ка ко ве ли ком бро ју су уста ше уби ја ли 
за то че ни ке у Ја се нов цу. Је ди ни од гро ба ра, ко ји је од по чет ка до да нас 
још жив, је сте шеф гро бар ске гру де, инж. Да нон из Са ра је ва, ко ји лич но 
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ни је мо рао да ра ди, не го је са мо над зи рао по сао гро ба ра. И по сле на шег 
од ла ска остао је он у Ја се нов цу као шеф гро бар ске гру пе.

Ви ше не ма шта да ка жем до то, да сам од 27 фе бру а ра до 30 мар та 
т ј. да на кад сам са 12 сво јих дру го ва кре нуо из Ја се нов ца пре ма Бе о гра
ду, био по ште ђен од сва ког ра да и до би вао 5стру ку хра ну, у ства ри, 
да ва ли су нам хра не ко ли ко смо хте ли и уоп ште су пре ма на ма уста ше 
бла го на кло но по сту па ли. Про сто их ни смо пре по зна ва ли. Па ве ли ћев 
по ве ре ник Лу бу рић је пре на шег од ла ска ре као не ки ма од нас, са зна
чај ним на гла ском: „Мно го ви зна те, мно го сте чу ли и ви де ли.”

Кад смо од ла зи ли из Ја се нов ца сви су Ср би пла ка ли, што је и ра
зу мљи во, кад се по ми сли у ка квом су па клу они оста ли да и да ље жи ве. 
Да нас сам за хва лан срп ском на ро ду, срп ској Вла ди и ко ме са ри ја ту за 
из бе гли це, ко ји су ми омо гу ћи ли да до жи вим ову ван ред ну сре ћу осло
бо ђе ња из уста шког па кла, и да се са да мо гу на ми ру опо ра ви ти, ду шев
но и те ле сно.

Д О В Р Ш Е Н О !

Пај кић Мир ко с. р.
СА СЛУ ШАО И ОВЕ РА ВА: За пи сни чар:
Бран ко Стра жи чић Ста на Те па вац, с. р.
с. р.
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Бр. 109

ПИ СМО ОБ РА ДА МИ ЋИ ЋА ИЗ ТУ ЗЛЕ ССКА ПЕ ТА НУ РЕК САЈ
ЗЕ НУ 6. АПРИ ЛА 1942. У КО ЈЕМ НА ЈА ВЉУ ЈЕ ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ 
КО МУ НИ СТА У ТУ ЗЛИ И ША ЉЕ СТВА РИ ЗА ДВА БРА ТА ЊЕ ГО ВЕ 
ЖЕ НЕ, КАО И ЗА ЊЕ ГА.543

Mg.ph. ОБ РАД И. МИ ЋИЋ
АПО ТЕ КАР
ТУ ЗЛА

Ту зла, 6. IV. 1942.

1+0
Дра ги наш г. Рек сај зен,544 

Опро сти те што Вам пи шем на срп ском је зи ку, али вре ме је ја ко 
крат ко па не мам вре ме на да пи шем ње мач ки, јер ми за то тре ба ви ше 
тру да.

Нас је Ва ша кар та и по се та Ва шег при ја те ља и са рад ни ка мно го 
об ра до ва ла; би ли смо срет ни, као да сте нам Ви у по се ту до шли. Наш 
Ду ле ви дио уни фор му – ка пу и ши њел – и ми слио да сте Ви до пу то
ва ли, па се по сле ма ло раз о ча рао.

Ми смо до би ли си гур не ве сти, да су и 2 бра та мо је же не у Бе о гра ду. 
Нај пре је до нио од њих 1 пи смо 1 го спо дин из Би је љи не, ко ји је пу то
вао из Зе му на и ви дио их у во зу у Ми тро ви ци. Ре кли су да пу ту ју у 
Зе мун. То је би ло 31. III 42.

По сле то га 1 фолк сдој чер Metz био је у Бе о гра ду и не ко му је ре као 
да су у Бе о гра ду у Ње мач ком при тво ру.

Ва ма је сва ка ко све по зна то бо ље.
Мо ја же на се је од мах по че ла бри ну ти за што су у при тво ру – али 

по све ра зу мљи во да не мо гу би ти пу ште ни на ули цу без ика квих сред
ста ва за жи вот. 

543 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 380, ори ги нал на срп ском, ру ко пи сно ла ти ни цом; АВ, Ф. 
562, 3.1.1.2, 378–379, ко пи ја пре ве де на на не мач ки. Озна ке на не мач ком пре во ду: III 
A, 18. 4. 1942. што је озна ка ре фе ра та ко ји је об ра ђи вао пред мет и да тум пре во да.

544 Hans Re xe i sen, SSHa uptsturmführer (ССка пе тан), шеф III оде ље ња (Слу жбе 
без бед но сти, Sic her he it sdi enst, скра ће но: SD) у уста но ви За по вед ни ка по ли ци је у Бео
граду (BdS).
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Мо ја же на се до го во ри ла са SD545 г. Ко ли чем ов де да је пре ба ци 
пре ко у Ко ви ља чу, а по сле ће се Ваш при ја тељ по бри ну ти да до ђе до 
Бе о гра да. Од ов да шње Орт ско ман де546 из ва ди ће мо не ко уве ре ње. 

Она ће им до не ти све по треб шти не. Веш, оде ло, не што хра не и не
што но ва ца 

и тд.
Г. Ко лич ми је ре као да ће ње гов ау то ићи дру ге не де ље. Том при

ли ком по сла ћу Вам по мо јој же ни оп ши ран из ве штај о при ли ка ма ов де 
и о под зем ном ра ду Ко мин тер не цр ве не, као и отво ре ном ру ши лач ком 
бе су цр ног ко му ни зма. 

Ра ди крат ко ће вре ме на не мо гу од мах са да.
Уз пи смо ша љем за бра ћу:
1 кут. 100 ком. ци га ре та (за Са ву!)
2 са пу на
2 ка ло дон та
2 чет ке за зу бе
1 ком. сла ни не
Ус пут и за Вас (не ће те се љу ти ти!):
2 са пу на „Dar ling”, 2 Ve ra don ta и 1 фл. Ко лоњ. во де. Хте ла Вам је 

мо ја бо ља по ло ви на по сла ти и не што на ших спе ци ја ли те та, али ни је 
би ло вре ме на.

Из ру чи те пу но по здра ва на ши ма, и не ка се за сво је у Би је љи ни 
ни шта не бри ну. Са во је до био пре 6–7 не де ља кћер ку. (3. III. 42.) Шта је 
са на шим ро ђа ком Јо цом Чо ла ко ви ћем, јер је био и он у спи ску као и 
са Ми ли цом.

Да ли је у спи ску Еми ли јан Стан ко вић тр го вац из Би је љи не и ње
гов се стрић Или ја Ва сић мли нар, ко ји је мно го про па тио. Има из Ту зле 
Јо ван (Јо ца) Јо ва но вић.

Мно го ср дач них по здра ва при ми те од Ва ма увек за хвал не и вер не 
по ро ди це Ми ћић –

545 SD, скра ће но од: Sic her he it sdi enst, Слу жба без бед но сти.
546 Не мач ка ме сна вој на ко ман да (Ort skom man dan tur). 
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Бр. 110

ПИ СМО ОБ РА ДА МИ ЋИ ЋА ИЗ ТУ ЗЛЕ ССКА ПЕ ТА НУ РЕKСАЈ
ЗЕНУ 16. АПРИ ЛА 1942. О СУKОБУ ЧЕТНИKА И ЛЕ ГИ ЈЕ МА ЈО РА 
ХА ЏИ Е ФЕН ДИ ЋА KОЈА ЈЕ ЗА ТИМ ИЗ ВР ШИ ЛА ВЕЛИKИ ПОKОЉ 
СР БА. МОЛ БА ЗА ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈУ. 547

III A 1+1 пре ве сти548

Мно го по штов.[ани] госп.[одинe] Ha up turm führer549 – 

Ва ша кар та као и по се та г. Sturmführe ra550 мно го нас је об ра до ва ла. 
Ми смо Вам увек би ли за хвал ни, а исто та ко и сад. Ми зна мо да сте нам 
пра ви при ја тељ, и да сте на нас увек ми сли ли. – У по гле ду бра ће, знам, 
да сте се и ви мо жда исто то ли ко об ра до ва ли, јер то ли ко сте се око то га 
тру ди ли – 

Хва ла Бо гу да је то је дан пут окон ча но. – Са мо сад Вас мо ра мо мо
ли ти, да им се по бри не те за екс и стен ци ју та мо. – Скром ну екс и стен
ци ју, – на гла шу јем, јер у овој стра шној ка та кли зми, ко ју је до жи вио 
мој на род ра ди ње го ве по ква ре не го спо де, тре ба би ти за до во љан кад 
се има хле ба и кров над гла вом и си гу ран жи вот. – 

Мо гли би се ста ви ти у ве зу са Збо ром,551 са Мил. Мо ји ћем,552 ко ме 
сам већ о то ме био пи сао, као и са оста ли ма. 

Ја сам ових 4–5 да на пре тр пио 1 нер вну кри зу и ако се ово и да ље 
на ста ви, он да је бо ље да не жи вим, не го да гле дам не моћ но ово што се 
ра ди.

Ви де ће те мо је из ве шта је. Да се мо же у 20. ве ку до ћи на о ру жан у 
мир но и не на о ру жа но се ло у по за ди ни, из ве сти из ку ћа свет, под из ли ком 

547 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 351–352, ори ги нал на срп ском, ру ко пи сно ла ти ни цом; АВ, 
Ф. 562, 3.1.1.2, 347–350, ко пи ја пре ве де на на не мач ки.

548 Озна ка реферaта (III A) ко ји об ра ђу је пред мет, и на лог да се пре ве де.
549 Ha uptsturmführer, ССка пе тан. Пи смо је упу ће но ССка пе та ну Рек сај зе ну. 
550 Sturmführer, чин у фор ма ци ја ма Jуришних од ре да (Stur mab te i lun gen, скра

ће но: SA) ран га пот по руч ни ка. 
551 Про фа ши стич ка по ли тич ка пар ти ја под вођ ством Ди ми три ја Љо ти ћа, је ди

на по ли тич ка ор га ни за ци ја ко јој је био до зво љен рад у оку пи ра ној Ср би ји; ви де ти: 
М. Сте фа но вић, Збор Ди ми три ја Љо ти ћа 1934–1945, Бе о град: На род на књи га, 1984; 
B. Pe tra no vić, Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu 1939–1945, pas sim.

552 Ми ло рад Мо јић, ге не рал ни се кре тар Збо ра.
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да се во де у Ту злу, или да се бо ри про тив чет ни ка, по стро ји ти их у ре
до ве и то мај ке са де цом, оче ве и тд. и са ле ђа по ко си ти их из ми тра љеза, 
кад и не сум ња ју на смрт, – то ка жу да је ра дио Џин гис Кан. – Са мо 
он да ни је би ло ма шин ге ве ра. – 

Али у мо дер ној исто ри ји ни сам још ниг де чи тао. Не ка се зна да је 
би ло у Н.Д.Х., и да су то из вр ши ле ан ти ко мун.[истичке] тру пе, тј. „ле гија 
на род.[ног] устан ка за бор бу про тив ко му ни зма”.553 – 

Је зу ит ска гла ва је ге ни јал на и пра ви ге ни јал не по те зе. (као и Је
вре ји) – 

До кон ца ја ну а ра о.г. ни је би ло ових ле ги о на ра ма јо ра Му хам. Ха
џи е фен ди ћа.554 Кад се у ја ну а ру до шло до пре го во ра у Бе о гр Му сли
ма ни су се др жа ли при лич но ре зер ви са но ов де у Ту зли. – Чак су би ли 
ја ко уз не ми ре ни ка то ли че њем у Брч ком пра восл.[авних] као и пре ко.

Кад је у ја ну а ру до шло до пре го во ра у Бе о гр.[аду] за ис точ ну Бо сну 
и ствар за Бе о гр.[ад] про па ла,555 је зу и те су се се ти ле ге сла „di vi de et 
im pe ra”. На шли М. Ха џи е фен ди ћа, 1 ко рупт.[ивног] ти па, хох шта пле
ра и вел.[ика] ам би ци ја, и сл. да осну је ми ли цу556 ре гру тов.[ану] од 
мусл.[иманског] оло ша ко ји су на ху шка ни и пру же на им је сло бо да, да 
не ка жње но мо гу пљач ка ти, уби ја ти, си ло ва ти, па ли ти.

Пре то га раз ви је на је и пре ко штам пе, ра ди ја и усме но вел.[ика] 
про па ган да, ка ко су чет ни ци у ис точ.[ној] Бо сни уби ја ли му слим.[ане] 
Од мах су по ко љи по че ли чим је осно ва на ова ми ли ца.557 Ја сам већ и 
по го спо ди ну штур мфи ре ру из ве шта је по слао о то ме. 

Тен ден ца ја сна, 1) иа ко ови раз бој нич ки ле ги он.[ари] му слим.[ан
ски] уни шта ва ју срп ска се ла, – иза зва ће ре пре са ли је са стра не оних у 
шу ми – и та ко ће се ме ђу соб но уни шта ва ти; а по сле де ци ми ра не ће их 

553 Реч је о „До бро во љач кој ле ги ји На род ног устан ка” ко ју је фор ми рао ту злан
ски тр го вац, пред рат ни ре зер вни ма јор Му ха мед Ха џи е фен дић са за дат ком бор бе 
про тив чет ни ка. Ле ги ја је по чи ни ла ве ли ке зло чи не над срп ским ста нов ни штвом 
ис точ не и се ве ро и сточ не Бо сне; E. Re džić, Mu sli man sko au to no maš tvo i 13. SS di vi zi ja 
Au to no mi ja Bo sne i Her ce go vi na i Hi tle rov Tre ći Rajh, Sa ra je vo: Svje tlost 1987, 49–50.

554 Му ха мед Ха џи е фен дић. 
555 Ви де ти: A. Mi le tić, „O sa rad nji ko man dan ta čet nič kih od re da is toč ne Bo sne 

Je zdi mi ra Dan gi ća sa Nem ci ma”, у: Voj no i sto rij ski gla snik, 2, 1972, 135–145.
556 Ми ли ци ју. Од не мач ке ре чи Mi liz.
557 Исто. 
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ка тол.[ичка] цр ква да по ни зи – 2) По сле ова квих не дје ла сва ки му сли ман 
и нај че сти ти ји стре пи ће шта ће би ти ако до ђе Ср би ја, и мо ра да се држи 
за За греб, – па ма кар тај За греб и ње га су тра ка то ли чио. Ге ни јал ни су 
Је зу и те. – 

Али ово што се све у зад њих 4–5 [дана] ура ди ло – то већ спа да у 
ле ген де из на је зда Ху на. Да ли то мо гу Нем ци то ле ри ра ти?!!

Ствар је ишла ова ко: (по дат ке до био у жанд. стан. у Ту зли) Ле гија 
Ха џи е фен ди ћа из „Тур ских Туп ко ви ћа” на ста ви ла свој за нат уби ја ња, 
пљач ке и па ље ња у „Срп ским Туп ко ви ћи ма” (2 су сед на се ла 1 прав.
[ославно] а 1 мусл.[иманско]). – 

Кад је се ло по че ло го ри ти, не ко је до ја вио чет ни ци ма, ко ји су били 
у бли зи ни. – Они су на ва ли ли на ле ги ју, у бор би је па ло око 50 ле ги о
на ра, оста ли су по бе гли, – а чет ни ци су за у зе ли оба два се ла, и Тур ски 
Туп ко вић су за ре ванш они за па ли ли. – 

Ка ко је са ста нов ни штвом у оба се ла би ло не зна се, јер их др же оба 
чет ни ци. Из бе гли ца из Тур ских Туп ко ви ћа има, а из срп ских не ма.

По сле то га ти раз бој ни ци, кад су до би ли та мо ба ти на, оти шли су 
нај пре у Ј. Луг558 – а по сле у Ра јин циМи тро вић и учи ни ли оно што у 
из ве шта ју пи ше. 

Дра ги госп.[одине] Рек сај зен,559 – ако се мо же овај на род осло бо
ди ти од да вље ња и му че ња ових кле ри кал них си ла, и ста ви ти га под 
1 из у зе тан и пра ви чан ре жим, као што се ов де оче ки ва ло (у то не мам 
пра во ни да се упу штам) – али има ли мо гућ но сти да бар ове раз бој нич
ке хор де „тур ске” – глу пе, фа на ти зо ва не, ко је су ду хов но још у до ба 
Су леј ма на Ве ли ког, – раз о ру жа ју, а зли ков ци ка зне по за слу зи. Ка ква 
је то ру го ба, кад ти исти раз бој ни ци, од ко јих сва ки на ду ши има по 
не ко ли ко ма ле де це ше та ју ту злан.[ским] кор сом (ве че рас на пр.), у 
дроњ ци ма се љач ким, и је ди на војн.[ичка] озна ка им је ба јо нет, – и то 
по крај ње мач.[ких] вој ни ка. Или ће су тра по крај по но сног вој ни ка 
на циј.[е ] свењ.[емачког] Рај ха ићи у шу му. Бо ље ре ћи иза ње га они ће 
мет ну ти под та тар ски нож све жи во што на ђу. 

Да ли се та ко ва ру го ба сме до зво ли ти. – Жи до ви560 и ко му ни сти 
би ће вр ло за до вољ ни. –

Ове бан де са да се на ла зе са мо у Тузл.[анском] кра ју, ко ли ко ја знам, 
али г. Ха џи е фен дић до био је па тент у За гре бу да осну је у свим сре зо ви

558 Jeгин (Је ги нов) Луг.
559 Re xe i sen.
560 Је вре ји.
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ма Тузл.[анске Велике] жу пе та ко ве до бров.[ољачке] од ре де. Чи ни ми 
се 100 дин.[ара] днев ни ца и што опљач ка ју на рав но.

Он би имао по ло жај ди ви зи о не ра. – Ка жу од 16–20 ба та љо на. То 
зна чи, да срп.[ске] пра восл.[авне] мај ке у се ли ма где ни је до про уста нак 
тре ба да се опро сте са сво јом де цом, као и оче ви, – и да сви че ка ју ми
траљ.[еске] мет ке Ха џи е фен ди ће вих Та та ра, а њи хо ва има ња ће они да 
на ци о на ли зи ра ју.

А у слу ча ју кон флик та на Бос фо ру, они ће би ти још јед но по себ но 
вјер скоко му ни стич ко чу до у не срет ним бо сан ским шу ма ма. – (Да кле 
и вјер ско и ко му нист.[ичко], а ујед но и тур ско чу до. Да кле не дво гла во, 
не го тро гла во чу до.)

Госп. Ко лич (SD), са ко јим пу ту је мо ја же на у Бе о град има ће исте 
ове из ве шта је, па ће их пре да ти на над ле жном ме сту. –

А и ја апе лу јем на Вас учи ни те што мо же те да се мај ке на шег на
ро да осло бо де уби ла ца дје це. –

Мно го увек по шту је, и мно го ср дач но по здра вља Ва ма увек ода ни 
и вер ни

Об рад
опро сти те, ру жно је пи са но, јер је 3 са та ују тро. –

16. IV. 42.
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Бр. 111

ИЗ ВЕ ШТАЈ ПО ВЕ РЕ НИ КА ССМА ЈО РУ РЕК САЈ ЗЕ НУ О СУ КО БИ
МА ПАР ТИ ЗА НА И ЧЕТ НИ КА НА МА ЈЕ ВИ ЦИ У ФЕ БРУ А РУ 1942, 
СА РАД ЊИ КО МУ НИ СТА И ХА ЏИ Е ФЕН ДИ ЋЕ ВЕ ЛЕ ГИ ЈЕ KO JA 
ВР ШИ ПО КО ЉЕ СР БА.561

1).  У фе бру а ру ме се цу до шло је до бор бе у Ма је ви ци из ме ђу чет
ни ка и ко му ни ста, и чет ни ци су уни шти ли пот пу но ко му ни сте и очи
сти ли их и ра јо ну Ма је ви це пла ни не. – Ту је из ги нуо сав штаб ко му
ни стич ки, ко ји се у глав ном са сто јао од му слим.[ана] и ка то ли ка из 
гра до ва Тузл.[анске] жу пе.562

Ту је уби јен во ђа Фа дил563 зва ни Шпа њо лац ко ји је оже њен се стром 
Али ја ги ћа564 уби це ју.[гословенског] Ми ни стра Уну тр.[ашњих] Де ла 
г. Дра шко ви ћа,565 ко ји је уки нуо био ком.[унистичку] пар ти ју. За тим 
2 бра та Хер ље ви ћа,566 ка то ли ка, оба из Ту зле, за тим – Др мед.[ицине] 
Му ста фу Муј бе го ви ћа,567 ле ка ра из Ту зле и још не ко је дру ге. –

Оста так ко му ни ста на би је гу упа ли су у бол ни цу чет нич ку у се лу 
То бу ту у Ма је ви ци и по би ли све ра ње не чет ни ке. – За тим су упа ли у 
цр кву у 1 се лу у Ма јев.[ици] За вре ме слу жбе у ко јој су би ли се ља ци 
чет ни ци, ко ји су оста ви ли оруж је би ли пред цр квом и по би ли ту не ке 
чет ни ке. – За тим су се пре ба ци ли пре ко це сте Ту зла –Звор ник пре ма 
се лу Ше ко ви ћи ма. –

 Чет ни ци су на вре ме по кне зу (Dorfälteste) из се ла Ду би це, ко је се 
у бли зи ни це сте на ла зи, пи сме но из ве сти ли хрв.[ат ску] вој ску (тј. ле ги
о на ре хр ват.[ске] до бро вољ.[ачке] ан ти ко мун.[истичке] тру пе (100 ди
на ра днев ни це као џе па рац, а пљач ка, уби ја ње, си ло ва ње као на гра да), 
тј. мусл.[иманске] ле ги о на ре, ко ји ма је ко ман дант слав ни Му ха мед 

561 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 360–361, ори ги нал на срп ском, ру ко пи сно ла ти ни цом. 
Пре ма ру ко пи су, ау тор пи сма је ве ро ват но Об рад Ми ћић из Ту зле.

562 Ве ли ка жу па Усо ра и Со ли са цен тром у Ту зли. Та да је ве ли ки жу пан био 
Ра гиб Ча пљић; Tko je tko u NDH, 78 (D. Stu pa rić). Ви де ти: R. Hu rem, Kri za na rod no o slo
bo di lač kog po kre ta u Bo sni i Her ce go vi ni kra jem 1941. i po čet kom 1942. go di ne, Sa ra je vo: 
Svje tlost, 1972, pas sim.

563 Фа дил Ја хић Шпа нац.
564 Aлија Али ја гић.
565 Ми ло рад Дра шко вић.
566 Фра њо и Ал бин Хер ље вић.
567 Ви де ти: V. Muj be go vić, Tu zla mo je mla do sti, 20–35.
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Ха џи е фен дић из Ту зле – чет ни ци су њих на вре ме из ве сти ли у ко је ће 
вре ме ко му ни сти про ћи, па да их до че ка ју. – Ме ђу тим ле ги о на ри су 
ко му ни сте мир но пу сти ли без 1 мет ка да про ђу.

По што су ти ко му ни сти од 200 на о ру жа них упа ли у исто се ло 
срп скоправ.[ославну] Дуб ни цу и при си ли ли их да им да ду је сти (ве
ћи на му шка ра ца из то га се ла је оте ра на у конц. ло го ре још ле тос 1941), 
дру ги дан упад ну ле ги о на ри у исто се ло, кад су ко му ни сти оти шли, и 
што год су за те кли и ни је на вре ме не где из бе гло – све су по кла ли и по
би ли, па и ма лу де цу од 2 год. За тим се ло пот пу но опљач ка ли, а он да 
за па ли ли. –

То је би ло за ка зну што су ко ба ја ги при ми ли ко му ни сте.

2). Пре ма тач ним по да ци ма 1 жанд.[армеријског] под о фи ци ра:
Хо џа (тур ски поп) Ју сић Бај ро из се ла мусл.[иманског] Туп ко ви ћа, 

ко ман дант те мусл.[иманске] ле ги је Нар.[одног] Устан ка у том кра ју, 
вр шио је по ко ље, плач ку и ра зна на си ља по окол ним мир ним срп.[ско] 
пра восл.[авним] се ли ма у по за ди ни. Исти тај хо џа у исто вре ме слао 
је ко му ни сти ма у Ше ко ви ћи ма му ни ци ју, ору ђе, хра ну и со. –

Ухва ће но је ори ги нал но пи смо ко му ни сте од мет ни ка (ро дом из 
Ту зле) Ибре Ку но си ћа, у ко ме по твр ђу је при ми так оруж ја и му ни ци је, 
али још по тра жу је со. – Ово пи смо на ла зи се у Ди ви зи ји.568 –

3). Вел.[ики] Жу пан Ту зла – имао је кћер ку за ро бље ну код ко му ни ста 
у Ше ко ви ћи ма, Ову кћер ку жу па на за ро би ли су нај пре чет ни ци у Ро
га ти ци, а по сле су је пре у зе ли ко му ни сти. – (Ша пу ће се у Ту зли међу 
ље ви ча ри ма да је и она ко му ни ста!) Ко му ни сти у пре го во ри ма су Вел. 
Жу па ну тра жи ли још 15 мет.[ара]569 со ли и 15 сан ду ка му ни ци је. – Она 
је осло бо ђе на и до ве де на у Ту злу држ.[авним] ау том, за 15. м.[етара] 
со ли. –

Го во ри се да је пре да та и му ни ци ја, и да су то из вр ши ли ле ги о на ри 
мусл.[имански] тај но. –

Госп.[одине] Re xe i sen, има ли уоп ће сми сла ово све пи са ти; кад би 
пи сао све што чу јем и што ми ови на ши јад ни и би јед ни срп.[ско] прав.
[ославни] се ља ци при ча ју, мо гао би на пи са ти ро ман. Али ја пи шем и 
пи шем још од ју ла ме се ца па и др.[уги] ваљ да пи шу, а ово зло увек тра је. 

568 Ве ро ват но се од но си на не мач ку 718. пе ша диј ску ди ви зи ју.
569 Је дан ме тар је 100 ки ло гра ма.
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Зад ње вре ме ле ги о на ри и уста шке вла сти на пр.[имер] вр ше та ко ре ћи 
мо би ли за ци ју му шког ста нов ни штва по пра восл.[авним] срп.[ским] 
се ли ма и сво му шко од 12 и 13 год.[ина] па до ду бо ке ста ро сти те ра ју 
не где – ваљ да у ло го ре. – У Ту зли су пу не све кон фи ско ва не срп.[ске] 
згра де до те ра них се ља ка.

На сва бе за ко ња по се ли ма, ко ју ра ди ми ли ца570 Ха џи е фен ди ћа 
власт се пра ви глу ха и сле па. – Во дио сам љу де у жан дар ме риј.[ску] 
ста ни цу у Ту злу да се жа ле. Пот пу ковн.[ик] Ма шек, ко ман дант жанд.
[армерије] у Ту зли је ис пра ван и че стит. – У че ти ри ока сам ном отво
ре но ми при зна је да је пот пу но не мо ћан пре ма тим бан да ма. Је дан 
се љак ми је ре као да су исти ско ро и 1 жан да ра уби ли.

А ово све што се ра ди па да на ње мач ки образ и част. Све се ра ди на 
очи глед ње мач ке вој ске и офи ци ра. Ко му ни сти упи ру пр стом на да на
шње при ли ке глад, бе ду, анар хи ју те рор раз бој нич ких хор ди и твр де 
да је то вашa Евро па што је све на ста ло по сле до ла ска ње мач ке вој ске 
ова мо, под се ћа ју на јед но мо же се ре ћи бла го ста ње и мир де мо кр.[ат ске] 
Ју го сла ви је.

Јер по сле јед ног бла го ста ња и ми ра, ко ји је по сто јао у де мо кр.[ат ској] 
Ју го сла ви ји, до ла ском њем.[ачке] вој ске ова мо и ства ра њем те тзв. Не
за ви сне Др жа ве, до шла је бе да, глад, анар хи ја.

Тај фа кат је стра шно оруж је у ру ка ма ко му ни ста и про тив то га се 
је те шко бо ри ти. Би јед ни Ср бин се љак пи та ме хо ће ли не што учи ни
ти Њем ци за наш спас – нас и на ших по ро ди ца, на то их ја је ди но мо гу 
тје ши ти, а ни шта за сад од ре ђе но ре ћи. 

Ако се ово ста ње оду жи до иду ће зи ме, тј. док пад не од лу ка на 
ис то ку, на ци јо нал.[ни] срп.[ски] еле мент би ће ис ко ре њен од вјер ски 
фа на ти зо ва них раз бој нич ких бан ди. –

Ко је Ха џи е фен дић!!
Му ха мед Ха џи е фен дић тр го вац у Ту зли, 1 хох шта плер ски тип, 

ау стро у гар ски fe u rich571 из Свет ског ра та у Ју го слав.[ији] до те рао до 
ма јо ра у ре зер ви. Ко руп тив на вла да Цвет ко ви ћа по кло ни ка му је руд на 
по љакон це си ју у бли зи ни Ту зле. Био вел.[ики] Со ко су дје ло вао у свим 
со кол.[ским] ма ниф.[естацијама].

570 Ми ли ци ја.
571 Ве ро ват но тре ба: fe u rig, не мач ки: ва тре но.
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ИЗ ЈА ВА ИЛИ ЈЕ ЛЕ КИ ЋА ИЗ ПО ЖАР НИ ЦЕ ДА ТА У ТУ ЗЛИ 10. 
АПРИ ЛА 1942. О МА СОВ НИМ УБИ СТВИ МА И ПЉАЧ КИ ТРИ 
СРП СКА СЕ ЛА ОД МУ СЛИ МАН СКЕ ЛЕ ГИ ЈЕ.572

Или ја Ле кић, те жак
Се ло По жар ни ца
Оп ћи на Гор.[ња] Ту зла
6. IV. 942 573  Ту зла

10. 4. 42

– Из ја вљу је – 

1. IV. До шли су му слим.[ански] ле ги о на ри (Ле ги ја На род. Устан ка!), 
ко ји ма је ге не рал ни Кт574 Му ха мед Ха џи е фен дић тр го вац а ре зер вни 
ју го слав.[енски] а са да хр ват.[ски] ма јор – у се ла Цви ље ви ну, Ко ли мер 
и По траш (7. км. од Ту зле) ис те ра ли свет из ку ћа и пу тем уби ја ли ко га 
су сти гли. – Ме ни су уби ли сваст (же ни ну се стру) и ње зи но жен ско 
ди је те од 13 год.[ина], као и ње зи но уну че жен ско од 12 год.[ина] 

Дру гу же ну – су пру гу Спа со ја Сто ја но ви ћа – ко ји се на ла зи у затво
ру, већ ду же вре ме ни крив ни ду жан, – уби ли су у ње зи ној ку ћи, као 
и као и де те ње го ва бра та Ми ла на од 10 год.[ина] жен ско. – 

За тим су уби ли кћер ку Мар ка Мр ко њи ћа Ви ду. – 
Има још пу но по у би ја них и ра ње них за ко је не знам, ни број. – 
Же ну Са ву, су пру гу Па је Сто ја но ви ћа ра ни ли у ру ку и са да ле жи 

у бол ни ци у Ту зли.
За тим ра ни ли те шко же ну Лу ке Па ји ћа из Ко ли ме ра, и она се сад 

на ла зи у бол ни ци у Ту зли. – 
Уби ше и Дра гу Си ми ћа од 40 год. ин ва ли да без и јед не ру ке, јер се 

про ти вио да пре да ко ња пљач ка ши ма из ле ги је; оста ло му дво је си ро те 
дје це. –

572 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 345–346, ори ги нал на срп ском, ру ко пи сно ла ти ни цом; 
АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 343–344, ко пи ја пре ве де на на не мач ки. На не мач ком пре во ду је 
озна ка ре фе ра та и слу жбе ни ка ко ји је об ра ђи вао пред мет (III A– Hz.), као и да тум 
пре во да, 15. 4. 1942.

573 Не чит ка скра ће ни ца не мач ког об ра ђи ва ча пред ме та.
574 Ко ман дант.
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Уби ше Ла ку Ја ни ћа од 60 год.[ина], као и му шко де те од 14 год.[ина] 
Га је Ја ни ћа из Ко ли ме ра.

Осим по ко ља ко ји из вр ши ше плаћ ка ши и уби це ле ги о на ри му сли
ма ни Му ха ме да Ха џи е фен ди ћа из Ту зле, – пот пу но су оплаћ ка ли ова 
3 се ла. – Ни је оста ло у ку ћа ма се ља ка Ср ба ни шта. – 

И ства ри кућ не, по сте љи ну, оде ло, веш, ку хињ ско по су ђе, сто ку, 
по љо при вред ни алат – све су од не ли. – Чак и ја ја ко кош ја, што су спре
ма ли се ља ци за Ус крс и то су од не ли. – Чак су и шпо ре те ру ши ли, про
зо ре лу па ли и оста ви ли пот пу но пу сте ку ће без на ме шта ја. – Ве ћи ну 
су ку ћа за па ли ли. – 

У мо ју ку ћу до шао је во ђа – Ко ман дант Ле ги је (то га та ко зва ног 
На род ног Устан ка про тив Ко му ни ста) у овим се ли ма Сал ко Со ко ло вић 
и на мо је очи хва тао ми сна ју – тј. же ну мо га си на ко ји се на ла зи у за ро
бље ни штву у Ње мач кој за си се и за оста ле де ло ве жен ског ти је ла. – 
Мо рао сам на мо ју сра мо ту не мо ћан гле да ти то, јер да сам га убио, по
би ли ми раз бој ни ци (бор ци про тив Ко му ни зма!) – не ви ну дје цу и же не, 
и још бог зна ко ли ко дру гих не ви них.

За тим је исти Сал ко Со ко ло вић са још 2 раз бој ни ка ле ги о на ра 
му сли ма на оти шао у ку ћу мо га ро ђа ка Срећ ка Ле ки ћа и по ку ша ли су 
из вр ши ти си ло ва ње над ње го вим две ма сна ја ма. – 

По што је у тај час до шао те жак Пе ро То до ро вић, то су од у ста ли 
од на мје ре. – 

1 Ле ги о нар му сли ман по ку шао је из вр ши ти си ло ва ње над сна хом 
Јер ка Те ши ћа из се ла Цви ље ви не, ме ђу тим она је ус пе ла да се от ме и 
по бег не. – 

У се лу По жар ни ци 7 км. од Ту зле, ухва ти ли су исти ле ги о на ри те
жа ка Ми тра Бр ки ћа и по сле стра шног му че ња, – очи су му из ва ди ли, 
ре за ли му те ло итд. – на кон цу су га уби ли.

Или ја Ле кић, те жак
Се ло По жар ни ца код Ту зле.
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Бр. 113 

ИЗ ВЕ ШТАЈ КА ПЕ ТА НА МА НОЈ ЛА ПЕ ЈИ ЋА КО МАН ДАН ТУ БО
САН СКИХ ЧЕТ НИЧ КИХ ОД РЕ ДА 14. АПРИ ЛА 1942. О УСТАН КУ 
У ИС ТОЧ НОЈ БО СНИ, СА РАД ЊИ УСТА ША И КО МУ НИ СТА И О 
ОД НО СИ МА ЧЕТ НИ КА СА ХР ВАТ СКОМ ВОЈ СКОМ.575

ПЕ ЈИЋ С. МА НОЈ ЛО
ва зду хо плов ни ка пе тан I кл.[асе]
12IV 1942. г.
По ло жај

КО МАН ДАН ТУ БО САН СКИХ ЧЕТ НИЧ КИХ ОД РЕ ДА

Пре ма ко ман дан то вом усме ном на ре ђе њу: да из ве стим ка кве сам 
све из ве шта је са фрон та оста вљао ма јо ру г. Дан ги ћу о са рад њи уста ша 
са ко му ни сти ма итд. а по што је чет нич ка ар хи ва уни ште на пред на
ва лом ко му ни ста, – из ве шта вам:

I. ВЕ ЗА И СА РАД ЊА УСТА ША СА КО МУ НИ СТИ МА огле да се у 
сле де ћем:

1.) Ма јор Дан гић јед но вре ме но је уце њен и од стра не ко му ни ста 
и од стра не уста ша; 

2.) Још од ок то бра 1941. го ди не, по сле бор бе код Ро га ти це, ко му ни
сти ни су ни ка да и ниг де на па да ли на уста ше и хр ват ску вој ску, ни ти 
пак хр ват ска вој ска и уста шеко му ни сте, док су ко му ни сти ко ри сти ли 
сва ку при ли ку и на па да ли чак и по је ди не не мач ке вој ни ке и па тро ле;

3.) Ду го вре ме на по чев од 2511942. го ди не па све до 14IIIт.г. по
ло жа ји уста ша и хр ват ске вој ске и по ло жа ји ко му ни ста на про сто ри ји 
р.[ека] Дри на –Лим –Го ра жде –Ро ма ни ја –Со ко ло ви ћи, па за тим на Озре ну 
и код За ви до ви ћа, – би ли су че сто пу та на уда ље њу по 500–1000 ме та ра 

575 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 456–457, ори ги нал на срп ском, ма ши ном, ћи ри ли цом; 
АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 449–455, ко пи ја пре ве де на на не мач ки. На ори ги на лу је озна ка ре
фе ра та K III об ра ђи ва ча WV, и на лог да се пре ве де. На пре во ду из ве шта ја на не мач
ки: да тум пре во да, 30. 4. 1942, озна ке ре фе ра та ко ји ма је до ста вљен у уста но ви BdS 
(III, од но сно SD, за тим IV, од но сно Ge sta po), не ко ли ко па ра фа и не чит ких бе ле жака. 
Из ве штај је пре дат у ре фе рат III A, у ак та под на зи вом: Ко му ни сти уста ша (Ko mu ni sten 
Us ta ša) са да ту мом: 19. 5. 42.
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јед ни од дру гих, али ни ка да ни је дан ме так ни је опа љен од стра не јед
них на дру ге, на про тив, у бли зи ни Со ко ло ви ћа ишли су на је дан из вор 
по во ду и ту се са ста ја ли, а за са стан ке ко ри сти ли су увек му сли ма не, 
ко јих има мно го и у Бо сни су гро и уста ша и ко му ни ста.

4.) Ко ман дант бив шег Звор нич ког сек то ра ка пе тан ЋУ КО ВИЋ,576 
по сле свог по вла че ња са ово га сек то ра кад су и ње му ко му ни сти до шли 
из по за ди не на ње гов сек тор и ка да се је по ву као, – био је ор га ни зо вао 
слу жбу из ви ђа ња и осма тра ња. Та ко је утвр дио и о то ме из ве стио, да су 
ко му ни сти и уста ше одр жа ли са ста нак на де лу по ло жа ја од Дри не до 
Ђе ва ња, где су пре ма уста ша ма то бо же др жа ли фронт ко му ни сти и 
том при ли ком је спо ра зу мом из ме ђу њих ус твр ђе но: да уста ше по ма жу 
ко му ни сте оруж јем и му ни ци јом, да им ко му ни сти бу ду при ру ци при
ли ком на па да на на ци о нал не чет ни ке, да за јед нич ки ус по ста ве власт 
у ис точ ном де лу Бо сне, ко ји су на ци о нал ни чет ни ци би ли осло бо ди ли 
и да им ова про сто ри ја (ко му ни сти ма) слу жи као ба за за њи хов по ход 
на Ср би ју, ко ор ди ни ра ју ћи ак ци ју са ак ци јом ко му ни ста из Бу гар ске.

И ствар но, ко му ни сти су се скло ни ли три да на ра ни је, не го што 
су уста ше от по че ли са сво јим на пре до ва њем у прав цу Дри ња че и Бра
тун ца.

5.) Ка да су у пр вој по ло ви ни ме се ца мар та ове го ди не три ко му
ни стич ке „про ле тер ске” бри га де пре шле из Сан џа ка и Цр не Го ре у 
осло бо ђе ни део Бо сне, оне су са це ло куп ном сво јом сна гом (глав ни ном) 
про ла зи ле по ред са мих по ло жа ја уста ша и хр ват ске вој ске (фронт код 
Ро га ти це). – па ни та да јед ни дру ги ма ни су учи ни ли ни ка кве, ни нај
ма ње смет ње.

6.) Чим су се ко му ни стич ке је ди ни це при бли жи ле Хам577 Пје ску 
у ко ме су уста шка и хр ват ска вој ска би ле оп ко ље не од стра не на ци о
нал них чет ни ка, – хр ват ска вој ска и уста ше, пре ко се љан ки и на све 
дру ге стра не тра жи ли су ве зу са ко му ни сти ма и на ја вљи ва ли су да би 
им се ра до пре да ли.

7.) Ко му ни сти су до шли у чет нич ку по за ди ну, па да кле 15III и у 
Вла се ни цу, али по сле одр жа ног са стан ка на про сто ру Дри на –Ђе ва ње 
(сек ци ја Звор ник/1:100.000) ко му ни сти су на пу сти ли Вла се ни цу и це лу 
те ри то ри ју (из у зев Шеј ко ви ћа578) од Ро ма ни је па до Дри не и пу то ва ли су 

576 Ри сто Ћу ко вић.
577 Хан Пи је сак.
578 Ше ко ви ћи.
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по ред са мих је ди ни ца хр ват ске вој ске и уста ша и та ко су уста ше ушли 
у Вла се ни цу 1–IV т. г. па ка сни је у с. Ми ли ће, Дри ња чу и Бра ту нац.579

8.) По сле од ла ска не мач ке опе ра тив не вој ске ко ја је у ја ну а ру т. г. 
опе ри са ла у ис точ ној Бо сни, ко ман дант пар ти зан ског од ре да „ЧИ ЧА”580 
пре не го што је по ги нуо, а ка сни је и ко ме сар „Или ја”581 обо ји ца jевреји,582 
као и дру ге њи хо ве во ђе, из ја вљи ва ли су у сво јим го во ри ма: „На ши не
при ја те љи ви ше ни су уста ше, већ су на ши не при ја те љи бр. 1. чет ни ци, 
а број 2. оку па тор”.

9.) Од мах по сле ула ска ко му ни ста у Вла се ни цу 15IIIра но, чу ла 
се је њи хо ва пе сма:

„Па ве ли ћу бра во, бра во, 
Све што ра диш имаш пра во!”

А сву да у му сли ман ским се ли ма чу ле су се пе сме му сли ма на:

„Не бој те се бра ћо му сли ма ни, 
у по моћ вам иду пар ти за ни!”

У Вла се ни ци и дру гим ме сти ма ко му ни сти су за вре ме сво га крат
ког бо рав ка и по ред уби ја ња офи ци ра, ви ђе ни јих чет ни ка и Ср ба ко ји 
су им па ли ша ка, сти гли да одр же и не ко ли ко за ба ва. На тим за ба ва ма 
про па ганд ног ка рак те ра, на по ча сним ме сти ма би ле су му сли ман ске 
же не, сви му сли ма ни, па тек он да ско ро си лом до ве де ни не у ки се ља ци 
и се љан ке Ср би; 

10.) Ка да су ко му ни сти на сту па ли од Под же пља (Бо ри ка, срез 
Ро га тич ки) у прав цу Ми ли ћа и Вла се ни це са глав ним ци љем да ухва
те чет нич ки штаб, – Они су пу то ва ли са мо пре ко му сли ман ских се ла 
и пла ни на ма. Ни ко од му сли ма на ни је се на шао, да о то ме ма ко га 
из ве сти, не го на про тив, сву где су се мо гле чу ти њи хо ве на пред на ве
де не пе сме;

579 Пре ма из ве шта ју ге не ра ла Ба де ра од 31. мар та 1942, чет нич ке сна ге су се 
исто вре ме но на шле на уда ру Про ле тер ске удар не гру пе и Цр не ле ги је уста шког до
пу ков ни ка Ју ре Фран це ти ћа; Zbor nik NOR, tom XII, knj. 2, 266–267. Ви де ти и: Пе ро 
Ђу ка но вић, Уста нак на Дри ни: за пи си Пе ре Ђу ка но ви ћа, при ре дио З. Ан то нић, Бео
град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бал ка но ло шки ин сти тут, 1994, 172–182.

580 Сла ви ша Вај нер Чи ча.
581 Па вле Го ра нин Или ја; ви де ти: J. Ro ma no, Je vre ji Ju go sla vi je 1941–1945. Žr tve 

ge no ci da i uče sni ci NOR, 377.
582 Сла ви ша Вај нер ни је био Је вре јин.
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11.) По ред оста лих, глав ну ве зу ко му ни ста са уста ша ма одр жа ва 
му сли ман МУ ЈО ХО ЏИЋ, ко ман дант јед ног ко му ни стич ког му сли
ман ског од ре да ко ји се са од ре дом кре ће та мо где год је по треб но да се 
та ве за ухва ти, учвр сти и одр жи.

Овај Хо џић и ње го ви љу ди из вр ши ли су стре ља ња и уби ја ња на 
нај сви ре пи ји на чин са мо у Вла се ни ци, за вре ме крат ког бо рав ка ко му
ни ста та мо, око 56 Ср ба (офи ци ра, чет ни ка и гра ђа на) ко ји су за ко па ни 
у му сли ман ско гро бље.

12.) По што су уста ше по до ла ску у Бра ту нац кла ли све же не и де цу, 
а мно ге жи ве по ба ца ли у Дри ну, – чет ни ци и ста ре ши не из око ли не 
Бра тун ца, чи је су по ро ди це тих да на по кла не, ре ши ли су да из вр ше на
пад на Бра ту нац, што су и учи ни ли 12 ов. м.

Том при ли ком чет ник ЦВЕ ТИ НО ВИЋ СПА СО ЈЕ, ко ји се са да на
ла зи у бол ни ци у Ужи цу, по са зна њу, – на и шао је на јед ног уста шу, ко ји 
је у ства ри био ко му ни ста са пе то кра ком зве здом на шај ка чи. На по зив 
ово га ко му ни сте да Цве та но вић од ло жи оруж је Цве та но вић га је убио 
из ре вол ве ра. Као што се ви ди, и ме ђу уста ша ма у Бра тун цу има пра вих 
ко му ни ста. 

Има ова квих при ме ра ви ше.

II. ХР ВАТ СКА ВОЈ СКА
Мно ге на ше ста ре ши не (н.пр. ка пе тан Ђу ко вић,583 по руч ник Ди

вјак584 и дру ги) има ли су че сто са стан ке и одр жа ва ли ве зе ку ри ри ма 
са хр ват ским офи ци ри ма, пре ма ко ји ма су би ли на по ло жа ју, на зах тев 
и по же љи хр ват ских офи ци ра.

Ови офи ци ри углав ном су мо ли ли да их чет ни ци не на па да ју пре 
не го што ја ве, јер да они не ће да да ју ни ка ко от пор. Ка пе тан Ђу ко вић585 
је ишао и у Звор ник по мо ћу хр ват ских офи ци ра.

Ве ћи на хр ват ских офи ци ра ко ји су би ли ју го сло вен ски офи ци ри, 
не схва та ју бра то у би лач ку бор бу из ме ђу хр ват ске вој ске и Ср ба чет ни ка, 
кри ви цу за то при пи су ју уста ша ма и твр де, не са мо да је про тив ко му
ни зма у хр ват ској вој сци и у на ро ду не мо гу ћа сва ка успе шна бор ба већ 
су чак и са ми убе ђе ни, да ће у ово ме ра ту по бе ди ти Со вјет ска Ру си ја 
и од то га стра ху ју. 

583 Ри сто Ћу ко вић.
584 Вла ди мир Ди вјак.
585 Ћу ко вић.
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Одо бра ва ју и сим па ти шу бор бу чет ни ка и зна ју шта је узрок исте, 
а хр ват ски ко ман дант, ко ји је у по чет ку устан ка био у Хам Пје ску586 
из ве шта вао је сво ју вла ду о бе за ко њи ма уста ша и узро ци ма бор бе Срба 
– чет ни ка у при су ству Пе ре Кра ље ви ћа из Кра ље ва По ља код Хан Пје ска.

Има офи ци ра ко ји су гер ма но фи ли (као што је пот пу ков ник Ши
мић,587 ко ји је био у Дри ња чи), али су про па ган дом ко му ни ста оне мо
гу ће ни у сво јој сре ди ни.

За ро бље ни хр ват ски вој ни ци из ја вљу ју стал но да не ће да се бо ре 
ни про тив ко га и ра ди је се пре да ју ко му ни сти ма, ко је стал но тра же, 
не го чет ни ци ма.

На дан 3. мар та т. г. на Ве љој гла ви (Звор нич ки сек тор) пре да ло 
се је чет ни ци ма 17 вој ни ка Хр ва та. По мом на ре ђе њу ис пи ти вао их је 
и о то ме под нео из ве штај по руч ник Ту ше вља ко вић.588 Утвр ђе но је да 
вој ни ци ка дров ци ни су пре о бла чи ли свој веш пу них шест ме се ци.

Ко ман дант ко ло не, ко ја је опе ри са ла од Ро ма ни је, Со ко ло ви ћа ка 
Жље бо ви ма и Хан Пје ску, пот пу ков ник Ју ли је Фриц589 у сво ме из ве шта
ју ко ји је по слао сво ме прет по ста вље ном у Са ра је во (из ве штај ухва ћен) 
ја вља: да се у ње го вој бој ни ци по бу ни ло 300 вој ни ка об ве зни ка, ко ји ма 
је ис те као рок ве жбе, па не ће да се бо ре, већ енер гич но тра же да иду 
сво јим ку ћа ма и да су ти ме то ли ко де мо ра ли са ли оста ле вој ни ке, да 
ни је си гу ран у успех сво је ко ло не. Чет ни ци су му од го во ри ли по ово ме 
ухва ће ном из ве шта ју углав ном то, да, кад је већ ста ње та ко ка кво он 
сам из но си да он да за бра ни ба ца њем у ва тру же на и дје це, што је ова 
ко ло на чи ни ла на Гла син цу (углав ном уста ше).

Ова ко ло на сле до ва ла је по сле уни ште ња јед ног хр ват ског ко њич
ког пу ка у Со ко ло ви ћу.

Ни ко од за ро бље них хр ват ских вој ни ка ни је хтео да се вра ти у 
Хр ват ску. Офи ци ри та ко ђе (на пр.[имер] по руч ник Ли тов ски [...] Ста ре. 
(Ка да је Не мач ка вој ска опе ри са ла у ис точ ној Бо сни по чев [...] чет ни ци 
су оста ви ли око 500 за ро бље ни ка због оте жа не ис хра не и ста но ва ња 
при ли ком по вла че ња у шу му (јер су Нем ци без раз ло жно от по че ли са 
раз о ру жа њем чет ни ка и њи хо вим за ро бља ва њем, ма да је чет ни ци ма 
на ре ђе но, да сви бу ду на сво јим ме сти ма, јер да не ма раз ло га да се бо је 

586 Хан Пи је сак.
587 Фра њо; Tko je tko u NDH, 381 (M. Po jić).
588 Ра де Ту ше вља ко вић.
589 Јu li je Fritz; Tko je tko u NDH, 120 (M. Po jić).
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не мач ке вој ске, за ко ју смо сма тра ли да опе ри ше про тив ко му ни ста). 
Мно ги од ових за ро бље ни ка ни су хте ли да че ка ју Хр ват ску вој ску, већ 
су про тив на ше во ље, ишли за чет ни ци ма у шу му, где су са њи ма жи
ве ли истим жи во том.

Хр ват ски вој ни циза ро бље ни ци са гла сно из ја вљу ју, да у хр ват ској 
вој сци вла да убе ђе ње да ће по бе ди ти Со вјет ска Ру си ја, па да због то га 
ап со лут но не ће да се бо ре ни про тив ко га, а да оруж је чу ва ју за пред
сто је ћу ре во лу ци ју у Хр ват ској, ко ја по њи хо вим из ја ва ма ко му ни ста 
из про ле тер ских бри га да, ко је су до шле из Сан џа ка, тре ба у Хр ват ској 
да бу де 1. ма ја ове го ди не.

Да ље хр ват ски за ро бље ни ци опи су ју раз дор из ме ђу уста ша и хр ват
ске вој ске, за тим из ме ђу му сли ма на и Хр ва та ка то ли ка (вер ска не тр пе
љи вост), а сав тај раз дор за сни ва се на то ме, што сви окри вљу ју уста ше 
за са да шњи ха ос и кр во про ли ће у Хр ват ској др жа ви.

III. ЗА КЉУ ЧАК

1.) У свој ству бив шег на чел ни ка шта ба Бо сан ских чет нич ких од
ре да о сви ма овим по ја ва ма из ве шта вао сам Гор ски Штаб (ма јо ра Дан
ги ћа) те ле фо ном, ши фро ва ним де пе ша ма и пи сме ним из ве шта ји ма.

2.) Ши ром кул тур ног све та по зна те су ове чи ње ни це:
– да се не мач кој ору жа ној си ли ни су мо гле да су прот ста ве до са да 

ни ка кве си ле, па ни ор га ни зо ва на ју го сло вен ска вој ска. След стве но 
то ме сва ком тре ба да бу де ја сно, да уста нак у Бо сни, на ко ји се је по
ди гао на род, ни је агре сив не при ро де ни пре ма ко ме, већ да су се љу ди 
мо ра ли укло ни ти у шу ме, пред бес при мер ним уста шким по ко љем 
го ло ру ког, мир ног и рад ног срп ског на ро да;

– да су уста ше ти, ко ји су са да са да шњу не сре ћу и кр во про ли ће 
иза зва ли и на уста нак при мо ра ли го ло рук и не ва ља лом два де се то го
ди шњом по ли ти ком из му че ни јад ни срп ски на род;

– да би се сав срп ски на род на те ри то ри ји др жа ве Хр ват ске по ми
рио са ства ра њем те др жа ве и био јој ло ја лан, да је у ис тој за ње га би ло 
рав но прав но сти, ре да, ми ра и ра да, али уста ше су се ре ши ли да за 
нај кра ће мо гу ће вре ме по ко љу у Хр ват ској све што је Срп ско и пред 
та квом опа сно шћу и пред ви ше од пет сто ти на осам на ест хи ља да по
кла ног као јаг ње, већ је свак бе жао куд год је ко мо гао.

Ту у шу ма ма, са ста ја ле су се гру пи це, де се ти не, че те, па за тим бата
љо ни и од ре ди и сав на род спо со бан за бор бу, ре шио је да се бра ни.
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Што је та на ша бор ба има ла то ли ко успе ха да је за и ста уз др ма ла 
те ме ље ХР ВАТ СКЕ ДР ЖА ВЕ, то ни је кри ви ца чет ни ка.

Углав ном исти на је, а на ро чи то исти на из нај но ви јих да на, да хр ват
ска вој ска и уста ше, ни су у ста њу да [се] су прот ста ве ак ци ји срп ских 
на ци о нал них чет ни ка, без по мо ћи ко му ни ста и уоп ште по мо ћи са 
стра не.

Из ово га про из и ла зи, да ни је уста нак по ди гао ма јор Дан гић већ 
су уста нак по ди гле уста ше (тј. сам на род), а ма јор Дан гић као ви ши 
офи цир, ко ји се је на шао ме ђу сво јим на ро дом, иза бран је за ко ман дан
та то га устан ка. Ни је н.пр. ма јор Дан гић ди гао уста нак у Бос.[анској] 
Кра ји ни, Ли ци, Хер це го ви ни, али га чет нич ке ор га ни за ци је сма тра ју 
за свог ко ман дан та јер се је на шао ме ђу сво јим на ро дом у ча со ви ма ње
го вог ис тре бље ња, док су мно ги дру ги – ско ро сви ви ђе ни љу ди на шли 
бо ра ви ште у ра зним ба ња ма и дру гим ме сти ма, где ужи ва ју и че ка ју 
свр ше так ра та.

Ка пе тан,

бив ши на чел ник опе ра тив ног
Шта ба Бо сан ских чет нич ких од ре да
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Бр. 114

ИЗ ВЕ ШТАЈ ОБ РА ДА МИ ЋИ ЋА РУ КО ВОД СТВУ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ 
ЗБОР У БЕ О ГРА ДУ О СИ ТУ А ЦИ ЈИ У ТУ ЗЛИ И ИС ТОЧ НОЈ БО СНИ 
У КО ЈЕМ ТРА ЖИ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈУ ЗБОГ ЗЛО ЧИ НА ХА ЏИ Е ФЕН
ДИ ЋЕ ВЕ ЛЕ ГИ ЈЕ.590

Из Ис точ не Бо сне, Ту зле, сти гао је сле де ћи до пис од 16. IV. 1942 о та
мо шњој си ту а ци ји. 

Од ју ла 1941, чи ни ми се да сам бу рад ма сти ла по тро шио, пи шу ћи 
це ле ро ма не, али не не ка кве из ми шље не ро ма не, већ опи се до га ђа ја, 
стра вич них до га ђа ја ко ји су ми ов де пред очи ма и ко је сам мо рао да 
до жи вим. По не кад ми се чи ни као да сам ме се чар и да је ово са мо из
ми шљо ти на мог по мра че ног ду ха.

Али, авај, на жа лост то је са мо не за ми сли ва ствар ност и пи шем, 
и по но во пи шем, а већ и са мо ово о че му сам да нас из ве шта вао ми се 
чи ни да би мо ра ло да бу де до вољ но да се учи ни да Нем ци уви де озбиљ ну 
ствар ност, да ви де да они са ми ти ме што то ле ри шу ову си ту а ци ју да ју 
са мо под стрек ко му ни зму. Ипак, чи ни се да ће све оста ти по ста ром.

А ја и да ље пи шем: „Пи ши, Ми то,591 и ти о то ме, да пред Све ви
шњим оста јем све док то га да ни ко не ће да те са слу ша.” И ја то и чи ним, 
и пи шем и пи шем, по сво јој са ве сти.

Од ја ну а ра, ка да сам ти у Бе о гра ду под нео из ве штај о пи та њи ма 
ве ре и еко но ми је као и о по ли тич кој си ту а ци ји, код нас се пу но то га 
про ме ни ло. Од мог по врат ка, му сли ма ни су се пре о кре ну ли за 180°. 
Све до тад су се по на ша ли при лич но ко рект но. На се ли ма је баш би ло 
на си ља, а у гра до ви ма се на нај рев но сни ји на чин ис ко ри шћа ва ла си
ту а ци ја, а та мо до ду ше у гра ни ца ма мо гућ но сти, да би се бо га ти ло на 
ра чун Ср ба. Та ко су се по на ша ли са ми му сли ма ни на кон пре ла ска ста
нов ни ка Брч ког у ри мо ка то лич ку ве ру и ја ко су би ли уз не ми ре ни, на
ро чи то ка да је у пе ри о ду око Бо жи ћа по кре нут по гром про тив нас – 
што је од стра не не мач ке ко ман де ме ста осу је ће но про кла ма ци јом да 
се не ће тр пе ти ни ка кви вер ски про го ни.

Та да су до шла обе ћа ња о Ис точ ној Бо сни, ко ја су – као што бо ље 
зна те, од стра не По лит ко ма из ван гра ни ца Ср би је – би ла осу је ће на.

590 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 365–369. 
591 Ве ро ват но се од но си на во ђу Збо ра, Ди ми три ја Љо ти ћа.
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Њу ше ћи опа сност, уста шки (фран ко вач ки, или бо ље ре че но је зу ит
ски) ре жим – а с об зи ром на то да су им му сли ма ни би ли не си гур ни – 
на пра вио је је дан вешт ша хов ски по тез.

Уз ве ли ко уде ша ва ње на пра вље на је про па ган да пре ко штам пе, 
ра ди ја и усме но пре ко др жав них слу жбе ни ка, а на ро чи то ме ђу му сли
ма ни ма, о на вод ном по ко љу му сли ма на од стра не чет ни ка. По ово ме, 
на вод но је у Ис точ ној Бо сни (Вла се ни ци, Сре бре ни ци и у прав цу пре
ма Са ра је ву) пре ко 100.000 му сли ма на уби је но, све џа ми је су на вод но 
спа ље не а чет ни ци су на вод но про кла мо ва ли па ро лу да за обо је та мо 
ме ста не ма.

На ро чи то су се ба ци ли на Дан ги ћа: на гла ша ва на је ње го ва мр жња 
пре ма му сли ма ни ма. Он је та ко ђе окри вља ван не са мо да то ле ри ше 
про го не му сли ма на већ их и ор га ни зу је. С дру ге стра не хва ље ни су 
ко му ни сти да се пре ма му сли ма ни ма ко рект но по на ша ју, али су чет
ни ци на нај стра шни ји на чин тре ти ра ни као не при ја те љи.

Ов да шња тур ска ру ља је ле ња, ин до лент на и фа та ли стич ка, али ако 
се учи ни фа на тич ном и ако се у пи та ње до ве де Дин (ве ро ва ње Про ро ка), 
тад по ста је јед на не са вла ди ва хор да. – И чим је про па ган да до сти гла 
свој вр ху нац, у лич но сти Мо ха ме да Ха џи е фен ди ћа592 (тр гов ца Ти вар 
оде ли ма и бив ши ју го сло вен ски ре зер вни офи цир) су на шли пред вод
ни ка му сли ман ских до бро во љач ких је ди ни ца та ко зва ну „Ле ги ју на
род ног устан ка за бор бу про тив ко му ни зма”. Ту су се ску пи ле све мо
гу ће кри ми нал не ин ди ви дуе, а њи хо ви ко ман ди ри су нај ве ћим де лом 
до ла зи ли из Зе нич ког за тво ра.

Већ је и њи хов из глед ога ван: – Об у че ни у ри те, са ази јат ским гри
ма са ма ли ца из ко јих из би ја глу пост и ре ли ги о зни фа на ти зам. Мно га 
ли ца су уна ка же на ен дем ским лу е сом – си фи ли сом. Овим љу ди ма по
ве ре но је оруж је и по сла ти су у се ла с уве ре њем да они по ред Ср ба не 
мо гу по сто ја ти. Сад је до 6.000 љу ди по ста вље но. Они су фор ми ра ни 
у свим сре зо ви ма у окру гу (жу пи) Ту зла.

Они у ко ман ди на чел ни ка шта ба у Ту зли има ју јед ног ма јо ра (који 
има се ди ште у Ту зли или За гре бу) и два офи ци ра – му сли ма на. Овом 
хор дом ко ман ду ју љу ди ко ји су пот пу но истог ква ли те та ка кви су и 
љу ди ко ји чи не са став њи хо вих је ди ни ца (иди о ти и пљач ка ши – углав
ном се ља ци). У сек то ри ма бор бе су уоп ште не мо гу ви де ти офи ци ри те 
та мо не ма ни ди сци пли не ни од го вор но сти.

592 Му ха мед Ха џи е фен дић.
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Глав ни за да так ове ле ги је чи ни пљач ка ње, уби ја ње, мла ће ње и па
ље ње се ла у за ле ђу. Сва ки су коб са они ма ко ји су на о ру жа ни се из бе
га ва, до ла зи са мо до пу шка ра ња, а за тим се од ла зи у мир на се ла ка ко 
би се та мо уби ја ло. Њи хо ва ак ци ја по че ла је већ у фе бру а ру и мар ту, 
та ко да су до сад по чи ни ли ужа сне ства ри. Да нас ми је ја сно шта се 
на ме ра ва ло по сти ћи. Је дан угле дан, озби љан му сли ман, Ча сим бег593 
Гра да ше вић, ре као ми је пун огор че ња: „На ста ће ве ли ко зло, ако до ђе 
Бе о град (Ср би), а ја то не мо гу да иш че кам.” Кад се по ка за ла опа сност 
за Ис точ ну Бо сну, За гре бу је ус пе ло да фа на ти зу ју му сли ман ски олош 
и да их учи не са у че сни ци ма у звер стви ма ка ко би на овај на чин ство
ри ли је дан за јед нич ки хр ват скому сли ман ски бор бе ни фронт, што је 
на рав но мо ра ло да до ве де и до то га да за јед но бу ду дру го ви у суд би ни.

Из ве штај о до га ђа ји ма од 8. II. 1942 у се ли ма око Ту зле: Ко ли мер, 
По трај594 и Гор ња По жар ни ца сам по слао.

Ле ги о на ри су би ли укљу че ни у бит ку са чет ни ци ма са пла ни не 
Ма је ви ца. Не у спех ле ги о на ра мо ра ла су пла ти ти се ла. Ко ли мер, као 
нај бли же се ло имао је да пре тр пи нај те жу пат њу. Оно је у пот пу но сти 
спа ље но, а онај ко је мо гао да спа си жи вот, по бе гао је у бр да или у дру га 
се ла.

8. III. и 1. IV. до га ђа ји су се по но ви ли. У Ко ли ме ру сад не ма ни јед ног 
је ди ног жи вог би ћа. У Цр ље ви ни, По тра ју595 и По жар ни ци жи ви још 
не ко ли ко љу ди, али сав име так им је од ву чен: хра на, оде ћа, сто ка, ала
ти и сво по кућ ство. У два до три слу ча ја 7080 ли ца је ли ше но жи во та 
не во де ћи ра чу на о ста ро сном до бу ни ти о по лу.

Ка да је у фе бру а ру чет ни ци ма ус пе ло да ис те ра ју ко му ни сте са 
пла ни не Ма је ви ца, јед на гру па ко му ни ста се по ву кла у Вла се ни цу. Да 
би од се кли и ухва ти ли ову гру пу, чет ни ци су пре ко се о ског ста ре ши не 
срп ског се ла Дуб ни це оба ве сти ли хр ват ску ко ман ду (од но сно тур ске 
ко ми та џи је) о тач ном вре ме ну и прав цу про ла ска цр ве них. Хр ват ско
тур ски ле ги о на ри ни пр стом ни су мрд ну ли и до зво ли ли су цр ве ни ма 
сло бо дан про лаз, као да их се то све ни шта ни је ти ца ло.

Та ко су ко му ни сти нео ме та но, с ја чи ном од око 200–300 на о ру жа
них љу ди мир но про др ли до Дуб ни це. Се ло им је мо ра ло да ти сме штај 
пре ко но ћи, уто ли ко ви ше што је се ло оста ло ско ро пот пу но без му шког 

593 Ћа зим бег.
594 По траш, Колимер.
595 Исто.
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ста нов ни штва, с об зи ром на то да су ско ро сви му шкар ци у је сен (у ко
шу ља ма и га ћа ма – та ко да те шко да је ије дан од њих још остао у жи во ту) 
оте ра ни у кон цен тра ци о ни ло гор.

И кад су цр ве ни сле де ћег ју тра од мар ши ра ли, ба ци ли су се хра бри 
ле ги о на ри на се ло и за „ка зну” из бо ли су све на шта су у се лу на и шли. 
По сле то га се ло је на рав но опљач ка но и за па ље но.

То што је ов де на ве де но, са мо су при ме ри из нај бли же око ли не 
гра да Ту зле. О звер стви ма за ко је не мам си гур ну по твр ду, не ћу из ве
шта ва ти.

Јед но је, ме ђу тим, си гур но, а то је да се не мо же ра за бра ти, да ли се 
на ла зи мо у 20. ве ку у го ди ни хи ља ду де вет сто че тр де сет дру гој но ве 
ере, или се на ла зи мо у до ба Ти мур лен ка или Џин ги ска на.

То о че му из ве шта вам ап со лут но је исти ни то. У не де љу сам ви део 
да про ла зи јед на гру па из бе гли ца из Је ги но вог Лу га. У прат њи жан дар
ма, у стра хо ви тим бо ло ви ма ву ку се кроз ули цу по лу го ли, бо со но ги 
љу ди. При зор ко ји не ћу за бо ра ви ти до кле год сам жив. Шта ћу још мо
ра ти да ви дим.....?

Од не де ље уоп ште ни сам био у сво јој апо те ци, јер ме је пот пу но 
пре о ку пи ра ло сме шта ње из бе гли ца. Је два да смо се уоп ште ма ло сми
ри ли ка да је до шло до но вих ма сов них уби ста ва у се лу Рој ни цеМи тро
вић. Ди гао сам уз бу ну у ко ман ди ме ста596 – пр во за Је ги нов Луг а за тим 
за Ми тро ви ће. Из ве штај је по слат у Бе о град. Исто ово сам ура дио и за 
Са ра је во и За греб.

Ова ко је би ло: Се ло Туп ко вић са сто ји се од јед ног срп ског и дру
гог тур ског де ла. Тур ски ле ги о на ри су упа ли у срп ски део и по че ли су 
да уби ја ју, пљач ка ју и па ле. Ка да су за ово чу ли чет ни ци, на па ли су (у 
до го во ру са цр ве ни ма, ко ји су очи глед но по ти ца ли из се ла) тур ски део 
се ла и на исти на чин су из вр ши ли од ма зду. Тур ском ста нов ни штву је, 
ме ђу тим, ус пе ло да нај ве ћим де лом по бег ну. Ипак, као по нов на од ма
зда, уни ште на су два мир на срп ска се ла на је дан ку ка вич ки и под му као 
на чин.

Био сам код под жу па на (жу пан – на чел ник окру га ни је по ста вљен) 
и по ста вио сам му пи та ње: „Ре ци те Ви ме ни, мој го спо ди не, ве ру је те 
ли Ви у Бо га?” (Овај го спо дин се зо ве Не дјел ски,597 и сва ки дан иде у 
цр кву – упр кос сво јој из ра зи тој је вреј ској фи зи о но ми ји). Кад сам му 

596 Не мач ка ме сна (град ска) ко ман дан ту ра (Ort skom man dan tur) у Ту зли.
597 Fe lix Ni ed zi elsky; Tko je tko u NDH, 294 (M. Po jić).
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ис при чао о звер стви ма, пра вио се не ду жан, као да он о то ме ни шта 
знао ни је. За 25 из бе гли ца дао је 100 кг ку ку ру зног бра шна. Ини ци ра
на ак ци ја ску пља ња ме ђу ста нов ни штвом убла жи ће бед ни ма њи хо ву 
суд би ну. Јед ним де лом сме ште ни су у се лу Ча кло ви це,598 са мо да се 
та мо не по ја ве тур ске хи је не. Из оста лих се ла ни ко ни је остао осим 
јед ног му шкар ца и тро је де це.

При ла жем до пис срп ских се ља ка из По жар ни це – у ко ме мо ле за 
за шти ту, јер је опа сност го ле ма.

И ако би сад чет ни ци или цр ве ни као од ма зду за два срп ска се ла, 
не ко тур ско се ло за па ли ли, та да би и по след ња још пре о ста ла се ла око 
Ту зле не ста ла са ли ца Зе мље.

Ове бан де Ту ра ка не из о став но и од мах мо ра ју да се раз о ру жа ју, 
јер по сто ји на ме ра да се исте фор ми ра ју у це лом окру гу. Шта би то 
зна чи ло, то ви и са ми зна те. Због то га вас пре кли њем за по др шку. Ове 
бан де не ма ју ни ти во ље ни ти хра бро сти да на ва ле на цр ве не или на 
чет ни ке. Али ће за то сва ко га да на по чи сти ти не ко дру го се ло. Стра
вич на је већ и са ма пред ста ва о то ме: Ту је јед но мир но се ло. У ку ћа ма 
жи ве по ро ди це, отац, мај ка, де ца, сви се ба ве сво јим мар љи вим ра дом, 
са мо да би пре жи ве ли. Од јед ном упа да ју пљач ка шке хор де и за де сет 
ми ну та – сви по ста ју ле ше ви. У њи хо вим ку ћа ма крв ни ко ви по моћ
ни ци пљач ка ју и жде ру а за тим се ло са же жу у ва три.

И по ста вља ју се пи та ња: ко од пре жи ве лих још мо же ве ро ва ти у 
Бо га и пра вед ност? Ку да ће их од ве сти оча ја ње и раз о ча ра ње? Ко ће 
их при хва ти ти и мо жда зло у по тре би ти?

Ако има Бо га и људ ско сти у љу ди ма, ако они сил ни, ко ји про по
ве да ју о Но вој Евро пи, ве ру ју у исти ну и пра во, тад они ово не мо гу да 
до зво ле. Зар Ви не уви ђа те да сте фор ми ра њем Не за ви сне Др жа ве Хр ват
ске на ју го сло вен ској те ри то ри ји пре тр пе ли ду хов ни по раз и да као 
ду хов ни по бед ник ту сто ји ваш не при ја тељ, ко му ни зам. Да сте се на кон 
оку па ци је Ју го сла ви је окре ну ли сво јим иде о ло шким ро ђа ци ма, та да 
би мир био оси гу ран, при вре да не так ну та а со ци јал не при ли ке би 
би ле уна пре ђе не. То би би ла ва ша по бе да. Је вреј ске об ма не и ла жи о 
Не мач кој би па ле као ку ћа од ка ра та а наш на род би био ду хов но осло
бо ђен и бо љи.

Ме ђу тим, са фор ми ра њем Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, уме сто 
ре да и ми ра до шло је до анар хи је и гра ђан ског ра та, а за тим мо жда до 

598 Ча кло ви ћи.
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гла ди, бе де и оп ште ка та стро фе. А ту је од мах до шло до по ра за, јер до 
ово га је до шло од мах на кон оку па ци је од стра не не мач ких тру па. И 
ко му ни сти су тре ба ли са мо да по ка жу пр стом на ове чи ње ни це, а то 
је те шко оруж је у њи хо вим ру ка ма про тив ко га је те шко бо ри ти се. На 
кра ју да би се овој ко ме ди ји ста ви ла кру на на гла ву, лу чо но ше овог 
Но вог Свет ског По рет ка, на ци о налсо ци ја ли стич ке иде о ло ги је, ов де 
су цр ни кле ри кал ци. Као њи хо ва де сна ру ка сто је за тур ба ње ни Тур ци 
ко ји још мар ши ра ју у ду ху вре ме на Су леј ма на Ве ли чан стве ног.

Че жњи во се ша пу ће, а још ви ше са ња, о јед ној одво је ној не мач кој 
упра ви над Ис точ ном Бо сном. Ср би би од сре ће би ли из ван се бе, а 
са свим на ро чи то ја дан се љак, ко јем је да нас гр ђе не го док је био роб у 
до ба Ху на и Та та ра. Го во ри ло се о 15. IV. ... Окру жни на чел ни ци у Ту
зли и До бо ју су опо зва ни, чак и пред сед ни ци оп шти на и вла да ло је 
уве ре ње да је ово по че так не чег та ко че жњи во оче ки ва ног. На жа лост 
не ма ни шта од то га. За то су до шле но ве уста ше ко је су гим на зи ју узе ле 
за сво ју ка сар ну. И по но во се на да из гу би ла.

Ин те ре сан тан и уми ру ју ћи је слу чај, да се ка то ли ци из око ли не 
Ту зле (а на ро чи то из прав ца се ве ра) вла да ју из у зет но мир но и ко рект но. 
На по чет ку они уоп ште ни су хте ли да узму пу шке (сви му сли ма ни и 
ка то ли ци су на о ру жа ни) – то је тај на род ни уста нак, та ле ги ја!), али како 
су му сли ма ни от по че ли са сво јом стра хо вла дом, из му дрог опре за и 
они су се снаб де ли оруж јем. Са мо као из у зе так има ис па да по је ди на ца 
про тив Ср ба. Нпр. јед на гру па од 38 из бе гли ца из Је ги но вог Лу га мо ли ла 
ме је да им на ба вим про пу сни це за ка то лич ка се ла Па сце,599 Мо слу ке,600 
јер су та мо без бед ни ји од Ту ра ка не го у Ча кло ви ћи ма. Ста нов ни ци 
при па да ју Ма че ко вој пар ти ји, а с об зи ром на то да та мо има и пу но 
рад ни ка у ин ду стри ји, мо гу ће је да су и у цр ве но офар ба ни.

Или је то по но во јед но по гла вље ка то лич ке је зу ит ске по ли ти ке: 
Di vi de et im pe ra? Са мо не ка се Ср би и Тур ци ме ђу соб но уни ште; ми 
ће мо ста ја ти по стра ни – та ни смо баш то ли ко број ни, а кад до бра но 
ис кр ва ре, та да ће мо им до не ти је ди ну бла же ну ве ру све те Рим ске цр кве. 
Ја ве ру јем у ову прет по став ку, јер кад се код ка то ли ка жа лим због уби
ста ва, тад ау то мат ски кре ће огор че ње на звер ства Ту ра ка. А кад им 
скре нем па жњу на чи ње ни цу да су у Ју го сла ви ји Тур ци и ов де жи ве ли 

599 Па сци.
600 Не и ден ти фи ко ва но ме сто.
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и да ни су пра ви ли ни ка кве ис па де, јер су по сто ја ле вла сти ко је та ко 
сум њи вим по је дин ци ма ни ка кво оруж је ни су да ва ли у те њи хо ве зли
ко вач ке ру ке, на ово су ми оста ја ли ду жни од го во ра.

Игра Цр не Ин тер на ци о на ле601 је ја сна.
Ако би до шло до ра та из ме ђу Не мач ке и Тур ске, та да ће ова фа на

ти зо ва на тур ска ру ља по ста ти је дан ислам скоко му ни стич ки, или да 
се бо ље из ра зим, је дан ре ли ги о зноко му ни стич ки мон струм бо сан ских 
бр да и шу ма. И та да ће Нем ци мо ра ти да уви де сво ју гре шку. За си гур
но да не же лим ни ка кав но ви рат, јер сам уве рен у нео п ход ност бр зе 
ли кви да ци је ру ског бољ ше ви зма, с об зи ром на то да ће мо ина че сви 
не ста ти у ам би су, али због ових ја ни ча ра ту и та мо из ме не из би ја и 
једна су прот на тај на же ља.

Они се већ јед ном мо ра ју на у чи ти па ме ти. Ни ко још ни је за у здао 
ова го ве да. Сво је вре ме но их је Тур ска као пра во вер не ми ло ва ла, Ау стро 
Угар ска гла ди ла, Ју го сла ви ју уоп ште не ће мо ни по ми ња ти (Спа хо,602 
Спа хо, Спа хо!). А са да су по ста ли „нај леп ше цве ће” Хр ват ства, ко ји 
уби ја ју, а ако се про ме ни по ли тич ка си ту а ци ја, они ће и сво је нај но
ви је за штит ни ке од ве сти на ги љо ти ну.

Ви дим да сам вас ису ви ше пре о ку пи рао овим мо јим пи смом. Чини 
ми се да са ва ма – у Збо ру – за јед но се дим и раз го ва рам о на шем ја ду.

Дру го ви, при ти скам вас, да учи ни те шта год да зна те, мо ли те, 
ку ми те у име одој ча ди и још не ро ђе не де це, да Нем ци ове пљач ка шке 
бан де рас те ра ју. Јер, оно што Тур ци чи не и што ће још чи ни ти, спа да 
у лу дач ку ко шу љу или пред стре љач ки строј.

Од Ту зле до Звор ни ка, уз дуж глав ног пу та, ви ше не ма ни јед ног 
срп ског на се ља. Али Ха џи Ефен дић603 ор га ни зу је цео округ, он тре ба 
да по ста не ко ман дант ди ви зи је. По сву да мар ши ра ју ње го ви кр во жед ни 
пси. Де луј те бр зо, дру го ви, ра ди се о људ ским жи во ти ма, ко ји ће оти ћи 
или на дру ги свет или ће пре ћи цр ве ни ма. Про чи тај те мол бе ни спис из 
По жар ни це. У стал ном стра ху жи вим да ће ми у ку ћу упа сти не ко из 
По жар ни це или из Ча кло ви ца604 ка ко би ми ја вио оно нај стра шни је.

При ти сло је. Крај ње је хит но. На дам се по зи тив ном од го во ру.

601 Ри мо ка то лич ка цр ква.
602 Мех мед Спа хо, пред сед ник Ју го сло вен ске му сли ман ске ор га ни за ци је и 

ми ни стар у вла да ма Кра ље ви не Ју го сла ви је.
603 Му ха мед Ха џи е фен дић.
604 Ча кло ви ћи.
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Не би би ло до вољ но са мо раз о ру жа ње ле ги је, јер су се ла пу на 
оруж ја, Нем ци за сва ки слу чај пљач ка ња, под ме та ња по жа ра и уби ства 
мо ра ју да ти мо гућ ност дра кон ских ре пре са ли ја. Са мо та да се мо же 
ра чу на ти на успех. – У Са ра је ву су Нем ци раз о ру жа ли уста ше и узе ли 
та о це без ика квог об зи ра на ве ро и спо вест.
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Бр. 115

ИЗ ЈА ВА ДРА ГЕ МИ ЛЕН КО ВИ ЋА ДА ТА 13. АПРИ ЛА 1942. У ТУ ЗЛИ, 
ПРЕ ЖИ ВЕО ЈЕ ПО КОЉ СТА НОВ НИ КА СЕ ЛА ЈЕ ГИН ЛУГ, КО ЈИ ЈЕ 
ИЗ ВР ШИ ЛА ХА ЏИ Е ФЕН ДИ ЋЕ ВА ЛЕ ГИ ЈА ДВА ДА НА РА НИ ЈЕ.605

Пре пис!

За Град ску ко ман дан ту ру
Ту зла. 

Из ја ва Ми лен ко вић Дра ге – Из бе гли це из Је гин – Лу га.

11. 4. 1942 Хаџиефендићeва ле ги ја је до шла из Туп ко ви ћа и за па
ли ла се ло Је гинЛу г. Ле ги о на ри су љу ди ма у се лу са оп шти ли да тре ба 
да по ђу са њи ма ка ко би бра ни ли до ли ну Спре че. „Ви узми те се ки ре, 
а ми ће мо пу шка ма.” Сви му шкар ци из се ла су до шли. За тим су ле ги
о на ри све љу де по ста ви ли у је дан ред и све стре ља ли са два ми тра ље
за. На кон ово га су оку пи ли све же не и на исти на чин их стре ља ли. На 
кра ју су и де цу са ку пи ли и стре ља ли ми тра ље зом.

Уби ли су нај ма ње 250–300 му шка ра ца, же на и де це. Чи та ве по ро
ди це су за тр те, па та ко на при мер из по ро ди ца:
Та дић  60 ли ца, му шка ра ца, же на и де це,
Јо ва но вић  око 150 ли ца чла но ва по ро ди це
То мић око 30 ли ца
Мар ко вић око 30 ли ца
Те шић око 9 ли ца
Илић  1 ли це
Ви до вић, не ко ли ко ли ца, итд.

У по ро ди ца ма Мир ко вић, Ка дрић, Те шић 4 ли ца, итд.

Мо же се ре ћи да је око 300 му шка ра ца, же на и де це уби је но. Чи
та ве ве ли ке по ро ди це су уни ште не. Оста так ста нов ни штва се спа сио 
у згра ди оп шти не, ода кле су их жан дар ми од ве ли за Ту злу. На пу ту ка 
Ту зли, у се лу Ду бра ве му сли ман ске, њих су још јед ном на па ли му ха

605 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 281.
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ме дан ски се ља циле ги о на ри и, иа ко су ту би ли жан дар ми, 4 му шкар ца 
су од ве де на и не ста ла. То су: Пет ко Илић (стар 37 го ди на), Бо жо Са вић 
(стар 60 го ди на), Јо ван Ко јић (стар 57 го ди на) и Мар ко То мић (стар 50 
го ди на). Оста ле су хте ли још на пу ту кроз се ло да уби ју, али по што су 
же не пла ка ле а жан дар ме ри ја се су прот ста ви ла, пу сти ли су нас.

Се ло је опљач ка но, сто ка је оте ра на, не до ста ју и хра на и по кућ ство. 
Опљач ка но је од не то у му сли ман ско се ло Ву ко ви је и та оп шти на је све 
за др жа ла за се бе.

Ми лен ко вић Дра го.

При сут ни рад ни ци из руд ни ка угља Кре ка, из истог 
се ла у ко ме су ове по ро ди це уби је не.

Та дић Рат ко и Ми лен ко вић Пе тар
13. IV. 1942.606

Ту зла.

До да так.

То ком спро во ђе ња остат ка же на и де це, ко ји су би ли го ли и бо си, 
њих су ле ги о на ри још јед ном на па ли у се лу Ду бра ве му сли ман ске и 
хте ли су све да их уби ју. Псо ва ли су срп ску мај ку, а че ти ри му шкар ца 
чи ја сам име на већ на вео, из дво је ни су из ко ло не, од ве де ни су и си гур
но су уби је ни. Са крио сам се из ме ђу же на и де це те сам се та ко не при
ме ћен спа сио. По сле то га су све же не ис пре тре са ли и ко ја је код се бе 
има ла не што нов ца, но вац јој је био опљач кан. С об зи ром на то да ни је 
би ло пу но нов ца, они су од у зи ма ли ко ма де оде ће и ства ри ко је су по
не ле са со бом, и ба ца ли их у бла то.

И та ко смо про шли. Ре кли смо да нас вла сти ша љу, но они су псо
ва ли власт и оне ко ји су нас по сла ли, али и оне код ко јих иде мо.

У се лу су уби је на и де ца од го ди ну да на.
У се лу је би ла јед на жан дар ме риј ска па тро ла од 12 љу ди, али је 

она би ла ису ви ше сла ба про тив те си ле.

Ми лен ко вић Дра го.

606 Ру ко пи сна за бе ле шка.
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Бр. 116

ИЗ ЈА ВА ИЛИЋ СТО ЈА НА ИЗ СЕ ЛА ЈЕ ГИН ЛУГ 16. АПРИ ЛА 1942. 
О УБИ ЈА ЊУ СВИХ СТА НОВ НИ КА И ПОТ ПУ НОМ УНИ ШТЕ ЊУ 
СЕ ЛА 11. АПРИ ЛА 1942. ОД МУ СЛИ МАН СКИХ ЛЕ ГИ О НА РА.607

П р е п и с.

Илић Сто јан, рад ник у
руд ни ку угља, Кре ка.
ро ђен у Ти ње,608 оп.[ш тина] Жи ви ни це.

Го ре по ме ну ти је да нас из ја вио сле де ће:

Оже њен сам из се ла Је гин Луг, имам 4 де це и же ну.
Тре ћег да на (13. апри ла 1942) на кон по чи ње ног уби ја ња и пљач ка

ња у Је гин Лу гу, а ко је су из вр ши ли на о ру жа ни му ха ме дан ски ле ги о
на ри, обу као сам се у оде ћу, ко ју но се ри мо ка то лич ки се ља ци и оти шао 
сам у Је гин Луг да бих се мо гао уве ри ти да ли је ико остао у жи во ту од 
по ро ди це мо је же не, ко ја по ти че из по ро ди це Та дић.

Ка да сам сти гао та мо, це ле го ми ле ле ше ва су ле жа ле на иви ци 
шу ме. Ту су би ле же не, де ца и му шкар ци. Ле ше ви ни су би ли по ко па ни. 
Би ло је мно го па са ко ји су от ки да ли ко ма де са ле ше ва.

Це ло се ло је би ло опљач ка но, ку ће пра зне и све је би ло од ву че но. 
Чак су и про зор ски ра мо ви са ку ћа би ли из ва ђе ни, бла га уни ште на а 
гво зде ни де ло ви од не ти. Оста ли су са мо пра зни зи до ви да та мо сто је. 
Шта ле и жит ни ам ба ри пра зни, сто ка оте ра на или за кла на. Се ло пот
пу но опу сто ше но и раз ру ше но. Осим три ку ће, ко је су би ле спа ље не 
(по ро ди це Не ђе Мар ја но ви ћа), оста ле су још ста ја ле.

По ро ди ца мо је сна је има ла је сле де ће:
28 ко ма да сви ња
7 ко ма да сто ке
5 ко ма да ко ња
око 30 ко ма да раз не жи ви не

607 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 362.
608 Ти ња.
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10 квин та ла ку ку ру зног бра шна
10 квин та ла кром пи ра
60 кг пше нич ног бра шна
180 кг гра ха
20 кг сла ни не
10 кг ма сти

осим го ре на ве де ног, цео ин вен тар за стам бе ну ку ћу.

Сто ка је оте ра на у му ха ме дан ско се ло Ву ко ви је и још ра зна дру га 
се ла у окру гу Звор ник. (Су хо по ље) итд.

16. IV. 942. 
Ту зла.609

609 Ру ко пи сна за бе ле шка.
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Бр. 117

ИЗ ЈА ВА ПЕ ТРА МЕ КИ ЋА ИЗ СЕ ЛА РА ЈИН ЦИ, ОП ШТИ НА КА
ЛЕ СИ ЈА 14. АПРИ ЛА 1942, КО ЈИ ЈЕ ПРЕ ЖИ ВЕО УБИ ЈА ЊЕ СВИХ 
СТА НОВ НИ КА СЕ ЛА ОД МУ СЛИ МАН СКЕ ЛЕ ГИ ЈЕ 14. АПРИ ЛА 
1942.610

Пе тар Ме кић из се ла Из ве штај из Ту зле611

Ра јин ци оп шти на Ка ле си ја
III пре ве сти 18. 6. 42.612

До ла зи и из ја вљу је сле де ће:

У уто рак на 14. IV. 42. око 12 са ти до шли су у мо је се ло ле ги о на ри 
Тур ци на о ру жа ни ис те ра ли сав на род, же не, де цу, љу де из ку ћа, и ре
кли су нам да по ла зи мо, и да ће нас спро ве сти у Ту злу. 

Кад смо иза шли сви из ку ћа до по то ка Ме ђа ши. Он да су нас по
стро ји ли у ре до ве и иза на ших ле ђа осу ли су ми тра ље ску ва тру. Ка ко 
су пу ца ли, она ко су ре до ви љу ди па да ли јед ни на дру ге, чи та ве ка ма ре 
љу ди, же на и дје це. 

Ја сам од мах чим је по че ла паљ ба пао на зе мљу, и та ко сам ра њен 
са мо у но гу. По ме ни су па ле чи та ве ка ма ре мр твих. Кад су све по би ли, 
они су оти шли у на ше се ло да пљач ка ју, а ја сам се, кад су раз бој ни ци 
оти шли из ву као по ла ко и опре зно ис под мр твих и по чео тра жи ти да 
ни је оста ло што жи во. И на шао све га 3 ма ле де це. И то јед но сво је ди
је те од 9. год му шко, те шко ра ње но у ле ђа, и још 2 дје це и то 1 од 14 год. 
ра ње но у но гу (Ми ло ра да Ми ја то ви ћа), и 1 од 8 год. не ра ње но Ми тра 
Ми ја то ви ћа. Ја сам чи та ву ноћ на сне гу и ки ши крио се у шу ми са дје
цом, и дру ги дан у сре ду 15. IV. до шао у Ту злу. 

Је ди ни ја и ово 3 дје це оста ло је од чи та вог се ла. Се ло има 30 ку ћа. 
у сва кој ку ћи би ло је 10–15 че ља ди. Пре ма то ме по би је но је 300–400 
особа.

610 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 408, ори ги нал на срп ском, ру ко пи сно, ла ти ни цом; АВ, Ф. 562, 
3.1.1.2, 407, ко пи ја пре ве де на на не мач ки. Из ја ву је за бе ле жио Об рад Ми ћић из Ту зле.

611 Ру ко пи сно: Be richt aus Tu zla. 
612 Ру ко пи сна за бе ле шка об ра ђи ва ча у уста но ви BdS: оде ље ње ко је об ра ђу је, 

K III, и на лог да се пре ве де. На не мач ком пре во ду озна ка ре фе ра та, К III, и да тум пре
во да, 25. 4. 1942.
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Би ло је у се лу и хрв.[ат ских] вој ни ка, али се ни су од у пр ли овим 
раз бој ни ци ма. Мо је ди је те на ла зи се са још 1 дје те том у Болн.[ици] у 
Ту зли.

Ди је те ми је те шко ра ње но и сум њам да ће оста ти у жи во ту. Уби ли 
су ми же ну и тро је дје це, са мо је оно че твр то оста ло (Ду шан) и сум њам 
да ће оста ти у жи во ту.

16. IV. 42.
Пе тар Ме кић те жак
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Бр. 118

ИЗ ЈА ВА ПЕ ТРА МЕ КИ ЋА ИЗ РА ЈИ НА ЦА 16. АПРИ ЛА 1942. У 
ТУ ЗЛИ, КО ЈИ ЈЕ ПРЕ ЖИ ВЕО УБИ ЈА ЊЕ СТА НОВ НИ КА СЕ ЛА ОД 
МУ СЛИ МАН СКЕ ЛЕ ГИ ЈЕ ДВА ДА НА РА НИ ЈЕ.613

III  16. IV. 42614

П Р Е П И С!

За
Град ску ко ман дан ту ру 

Ту зла.

Из ја ва Пе тра Ме ки ћа из Ра ји на ца, оп шти на Ка ле си ја.

Име но ва ни је до шао и из ја вио ми сле де ће:

У уто рак 14. 4. 1942, око 12 са ти, у мо ју оп шти ну су до шли тур ски 
на о ру жа ни ле ги о на ри, сав на род су ис те ра ли из ку ћа, же не, де цу и му
шкар це под јед на ко, и ре кли нам да их има мо пра ти ти јер хо ће да нас 
од ве ду у Ту злу.

Ка да смо иза шли из ку ћа, од ве ли су нас до по то ка Ме да ши,615 тамо 
су нас по ста ви ли у ред и иза на ших ле ђа су пу ца ли из ми тра ље за на 
по ста вље не ре до ве. Док су та ко пу ца ли, ве ли ки број же на, де це и му
шка ра ца је па дао. Кад је по че ло пу ца ње, пао сам на зе мљу, те сам та ко 
био ра њен са мо у сто па ло. На ме не је па да ла го ми ла ле ше ва. По што су 
ле ги о на ри ми сли ли да смо сви мр тви, оти шли су у на ше се ло да пљач
ка ју. Ка да су ови бан ди ти оти шли, још сам не ко вре ме ле жао на зе мљи 
а за тим сам се по ла ко по ди гао и па жљи во сам ишао из ме ђу ле ше ва тра
же ћи да ли је још не ко остао у жи во ту. Укуп но сам про на шао тро је 
де це и то јед но ко је је би ло мо је, ста ро сти од 9 го ди на, ко је је би ло 
те шко ра ње но у ле ђа и још дво је ту ђе де це. Јед но од њих ста ро сти 14 
го ди на ра ње но у сто па ло. Оно при па да Ми ло ра ду Ми ја то ви ћу. Дру го 
де те ни је би ло ра ње но и при па да Ми тру Ми ја то ви ћу. Са ово тро је деце 

613 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 353.
614 Ру ко пи сна за бе ле шка.
615 Ме ђа ши.
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сам се це лу ноћ скри вао у шу ми, по сне гу и ки ши. Сле де ћег да на, у 
сре ду, 15./4. 42 до шао сам у Ту злу. 

Ја и ово тро је де це смо је ди ни пре жи ве ли из це лог се ла. Се ло је 
има ло 30 ку ћа, у сва кој ку ћи је жи ве ло око 10–15 љу ди. Мо же се прет
по ста ви ти да је 300–400 љу ди би ло уби је но. У се лу су би ли и хр ват ски 
вој ни ци, но ипак они ни су спре ча ва ли ле ги о на ре у овом уби ја њу.

Мо је те шко ра ње но де те, ко је ће је два пре жи ве ти ово озбиљ но ра
ња ва ње, као и дру го лак ше ра ње но де те Ми ло ра да Ми ја то ви ћа сме стио 
сам у вој ну бол ни цу у Ту зли.

Ме ни су уби је ни же на и тро је де це.
Ка да сам ју че до шао у вој ну бол ни цу са тро је де це, је дан ра ње ни 

тур ски ле ги о нар ми је ре као: „Ако са мо оста неш у жи во ту, чим оздра
вим већ ћу те ја на ћи.” Та ко ђе ми је опсо вао мај ку.

Тузла, 16. април 1942. Пе тар Ме кић,
 се љак из Ра ји на ца
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Бр. 119

ГРУ ПА СР БА ИЗ ПО ЖАР НИ ЦЕ, КО ЈА СЕ ДО МО ГЛА ТУ ЗЛЕ, УПУ
ЋУ ЈЕ 16. АПРИ ЛА 1942. МОЛ БУ НЕ МАЧ КОЈ ГРАД СКОЈ КО МАН
ДАН ТУ РИ ДА ВЕР МАХТ СПА СИ ЊИ ХО ВО И ОКОЛ НА СРП СКА 
СЕ ЛА ОД МУ СЛИ МАН СКЕ ЛЕ ГИ ЈЕ КО ЈА ЈЕ ИЗ ВР ШИ ЛА ПО КОЉ 
У СУ СЕД НИМ СЕ ЛИ МА.616 

16. IV. 42617

ПРЕ ПИС!

Зa Не мач ку град ску ко ман дан ту ру
Ту зла.

Ми, се ља ци из срп ско – пра во слав ног ме ста По жар ни це у бли зи
ни Ту зле, пот пу но смо без за шти те и пре да ти смо са мо во љи и на си љу 
на о ру жа них тур ских ле ги о на ра из Гор ње Ту зле, Ву ко ви ја и окол них 
се ла.

Нај по ни зни је мо ли мо не мач ки Вер махт да за шти ти нас, као и дру
га окол на срп ска се ла. На о ру жа ни му ха ме дан ски ле ги о на ри нам стал но 
пре те ка ко ће мо би ти сви уби је ни. Ни до ју тра не мо же мо би ти си гур
ни за жи во те на ших по ро ди ца. Сви смо ми оста ли код сво јих ку ћа, као 
мир ни љу ди и ни је дан од нас ни је код уста ни ка у шу ми.

По ко ља је већ де ли мич но би ло у се лу По жар ни ца и окол ним се ли
ма, као у Ко ли ми ру [Колимеру], Цви ље ви ни, По тра жу и Ко њи ко ви ћима 
да на 8. 2, 8. 3. и 1. 4. 1942. го ди не.

Се ло Ко ли мер је пот пу но опљач ка но и спа ље но. Оно што је оста ло 
у жи во ту, мо ра ло је по бе ћи у пла ни ну Ма је ви цу, а оста ли код нас.

У ова три слу ча ја уби је но је от при ли ке 70 до 80 же на, де це и му
шка ра ца, а имо ви на је у сва ова че ти ри се ла опљач ка на. Са да се по 
окол ним срп ским ме сти ма де ша ва ју ма сов на уби ја ња, на ма се стал но 
пре ти, из бе гли це до ла зе у на ше ме сто и при ча ју о ужа си ма; та ко ми 
тач но зна мо да и нас сва ког са та оче ку је иста суд би на и уби ство на ших 
по ро ди ца.

616 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 356.
617 Ру ко пи сна за бе ле шка.
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Због то га што не ма мо ни ко га ко ме би смо се мо гли обра ти ти, то 
се ми у сво је име као и у име на ших же на и де це обра ћа мо не мач ком 
Вер мах ту, ко ји се увек бо ри за пра вед ност и исти ну, а обра ћа мо се са 
по ни зном мол бом да нас узме у за шти ту од ужа сне смр ти ко ју нам ови 
бан ди ти спре ма ју.

Мо ли мо за хит ну по моћ, јер ће мо жда за 2–3 да на све би ти ису ви ше 
ка сно.

Те шком му ком смо се про би ја ли кроз шу му ка ко би смо мо гли да 
уру чи мо на шу мол бу.

Бо га мо ли мо за дуг жи вот Фи ре ра и за по бе ду не мач ког оруж ја 
те са мо од њих мо же мо оче ки ва ти спас и хит ну по моћ.

Ро до љуб Јо ва но вић (ста ре ши на се ла)
Бо жо Јо ва но вић, Пе ро Јо ва но вић, Родољуб Јовановић
Рат ко Јо ва но вић, Јо во Ив ко вић, Божо Јовановић
Јо во Јо ви чић и дру ги Јово Ивковић
 Ристо Јовановић
Сво је руч ни пот пи си. Ратко Ивковић
 Перо Јовановић
16. IV. 1942. Ристо Ивановић
 Спасоја Косановић
Ту зла618

618 Ру ко пи сна за бе ле шка.
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Бр. 120

ИЗ ВЕ ШТАЈ О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ СР БА У СЕ ЛУ КО ЛИ МЕР И 
ДРУ ГИМ СРП СКИМ СЕ ЛИ МА ОКО ТУ ЗЛЕ 8. МАР ТА 1942, ОД 
СТРА НЕ ХА ЏИ Е ФЕН ДИ ЋЕ ВЕ ЛЕ ГИ ЈЕ.619

20. IV 42620

Пре пис

Из ве штај из се ла
Ко ли мер.

Ко ли мер је јед но ме сто у бли зи ни По жар ни це, 7 ки ло ме та ра од 
Ту зле пре ма ис то ку. 8. III. 1942 сти гли су ле ги о на ри Му ха ме да Ха џи
е фен ди ћа са на о ру жа ним му ха ме дан ци ма, ја чи не 300 до 400 љу ди, из 
се ла Се љу бле,621 ко је се на ла зи у бли зи ни По жар ни це и Ко ли ме ра.

Пр во су упа ли у ку ћу Или је То ро ма но ви ћа (38 го ди на). Он је за по
слен у угље но ко пу Кре ка. Уби ли су ње га као и ње го вог бра та Јо ву, 35 
го ди на, и ње го вог стри ца Ми ку (50 го ди на), же на ње го вог стри ца Мике 
би ла је те шко ра ње на. На кон то га оти шли су у се ло По трас622 и у јед ној 
ку ћи уби ли 2 му шкар ца Ику То си ћа и Пе тра Се ко ли ћа. На по врат ку 
су по но во про шли кроз се ло Ко ли мер и у ку ћи Ми ке Ва си ље ви ћа за те
кли су че тво ро де це те су их све уби ли. То су би ле 3 де вој чи це и 1 де чак. 
Сва де ца су би ла уз ра ста од око 10 го ди на. Са ма ку ћа је у пот пу но сти 
би ла опљач ка на. У истом се лу они су још упа ли у ку ће Га је Ја њи ћа. За
тим, Бо шка Ја њи ћа, Ми хај ла Ја њи ћа, Ла ке Ла ки ћа и Ду ша на Ли ки ћа 
те су све ку ће опљач ка ли. Ка сни је су опљач ка ли ку ћу То до ра Си ми ћа, 
а опљач ка ли су и оте ра ли сву сто ку. Да ље су опљач ка ли ку ћу Ми тра 
Мак си мо ви ћа и уби ли му же ну. За тим су још упа ли у ку ћу Јо ве Ми хај
ло ви ћа, уби ли га и опљач ка ли му ку ћу. У свом по хо ду да ље су опљач
ка ли ку ћу Ра да Те ши ћа, а ње го ву же ну су те шко ра ни ли. На кон овог 
де ла, за кла ли су му две ов це и у овој ку ћи их спре ми ли за ру чак. У ку ћи 

619 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 387–388. 
620 Ру ко пи сна озна ка да ту ма.
621 Се љу бље.
622 По траш.
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Јо ве Ђу ви ћа по тр га ли су же на ма из ку ће оде ћу са те ла, на кон што су 
прет ход но це лу ку ћу опљач ка ли. У ку ћи То со623 Па ји ћа, ко ји је уби јен 
при ли ком јед ног њи хо вог ра ни јег по хо да (8. II. 1942), по но во су упа ли 
у ње го ву ку ћу и пот пу но је опљач ка ли.

У се лу Ко ли мер и су сед ном се лу По тра се,624 они су укуп но уби ли 
6 му шка ра ца, јед ну же ну и че тво ро де це од 8 до 10 го ди на. Са мо се ло 
Ко ли мер је пот пу но опљач ка но а сто ка је са њи ма оте ра на. Због овог 
пљач ка ња, се ља ци ви ше не ма ју шта да је ду. Исто вре ме но због то га што 
им је оте ра на сто ка и што им је опљач ка на се мен ска ро ба, они ви ше 
ни су у ста њу да из вр ше про лећ ну се тву. У су сед ном се лу, По сар ни ца,625 
ова ми ли ци ја је тог да на (8. 3. 42.) уби ла 5 му шка ра ца и дво је де це. Осим 
то га, они су из се ла По сар ни ца626 и Ко ли мер од ве ли мно го му шка ра ца 
ста ро сти из ме ђу 14 и 70 го ди не, и не зна се где се они на ла зе. У Ту зли 
ко ла ју гла си не да се пла ни ра да се овој ми ли ци ји пре да још ба та љо на. 
Од ка кве ће ко ри сти они би ти за за шти ту ста нов ни штва ла ко се мо же 
спо зна ти на осно ву ових опи са.

За тач ност
Л. Пај ниг627

20. IV. 42.

623 Toшо.
624 По траш.
625 По жар ни ца.
626 Исто.
627 L. Pe i nigg.
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КО СТИЋ ДО СТА ВЉА ССКА ПЕ ТА НУ 25. АПРИ ЛА 1942. ИЗ ВЕ ШТА
ЈЕ И ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ О ЗВЕР СТВИ МА УСТА ША У ХР ВАТ СКОЈ.628 

Бе о град, 25. април 1942.

Ве о ма ува же ни го спо ди не ССка пе та не!629 

Имам част да Вам у при ло гу по ша љем по дат ке о звер стви ма уста
ша у Хр ват ској ко је сам у овом крат ком вре мен ском пе ри о ду мо гао да 
при ку пим.

По себ но Вам скре ћем па жњу на два срп ска из ве шта ја, ко ја су ја ко 
ва жна, а ко ја због крат ког вре ме на ни смо мо гли да пре ве де мо.

Би ћу сло бо дан да Вам сле де ћих да на по ша љем и дру ге из ве шта је 
у ве зи са овим пи та њем.

Уз то при ла жем и 10 фо то гра фи ја ко је сам ус пео да до би јем.
Ја Вас мо лим, го спо ди не ССка пе та не, да и овом при ли ком при

ми те из ра зе мог нај ду бљег по што ва ња.

Ко стић с. р.630

При ло зи:
8 из ве шта ја III A ппр. Ен гел ман631

10 фо то гра фи ја632

628 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 409.
629 Шеф III оде ље ња уста но ве BdS ССка пе тан (Ha uptsturmführer) Ханс Рек сај зен.
630 Ау тор до ку мен та је ве ро ват но Бо шко Ко стић, лич ни се кре тар Ди ми три ја 

Љо ти ћа и са рад ник уста но ве За по вед ни ка по ли ци је у Ср би ји (BdS); ви де ти и: С. Ц. 
Ћир ко вић, Ко је ко у Не ди ће вој Ср би ји, 271–278. 

631 Oзнака ре фе ра та III A и пот пис ње го вог ру ко во ди о ца SSUn ter sturmführerа 
(ССпот по руч ник) En gel man na. Сле де не чи тљи ве бе ле шке и да тум 25. 4. 42.

632 Ру ко пи сна за бе ле шка.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ И МУ ЧЕ ЊУ СРП СКИХ СТА
НОВ НИ КА У СЕ ЛИ МА ДУЖ ДРИ НЕ ПРИ БЕК СТВУ У СР БИ ЈУ, ОД 
УСТА ША И МУ СЛИ МА НА У АПРИ ЛУ 1942.633

Из.[вор] Ко стић, 25. 4. 42634

Те рор Хр ва та

5. 4. 1942, ка да су се Нем ци по ву кли из се ла Дри ња ча, до шле су 
уста ше за јед но са му сли ма ни ма у се ло и исто га да на су за кла ли Са вић 
Стан ка из се ла Ле шња. Ње га је за клао син Ибре Хе де мо ви ћа, ро дом из 
Ко си ро ва.

У шу ми пре ко Дри не, код се ла Чи тлук, уста ше су си ло ва ле три 
же не из ку ће Осто ји ћа из Дри ња че.

Пре ко Дри не, код се ла Бу ди шић, си ло ва ње је из вр ше но на та кав 
на чин да се мо гло ви де ти са де сне оба ле пре ко пу та.

5. 4. ове го ди не, уста ше ко је су код Звор ни ка има ле стра жу на мо
сту, про др ле су у Дри ња чу и по че ли су да пљач ка ју Ср бе. Овом при
ли ком су јав но си ло ва ли ви ше же на и де во ја ка.

8. 4. ове го ди не, уста ше су сти гле у се ло По ком.635 При ли ком мар ша 
кроз срп ска на се ља, они су иста за па ли ли.

Пре ма на во ди ма из бе гли ца, уста ше су у Вла се ни ци по би ли све 
Ср бе.

9. 4. 1942 уста ше су у се лу По лом ухва ти ле јед ну Срп ки њу, исту су 
му чи ли, обе ру ке и но ге су јој од се кли а за тим су јој ра се кли те ло.

Уста ше па ле сва срп ска се ла ре дом, та ко да се у но ћи од 8. на 9. 
април ове го ди не пре ко Дри не мо гао ви де ти огро ман по жар, ко ји се 
ди зао ви со ко из над бр да По лом у се лу Кра вић.636

9. 4. 1942 уста ше су код Гра бо ви це, на пре ла зу пре ко Дри не, хва тали 
же не и де цу, уби ја ли их и ба ца ли у Дри ну. Та ко је око 50 љу ди из гу било 
жи вот. Исто то се де ша ва ло и код Дри ња че на Дри ни, где је та ко ђе око 
50 љу ди из гу би ло жи вот.

633 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 410.
634 Ру ко пи сна за бе ле шка.
635 По лом.
636 Кра ви ца.
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9. 4. 1942 је дан уста шки од ред је за јед но са му сли ма ни ма до шао до 
ме ста Бје ло вац у Бо сни ко је се на ла зи у ви си ни на се ља Гра бо ви ца у 
Ср би ји. На Дри ни је би ло око 30 же на и де це, ко ји су хте ли да се пре ба
це у Ср би ју, а ко ји су од стра не уста ша би ли за кла ни и ба че ни у Дри ну.

На пу ту од Бје лов ца пре ма Те га ру,637 још је ве ћи број же на и де це 
по би јен и ба чен у Дри ну.

8. апри ла 1942 уста ше и му сли ма ни су око 14 са ти про др ли до Дри
ња че, у от при ли ке 18h до шли су код се ла Узов ни ца, где су на оба ли 
Дри не за кла ли око 30 же на и де це.

9. и 10. апри ла ове го ди не, уста ше су на Дри ни на су прот се ла Три
шић,638 округ Ја дар ски, за кла ли 5 углед них Ср ба из око ли не.

10. 4. 1942 уста ше су код се ла Бје ло вац по би ли мно ге же не и де цу 
и ба ци ли их у Дри ну.

Уста ше по себ но му че де вој ке и ма ле де вој чи це, при че му их си
лу ју, уна ка зе но жем а за тим их обе се о др во.

11. 4. 1942 јед на же на је, док је уз бу ђе на пред уста ша ма бе жа ла и 
пре ко Дри не са сво је пе то ро де це, ба ци ла сво је 6ме сеч но де те у Дри ну, 
док је њој ус пе ло да се са пре о ста ло че тво ро де це ода тле спа си.

637 Те га ре.
638 Тр шић.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ЗА ТВА РА ЊУ СР БА ИЗ ОКО ЛИ НЕ БИ ЈЕ ЉИ НЕ У ЈА
НУ А РУ 1942. И О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ СР БА У СРЕ ЗУ БО САН
СКА КРУ ПА.639 

Из.[вор] Ко стић, 25. 4. 42640

И З В Е Ш Т А Ј
о до га ђа ји ма у Хр ват ској 1942 /ме сец ја ну ар/.

26 и 27 ја ну а ра 1942 у Окру жни суд у Би је љи ни до ве де но је 300 
Ср ба из се ла Обар ска, Бат ко вић, Сви ња ре вац, Гор ња и Дол ња Пи ли ца, 
При је шни ца и Ба ва тун.641 Ухап ше ни су се мо ра ли сву ћи те су бо со но ги 
за тво ре ни у за тво ре са бе тон ским по дом. С об зи ром на то да је прет
ход но бе тон обил но по ли вен во дом, са свим је схва тљи во да су љу ди ма 
сто па ла про мр зла.

Ско ро све ста нов ни ке гра да Бо сан ска Кру па, уста ше су из ма са
кри ра ле на нај о крут ни ји на чин. У спе ци јал но при пре мље не ја ме у 
бли зи ни За ду жби не кра ља Алек сан дра, ба ца ни су по лу мр тви Ср би 
на кон што су прет ход но би ли ис по вре ђи ва ни но же ви ма, мо ти ка ма, 
са та ра ма и дру гим ору ђем. Спа си ло се нај ви ше око 100 же на и де це и 
12 му шка ра ца, ко ји су по бе гли за Ср би ју.

У Збо ри шту, срез Бо сан ска Кру па, по ги ну ло је ско ро це ло куп но 
му шко ста нов ни штво. Же не и де ца су за ту че ни мо ти ка ма, но же ви ма 
и ба ти на ма. И на кон три да на по сле по ко ља, још су се мо гле на ћи же не 
и де ца ка ко уна о ко ло ле же пре се че них вра то ва али још у жи во ту, јер 
су им ду шни ци оста ја ли не по вре ђе ни. Цр ква је спа ље на, она је би ла 
пу на же на и де це ко ји су ов де по тра жи ли уто чи ште.

Оче ви ци су у се лу Ча гли ца ви де ли ка ко у ја ме у зе мљи ба ца ју још 
жи ву де цу, ко ју су за си па ли ка ме њем, а да ље су по ред пу та ви ђа ли у 
пе ле не за мо та ну де цу од се че не гла ве. Ви ђа ла су се и де ца на би је на на 
ко лац.

Од 35.000 Ср ба из сре за Бо сан ска Кру па, до са да је уби је но 15.000.
Ово су са мо по је ди ни при ме ри не људ ског на си ља хр ват ских усташа.

639 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 411.
640 Ру ко пи сна за бе ле шка.
641 Ба ла тун.
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ИЗ ЈА ВА СРЕЋ КА ЖИ ВА НО ВИ ЋА ИЗ РЕ ПОВ ЦА, ОП ШТИ НА БРА
ТУ НАЦ ДА ТА 11. АПРИ ЛА 1942. О УСТА ШКОМ МА СОВ НОМ УБИ
ЈА ЊУ СР БА НА РЕ ЦИ ДРИ НИ.642

Из.[вор] Ко стић, 25. 4. 42643

ИЗ ЈА ВА

Срећ ка Жи ва но ви ћа, се ља ка из Ре пов ца, оп шти на Бра ту нац, срез 
Сре бре ни ца, Бо сна, ста рог 39 го ди на, Ср би на, ко ји је 11. апри ла 1942 
у се лу Ба чев ци из ја вио:

8. апри ла ра ши ри ле су се гла си не о упа ду уста ша, ко је су би ле 
осна же не пуц ња вом и по жа ром у ко јем је не ста ло се ло Кра ви це.644

У па ни ци су на ши се ља ни по бе гли на оба лу Дри не. Пр во је тре
ба ло да бу ду пре ба че не же не и де ца и сто ка, а на кра ју ми, му шкар ци.

9. овог ме се ца, око 14 са ти, на ме сту пре ла ска по ја вио се је дан ка
ми он са око 30 на о ру жа них му шка ра ца об у че них у цр но. Та да се на оба
ли на ла зи ло око 80 же на, де це и ста ра ца, пот пу но не на о ру жа них, на 
ко је су љу ди из ау та по че ли да пу ца ју, без об зи ра што су то же не и де ца 
и без об зи ра на то што смо по ди гли ру ке на пре да ју. У ме ђу вре ме ну су 
до шла још два ка ми о на са му шкар ци ма об у че ним у цр но, ко ји су се 
при кљу чи ли пуц ња ви. Кад сам ви део уби ја ње же на и де це, са крио сам 
се у ши праж је на оба ли. На кон што је пре ста ла пуц ња ва, уста ше су се 
да ле на пре тра гу те ре на. По што сам ви део да ће ме на ћи, по ди гао сам се 
и са по диг ну тим ру ка ма им вик нуо: „Пре да јем се”. Упр кос све му то ме, 
је дан уста ша је пу цао у ме не и у јед ну же ну ко ја је ста ја ла по ред мене.

На оба ли се на ла зио је дан ча мац дуп ке пун де цом и же на ма. Уста
ше су га пре вр ну ле, та ко да су се сви ко ји су би ли у ње му уда ви ли. На 
де цу и же не, ко ји су се још др жа ли за пре вр ну ти ча мац, уста ше су са 
оба ле пу ца ле, та ко да су и они по то ну ли.

Док су ме уста ше во ди ле на оба лу, же сто ко су ме ту кле кун да ци ма. 
Са оба ле су ме не и стар ца Вла ди ми ра Ђу ка но ви ћа, на чел ни ка оп шти не 

642 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 412–413. 
643 Ру ко пи сна за бе ле шка.
644 Кра ви ца. Ви де ти: П. Ђу ка но вић, Уста нак на Дри ни, 172–180.
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из Бје лов ца, Во ји на Гру ји ћа и ње го вог си на Во ји сла ва за јед но са ње го
вом же ном, оте ра ли у се ло Бје ло вац. Та мо су нас да ље пре би ја ли. Уз 
нај же шће псов ке срп ском кра љу, ње го вој мај ци, Ци га ни ма, Не ди ћу, 
Дан ги ћу и Ра чи ћу би ли смо пре би ја ни. „Хо ћеш Не ди ћу да утек неш 
пре ко Дри не, ми слиш ли мо жда да те та мо пре ко у Ср би ји не ће мо сти ћи?” 
пи тао ме је дан.

Је дан дру ги ме је пи тао, да ли сам ја ко му ни ста и кад сам му од го
во рио да ни сам, уда рио ме др шком свог пи што ља, же сто ко је опсо вао 
и ре као: „Да кле ти си чет ник, ви диш ли та мо оно га у ћо шку, он је исто 
Ср бин, али је он бо љи Ср бин од те бе. Он је ко му ни ста и он се за јед но 
са на ма бо ри про тив вас чет ни ка.” У ћо шку сам ствар но ви део јед ног 
на о ру жа ног ци ви ла. „Код Не ди ћа хо ћеш, пре ко?”, ре као је тре ћи, „уско
ро ће мо пре ћи пре ко у Ср би ју, и за пам ти, чак ни јед но је ди но де те у 
ко лев ци та мо не ће оста ти жи во.”

На ин тер вен ци ју Фен дић Ха са на, но вог на чел ни ка оп шти не из 
Бра тун ца, био сам пу штен, али кад сам ви део да ме про го не и да су ме 
тра жи ли код ку ће, по бе гао сам за Ср би ју да спа сем свој жи вот. Мо ја 
де ца и мо је тро је де це, ко ји су оста ли у се лу, нај ве ро ват ни је су по ги нули.

На ову из ја ву мо гу се за кле ти. Срећ ко Жи ва но вић
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ИЗ ЈА ВА БРАН КА БУ ЛА ТА О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ СР БА НА 
ОБА ЛИ ДРИ НЕ, ОД УСТА ШКЕ ЦР НЕ ЛЕ ГИ ЈЕ У АПРИ ЛУ 1942.645

Из вор: Ко стић 25. 4. 42646

И З Ј А В А

Бран ка Бу ла та из Бо ви ћа, срез Вр гин мост у Хр ват ској, Ср бин, стар 
26 го ди на, учи те ља у основ ној шко ли, ко ји под за кле твом из ја вљу је:

То ком из вр ше ња слу жбе ног на ло га сам се, за вре ме бор би код 
Бра тун ца на Дри ни, из гу био и с об зи ром на то да по днев ном све тлу 
да ље ни сам мо гао да идем, че као сам ве че са кри вен на оба ли Дри не у 
жбу њу. Са пр вим мра ком, на оба лу су до шле по је ди нач не уста шке гру пе, 
та ко да сам ушао у во ду и остао та ко са кри вен до 11 са ти и 30 ми ну та. 
Уста ше су на оба лу до ву кли же не и де цу, не ке су за кла ли но же ви ма, 
дру ге су стре ља ли и по ба ца ли их у во ду. Мо гло је би ти око 30 жр та ва. 
Ка да су се око 12 са ти но ћу уста ше по ву кле, по ку шао сам да от пли вам 
на дру гу оба лу. На ме не је отво ре на ва тра из ми тра ље за, та ко да сам 
са мо уз те шку му ку ус пео да стиг нем на дру гу оба лу.

Мо рам још да до дам, да сам на бо сан ској стра ни код Бје лов ца ви
део јед ну гру пу од 18–25 ле ше ва же на и де це, ко ји су прет ход ног да на 
па ли као жр тве цр не уста шке ле ги је.

645 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 414.
646 Ру ко пи сна забе ле шка.
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ПРЕ МА ИЗ ВЕ ШТА ЈУ 10. АПРИ ЛА 1942. НЕ МАЧ КЕ СТРА ЖЕ СА 
МО СТА НА ДРИ НИ КОД ЉУ БО ВИ ЈЕ, УСТА ШЕ МА СОВ НО СИ
ЛУ ЈУ И КО ЉУ СРП СКЕ ЖЕ НЕ ЧЕ МУ ЈЕ СЛЕ ДИ ЛА РАЗ МЕ НА 
ВА ТРЕ ИЗ МЕ ЂУ УСТА ША И НЕ МА ЦА.647

Из вод из днев ног из ве шта ја о до га ђа ји ма од 10. 4. 1942 = V H K =.

2. По ло жај не при ја те ља.
Пре ма при мље ној ра дио по ру ци не мач ких тру па ста ци о ни ра них 

на срп ској стра ни на мо сту пре ко Дри не код Љу бо ви је, уста ше, из све 
ве ће ре ке из бе гли ца на мо сту пре ко Дри не, из два ја ју срп ске же не и де
вој ке, си лу ју их на хр ват ској оба ли Дри не, а за тим их ко љу но же ви ма. 
Ле ше ви се ба ца ју у Дри ну. Ка да је не мач ка стра жа на мо сту хте ла да 
спре чи ова уби ја ња, са хр ват ске стра не су на њих за пу ца ли. Ко ман ду
ју ћи не мач ки офи цир је на кон ово га, на соп стве ну од го вор ност, отво рио 
ва тру на уста ше. Бли же по је ди но сти још ни су по зна те.

647 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 158.
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ПРЕ МА ИЗ ВЕ ШТА ЈУ ОД 11. АПРИ ЛА 1942. У ВИ СИ НИ ЉУ БО ВИ
ЈЕ РАЗ МЕ ЊИ ВА НА ЈЕ ВА ТРА СА ХР ВАТ СКИМ ЛЕ ГИ О НА РИ МА 
КО ЈИ СУ УБИ ЈА ЛИ СРП СКЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ НА ОБА ЛИ ДРИ НЕ.648

ПО ВЕР ЉИ ВО!   VB649

Из вод

из днев ног из ве шта ја о до га ђа ји ма 11. апри ла 1942.

VHK – Mü./Sa.

2./ Си ту а ци ја код не при ја те ља:
При ли ком при ја вље ног на па да на воз да на 4. 4. код Ма гла ја, оте

ти су је дан не мач ки вој ник, три Хр ва та и ма ши но во ђа.

4./ Ван ред ни до га ђа ји:
Хр ват ски ле ги о на ри са за пад не оба ле Дри не у ви си ни Љу бо ви је 

[су] пу ца ли на мо то ри зо ва ну из вид ни цу I оклоп ног пу ка 202 у ви си ни 
Гра бо ви це и Врх по ља, 5,5 од но сно 8 км ју го и сточ но од Љу бо ви је. Из
вид ни ца ру ске Ин ду стриј ске за шти те – по уз вра ћа њу ва тре, ле ги о на ри 
по бе гли у су сед на бр да. Не ма гу би та ка. Гу би ци су прот не стра не ни су 
утвр ђе ни. У ви си ни Гра бо ви це при ме ће но [је] стре ља ње срп ских из бе
гли ца од стра не хр ват ских ле ги о на ра. Ле ше ви су ба ца ни у Дри ну.

Ст. в. Ко лер,650 1 под о фи цир и 3 чо ве ка, ко ји су у днев ном ра пор ту 
од 7. 4. при ја вље ни као не ста ли, пу ште ни су из за ро бље ни штва.

До пу на уз днев ни из ве штај од 10. 4. 42:
10. 4. ко ман дант Дрин ске из вид ни це при ме тио је стре ља ње срп ских 

из бе гли ца на хр ват ској оба ли у ви си ни Љу бо ви је од стра не хр ват ских 
ле ги о на ра. Да би се спре чи ло да ље кр во про ли ће, он је на ме ра вао да 
до зво ли из бе гли ца ма пре ла зак на срп ску стра ну, те је дао да се по ви че: 
„Не пу цај, ов де не мач ка вој ска!” Упр кос то ме, ле ги о на ри су отво ри ли 

648 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 271.
649 Ру ко пи сна за бе ле шка. VB, слу жбе на озна ка ССма јо ра Вајн ма на. 
650 Ста ри ји вод ник Ко лер, Ober feld we bel Kol ler.
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ва тру на мо то ри зо ва ну Дрин ску из вид ни цу. Ва тра је би ла уз вра ће на. 
Не ма гу би та ка, на су прот ној стра ни ни је утвр ђе но.

9. 4. срп ски офи цир је ра пор ти рао ко ман дан ту мо то ри зо ва не Дрин
ске из вид ни це да су ле ги о на ри код Зе ли ње је дан део срп ских же на у 
бек ству пр во си ло ва ли а за тим за кла ли.
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Бр. 128

ГЛАВ НИ СА НИ ТЕТ СКИ ОФИ ЦИР КОД КО МАН ДУ ЈУ ЋЕГ ГЕ НЕ
РА ЛА У СР БИ ЈИ 20. АПРИ ЛА 1942. ША ЉЕ ССМА ЈО РУ ВАЈН МА
НУ КО ПИ ЈУ ИЗ ВЕ ШТА ЈА ДР РОЈ ТЕ РА О ПО СЕ ТИ ПОД РУЧ ЈУ СА 
СРП СКИМ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА ИЗ БО СНЕ.651 

Глав ни са ни тет ски офи цир код O.U.,652 20. април 194[2]
Ко ман ду ју ћег ге не ра ла и за по вед ни ка у Ср би ји
Br.Tgb. Nr. 250. 

По вер љи во
Го спо ди ну
ССма јо ру Др. В а ј н м а н у

Опе ра тив на гру па По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти.

У на став ку до пи са из ове слу жбе од 15. 4. 42. (Br.Tgb.Nr. 236/42 geh.), 
у при ло гу се до ста вља ин ди го ко пи ја из ве шта ја о слу жбе ном пу ту ле
ка ра аси стен та Др. Р о ј т е р a  од 16–18. 4. 42 уз мол бу да се при ми к 
зна њу.

Мо ли се да се вра ти.
Др. Ха мер

1 при лог

651 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 404.
652 O.U., скра ће ни ца од Ort sun ter kunft, ко манд но ме сто или ме сто сме шта ја.
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ГЛАВ НИ СА НИ ТЕТ СКИ ОФИ ЦИР КОД КО МАН ДУ ЈУ ЋЕГ ГЕ НЕ
РА ЛА У СР БИ ЈИ ДО СТА ВЉА ССМА ЈО РУ ВАЈН МА НУ 21. АПРИ ЛА 
1942. БЕ ЛЕ ШКЕ ДР РОЈ ТЕ РА О СТА ЊУ НА ДРИ НИ.653

Глав ни са ни тет ски офи цир код O.U., 21. април 1942
Kомандујућег ге не ра ла и за по вед ни ка у Ср би ји
Br. B. Nr. 156/42 g.654

Пред мет: При ло же на за бе ле шка о ста њу на Дри ни. ПО ВЕР ЉИ ВО

Опе ра тив на гру па По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
на ру ке ССма јо ру Др. Вајн ма ну

У при ло гу се до ста вља за бе ле шка о ста њу на Дри ни – лич на бе ле шка 
ле ка ра аси стен та Др. Рој те ра – уз мол бу да се при ми к зна њу и да се врати.

Др Ха мер с. р.

При ло зи!

653 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 403.
654 Ру ком за бе ле жен број и да тум.
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ССМА ЈОР ВАЈН МАН ГЛАВ НОМ СА НИ ТЕТ СКОМ ОФИ ЦИ РУ КОД 
КО МАН ДУ ЈУ ЋЕГ ГЕ НЕ РА ЛА У СР БИ ЈИ 23. АПРИ ЛА 1942. ВРА ЋА 
ИЗ ВЕ ШТА ЈЕ О СЛУ ЖБЕ НОМ ПУ ТУ ДР РОЈ ТЕ РА НА ПОД РУЧ ЈЕ СА 
СРП СКИМ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА ИЗ БО СНЕ И НА МЕ СТА УСТА ШКИХ 
МА СОВ НИХ ПО КО ЉА СР БА.655

На црт656

Ко ман ду ју ћи ге не рал и Бе о град, 23. април 1942
за по вед ник у Ср би ји
Управ ни штаб ПО ВЕР ЉИ ВО

Го спо ди ну са ни тет ском пу ков ни ку Др. Х А М Е Р У657

Глав ном са ни тет ском офи ци ру код Ко ман ду ју ћег ге не ра ла 
и за по вед ни ка у Ср би ји

Бе о град.

У при ло гу се вра ћа из ве штај о слу жбе ном пу ту ле ка ра аси стен та 
Др. Рој те ра658 од 16–18. 4. 42 на под руч је са срп ским из бе гли ца ма као 
и за бе ле шка са ње го вим лич ним бе ле шка ма о ста њу на Дри ни.

Вајн ман659 с. р.
ССма јор

2 при ло га
2 по твр де о при је му
Nr. 968 и 1001

655 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 402.
656 Ру ко пи сна забе ле шка.
657 Ham mer.
658 Re u ter.
659 We in mann.



414

Бр. 131

ИЗ ВЕ ШТАЈ ГЛАВ НОГ СА НИ ТЕТ СКОГ ОФИ ЦИ РА КО МАН ДУ ЈУ ЋЕГ 
ГЕ НЕ РА ЛА У СР БИ ЈИ 20. АПРИ ЛА 1942. О ОБИ ЛА СКУ СРП СКИХ 
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА ИЗ ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ, ЗЛО ЧИ НИ МА УСТА ША, БРО
ЈУ, СМЕ ШТА ЈУ И ИС ХРА НИ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА.660

Уста шка звер ства661

O.U., 20. април 1942.
Пре пис

Из вод из из ве шта ја 
Глав ног са ни тет ског офи ци ра при 
Ко ман ду ју ћем ге не ра лу и за по вед ни ку у Ср би ји 
______________________________________________

Из ве штај Глав ног са ни тет ског офи ци ра при Ко ман ду ју ћем ге не ра лу  
и за по вед ни ку у Ср би ји о под руч ју са срп ским из бе гли ца ма  

(Пу то ва ње 16.–18. 4. 42)

Об и шли смо ме ста Ша бац, Ло зни цу, Звор ник, Зу ли не,662 Љу бо ви ју, 
глав не цен тре у ко ји ма још од пре око 8 да на бо ра ве на хи ља де срп ских 
из бе гли ца са хр ват ске те ри то ри је. Чла но ве њи хо вих по ро ди ца хр ват
ске уста ше су за кла ле на нај су ро ви ји на чин, они са ми су мо ра ли но ћу 
да по бег ну пре ко Дри не ис пред хор ди ко је су уби ја ле и па ли ле, при 
че му су на њих и да ље пу ца ли пар ти за ни, уста ше и на о ру жа ни му сли
ма ни. Пут Зу ли не663 – Љу бо ви ја је 17. 4. и да ље под не при ја тељ ском 
ва тром.

Број из бе глих ли ца се са мо при бли жно мо же про це ни ти, с об зи
ром на то да не ма зва нич не до ку мен та ци је, а и мно ге из бе гли це су већ 
оти шле да ле ко у уну тра шњост срп ске те ри то ри је. Мо гло би их би ти 
око 12.000 ви ше или ма ње. Прог на ни су би ли сме ште ни у че ти ри ве ће 

660 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 383.
661 Ру ко пи сна забе ле шка.
662 Цу ли не.
663 Исто.
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гру пе на ср би јан ској оба ли Дри не и нај ве ћим де лом су би ли уло го ре ни 
на отво ре ном. Ис хра на је крај ње си ро ма шна и са сто ји се од не што ку
ва ног ку ку ру зног бра шна и чор бе од ко при ве. Глав на ма са љу ди би ла 
је у Љу бо ви ји и Зу ли на ма664 (се вер но од Љу бо ви је) као и по су сед ним 
се ли ма, а ма њи део у Ко ви ља чи и Ба ји ној Ба шти.

664 Исто.
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БЕ ЛЕ ШКЕ ЛЕ КА РА РОЈ ТЕ РА ОД 21. АПРИ ЛА 1942. О РАС ПО ЛО
ЖЕ ЊУ ПО СЛЕ ХАП ШЕ ЊА ДАН ГИ ЋА, О УСТА ШКОМ МА СОВ НОМ 
УБИ ЈА ЊУ СР БА У БЈЕ ЛОВ ЦУ И НЕ ЗА ДО ВОЉ СТВУ ЗБОГ ОД НО СА 
НЕ МА ЦА ПРЕ МА СР БИ МА.665

Уста шка звер ства666

Пре пис

Глав ни са ни тет ски офи цир при
Ко ман ду ју ћем ге не ра лу и вој ном за по вед ни ку у Ср би ји

O.U., 21. април 1942

За бе ле шка о си ту а ци ји на Дри ни.

(Лич не бе ле шке ле ка ра асистен тa Др. Рој те ра)

Во ђа Љо ти ће ве667 гру пе у Ба ји ној Ба шти, Ми лош Ла ут нер668 ми је 
17. 4. 1942 из ја вио:

Гру па је сад већ 7 ме се ци у ак ци ји, али ни ко га ни је бри га за њу. У 
по след њих 8 не де ља, за 350 љу ди до би ла је се дам па ри ци пе ла, ина че 
ни шта. На су прот то ме, Ру ски за штит ни кор пус до би ја нај бо љу обу ћу 
и до бре ју го сло вен ске уни фор ме, иа ко Ру си ни шта не ра де и вој но су 
ско ро не у по тре бљи ви, јер су сви пре ста ре ли.

Љо ти ће ви љу ди су на кон хап ше ња Дан ги ћа669 по ста ли не си гур ни, 
јер се, с об зи ром да су би ли Дан ги ће ви сим па ти зе ри, пла ше да ће се сад 
и про тив њих за у зе ти став у не ка квој фор ми.

665 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 394–397. Ви де ти сл. 17. до сл. 20. и до ку мен та број 140 и 158 
у овој књи зи.

666 Ру ко пи сна забе ле шка.
667 Ди ми три је Љо тић.
668 По руч ник Ми лош Ла ут нер (Ми лош Во ји но вић, Бо го љуб Ла ут нер), ко ман

дант 10. пу ка Срп ског до бро во љач ког кор пу са, ору жа них фор ма ци ја ор га ни за ци је 
Збор у оку пи ра ној Ср би ји; ви де ти: М. Сте фа но вић, Збор Ди ми три ја Љо ти ћа, 182–184; 
С. Ц. Ћир ко вић, Ко је ко у Не ди ће вој Ср би ји, 107.

669 Дан гић је ухап шен 12. апри ла 1942.
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Од Дан ги ће вих љу ди тре ба оче ки ва ти да ће од сад у ве ли ком бро ју 
пре ла зи ти пар ти за ни ма, ка ко би за шти ти ли ле ђа од уста ша и Не ма ца. 
Хап ше ње Дан ги ћа би мо гло да има да ле ко се жне по сле ди це за уста
нич ки по крет у це лој Бо сни и Сан џа ку.

У срп ским кру го ви ма не мо же да се схва ти да Нем ци не де ла уста ша 
та ко мир но по сма тра ју и да при том оче ку ју да ће им Ср би би ти на
кло ње ни.

По кре тач ка си ла за уста шка уби ства је ри мо ка то лич ка цр ква. 
Све ште ни ци ху шка ју уста ше на уби ства. Они им да ју ра ки је и бла го сло
ве их пре њи хо вих пљач ка шких по хо да. Го во ре им ка ко ће том ми си
јом из вр ши ти јед но бо го у год но де ло ка да бу ду без об зир но ис ко ре ни ли 
је ре тич ке пра во слав це за јед но са же на ма и де цом. Све ште ни ци од 
Хр ват ске хо ће да на чи не упо ри ште ри мо ка то лич ке цр кве и је дан ба
сти он про тив свих бу ду ћих ан ти ка то лич ких на сто ја ња.

По под не, 17. 4. 42 по се тио сам се ло Би је ло вац670 са дру ге стра не 
Дри не, 6 км уда ље но од Љу бо ви је. Пре 6 да на ов де су до шле уста ше на 
се дам ка ми о на, је дан и по до два са та су уби ја ли же не и де цу а за тим су 
по но во оти шли. Ве ћи ну ле ше ва од мах су по ба ца ли у Дри ну, а оста так 
су Ср би ка сни је по ко па ли.

Ис пред се ла на ла зио се ве ћи сло бо дан про стор, на ко ме су се по
сву да мо гли на ћи тра го ви уби ста ва, ра су ти ко ма ди оде ће, са су ше не 
ло кве кр ви, раз би је но по кућ ство итд.

На јед ном ме сту ле жа ло је оно што је оста ло од јед ног жен ског 
ле ша и од јед ног ма лог де те та, ко је су да ли да их пси про жде ру (при лог, 
сли ка 1).

На јед ном ме сту ле жа ло је пу но ко ма да оде ће же на и де це. Зе мља 
је би ла на то пље на кр вљу. (Сли ка 2)

У јед ном жбу ну ви си ла је јед на из вр ну та деч ја ко лев ка, по ред ње 
су ле жа ли кре ве ти и јед на де чи ја ко шу ља. (Сли ка 3)

На оба ли Дри не ви део сам пса ко ји је жде рао је дан жен ски леш, 
од ко га су оста ли са мо још ло ба ња, кар лич на кост и утро ба. Цре во је као 
ду га чак ка нап ле жа ло из ву че но из ме ђу ка ме ња на оба ли. (Сли ка 4)

На уда ље но сти од око 3 км од Дри не на ла зио се свеж гроб јед ног 
ле ша про на ђе ног тек по сле не ко ли ко да на. Дао сам да се отво ри. Би ла 
је то јед на же на, на ко јој су се ви де ли те шки убо ди и ви ше стру ки пре
ло ми као и ве ли ки крв ни под ли ви, ко ји су си гур но про у зро ко ва ни 
удар ци ма на че лу и де сној сле по оч ни ци. На вра ту су се на ла зи ли убо

670 Бје ло вац.
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ди и ши ро ки ре зо ви на гру ди ма и по те лу. Де сно ухо би ло је до по ла 
од се че но и по ки да но (Сли ка 5 и 6).

По сву да се на во ди да су уста ше при ли ком овог на па да би ле пи ја не. 
Ме ђу њи ма се на шло и не ко ли ко оних ко ји на ка па ма ни су но си ли „U” 
не го со вјет ску зве зду пе то кра ку. Ови пар ти за ни су ура ди ли све оно 
што су уста ше на ре ђи ва ле, та ко да је очи глед но да су ови по след њи има
ли ко ман ду.

На кон по вла че ња уста ша, ову те ри то ри ју су за по се ли Дан ги ће ви 
љу ди. Они по ла ко по ти ску ју уста ше ка се ве ру и за па ду, но њи ма, ме
ђу тим, не до ста ју оруж је и му ни ци ја. Они му ни ци ју ку пу ју из Ср би је, 
је дан ме так за 5 ди на ра.

Ко ман дант та мо шњих Дан ги ће вих љу ди је бив ши ак тив ни суд ски 
ка пе тан Во ја Кор дон ски из Бе о гра да. У јед ном раз го во ру са њим, при
ли ком ко га је из ме ђу оста лих био при су тан и Дан ги ћев брат,671 на чел ник 
је из ја вио ка ко мр зи Нем це и на кон што се ре ши пи та ње пар ти за на и 
уста ша, че ка да кре не про тив Не ма ца. Он би и као и сви Ср би ра до 
одр жа ва ли искре но при ја тељ ство са Не мач ком, јер се они ди ве тој зе
мљи и за пра во не ма ју ни ка квих за и ста су прот ста вље них ин те ре са са 
њом. Ипак он за спо ра зум не ви ди ни ка кву мо гућ ност, с об зи ром на то 
да је др жа ње Не мач ке, а пре све га у по след ње вре ме, би ло та кво да она 
не мо же да оче ку је да Ср би бу ду ње ни при ја те љи.

Не мач ка на Бал ка ну сле ди јед ну по ли ти ку пре ма раз ли чи тим стра
на ма. Она мно го обе ћа ва, а ни че га се не др жи. Ра ни је по ве ре ње у не мач
ка уве ра ва ња ви ше не по сто ји.

Не мач ка мо ра за у зе ти је дан ја сан став, ако хо ће да жи ви у при ја
тељ ству са срп ским на ро дом. Она пр во са ма мо ра за у зе ти је дан не сум
њи во при ја тељ ски став пре ма свим Ср би ма, па и пре ма они ма са дру ге 
стра не но ве гра ни це. Уме сто то га Не мач ка се пре ма Ср би ма уну тар 
но вих гра ни ца по на ша при ја тељ ски, али по др жа ва од но сно тр пи сва 
на сто ја ња ко ја су усме ре на про тив Срп ства из ван ових гра ни ца. Она 
оно што се ствар но до га ђа не же ли да ви ди. Глав ну кри ви цу за то сно си 
Бер лин, ко ји не ма пој ма о ствар ним при ли ка ма на Бал ка ну и од ба цу је 
га као спо ред ног, а да јој ни је ја сна ње го ва ве ли ка уло га ко ју и да нас 
има, и ко ју ће има ти и у бу ду ће у рат ним до га ђа њи ма.

Пот пи сан
Др. Рој тер

Ле кар аси стент

671 Во јин Дан гић.
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Бр. 133

ИЗ ВОД ИЗ БЕ ЛЕ ШКЕ ГЛАВ НОГ СА НИ ТЕТ СКОГ ОФИ ЦИ РА КО
МАН ДУ ЈУ ЋЕГ ГЕ НЕ РА ЛА У СР БИ ЈИ ОД 21. АПРИ ЛА 1942. О 
ОБИ ЛА СКУ СЕ ЛА БЈЕ ЛО ВАЦ672

Из вод из бе ле шке уз Си ту а ци ју на Дри ни Глав ног са ни тет ског офи
ци ра при Ко ман ду ју ћем ге не ра лу и за по вед ни ку у Ср би ји од 21. 4. 1942.
___________________________________________________________________

По под не, 17. 4. 1942. по се тио сам се ло Би је ло вац673 са дру ге стра
не Дри не, 6 км уда ље но од Љу бо ви је. Пре 6 да на ов де су до шле уста ше 
на се дам ка ми о на, је дан и по до два са та су уби ја ли же не и де цу а за тим 
су по но во оти шли. Ве ћи ну ле ше ва од мах су по ба ца ли у Дри ну, а оста
так су Ср би ка сни је по ко па ли. Ис пред се ла на ла зио се ве ћи сло бо дан 
про стор, на ко ме су се по сву да мо гли на ћи тра го ви уби ста ва, ра су ти 
ко ма ди оде ће, са су ше не ло кве кр ви, раз би је но по кућ ство итд.

На јед ном ме сту ле жа ли су оста ци јед ног жен ског ле ша и јед ног 
ма лог де те та, ко је су ба ци ли пси ма да их про жде ру.

672 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 163.
673 Бје ло вац.
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Бр. 134 

ИЗ ВОД ИЗ БЕ ЛЕ ШКЕ ГЛАВ НОГ СА НИ ТЕТ СКОГ ОФИ ЦИ РА КО
МАН ДУ ЈУ ЋЕГ ГЕ НЕ РА ЛА У СР БИ ЈИ 21. АПРИ ЛА 1942. О ЕКС ХУ
МА ЦИ ЈИ ЛЕ ША ЖЕ НЕ У БЛИ ЗИ НИ ДРИ НЕ.674 

Из вод из бе ле шке уз Си ту а ци ју на Дри ни Глав ног са ни тет ског офи ци ра 
при Ко ман ду ју ћем ге не ра лу и за по вед ни ку у Ср би ји, од 21. 4. 1942. 
___________________________________________________________________

На око 3 км уда ље но сти од Дри не, на ла зио се свеж гроб јед ног тек 
на кон не ко ли ко да на про на ђе ног ле ша. Дао сам да се отво ри. Би ла је 
то јед на же на, ко ја је има ла те шке убод не ра не и ви ше стру ке пре ло ме 
на че лу и де сној сле по оч ни ци, као и ве ли ки крв ни под ли ви, ко ји си
гур но по ти чу од пре би ја ња. И на вра ту су се на ла зи ле убод не ра не и 
ши ро ки ре зо ви на гру ди ма и по те лу. Де сно уво би ло је до по ла од се
че но или от ки ну то.

674 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 161.
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Бр. 135

ГЕ СТА ПО ИЗ БЕР ЛИ НА ИЗ ВЕ ШТА ВА ССПОТ ПУ КОВ НИ КА ШЕ
ФЕ РА 20. АПРИ ЛА 1942. ДА ЕУ ГЕН КВА ТЕР НИК НЕ ГИ РА УСТА
ШКЕ ПО КО ЉЕ У БО СНИ И ДА СЕ ЧЕ КА ХИ МЛЕ РО ВА ОД ЛУ КА 
О ТОМ ПИ ТА ЊУ.675

Ра дио слу жба
По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти

Сни мље но
вре ме дан ме сец го ди на
1432   20. 4. 42.

oд пре ко
Bln. Nü.

Про стор за при јем ни  
пе ча т

О да сла но
вре ме дан ме сец го ди на

за   пре ко

Nr. 1063 Те ле грам – ра дио  
по ру ка – те ле граф 

те ле фон ска по ру ка

Бер лин Nr. 8452 Хит но! Од мах пре да ти!

За по вед ни ку По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти Б е о г р а д, 
на ру ке ССпот пу ков ни ка Др. Ше фе ра.676

Др жав ни се кре тар К в а т е р н и к677 је при ли ком раз го во ра са 
ССма јо ром Х е л м о м678 од луч но оспо ра вао да су уста ше из вр ши ле 
по ко ље у Бо сни. Ово је по чи ње но од стра не срп ских чет ни ка. Уо ста лом, 

675 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 393.
676 SSOber stur mbannführer (ССпот пу ков ник) Ема ну а ел Ше фер је био За по

вед ник по ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти у Бе о гра ду (Be fehlsha ber der 
Sic her he it spo li zei un des Sic her he it sdi enst in Bel grad, скра ће но: BdS), од но сно шеф по
ли циј ских слу жби у Ср би ји. Био је пот чи њен ви шем во ђи СС и по ли ци је ССге не
ра лу (Grup penführer) Ау гу сту Мајс не ру, али и цен трал ној по ли циј ској уста но ви у 
Бер ли ну (Re ic hssic her he its ha up tamt, скра ће но: RS HA) са ко јом је имао ди рект ну ко му
ни ка ци ју. 

677 Еу ген Ква тер ник.
678 Stur mbannführer (ССма јор) Ханс Хелм, По ли циј ски ата ше при Не мач ком 

по слан ству у За гре бу, ру ко во ди лац не мач ке оба ве штај не слу жбе у НДХ.
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ско ро да се вра тио нор ма лан жи вот у Бо сну. Ово је пре све га за слу га пот
пу ков ни ка Ф р а н ц е т и ћ а,679 ко ји је без по мо ћи не мач ког Вер мах та 
осло бо дио680 Бо сну за 9 да на. Уста но ве не мач ких слу жби у Бе о гра ду су 
ве ро ват но јед но стра но ин фор ми са не од стра не Н е д и ћ а.681 Од лу ка 
ССге не ра ла682 још ни је сти гла. ССге не ралпот пу ков ник Ми лер683 је 
на ре дио да ов де са че кам од лу ку.

Пот пи сан: 
Ми лер684

ССпот пу ков ник
На по ме на:685

у686 K III         III F  21. 4.
VB687 24/4

III A Из ве штај о уста шким звер стви ма при пре ми ти (хит но) !
Мар ков688  24. 4. 42.

679 Ју ре Фран це тић.
680 Под ву че но олов ком и ста вљен знак пи та ња (об ра ђи вач пред ме та).
681 Ге не рал Ми лан Не дић.
682 SSRe ichsführer, ССге не рал, ти ту ла ше фа свих по ли циј ских слу жби Тре ћег 

рај ха, Хајн ри ха Хи мле ра (He in rich Him mler).
683 SSGrup penführer, ССге не ралпот пу ков ник Хајн рих Ми лер (He in rich Müller), 

шеф Ге ста поа, од но сно IV оде ље ња (Ge he i me Sta at spo li zei, скра ће но: Ge sta po) у Глав ној 
упра ви без бед но сти Рај ха (RS HA), цен трал ној по ли циј ској уста но ви Тре ћег рај ха.

684 Ober stur mbannführer Müller.
685 Све на ред не за бе ле шке су ру ко пи сне од об ра ђи ва ча из ра зних ре фе ра та у 

III оде ље њу уста но ве BdS.
686 Две не чи тљи ве ре чи.
687 Слу жбе на озна ка (VB) и па раф Вајн ма на.
688 Ди ми три је Мар ков (Mar kow), ту мач и по моћ ник ше фа ре фе ра та III A. Сле де 

три не чи тљи ве ре чи и па раф.
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Бр. 136

ССПОТ ПУ КОВ НИК ШЕ ФЕР ДО СТА ВЉА ШЕ ФУ ГЕ СТА ПОА МИ
ЛЕ РУ 20. АПРИ ЛА 1942. ПО ДАТ КЕ О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ СР
БА У ИС ТОЧ НОЈ БО СНИ ОД МУ СЛИ МАН СКЕ ЛЕ ГИ ЈЕ КАО УЗРО
КУ НЕ МИ РА И О ПИ ТА ЊУ ОД ГО ВОР НО СТИ НЕ МА ЦА.689

20. IV. 1942
К III RX/LP B. Nr. 2874/42

По сла то 22. IV. 1942690

1. До пис 
за
Глав ну упра ву без бед но сти Рај ха – Оде ље ње IV –
ССге не ралпот пу ков ник и ге не ралпот пу ков ник 
по ли ци је Ми лер691

o.V.i.A.
Бер лин.

Пред мет: Но ва звер ства Хр ва та и му сли ма на на под руч ју Ту зле,  
ис точ на Бо сна.
По зив на: По зна то.
При ло га: 11

Упра во је сти гло јед но по у зда но оба ве ште ње од VM692 из ис точ не 
Бо сне, ко је са др жи из ја ве оче ви да ца, а ко је су јед ним де лом узе те у Град
ској ко ман дан ту ри у Ту зли. У њи ма је опи са но стра вич но ди вља ње та
ко зва не Mуслиманске ле ги је под њи хо вим си ле џи јом Ха џи е фен ди ћем 
из Туп ко ви ћа, ко ја је на па ла у око ли ни Ту зле срп ска се ла Је гин Луг, Ра
јин це, Оп шти ну Ка ле си ја, По жар ни цу, мир но ста нов ни штво, ве ћи ном 

689 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 384–386. 
690 От прем ни пе чат.
691 SSGrup penführer, ССге не ралпот пу ков ник Хајн рих Ми лер (He in rich Müller), 

шеф Ге ста поа, од но сно IV оде ље ња у Глав ној упра ви за без бед ност Рај ха, имао је и 
зва ње по ли циј ског ге не ралпот пу ков ни ка (Ge ne ral le ut nant der Po li zei).

692 Озна ка за по ве ре ни ка: VM, Vertrauеnsmann.
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же не и де цу под му кло по у би ја ла, а се ла опљач ка ла. Оче ви ци су са мо 
слу чај но из бе гли ми тра ље ске ра фа ле.

О Му ха ме ду Ха џи е фен ди ћу, во ђи Му сли ман ске ле ги је из Ту зле 
се зна, да је то му шка рац ста ро сти од 54 го ди не и да ра ди у тр го вин ској 
рад њи свог оца. Он је ра ни је био ау стро у гар ски ре зер вни за став ник, 
у ју го сло вен ској вој сци је до спео до чи на ре зер вног ма јо ра, био је члан 
Со кол ског дру штва и за вре ме Ју го сла ви је сам се из да вао за ве ли ког 
ва тре ног па три о ту. Уче ство вао је у мно гим Со кол ским при ред ба ма и 
ма ни фе ста ци ја ма у Бу гар ској, Че хо сло вач кој и Пољ ској, те је чак јед ном 
био као де ле гат Со кол ског дру штва у Па ри зу.

У вре ме Цвет ко ви ће ве вла де, обез бе ђе не су му у бли зи ни Ту зле 
кон це си је на ру дар ске ми не.

Он ва жи за хох шта пле ра. Ње го ва рад ња са ма ну фак тур ном ро бом 
пу на је је вреј ске ро бе, ко ју је он по до го во ру до би јао од Је вре ја. Ду го 
вре ме на је у ње го вој рад њи био за по слен ње гов ком ши ја, ко ји је Је вре
јин. Про шле го ди не он је у За гре бу од но сно у Туп ко ви ћу осно вао та ко
зва ну Му сли ман ску ле ги ју на род ног устан ка про тив ко му ни зма. На вод
но му је це ло куп но бо гат ство мно гих бо га тих Је вре ја у Ту зли обе ћа но. 
Он ја ко че сто иде у За греб и чи ни се да та мо има ја ке ве зе.

Осим ја вља ња о звер стви ма у ту злан ском кра ју сти гла су и дру ге 
до ја ве о они ма про тив По жар ни це и се ла Ко ли мер, те сле де као пре пис. 
Ме ђу њи ма је и не ко ли ко ко је са др же по дат ке о ште ти услед раз бој нич
ког уби ства од стра не уста ша од но сно му сли ман ских ле ги о на ра.

По на вља ју се стал но та ко не појм љи ва звер ства упра во у оним кра
је ви ма, ко ји су упра во тек осло бо ђе ни од стра не уста ни ка или уоп ште 
ни су по ка зи ва ли ни ка кве тен ден ци је за уста нак. Ти ме срп ско ста нов
ни штво у Бо сни све ви ше до ла зи до чвр стог уве ре ња, да је њи хо во иско
ре њи ва ње у скла ду са јед ном од луч ном на ме ром, те сто га уста ни ци 
има ју увек нов при лив пре ко упла ше них и очај них као и на све спрем
них Ср ба, ко ји у су шти ни уоп ште ни ка кве по ли тич ке ни ти пак ко му
ни стич ке тен ден ци је не сле де, већ бра не са мо свој го ли жи вот и го ли 
жи вот сво јих нај бли жих чла но ва по ро ди це и ако је мо гу ће сво је има ње. 
Из бе гли це, ко је су у Ср би ју по бе гле од сред њо ве ков ног уби лач ког паље
ња, сва ки пут до но се не мир и у ов да шње кра је ве и на ру ша ва ју за поче то 
уми ри ва ње у срп ском про сто ру као и по ве ре ње у не мач ку упра ву. 

Не мо же се иг но ри са ти то да не са мо це ло куп но срп ско ста нов ни
штво, већ и оста ли на ро ди ко ји ту жи ве, у крај њој ли ни ји сма тра ју Рајх 
од го вор ним за овај вар ва ри зам, јер сви ка жу ка ко се Хр ват ска ни ка да 
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не би мо гла усу ди ти да и да ље чи ни та ква звер ства, да Рајх ово ни је то
ле ри сао. Ова квим раз ми шља њи ма се чак и пот пу но проне мач ки ори
јен ти са не осо бе те шко мо гу су прот ста ви ти, а на ро чи то што ин ди ка ција 
не ка кве евен ту ал не не мо гућ но сти Рај ха не би би ла ни упут на а не би 
се у то у оп ште ни по ве ро ва ло. Уми ри ва ње Бо сне по ста је све ви ше 
кључ ни про блем за оства ри ва ње ми ра на Бал ка ну.

Пот пи сан
Др. Ше фер

ССпот пу ков ник
За тач ност693

2.) G III m. d. B. u. до ста ви ти код694    23/4  К III
3.) L
4.) VB
5.) VHK
6.) IV
7.) VI на зна ње695 

693 Не чи так пот пис.
694 Да ље не чит ко, па раф и да тум.
695 Озна ке оде ље ња у По ли ци ји и лич но стима ко ји ма је акт до ста вљен.
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Бр. 137

ССПОТ ПУ КОВ НИК ШЕ ФЕР ДО СТА ВЉА ССМА ЈО РУ ХЕЛ МУ У 
ЗА ГРЕ БУ ПО ДАТ КЕ О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ СР БА У ИС ТОЧ НОЈ 
БО СНИ ОД МУ СЛИ МАН СКЕ ЛЕ ГИ ЈЕ КАО УЗРО КУ НЕ МИ РА И О 
ПИ ТА ЊУ ОД ГО ВОР НО СТИ НЕ МА ЦА.696

20. IV. 1942
B. Nr. 2874/42
К III RX/LP B.Nr. 

По сла то 22. IV. 1942697

1. До пис 
за
Опе ра тив ну ко ман ду По ли ци је без бед но сне 
и Слу жбе без бед но сти

По ли циј ском ата шеу код Не мач ког по слан ства у За гре бу
на ру ке Хел му698

За греб.

Пред мет:  Но ва звер ства Хр ва та и му сли ма на на под руч ју Ту зле, 
 ис точ на Бо сна.
По зив на:  По зна то.
При ло га: 11

Упра во је сти гло јед но по у зда но оба ве ште ње од VM699 из Ис точ
не Бо сне, ко је са др жи из ја ве оче ви да ца а ко је су јед ним де лом узе те у 
Град ској ко ман дан ту ри у Ту зли. У њи ма је опи са но стра вич но ди вља ње 
та ко зва не Mуслиманске ле ги је под њи хо вим си ле џи јом Ха џи е фен ди ћем 
из Туп ко ви ћа, ко ја је на па ла у око ли ни Ту зле срп ска се ла Је гин Луг, Ра
јин ци, Оп шти ну Ка ле си ја, По жар ни цу, мир но ста нов ни штво, ве ћи ном 

696 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 390–392. 
697 Oтпремни пе чат.
698 Ис под пре цр та ног тек ста, ру ком до пи са но. ССма јор Ханс Хелм.
699 Озна ка за по ве ре ни ка: VM, Vertrauеnsmann.
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же не и де цу под му кло по у би ја ла а се ла опљач ка ла. Оче ви ци су са мо 
слу чај но из бе гли ми тра ље ске ра фа ле.

О Му ха ме ду Ха џи е фен ди ћу, во ђи Mуслиманске ле ги је из Ту зле 
се зна, да је то му шка рац ста ро сти од 54 го ди не и да ра ди у тр го вин ској 
рад њи ње го вог оца. Он је ра ни је био ау стро у гар ски ре зер вни за став ник, 
у ју го сло вен ској вој сци је до спео до чи на ре зер вног ма јо ра, био је члан 
Со кол ског дру штва и за вре ме Ју го сла ви је сам се из да вао за ве ли ког 
ус хи ће ног па три о ту. Уче ство вао је у мно гим Со кол ским при ред ба ма и 
ма ни фе ста ци ја ма у Бу гар ској, Че хо сло вач кој и Пољ ској, те је чак јед ном 
био као де ле гат Со кол ског дру штва у Па ри зу. У вре ме Цвет ко ви ће ве 
вла де, обез бе ђе не су му у бли зи ни Ту зле, кон це си је на ру дар ске ми не.

Он ва жи за хох шта пле ра. Ње го ва рад ња са ма ну фак тур ном ро бом 
пу на је је вреј ске ро бе, ко ју је он по до го во ру до би јао од Је вре ја. Ду го 
вре ме на је у ње го вој рад њи био за по слен ње гов ком ши ја, ко ји је Је вре
јин. Про шле го ди не он је у За гре бу од но сно у Туп ко ви ћу осно вао та ко
зва ну Mуслиманску ле ги ју на род ног устан ка про тив ко му ни зма. На вод
но му је це ло куп но бо гат ство мно гих бо га тих Је вре ја у Ту зли обе ћа но. 
Он ја ко че сто иде у За греб и чи ни се да та мо има ве ли ке ве зе.

Осим ја вља ња о звер стви ма у ту злан ском кра ју сти гла су и дру ге 
до ја ве о они ма из кра ја По жар ни ца и се ла Ко ли мер, те сле де као пре пис. 
Ме ђу њи ма је и не ко ли ко ко је са др же по дат ке о ште ти услед раз бој нич
ког уби ства од стра не уста ша од но сно му сли ман ских ле ги о на ра.

По на вља ју се стал но та ко не појм љи ва звер ства упра во у оним кра
је ви ма, ко ји су упра во тек осло бо ђе ни од стра не уста ни ка или уоп ште 
ни су по ка зи ва ли ни ка кве тен ден ци је за уста нак. Ти ме срп ско ста нов
ништво у Бо сни све ви ше до ла зи до чвр стог уве ре ња, да је њи хо во иско
ре њи ва ње у скла ду са јед ном од луч ном на ме ром, те сто га уста ни ци 
има ју увек нов при лив пре ко упла ше них и очај них као и на све спрем
них Ср ба, ко ји у су шти ни уоп ште ни ка кве по ли тич ке ни ти пак ко му
ни стич ке тен ден ци је не сле де, већ бра не са мо свој го ли жи вот и го ли 
жи вот сво јих нај бли жих чла но ва по ро ди це и ако је мо гу ће сво је има ње. 
Из бе гли це, ко је су у Ср би ју по бе гле од сред њо ве ков ног уби лач ког паље
ња, сва ки пут до но се не мир и у ов да шње кра је ве и на ру ша ва ју за по че то 
уми ри ва ње у срп ском про сто ру као и по ве ре ње у не мач ку упра ву.

Не мо же се иг но ри са ти то да не са мо це ло куп но срп ско ста нов ни
штво, већ и оста ли на ро ди ко ји ту жи ве, у крај њој ли ни ји сма тра ју Рајх 
од го вор ним за овај вар ва ри зам, јер сви ка жу ка ко се Хр ват ска ни ка да 
не би мо гла усу ди ти да и да ље чи ни та ква звер ства, да Рајх ово ни је 
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то ле ри сао. Ова квим раз ми шља њи ма се чак и пот пу но проне мач ки 
ори јен ти са не осо бе те шко мо гу су прот ста ви ти, а на ро чи то што ин ди
ка ци ја не ка кве евен ту ал не не мо гућ но сти Рај ха не би би ла ни упут на а 
не би се у то у оп ште ни по ве ро ва ло. Уми ри ва ње Бо сне по ста је све ви ше 
кључ ни про блем за ства ра ње ми ра на Бал ка ну.

За тач ност700 

Пот пи сан
Др. Ше фер

 ССпот пу ков ник

2.) G III m. d. B. u. до ста ви ти код
3.) L
4.) VB
5.) VHK
6.) IV
7.) VI на зна ње701

700 Не чи так пот пис.
701 Озна ке оде ље ња у По ли ци ји и лич но стима ко ји ма је акт до ста вљен.
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Бр. 138

ССМА ЈОР ХАЈН РИХ ИЗ СА РА ЈЕ ВА ИЗ ВЕ ШТА ВА 22. АПРИ ЛА 
1942. ССПОТ ПУ КОВ НИ КА ШЕ ФЕ РА О ВЕ ЛИ КОМ ХАП ШЕ ЊУ 
ПАР ТИ ЗАН СКИХ ПО МА ГА ЧА У СА РА ЈЕ ВУ И О МО ГУ ЋИМ ПО
СЛЕ ДИ ЦА МА МУ ЧЕ ЊА ЗА ТВО РЕ НИ КА.702 

Пре пис.

За по вед ник По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
Опе ра тив на ко ман да Са ра је во.

214/42. Са ра је во, 22. 4. 42.

За 
За по вед ни ка По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
ССпот пу ков ни ка Др. Ше фе ра,
o.V.i.A.
Бе о град.

Оба ве сти ти: По ли циј ског ата шеа у За гре бу.
Пред мет: Пар ти зан ске ве зе у Са ра је ву – Ак ци ја про тив ко му ни ста.
По зив на: По след њи ов да шњи до пис B. Nr. 198 и 203 од 17. и 18. 4.

18. и 19. апри ла ухап ше но је 7 офи ци ра хр ват ских ору жа них сна га, 
ме ђу њи ма је дан пу ков ник и је дан пот пу ков ник, као и је дан хр ват ски 
ва зду хо плов ни пот по руч ник. И у ме сти ма из ван Са ра је ва из вр ше на 
су број на хап ше ња, нпр. у Ви со ком је ухап ше но 50 ли ца. Ме ђу њи ма се 
до ду ше на ла зи и је дан Го ве ди ћев703 при ста ли ца, ко ји је још 1937. го ди не 
јав но исту пао про тив Је вре ја а 1939. го ди не су га ју го сло вен ске вла сти 
ка зни ле. По ли ци ја је оба ве ште на.

Оп ште узев, тре ба кон ста то ва ти да су ве ро ват но по но во по чи ње
не број не гре шке од стра не хр ват ске по ли ци је. Да ље, по сту па ње са 
за тво ре ни ци ма или бо ље ре че но – зло ста вља ње за тво ре ни ка – пред мет 

702 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 401.
703 Слав ко Го ве дић, во ђа Хр ват ске на ци о налсо ци ја ли стич ке стран ке, ко ја је 

у је сен 1941. укљу че на у уста шку ор га ни за ци ју; ви де ти: Tko je tko u NDH, 135–136 (Z. 
Di zdar i M. Ru pić). 
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је све оп штег раз го во ра у гра ду и узрок је ја ке узру ја но сти. С об зи ром 
на то да је ре зул тат ове ак ци је био ја ко успе шан, од стра не не мач ких 
слу жби, а и са овог ов де ме ста, по ли ци ји је у сва ком сми слу да та мо
рал на по др шка, та ко да се пар ти зан ско и ко му ни стич ко гне здо за и ста 
те мељ но уни шти. Из ве сне су ин ди ци је, ме ђу тим, да је ис тра жне по ли
циј ске ор га не спо па ла жеђ за кр вљу и слич но као што се већ ви ше пу та 
де ша ва ло, они су у сво јим ме ра ма да ле ко пре те ри ва ли те се та ко ме ђу 
ста нов ни штвом ства ра ју но ва жа ри шта не ми ра. Да љи раз вој ће мо па
жљи во пра ти ти.

Шеф Опе ра тив не ко ман де 
Са ра је во

пот пи сан Др. Хајн рих704

ССма јор

704 Ал фред Хајн рих (He in rich).
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Бр. 139

ГЕ НЕ РАЛ НЕ ДИЋ ИЗ ВЕ ШТА ВА НЕ МАЧ КОГ ГЕ НЕ РА ЛА 25. АПРИ
ЛА 1942. ДА ЈЕ НА РЕ ДИО ДА СЕ НЕ ПУ ЦА НА ДРУ ГУ ОБА ЛУ 
ДРИ НЕ И ДО СТА ВЉА МУ ИЗ ВЕ ШТАЈ ГРА НИЧ НЕ СТРА ЖЕ КОД 
ЉУ БО ВИ ЈЕ ПРЕ МА КО ЈЕМ УСТА ШЕ И МУ ХА МЕ ДАН ЦИ УБИ ЈА ЈУ 
СВЕ СР БЕ И БА ЦА ЈУ ИХ У ДРИ НУ.705

Пре пис!

Пред сед ник ми ни стар ског са ве та
Бе о град, 25. 4. 1942.

Го спо ди не ге не ра ле!706

У скла ду са Ва шим на ло гом, свим слу жбе ним уста но ва ма дуж Дри
не сам нај кра ћим пу тем дао да се пре не се на ред ба, да ни под ка квим 
усло ви ма не ис па ле ни ти је дан је ди ни ме так на дру гу оба лу. Чвр сто сам 
уве рен у то да ће ова на ред ба би ти нај стро же по што ва на од стра не свих 
оних на ко је се од но си.

Имам част да на Ва ше це ње но зна ње до ста вим пре вод јед ног из ве
шта ја ко ји ми је до ста вио ко ман дант по гра нич не стра же:

„То ком по след њих 10 да на до ла зи ло је до стал них на па да 
ва тре ним оруж јем од стра не уста ша на де сну оба лу Дри не, а по
во дом уста шког за по се да ња оних те ри то ри ја ко је су прет ход но 
др жа ли ко му ни сти. Ова кви на па ди ва тре ним оруж јем де ша ва
ли су се код мо ста код Љу бо ви је, код се ла Узо вљи ца,707 код се ла 
Гра бов ни ца,708 код Гор ње Бу кви це,709 Врх По ља710 и Др ла ца.711 
На сре ћу, од уста шких ме та ка на срп ској те ри то ри ји ни ко ни је 

705 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 541.
706 Ве ро ват но је реч о Опу но мо ће ном и ко ман ду ју ћем ге не ра лу у Ср би ји, ге не

ра лу ар ти ље ри је Па у лу Ба де ру.
707 Узов ни ца.
708 Гра бо ви ца.
709 Не и ден ти фи ко ва но ме сто.
710 Врх по ље.
711 Др ла че.
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по го ђен, па ипак се мо гло ви де ти и го лим оком шта су уста ше 
и му ха ме дан ци ра ди ли са ста нов ни штвом са оне стра не Дри не, 
ко ји су по ку ша ва ли да се спа су на срп ској стра ни. Они су пу ца
ли на сва ког на ко га су на и шли, мно ге не срећ ни ке су бу квал но 
за кла ли, а мр тве и жи ве су за тим ба ца ли у Дри ну. На ове очај
ни ке у во ди, ко ји су по ку ша ли да се спа су пли ва њем, уста ше и 
му ха ме дан ци су за тим пу ца ли. Пуц њи ка срп ској оба ли су, по 
свој при ли ци, би ли на ме ње ни пре све га оним ма ло број ним пре
жи ве ли ма, ко ји ма је ус пе ло да се до мог ну срп ске оба ле.”

До зво ли те ми, го спо ди не ге не ра ле, да Вам и овом при ли ком ис ка
жем из ра зе свог нај ду бљег по што ва ња и ува жа ва ња.

пот пи сао Не дић
Ге не рал

Пред сед ник ми ни стар ског са ве та.
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Бр. 140

ССПОТ ПУ КОВ НИК ШЕ ФЕР ДО СТА ВЉА 28. АПРИ ЛА 1942. ССГЕ
НЕ РА ЛУ МАЈС НЕ РУ ИЗ ВЕ ШТА ЈЕ О ЗВЕР СТВИ МА УСТА ША НАД 
СРП СКИМ СТА НОВ НИ ШТВОМ У НДХ, А НА РО ЧИ ТО У БО СНИ 
И О МО ГУ ЋИМ ПО СЛЕ ДИ ЦА МА МУ ЧЕ ЊА УХАП ШЕ НИХ ПАР
ТИ ЗАН СКИХ СА РАД НИ КА У СА РА ЈЕ ВУ.712

ВИ ШИ ВО ЂА СС И ПО ЛИ ЦИ ЈЕ Бе о град, 28. 4. 1942
у обла сти Опу но мо ће ног ко ман ду ју ћег те ле фон 22103
ге не ра ла у Ср би ји
За по вед ник По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
у Бе о гра ду

III А En/Fli B.Nr. III713 30/4
За
Ви шег во ђу СС и полициjе у Ср би ји
ССге не ра ла и ге не ралпот пу ков ни ка по ли ци је
Мајс не ра714

Бе о град.

Пред мет: Уста шка звер.[ства]
По зив на: са оп ште но.
При ло зи:  

У при ло гу се до ста вља ју пре пи си из ве шта ја са чи ње них ов де у 
по след ње вре ме, а у ко ји ма се из ве шта ва о звер стви ма и на си љи ма 
уста ша пре ма срп ском ста нов ни штву у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској 
– а на ро чи то у Бо сни.

Да ље, при ло же не фо то гра фи је715 жр та ва ових зло чи на мо гу да 
до ку мен ту ју исти ни тост ста ња при ка за них у из ве шта ји ма.

712 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 442. Ви де ти сл. 17. до сл. 20. и до ку мен та број 132 и 158 у 
овој књи зи.

713 Не чи тљи ва ру ко пи сна забе ле шка. 
714 Ау густ фон Мајс нер (Au gust von Meyszner).
715 Под ву че но и на мар ги ни не чи тљи ва при мед ба.
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Спољ на ко ман да Са ра је во,716 у до пи су од 22. 4. 42, ко ји се та ко ђе 
при ла же у пре пи су, из ве шта ва да се у ве зи са јед ном ак ци јом про тив 
ко му ни ста и пар ти за на у Са ра је ву стра ху је од да ље кр во жед но сти од 
стра не ан га жо ва них по ли циј ских ор га на и да ће се ти ме ме ђу ста нов
ни штво уне ти но ва жа ри шта не ми ра.

С об зи ром да су при ло же не фо то гра фи је ов де до ступ не са мо у јед
ном при мер ку, мо ли се да се оне вра те.

ССпот пу ков ник

716 Aus sen kom man do Sa ra je vo; од но си се на Опе ра тив ну ко ман ду По ли ци је 
без бед но сти и Слу жбе без бед но сти Са ра је во (Ein sat zkom man do Si poSD  Sa ra je vo). 
Ви де ти до ку мент број 135 у овој књи зи.
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Бр. 141

ГЕ НЕ РАЛ НЕ ДИЋ ПРО СЛЕ ЂУ ЈЕ 28. АПРИ ЛА 1942. ШЕ ФУ УПРАВ
НОГ ШТА БА ТУР НЕ РУ ТЕ ЛЕ ГРАМ У КО ЈЕМ МО ЛИ ДО ЗВО ЛУ ЗА 
ПРЕ ЛАЗ ДРИ НЕ СРП СКИМ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА КО ЈИ МА ПРЕ ТИ 
СМРТ ОД УСТА ША.717

Уста ша 718  У ак та 1/5
Ки сел 29/4

ПРЕД СЕД НИК
МИ НИ СТАР СКОГ СА ВЕ ТА
Пов. Nr. 749
Бе о град, 28. 4. 1942.

Го спо ди не др жав ни са вет ни че!

Упра во сам до био те ле грам ко ји про сле ђу јем у на став ку:

„Уста ше уби ја ју све Ср бе и па ле сва се ла. Же не и де ца лу тају 
ле вом оба лом Дри не и пре кли њу да се пре ба це на дру гу стра ну. 
На де сној оба ли им, ме ђу тим ни ко не пру жа по моћ, та ко да су 
пре пу ште ни си гур ној смр ти од уста шког но жа. Нај хит ни је је 
по треб но да се у том сми слу ин тер ве ни ше да не мач ке и ру ске 
је ди ни це дуж Дри не до би ју на ре ђе ње да одо бре пре лаз ци вил
ном ста нов ни штву на про сто ру од Љу бо ви је до Ста рог Бро да. 
Ко ме са ри јат за из бе гли це би мо рао спа си ти ове љу де од смр ти 
од гла ди.”

Под но се ћи гор њи те ле грам на Ва ше це ње но зна ње, имам част да 
мо лим да се хит но за ло жи те за то да над ле жне слу жбе из да ју од го ва

717 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 441.
718 Ру ко пи сне забе ле шке, де лом не чи тљи ве. Ге орг Ки сел (dr Ge org Ki es sel) са 

зва њем ви шег рат ног управ ног са вет ни ка (Ober kri eg sver wal tun gsrat), био је за ме ник 
ше фа Управ ног шта ба Ко ман ду ју ћег ге не ра ла и за по вед ни ка у Ср би ји, ССге не ра ла 
др жав ног са вет ни ка (Sta at srat) Ха рал да Тур не ра.
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ра ју ћу на ред бу, та ко да ови не срећ ни, не ду жни и про го ње ни љу ди на 
бо сан ској ис точ ној гра ни ци бу ду спа се ни.

Вој ни за по вед ник у Ср би ји Не дић719 с. р.
30. IV. 1942720

Ге не рал
Пред сед ник 

Срп ске вла де
За
Го спо ди на
Др жав ног са вет ни ка       III K721  4/5
Др. Тур не ра
Ше фа Управ ног шта ба
Ко ман ду ју ћег ге не ра ла и за по вед ни ка у Ср би ји
Б е о г р а д

719 Ne ditch.
720 При јем ни пе чат.
721 Не чи тљи ва забе ле шка. 
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Бр. 142

ШЕФ УПРАВ НОГ ШТА БА ИЗ ВЕ ШТА ВА 28. АПРИ ЛА 1942. КО МАН
ДУ ЈУ ЋЕГ ГЕ НЕ РА ЛА У СР БИ ЈИ ДА УСТА ШЕ ОТВА РА ЈУ ВА ТРУ 
НА ГРА НИ ЧА РЕ И НЕ МАЧ КЕ ВОЈ НИ КЕ, ДА МА СОВ НО УБИ ЈА ЈУ 
СРП СКО СТА НОВ НИ ШТВО НА ОБА ЛИ ДРИ НЕ И МО ЛИ ГА ДА 
СЕ УЧИ НИ КРАЈ ТИМ УБИ СТВИ МА.722 

Пре пис

Опу но мо ће ни и ко ман ду ју ћи ге не рал у Ср би ји Бе о град, 28. 4. 42.
/За по вед ник у Ср би ји, Управ ни штаб/
Tg. Nr. 2151/42 i – II

Пред мет: Ме ђу гра нич ни ин ци ден ти.

За
Ко ман ду ју ћег ге не ра ла и за по вед ни ка у Ср би ји
Одељ. I ц

Бе о град

Сле де ћи пре пис јед ног до пи са Ми ни стар ства уну тра шњих по сло
ва од 22. 4. 1942 до ста вљам уз мол бу да се при ми к зна њу и евен ту ал но 
да ље по сту па ње:

„У но ћи 9. овог ме се ца, ве ли ке гру пе уста шких од ре да, ко ји су се 
кре та ли дуж Дри не, из не на да су и пот пу но без раз ло жно отво ри ли 
же сто ку ва тру на де сну оба лу Дри не, да кле на се ло Узов ни цу ко је се 
на ла зи на срп ској те ри то ри ји. Исто се по но ви ло и у по днев ним са ти ма 
9. овог ме се ца, при че му је на срп ску оба лу пу ца но из ми но ба ца ча и 
ау то мат ског оруж ја. Ко ман дант срп ске др жав не стра же у окру гу Ша бац, 
ма јор Ман дри о вић, био је за јед но са ко ман дан том гра нич не по ли ци је, 
ка пе та ном Па вло ви ћем на пу ту на су прот бо сан ског се ла Бје ло вац, ка ко 
би се ис пи та ли узро ци за овај ору жа ни на пад, ка да је на њих, као и на 
не мач ке вој ни ке из прат ње, та ко ђе же сто ко за пу ца но”.

722 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 537–538. 
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Убр зо за тим, 4 ка ми о на са уста ша ма кре ну ла су из Бје лов ца у прав
цу се ла Си ки рић, где су отво ри ли ва тру на срп ско ста нов ни штво из 
Си ки ри ћа и Те га ра,723 ко је је по че ло да бе жи у прав цу се ла Фа ко вић.724 
Још су се у Бје лов цу уста ше пу ца ју ћи об ру ши ле на бе гун це, ве ћи ном 
же не и де цу, про ба да ли су их ба јо не ти ма, а за тим мр тве и ра ње не ба
ца ли у Дри ну. Пут од Бје лов ца до се ла Те гар725 био је фор мал но пре кри
вен ле ше ви ма же на и де це.

Је дан део же на и де во ја ка у бек ству, уста ше су оп ко ли ле и си ло ва ле 
их на отво ре ном пу ту, мај ке пред њи хо вом де цом, а де вој ке пред очи ма 
њи хо вих мај ки, да би их за тим за кла ли или жи ве ба ци ли у Дри ну.

Са оба ле ова мо, уста ше су по дру гљи во ви ка ле срп ским гра ни ча
ри ма, ко ји су сва ова звер ства мо ра ли да гле да ју: „До Ђур ђев да на ви ше 
ни јед на срп ска мај ка у Бо сни и Ср би ји не ће мо ћи да до зо ве свог си на, 
јер их ви ше не ће би ти!”

Имам част да по но вим сво ју ви ше пу та из ра же ну мол бу, да се пре
ду зме све ка ко би се овим ужа сним уби стви ма ми ро љу би вог и не ду жног 
срп ског ста нов ни штва са дру ге стра не Дри не ко нач но учи нио крај.

За Ко ман ду ју ћег ге не ра ла и за по вед ни ка у Ср би ји
Шеф Управ ног шта ба

по на ло гу пот пи сан, пот пис

За тач ност726

13. 5. 42. 

723 Те га ре.
724 Фа ко ви ћи.
725 Те га ре.
726 Не чит ко.
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Бр. 143

КО МАН ДУ ЈУ ЋИ ГЕ НЕ РАЛ У СР БИ ЈИ, ДО СТА ВЉА 30. АПРИ ЛА 1942. 
ЗА ПО ВЕД НИ КУ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ ПО СЛЕД ЊЕ ИЗ ВЕ ШТА ЈЕ 
И ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ О ЗВЕР СТВИ МА У ХР ВАТ СКОЈ.727

Ко ман ду ју ћи ге не рал  Бе о град, 30. 4. 42.
и за по вед ник у Ср би ји
Оде ље ње I ц/AO728

1462/42 тај.[но]

ПО ВЕР ЉИ ВО

По ли ци ја без бед но сти и Слу жба без бед но сти Бе о град
4. V. 1942

Ре фе рат: B III B. No. 3274/42729

Пред мет: Звер ства у Хр ват ској.
Ве за: не ма
При ло зи: 2

За
За по вед ни ка По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
Бе о град. 

К III   RS HA730   5/5731

727 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 506.
728 I ц/АО, Оба ве штај но оде ље ње Ко ман ду ју ћег ге не ра ла и за по вед ни ка у Срби

ји. На ње го вом че лу је био ма јор Карл Кал сов (Carl Cal sow).
729 При јем ни пе чат; не чи так па раф.
730 Ру ко пи сна озна ка ре фе ра та, скра ће ни ца Глав не упра ве ве збед но сти Рај ха.
731 Не чи так па раф.
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У при ло гу се ша љу из во ди из из ве шта ја, ко ји су сти гли у ро ку од 
14 да на, као и не ко ли ко по је ди нач них из ве шта ја вред них па жње уз ово 
и фо то гра фи је, уз мол бу да се при ми на зна ње.

За Ко ман ду ју ћег ге не ра ла и за по вед ни ка у Ср би ји
на чел ник Ге не рал шта ба

по на ло гу
Mајор.732

III A 733  6/5

732 Не чи так пот пис.
733 Oзнака ре фе ра та и па раф.
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Бр. 144

ПРЕ ГЛЕД ИЗ ВО ДА ИЗ ИЗ ВЕ ШТА ЈА НЕ МАЧ КИХ ВОЈ НИХ И ОБА
ВЕ ШТАЈ НИХ КО МАН ДИ О ЗВЕР СКОМ УБИ ЈА ЊУ СРП СКОГ СТА
НОВ НИ ШТВА, ОД УСТА ША И МУ СЛИ МАН СКИХ ЛЕ ГИ О НА РА 
У БО САН СКОМ ПОД РИ ЊУ ОД 1. ДО 22. АПРИ ЛА 1942.734

Пре глед из во да из из ве шта ја

о звер стви ма у Хр ват ској (1. – 22. 4. 42).

9. 4. 714. Ј. D.735

Код Зе ли ње (4/SO736 Дри ња ча) су из бе гле срп ске же не од стра не 
хр ват ских ле ги о на ра пр во би ле јед ним де лом си ло ва не а за тим за кла не. 
(Из ве штај срп ског офи ци ра) – Код не мач ких тру па се сма тра да се ради 
о ле ги о на ри ма ко ји су без зна ња ко ман дан та на пу сти ли мо сто бран.

10. 4. 714. J. D.
На хр ват ској оба ли, у ви си ни Љу бо ви је, стре ља ње срп ских из бе гли

ца од стра не хр ват ских ле ги о на ра. За по вед ник мо то ри зо ва не Дрин ске 
из вид ни це је хтео, ка ко би се спре чи ло да ље кр во про ли ће, да до зво ли 
пре ла зак из бе гли ца на срп ску стра ну. Упр кос по зи ви ма: „Не пу цај те, 
ов де не мач ка вој ска”, ле ги о на ри су отво ри ли ва тру на мо то ри зо ва ну 
Дрин ску из вид ни цу.

10. 4. 714. J. D.
У ви си ни Гра бо ви це при ме ће но је стре ља ње срп ских из бе гли ца 

од стра не хр ват ских ле ги о на ра, ле ше ви су ба ца ни у Дри ну.

11. 4. Ast.737

Код Кра са но ви ћа на ле вој оба ли Дри не, Хр ва ти су из ау то мо би ла 
пу ца ли на шко лу и го сти о ни цу у Узов ни ци (7/NNW738 Љу бо ви ја), на 
де сној оба ли Дри не.

734 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 507–509. 
735 714. Ј. D. скра ће но од 714. In fan te ri e di vi sion (714. пе ша диј ска ди ви зи ја). 
736 Ин тер на ци о нал на скра ће ни ца: Ју го и сточ но.
737 Ис по ста ва вој не оба ве штај не слу жбе, Аб ве ра (Ab we hr stel le, скра ће но Ast.).
738 Ин тер на ци о нал на скра ће ни ца: Се вер –се ве ро за пад.
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9. 4. Ast.
У Бје лов цу (4/SO Љу бо ви ја) од стра не Хр ва та 30 срп ских из бе гли ца 

за кла но и ба че но у Дри ну. Бр ој од стра не Хр ва та уби је них же на и де це 
на пу ту Бје ло вац – Те га ра739 (9/SO Љу бо ви ја) тре ба да је знат но ве ћи.

12. 4. 717. J. D.740

На оку ци Дри не око 3500 из бе гли ца, же не са де цом, утвр ђе но да 
има ју сла бе мо гућ но сти сме шта ја и ис хра не.

14. 4. Ast.
Број из бе гли ца ко је су Хр ва ти уби ли код Бје лов ца (упо ре ди ти из

ве штај Ast. 9. 4.) при ја вље но је 60. Са Љу бо виј ског мо ста 200 из бе гли ца 
је ба че но у Дри ну. У Зе ли њи (4/SO Дри ња ча) Хр ва ти су пре вр ну ли ча мац 
са из бе гли ца ма. Број жр та ва 64.

Је дан Хр ват је зах те вао од срп ског из бе гли це да се при дру жи пар
ти за ни ма и да се бо ри за јед но са Хр ва ти ма.

Хр ва ти на вод но хо ће да на кон чи шће ња ле ве оба ле Дри не пре ђу 
на де сну оба лу Дри не ка ко би да ље кла ли Ср бе.

10. 4. Ast.
Гле да но са мо сто бра на Звор ник, у Дри ни је из бро ја но 39 ле ше ва 

же на и де це.
Је дан се љак из Гра бов ца741 је при ја вио да је до сад ње гов ше сти син 

уби јен од уста ша.
Хр ват ски пот пу ков ник Фран це тић742 се ниг де не бо ри са пар ти

за ни ма.
Код Ше ко ви ћа (14/NO743 Кла дањ) пар ти за ни и уста ше се за јед но 

бо ре про тив чет ни ка.744

739 Те га ре.
740 717. Ј. D. скра ће но од 717. In fan te ri e di vi sion (717. пе ша диј ска ди ви зи ја). 
741 Гра бо ви ца.
742 Ју ре Фран це тић.
743 Инер на ци о нал на скра ће ни ца: Се ве ро и сточ но.
744 Ви де ти и: Де се то днев ни из ве штај Kомандујућег ге не ра ла и за по вед ни ка у 

Ср би ји, Ко ман дан ту ору жа них сна га на Ју го и сто ку 31. мар та 1942, Збор ник НОР, XII, 
књ. 2, 266–269.
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11. 4. Ast.
Код Врх по ља (8/SO Љу бо ви ја) око 50 срп ских по ро ди ца уби је но 

од стра не Хр ва та.

11. 4. Ast.
На кон хап ше ња ма јо ра Дан ги ћа745 мо мен тал на пре о крет рас по

ло же ња про тив Рај ха и Вер мах та, што се на ро чи то оправ да ва ука зи
ва њем на зло де ла уста ша ко је је не мач ки Вер махт то ле ри сао.

15. 4. 714. J. D.
Као до пу на из ве шта ју од 10. 4, I оклоп ни пук 202 ра пор ти ра, да су 

у ви си ни Цу ли на, хр ват ски ле ги о на ри пу ца ли на око 25 же на и де це. 
Пре њи хо вог бе га они су чак но же ви ма за кла ли јед ну же ну са ње но 
пе то ро де це. Истог да на мо то ри зо ва на Дрин ска из вид ни ца је у ви си ни 
Врх по ља при ме ти ла ка ко су хр ват ски ле ги о на ри пре ре за ли вра то ве 11 
срп ских из бе гли ца, а ле ше ве су по ба ца ли у Дри ну.

У Дри ња чи је на вод но 35 Ср ба на смрт из бо де но но же ви ма од 
стра не ле ги о на ра а ле ше ви су ба че ни у Дри ну.

19. 4. 714. J. D.
Да на 9. 4. вод ник пр ве кла се Кла ус Бур746 је код Бје лов ца при ме тио 

да Хр ва ти ми но ба ца чи ма и ар ти ље ри јом пу ца ју на срп ску оба лу, ка ко 
би спре чи ли пре ла зак срп ских из бе гли ца. На срп ске же не ко је су де ли
мич но са са свим ма лом де цом у ру ка ма тр ча ле дуж оба ле Дри не, на
гр ну ли су Хр ва ти и пре се кли су вра то ве 4 же не и ви ше де це а за тим су 
ле ше ве ба ци ли у Дри ну. Укуп но је на овај на чин 13 же на и де це уби је но 
на овом ме сту. Да на 10. 4. (до пу на из ве шта ју од 15. 4.), пот по руч ник Ханф 
је ви део ка ко су Хр ва ти уби ли две же не и пе то ро де це.

18. 4. Нем.[ачки] ге не рал у За гре бу.
У Зи ров цу747 (NW748 Бо сан ски Но ви) ве ће на си ље вој ни ка ми ли

ци је над ста нов ни штвом (хр ват ски из ве штај).

745 Је зди мир Дан гић.
746 Kla us Bu hr.
747 Жи ро вац.
748 Се ве ро за пад но.
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15. 4. Град ска ко ман дан ту ра Ту зла.
Је ги нов Луг (9/SO Ту зла) од стра не ле ги је ма јо ра Ха џиЕфен ди ћа749 

за па љен. 250–300 ста нов ни ка, му шка ра ца, же на и де це уби је но. Се ло 
опљач ка но, сто ка оте ра на.

17. 4. Град ска ко ман дан ту ра Ту зла.
У се лу По жар ни ца и окол ним се ли ма је да на 8. 2., 8. 3. 1. 4. уби је

но око 70–80 му шка ра ца, же на и де це (срп ски жи те љи). У оста лим 
се ли ма се са да вр ше ма сов на уби ства.

21. 4. Глав ни са ни тет ски офи цир при Ко ман ду ју ћем ге не ра лу и 
за по вед ни ку у Ср би ји.

са оп шта ва оба ве ште ња ко ман дан та Љо ти ће ве750 гру пе у Ба ји ној 
Ба шти (по сто је фо то гра фи је на ве де них оса ка ће них ле ше ва итд.): Код 
се ла Бје ло вац (код Љу бо ви је) уста ше су уби ле же не и де цу, а ле ше ве 
по ба ца ли у Дри ну. Ис пред се ла ве ће ме сто на ко јем се по сву да мо гу про
на ћи тра го ви уби ста ва. На јед ном ме сту је ле жао оста так јед ног жен
ског ле ша и јед ног ма лог де те та, њих су ба ци ли пси ма да их про жде ру 
(сли ка 1).

На јед ном ме сту је ле жа ло мно го ко ма да оде ће же на и де це. Зе мља 
на то пље на кр вљу (сли ка 2).

У јед ном гр му пре вр ну та де чи ја ко лев ка, кре ве ти и де чи ја ко шу ља 
(сли ка 3).

На оба ли Дри не оста ци жен ског ле ша ко јег је пас жде рао (сли ка 4).
Ис ко пан оса ка ћен леш јед не же не (сли ка 5 и 6).
Ова стра вич на уби ства по чи ни ле су уста ше ме ђу ко ји ма се на ла

зи ла и не ко ли ци на њих, ко ји на ка па ма ни су но си ли „U” већ со вјет ску 
зве зду пе то кра ку. Ови пар ти за ни су слу ша ли на ре ђе ња уста ша.

Уз ово глав ни са ни тет ски офи цир бе ле жи: 
У срп ским кру го ви ма се не мо же схва ти ти то да Нем ци уста шка 

не де ла та ко мир но по сма тра ју и да при том оче ку ју да ће им Ср би бити 
на кло ње ни. 

Ко ман дант та мо шњих Дан ги ће вих љу ди је из ја вио да би сви Срби 
ра до за др жа ли искре но при ја тељ ство са Не мач ком, но не по сто ји више 
оно ра ни је по ве ре ње у не мач ка уве ра ва ња.

749 Му ха мед Ха џи е фен дић.
750 Ди ми три је Љо тић.
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Бр. 145

ПРИ ЛОГ УЗ ПРЕ ГЛЕД ИЗ ВЕ ШТА ЈА О УСТА ШКОМ МА СОВ НОМ 
УБИ ЈА ЊУ СРП СКОГ СТА НОВ НИ ШТВА НА ОБА ЛИ ДРИ НЕ ПРЕ МА 
ИЗ ВЕ ШТА ЈИ МА ПРИ ПАД НИ КА 714. ПЕ ША ДИЈ СКЕ ДИ ВИ ЗИ ЈЕ 
ОД 19. АПРИ ЛА 1942.751

При лог уз пре глед о звер стви ма у Хр ват ској
до ста вље но од стра не 714. J. D.752 19. 4. 42.

П р е п и с.

Из ве штај о уби ја њу срп ског ста нов ни штва од стра не хр ват ске вој ске  
у сек то ру Дри на.

9. 4. се вод ник пр ве кла се Кла ус Бур753 за јед но са јед ним срп ским 
ка пе та ном по гра нич не по ли ци је на ла зио у кон трол ној во жњи у прав цу 
Ро га чи це. Код Бје лов ца се де сио окр шај из ме ђу Хр ва та и чет ни ка, јер 
су Хр ва ти по ку ша ли да спре че пре ла зак срп ских из бе гли ца. При том 
је ис па ље но и не ко ли ко про јек ти ла ми но ба ца чи ма и ар ти ље ри јом на 
срп ску те ри то ри ју. Вод ник пр ве кла се отр чао је до оба ле Дри не, а да 
на ње га ни је би ло пу ца но и та мо је ви део сле де ће:

„Срп ске же не су, гла сно ви чу ћи, и јед ним де лом има ју ћи са свим 
ма лу де цу у на руч ју, тр ча ле дуж оба ле Дри не. Та да су се већ сју ри ли и 
Хр ва ти на њих и исе кли су вра то ве 4 же не и ви ше де це те су за тим ле
ше ве по ба ца ли у Дри ну. На овај на чи ни би ло је на овом јед ном ме сту 
укуп но уби је но 13 же на и де це.”

10. 4. пот по руч ник Ханф се са не ко ли ко љу ди вра тио из кон трол не 
па тро ле из Звор ни ка те се за у ста вио код Цу ли на ка ко би из вр шио над зор 
и кон тро лу из бе гли ца јер је на овом ме сту ре ка из бе гли ца би ла на ро
чи то ја ка. Не ко ли ко ми ну та на кон што се за у ста вио де си ло се сле де ће:

„Хр ва ти, ја чи не 30 љу ди, до шли су тр че ћим ко ра ком на оно ме сто 
где су се на ла зи ле из бе гли це. Пот по руч ник Ханф је ре као свом пре во ди
о цу да им по ви че ка ко тре ба да се уда ље и да не пу ца ју. Ов де је не мач ка 

751 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 510.
752 714. пе ша диј ска ди ви зи ја, In fan te ri e di vi sion.
753 Kla us Bu hr.



вој ска. На ово су се они уда љи ли око 200 м, иза јед не огра де су за у зе ли 
по ло жај и отво ри ли су ва тру. На ово је пот по руч ник Ханф из дао на
ред бу да се пу шка ма и ла ким ми тра ље зи ма уз вра ти ва тра.”

При то ме је пот по руч ник Ханф ви део сле де ће:
„Ка да су се Хр ва ти на наш зах тев по ву кли ода тле, њи ма у су срет су 

из јед не ку ће иза шле 2 же не са пе то ро де це, ко је су још јед ном утр ча ле 
у ку ћу ка ко би по ку пи ле оно нај по треб ни је. Од мах су се Хр ва ти сју ри ли 
на њих и уби ли ове 2 же не и пе то ро де це”.

Од из бе гли ца, ко је су пре от при ли ке 30 ми ну та би ле пре ба че не, 
по руч ник Ханф је са знао сле де ће: „Пре ко пу та Цулинa, на уда ље но сти 
од око 250 м од Дри не, ле жи 35 ле ше ва, са мо же не и де ца, сви су стра
вич но уна ка же ни. Хр ва ти су их за кла ли и оста ви ли их да ле же та мо 
на ли цу ме ста”.

Пот пи сан Ханф
Пот по руч ник.

За тач ност:
Пот пи сан 
Mајор.
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Бр. 146

ОБА ВЕ ШТАЈ НИ ИЗ ВЕ ШТАЈ ОД 24. АПРИ ЛА 1942. ПРЕ МА КО ЈЕМ 
НА ПОД РУЧ ЈУ КО ЈЕ СУ ЗА У ЗЕ ЛЕ ФРАН ЦЕ ТИ ЋЕ ВЕ УСТА ШЕ НЕ 
ПО СТО ЈИ ВИ ШЕ НИ ЈЕД НО СРП СКО МЕ СТО СА МОЛ БОМ ДА СЕ 
ПО ША ЉЕ КО МИ СИ ЈА ДА УТВР ДИ УСТА ШКА ЗВЕР СТВА.754

Пре пис!

Оба ве ште ње соп стве ног оба ве штај ног пунк та Ту зла755 од 24. 4. 42:

Оба ве штај но пу то ва ње од 23. – 24. 4. на под руч ју Звор ник – Дри
ња ча – Но ва Ка са ба – Ми ли ћи – Вла се ни ца – Хан Пи је сак – Жље бо ви:

Це лу те ри то ри ју су за у зе ле Фран це ти ће ве уста ше. Ни јед но срп ско 
ме сто де сно и ле во од пу та ви ше не по сто ји. Ста нов ни ци се не мо гу 
на ћи. Све ку ће су у пот пу но сти ра зо ре не, сто ка је оте ра на. Сав рад на 
из град њи у по след њих 100 го ди на уни штен је без остат ка. У чи сто 
срп ском ме сту Ми ли ћи по сто је са мо још 2 му шкар ца, 1 ин ва лид и је дан 
80го ди шњи ста рац. На пи та ње по ста вље но уста шком нат по руч ни ку, 
где су ста нов ни ци, од го во ре но је да су у шу ми. На но во пи та ње, да ипак 
ни је мо гу ће да це ло ме сто бу де у шу ми, од го во ре но је сле га њем ра ме на 
и ре чи ма: „Зна те, ја и ни сам офи цир, ја сам по штан ски чи нов ник из 
Са ра је ва, по ли тич ки сам био ма ло екс по ни ран те сам се за то при ја вио 
код Фран це ти ћа. Већ ми се све то зга ди ло”.

Док смо се да ље во зи ли ка Пло чама,756 Фран це ти ћев заме ник је по
ста вио пи та ње ка ко се за ми шља сми ри ва ње Бо сне. На од го вор да по сто
је две мо гућ но сти, би ло ус по ста вља њем ми ра или ис ко ре њи ва њем, Фран
це ти ћев заме ник је ли цем из ра зио: „Mи уми ру је мо ис ко ре њи ва њем”.757

Хр ват ски ка пе тан у Хан Пи је ску је ре као да се му сли ма ни на се
ља ва ју пре ма Вла се ни ци, а да ће пре о ста ла област би ти на пу ште на.

Хр ват ске тру пе и без бор бе них деј ста ва стре ља ју му шкар це ко ји се 
пре да ју за јед но са оруж јем. 23. уве че, 100 же на и де це, ко ји су по бе гли 
пред уста ша ма, од ве де ни су у Жље бо ве, а ме ђу њи ма де ца ста ро сти од 

754 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 514.
755 Оба ве штај ни пункт Аб ве ра (Ast.) у Ту зли (Mel de kopf Tu zla).
756 Плоче, планински превој на Јавор планини, на путу од Власенице ка Хан Песку.
757 У ори ги на лу: „Wir be fri e den durch Au srot tung”.
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два ме се ца и ста ри ји. Је дан чо век је са за до вољ ством ис при чао ка ко је 
устре лио јед но га из ове гру пе ко ји је ока чио пу шку и ко ји је у на руч ју 
имао јед но ма ло де те те ка ко је то де те од ле те ло у ве ли ком лу ку. Же не 
и де ца су већ да ни ма без хра не и са да се као при зор ужа са на ла зе код 
ме ста за снаб де ва ње хра ном у Жље бо ви ма. 

О не кој кон цен тра ци ји не при ја те ља, у ства ри о би ло ка квом не
при ја те љу, код ова квог ста ња ства ри ви ше не мо же би ти ни го во ра, а 
та ко ђе ни о то ме да се ствар не, ужа сне при ли ке мо гу кон крет но опи
са ти у јед ном ра дио ја вља њу.

Во ђа оба ве штај ног пунк та мо ли да се што пре упу ти јед на ко ми
си ја у ову област, ка ко би се ова звер ства и не де ла уста ша ко ја су се 
до го ди ла у по след ња два да на уста но ви ла са пот пу ном објек тив но шћу.
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Бр. 147

ССПОТ ПО РУЧ НИК ЕН ГЕЛ МАН ИЗ ВЕ ШТА ВА 30. АПРИ ЛА 1942. 
ДА ЋЕ АБ ВЕР ПО СЛА ТИ КО МИ СИ ЈУ У БО СНУ ДА УТВР ДИ ЗВЕР
СТВА УСТА ША.758

III А En/LP Бе о град, 30. IV.1942

1.) На по ме на.

Пред мет: Ко ми си ја за утвр ђи ва ње уста шких звер ста ва од стра не Ast.

При ли ком јед ног раз го во ра са Зо ра ном В у к о в и ћ е м,759 за ме ни
ком ко ман дан та Љо ти ће вих до бро во ља ца би ло ми је по твр ђе но да ће 
„Аst” по сла ти јед ну ко ми си ју у Хр ват ску – на ро чи то Бо сну, ко ја тре ба 
да на ли цу ме ста утвр ди звер ства уста ша. Пр вен стве но на гла сак тре ба 
ста ви ти на под но ше ње из ве шта ја у ви ду сли ка. Овај за да так тре ба да 
се по ве ри К о л и ч у.

Ен гел ман760 с. р.
ССпот по ручн.761 30. 4. 42.

2/5762

2.) К III m. d. B. u. Kts.
3.) VB 763

4.) VHK 

758 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 458.
759 Зо ран Ву ко вић је био шеф оба ве штај ног од се ка Срп ске до бро во љач ке ко ман

де и агент не мач ке оба ве штај не слу жбе; М. Сте фа но вић, Збор Ди ми три ја Љо ти ћа, 
152–153.

760 ССпот по руч ник (Un ter sturmführer) En gel mann, шеф ре фе ра та А III у уста
но ви BdS.

761 Па раф.
762 Исто.
763 За бе ле шке олов ком.
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Бр. 148

ЗА ПО ВЕД НИК ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ, ИЗ ВЕ ШТА ВА 1. МА ЈА 1942. 
ОПУ НО МО ЋЕ НИ КА МИ НИ СТАР СТВА СПОЉ НИХ ПО СЛО ВА 
О МА СОВ НИМ УСТА ШКИМ ПО КО ЉИ МА СР БА У ИС ТОЧ НОЈ 
БО СНИ И РАЗ О ЧА РЕ ЊУ НЕ МАЧ КОМ ПО ЛИ ТИ КОМ ШТО ПО
ГО ДУ ЈЕ ШИ РЕ ЊУ ИТА ЛИ ЈАН СКОГ УТИ ЦА ЈА.764 

ВИ ШИ ВО ЂА СС И ПОЛИЦИJЕ
У обла сти Опу но мо ће ног ко ман ду ју ћег ге не ра ла у Ср би ји
За по вед ник По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
у Бе о гра ду
III Rx/Fli B.Nr. [нечитко]

Бе о град, 1. 5. 1942
Те ле фон 22103

ПО ВЕР ЉИ ВО

За 
Опу но мо ће ни ка Ми ни стар ства спољ них по сло ва
при Опу но мо ће ном ко ман ду ју ћем ге не ра лу и за по вед ни ку у Ср би ји
го спо ди ну ми ни стру Бен цле ру,765

Бе о град.

Пред мет: Из ве штај о ста њу у ис точ ној Бо сни, хр ват ским звер стви ма 
и срп ским из бе гли ца ма.
По зив на: Текућe
При ло га: 2

Ужа сно ста ње на ис точ но бо сан ској уста нич кој те ри то ри ји, ко ји су 
то ком ме се ца апри ла услед на па да ко му ни стич ких пар ти за на и хр ват
ских уста шких фор ма ци ја про тив на ци о нал но срп ских Дан ги ће вих 
чет ни ка по при ми ли по но во нај ве ће раз ме ре, до ве ли су до без број них 
ма са кри ра ња мир них срп ских се о ских ста нов ни ка, углав ном же на и 
де це, а це ло куп но срп ско ста нов ни штво из ме ђу Бо сне и Дри не je у стра
ху и ужа су (ви де ти до са да шње из ве шта је оче ви да ца).

764 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 459–463. 
765 Фе ликс Бен цлер (Fe lix Ben zler).
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Срп ско ста нов ни штво је по бе гло, та мо где је за то још би ло вре ме
на, у шу ме и у прав цу срп ске гра ни це на Дри ни, где су сти гли у ста њу 
ис цр пље но сти. Још на Дри ни су не мач ке тру пе (као што је већ из ве шта
ва но) код Љу бо ви је и на дру гим ме сти ма при ме ти ле бе сти јал но гну сна 
де ла хр ват ских уста ша – а под њи хо вим ко ман дан том Фран це ти ћем. 
Же не и де вој ке из ре ке из бе гли ца би ле су си ло ва не, а на кон то га је дан 
део њих би би вао уби јен и ба цан у Дри ну.

На мо сту у Љу бо ви ји до шло је чак до раз ме не ва тре из ме ђу хр ват
ских уста ша и не мач ких вој ни ка ко ји су хте ли да узму у за шти ту срп ске 
из бе гли це пред звер стви ма уста ша.

Не го до ва ње због ових гну сних де ла је не из мер но по ра сло не са мо 
у срп ском ста нов ни штву, већ је за хва ти ло и над ле жна не мач ка ли ца, 
као што то до ка зу је из ве штај глав ног са ни тет ског офи ци ра при Ко ман
ду ју ћем ге не ра лу у Ср би ји чи ји се пре пис при ла же.

Глав ни са ни тет ски офи цир по се тио је ме ста Ша бац, Ло зни цу, Звор
ник, Цу ли не, Љу бо ви ју и у про прат ном до пи су уз свој из ве штај Ко ман
ду ју ћем ге не ра лу пи ше сле де ће:

„У глав ним цен три ма за ре ке срп ских из бе гли ца у За пад ној Срби ји 
на ла зе се хи ља де срп ских из бе гли ца са хр ват ског про сто ра; чла но ве 
њи хо вих по ро ди ца су хр ват ске уста ше за кла ле на нај у жа сни ји на чин, 
они са ми су мо ра ли да бе же но ћу пре ко Дри не ис пред хор ди ко је су 
уби ја ле и па ли ле, при че му су на њих да ље пу ца ли пар ти за ни, уста ше 
и на о ру жа ни му сли ма ни. Још 17. 4. је пут Цу ли не – Љу бо ви ја био под 
не при ја тељ ском ва тром.

Број из бе глих ли ца мо же се про це ни ти са мо при бли жно, јер не ма 
слу жбе них до ку ме на та, а до ста из бе глих ли ца се по ву кло већ да ле ко у 
уну тра шњост срп ске те ри то ри је. Мо гло би их би ти око 12.000 ма ње или 
ви ше. Прог на ни ци су на срп ској оба ли Дри не би ли сме ште ни у 4 ве ли
ке гру пе и нај ве ћим де лом су уло го ро ва ни на отво ре ном. Ис хра на је 
би ла крај ње оскуд на и са сто ја ла се од ма ло ку ва ног ку ку ру зног бра шна 
и су пе од ко при ва. Њи хов глав ни део био је у Љу бо ви ји и Цу ли на ма 
(се вер но од Љу бо ви је) као и су сед ним се ли ма, а ма њи део у Ко ви ља чи 
и Ба ји ној Ба шти.”

Број из бе гли ца, ко ји се не мо же тач но кон тро ли са ти, про це њу је 
се на око 20.000. То што се услед стал ног до то ка уне сре ће них срп ских 
из бе гли ца увек из но ва не по вољ но ути че на јав но мње ње у Ср би ји, а 
ве ра у пра вед но вођ ство од стра не Рај ха због ово га тр пи, са свим је ра
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зу мљи во. Ово ви ше не го сред ње ве ков но ста ње у Бо сни и кла ње на ро да 
од стра не ко му ни стич кока то лич ких уста ша и пар ти за на на ро чи то не
по вољ но де лу је на по у зда не при пад ни ке Збо ра на кло ње не Нем ци ма и 
Љо ти ће ве до бро вољ це осве до че не у бор би про тив ко му ни ста и Дра же 
Ми хај ло ви ћа, чи ја је јед на је ди ни ца под ко ман дом из ве сног Ми ло ша 
Ла ут не ра (сад је, на осно ву про ме не пре зи ме на, Во ји но вић, сло ве нач
коне мач ког по ре кла из Ма ри бо ра на Дра ви, са ста ном у Ужи цу, оже њен 
јед ном Срп ки њом, бли жи лич ни по да ци су још не по зна ти).

Ла ут нерВо ји но вић, ко ји од лич но го во ри не мач ки, из у зет но је до
бро оба ве штен о при ли ка ма са оне стра не Дри не те је не са мо ру ко во
де ћем са ни тет ском офи ци ру опи сао тре нут но ста ње, већ је и ов да шњој 
слу жби дао при ло же ни из ве штај.

На ро чи то се ука зу је на она ме ста у из ве шта ју са ни тет ског офи
ци ра као и Ла ут нерВо ји но ви ћа, ко ји из ве шта ва ју о са рад њи из ме ђу 
хр ват ских уста ша и ко му ни ста од но сно уста ша са цр ве ном со вјет ском 
зве здом пе то кра ком. У очи ма про не мач ки на стро је них Љо ти ће вих 
до бро во ља ца на Дри ни, уста ше су са сво јом не људ ско шћу и бе сти јал
ним уби стви ма и па ље њи ма исто оно ли ко омра же ни као и бру тал ни 
пар ти за ни. Чи ње ни ца је да се та ко ђе не мо же утвр ди ти ни ка ква раз
ли ка у њи хо вом де ло ва њу про тив мир ног срп ског ста нов ни штва, 
углав ном же на и де це у Ис точ ној Бо сни, са свим су прот но, бе шње ње 
уста ша и му сли ман ских ле ги о на ра је још је зи ви је не го бе шње ње ко
му ни стич ких пар ти за на. Уто ли ко је ра зу мљи ви је „раз о ча ра ње про не
мач ких Љо ти ће вих до бро во ља ца, што је по ли ти ка Рај ха још увек на 
стра ни ин кви зи тор ске др жа ве Хр ват ске”. Љо ти ће ве до бро вољ це осим 
то га, због њи хо вог на ги ња ња Нем ци ма и упр кос њи хо ве по у зда но сти 
у бор би про тив ко му ни ста и по бу ње ни ка Дра же Ми хај ло ви ћа, срп ске 
вла ди не слу жбе је два снаб де ва ју на о ру жа њем, те њи хо ву по у зда ност 
и вред ност у бор би уто ли ко ви ше тре ба ува жа ва ти.

Упр кос про до ру цр но гор ских цр ве них бри га да и уста ша све до 
Дри не и уни ште ња мно гих срп ских се ла дуж пу те ва на пре до ва ња уста
ша из Ту зле ка Звор ни ку, као и на оку ци Дри не, от пор му шког срп ског 
ста нов ни штва ко је је по бе гло у шу ме, пру жен про тив пар ти за на и 
уста ша, иа ко осла бљен, још увек по сто ји.

Узрок за ово ле жи у не мо ћи Хр ва та да на пра ве при стој ну упра ву и 
да му сли ман ску и уста шку не чо веч ност др же на свом ме сту. На су прот 
то ме, чак по сто ји и опа сност да ова не чо веч ност у крај њој ли ни ји по стане 
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опа сност за по ли ти ку Си ла Осо ви не ко ја пре ла зи гра ни це Хр ват ске, 
а по себ но што се дâ ви де ти ја сан пра вац ита ли јан ске по ли ти ке да свој 
ути цај про ши ре све до ма ђар ске гра ни це и да у сво је ру ке до би ју це лу 
Бо сну и Сла во ни ју.

ССпот пу ков ник766

766 За по вед ник по ли ци је у Бе о гра ду (BdS), Ше фер.
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Бр. 149

ЗА ПО ВЕД НИК ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ, ИЗ ВЕ ШТА ВА 1. МА ЈА 1942. 
ГЛАВ НУ УПРА ВУ БЕЗ БЕД НО СТИ РАЈ ХА, О МА СОВ НИМ УСТА
ШКИМ ПО КО ЉИ МА СР БА У ИС ТОЧ НОЈ БО СНИ И РАЗ О ЧА РЕ ЊУ 
НЕ МАЧ КОМ ПО ЛИ ТИ КОМ ШТО ПО ГО ДУ ЈЕ ШИ РЕ ЊУ ИТА ЛИ
ЈАН СКОГ УТИ ЦА ЈА.767

III Rx/Fli 1. мај 1942

B. Nr. 3226/42 По сла то 2. ма ја 1942768 
 При ло га: 2
Vfg
I до пис

1./ За
Глав ну упра ву без бед но сти Рај ха – Оде ље ње IV769 –
ССге не рал и ге не ралпот пу ков ник по ли ци је Ми лер

o.V.i.A.
Бер лин.

2./ За
Глав ну упра ву без бед но сти Рај ха – Оде ље ње III770 –
Бер лин.

3./ За
Глав ну упра ву без бед но сти Рај ха – Оде ље ње VI771 –
Бер лин.

Пред мет: Из ве штај о ста њу у ис точ ној Бо сни, хр ват ским звер стви ма 
и срп ским из бе гли ца ма.
По зив на: Те ку ће

При ло га: 2

767 AВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 481–485. 
768 От прем ни пе чат.
769 Ге ста по.
770 Слу жба без бед но сти (SD).
771 Оде ље ње за ино стран ство. 
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Ужа сно ста ње на ис точ но бо сан ској уста нич кој те ри то ри ји, ко је је 
то ком ме се ца апри ла услед на па да ко му ни стич ких пар ти за на и хр ват
ских уста шких фор ма ци ја про тив на ци о нал но срп ских Дан ги ће вих 
чет ни ка по при ми ло по но во нај ве ће раз ме ре, до ве ло је до без број них 
ма са кри ра ња мир них срп ских се о ских ста нов ни ка, углав ном же на и 
де це, а це ло куп но срп ско ста нов ни штво из ме ђу Бо сне и Дри не je у 
стра ху и ужа су (ви де ти до са да шње из ве шта је оче ви да ца).

Срп ско ста нов ни штво је по бе гло, та мо где је за то још би ло вре ме
на, у шу ме и у прав цу срп ске гра ни це на Дри ни, где су сти гли у ста њу 
ис цр пље но сти. Још на Дри ни су не мач ке тру пе (као што је већ из ве
шта ва но) код Љу бо ви је и на дру гим ме сти ма при ме ти ле бе сти јал на 
гну сна де ла хр ват ских уста ша – а под њи хо вим ко ман дан том Фран це
ти ћем. Же не и де вој ке из ре ке из бе гли ца би ле су си ло ва не, а на кон 
то га је дан део њих би би вао уби јен и ба цан у Дри ну.

На мо сту у Љу бо ви ји до шло је чак до раз ме не ва тре из ме ђу хр ват
ских уста ша и не мач ких вој ни ка ко ји су хте ли да узму у за шти ту срп ске 
из бе гли це пред звер стви ма уста ша.

Не го до ва ње због ових гну сних де ла ни је не из мер но по ра сло са мо 
у срп ском ста нов ни штву, већ је за хва ти ло и над ле жна не мач ка ли ца, 
као што то до ка зу је из ве штај глав ног са ни тет ског офи ци ра при Ко ман
ду ју ћем ге не ра лу у Ср би ји чи ји се пре пис при ла же.

Глав ни са ни тет ски офи цир по се тио је ме ста Ша бац, Ло зни цу, Звор
ник, Цу ли не, Љу бо ви ју и у про прат ном до пи су уз свој из ве штај Ко ман
ду ју ћем ге не ра лу пи ше сле де ће:

„У глав ним цен три ма за ре ке срп ских из бе гли ца у За пад ној Срби ји 
на ла зе се хи ља де срп ских из бе гли ца са хр ват ског про сто ра; чла но ве 
њи хо вих по ро ди ца су хр ват ске уста ше за кла ле на нај у жа сни ји на чин, 
они са ми су мо ра ли да бе же но ћу пре ко Дри не ис пред хор ди ко је су 
уби ја ле и па ли ле, при че му су на њих да ље пу ца ли пар ти за ни, уста ше 
и на о ру жа ни му сли ма ни. Још 17. 4. је пут Цу ли не – Љу бо ви ја био под 
не при ја тељ ском ва тром.

Број из бе глих ли ца мо же се про це ни ти са мо при бли жно, јер не ма 
слу жбе них до ку ме на та, а до ста из бе глих ли ца се по ву кло већ да ле ко 
у уну тра шњост срп ске те ри то ри је. Мо гло би их би ти око 12.000 ма ње 
или ви ше. Прог на ни ци су на срп ској оба ли Дри не би ли сме ште ни у 4 
ве ли ке гру пе и нај ве ћим де лом су уло го ро ва ни на отво ре ном. Ис хра на 
је би ла крај ње си ро ма шна и са сто ја ла се од ма ло ку ва ног ку ку ру зног 
бра шна и су пе од ко при ва. Глав ни део њих био је у Љу бо ви ји и Цу ли ни 
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(се вер но од Љу бо ви је) као и су сед ним се ли ма, а ма њи део у Ко ви ља чи 
и Ба ји ној Ба шти.”

Број из бе глих ли ца, ко ји се не мо же тач но кон тро ли са ти, про це
њу је се на око 20.000. То што се услед стал ног при то ка уне сре ће них 
срп ских из бе гли ца увек из но ва не по вољ но ути че на јав но мње ње у 
Ср би ји, а ве ра у пра вед но вођ ство од стра не Рај ха због ово га тр пи, 
са свим је ра зу мљи во. Ово ви ше не го сред ње ве ков но ста ње у Бо сни и 
кла ње на ро да од стра не ко му ни стич кока то лич ких уста ша и пар ти за на 
на ро чи то не по вољ но де лу је на по у зда не при пад ни ке Збо ра на кло ње не 
Нем ци ма и Љо ти ће ве до бро вољ це осве до че не у бор би про тив ко му ни
ста и Дра же Ми хај ло ви ћа, чи ја је јед на је ди ни ца под ко ман дом не ког 
из ве сног Ми ло ша Ла ут не ра (сад је, на осно ву про ме не пре зи ме на, Во
ји но вић, сло ве нач коне мач ког по ре кла из Ма ри бо ра на Дра ви, са ста
ном у Ужи цу, оже њен јед ном Срп ки њом, бли жи лич ни по да ци су још 
не по зна ти).

Ла ут нерВо ји но вић, ко ји од лич но го во ри не мач ки, из у зет но је до
бро оба ве штен о при ли ка ма са оне стра не Дри не те је не са мо ру ко во
де ћем са ни тет ском офи ци ру опи сао тре нут но ста ње, већ је и ов да шњој 
слу жби дао при ло же ни из ве штај.

На ро чи то се ука зу је на она ме ста у из ве шта ју са ни тет ског офи
ци ра као и Ла ут нерВо ји но ви ћа, ко ји из ве шта ва ју о са рад њи из ме ђу 
хр ват ских уста ша и ко му ни ста од но сно уста ша са цр ве ном со вјет ском 
зве здом пе то кра ком. У очи ма про не мач ки на стро је них Љо ти ће вих до
бро во ља ца на Дри ни, уста ше су са сво јом не људ ско шћу и бе сти јал ним 
уби стви ма и па ље њи ма исто оно ли ко омра же ни као и бру тал ни пар
ти за ни. Чи ње ни ца је да се та ко ђе не мо же утвр ди ти ни ка ква раз ли ка 
у њи хо вом де ло ва њу про тив мир ног срп ског ста нов ни штва, углав ном 
же на и де це у Ис точ ној Бо сни, са свим су прот но, бе шње ње уста ша и 
му сли ман ских ле ги о на ра је још је зи ви је не го бе шње ње ко му ни стич ких 
пар ти за на. Уто ли ко је ра зу мљи ви је „раз о ча ра ње про не мач ких Љо ти
ће вих до бро во ља ца, што је по ли ти ка Рај ха још увек на стра ни ин кви
зи тор ске др жа ве Хр ват ске”. Љо ти ће ве до бро вољ це осим то га, због 
њи хо вог на ги ња ња Нем ци ма и упр кос њи хо ве по у зда но сти у бор би про
тив ко му ни ста и по бу ње ни ка Дра же Ми хај ло ви ћа, срп ске вла да ју ће 
слу жбе је два снаб де ва ју на о ру жа њем, те њи хо ву по у зда ност и вред ност 
у бор би уто ли ко ви ше тре ба ува жа ва ти.

Упр кос про до ру цр но гор ских цр ве них бри га да и уста ша све до 
Дри не и уни ште ња мно гих срп ских се ла дуж пу те ва на пре до ва ња уста ша 
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из Ту зле ка Звор ни ку, као и на оку ци Дри не, от пор му шког срп ског ста
нов ни штва ко је је по бе гло у шу ме пру жен про тив пар ти за на и уста ша, 
иа ко осла бљен, још увек по сто ји.

Узрок за ово ле жи у не мо ћи Хр ва та да на пра ве при стој ну упра ву и 
да му сли ман ску и уста шку не чо веч ност др же на свом ме сту. На су прот 
то ме, чак по сто ји и опа сност да ова не чо веч ност у крај њој ли ни ји по
ста не опа сност за по ли ти ку Си ла Осо ви не ко ја пре ла зи гра ни це Хр ват
ске, а по себ но што се дâ ви де ти ја сан пра вац ита ли јан ске по ли ти ке да 
свој ути цај про ши ре све до ма ђар ске гра ни це и да у сво је ру ке до би ју 
це лу Бо сну и Сла во ни ју.

 ССпот пу ков ник
772

2. G III
3. L.
4. Ре ги стра ту ра
5. У ак та код III А

1. 5. 42773 

772 Па раф, ве ро ват но: Sch, од Schäfer (Ше фер), SSOber stur mbannführer (ССпот
пу ков ник) и За по вед ник по ли ци је у Бе о гра ду (BdS).

773 Ру ком ис пи сан да тум.
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Бр. 150

ПИ СМО „НО ВИ ПО РЕ ДАК У ХР ВАТ СКОЈ” О ПО ЛИ ТИ ЦИ УНИ
ШТЕ ЊА СР БА КО ЈА ЈЕ ИЗА ЗВА ЛА СРП СКИ УСТА НАК, О СУ КО БУ 
ЧЕТ НИ КА И ПАР ТИ ЗА НА И СА РАД ЊИ ПАР ТИ ЗА НА СА УСТА
ША МА РА ДИ УНИ ШТЕ ЊА ЧЕТ НИ КА И О ЊИ ХО ВОЈ ЛО ЈАЛ НО
СТИ „НО ВОМ ПО РЕТ КУ”.774 

Из вор Дан гић – Чет ник и Збор775

III А за RS HA 1 + 3 (не чит ко)
Са ко мен та ром       W.V.776 за III 28. 4. 42.777

НО ВИ ПО РЕ ДАК У ХР ВАТ СКОЈ

10. апри ла 1941 с па дом Ју го сла ви је, на ста ла је др жа ва Хр ват ска, 
јед на од но вих чла ни ца „Но вог по рет ка”. Тај но ви по ре дак, ко ји су 
углав ном до не ли хр ват ски еми гран ти из ино стран ства, у ства ри ни је 
био ни шта дру го осим јед не ко пи је сред ње ве ков не ин кви зи ци је. Ис пу
ње ни пле мен ском и вер ском мр жњом ове но ве „во ђе” по че ле су да ми
ро љу би ве хр ват ске гра ђа не ху шка ју про тив Ср ба, при че му су се „по зи
ва ли на мо рал ност ста ру хи ља ду го ди на”. „Мрач ни би зан ти ни зам” био 
је узрок људ ској кла ни ци ка кве не ма у исто ри ји. На хи ља де не ду жних 
би ло је стре ља но, спа ље но и уда вље но у жи вом кре чу, са мо за то што 
су би ли пра во слав не ве ре.

Во ђе уста ша су на сто ти не ода них Хр ва та – ка то ли ка и му сли ма на 
гур ну ли у бор бу про тив Ср ба, при че му су се по зи ва ли на то да су Срби 
пра во слав не ве ре и да као та кви мо ра ју да иш че зну са „ве ко ви ма ста
рог хр ват ског тла”. Ни јед ном је ди ном Ср би ну као ни Нем цу да нас 
ни је ви ше по треб но да се на во де звер ства Хр ва та и му сли ма на ко ја су 
они из вр ши ли од ју ла 1941 па до апри ла ове го ди не, јер су она до бро 
по зна та, а ужас се од сли ка вао на ли ци ма оних не ко ли ко хи ља да ко ји 
су мо гли да по бег ну за Ср би ју.

774 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 489–493. Ви де ти сл. 21. до сл. 25. 
775 Ру ко пи сна за бе ле шка на мар ги ни.
776 W.V. не по зна та скра ће ни ца.
777 Оба ре да су ру ко пи сне за бе ле шке.
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Ово не под но шљи во ста ње под ста кло је срп ске па три о те, ко ји ма 
је ус пе ло да умак ну у шу му, да от поч ну бес ком про ми сну бор бу про тив 
уста шког ре жи ма. Од Ку пе до Дри не и ју жно од Са ве, на овој ја ко ве ли
кој те ри то ри ји ко ја је при па ла Хр ват ској и ко ја је у по гле ду ста нов ни
штва срп ска, убр зо је из био час ја чи час сла би ји оп ште на род ни уста нак.

 Ова не за у ста вљи ва по бу на на ро чи то је до шла до из ра жа ја на те
ри то ри ји из ме ђу ре ка Бо сне и Дри не. Ов де су се по шу ма ма ује ди ни ле 
по је ди нач не гру пе, ка сни је од ре ди, тру пе и ба та љо ни те на кра ју број не 
фор ма ци је ја чи не од не ко ли ко де се ти на хи ља да љу ди. Та ко је на ста ла 
вој ска са ко јом тре ба и мо ра да се ра чу на, а ова вој ска се бо ри са мо за 
јед но: за спас го лог жи во та и на ци о нал ног по сто ја ња и са мо про тив 
уста ша ка ко би се спре чи ло да ље кр во про ли ће срп ског на ро да.

То ком мно гих бор би се по ка за ло да хр ват ска вој ска не ће да се бо ри 
и у без број при ме ра из ра зи ла је сво је сим па ти је за чет нич кона ци о нал
ну бор бу про тив уста ша.

Хр ват ска др жав на про па ган да, с об зи ром на то да се су о ча ва са 
та квим јед ним ста њем ства ри, по тру ди ла се и још увек се тру ди да стра
ном, а на ро чи то не мач ком, на ро ду бор бу на ци о нал них чет ни ка при
ка же као пљач ка шкоко му ни стич ку. Сва ко днев но су хр ват ске но ви не, 
кад год би се ра ди ло о бор ба ма са чет ни ци ма, пи са ле са мо о су ко би ма 
са „чет нич коко му ни стич ким бан да ма”. А пу тем штам пе и ра ди ја хте ло 
се да се овој ги гант ској бор би дâ јед но обе леж је ко је ни је би ло на ме сту. 
Уста шка про па ган да је Хр ва ти ма и ино стран ству при ка зи ва ла бор бу 
за жи вот и на ци о нал ну ег зи стен ци ју као бор бу срп ских бан ди та ко ји 
пљач ка ју му сли ман ска се ла а Хр ва те и му сли ма не уби ја ју.

И док је у Хр ват ској на хи ља де Ср ба уми ра ло у нај стра шни јим му
ка ма, ху шка ни су му сли ма ни на да ље кр во про ли ће, при че му се твр ди
ло да су Ср би хте ли да уни ште му сли ма не. У хр ват ским но ви на ма су се 
чак на шли и број ча ни по да ци, чак су се мо гле ви де ти и фо то гра фи је 
уна ка же них ле ше ва на вод но уби је них му сли ма на и Хр ва та. Чи ње ни ца 
је би ла да су ове фо то гра фи је би ле ори ги нал не сли ке за пра во ма са кри
ра них Ср ба.

У овој про па ган ди се чак ишло то ли ко да ле ко да се го во ри ло да су 
чет ни ци уби ја ли Нем це и да је уста нак ко ји је усме рен про тив уста шког 
те ро ра, усме рен про тив Не мач ког Рај ха. До бро је по зна то, да је 11. I 
ка да је ис по ста вљен пр ви из ве штај о до ла ску не мач ких је ди ни ца у Бо сну, 
ма јор Је зди мир Дан гић пред у зео све ме ре ка ко не би до шло до су ко ба 
из ме ђу чет ни ка и Не ма ца. Не мач кој вој сци је по зна та чи ње ни ца да 
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при ли ком ка зне не екс пе ди ци је да на 14. I ни је до шло ни до јед ног су
ко ба из ме ђу чет ни ка и Не ма ца. 

Хр ва ти су не пре ста но твр ди ли да чет ни ци са ра ђу ју са ко му ни сти
ма. У ствар но сти су упра во Хр ва ти пред во ди ли ко му ни стич ке бан де. 
Хр ва ти су по др жа ва ли ко му ни сте са мо за то да би се пру жио от пор 
ак ци ји чет ни ка. 

То да из ме ђу Хр ва та и ко му ни ста од вај ка да по сто ји је дан спо ра зум 
про из ла зи ода тле што су чет ни ци, све док ни су са зна ли са ким има ју 
по сла, са ко му ни сти ма, што је ме ђу тим би ло ја ко рет ко слу чај, за јед но 
др жа ли по ло жај и услед њи хо вог де ло ва ња стал но до ла зи ли у те шку 
си ту а ци ју.

На кон по зна те кон фе рен ци је у Вла се ни ци ко ју су 16. но вем бра 
одр жа ли пред став ни ци чет ни ка и ко му ни ста,778 тј. од тог да на па на
да ље, а с об зи ром да чет ни ци во де бес ком про ми сну бор бу про тив ко
му ни ста, Вр хов ни штаб пар ти зан ских је ди ни ца из дао је је дан ле так у 
ко ме, из ме ђу оста лог, сто ји: „...на кон фе рен ци ји се ни је мо гло до ћи до 
жеље ног до го во ра. А за што? За то што то не ће ма јор Дан гић.” Као раз
лог за то, у лет ку се на во ди, да је ма јор Дан гић про тив На ци о нал ног 
ко ми те та осло бо ђе ња и да од Ср ба зах те ва да се бо ре про тив му сли мана 
и уста ша, а да они, тј пар ти за ни же ле да сам на род пре ко На ци о нал ног 
ко ми те та осло бо ђе ња тре ба то да „уре ди”, као да су и пар ти за ни та ко ђе 
за са рад њу „углед них” Ср ба са му сли ма ни ма и Хр ва ти ма. „Ми по зи ва
мо под на шу за ста ву све углед не љу де, би ло да су Ср би, му сли ма ни или 
Хр ва ти, ко ји су вољ ни да се бо ре про тив оку па то ра и про тив до ма ћих 
из дај ни ка, би ло да се они зо ву Не дић, Пе ћа нац или Дра жа Ми хај ло вић”.

Ја сно је да Дан гић са та квим еле мен ти ма, ка кви су пар ти за ни није 
мо гао да са ра ђу је, из јед ног јед но став ног раз ло га што су пар ти за ни 
про по ве да ли с јед не стра не јед но по мир љи во др жа ње пре ма му сли
ма ни ма и уста ша ма, а с дру ге стра не за то што су ро ва ри ли про тив 
во ђа срп ског на ро да и ње го вог оку па то ра. На ци о нал ни чет ни ци из 
Бо сне ја ко су до бро уо чи ли да ће њи хо ва бор ба у оном мо мен ту ка да 
бу ду ди гли оруж је про тив оку па то ра по ста ти бе сми сле на. Увек су се 
чу ва ли то га да са сво је стра не не да ју ни ка квог по во да да до ђе до не
ка квог су ко ба из ме ђу њих и Не ма ца. Пар ти за ни су же ле ли да ис ко ри
сте овај мо ме нат, при че му су ово пот кре пљи ва ли ти ме да су во ђе чет
ни ка „пе то ко ло на ши” и „пла ће ни ци” и да ра де у ин те ре су Не ма ца. 

778 Р. Чо ла ко вић, За пи си из осло бо ди лач ког ра та, књи га 2, 240–251.
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Чет ни ци су од 16. но вем бра па на да ље, пар ти за не исто као и уста ше 
сма тра ли за не при ја те ље. Овај лош од нос из ме ђу чет ни ка и ко му ни ста 
још ви ше се за о штрио уби ством ма јо ра Б. То до ро ви ћа779 од стра не ко
му ни ста. Од тог мо мен та све је ви ше уби ста ва чет нич ких ко ман да на та. 
Њих су ко му ни сти и то на Бо жић уби ли: Слав ка Ма ри ћа, Вла ду Ко ва
че ви ћа, Вла ду Ми ја је ва, Ми ла на Ни ћи фо ро ви ћа, Бран ка Кне же ви ћа, 
Ми ла на Бир ча ни на, Ду ша на Ми ло са вље ви ћа и Дра го љу ба Бо ји ћа, са 
обра зло же њем да је ове ко ман дан те по сла ла „из дај нич ка” вла да у Бео
гра ду. Из ру че ње Др. Ле ви ја780 од стра не бо сан ских чет ни ка срп ским 
вла сти ма код ко му ни ста је иза зва ло бу квал но бес. Од тог мо мен та 
ко му ни сти су на сто ја ли да што је ви ше чет нич ких ко ман да на та уби ју 
ка ко би ти ме осве ти ли Др. Ле ви ја и оста ле пар ти за не. Уста ше су им у 
то ме ја ко ишле на ру ку.

Ка да су у мар ту уста ше по кре ну ле ка зне ну екс пе ди ци ју по мо ћу 
та ко зва них цр них ле ги ја, ко му ни сти су би ли удар на си ла ове екс пе ди
ци је. Ко му ни сти, ко ји су ве ро ват но по до го во ру, од стра не Ита ли ја на 
би ли про пу ште ни на Лим ском мо сту, за шли су чет ни ци ма с ле ђа. За
у зи ма њем Сре бр ни ка,781 Ми ли ћа, Бра тун ца и Дри њац782 од стра не ко
му ни ста, пр ва тач ка у уста шком про гра му ко ји се од но сио на ли кви
ди ра ње бо сан ског устан ка би ла је ис пу ње на. Мо ра се на по ме ну ти да 
се ко му ни стич ки про бој де сио упра во у вре ме ка да су чет ни ци за бе
ле жи ли ве ли ке успе хе код Со ко ца и Хан Пје ска.783

Дру га тач ка уста шког про гра ма на кон раз би ја ња по за ди не, би ло је 
раз би ја ње фрон та. И ов де су ко му ни сти слу жи ли уста ша ма као оруж је. 
Чим су за у зе ли по зи ци је у по за ди ни, ко му ни сти су из да ли на ред бе за 
мо би ли за ци ју и на ред бе за фронт, да су они од сад па на да ље под ре ђе ни 
ко му ни стич кој вла ди. Је дан ве ћи део офи ци ра, ко ман ди ра је ди ни ца и 
ста ри јих чет ни ка, ко ји су зна ли шта то „ко му ни стич ка вла да” зна чи, 
по ку ша ли су да за у ста ве ко му ни стич ку ак ци ју. Сви оста ли, осим уко
ли ко им се ни је по сре ћи ло да по бег ну на срп ску те ри то ри ју, би ли су на 

779 Бо шко То до ро вић; Ви де ти: J. To ma še vić, Čet ni ci u Dru gom svjet skom ra tu 
1941–1945, pre veo N. Pe trak, Za greb: Glo bus, 1979, 148–149.

780 Др Аврам Ле ви Курт, бо рац Ужич ког пар ти зан ског од ре да, а за тим ко ме сар 
пар ти зан ске бол ни це у Ужи цу, стре љан у ло го ру на Ба њи ци 17. апри ла 1942; J. Ro ma no, 
Je vre ji Ju go sla vi je 1941–1945, 427.

781 Сре бре ни ца.
782 Дри ња ча.
783 Хан Пи је сак.
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нај стра шни ји на чин уби је ни. На оним по ло жа ји ма ко је су ко му ни сти 
мо гли да ста ве под сво ју кон тро лу од мах је до шло до до го во ра са уста
ша ма. Та ко је на по ло жа ју код Дри ња че, пре ма ве ро до стој ним из ја ва ма 
све до ка, ме ђу ко ји ма су из ја ве по руч ни ка Ра до ва на Бу ла то ви ћа, до шло 
до отво ре них раз го во ра из ме ђу уста ша и пар ти за на. Си гур но је да је 
ко ман дант ко му ни стич ке бри га де ко ји се на ла зио у Дри ња чи, са јед ним 
ве ли ким бро јем сво јих љу ди при сту пио уста ша ма и за јед но са њи ма 
во дио бор бу са чет ни ци ма. Исти тај ко ман дант, чи ји је на ди мак био 
Шпа нац, је при ли ком свог пре ла ска уста ша ма одр жао и го вор.

Јед на же на, ко ја је по бе гла из Ви јо го ра784 је при ја ви ла да је ме ђу 
уста ша ма, ко је су за па ли ле ње но се ло, пре по зна ла ше сто ри цу пар ти
за на ко ји су ра ни је би ли код ње на хра ни.

Из ори ги нал не из ја ве Срећ ка Жив ко ви ћа,785 зе мљо рад ни ка, ко ја 
гла си: „Пре би је ног и кр ва вог до ве ле су ме уста ше у јед ну ку ћу где се 
по кољ на ста вљао. Је дан уста ша, ко ји ме је ту као ре вол ве ром и ко ји ме је 
исме вао, ре као ми је: Ру го бо, је си ли то хтео Не ди ћу у Ср би ју, про клет 
био, ми слиш да те та мо не би смо на шли. Че кај са мо док ма ло не очи сти
мо зе мљу (ми слио је од чет ни ка), та да ће мо до ћи пре ко и ни јед но де те 
у ко лев ци не ће оста ти.

Је дан дру ги уста ша ме је та ко ђе уда рао и пи тао ме да ли сам ја пар
ти зан. Кад сам му од го во рио да сам са мо Ср бин, ре че ми: Ви диш та мо 
у ћо шку, тај је исто био Ср бин, али је он бо љи Ср бин од те бе, јер је он 
чо век, пар ти зан,786 и бо ри се за јед но са на ма. Кад сам по гле дао та мо, 
при ме тио сам јед ног на о ру жа ног чо ве ка у ци ви лу. То је ствар но био 
је дан пар ти зан.”787

Из го ре на ве де не из ја ве про из ла зи да су уста ше са ра ђи ва ле са 
ко му ни сти ма и да су их исто та ко по не кад ко ри сти ле да би му чи ли 
Ср бе.

Раз би ја њем по за ди не ство рио се ха ос на фрон ту. Ха ос се по ве ћа
вао и због то га што је це ло ку пан фронт ста вљен под „кон тро лу” ко му
ни ста. Као што је ра ни је већ на ве де но, чет ни ци, ко ји ни су хте ли да се 
бо ре под ко му ни стич ком „кон тро лом”, на пу сти ли су сво је по ло жа је и 
по ву кли су се у не про ход на бр да. Од ла зак са фрон та су ис ко ри сти ле 

784 Ви о гор.
785 Ви де ти до ку мент број 124 у овој књи зи. Треба: Срећ ко Жив ано ви ћ.
786 У из ја ви Срећ ка Жив ано ви ћа: ко му нист.
787 Ове ре че ни це не ма у из ја ви С. Живано ви ћа. 
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уста ше ка ко би за јед но са ко му ни сти ма осво ји ле мно га ме ста у уну тра
шњо сти та ко зва не осло бо ђе не ис точ не Бо сне. До ла зак уста ша на ја вљен 
је па ље њем мно гих срп ских ку ћа. Пут ко јим су ишле уста ше, ја сно је 
био обе ле жен ле ше ви ма уби је них љу ди, же на и де це. Звер ство уста ша
ко му ни ста се не мо же опи са ти. На сто ти не ле ше ва на ко је сам пу тем 
на и ла зио, зга ри шта срп ских ку ћа, на ко ји ма се ту и та мо мо же ви де ти 
по не ки чо век, ко ји не што тра жи, нај бо љи су до каз за сте пен хи ља ду
го ди шње кул ту ре за ко ју се бо ре уста ше.

Ви део сам јед ну же ну, ста ру око 35 го ди на, ко ју су уста ше уби ле. 
Де сно ухо би ло јој је скроз од се че но. На ме сту где је не ка да би ло ле во 
око, ја сно се ви део траг го ре ња. На те лу је би ло се дам убо да но жа, који 
су сви би ли смр то но сни. Убод ис под вра та, из ме ђу гру ди и из над бо ка, 
што се ја сно мо же ви де ти на при ло же ним фо то гра фи ја ма, мо же да нам 
осве тли пси хич ки ни во уби цауста ша.

Ди рект но на оба ли Дри не и на ме сту где се од ви јао онај ма са кр о 
ко ме нам је Срећ ко Жив ко вић при чао, ја сам се лич но уве рио да про
на ђе на ло ква кр ви по ти че од де се то ро уби је них љу ди. Око 10 м од оба
ле, у јед ном уду бље њу сам чак про на шао остат ке јед ног ле ша од ко га 
је оста ло са мо пар јад них ко сти ју, ве ли ка ло ква кр ви и ис це па ни ко мад 
ха љи не; не што да ље у јед ном гр му ви део сам ко лев ку а ис под ње био 
је леш де те та ста рог је два 5 ме се ци. Не ких 15 м ду бље мо гао сам да 
фо то гра фи шем јед ног пса ко ји је упра во ву као утро бу јед ног ле ша. Се
ља ци су ме по зва ли да до ђем не ко ли ко ки ло ме та ра да ље, а ту сам мо гао 
да фо то гра фи шем че ти ри ло ба ње у во ди. На са мој оба ли ви де ли су се 
оста ци људ ских ле ше ва ко је су пси раз вла чи ли и ко ма ди оде ће.

Је дан млад чо век ми је ис при чао да је на овом ме сту ви ше од 5 
му шка ра ца и же на уби је но као и ве ли ки број де це. Кад сам пи тао где су 
њи хо ви ле ше ви, ре као је да је са срп ске стра не ви део ка ко су их ба ци ли 
у Дри ну.

Ја сам фо то гра фи сао звер ства уста ша, а то је са мо ма ла сли ка оно га 
што су уста ше учи ни ле. Фо то гра фи је при ла жем уз пи смо.

За илу стра ци ју ових стра хот них до га ђа ја на во дим не ко ли ко изја ва 
чи ји се ори ги нал на ла зи код над ле жних слу жби у Бе о гра ду и Ужи цу, 
из ко јих се ја сно мо же ви де ти са ка квом су бе сти јал но шћу уста ше по
сту па ле про тив Ср ба.

Бу лат Бран ко, учи тељ, нам при ча:
... Се дам са ти сам не по ми чан ста јао у во ди ис под мо ста да се не бих 

одао. Сво то вре ме уста ше су на по лу у ру ше ни мост до во ди ле му шкар це, 
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же не а нај ви ше де цу, ко ји ода тле ни су мо гли да по бег ну, кла ли их а 
за тим ба ца ли у Дри ну. У су мрак сам мо гао да ви дим ка ко је не ко те ло, 
ко је ни је до кра ја би ло по гу бље но, у кр ва вој во ди уза луд но по ку ша ва 
да се спа се ... Ми слим да је те но ћи788

Ма ли Јо ван Ни ко лић, стар 17 го ди на, при ча:
... На ша за дру га је има ла 23 чла на пре не го што су до шле уста ше. Мој 

отац је био не где на по ло жа ју, а ја не знам где је он. Ка да су уста ше про
др ле од Кра ви це, то ком но ћи су уби ле ско ро све мо је уку ћа не. Ту су 
би ли мој де да, мо ја тет ка, ње на де ца као и мо ја мај ка и ње на де ца. Све три 
ку ће у ко ји ма смо жи ве ли, уста ше су за па ли ле, а ме ни се је ди ном по срећи
ло да по бег нем ода тле. Мај ка и се стре су из го ре ле у ку ћи јер им уста ше 
ни су до зво ли ле да на пу сте ку ћу. А сад од це ле за дру ге ја сам сâм и мо жда 
отац о ко ме не знам где се на ла зи. Не знам куд ћу и не знам шта ћу сад...

Ми ла но вић Угље ша, син све ште ни ка у Шап цу, при ли ком са  сл.[уша
ња] 19. апри ла, је из ме ђу оста лог при ја вио сле де ће: Код се бе сам имао 
4 пла ка та на ко ји ма је пи са но про тив Дан ги ћа и Ра чи ћа.789 Озна че ни су 
као ку ка ви це, ко је су из да ле на род. На пла ка ту је да ље ста ја ло „Нем ци 
ће до ћи у Бо сну ка ко би уга си ли сло бо ду на ро да. Скло пи ли смо са вез 
са уста ша ма и по ма га ће мо им у то ме да за у зму [нечитко] це лу Бо сну, 
јер ви ше во ли мо да у Бо сни вла да ју уста ше не го Нем ци.” У сво јим пла
ка ти ма, ко је је пот пи са ла Про ле тер ска бри га да, уста ше су са ве зни ци, 
а тра жи се раз о ру жа ње чет ни ка ...

По зна то ми је да је у вре ме док су уста ше би ле у Вла се ни ци, а пар ти
за ни у Ше хо ви ћу790 по сто ја ла ве за пре ко ку ри ра. Иа ко су Ше хо ви ћи791 
од Вла се ни це уда ље ни 12 км и ода тле во ди пут ка Клад њу, уста ше нису 
ишле за Ше хо ви ће,792 где су би ли пар ти за ни већ су га оби ла зи ли. Та ко ђе, 
то ком це лог тог пе ри о да, ни јед на стра на ни је вр ши ла на пад на ону дру
гу, већ су са мо на па да ле чет ни ке, уста ше спре да а пар ти за ни стра га – у 
Бра тун цу, и пар ти за ни спре да а уста ше от по за ди у Вла сте ни ци.793

788 Не до ста је крај ре че ни це.
789 Ка пе тан Дра го слав Ра чић, ко ман дант Цер ског чет нич ког од ре да, од де цем

бра 1941. чет нич ки ко ман дант у ис точ ној Бо сни; Zbor nik NOR, tom XIV, knji ga 1, Be o
grad: Voj no i sto rij ski in sti tut, 1981, 14, 174.

790 Ше ко ви ћи. 
791 Исто. 
792 Исто.
793 Вла се ни ца.
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На по ми њем да је ко ман дант Вла се ни це је дан му сли ман, пар ти зан, 
ко ји је имао сво је тру пе у Вла се ни ци. Ње го ве тру пе су по ла са та пре 
до ла ска уста ша на пу сти ле Вла се ни цу, а он је остао и уста ша ма је одр
жао го вор. Та ко ђе је и је дан пар ти зан, Му ја Са тро вић, пре шао усташа ма 
за јед но са 3–4 сто ти не пар ти за на Ту ра ка, и бо ри се про тив чет ни ка.

По зна то ми је да је пар ти зан ски тран спорт са жи том, у до го во ру са 
уста ша ма пре ко Хан Пи је ска, ко јег др же уста ше, оти шао ка Ро ма ни ји...”

По ред го ре на ве де не из ја ве, ко јој се пот пу но мо же ве ро ва ти, јер 
ни је је ди на, по сто ји и из ја ва чет ни ка Ми ли ће вић Бо ри са ва, ро дом из 
Олов,794 ко ји је пре не ко ли ко да на до шао у Ср би ју, у ко јој из ме ђу оста
лог сто ји:

Уста шка стра жа је ухва ти ла на шег чет ни ка Ми ла ди на Ми тро ви ћа 
и од ве ла га у Шле бов.795 Че ти ри пу та су га из во ди ли на стре ља ње, али је 
за хва љу ју ћи ко ман дан ту Шле бо ва,796 Фран це ти ћу, пу штен на сло бо ду, 
ка ко би ја вио чет ни ци ма да тре ба да ис по ру че оруж је чет ни ци ма. До
шао је у Хан Пи је сак. Пр во га је Мом чи ло вић са слу ша вао и при ли ком 
са слу ша ва ња на вео је да је ви део ка ко је је дан пар ти зан до шао код 
уста ша ко ји су га од ве ли Фран це ти ћу. Пар ти зан је Фран це ти ћу пре дао 
јед но пи смо, а за тим се вра тио. Кад су ме уста ше са слу ша ва ле и кад су 
ме фо то гра фи са ле са опа са чем са па тро на ма у чет нич кој уни фор ми, 
ви део сам да до ла зи пар ти зан ски ку рир и да по но во од ла зи.

По зна то ми је и то да пар ти за ни од уста ша из Са ра је ва до би ја ју 
му ни ци ју.

На Бра ту нац пр ви су кре ну ли пар ти за ни и опљач ка ли су га, а за 
њи ма уста ше. Пар ти за ни, на кон што су се на пљач ка ли, вра ти ли су се 
на Цр ни Врх код Са ра је ва, по ред уста ша, а да ни је дан је ди ни ме так 
ни су ис па ли ли јед ни на дру ге. На ис ка за но мо гу да се за ку нем.

По во дом го ре на ве де них до га ђа ја, ко ји ни су по зна ти са мо у Бо сни 
и Ср би ји, већ и у ве ли кој Не мач кој и Ита ли ји, пи та мо се ми ис кре ни 
ро до љу би и при ста ли це НО ВОГ ПО РЕТ КА у Евро пи, ко ли ко ће још 
Нем ци то ле ри са ти уста шки ре жим? Ни ко ме се не мо ра до ка зи ва ти да 
су уста ше би ле те ко је су због бес при мер ног по ко ља скри ви ле бо сан ски 
уста нак.

Срп ски на род на те ри то ри ји др жа ве Хр ват ске, иа ко са чи ња ва 65% 
ста нов ни штва, остао би ло ја лан да је та мо на шао по сао и без бед ност. 

794 Оло во.
795 Жље бо ви.
796 Исто.
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Ако хр ват ска др жа ва и да ље на ста ви са ста ром прак сом кр во про ли ћа 
и уби ста ва, уста нак срп ског на ро да се ни ка да не ће мо ћи су зби ти.

Ми Ср би смо у то уве ре ни и по но сни смо на то што зна мо да смо 
је ди ни на род на Бал ка ну ко ји је иде ју Но ве Евро пе797 

Пи та мо се да ли је то но во уре ђе ње и нов по ре дак:
Уби ти на бе сти ја лан на чин пре ко по ла ми ли о на не ду жних.
Хи ља де и хи ља де љу ди жи вих спа ли ти у ци гла на ма и у не га ше ном 

кре чу.
Це ле сре зо ве ра се ли ти, спа ли ти и пре тво ри ти у пе пео.
Хи ља де оста ви ти без цр кве.
Хи ља де без шко ле.
Хи ља да ма од у зе ти имо ви ну и на пра ви ти од њих про ле те ре.
На сил но пре кр шта ва ти
Уби ја ти јед ном на ро ду ње го ве све ште ни ке и ле ка ре, про фе со ре и 

дру гу ин те ли ген ци ју,
Це лу јед ну на ци ју ис ко ре њи ва ти.
С пра вом се пи та мо да ли Нем ци за и ста ве ру ју да су уста ше они 

ко ји тре ба да бу ду но си о ци Но вог По рет ка. Ако то Нем ци ве ру ју, он да 
је оно што уста ше чи не, мо жда тај Н О В И  П О Р Е Д А К, и ка ко онда 
ми Ср би да са чу ва мо сво ју сна гу?

Нем ци не тре ба да се оправ да ва ју ти ме да су Ср би ма да ли мо гућ
ност жи вље ња, јер гроб Срп ства ле жи у пра во у оним кра је ви ма ко ји 
су при па ли Хр ва ти ма. 

По зи ва мо се на ре чи ве ли ког Фи ре ра, Адол фа Хи тле ра, под чи јим 
му дрим вођ ством да нас на ста је но ва Евро па: „Пра во чо ве ка га зи пра во 
др жа ве”. Ове ре чи чи не не мо гу ћим да ље по сто ја ње др жа ве Хр ват ске, 
јер ако игде, а оно би у Хр ват ској мо ра ло пра во чо ве ка да по га зи пра во 
др жа ве. У сво јој књи зи „Мајн Кампф”, Хи тлер је из ре као ве ли ке ре чи: 
„На род, ко ји у бор би за сво је пра во на жи вот под лег не и при то ме сво ју 
суд би ну ста ви на коц ку, а ти ме и сво је по сто ја ње, у сва ком слу ча ју ће 
мо ра ти да до ђе у пи та ње на овом све ту.”

Срп ски на род је, др же ћи се ових ре чи, сту пио у бор бу за сво је 
по сто ја ње и ис тра ја ће у њој. Срп ски на род не ће по ло жи ти оруж је све 
до тле док тра је уста шки те рор, а та кво јед но ста ње ни на ко ји на чин 
не ће до ве сти до сми ри ва ња и нор ма ли за ци је од но са, што Ср би та ко 
искре но же ле.

797 Не до ста је реч.
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Ми Ср би зна мо, да ће мо тек од оног мо мен та ка да бу ду ис пу ње ни 
на ши на ци о нал ни зах те ви, мо ћи са ве сно и кон струк тив но да са ра ђу
је мо на ве ли кој Фи ре ро вој иде ји и на оства ри ва њу Но вог По рет ка. 
Ви те шко др жа ње Не мач ког Рај ха пре ма Ср би ма на срп ској зе мљи на
кон ка пи ту ла ци је, при до би ло је це ло Срп ство за иде ју но ве Евро пе а 
Ср би су убе ђе ни да ће Нем ци да ти Ср би ма мо гућ ност и при ли ку да у 
сво јој до мо ви ни, ко ја ће би ти ство ре на као ве ли ка Ср би ја, по ка жу це
лом све ту да кроз сво је кон струк тив но су де ло ва ње на из град њи но ве 
Евро пе има ју пра во на ег зи стен ци ју.

При лог: 15 фо то гра фи ја, из ја ве
Ми ли ће вић Бо ри са ва из Оло ва, Чу по вић Ми ха и ла из До бо ја,
Ми ла но вић Угље ше из Шап ца.
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Бр. 151

ЗА БЕ ЛЕ ШКА ССМА ЈО РА ХАЈН РИ ХА ОД 23. АПРИ ЛА 1942. ДА 
ЈЕ ПРИ МИО ЛЕ ТАК КО ЈИ СЕ ОД ОК ТО БРА 1941. ШИ РИ МЕ ЂУ 
СТА НОВ НИ ШТВОМ.798

К III V
23. април 1942

Q.V.799

При ло же ни ле так до не ла је го спо ђа Ве че ри нац.

Пре ма ње ним на во ди ма ови ле ци се де ле ме ђу ста нов ни штвом 
ис пр ва од окт.[обра] 1941. и сад.

Хајн рих с. р.800

798 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 494. Ви де ти до ку мент број 132 у овој књи зи.
799 Q.V. не по зна та скра ће ни ца.
800 Ал фред Хајн рих (He in rich), шеф Опе ра тив не ко ман де по ли ци је (EK Si poSD ) 

у Са ра је ву.
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Бр. 152

ПИ СМО МА ЈО РА ДАН ГИ ЋА КО МАН ДАН ТУ ХР ВАТ СКЕ ВОЈ СКЕ 
У ЗВОР НИ КУ 30. ОК ТО БРА 1941. У КО ЈЕМ ИС ТИ ЧЕ ДА СУ ОР ГА
НИ ЗО ВА ЛИ БОР БУ ЗБОГ БЕС ПРИ МЕР НИХ ЗЛО ЧИ НА УСТА ШКЕ 
ДР ЖА ВЕ ПРО ТИВ СРП СКОГ НА РО ДА И ПО ЗИ ВА ГА ДА УСТА НУ 
ПРО ТИВ ЗЛО ЧИ НА ЦА.801

Гор ски штаб
Бо сан скочет нич ки од ред

30 ок то бра 1941 г.

ОПЕ РА ЦИ О НА ЗО НА.

КО МАН ДАН ТУ ХР ВАТ СКЕ ВОЈ СКЕ

З В О Р Н И К.

При ли ком до ла ска на Звор ни чки сек тор оба ве штен сам о де таљ ним 
раз го во ри ма ко је су во ди ли са Ва ма и Ва шим офи ци ри ма мо ји офи
ци ри, ста ре ши не срп ских чет ни ка. Уве рен сам да Вас по је дин ци и јав
ност по гре шно оба ве шта ва ју о на шем уста нич ком по кре ту, да се шта 
ви ше из но се раз не не и сти не о на ма сма трам за ду жност да Вас о по је
ди ним ства ри ма оба ве стим.

На ша на род на тра ге ди ја до шла је са мо услед уза јам ног не по ве ре ња 
и же ље да се ру ши све оно што је срп ски на род из во је вао по сле ве ков
них кр ва вих бор би, не са мо за се бе и Хр ва те и Сло вен це, а по го то во 
за му сли ма не у Бо сни и Хер це го ви ни и оста лим кра је ви ма.

У про шлом свет ском ра ту за на ше за јед нич ке иде а ле прав де, сло
бо де и јед на ко сти, дао је ма ли срп ски на род око 1.200.000 жи во та ка ко 
на фрон то ви ма, та ко и у по за ди ни и та да су нам се као пра ва не бра ћа 
по ка за ли Хр ва ти, а по го то во бо сан ски шуц ко ри.802 Гро бља по ја ру га ма, 

801 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 501–503, ори ги нал на срп ском, ћи ри ли цом; АВ, Ф. 562, 
3.1.1.2, 495–500, ко пи ја пре ве де на на не мач ки. На пре во ду на не мач ки је озна ка ре
фе ра та, III C и да тум пре во да, 1. мај 1942.

802 Schut zkorps, за штит ни кор пус. Ау стро у гар ске па ра вој не фор ма ци је у Бо сни 
и Хер це го ви ни у Пр вом свет ском ра ту. Ви де ти: Д. Ма сти ло вић, „Ау стро у гар ска по
ли ти ка пре ма Ср би ма у Бо сни и Хер це го ви ни 1914. го ди не”, Лек си кон Пр вог свет ског 
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пла ни на ма и бо сан ским шу ма ма и око ин тер ни ра них ло го ра вид ни 
су све до ци шта смо ми у по за ди ни пре тр пе ли од не бра ће. Ипак смо 
1918. г. пре шли пре ко то га и при ми ли крв ни ке сво је за бра ћу на ив но 
ве ру ју ћи да ће се то раз у ме ти и за јед нич ки пре не ти на уну тра шњем уре
ђе њу на ше за јед нич ке др жа ве и за љеп шу и бо љу бу дућ ност сви ју нас.

Као и кроз ду ге ве ко ве пре ва ри ли смо се и за 23 го ди не на шег за
јед нич ког жи во та а по го то ву по сле на ше тра гич не про па сти, ко јој су 
са мо и јед но до при не ли не бра ћа.

Уста шка др жа ва ста ви ла је ван за ко на око 3,000.000 део Ср ба и по 
ури ла803 да нас што пре обез гла ви, а он да и уни шти. То је зло чин не чу
вен у исто ри ји чо ве чан ства. Они, ко ји су се пет пу та днев но кла ња ли, 
и мо ли ли се Бо гу и они, ко ји су кле ча ли по цр ква ма и чи та ли без број не 
ли та ни је по ка за ше се да не ма ју ни шта за јед нич ко са Бо гом ни са Хри
стом и Му ха ме дом. Мно ги при твор ни ја ган ци804 по ста ше пре ко но ћи 
нај кр во лоч ни ји ву ко ви, а до ју че ра шња бра ћа на зо ви, по ка за ше се као 
нај ве ћи са ти ра чи све га што је срп ско. На на шу љу бав од го во ри сте нам 
мр жњом, за на ше брат ско по што ва ње од го во ри сте нам зло чи ни ма, 
ка квих не ма рав них ни у мрач ним вре ме ни ма ста рог и сред њег ве ка.

Пре ма зва нич ним по да ци ма, ко је су нам до ста ви ли Нем ци из 
Бе о гра да, до кра ја ме се ца ав гу ста, по би је но је, спа ље но и уни ште но на 
Ва шој те ри то ри ји 280.000 Ср ба. У об зир не до ла зе ка сни је му че нич ке 
жр тве ни они офи ци ри, вој ни ци и гра ђа ни ко ји су по би је ни од вре ме на 
6 апри ла па до на ше ка пи ту ла ци је. Ис тре бљи ва сте нас на сва ком ко
ра ку и но ва по ко ле ња при ча ће о зло чи ни ма, а хро ни ча ри ће ис пи са ти 
нај кр ва ви је и нај је зи ви  је по дат ке о то ме. Из за пле ње них ар хи ва са зна ли 
смо шта нас је још че ка ло. Из ухва ће них те ле граф ских и те ле фон ских 
на ре ђе ња уви де ли смо шта би нас сна шло, да смо ку ка вич ки од ло жи ли 
оруж је. Ни жу се све но ва и но ва до ку мен та због ко јих тре ба да се сти ди 
це ли Хр ват ски на род, а да не ве лим за Му сли ма не, ко је не сма тра мо за 
на род, не го за фа на ти зо ва ну ма су, ко ја би исто та ко кла ла ка то ли ке као 
што је чи ни ла са на ма, јер нас под јед на ко сма тра ју ка у ри мане вјер ни
ци ма. И су тра да хо ће мо са мо, по слу жи ли би нам као оруж је у ис тре
бљи ва њу Хр ва та, али ми то ни ка да не ће мо учи ни ти.

ра та у Ср би ји, Бе о град: Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Дру штво исто ри ча ра Србије 
„Сто јан Но ва ко вић”, 2015, 234–235.

803 Не до ста је јед но сло во у ре чи. Ве ро ват но: по жу ри ла.
804 Ја гањ ци.



471

Срп ски на род увек се бо ри са мо за сло бо ду сво ју и ту ђу и за исти ну 
и прав ду. Због то га нас не ће ни ко уни шти ти. За је дан је ди ни дан је дан 
уста ша знао је да по ко ље то ли ко Ср ба, ко ли ко у устан ку ни је из ги ну ло 
за це ло вре ме на ших бор би. На ше су шу ме и пла ни не, на ше су ста зе и 
бо га зе, наш је још је ди ни спас у ор га ни зо ва ној и си сте мат ској бор би, јер 
ви ше не мо же мо ве ро ва ти ини ма805 ко ји да нас во де не срећ ни хр ват ски 
на род под па ро лом: све Ср бе тре ба ис ко ре ни ти. Дру мо ви ће по же ле ти 
Ср ба, и ја вје ру јем да хо ће, али по би је них Ср ба, не Ср ба уста ла ца и 
бо ра ца, ко ји бра не са мо го ле жи во те сво је и сво јих нај ми ли јих.

У про шлом ра ту про вео сам три и по го ди не на ро би ји као Ју го
сло вен ски на ци о на ли ста. У мо јим књи га ма, у ко ји ма сам о то ме пи сао 
ве ли чао сам на шу брат ску љу бав и сло гу, че сто пре ћу тав ши све оно 
што је мо гло да иза зо ве но ва тр ве ња ме ђу на ма. Али на да ње да ће све 
би ти бо ље би ло је уза луд но, Ви, ко је смо во ле ли као ро ђе ну бра ћу, ко је 
смо ма зи ли и про те жи ра ли, од ли ко ва ли и на пре до ва ли у сва ком по гледу 
по ста до сте нам не бра ћа из пр вих да на про шлог ра та. Исти на је гор ка, 
на ма и на ма пре гор ка, и по сле ди це то га раз о ча ре ња би ће не ми нов на.806

С је зи вим зло чи ни ма над на шим на ро дом ис пи са не су већ и књи ге 
и ра за сла те на све стра не. Знај те да се и са ми Нем ци и Та ли ја ни згра
ња ва ју над тим, а мно ги ко му ни сти у њи хо вим зе мља ма за осве том 
ва пи ју. По де ли ли смо се сву да на бор це за сло бо ду за нај о снов ни ја 
пра ва чо ве ка, да жи ви под сун цем, и на кр во ло ке и из дај ни ке. Ми то 
вр ло до бро зна мо али сте и Ви то тре ба ли да зна те ко ји се бо ри те про
ти ву нас и под чи јом ко ман дом су љу ди ко је во ди те да из гу бе жи во те 
и не зна ју ћи ни са ми за што се бо ре.

Док у сва ком на шем бор цу плам ти дух Ка ра ђор ђа, код Вас су рет ки 
ко ји у се би осе ћа ју дух бор бе Ма ти је Гуп ца, а ка мо ли да му сле ду је те. 
На па ли сте раз о ру жа ни и пре пла ше ни срп ски на род, на на шу не ви ну 
де чи цу, мај ке и се стре, по па ли ли сте нам до мо ве на ше и по ру ши ли све
ти ње на ше. Ви ко ји сте у по след ње вре ме за тру би ли о не кој хи ља ду го
ди шњој кул ту ри. Па да је и по сто ја ла, до во љан је је дан дан му че ња и 
ис тре бље ња срп ског на ро да, да Вас бу ду ћи ве ко ви и но ва по ко ле ња 
за бе ле же, у исто ри ји чо ве чан ства, као нај ве ће ван да ле и кр во ло ке. Бо
ло ви су на ши не из мер ни, је цај сит не де чи це, ва пај оја ђе них удо ви ца и 
си ро ти ца, ва пи ју до са мог не ба, а тим се ја ча же ља за пра вед ном осве том. 

805 Они ма.
806 Не ми нов не.
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Опи са ћу Вам са мо оно што сам сво јим очи ма ви део и што су за бе ле
жи ли или фо то гра фи са ли мо ји чет ни ци и њи хо ве во ђе:

Уби ја ли сте наш бес по моћ ни на род на нај о крут ни ји на чин. На шли 
смо не за ко па на те ла Ми че ни ка.807 Но ге и ру ке су им пре би је не, очи су 
им ис ко па не но жем, а у ло ба њу по би је ни клин ци. Мно ги су жи ви огу
ље ни до по ја са, пот ки ва ни коњ ским пот ко ва ма и те сте ра ни жи ви или 
им је жи вим ср це из ва ђе но. По ли ва ни су кљу ча ном во дом да им лак ше 
ко жу огу ли те, бра де и бр ко ви по чу па ни, пр сти на ру ка ма од се че ни да 
би ове му че ни ке на те ра ли да са ми пи ју крв из сво јих ра на. Мно гим је 
ме со ре за но на коц ке, а да не го во рим о без број си ло ва них же на и де
во ја ка, ко је су по сле рас по ри ли пре ко це лог те ла, пре се ца ли им дој ке 
и ис под њих им про вла чи ли ру ке са од се че ним пр сти ма. У јед ном селу 
на шли смо две гла ве срп ских же на оста вље не у по су ди и ис пе че не у 
пе ћи. Из ло же не су да их свет ви ди и би ће са чу ва не као и без број не 
фо то гра фи је свих вр ста, зло чи на, да слу же за до каз све га што је до са да 
срп ски на род пре жи вео. А да и не го во ри мо о без број на ших до мо ва 
за па ље них са уку ћа ни ма уну тра.

Па зар по сле све га ово га мо же би ти го во ра о то ме да ве ру је мо, они
ма ко ји још во де хр ват ски на род? Па зар и са да да бу де мо на ив ни као 
и кроз це ло вре ме на шег за јед нич ког жи во та у не срећ ној Ју го сла ви ји, 
и да по ве ру је мо да се крив ци срп ског на ро да ка жња ва ју? Не мо же мо 
го спо до не бра ћо ко ји Вас во де и на ре ђу ју Вам. Ми смо има ли гор ких 
ис ку ста ва и са Хр ват ском вој ском. Је дан ко ман дант је пла ћао 50. дин., 
ци га ни ма за сва ку за па ље ну срп ску ку ћу и сва ког Ср би на ко га пред 
њим за ко ље иза вра та. И код ме не жи ве сто ти не за ро бље них вој ни ка 
као код сво је бра ће. Бог ми је све док да се исто осе ћа ју сло бод ни и као 
љу ди ко ји су би ли сле пи па про гле да ли. Ако же ли те по сла ћу Вам и њи
хо ва име на и пи сма ко ја мо же те по сла ти њи хо вим по ро ди ца ма. Да се 
већ јед ном сву да зна, да ми не ко ље мо за ро бље ни ке као што је ра ђе но 
са на шим пле ме ни тим на ро дом и ци вил ним ста нов ни штвом и као808 
Ви и Уста ше ра ди те са на шим по ги ну лим и ра ње ним дру го ви ма. 

Ми уви ђа мо да нам ви ше за јед нич ког жи во та не ма. Је ди ни је на
чин, да и са ми уста не те у све ту бор бу про ти ву зло чи на ца ко ји су у 
ва шој сре ди ни на ла зе и ко ји Вам из да ју на ре ђе ња да то чи ни те у ци љу 
ис тре бље ња срп ског на ро да. Ви до ју че угла ђе ни, вас пи та ни, кул тур ни 

807 Му че ни ка.
808 Ка ко.
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офи ци ри Хр ват ског на ро да пре ко но ћи се удру жи сте са ле пим дру штвом 
ци га науста ша ма том но вом Ари јев ском ра сом.

У сво јим но ви на ма на зва ли сте ме во ђом ко му ни стич ке и раз бој
нич ке бан де. Да ни сам ни ка да ко му ни ста био то Вам мо ја про шлост 
до ка зу је, а да ни сам во ђа раз бој нич ке бан де нај бо љи је до каз што се 
бо рим с мо јим хра брим чет ни ци ма про тив раз бој ни ка, зло чи на ца и 
кр во ло ка. Вре ме ће ка за ти свој суд о сва ко ме од нас, а уве рен сам да 
се ни кад не ћу за сти ђе ти што се бо рим, док мно ги од Вас не ће сме ти 
из и ћи на све тло да на уко ли ко још пре жи ви те чо ве чан ску и на ци о нал ну 
сра мо ту. 

Од Вас са мих, вој нич ких ста ре ши на и вој ни ка за ви си да ли ће те 
у по след њем ча су по че ти да пе ре те сра мо ту са хр ват ског на ро да, уко
ли ко се то још мо же учи ни ти. Са свим је, Ви, ни ка ко не ће те опра ти. 
ни хи ља ду по ко ље ња бу ду ћих као и је зу ит ска и од Хр ва та от пад нич ка 
кла са. У по ко љу Срп ског на ро да уче ство ва ло је нај ша ре ни је дру штво 
у све ште нич ким ор на ти ма, уста шкој уни фор ми, фе со ви ма и дро ња вим 
ци ган ским оде ли ма. Удру жи ше се крст и дин, по кло ни ци Хри ста и 
Му ха ме да и без вер ци да нас са тру и уни ште. На на шој су стра ни Бог, 
прав да и Исти на. Бо ри мо се за нај све тли је иде а ле чо ве чан ства па ће мо 
и по бе ди ти.

Ма јор, ЈЕ ЗИ МИР809 С. ДАН ГИЋ,

809 Је зди мир.
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Бр. 153

ИЗ ВЕ ШТАЈ ПОТ ПО РУЧ НИ КА СТЕЛ БЕ НА 3. МА ЈА 1942. О ХР ВАТ
СКИМ ТРУ ПА МА КО ЈЕ УБИ ЈА ЈУ И ПЉАЧ КА ЈУ СРП СКЕ ЦИ ВИ ЛЕ 
НА ОБА ЛИ ДРИ НЕ КОД МИ ЛО ШЕ ВИ ЋА.810

Пре пис!

Из ве штај пот по руч ни ка Стел бе на811 из 8. / пе ша диј ског пу ка 737812 
Ре сник, 3. 5. 42

Уве че, 1. 5. 42 око 18 са ти 30 ми ну та, из шу мо ви тих де ло ва код 
Ба ри ма и Ми о ше ви ћа813 су са па ди на из би ли до ле ка ле вој оба ли Дри
не хр ват ски од ре ди. Све је би ло пра ће но же сто ком ва тром из пу ша ка. 
Од ре ди су се кре та ли пре ма ре ци у не пра вил ним гру па ма, те ра ју ћи 
ци ви ле ис пред се бе. Не по сред но иза пр вих гру па ја хао је је дан не мач ки 
пот по руч ник, ко ји ми се са оба ле на оба лу пред ста вио као офи цир за 
ве зу. От при ли ке 100 м иза ње га на ла зио се је дан ита ли јан ски офи цир, 
а за тим је сле ди ло мно штво, пре ма про це ни 200–300 љу ди. Од мах сам 
се упу тио ка де сном кри лу мог во да не по сред но ис пред За гра де.814 Та мо 
ми је не мач ки офи цир до вик нуо са дру ге оба ле: „Ми смо на ле вој оба ли 
све оста ви ли. Све је кр ца то ко му ни сти ма!”.

О са мим до га ђа ји ма имам да из ве стим као по сма трач сле де ће:
Иза че ла, сле ди ла је јед на број ни ја гру па, ко ја је јед ног чо ве ка гур

ну ла на тло и ви ше пу та га шут ну ла но га ма. Чо век је ме ђу тим бр зо до шао 
се би, на кон че га су га уна тра шке гу ра ли у Дри ну. Чо ве ку је, ме ђу тим, 
ус пе ло да иза ђе из во де и кле че ћи на ко ле ни ма мо лио је за свој жи вот. 
На кон то га су га по ку пи ли и 50 м да ље су га стре ља ли.

Ви део сам да на оба ли ле жи не ко ли ци на жен ских ле ше ва ко ји крат
ко пре то га још увек ни су би ли ту. За тим је ве ћи на Хр ва та при о ну ла на 
име так ци ви ла и од у зе ли су све што је ја сно мо гло да се уо чи, де ло ве 
оде ће итд. Оно што ни су узе ли се би, чак и про су то би ло је за па ље но. 

810 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 542.
811 Sto el ben.
812 О деј стви ма 737. пе ша диј ског пу ка 704. пе ша диј ске ди ви зи је ви де ти: Zbor nik 

NOR, tom XII, knj. 2, 329, 350.
813 Ми ло ше ви ћи.
814 Не и ден ти фи ко ва но ме сто.
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Ми слим да су ци ви ли, ко ји су већ ви ше да на ло го ро ва ли на дру гој 
оба ли, би ле из бе гли це, јер су пре не ко ли ко да на го спо дин пот по руч ник 
Крол815 са 10. /пе ша диј ским пу ком 737. и по руч ник Ла уб са 20 љу ди из 
5. /пе ша диј ског пу ка 737, про че шља ли ле ву оба лу Дри не уз вод но, и 
ни шта ни су пред у зе ли про тив ци ви ла.

Све до ци ових до га ђа ја су: На ред ник Флесл816 и под о фи цир Хи лер,817 
обо ји ца из 8. / пе ша диј ског пу ка 737, ко ји су би ли са мном.

За тим сам оти шао до мог те шког ми тра ље за, ко ји је ле жао на по
ло жа ју око 1 км се ве ро за пад но од Ре сни ка, и та мо су ка плар Шилд818 
и ре дов Рajтерхофер,819 обо ји ца из 8./пе ша диј ског пу ка 737, ра пор ти
ра ли сле де ће:

„Иза че ла на ко ме су се на ла зи ли офи ци ри за ве зу, сле ди ла је маса, 
ко ја је два пу та по 5 же на са те ра ла у во ду. Пр вих 5 же на је ума кло, сле
де ћих 5 је до сто ма ка ста ја ло у во ди и би ле су стре ља не ми тра ље зом. 
Јед на дру га же на се са ма уда ви ла, на кон што је прет ход но уда ви ла своје 
де те. За тим су у во ду на те ра ли још 2 же не, стре ља ли их а за тим но га ма 
гур ну ли у во ду. За тим су стре ља ли 3 му шкар ца и ба ци ли их у во ду, 
ме ђу ко ји ма се, што се мо гло пре по зна ти по оде ћи, на ла зио је дан му
ха ме да нац”. 

Гор ње до га ђа је су при ме ти ли и са Gr.W.820 – по ло жа ја крај Ре сни
ка / де се тар Шнај дер,821 ка плар Гри зер,822 ре дов Шта длер823 и ре дов 
Ву не ра,824 сви из 8. / пе ша диј ског пу ка 737.

За тач ност:
пот пи сан
по руч ник 

815 Kroll.
816 Flessl.
817 Hil ler.
818 Schild.
819 Re i ter ho fer.
820 Скра ће но од: Gren zwac he, гра нич на стра жа. 
821 Schne i der.
822 Gri e ser.
823 Sta dler.
824 Wu ne ra.
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Бр. 154

ИЗ ВЕ ШТАЈ ПОД О ФИ ЦИ РА ВЕН ЦЛА ИЗ МУ ШИ ЋА, 4. МА ЈА 1942, 
О ХР ВАТ СКИМ ТРУ ПА МА КО ЈЕ УБИ ЈА ЈУ И ПЉАЧ КА ЈУ СРП СКЕ 
ЦИ ВИ ЛЕ НА ОБА ЛИ ДРИ НЕ.825 

Пре пис!

Из ве штај под о фи ци ра Хaјнрих Вен цла826 из 6. /пе ша диј ског пу ка 737  
/Му ши ћи, 4. мај 42/.

О до га ђа ји ма од 1. 5. 42 имам да ра пор ти рам сле де ће:

На кон што сам са свог по ло жа ја око 150 м ис пред Ре зни ка827 при
ме тио при бли жа ва ње хр ват ских од ре да, што је би ло пра ће но же сто ком 
ва тром из пу ша ка, сво јим дво гле дом сам ви део ка ко је че ло у пра вил
ној ко ло ни ишло бр зим ко ра ком. На че лу се на ла зио је дан не мач ки 
офи цир, не ких 150 м иза ње га сле дио је је дан ита ли јан ски офи цир, а 
не ких 500–700 м иза ових ма са је ди ни ца ја чи не 200–300 љу ди ко ја је 
ис пред се бе те ра ла око 1000–1500 гр ла ме шо ви те сто ке и по са мом путу 
око 50–80 љу ди раз ли чи тог по ла.

Сви ма ови ма ко ји су до ла зи ли пу тем кон тро ли са не су ис пра ве па 
су јед ним де лом про пу шта ни или од во ђе ни. У ви си ни че те го спо ди на 
по руч ни ка Стел бе на,828 при ме тио сам ка ко је два пу та по 5 же на би ло 
са те ра но у во ду. При ли ком тре ћег пу та, по но во је 56 же на са те ра но, 
ко је су са за диг ну тим сук ња ма бе жа ле у Дри ну. Ка да су до бо ко ва ста
ја ле у во ди, је дан Хр ват је на њих за пу цао ми тра ље зом, при че му их је 
ре ка про гу та ла и од не ла. Јед на ста ра же на је са сво јим де те том по бе гла 
у Дри ну, уда ви ла де те а за тим и се бе са му. Је дан чо век је, на кон што је 
већ ле жао на зе мљи, био шутирaн, а за тим ба чен у ре ку, а ка да је по
ку шао да до ђе на оба лу, је дан Хр ват га је по вео и на кон не ких 50 м 
стре љао.

825 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 543.
826 He in rich Wenzl.
827 Ре сник.
828 Sto el ben.
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Под о фи цир Микш Ото829 из 6./пе ша диј ског пу ка 737 ме је из ве
стио да је у ви си ни ње го вог по ло жа ја око 1 км низ вод но од Му ши ћа 
ви део сле де ће:

У 17.15 са ти, Хр ва ти су, до ла зе ћи из Ви ше гра да, за у зе ли ле ву обалу 
Дри не. Че ло је про шло Ба ри мо, др жа ло и пре у зе ло обез бе ђе ње тру па 
ко је су од ма ра ле. На кон не ких 15 ми ну та он је ви део да се је дан вод 
про би ја кроз шу му на об рон ке бр да, док је јед на гру па сву сто ку у рав
ни ци те ра ла низ вод но дуж ре ке. У исто вре ме он је из ка њо на чуо же
сто ку ва тру из пу ша ка и кри ке. На кон то га он је ви део да су не ке же не 
тр ча ле уз бр до а иза њих је при ме тио уда ре пу шча не и ми тра ље ске ва тре. 
Но, же не су ума кле.

У ме ђу вре ме ну, ње го ва по са да, ка плар Шма јер,830 ка плар Кер стинг, 
ка плар Ште лер,831 вод ник пр ве кла се Ше фер832 и ка плар Фукс,833 су 
при ме ти ли ка ко су хр ват ски вој ни ци про бо ли јед ног Ср би на, ко ји се 
са крио на оба ли, и ба ци ли га у во ду. Во да се од мах обо ји ла у цр ве но. 
Ср бин је хтео још јед ном да се ус пу же на оба лу, али су га хр ват ски 
вој ни ци устре ли ли и он је по то нуо. Уз раз у зда но пу ца ње уна о ко ло, 
Хр ва ти су на ста ви ли да ље.

2. 5. 42 у 5 са ти ују тру, стра жар вод ник пр ве кла се Ше фер је на 
ле вој оба ли Дри не при ме тио јед ног те шко ра ње ног Ср би на, ко ји се ву као 
низ вод но и ко ји је остао да ле жи у жбу њу. По сле из ве сног вре ме на, по
кре том ру ке је да вао на зна ње да је ту и стал но је звао у по моћ – и та ко 
цео дан. Пре ко но ћи био је са кри вен у жбу њу, а 3. 5. 42 око 7 са ти ују
тру на све че ти ри се од ву као 150 м низ вод но, где је раз го ва рао са јед ном 
срп ском же ном. Же на се уда љи ла у прав цу Ми ло ше ви ћа, а чо век је 
да ље от пу зао у прав цу Ба ри ма. За тим је чо век не стао са ви ди ка, јер 
те рен ви ше ни је до пу штао ни ка кав увид. На кон не ких 20 ми ну та стра
жар је из се ла Ба ри мо чуо је дан пу цањ и прет по ста вио је да је тај Ср бин 
та мо био устре љен.

За тач ност пре пи са:
сво је ру чан пот пис

по руч ник

829 Miksch Ot to.
830 Schmeyer.
831 Stel ler.
832 Schäfer.
833 Fuchs.
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Бр. 155

ПО ЛИ ЦИЈ СКИ АТА ШЕ ХЕЛМ, ИЗ ВЕ ШТА ВА 4. МА ЈА 1942. ЗА ПО
ВЕД НИ КА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ ШЕ ФЕ РА, ДА ГА ЈЕ ПО ВО ДОМ 
ЗВЕР СТА ВА МУ СЛИ МАН СКЕ ЛЕ ГИ ЈЕ ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР КВА
ТЕР НИК ОБА ВЕ СТИО, ДА ЈЕ ДЕО ЛЕ ГИ ЈЕ РАЗ О РУ ЖАН И ДА ЋЕ 
ОНА УСКО РО БИ ТИ РАС ПУ ШТЕ НА.834

Не мач ко по слан ство За греб, 4. мај 1942.
По ли циј ски ата ше  Гвозд 15

Тел. 22352
Br. Nr. 952/42
Ko/PY

По ли ци ја без бед но сти и Слу жба без бед но сти835

Бе о град 8. V 1942
К III  16/5836 Ре фе рат: III 

B. Nr. 346/172
2874/42         18/5837

VB за К.

III A у ак та: Звер ства838 

За
За по вед ни ка По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
ССпот пу ков ни ка Др. Ше фе ра839

Бе о град.

Пред мет: Но ва звер ства Хр ва та и му сли ма на на под руч ју Ту зле, 
 ис точ на Бо сна.
По зив на: Та мо шњи до пис B. Nr. 2874/42 од 20. 4. 1942.

834 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 504.
835 При јем ни пе чат.
836 Ру ко пи сна за бе ле шка.
837 Па раф, ве ро ват но ССма јо ра Вајн ма на.
838 Ру ко пи сне за бе ле шке.
839 Ема ну ел Ше фер (Schäfer).
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По гор њем пи та њу, ов де је по но во ука зи ва но др жав ном се кре та ру 
К в а т е р н и к у840 да се по ка зу је ка ко Му сли ман ска ле ги ја ни је841 аде
кват на да из вр ша ва за дат ке ко је јој је на ме ни ла хр ват ска вла да. На осно
ву ви ше крат ног ука зи ва ња на кр ше ња за ко на и звер ства ове ле ги је, 
са да је од стра не др жав ног се кре та ра К в а т е р н и к а  пред у зе та енер
гич на ак ци ја. Та ко је 28. 4. 1942 ко ман дант јед не Х а џ и е ф е н  д и ћ е в е 
је ди ни це због не ди сци пли но ва ног по на ша ња у Вла се ни ци осу ђен на 
пре ком су ду и стре љан од стра не уста ша. Ње го ва је ди ни ца од око 160 
ле ги о на ра би ла је раз о ру жа на. Исто та ко је би ла раз о ру жа на и јед на 
је ди ни ца му сли ман ске ми ли ци је у Ро га ти ци а раз о ру жа ва ње јед ног 
ба та љо на по ста вље ног дуж Дри не ко ји бро ји око 700 љу ди је у то ку.

На ме ра ва се да се у ро ку од 3– 4 не де ље раз о ру жа це ла Му сли ман
ска ле ги ја (от при ли ке 3.000 љу ди) и да се они до бри еле мен ти, ко ји су 
вољ ни да се ка сни је по на ша ју ди сци пли но ва но, при кљу че уста ша ма.

Хелм842 с. р.
ССма јор, Пол.[ицијски] ат.[аше]

840 Еу ген Ква тер ник.
841 Под ву че но цр ве ном олов ком.
842 Ханс Хелм.
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Бр. 156

ПРЕ ГЛЕД ИЗ ВЕ ШТА ЈА КО МАН ДАН ТА 10. ДО БРО ВО ЉАЧ КОГ ОД
РЕ ДА ПО ЧЕТ КОМ МА ЈА 1942. О УСТА ШКОМ УБИ ЈА ЊУ И ЗЛО
СТА ВЉА ЊУ СРП СКИХ ЦИ ВИ ЛА, ДО ЗВО ЛИ УСТА ША ДА СЕ ДЕО 
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА ПРЕ БА ЦИ У СР БИ ЈУ И О РАЗ ГО ВО РИ МА СА УСТА
ШКИМ ЗА ПО ВЕД НИ ЦИ МА У БА ЈИ НОЈ БА ШТИ.843

Пре пис!

из из ве шта ја ко ман дан та срп ског до бро во љач ког од ре да у Ба ји ној  
Ба шти о по на ша њу уста ша на Дри ни.

I. О офи ци ри ма, ко ји пред во де уста ше, до зна ло се:
Ме ђу њи ма се на ла зи бив ши ју го сло вен ски гар диј ски по руч ник 

Ми лош (са да Пе тар) Бо бић, зет је вреј ског ле ка ра Др. Ле ви ја.844 До шло 
се до са зна ња, да је Бо бић тре нут но код пар ти за на у Ужи цу и да је у 
ре до ви ма ко му ни ста. Ову из ја ву да је ко њич ки пот по руч ник у ре зер ви 
Ми лан Др. Ду кић.

Он (Бо бић) је 4. 5. 42 код стру га ре пре ко пу та Дер вен те,845 уста
ша ма одр жао је дан го вор у ко ме је за бра нио па ље ње ку ћа, а на ре дио: 
„Да се све по би је”. Ово је ме ђу оста ли ма чуо и Об рад Го лић, ко ман дант 
стра же и под на ред ник Пе тар Ра до је вић из Џи ни ћа846 (Дер вен та). Осим 
Бо би ћа, та мо се на ла зе и бив ши ју го сло вен ски по руч ни ци Пе ро Ма лић 
и Ан тон Кра ље вић.
II. 4. 5. уста ше су у Ти јо ву847 (Дер вен та) пу ца ли на же не и де цу и том 
при ли ком су уби ли јед но де те и 4 же не, а ста нов ни ци ме ста су јед ног 
ра ње ног чет ни ка пре би ли на мр тво. То га да на они су пу ца ли и на де сну 
оба лу Дри не. Да на 5. 5. 42. го ди не, око 10 са ти ис па ли ли су на по гра нич
ну стра жу код Џи ни ћа848 5 ме та ка, иа ко је по гра нич на стра жа би ла 

843 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 544–545. 
844 Dr. Le wi. Ве ро ват но се ра ди о др Авра му Ле ви ју Кур ту из пар ти зан ске бол

ни це у Ужи цу.
845 Дер вен та код Вла се ни це.
846 Џин ди ћи.
847 Не и ден ти фи ко ва но ме сто.
848 Џин ди ћи.
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150 м уда ље на од де сне оба ле. На стра жи су се на ла зи ли гра ни ча ри Бо
ри сав Ми лу ти но вић и Ду шан Са сић.
III. 4. 5. је дан уста ша је вик нуо ка пла ру Дра го ми ру Жи ва но ви ћу да из 
во де по ву че је дан ча мац и да га пу сти низ Дри ну. У овом уста ши, гра
ни чар Вла да Ми ло ва но вић, пре по знао је из ве сног гим на зи јал ца по 
име ну „Ацо” из Не го ти на, ко ји је још пре ра та због ко му ни стич ког 
де ло ва ња по бе гао из гим на зи је.
IV. По но ћи са 5. на 6. овог ме се ца, у Ске ла ни ма су уста ше одво ји ле 
стари је же не од мла ђих и не у да тих, на кон че га су их си ло ва ли. До сада 
је по зна то да су сле де ће же не си ло ва не: „Ми ли ца Јев тић, Ми ли ца Ва сић 
и Ми ла на Мар ко вић из Бо жи ћа, Ра до са ва Ми ла ва мо вић849 из По сто ља 
и Ми ли ца Ја ви стић, де вој чи ца Ви до са ва Јо стић је по лу де ла у оном 
тре нут ку ка да су је уста ше при си ли ле да се из ме ђу њих го ла ше та. Ове 
же не се на ла зе у ло го ру Ба ји на Ба шта. До са да су уби је не: Ма ри ја Ни
ко лић из При бо је ви ша,850 она је у кри лу др жа ла де те ко је је та ко ђе ра
ње но; за кла не су: Нов ка Ца мић из То пли це, иза ње је оста ло дво је де це, 
Ми љу ша Про дин, иза ње је оста ло пе то ро де це, Ђур ђи ја Ран ко вић, 
Ми ли ја Дра ги ња Ми ло ва но вић из При бо је ви ћа ка же да су по би је не:

Да ди са ва Бре нић са сво је ше сто ро де це, Ми ле ва Бре нић са пе то
ро де це, Ан ка Ми ло ва но вић из По сто ља са пе то ро де це, да ље Ми ле на 
Ду ра вић из Дер вен те, ко ја је у ло го ру у Ба ји ној Ба шти умр ла од по сле
ди ца за лу та лог мет ка”.

Да ни ца Но ва ко вић из Ко прив не, округ Вла се ни ца и Јул ка Ми ло
ва но вић из По сто ља, обе у ло го ру у Ба ји ној Ба шти, из ја вљу ју, да су уста
ше псо ва ле Хи тле ра и да су им псо ва ле ма тер те да су го во ри ли да ће 
за не ко ли ко да на из Ср би је оте ра ти и Нем це и Не ди ћа.

Ко ман дант X до бро во љач ког од ре да851 у Ба ји ној Ба шти је по ку шао 
да из деј ству је до зво лу за пре воз же на, де це и хра не, што је ко ман дант 
уста шке је ди ни це до зво лио. Је дан офи цир X до бро во љач ког од ре да је у 
но ћи 5. и 6. пре ба цио 400 же на и де це као и хра ну, и све оне љу де ко је 
су уста ше та мо за те кле. Њих око 200 се још на ла зе код уста ша у за тво ру 
у Ске ла ни ма.

Ко ман дант X до бро во љач ког од ре да је по ку шао да спа се и ове љу де. 
Ко ман дант уста ша је 6. овог ме се ца пред ве че до шао у Ба ји ну Ба шту 

849 Ми ло ва но вић.
850 При бо је ви ћи.
851 По руч ник Ми лош Ла ут нер Во ји но вић.
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ка ко би се упо знао са ко ман дан том X до бро во љач ког од ре да. То ком 
раз го во ра, во ђа уста ша је из ме ђу оста лог ре као и ово:

Био је 6. 4. 41 у Са ра је ву и Хи тле ра је нај ви ше и отво ре но псо вао. 
Чо век се зо ве Г р д и ћ. Он хва ли од но се у бив шој Ју го сла ви ји. Пре ра та 
био је под на ред ник у пе ша диј ском пу ку 10. Ре као је, би ли смо бра ћа, 
нас су за ва ди ли Нем ци, а кад они оду, по но во ће мо ићи ру ку под ру ку. 
Да ље, био је ми шље ња да је По глав ник му ха ме дан це на зи вао „цве ћем” 
са мо ме сец да на јер им се мо ра ло да ти оруж је. Гр дић је ре као да хр ват
ска вој ска не вре ди ни пи шљи ва бо ба. Он и дру ги уста шеХр ва ти отво
ре но ху шка ју на род про тив му ха ме да на ца и окри вљу ју их за сва кла ња, 
пљач ка ња, си ло ва ња итд, јер уста ше над њи ма не ма ју ни ка кву власт. 
То је ре као, иа ко је по ред ње га се део уста шки ка плар Ма цо ња, му ха
ме да нац, ко ји ово ни је мо гао да чу је, јер је Гр дић све ово о Хи тле ру, 
хр ват ској вој сци и му ха ме дан ци ма свом са го вор ни ку ша па том ти хо 
го во рио у уво.

2. уста ша је је дан жан дар ме риј ски на ред ник, ра ни је ко ман дир 
жан дар ме риј ске ста ни це у Ста ром Ба ру и то ком ра та у Да ни лов гра ду 
(Цр на Го ра), ро дом из При је по ља. Он је ре као: „Ра до би по бе гао за Срби
ју и ве ро ват но не би тре ба ло да ка же да је Ју го сла ви ја из ну тра би ла 
тру ла, јер су сви до бро жи ве ли. Он је оти шао уста ша ма са мо за то што 
су жан дар ме риј ске ста ни це на па ли чет ни ци. Код уста ша је био без бед
ни ји, јер су би ли у ве ћем бро ју. Ре као је, још ће ви де ти где ће би ти у 
тре нут ку кад се рат бу де за вр шио”.

Тре ћи је му ха ме да нац из Фо че и зо ве се Ма цо ња, ина че обу ћар у 
Фо чи. Он је ја ко огра ни чен (му ха ме да нац је). Он ка же да су за при ли
ке у Бо сни кри ви Хр ват ска и Хр ва ти, они су и Ср бе и му ха ме дан це 
из ма ни пу ли са ли та ко да се по у би ја ју.

Њи хов над ре ђе ни је за став ник, бив ши еми грант, чо век са ви ше 
кул ту ре. Он је обе ћао да се из бе гли на род у ње го вом сек то ру мо же вра
ти ти на траг и да не ће би ти из ло жен ни ка квој опа сно сти.

За кљу чак:
Они је дан дру гог окри вљу ју, из ра жа ва ју не за до вољ ство због да на

шњих од но са, ин ди рект но кри ти ку ју вођ ство да на шње Хр ват ске, сви 
хва ле усло ве у Ју го сла ви ји, по ли тич ки су не до след ни, окри вљу ју Не мач
ку за са да шње при ли ке, че ка ју да се ства ри ко нач но ре гу ли шу кад се рат 
за вр ши, не ве ру ју у по бе ду Не мач ке, ома ло ва жа ва ју хр ват ску вој ску. 
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Стра ху ју од не ке не мач ке ка зне не екс пе ди ци је, до да ју да је хр ват ски 
пу ков ник До ма ше вић са сво јом тру пом, же ном и де цом, код Вој ни ћа 
(Хр ват ски Кар ло вац) пре шао пар ти за ни ма.

У раз го во ру до да ју да не ма ни ка квог из гле да да би се у овом кра ју 
мо гли за др жа ти. Са овим се на ро чи то сло жио уста ша Ма цо ња.

За тач ност пре пи са:
ста вљен пот пис

ка пе тан 



484

Бр. 157

ПРЕ ГЛЕД ИЗ ВО ДА ИЗ НЕ МАЧ КИХ ВОЈ НИХ И ОБА ВЕ ШТАЈ НИХ 
ИЗ ВЕ ШТА ЈА О УСТА ШКОМ УБИ ЈА ЊУ СРП СКИХ ЦИ ВИ ЛА И СПА
ЉИ ВА ЊУ СЕ ЛА У БО САН СКОМ ПОД РИ ЊУ ОД 23. АПРИ ЛА ДО 
6. МА ЈА 1942.852

III A у ак та
13. 5. 42853

Пре пис

ПРЕ ГЛЕД ИЗ ВО ДА ИЗ854 ИЗ ВЕ ШТА ЈА О
ЗВЕР СТВИ МА У ХР ВАТ СКОЈ /23. 4. – 6. 5. 1942

15. 4. 717 IB.855 

Ли ни је по вла че ња уста ша су: Дри ња ча до се ла и пла ни не Гло го во 
и Сре бре ни ца. На свом пу ту по вла че ња, Хр ва ти су спа ли ли 17 се ла 
оп шти на Кра ви ца и Виц гов.856

23. 4. Ast.857

Са те ри то ри је ју го и сточ но од Хан Пи је ска и Со ко ло ви ћа, 6 км 
се версе ве ро за пад но од Ро га ти це, око 1100 срп ских же на и де це по бе гло 
пред уста шким те ро ром ка Ви ше гра ду.

25. 4. 42 Бор бе на гру па Ба дер
Ста нов ни штво очи шће них те ри то ри ја озбиљ но за бри ну то због 

пљач ка ња од стра не уста шких љу ди.

25. 4. Ast.
Из ве штај соп стве ног оба ве штај ног пунк та Ту зла од 24. 4. о оба ве

штај ном пу то ва њу.

852 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 536.
853 Ру ко пи сне за бе ле шке.
854 Ру ко пи сом умет ну то: вој них из ве шта ја.
855 717. пе ша диј ски ба та љон (In fan te rie Ba ta il lon).
856 Ви о гор.
857 Ast. скра ће но од: Ab we hr stel le, ис по ста ва Аб ве ра.
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Те ри то ри ја Звор ник – Дри ња ча – Но ва – Ка са ба – Ми ли ћи – Вла
се ни ца – Хан Пи је сак за у зе та од стра не Фран це ти ће вих уста ша. Сва 
срп ска ме ста де сно и ле во од пу та уни ште на. Ста нов ни ци се не мо гу 
на ћи. Сто ка оте ра на. Све што је из гра ђе но у по след њих 100 го ди на је 
пот пу но уни ште но.

Заменик пот пу ков ни ка Фран це ти ћа се из ра зио: „Ми уми ру је мо 
ис ко ре њи ва њем.” Хр ват ске тру пе и без бор бе них деј ста ва стрељају оне 
му шкар це ко ји се пре да ју за јед но са оруж јем. Же не и де ца ко ји су по
бе гли пред уста шким те ро ром без мо гућ но сти за ег зи стен ци ју.

30. 4. Ast. Из ве штај соп стве ног оба ве штај ног пунк та Ужи це од 
28.4.

Бо сан ски чет ни ци су 25.4. без у спе шно на па ли Бра ту нац. Уста ше 
су као чин осве те спа ли ле нај ма ње 150 окол них срп ских ку ћа, што се 
мо гло при ме ти ти из Љу бо ви је.

За тач ност
L.P.

13. 5. 42.
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Бр. 158

ЗА ПО ВЕД НИК ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ, 11. МА ЈА 1942. ША ЉЕ 
ГЛАВ НОЈ УПРА ВИ БЕЗ БЕД НО СТИ РАЈ ХА, НО ВЕ ИЗ ВЕ ШТА ЈЕ И 
ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ О ЗВЕР СТВИ МА У ХР ВАТ СКОЈ.858

По сла то 11. V. 1942859 
При ло га 1Ег нер 

8. 5. 1942.

III Rx/Fli B.Nr. 3495/42

По сту пак
I. До пис  ПО ВЕР ЉИ ВО

1./ За
Глав ну упра ву без бед но сти Рај ха – Оде ље ње IV –
ССге не рал и ге не ралпот пу ков ник
по ли ци је Ми лер – o.V.i.A. –
Бер лин.

2./ За
Глав ну упра ву без бед но сти Рај ха – Оде ље ње III –
Бер лин.

3./ За
Глав ну упра ву без бед но сти Рај ха – Оде ље ње VI –
Бер лин.

Пред мет: Хр ват ска звер ства.
По зив на: Ов да шњи до пис од 1. 5. 1942
При ло зи: 1 ; 6 фо то гра фи ја за Оде ље ње IV.

858 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 505. Ви де ти сл. 17. до сл. 20. и до ку мен та број 132 и 140 у 
овој књи зи.

859 От прем ни пе чат.
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Као до пу на ов да шњег из ве шта ја од 1. 5. 42860 у при ло гу се до ста
вља пре пис ов де при сти глог из ве шта ја Ко ман ду ју ћег ге не ра ла и за по
вед ни ка у Ср би ји, Оде ље ње I ц 1462/42 о звер стви ма у Хр ват ској.

Из ве штај об у хва та је дан пре глед из во да из вој них из ве шта ја од 
1.–22. 4. 42 као и пре пи се ори ги нал них из ве шта ја вој них слу жби у Хр ват
ској и не ко ли ко фо то гра фи ја (по сто је са мо у по јед ном при мер ку за 
Oдељење IV).

2. G III i.V. 861

3. Reg.
4. VB86211/5 ССпот пу ков ник
5. III А у ак та.

9. 5. 42

860 Ви де ти до ку мент број 149 у овој књи зи.
861 i.V, in Ver tre tung, за сту па.
862 Па раф, ве ро ват но ССма јо ра Вајн ма на.
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Бр. 159

ОПЕ РА ТИВ НА КО МАН ДА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У ЗА ГРЕ БУ, ОБА ВЕ ШТА ВА 
11. МА ЈА 1942. ЗА ПО ВЕД НИ КА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ, ДА ЈЕ 
ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР КВА ТЕР НИК НА РЕ ДИО ДЕ ЛИ МИЧ НО 
РАЗ О РУ ЖА ВА ЊЕ МУ СЛИ МАН СКЕ ЛЕ ГИ ЈЕ И ДА ЋЕ ОНА УСКО РО 
БИ ТИ РАС ФОР МИ РА НА.863

ШЕФ ОПЕ РА ТИВ НЕ ГРУ ПЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ БЕЗ БЕД НО СТИ 
И СЛУ ЖБЕ БЕЗ БЕД НО СТИ
ОПЕ РА ТИВ НА КО МАН ДА ЗА ГРЕБ За греб, 11. мај 1942.
 Ту шка нац 18
B. Nr. 823/42 Поверљиво. Тел. 23333
Ko/PY

По ли ци ја без бед но сти и SD864

Бе о град 15. V. 1942
Ре фе рат III865

За
За по вед ни ка По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти 18. 5. 42866

Бе о град. III A у ак та

Пред мет: Нов по кољ срп ског ста нов ни штва од уста ша у фе бру а ру 1942 
у за пад ној Бо сни.867

По зив на: Та мо шњи до пис III Rx/LP B.Nr. 2007/42 од 16. 3. 1942.

868

На осно ву ви ше крат ног ука зи ва ња на звер ства Му сли ман ске леги
је под ко ман дом Ха џи е фен ди ћа, тр гов ца из Ту зле у Бо сни, од стра не 
др жав ног се кре та ра К в а т е р н и к а  пред у зе та је енер гич на ак ци ја. 
Та ко је да на 28. 4. 1942 ко ман дант јед не Ха џи е фен ди ће ве је ди ни це у 
Вла се ни ци осу ђен на пре ком су ду због свог по на ша ња и стре љан од 

863 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 515.
864 При јем ни пе чат. 
865 Не чи тљив па раф.
866 Ру ко пи сна забе ле шка, не чи тљив па раф.
867 Овај акт се ве зу је за из ве шта је о уби ја њу Ср ба у око ли ни Ба њалу ке у фе бру

а ру 1942.
868 На мар ги ни пре цр тан слу жбе ни пе чат са озна ком: K По зив на: 324.
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стра не уста ша. Ње го ва је ди ни ца – ја чи не око 160 љу ди – би ла је раз о
ру жа на. Исто та ко је би ла раз о ру жа на и јед на је ди ни ца му сли ман ске 
ми ли ци је у Ро га ти ци. Они до бри еле мен ти ко ји су вољ ни да се ка сни је 
ди сци пли но ва но по на ша ју, би ће укљу че ни у уста шку ми ли ци ју.

Раз о ру жа ва ње ба та љо на ан га жо ва ног дуж Дри не, ја чи не око 700 
љу ди, је у то ку и на ме ра ва се, да се у ро ку од 3–4 не де ље раз о ру жа цела 
Му сли ман ска ле ги ја (ја чи не око 3.000 љу ди).

Сам Ха џи е фен дић се тре нут но на ла зи у За гре бу.

 За сту па:
 пот пи сан869

 ССпо руч ник
Ве за: од 21. 3. 42 код III А870

2007/42

869 Не ја сан пот пис.
870 Слу жбе ни пе чат.
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Бр. 160

ИЗ ВЕ ШТАЈ ОФИ ЦИ РА ЗА ВЕ ЗУ ПРИ ГРУ ПИ ФРАН ЦЕ ТИЋ КО ЈИ 
ОСПО РА ВА ИЗВЕШТАЈE О МА СОВ НОМ УБИ ЈА ЊУ И ПЉАЧ КИ; 
ИЗ ВЕ ШТАЈ ДА ЈЕ НО ВА КА СА БА СПА ЉЕ НА, А СРП СКО СТА
НОВ НИ ШТВО ПРОГ НА НО ИЛИ СУ РО ВО УБИ ЈЕ НО, ОД МУ СЛИ
МАН СКИХ УСТА ША.871

Пре пис!

Из ве штај пот по руч ни ка Ви зне ра,872 офи ци ра за ве зу при  
гру пи Фран це тић о из ве шта ји ма госп. пот по руч ни ка Стел бе на873  

и под о фи ци ра Вен це ла.874

Код усташк e је ди ни це ни је био ни ка кав ита ли јан ски офи цир. 
Ни ка ква сто ка ни је оте ра на.

То да су же не те ра не, зло ста вља не, по да вље не или стре ља не, није 
при ме ће но.

Услед раз ли чи тог тре ти ра ња чет ни ка, са хр ват ске стра не где су 
не при ја те љи, и са срп ске стра не где се тре ти ра ју као из бе гли це, про
из ла зи мно го не спо ра зу ма.

Уста шки од ред, ко ји вр ши обез бе ђе ње код Ста рог Бро да, за пле нио 
је 400 пу ша ка, ко је су на вод не из бе гли це са кри ле у шу ми.

Уста шка је ди ни ца је би ла јед на пот пу но не ди сци пли но ва на хор да, 
ко ја не ма ни ка кву ор га ни за ци ју ни ти спре му. Био сам оче ви дац са мо 
ка да је сла бо у ман де чак био стре љан. Пот пу ков ни ка Фран це тић је 
енер гич но ис ту пио про тив то га.

714. I.D.875 из ве шта ва уз днев ни из ве штај од 16. 5. 42
На про сто ру Но ве Ка са бе, 10 км за пад но од Дри ња че, Ми ли ћа, 

Бо стах Ови не,876 10 км за пад но од Сре бре ни це, срп ски ста нов ни ци су 

871 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 546.
872 Wi e sner.
873 Stоеlben.
874 Wen zel.
875 714. пе ша диј ска ди ви зи ја.
876 Ба ста хо ви на.
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прог на ни од стра не му сли ман ских уста ша, Ср би спо соб ни за но ше ње 
оруж ја су уби је ни а њи хо ва има ња су спа ље на. Је дан део му шка ра ца, 
же на и де це је на гу ран у ве ли ка има ња и спа ље ни су жи ви. Да на 15. 5. у 
Зе ли њи 5 км ју го и сточ но од Дри ња че, кон ста то ва но је да го ри 9 има ња.
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Бр. 161

ЗА ПО ВЕД НИК ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ, ША ЉЕ 16. МА ЈА 1942. 
ССМА ЈО РУ ХЕЛ МУ У ЗА ГРЕБ, НО ВЕ ИЗ ВЕ ШТА ЈЕ О УСТА ШКИМ 
ЗВЕР СТВИ МА НАД СР БИ МА У БО СНИ.877

16. мај 42

 VB II878 Mü/Sa. 224/2
B. Nr..........................

ПО ВЕР ЉИ ВО

1./ За
По ли циј ског ата шеа 
при Не мач ком по слан ству
на ру ке ССма јо ру Хел му
o.V.i.A.
За греб.

Пред мет: Уста шка звер ства.
По зив на: На зна ње.
При ло зи: 4 пре пи са.

Као при ло зи за та мо шњу ин фор ма ци ју, ша љу се на ред ни из ве
шта ји ко ји су у ме ђу вре ме ну при сти гли од не мач ких и срп ских слу
жби о звер стви ма ко је су при пад ни ци уста ша по чи ни ли над Ср би ма 
у Бо сни.

877 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 539.
878 Слу жбе на озна ка офи ци ра за ве зу из ме ђу За по вед ни ка по ли ци је (BdS) 

и Вој ног за по вед ни ка у Ср би ји. VB, скра ће но од: Ver bin dungsführer/Be fehlsha ber. 
ССма јор Вајн ман је имао слу жбе ну озна ку VB, од но сно VB I, а дру ги офи цир за ве зу 
(VB II) је био ССпо руч ник, ка сни је ССка пе тан, Фриц Гин тер Ми лер (Fritz Günther 
Müller). 
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Ука зу је се на то да се ра ди о из ве шта ји ма ко ји су да ти на зна ње 
ов да шњој слу жби у по ве ре њу.

У име
пот пи сан Тајх ман879

ССпот пу ков ник
2./ К III на зна ње и јед на ко пи ја за пре у зи ма ње
3./ У ак та код VB II.

III А у ак та880  18. 5. 42881

879 ССпот пу ков ник Лу двиг Тајх ман (SSOber stur mbannführer Lud wig Te ic h mann), 
je био ру ко во ди лац тре ћег од се ка (Слу жба без бед но сти, SD) у Опе ра тив ној гру пи 
по ли ци је (Ein sat zgrup pe Si poSD ). По сле уки да ња Опе ра тив не гру пе и фор ми ра ња 
уста но ве За по вед ни ка По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти (BdS) у дру гој 
по ло ви ни ја ну а ра 1942, Тајх ман је био за ме ник За по вед ни ка по ли ци је ССпот пу ков
ни ка Ема ну а ла Ше фе ра.

880 Ру ко пи сна за бе ле шка.
881 Ру ко пи сна за бе ле шка. Не чи тљив па раф.
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Бр. 162

ОПЕ РА ТИВ НА КО МАН ДА СА РА ЈЕ ВО, ИЗ ВЕ ШТА ВА 2. ЈУ НА 1942. 
ЗА ПО ВЕД НИ КА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ, ДА ЈЕ УСТА ШКИ ПОД
О ФИ ЦИР УБИО ЦЕ ЛУ ПО РО ДИ ЦУ У КО ШЕ ВУ КРАЈ СА РА ЈЕ ВА, 
АЛИ ЈЕ ПУ ШТЕН НА СЛО БО ДУ.882

За по вед ник По ли ци је без бед но сти и SD883

у Бе о гра ду
При мље но 2. VI. 1942.

B. Nr.: 1386/42
L III884

За по вед ник По ли ци је без бед но сти     Са ра је во, 30. 5. 1942
и Слу жбе без бед но сти            Тел. 3968
Опе ра тив на ко ман да Са ра је во           3646
309/42885

Пре ма оба ве ште њу: По ли циј ског ата шеа у За гре бу

За
За по вед ни ка По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
ССпот пу ков ни ка Др. Ше фе ра VB. II III A RS HA886

у Бе о гра ду

Пред мет: Но ва не ка жње на уста шка уби ја ња код Са ра је ва.
По зив на: Ов да шњи до пи си B. Nr. 64 од 22. 2. 42. и 266 од 15. 5. 42.

27. 3. 42 уста шки под о фи цир Ми лић Ц о л и ћ  је за јед но са још 
тро ји цом уста ша код Са ра је ва убио ком плет ну по ро ди цу Х е р ч е к а 
из Ко ше ва, и то на њи хо вом има њу.

882 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 585.
883 При јем ни пе чат. Не чит ки па ра фи.
884 L, скра ће но од ру ко во ди лац (Le i ter) III оде ље ња (Sic her he it sdi enst, Слу жбе 

без бед но сти, скра ће но SD); ССка пе тан Рек сај зен.
885 Ру ко пи сна за бе ле шка.
886 Ру ко пи сне за бе ле шке. Не чи тљи ви пот пи си и па ра фи.
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Ра ди се о сле де ћим ли ци ма:
Си до ниа Хер че ка стара 75 го ди на
Јан ко ″ ″ 45  ″ син Си до ние
Ан то ниа ″ ″ 40  ″ Јан ко ва су пру га
Здрав ко ″ ″ 14  ″ Јан ков син
Ги се ла ″ ″ 18  ″ њен отац је тре нут но 
 у не мач ком за ро бље ни штву

Цо лић, ко ји и сам по ти че из Ко ше ва и ко ји је та мо од ра ни је по знат 
као кри ми на лац, хтео је да при сво ји по сед Хер че ка. Те ро ром му је успе
ло да јав ност нај пре убе ди у то да су уби ства из вр ши ли чет ни ци. На кон 
6 не де ља, ис тра гом је от кри ве но пра во чи ње нич но ста ње. Цо ли ћа је 
Уста шка над зор на слу жба ухап си ла, а др жав но ту жи ла штво је по ди гло 
ту жбу. Истог да на су ис ко па ни ле ше ви уби је них. Цо лић је при знао зло
чин, али је упр кос то ме још истог оног да на ка да је ухап шен и ка да је 
по диг ну та оп ту жни ца, пу штен на сло бо ду. Уста шки су ди ја, ко ји је хтео 
да ис тра жи ову ствар, за тво рен је на два да на, а сре ски на чел ник, ко ји 
је под нео при ја ву и ко ји се та ко ђе за ла гао за ис тра гу и ка зну, са да је 
слу жбе но ка жњен и из Са ра је ва је пре ба чен у Лив но. Све од го вор не 
хр ват ске слу жбе има ју са зна ња о овим уби стви ма. Но, ме ђу тим, про
тив по чи ни о ца до са да се ни шта ни је пред у зе ло.

Шеф Опе ра тив не ко ман де Са ра је во
Др. Хајн рих887 с. р.

ССма јор
По зив на: 1386/42 од 27. 2. код III888

887 Ал фред Хајн рих (He in rich).
888 Слу жбе ни пе чат.
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Бр. 163

ЗА ПО ВЕД НИК ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ, ОБА ВЕ ШТА ВА 4. ЈУ НА 
1942. ГЛАВ НУ УПРА ВУ БЕЗ БЕД НО СТИ РАЈ ХА У БЕР ЛИ НУ, ДА ЈЕ 
УСТА ШКИ ПОД О ФИ ЦИР УБИО ЦЕ ЛУ ПО РО ДИ ЦУ У КО ШЕ ВУ 
КРАЈ СА РА ЈЕ ВА, АЛИ ЈЕ ПУ ШТЕН НА СЛО БО ДУ.889

4. VI. 1942
По сла то 8. VI 1942890

III Sö/LP B. Nr. I 386/42

За

1.) Глав ну упра ву без бед но сти Рај ха – Oдељење IV –
ССге не ралпот пу ков ник и ге не ралпот пу ков ник
по ли ци је Ми лер,891 –.o.V.i.A.
Бер лин

За

2.) Глав ну упра ву без бед но сти Рај ха – Оде ље ње VI –
ССпот пу ков ник Ше лен берг,892

Бер лин.

Пред мет: Но ва не ка жње на уста шка уби ја ња код Са ра је ва.
По зив на: Без

27. 3. 42 уста шки под о фи цир Ми лић Цо лић је за јед но са још тро
ји цом уста ша код Са ра је ва убио ком плет ну по ро ди цу Хер че ка из Ко
ше ва, и то на њи хо вом има њу.

889 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 583–584.
890 От прем ни пе чат.
891 SSGrup penführer und Ge ne ral le ut nant der Po li zei Хајн рих Ми лер (He in rich 

Müller).
892 SSOber stur mbannführer Вал тер Ше лен берг (Wal ter Sche len berg).
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Ра ди се о сле де ћим ли ци ма:
Си до ниа Хер че ка ста ра 75 го ди на
Јан ко ″ ″ 45  ″ син Си до ние
Ан то ниа ″ ″ 40  ″ Јан ко ва су пру га
Здрав ко ″ ″ 14  ″ Јан ков син
Ги се ла ″ ″ 18  ″ њен отац је тре нут но 
 у не мач ком за ро бље ни штву.

Цо лић, ко ји и сам по ти че из Ко ше ва и ко ји је та мо од ра ни је по знат 
као пре ступ ник, хтео је да при сво ји по сед Хер че ка. Те ро ром му је успе
ло да јав ност нај пре убе ди у то да су уби ства из вр ши ли чет ни ци. На кон 
6 не де ља, ис тра гом је от кри ве но пра во чи ње нич но ста ње. Цо ли ћа је 
уста шка над зор на слу жба ухап си ла а др жав но ту жи ла штво је по ди гло 
ту жбу. Истог да на су ис ко па ни ле ше ви уби је них.

Цо лић је при знао зло чин, али је упр кос то ме још истог оног да на 
ка да је ухап шен и ка да је по диг ну та оп ту жни ца, пу штен на сло бо ду. 
Уста шки су ди ја, ко ји је хтео да ис тра жи ову ствар, за тво рен је на два 
да на а на чел ник окру га, ко ји је под нео при ја ву и ко ји се та ко ђе за ла гао 
за ис тра гу и ка зну, са да је слу жбе но ка жњен и из Са ра је ва је пре ба чен у 
Лив но. Све од го вор не хр ват ске слу жбе има ју са зна ња о овим уби стви ма. 
Но, ме ђу тим, про тив по чи ни о ца до са да се ни шта ни је пред у зе ло.

пот пис893 
ССпот пу ков ник

894

По зив на:
1) 5/6
2) L
3) VI у ак та VI/4
4) IV у К
5) III A у ак та   4/VI 42

893 Парaф, ве ро ват но Sch, од Schöfer, Ше фер, За по вед ник по ли ци је у Бе о гра ду 
(BdS).

894 Ру ко пи сна забе ле шка са не чи тљи вим па ра фи ма.
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Бр. 164

ИС ПО СТА ВА ЗА ПО ВЕД НИ КА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У ЛО ЗНИ ЦИ, ША ЉЕ 
ССКА ПЕ ТА НУ РЕК САЈ ЗЕ НУ 6 ФО ТО ГРА ФИ ЈА ЛЕ ШЕ ВА ИЗ БА
ЧЕ НИХ НА СР БИ ЈАН СКУ ОБА ЛУ ДРИ НЕ ИЗ МЕ ЂУ ЉУ БО ВИ ЈЕ 
И ЗВОР НИ КА.895

ЗА ПО ВЕД НИК ПО ЛИ ЦИ ЈЕ БЕЗ БЕД НО СТИ
И СЛУ ЖБЕ БЕЗ БЕД НО СТИ У БЕ О ГРА ДУ Ло зни ца, 22. 6. 42.
Спољ на ко ман да Ло зни ца896

За по вед ник По ли ци је без бед но сти по ли ци је и SD897

у Бе о гра ду
При мље но: 7. VII. 1942 
B. Nr. 6710/42
Ре фе рат: III А

За
За по вед ни ка По ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти
 на ру ке ССка пе та на Рек сај зе на898

Бе о град.

Пред мет: Сли ке ле ше ва из Дри не.
По зив на: Без.
При ло зи: 6 сли ка.

У при ло гу се ша ље 6 сли ка на увид као и да та мо оста ну.
Ле ше ви су у сек то ру Љу бо ви ја –Звор ник из ба че ни на ср би јан ску 

оба лу Дри не.

По овла шће њу:
ССпот по руч ник с. р.899

895 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 586. Ви де ти сл. 26. до сл. 29. и сл. 30. до сл. 32.
896 Спољ на ко ман да BdS у Ло зни ци (Aus sen kom man do Lo zni ca) је оба ве штај но 

де ло ва ла не са мо у ср би јан ском Под ри њу, не го и у ис точ ној Бо сни.
897 При јем ни пе чат; не чи тљи ви па ра фи.
898 SSHa uptsturmführer Ханс Рек сај зен (Re xe i sen). 
899 Не чи так пот пис.
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Бр. 165

КО МЕ СА РИ ЈАТ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ ША ЉЕ 20. НО ВЕМ БРА 1942. СС
МА ЈО РУ ВАЈН МА НУ ИЗ ЈА ВУ ГЛИ ШЕ МИ ШКО ВИ ЋА ИЗ БЕ
ШЕ НО ВА О УБИ ЈА ЊУ 30 СР БА У СТЕ ЈА НОВ ЦИ МА, ОД СТРА НЕ 
УСТА ШАМУ СЛИ МА НА.900

ИЗ ВАН РЕД НИ ОПУ НО МО ЋЕ НИ KОМЕСАР
ЗА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТУ
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА
Nr. 51.264
Бе о град, 20 XI 1942
204901

Kабинет: VLA/I
Пред мет: Из ја ва МИШKОВИЋ ГЛИ ШЕ – звер ско по сту па ње и уби ја ња 
уста шаму сли ма на у Ру ми.

Ве о ма ува же ни го спо ди не Kомесаре,

Да на 19. но вем бра ове го ди не, у овом Kомесаријату се по ја вио 
МИШKОВИЋ ГЛИ ШО, зе мљо рад ник из Бе ше но ва, исто и ме на оп шти на, 
оже њен, отац дво је де це, са да из бе гли ца у Бе о гра ду (Из бе глич ка ле ги ти
ма ци ја бр. 114788), Kнегиње Љу би це бр. 7, те је из ме ђу оста лог из ја вио 
сле де ће:

„Пре 3 не де ље у РУ МУ је сти гло не ко ли ко сто ти на уста шаму сли
мана из Бо сне, упа да ли су у срп ска се ла, те ро ри са ли су ста нов ни штво 
и пљач ка ли их. Да на 16. но вем бра 1942, они су упа ли у се ло СТЕ ЈА НО
ВИЋ,902 где су Ср би ма при ре ди ли јед но ужа сно кр во про ли ће, а том 
при ли ком је усмр ће но 30 Ср ба. Бли жи де та љи о овом до га ђа ју ни су 
ми по зна ти, јер сам се истог да на упу тио на пут. На го ве ште но је би ло 
на и ме, да ће уста ше до ћи и у се ло Бе ше но во, због че га сам по бе гао и 
до шао у Ср би ју.”

900 АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 591.
901 Рукописнa за бе ле шка. 
902 Сте ја нов ци.
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С об зи ром да прет по ста вља мо то да Вам, ве о ма ува же ни го спо ди не 
док то ре, ово го ре по ме ну то још увек не мо же би ти по зна то, то Вас оба
ве шта ва мо о истом.

Са из ра зи ма мог нај ду бљег по што ва ња, пот пи су јем се

ИЗ ВАН РЕД НИ KОМЕСАР:
ТО МА МАKСИМОВИЋ

По овла шће њу: Вла и са вље вић903 с. р.

K III на зна ње904 III А у ак та: „Уста шка звер ства”

Го спо ди ну     905

Др. Вајн ма ну906     90720/XI
ССма јо ру и ко ме са ру за пре се ља ва ње
Бе о град.

903 Бран ко Вла и са вље вић, се кре тар Ко ме са ри ја та за из бе гли це и пре се ље ни ке.
904 Не чи тљив пот пис. 
905 Окру гли пе чат Ко ме са ри ја та за из бе гли це.
906 Ернст Вајн ман (We in mann).
907 Вајн ма нов па раф.



ФОТОГРАФИЈЕ У ДОСИЈЕУ ЗАПОВЕДНИКА ПОЛИЦИЈЕ  
БЕЗБЕДНОСТИ И СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ У БЕОГРАДУ  

О УСТАШКИМ ЗЛОЧИНИМА (1941–1942)





Фо то гра фи ја – све док зло чи на и стра да ња

До си је не мач ког За по вед ни ка по ли ци је у оку пи ра ној Ср би ји, на
сло вљен „Уста шка звер ства”, јед на од ар хив ских је ди ни ца у Лич ном 
фон ду Слав ка Оди ћа (1915–2006), 1909–1983, ко ји се чу ва у Ар хи ву Вој
во ди не, пред ста вља из у зет но вре дан исто риј ски из вор, јер ау тен тич но 
све до чи о уста шким зло чи ни ма по чи ње ним у Не за ви сној Др жа ви Хр ват
ској. Ар хив ску гра ђу до си јеа чи не спи си и фо то гра фи је. У не ким ар хив
ским до ку мен ти ма је на ве де но ко је фо то гра фи је им при па да ју, као при
ло зи и сво је вр сни до ка зи до га ђа ја на ве де них и опи са них у тек сту. За 
по је ди на до ку мен та, то смо утвр ди ли то ком ар хи ви стич ке об ра де и при
ре ђи ва ња гра ђе за штам пу. Ова ко уце ли ње ну ар хив ску гра ђу пу бли ку
је мо у исто и ме ном збор ни ку до ку ме на та – Уста шка звер ства, што ће 
уве ли ко до при но си ти да она бу де не са мо до ступ ни ја за ис тра жи ва ња, 
већ и са зна тљи ви ја и ви дљи ви ја за про у ча ва ња, ана ли зе и за кључ ке.

До си је са др жи и 70 фо то гра фи ја, а у струк ту ри збор ни ка до ку ме
на та Уста шка звер ства, из дво је не су у по се бан део. С об зи ром на то 
да је ме ђу њи ма пет ду пли ка та и је дан три пли кат, опре де ли ли смо се 
за об ја вљи ва ње 63 фо то гра фи је. У гра ђи, три су за ле пље не за јед но на 
јед ној па пир ној под ло зи, као и је дан ду пли кат, а оста ле су при ка за не 
по је ди нач но. Ве ћи на ових фо то гра фи ја, би ла је до са да не по зна та јав
но сти, а њи хо вим пу бли ко ва њем, упот пу њу је мо об ја вље не фо тодо
ку мен тар не исто риј ске из во ре о зло чи ни ма уста шке др жа ве.1 На овај 

1 Нај це ло ви ти ја пу бли ка ци ја на ову те му је књи га Ј. Мир ко ви ћа Зло чи ни над 
Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Фо то мо но гра фи ја, Бе о град: Свет књи ге; 
Му зеј жр та ва ге но ци да, 2014; Ви де ти и књи гу истог ау то ра Стра да ње Срп ске пра во
слав не цр кве у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Фо то мо но гра фи ја, Бе о град: Свет књи ге, 
2016; У књи зи су да ти ис црп ни по да ци и фо то гра фи је о стра да лим све ште ни ци ма 
Срп ске пра во слав не цр кве и уни ште ним цр ква ма и ма на сти ри ма у пе ри о ду од 1941. 
до 1945. го ди не, као и о но вом си сте мат ском уни шта ва њу од 1991. го ди не.

503



504

ко рак смо се од лу чи ли пр вен стве но због до ку мен тар ног зна ча ја фо
то гра фи је као исто риј ског из во ра пр вог ре да. Она, као по себ на вр ста 
исто риј ског из во ра, да ју ћи нам при зор до га ђа ја, омо гу ћу је екс пре сив
ни ји до жи вљај и ужи вља ва ње у оно што се до го ди ло, у од но су на на
ра тив не из во ре. 

Шта ви ше, фо то гра фи ја мо же код по сма тра ча бр же и сна жни је да 
иза зо ве раз ли чи та ре а го ва ња: по ли тич ка, со ци јал на, мо рал на, а у не
ким слу ча је ви ма чак мо же да ори јен ти ше, усме ри и про ме ни ко лек тив
на дру штве на по на ша ња.2 

Из дво је не и гру пи са не фо то гра фи је из до си јеа За по вед ни ка по ли
ци је у Ср би ји, пру жа ју ре ла тив но за о кру жен очи глед ни при каз срп ског 
стра да ња у НДХ. Усво јен је исти прин цип као при при ре ђи ва њу оста
лих до ку ме на та за овај збор ник. Фо то гра фи је су гру пи са не у скла ду 
са вре ме ном ка да су на ста ле и са до га ђа ји ма на ко је се од но се. Уко ли ко 
се ра ди ло о се ри ји фо то гра фи ја о истом до га ђа ју, гру пи са не су пре ма 
ве ро ват ном ре до сле ду на стан ка по је ди них фо то гра фи ја. Та мо где је то 
би ло нео п ход но, ра ди раз у ме ва ња са др жа ја фо то гра фи је, про ме њен је 
њен по ло жај у скла ду са углом под ко јим је фо то гра фи ја највероватнијe 
сни мље на, а не ка ко је на ле пље на на под ло гу.

Фо то гра фи је су гру пи са не у три хро но ло шкоте мат ске це ли не: 
1. Гу до вац и Си сак 
2. Ис точ на Бо сна, април 1942. го ди не 
3. Осло бо ђе ње из уста шких ло го ра

У збор ни ку смо уз по је ди на до ку мен та на зна чи ли ко је фо то гра
фи је су с њи ма по ве за не, уко ли ко смо то мо гли по у зда но да утвр ди мо, 
или прет по ста ви мо са ве ли ком ве ро ват но ћом. Ве ли ку по моћ у иден ти
фи ко ва њу не ких фо то гра фи ја и њи хо вом по ве зи ва њу са до ку мен ти ма, 
пру жи ли су нам бли жи опи си са др жа ја фо то гра фи ја, на ве де ни у са мој 
гра ђи. Све фо то гра фи је су цр нобе ле и сва ка (осим две) је на ле пље на на 
па пир ну под ло гу са ме мо ран ду мом За по вед ни ка по ли ци је у Бе о гра ду, 
од но сно у Ср би ји (Der Be fehlsha ber der Sic her he it spo li zei un des SD in 
Bel grad). Ис под штам па ног ме мо ран ду ма, пи са ћом ма ши ном је ис пи сан 
на слов пред ме та на ко ји се фо то гра фи ја од но си, док је ис под ве ћи не 
фо то гра фи ја пот пис (ле ген да) са бли жим од ре ђе њем ње ног са др жа ја. 

2 М. Ми хај ло вић, „Фо то гра фи ја: до ку мент из вор и све док исто ри је”, Ар хив, ча
со пис Ар хи ва Ју го сла ви је, 1–2, 2015, 39.

Милан Кољанин
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Фо то гра фи ја – све док зло чи на и стра да ња 

Та мо где смо уста но ви ли да се ра ди о по гре шном по дат ку, у угла стој 
за гра ди смо на ве ли та чан по да так. Фо то гра фи је смо озна чи ли ред ним 
бро је ви ма за по тре бе овог из да ња (сл. 1–61). У одељ ку По пис фо то гра
фи ја, на ве ли смо њи хо ве сиг на ту ре у фон ду, на исти на чин као и за 
оста ла до ку мен та у овом збор ни ку. За ве ли ки број до са да по зна тих 
фо то гра фи ја о уста шким зло чи ни ма ни је би ло мо гу ће утвр ди ти не ке 
основ не чи ње ни це, уз оста ло, ни то, ко их је сни мио. У том по гле ду, 
фо то гра фи је ко је об ја вљу је мо у збор ни ку су зна ча јан до при нос срп ској 
исто ри о гра фи ји. Го то во све фо то гра фи је мо гу по у зда но да се ве жу за 
од ре ђе не уста но ве или вој не ко ман де ко је су ор га ни зо ва ле њи хо во 
сни ма ње. У јед ном слу ча ју се по у зда но зна и лич ност ко ја је сни ми ла 
фо то гра фи је. 

За по је ди не фо то гра фи је или се ри је фотографијa ни је са свим ја сно 
ко јим пу тем су до спе ле у до си је За по вед ни ка по ли ци је. То се пре све
га од но си на се ри ју фо то гра фи ја сни мље них по сле ма са кра у Гу дов цу 
крај Бје ло ва ра кра јем апри ла 1941. го ди не. Фо то гра фи је о зло чи ну у 
Гу дов цу из до си јеа „Уста шка звер ства” су већ об ја вље не 2019. го ди не.3 
С об зи ром на то да су ове фо то гра фи је нео дво ји ви део до си јеа, по но во 
их об ја вљу је мо у овом збор ни ку до ку ме на та (сл. 1–14), у окви ру пр ве 
хро но ло шкоте мат ске це ли не с на сло вом Гу до вац и Си сак.

 При пад ни ци ло кал не Хр ват ске се љач ке за шти те су 28. апри ла 1941, 
у Гу дов цу у бли зи ни Бје ло ва ра, уби ли 201 ви ђе ни јег Ср би на из овог и 
окол них се ла. Ма са кр се до го дио у при су ству, ве ро ват но и по на ре ђе њу, 
Еу ге на Ди де Ква тер ни ка, бу ду ћег ше фа по ли циј ских слу жби уста шке 
др жа ве. Фо то гра фи је је сни ми ла не мач ка вој на ко ман да из Бје ло ва ра, 
ко ја је ис тра жи ва ла зло чин. Ме ђу тим, ис тра га на мер но ни је до ве де на 
до кра ја, и до ка жња ва ња зло чи на ца.4 Фо то гра фи је из Гу дов ца су до
спе ле до до си јеа За по вед ни ка по ли ци је у Бе о гра ду по сред ством Управ
ног шта ба Вој ног за по вед ни ка у Ср би ји. То се ви ди из ак та ко ји је шеф 
Управ ног шта ба др жав ни са вет ник Ха ралд Тур нер, 25. ју на 1941, упу
тио не мач ком по слан ству у За гре бу. У ак ту је на ве ден де та љан спи сак 
уста шких зло чи на над Ср би ма у НДХ. Као до каз је при ло же но „14 фо
то гра фи ја ко је је по сла ло срп ско Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, 
на ко ји на чин су уста ше у се лу Гу т[д]о вац код Бје ло ва ра уби ле Ср бе”. 

3 Гу до вац 1941. Пут зло чи на, при ре дио Н. Ку зма но вић, Но ви Сад: Ар хив Вој
во ди не; За греб: Срп ско на род но ви је ће, Ар хив Ср ба у Хр ват ској, 2019.

4 М. Ра да но вић, „Ма са кр у Гу дов цу”, у: Гу до вац 1941. Пут зло чи на, 13–18.
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Тур нер је за мо лио по сла ни ка Ка шеа да се по но во „код хр ват ске вла де 
уло же нај хит ни ји при го во ри”.5 

Ни је ја сно ка ко су фо то гра фи је од не мач ке ко ман де, ко ја је во ди
ла ис тра гу о зло чи ну у Гу дов цу, до спе ле до срп ског Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва и мо гу ће су раз не прет по став ке. У сва ком слу
ча ју, фо то гра фи је су то ком ју на 1941. го ди не из срп ског Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва до спе ле у Управ ни штаб Вој ног за по вед ни ка у 
Ср би ји, а ода тле у до си је За по вед ни ка по ли ци је у Београду о уста шким 
звер стви ма.6 Од пр вих не де ља не мач ке оку па ци је у Ср би ји по дат ке о 
злочинимa над Ср би ма по че ле су да при ку пља ју три ин сти ту ци је: Ми
ни стар ство уну тра шњих по сло ва, Све ти ар хи је реј ски си нод Срп ске 
пра во слав не цр кве и Ко ме са ри јат за из бе гли це и пре се ље ни ке.7 Сво јим 
рас пи сом од 5. ју на 1941, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва је тра
жи ло од свих вла сти да од из бе гли ца пу тем са слу ша ња при ку пља ју 
пре ци зне по дат ке и до ста вља ју их Ми ни стар ству, ко је ће о то ме оба
ве шта ва ти не мач ке вла сти.8 Мо гу ће је да су тим пу тем фо то гра фи је о 
ма са кру у Гу дов цу до спе ле до срп ског Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва, ко је их је, са по да ци ма о дру гим зло чи ни ма уста ша, до ста ви
ло ше фу Управ ног шта ба, Тур не ру. По да ци о уста шким зло чи ни ма над 
Ср би ма, као и фо то гра фи је о то ме, ре ла тив но бр зо су ди пло мат ским 
ка на ли ма до спе ле до пред став ни ка Ју го сло вен ске вла де у из бе гли штву, 
као и до вла да са ве знич ких зе ма ља. Аме рич ки кон зул у Бе о гра ду Карл 
Рен кин, остао је у Бе о гра ду до 12. ју ла 1941. го ди не. Он је по на пу шта
њу Бе о гра да из ве стио ју го сло вен ског от прав ни ка по сло ва у Ли са бо ну, 
Слав ка Ко ји ћа, о зло чи ни ма уста ша и по ка зао му фо то гра фи је о то ме. 
Ко јић је 29. ју ла 1941. го ди не о то ме оба ве стио ми ни стра спољ них по
сло ва, Мом чи ла Нин чи ћа.9 

Зна чај фо то гра фи ја жр та ва ма са кра у Гу дов цу огле да се пре све га 
у то ме што су оне оче вид ни пр во ра зред ни исто риј ски из вор, о пр вом 

5 Реч је сва ка ко о Гу дов цу; Zlo či ni NDH, 142. 
6 А. Бур саћ, „Увод”, у: Гу до вац 1941. Пут зло чи на, 7–8.
7 M. Ko lja nin, „Rat ni zlo či ni u Ju go sla vi ji u Dru gom svet skom ra tu. Pro blem utvr đi

va nja”, Isto ri ja 20. ve ka, 2, 1998, 91.
8 Б. Бо жо вић, Бе о град под ко ме сар ском упра вом 1941. го ди не, Бе о град: Ин сти тут 

за са вре ме ну исто ри ју, 1998, 164. 
9 Рен кин је це лу до ку мен та ци ју о ге но ци ду над Ср би ма у НДХ и у Вој во ди ни 

пре дао аме рич ком Ми ни стар ству спољ них по сло ва (Стејт де парт мент); Lj. Bo ban, 
Hr vat ska u di plo mat skim iz veš ta ji ma Iz bje glič ke vla de 1941–1943, knji ga I, Za greb: Glo bus, 
1988, 217–218.
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ма сов ном зло чи ну ору жа них фор ма ци ја уста шке др жа ве и ње го вим 
раз ме ра ма. Њи ме је на ја вље на по ли ти ка уни ште ња (ели ми на ци је) Ср ба. 
Фо то гра фи је по твр ђу ју на во де из на ра тив них из во ра пре ма ко ји ма 
жр тве ни су уби ја не са мо ва тре ним оруж јем, не го су му че не и ма са кри
ра не хлад ним оруж јем. На осно ву ових фо то гра фи ја и окол но сти њи
хо вог на стан ка, мо же да се са гле да и уло га не мач ког фак то ра у уста шкој 
др жа ви. Не мач ке вој не ко ман де у НДХ су ре ги стро ва ле по чи ње не зло
чи не и по не кад су ин тер ве ни са ле на раз ли чи те на чи не. Из у зет но, во
ђе не су ис тра ге и хап ше ни по чи ни о ци зло чи на, али би они убр зо би ли 
осло ба ђа ни, чи ме би по сту пак би вао окон чан без ка жња ва ња. Иа ко 
је НДХ фор мал но би ла не за ви сна др жа ва у окви ру си сте ма др жа ва 
’но вог европ ског по рет ка’, она је то би ла са мо у ме ри ко ја је од го ва ра
ла не мач ким ин те ре си ма. Пре кид ис тра ге и пу шта ње по чи ни ла ца и 
од го вор них за зло чин у Гу дов цу су би ли ја сан знак уста шкој др жа ви 
да ње на по ли ти ка уни ште ња Ср ба ужи ва пу ну не мач ку по др шку. На 
јед ној фо то гра фи ји (сл. 6), иза ве ли ког бро ја екс ху ми ра них жр та ва 
мо гу да се ви де пред став ни ци не мач ке вој не ко ман де ко ја је ор га ни зо
ва ла ис тра гу о зло чи ну. Слу чај звер ског ма са кри ра ња Ср ба у Гу дов цу 
је је дин ствен и по то ме што ни је по зна то да су не мач ки ор га ни та ко де
таљ но ис тра жи ли и до ку мен то ва ли фо то гра фи ја ма не ки дру ги уста шки 
зло чин. 

Ма са кр у Гу дов цу ви дљив је на укуп но 20 фо то гра фи ја из до си јеа 
и све су об ја вље не у пу бли ка ци ји Гу до вац 1941. Пут зло чи на. Ис под 
ме мо ран ду ма За по вед ни ка по ли ци је у Београду, ве ћи на фо то гра фи ја 
има на слов „Уста шко звер ство” или „Звер ства уста ша” (Ustasсhagreuel, 
Gre u el ta ten der Us tascha), две фо то гра фи је су са на сло вом „Хр ват ска 
звер ства” (Kro a tische Gre u el ta ten), а јед на је без на сло ва. Сни мље но је 
укуп но 14 фо то гра фи ја; че ти ри фо то гра фи је су у ду пли ка ту, јед на у 
три пли ка ту, а сва ка фо то гра фи ја има свој пот пис. Ов де об ја вљу је мо 
свих 14 фо то гра фи ја. Фо то гра фи је до но си мо у скла ду са ре до сле дом 
пре ма ко јем су нај ве ро ват ни је сни мље не. 

Па жњу ис тра жи ва ча је већ при ву кла јед на фо то гра фи ја из до си
јеа За по вед ни ка по ли ци је об ја вље на у пу бли ка ци ји Гу до вац 1941. Пут 
зло чи на (Но ви Сад 2019). Ра ди се о фо то гра фи ји Ср би на су ро во уби је ног 
у Гу дов цу (сл. 12), ко ја је пр ви пут об ја вље на у: Са оп ште ња, број 66–93, 
Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по
ма га ча (Бе о град 1945, 772). Ту је на ве де но да фо то гра фи ја пред ста вља 
„Уна ка же ни леш ба ња луч ког вла ди ке Пла то на”. Фо то гра фи ја је по том 

Фо то гра фи ја – све док зло чи на и стра да ња 
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ви ше пу та ре про ду ко ва на уз по не што из ме ње не пот пи се (ле ген де). У 
јед ној пу бли ка ци ји је на ве де но да је то уна ка же ни леш срп ског ин ду
стри јал ца Ми ло ша Те сли ћа, ко јег су уста ше ма са кри ра ле 1941. го ди не. 
На осно ву пот пи са уз фо то гра фи ју уби је ног Ср би на из до си јеа За по вед
ни ка по ли ци је, ја сно је да се не ра ди о уби је ном епи ско пу ба ња луч ком 
Пла то ну, не го о јед ној од жр та ва ма са кра у Гу дов цу.10 

Пр ва хро но ло шкоте мат ска це ли на фо то гра фи ја за вр ша ва се са 
два сним ка ма са кри ра ног те ла Ми ло ша Те сли ћа (сл. 15 и сл. 16). Он је 
био вла сник фа бри ке „Пе тар Те слић твор ни ца шпи ри та и ли ке ра” у 
Си ску, ко ја је по сле Дру гог свет ског ра та до би ла на зив „Се ге сти ка” 
(„Se ge sti ca”). Као и не ки дру ги при вред ни и ин ду стриј ски објек ти на сил
но од у зе ти од Ср ба у НДХ (пред у зе ће Озре на Ба чи ћа у Ја се нов цу, има
ње по ро ди це Мак си мо вић у Го спи ћу), и фа бри ка Ми ло ша Те сли ћа је 
пре тво ре на у ло гор. Он је фор ми ран кра јем ју ла 1942. го ди не и у ње му 
је уз оста ле за то че ни ке ин тер ни ра но и ви ше хи ља да срп ске де це.11 

Ме ђу број ним са чу ва ним фо то гра фи ја ма уста шких звер ста ва, две 
фо то гра фи је са при зо ри ма ма са кри ра ног те ла Ми ло ша Те сли ћа си гур но 
су ме ђу нај по тре сни јим. Не зна се ко је сни мио ове фо то гра фи је и како 
су оне до спе ле до до си јеа За по вед ни ка по ли ци је у Београду. Мо гу ће 
је да су има ле исти пут као фо то гра фи је о зло чи ну у Гу дов цу. За хва
љу ју ћи то ме што су оне са чу ва не у по ме ну том до си јеу, не ке основ не 
чи ње ни це о овом тра гич ном до га ђа ју су раз ја шње не, пре све га иден ти
тет жр тве. Обе фо то гра фи је има ју исти на слов, „Уста шка звер ства”, и 
исте пот пи се, „Уби је ни Ср бин Ми лош Те слић, ин ду стри ја лац из Си ска”. 
Фотографијe су ре про ду ко ва не и у не ким са вре ме ним пу бли ка ци ја ма, 
али без ме ђу соб не ве зе и са де ли мич но тач ном атри бу ци јом.12 

10 В. Ђу рић Ми ши на, „Че му ис кри вља ва ње исти не у ле ген да ма фо то гра фи ја”, 
Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, 12–1, Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град –Кра гу
је вац 2020, 211–215. Пре ма ау то ру члан ка, при ре ђи вач Са оп ште ња број 66–93 је 
„све сно фал си фи ко вао по дат ке” ка да је на вео да се ра ди о ле шу епи ско па Пла то на. 
Ме ђу тим, ни је по зна то да ли је Др жав на ко ми си ја 1945. рас по ла га ла ар хи вом За по
вед ни ка по ли ци је у Београду, од но сно до си је ом „Уста шка звер ства” и фо то гра фи ја ма 
из Гу дов ца. Мо гу ће је и да је фо то гра фи ја дру гим пу тем и са евен ту ал но из ме ње ним 
пот пи сом сти гла до Др жав не ко ми си је. Ако је Др жав на ко ми си ја и рас по ла га ла фо
то гра фи ја ма из до си јеа За по вед ни ка по ли ци је о зло чи ну у Гу дов цу, ни је об ја шње но 
за што би при ре ђи вач Са оп ште ња све сно кри во тво рио по дат ке о иден ти те ту жр тве.

11 M. Per šen, Us taš ki lo go ri, Za greb: Glo bus, 1990, 288–291. 
12 Ј. Мир ко вић, Зло чи ни над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, 128, 133. 

За фо то гра фи ју на стр. 133, по гре шно је на ве де но да је на сли ци „Ми лан Те слић убијен 

Милан Кољанин



509

О окол но сти ма ко је су до ве ле до хап ше ња и уби ства Ми ло ша Те
сли ћа, о стра да њу ње го ве по ро ди це и о по чи ни о ци ма зло чи на пр во ра
зре дан из вор је из ја ва ко ју су за јед нич ки да ле ње го ва су пру га и мај ка, 
у ок то бру 1941. го ди не у Бе о гра ду.13 Пре ма овој из ја ви, Ми лош се по сле 
про гла ше ња НДХ скло нио код по зна ни ка на Кор ду ну где су га уста ше 
убр зо про на шле и опљач ка ле. По што је до био га ран ци је за без бед ност, 
он се вра тио у Си сак где му је омо гу ће но да де ли мич но на ста ви по сло
ва ње. Ме ђу тим, у но ћи 28/29. апри ла 1941, гру па уста ша га је ухап си ла са 
об ја шње њем по ро ди ци да га во де у по ли ци ју ра ди да ва ња из ја ве. Ипак, 
по ро ди ца је са зна ла да је те но ћи стра шно му чен пре не го што је уби
јен. По сле два ме се ца, Ми ло ше ва по ро ди ца, мај ка, су пру га и ма ло лет ни 
си но ви Ми лош и Пе тар, ин тер ни ра ни су, ве ро ват но у ло го ру у Ца пра
гу крај Си ска, ода кле им је по сле ме сец да на „је два ус пе ло пре ћи у 
Бе о град”. Као и оста лим ин тер ни ра ним и про те ра ним Ср би ма, и њима 
је це ло куп на имо ви на од у зе та (опљач ка на). Ми ло ше ва же на Је ле на је 
би ла Не ми ца и ве ро ват но за то ни је уби је на це ла по ро ди ца. 

У из ја ви мај ке и су пру ге Ми ло ша Те сли ћа је на ве де но да им ни су 
по зна та име на по чи ни ла ца зло чи на. Оне су на ве ле име на пет осо ба за 
ко је су твр ди ле да су си гур но зна ле шта ће се де си ти Ми ло шу ме ђу ко
ји ма су би ла и два чи нов ни ка Ми ло ше ве фа бри ке. На осно ву то га мо же 
да се за кљу чи да Ми ло ше ва мај ка и су пру га ни су до би ле на увид фо
то гра фи је ма са кри ра ног Ми ло ша или да ни су зна ле име на оних ко ји су 
се фо то гра фи са ли по ред сво је жр тве. Ко ми си ја Ује ди ње них на ци ја за 
рат не зло чи не је озна чи ла си сач ког адво ка та др Фи ли па Цр вен ко ви ћа 
као ор га ни за то ра Те сли ће вог уби ства, као и уби ства око 100 срп ских 
рад ни ка ње го ве фа бри ке по том ба че них у ре ку Са ву. Цр вен ко вић је био 
пред рат ни при пад ник уста шке ор га ни за ци је, а у вре ме НДХ је по стао 
је дан од ви со ких др жав них функ ци о не ра.14 

од стра не уста ша у Бо сни”. На 129. стра ни ци је да та фо то гра фи ја ма са кри ра ног му
шкар ца са ле ген дом да је то уби је ни Пе тар Те слић из Си ска и да су са њим уби је ни 
си но ви Ми лош и Ми ло рад. Ме ђу тим, Пе тар Те слић, отац уби је ног Ми ло ша, је ра није 
умро при род ном смр ћу, а Ми ло ше ви си но ви Пе тар и Ми лош су пре жи ве ли. Пе тар је 
по стао по зна ти по зо ри шни, ра дио и те ле ви зиј ски ре ди тељ и умро је 2014. у Бе о гра ду.

13 Ар хив Ср би је (да ље АС), фонд Ко ме са ри јат за из бе гли це (фонд Г2), фасц. 
11, „Срам но уби ство си сач ког ин ду стри јал ца Ми ло ша Те сли ћа. Крат ка из ја ва ње го
ве су пру ге и мај ке”, Бе о град, ок то бар 1941. Из ја ву је пот пи са ла Ми ло ше ва су пру га 
Је ле на Те слић, ћи ри ли цом. 

14 По тер ни ца (Wan ted Re port) за ју го сло вен ским рат ним зло чин ци ма Ко ми
си је Ује ди ње них на ци ја за рат не зло чи не (Uni ted Na ti ons War Cri mes Com mis sion); 
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Ни је нам по зна то да ли је у до са да шњим ис тра жи ва њи ма утвр ђен 
иден ти тет осо ба са фо то гра фи је, оку пље них око ма са кри ра ног Мило
ша Те сли ћа, али је вр ло ве ро ват но да су ме ђу њи ма би ли и за по сле ни 
у ње го вој фа бри ци. За њих би, у скла ду са уста шком иде о ло ги јом и 
про па ганд ним по ру ка ма, уби ство вла сни ка фа бри ке у ко јој су ра ди ли 
би ло ре во лу ци о на ран и дру штве но по же љан чин. Пре ма зва нич ном 
на ра ти ву, уста шка др жа ва је би ла ре зул тат на ци о нал не ре во лу ци је, 
ко јој сле ди „дру жтвов на [социјална, прим. аутора] ре во лу ци ја” чи ји 
за да так је ства ра ње но вог по рет ка на „На че ли ма уста шког по кре та”.15 
У скла ду са тим, ис ти ца ло се да но во ство ре на др жа ва за сту па ин те ре
се це ле хр ват ске на род не за јед ни це. Др жа ва је бри ну ла и о ин те ре си ма 
ма лог, рад ног хр ват ског чо ве ка, ко ји је и сам имао пу но пра во да се 
осло бо ди екс пло а та ци је свим сред стви ма. Ме ђу тим, тај „ре во лу ци о
нар ни елан” је мо гао би ти усме рен са мо про тив Ср ба и Је вре ја ко је је 
хр ват ска на ци о на ли стич ка про па ган да већ де це ни ја ма пред ста вља ла 
као стра но те ло и екс пло а та то ре хр ват ског на ро да. Дру гим ре чи ма, 
ан ти ка пи та ли стич ка ком по нен та уста шке иде о ло ги је је има ла на цио
нал ни пред знак и би ла је усме ре на не са мо про тив срп ских и је вреј ских 
ка пи та ли ста, од но сно вла сни ка, не го и про тив свих при пад ни ка тих 
на ро да. Су ро во уби ство Ми ло ша Те сли ћа је исто вре ме но би ло део уни
шта ва ју ћег уда ра но во ство ре не хр ват ске др жа ве на срп ску гра ђан ску 
кла су чи ји при пад ни ци су нај ве ћим де лом уби је ни или прог на ни, док 
је њи хо ва имо ви на „за кон ски” од у зе та.16 

Пре ма све до че њу мај ке и су пру ге Ми ло ша Те сли ћа, он је од ве ден 
то ком но ћи. С об зи ром на то да су фо то гра фи је сни мље не да њу, му че ње 
је си гур но тра ја ло ви ше са ти. На груп ној фо то гра фи ји у пр вом пла ну 
је те ло Ми ло ша Те сли ћа, при ве за но за по ло же не мер де ви не, са тра го
ви ма ужа сног му че ња. Це ло те ло је у опе ко ти на ма, сто мак је ра се чен, 
де ло ви утро бе су из ва ђе ни, груд ни кош је пре се чен и ње гов ле ви део 
је на ба чен на гла ву жр тве. На дру гој фо то гра фи ји су у круп ном пла ну 

Ар хив Ју го сла ви је (да ље: АЈ), фонд Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па
то ра и њи хо вих по ма га ча (Ф. 110), фасц. 829; Ви де ти и: Тko je tko u NDH, 74 (M. Po jić 
i Z. Di zdar). 

15 F. Je lićBu tić, Us ta še i Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska 1941–1945, Za greb: SN Li ber, 
Škol ska knji ga, 1978, 151–152.

16 Н. Кр шља нин, „Прав ни ре жим не по крет но сти у Не за ви сној Др жа ви Хр ват
ској”, у: Прав ни по ре дак Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, Б. Бе го вић, З. С. Мир ко вић 
(прир.), Бе о град: Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Прав ни фа кул тет, 2017, 291–332. 
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гла ва и ра ме на жр тве. Ви де се спа ље на ко жа це лог ли ца, спа ље не очи 
и нос, а на гла ви и вра ту се ви де и дру ги тра го ви му че ња.

На груп ној фо то гра фи ји је укуп но 11 осо ба од ко јих су че ти ри у 
уни фор ма ма Ју го сло вен ске вој ске са исто вет ним озна ка ма на ка па ма, 
ве ро ват но хр ват ским тро бој ка ма. Јед на осо ба је у по ли циј ској уни фор ми 
са шап ком. У пр вом пла ну су че ти ри осо бе, од ко јих су тро ји ца, нај ве
ро ват ни је, са ми по чи ни о ци зло чи на. Че твр та осо ба је у гра ђан ском 
оде лу са кра ва том и ше ши ром и по то ме се из два ја од дру гих на фо то
гра фи ји. Њи хо ва ли ца на фо то гра фи ји ода ју осо бе ко је су за до вољ не 
ти ме што су по чи ни о ци, или при су ству ју ма са кри ра њу, или су се на кнад
но при кљу чи ли гру пи са мо ра ди фо то гра фи са ња. Вр ху нац му че ња и 
не по сре дан узрок смр ти ве ро ват но су би ли отва ра ње груд ног ко ша и 
ва ђе ње ср ца жр тве. По све му су де ћи, то је учи ни ло ли це, ко је је на 
фо то гра фи ји у пр вом ре ду пр во на ле вој стра ни. Та осо ба у ле вој ру ци 
др жи ме сар ску те сте ру, ко јом је груд ни кош исе чен, као и ср це жр тве. 

Обе фо то гра фи је ма са кри ра ног Ми ло ша Те сли ћа све до че о то ме 
да је реч о сво је вр сној ин сце на ци ји. Цео при зор ода је ути сак да су по
чи ни о ци би ли по но сни на сво је де ло и да су же ле ли да оно бу де ове
ко ве че но, а да су дру ги има ли на ме ру да се трај но за бе ле жи њи хо во 
при су ство. Је дан од ци ље ва сни ма ња фо то гра фи ја је сва ка ко био да се 
што де таљ ни је за бе ле жи ка квим му че њи ма је жр тва би ла из ло же на 
што је на ру чи о ци ма сни ма ња жр тве си гур но би ло ва жно. На осно ву 
свих еле ме на та обе фо то гра фи је, мо же да се за кљу чи да је цео по сту пак 
му че ња и уби ства Ми ло ша Те сли ћа имаo од ли ке древ ног, при ми тив ног 
ма гиј скоре ли гиј ског об ре да и сред њо ве ков ног му че ња, при че му је 
ва ђе ње ср ца и фо то гра фи са ње био ње гов вр ху нац. На чин ег зе ку ци је 
под се ћа на не ке об ли ке ма гиј ске ри ту ал не прак се, ка да се уби ја њем и 
ва ђе њем ср ца при но си ла жр тва за до бро бит за јед ни це.17 У слу ча ју 
уби ства Ми ло ша Те сли ћа и у дру гим слу ча је ви ма ег зе ку ци је и са ка ће ња 
жр та ва, циљ је био да иза зо ву што ве ћу њи хо ву пат њу, ко ја је за по чи
ни о це ве ро ват но има ла од ре ђе ну сим бо ли ку.18 Тре ба на гла си ти да су 

17 F. W. Clot hey, „Ri tual, pri ro da i te o ri je”, у: Kit Krim (gl. ur.), En ci klo pe di ja ži vih 
re li gi ja, Be o grad: No lit 1990, 593–597; D. M. Kni pe, „Žr tva, žr tvo va nje, pri no še nje žr tve”, 
n. d., 819–821; Dž. Dž. Frej zer, Zlat na gra na. Pro u ča va nje ma gi je i re li gi je, knji ga 2, pre veo 
Ž. V. Si mić, Be o grad: Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1977, 293–296; J. Ja ni ći je vić, 
U zna ku Mo lo ha. An tro po loš ki ogled o žr tvo va nju, Be o grad: Va jat, 1986, 278–282.

18 По сто је из во ри и о дру гим при ме ри ма уста шког ва ђе ња ср ца жр тве, уз оста
ло у ло го ру Ја се но вац. Ви де ти до ку мент бр. 27 у овом збор ни ку. О то ме све до чи и 
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по чи ни о ци де ло ва ли у скла ду са по жељ ним дру штве ним по на ша њем 
све сни да њи хо во не де ло не ће би ти ка жње но, јер га ни они ни др жав
не уста но ве ни су сма тра ли кри ми нал ним де лом. На про тив, то је био 
мо дел по на ша ња и де ло ва ња ко ји је тре ба ло сле ди ти. Циљ фо то гра фи
са ња, био је да се ши ри круг ли ца упо зна и са са мим чи ном му че ња и 
уби ја ња, и са ње го вим „ју на ци ма”. Тај циљ је по стиг нут, јер су фо то гра
фи је умно жа ва не и је дан при ме рак је на не ки на чин до спео до За по
вед ни ка по ли ци је у Београду, у до си је „Уста шка звер ства”, мо жда пре
ко срп ског Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, ко је је при ку пља ло 
до ку мен та о уста шким зло чи ни ма.

Дру га хро но ло шкоте мат ска це ли на фо то гра фи ја у збор ни ку, са 
на сло вом Ис точ на Бо сна, април 1942. го ди не са др жи 18 фо то гра фи ја. 
На осно ву са др жа ја и опи са у до ку мен ти ма, три гру пе фо то гра фи ја 
мо гу да се ве жу уз од ре ђе на до ку мен та у збор ни ку, а пре о ста ле три фо
то гра фи је су те мат ски по ве за не са оста лим. Фо то гра фи је су на ста ле у 
апри лу 1942. го ди не, у ис точ ној Бо сни, то ком ве ли ке не мач коита ли
јан скохр ват ске офан зи ве про тив уста нич ких сна га. Не мач ке сна ге су 
за ро бље не уста ни ке, пар ти за не или чет ни ке, уби ја ле или ин тер ни ра ле 
у ло го ре. За раз ли ку од њих, вој не је ди ни це НДХ, уста шка Цр на ле ги ја 
и Ха џи е фен ди ће ва ле ги ја су ре дом уби ја ле срп ске ци ви ле и уни шта
ва ле њи хо ва се ла. Јед на од по сле ди ца тих по ко ља је би ло ма сов но из
бе гли штво у Ср би ју, а ви ше хи ља да же на и де це је уби је но на оба ли 
Дри не при по ку ша ју да пре ђе гра ни цу. Не мач ке је ди ни це су би ле све
до ци тих по ко ља, а по вре ме но су раз ме њи ва ле ва тру са хр ват ским сна
га ма ко је су из вр ша ва ле зло чи не. О тим до га ђа ји ма све до чи низ до ку
ме на та у збор ни ку, као и при ло же не фо то гра фи је, ко је су има ле функ
ци ју до ка за за оно што се на во ди у до ку мен ти ма. Стра хо те ма сов них 
по ко ља срп ског ста нов ни штва ис точ не Бо сне за бе ле же не на фо то гра
фи ја ма у до си јеу су би ле све до чан ство на ме ње но не мач ким вој ним и 
по ли циј ским уста но ва ма као још је дан до каз да ова кво по сту па ње 
уста шке др жа ве на но си ште ту не мач ким ин те ре си ма. 

фо то гра фи ја у књи зи Ј. Мир ко ви ћа Зло чи ни над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват
ској, 323. Пре ма јед ном све до ку из око ли не Гли не, уста ша је јед ном Ср би ну из ва дио 
ср це и очи, а за тим је у ка фа ни тра жио да му се ср це жр тве ис пе че да би га по јео; АЈ, Ф. 
110, фасц. 304, дос. бр. 2933, из ја ва Љер ке Зи бар из Ју кин ца пред Окру жном ко ми си јом 
за рат не зло чи не НОО Ба ни је 14. ок то бра 1944. Овај при мер по ка зу је да је ва ђе ње 
очи ју жр тве, као и ва ђе ње ср ца, за уста ше има ло од ре ђе ну сим бо ли ку.
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Пр ву гру пу са чи ња ва ју че ти ри фо то гра фи је (сл. 17–20), ко је су 
са став ни део из ве шта ја не мач ког ле ка ра Рој те ра од 21. апри ла 1942, у 
збор ни ку до ку мент бр. 132. То ком оби ла ска уста нич ког под руч ја он је 
фо то гра фи сао при зо ре уста шких звер ста ва над срп ским ци ви ли ма 
крај оба ла Дри не и при ло жио их је свом из ве шта ју. Су де ћи по из гле ду 
ле ше ва и њи хо вих ра на, фо то гра фи је су сни ма не не ду го по сле уби ста ва. 
Исте фо то гра фи је, по ми њу се у још два до ку мен та у збор ни ку до ку мент 
бр. 140 и бр. 158 из ко јих се ви ди да су оне упу ће не и нај ви шој не мач кој 
по ли циј ској уста но ви у Бер ли ну – Глав ној упра ви без бед но сти Рај ха. 
На две фо то гра фи је (сл. 19. и сл. 20), иста жр тва сни мље на је из два 
угла, али су на два раз ли чи та на чи на пот пи са не.

У дру гој гру пи је пет фо то гра фи ја ма са кри ра них срп ских же на и 
де це (сл. 21–25), ме ђу ко ји ма је јед на фо то гра фи ја у ду пли ка ту на ис тој 
па пир ној под ло зи. Јед на од ових фо то гра фи ја (сл. 22), об ја вље на је у 
књи зи Јо ва на Мир ко ви ћа са пот пи сом: „Зло чи ни уста ша над де цом”.19 
Ове фо то гра фи је су, нај ве ро ват ни је, при лог до ку мен ту са на сло вом 
„Но ви по ре дак у Хр ват ској”, у збор ни ку до ку мент бр. 150, у ко јем се по
ми ње да му је при ло же но 15 фо то гра фи ја. На до ку мен ту је на зна че но 
да су ње го ви из во ри Дан гић [Јездимир] и ор га ни за ци ја Збор, али оста је 
не по зна то ко је сни мио фо то гра фи је. У тре ћој гру пи је шест фо то гра
фи ја (сл. 26/1, 26/2, 26/3 до сл. 29), ко је су при лог ак ту ис по ста ве За по
вед ни ка по ли ци је у Ло зни ци од 22. ју на 1942. го ди не, у збор ни ку до ку
мент бр. 164. Акт и фо то гра фи је су упу ће не За по вед ни ку по ли ци је у 
Бе о град, уз об ја шње ње да се ра ди о ле ше ви ма из ба че ним на ср би јан ску 
оба лу Дри не на сек то ру од Љу бо ви је до Звор ни ка. Си гур но се ра ди о 
ле ше ви ма срп ских ци ви ла ко је су уста ше уби ле у апри лу и ма ју 1942. 
го ди не. То се мо же за кљу чи ти по то ме што су ле ше ви у ста њу рас па да
ња и не ки су са ве ли ким отво ри ма на ло ба њи на ста лим удар цем твр дог 
пред ме та што је би ло узрок смр ти. На јед ном ли сту при чвр шће не су 
три фо то гра фи је (сл. 26/1, 26/2 и 26/3) на ко ји ма су два ле ша у во ди сни
мље на из раз ли чи тих угло ва. 

За три фо то гра фи је ни смо мо гли по у зда но да утвр ди мо да ли су при
лог не ком од ре ђе ном до ку мен ту, али при па да ју дру гој хро но ло шко 
те мат ској це ли ни. На пр вој фо то гра фи ји су две из бе гле Срп ки ње са 

19 Ј. Мир ко вић, Зло чи ни над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, 200. Пре
ма сиг на ту ри, ова фо то гра фи ја се на ла зи у лич ном фон ду Дра го ја Лу ки ћа у Му зе ју 
жр та ва ге но ци да. 
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ма лом де цом у на руч ју, по ред ко јих сто ји ста ри ји де чак (сл. 30). Фо то
гра фи ја је ве ро ват но сни мље на у из бе гли штву у Ср би ји. На ред не две 
фо то гра фи је (сл. 31. и сл. 32) при ка зу ју за ро бље не пар ти за не, „ко му ни
сте”. На пр вој је је дан за ро бље ник, мо жда во ђа гру пе, док је на дру гој 
шест за ро бље них пар ти за на. Они су ве за них ру ку и сви, осим јед ног, 
има ју пе то кра ке на ка па машај ка ча ма. У по за ди ни се ви ди пра во слав на 
цр ква и на зи ру се се о ски објек ти. Су де ћи по др ве ћу без ли шћа и оде ћи 
за ро бље ни ка, фо то гра фи ја је на ста ла то ком мар та или по чет ком апри
ла 1942. го ди не. 

Об ја вљи ва њем фо то гра фи ја о зло чи ни ма над Ср би ма у ис точ ној 
Бо сни у про ле ће 1942, зна чај но се до пу њу је по сто је ћа му зеј ска и ар хив
ска фо тодо ку мен та ци ја о овим до га ђа ји ма, ко ја се чу ва у уста но ва ма 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је (Вој ни му зеј, Исто риј ски ар хив Бе о гра да, 
Ар хив Ју го сла ви је, Ар хив Ср би је итд). До са да при ку пље не, кла си фи
ко ва не и си сте ма ти зо ва не фо то гра фи је са при зо ри ма ма са кри ра них 
срп ских ци ви ла на Дри ни, у апри лу 1942, углав ном су по хра ње не у 
Збир ци до ку мен тар них фо то гра фи ја Му зе ја жр та ва ге но ци да. Ова 
му зеј ска збир ка је за сно ва на на фо то гра фи ја ма фон да 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 у Ар хи ву 
Ју го сла ви је (ко пи је ар хив ске гра ђе) и фо то гра фи ја ма из по је ди них 
му зеј ских лич них фон до ва. Из ве стан број фо то гра фи ја о зло чи ни ма над 
Ср би ма у ис точ ној Бо сни, об ја вљен је у ско ра шњим пу бли ка ци ја ма.20 
На осно ву опи са при зо ра ко ји су сни мље ни, не ке од фо то гра фи ја о 
ко ји ма не ма бли жих по да та ка би мо гле да се по ве жу са од ре ђе ним до
ку мен ти ма у овом збор ни ку.

Тре ћа хро но ло шкоте мат ска це ли на фо то гра фи ја, у збор ни ку но си 
на слов Осло бо ђе ње из уста шких ло го ра. Она се са сто ји од 29 фо то гра
фи ја, ко је се од но се на две гру пе за то че ни ка осло бо ђе них из уста шких 
ло го ра Ја се но вац и Ло бор град. Као што се ви ди из до ку мен та у збор нику 
бр. 82, ове фо то гра фи је је 11. апри ла 1942, ко ме сар за из бе гли це То ма 
Мак си мо вић упу тио ССма јо ру Вајн ма ну, у знак за хвал но сти што су 
ње го вим ути ца јем пу ште не гру пе срп ских за то че ни ка из кон цен тра

20 Ј. Мир ко вић, Зло чи ни над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, 130–131, 
136, 170, 200–201; Зло чи ни ’Цр не ле ги је’ 1942–43. го ди не у ис точ ној Бо сни. Збор ник 
ра до ва, В. Ђу рић Ми ши на (ур.), Ске ла ни: Јав на уста но ва Ар хе о ло шки му зеј „Рим ски 
му ни ци пи ум”; Бе о град: Му зеј жр та ва ге но ци да, 2016, 127–130; П. В. Осто јић, Уста шки 
зло чин у Ста ром Бро ду код Ви ше гра да 1942. у свје тлу ње мач ких до ку ме на та, Бе о
град: Свет књи ге, 2019, 109–112.
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ци о них ло го ра Ло бор град и Ја се но вац. Из исто ри о граф ске ли те ра ту ре 
и об ја вље них из во ра, ви ди се да је 13 за то че ни ка пу ште но из ло го ра 
Ја се но вац и да је ве ли ка гру па срп ских же на и де це пу ште на из ло го ра 
Ло бор град. Фо то гра фи је у овом збор ни ку, пред ста вља ју ау тен тич но 
све до чан ство ко јим се јав ност пр ви пут упо зна је са ли ко ви ма осло бо
ђе них за то че ни ка из ових ло го ра, њи хо вим при је мом у оку пи ра ној 
Ср би ји, као и са не ким од на чи на му че ња ко ји ма су би ли из ло же ни у 
ло го ри ма.

Пр ва гру па од шест фо то гра фи ја (сл. 33–38). од но си се на гру пу 
му шка ра ца пу ште них из ло го ра Ја се но вац, ко ји су 31. мар та 1942. сти
гли у Ср би ју. На осно ву из ја ва ко је су да ли у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це, 
од ко јих су не ке об ја вље не и у овом збор ни ку, до ку мен та бр. 107 и бр. 
108, по зна та су њи хо ва име на. На три фо то гра фи је из ове гру пе по гре
шно је на ве де но да се ра ди о ло го ру Ло бор град, уме сто Ја се но вац. На 
на сло ву ли ста са јед ном фо то гра фи јом за то че ни ка му че ног у Ја се нов
цу (сл. 36) пре цр тан је на слов „Ло бор Град” и ис пи са но је ис прав но 
„Ја се но вац”, а за тим сле де две фо то гра фи је са тач ним на зи вом ло го ра.

Пр ва гру па фо то гра фи ја си гур но се од но си на Ср бе осло бо ђе не 
из ло го ра Ја се но вац што мо же да се за кљу чи пре све га на осно ву иден
ти фи ка ци је јед не осо бе са фо то гра фи је. Дра го Ха џиЧо ла ко вић се на 
фо то гра фи ји (сл. 33) на ла зи у дру гом ре ду, пе ти сле ва. Иден ти фи ко ва ли 
смо га на осно ву фо то гра фи је при ло же не уз ње гов до си је у Оде ље њу 
спе ци јал не по ли ци је Упра ве гра да Бе о гра да. Он је у ок то бру 1943, био 
ухап шен и о ње му је во ђе на ис тра га, а по сле то га је не ко вре ме био 
ин тер ни ран у ло го ру на Ба њи ци.21 Мо гу ће га је иден ти фи ко ва ти и на 
осно ву фо то гра фи је ко ја је об ја вље на 1948. го ди не у ње го вим се ћа њи
ма на за то че ње у ло го ри ма Го спић и Ја се но вац.22 На осно ву фи зич ке 
слич но сти мо гла би би ти иден ти фи ко ва на још јед на осо ба из гру пе 
осло бо ђе них за то че ни ка. На груп ној фо то гра фи ји у пр вом ре ду дру га 
осо ба сле ва, мо гао би би ти брат Дра ге Ха џиЧо ла ко ви ћа, Са во. 

21 Исто риј ски ар хив Бе о гра да (да ље ИАБ), УГБ СП IV287, к. 557/X. Lo gor Ba
nji ca. Lo go ra ši, Knji ge za to če ni ka Kon cen tra ci o nog lo go ra Be o grad –Ba nji ca (1941–1944), 
dru gi tom, E. Mic ko vić, M. Ra do j čić (prir.), Be o grad: Isto rij ski ar hiv Be o gra da, 2009, 244; 
Дра го Ха џиЧо ла ко вић је у ре ги стру за то че ни ка на ве ден под ред ним бро јем 17.885, 
а у ло го ру је био за то чен од 21. ок то бра 1943. до 2. фе бру а ра 1944. Ње го ва фо то гра
фи ја из по ли циј ског до си јеа је на ве де на на стра ни ци 119 наведене пу бли ка ци је.

22 Д. Х. Чо ла ко вић, Ја се но вац 21. VI II 1941 / 31. III 1942, Са ра је во: Свје тлост, 
1948, 125.
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Су де ћи по груп ној фо то гра фи ји осло бо ђе ни за то че ни ци из ло го ра 
Ја се но вац су би ли у до број фи зич кој кон ди ци ји и при стој но су об у че ни. 
Пре ма њи хо вим из ја ва ма, они су пред крај фе бру а ра 1942. го ди не од
ре ђе ни за осло бо ђе ње из ло го ра. До би ли су по себ ну за шти ту, по ште ду 
од ра да, је ли су ко ли ко су мо гли и вра ће на им је оде ћа у ко јој су до ве де
ни у ло гор.23 Уста ша ма је сва ка ко био циљ да осло бо ђе ни за то че ни ци 
сво јим из гле дом из вр ше од ре ђе ни про па ганд ни ефе кат, пре све га на 
Нем це. Ме ђу тим, не ко ли ко фо то гра фи ја убе дљи во де ман ту је ути сак 
о до бром по сту па њу са за то че ни ци ма, што је ве ро ват но био мо тив за 
њи хо во сни ма ње. И по ред ре ла тив но ду гог пе ри о да по ште де од су ро вог 
ло гор ског ре жи ма у Ја се нов цу, на те ли ма дво ји це осло бо ђе них за то че
ни ка по до ла ску у Ср би ју, још увек су би ле ја сно ви дљи ве ве ли ке ра не 
од му че ња. На че ти ри фо то гра фи је (сл. 34, 35, 36. и 37) се ви де ве ли ки 
хе ма то ми од ба ти на ња и опе ко ти не на обе ма но га ма и на де бе лом месу 
јед ног осло бо ђе ног за то че ни ка. На груп ној фо то гра фи ји он се на ла зи 
у пр вом ре ду као пр ви са де сне стра не. Јед на од на ве де них фо то гра фија 
(сл. 34) је об ја вље на,24 али без бли жих по да та ка о за то че ни ку и окол но
сти ма сни ма ња. Иден ти фи ко ва њу ове осо бе мо же да по мог не за јед нич
ка из ја ва 13 осло бо ђе них за то че ни ка из ло го ра Ја се но вац, у збор ни ку 
до ку мент бр. 107. У њој је на ве де но да су уста ше, по сле доjаве про во ка
то ра, му чи ле Јо цу Чо ла ко ви ћа уси ја ним гво жђем, иза зи ва ју ћи му та ко 
ду ге пат ње. С об зи ром на то да је у пот пи си ма по ме ну тих фо то гра фи ја 
на ве де но да су ра не на те лу за то че ни ка опе ко ти не, ве ро ват но се ра ди о 
Јо ци Чо ла ко ви ћу, јед ном из гру пе осло бо ђе них из ло го ра Ја се но вац. На 

по след њој фо то гра фи ји из ове гру пе (сл. 38), ви де се тра го ви му че ња 
(ра не од убо да) на те лу још јед ног осло бо ђе ног за то че ни ка, али ни је 
би ло мо гу ће да се утвр ди о ко ме се из гру пе ра ди.

Дру га гру па, ко ју са чи ња ва ју 23 фо то гра фи је (сл. 39–61) од но си се 
на срп ске же не и де цу осло бо ђе не из ло го ра Ло бор град у Хр ват ском 

23 Д. Х. Чо ла ко вић, Ја се но вац, 95–96; За пи сник од 9. апри ла 1942. го ди не са ста
вљен у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це и пре се ље ни ке у Бе о гра ду са из ја вом Пр ња то вић 
Во ји сла ва, у: Ве чан по мен: Ја се но вац, ме сто на то пље но кр вљу не ви них, Спо ме ни ца 
по во дом пе де се те го ди шњи це ве ли ко му че нич ког Ја се нов ца и сед ме го ди шњи це осве
ће ња по но во из гра ђе не цр кве Ро ђе ња Св. Јо ва на Кр сти те ља Спо мен хра ма у Ја се нов
цу, Бе о град: Све ти ар хи је реј ски си нод Срп ске пра во слав не цр кве, 1990, 130–131. 

24 Ве чан по мен: Ја се но вац, фо то гра фи ја из ме ђу стра ни ца 96 и 97, са пот пи сом: 
Тра го ви тор ту ре на те лу ло го ра ша – сни мље но 1945. (Из фо тоар хи ве Вој ног му зе ја 
у Бе о гра ду).
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за гор ју. Овај ло гор је фор ми ран у ок то бру 1941. го ди не за срп ске и је
вреј ске же не и де цу. Део за то че ни ца је сре ди ном на ред ног ме се ца пре
ба чен у ло гор у Гор њој Ри је ци крај Кри же ва ца. Оба ло го ра су има ла 
је дин стве ну упра ву на чи јем че лу је био фолк сдој чер Карл Хе гер. За
то че не и но во при до шле Је вреј ке са де цом, де пор то ва не су у ав гу сту 
1942. из ло го ра Ло бор град, у ло гор смр ти Ау швиц.25 

Ло го ри у Ло бор гра ду и Гор њој Ри је ци су би ли део си сте ма уста шких 
ло го ра. Гру па од око 140 до 150 срп ских же на са де цом из ло го ра Ло
бор град је пре ко За гре ба 30. мар та 1942. упу ће на у оку пи ра ну Ср би ју. 
Тран спорт је ор га ни зо вао Вер махт чи ји офи цир га је кон тро ли сао.26 
Фо то гра фи је из до си јеа За по вед ни ка по ли ци је у Београду се од но се 
упра во на ту гру пу за то че ни ка. О при бли жном вре ме ну осло ба ђа ња 
мо же да се за кљу чи и на осно ву са мих фо то гра фи ја, јер су сни мље не 
осо бе у зим ској оде ћи, а зе мља је де ли мич но по кри ве на сне гом.

О ста њу у овим ло го ри ма пре осло бо ђе ња по ме ну те гру пе, из ве сне 
по дат ке мо же мо са зна ти из из ве шта ја о хр ват ским кон цен тра ци о ним 
ло го ри ма, од 9. апри ла 1942, њи хо вог управ ни ка Кар ла Хе ге ра. Овај 
до ку мент је об ја вљен у збор ни ку као до ку мент бр. 78. У де лу из ве шта ја 
о ова два жен ска ло го ра, ка ко их је Хе гер на зи вао, по ми ње се ве ли ка 
смрт ност за то че ни ка од ти фу са, као и то да се они хра не по ква ре ним 
ме сом. Ме ђу тим, он ни је по ме нуо соп стве ну од го вор ност за ова кво 
ста ње. У сва ком слу ча ју, фо то гра фи је срп ских же на и де це осло бо ђе них 
из ло го ра у Ло бор гра ду по ка зу ју да су они сти гли у Ср би ју у те шком 
фи зич ком ста њу, али за до вољ ни што су на сло бо ди. 

На ни зу фо то гра фи ја мо гу се ви де ти при зо ри до ла ска осло бо ђе
них за то че ни ка ам бу лант ним ко ли ма и ау то бу сом, до пре ма ње њи хо вих 
ства ри, при хват и обе до ва ње у про сто ри ја ма Ко ме са ри ја та, од но сно 
при хва ти ли шта (до ма) за из бе гли це. На јед ној фо то гра фи ји (сл. 45) сни
мље ној у тр пе за ри ји при хва ти ли шта, ви ди се ко ме сар То ма Мак си мо вић 
у раз го во ру са гру пом осло бо ђе них за то че ни ца за обе дом. Мо же да се 
за па зи да је оброк дат же на ма и де ци скро ман; са сто јао се од ма њег ко ма
да цр ног хле ба и шо ље ча ја или мле ка. То мо же да се ту ма чи оску ди цом 

25 M. Per šen, Us taš ki lo go ri, 281–282.
26 Пре ма по дат ку у књи зи M. Пер ше на (Us taš ki lo go ri, 282) у тран спор ту је би ло 

140 же на и де це. Уо чи тран спор та за Ср би ју, Ди а на Бу ди са вље вић и ње ни са рад ни
ци из Хр ват ског цр ве ног кр ста су при пре ми ли 150 па ке та са хра ном за за то че ни ке 
осло бо ђе не из Ло бор гра да што би зна чи ло да је то ли ко осо ба би ло у тран спор ту; 
Dnev nik Di a ne Bu di sa vlje vić 1941–1945, 35–39.
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хра не или, што је ве ро ват ни је, на ме ром да се обил ни јом хра ном не 
на шко ди из глад не лим и не дав но осло бо ђе ним за то че ни ци ма.

Сле ди не ко ли ко фо то гра фи ја де це осло бо ђе не из ло го ра, ме ђу ко ји
ма су би ла два са свим ма ла де те та. Нај ста ри је ме ђу фо то гра фи са ном 
де цом ве ро ват но ни је има ло ви ше од 12 го ди на. Де ца су очи глед но ду го 
би ла пот хра ње на и на иви ци гла ди, из ра зи то су мр ша ва, а ма лој де ци су 
на те че ни сто ма ци. Фо то гра фи ја јед ног са свим ма лог ма лог де те та из 
гру пе (сл. 53) је об ја вље на у књи зи Дра го ја Лу ки ћа о стра да њу де це у ло
го ри ма НДХ,27 али се она не до во ди у ве зу са за то че ни ци ма пу ште ним 
из Ло бор гра да. По је ди нач ним фо то гра фи ја ма сле ди за јед нич ка (сл. 59) на 
ко јој је укуп но де ве то ро де це. Ова фо то гра фи ја је об ја вље на у књи зи Јова
на Мир ко ви ћа, али без пре ци зни је атри бу ци је.28 Две фо то гра фи је (сл. 55 
и сл. 59) су на ле пље не на па пир не под ло ге без ме мо ран ду ма За по вед ни ка 
по ли ци је у Београду, не ма ју на сло ве, а пот пи си су ис пи са ни ру ком.

Фо то гра фи је из тре ће хро но ло шкоте мат ске це ли не су сни мље не 
у про сто ри ја ма Ко ме са ри ја та, од но сно при хва ти ли шта за из бе гли це 
или у ње го вој не по сред ној бли зи ни. Из у зе так је јед на фо то гра фи ја (сл. 60) 
на ко јој је гру па од пе де се так де це са не ко ли ко ста ри јих де во ја ка или 
мла ђих же на из гру пе пу ште них за то че ни ка из ло го ра Ло бор град. Они 
су фо то гра фи са ни на из ле ту, ве ро ват но при ли ком оби ла ска Спо ме ни ка 
Не зна ном ју на ку на Ава ли. Пре ма оде ћи, вре мен ским при ли ка ма, фи
зич ком из гле ду и рас по ло же њу де це и же на мо же да се за кљу чи да је 
про шло не ко вре ме од осло ба ђа ња из ло го ра Ло бор град и да су они до
би ли од го ва ра ју ћу не гу. По след ња фо то гра фи ја (сл. 61), у тре ћој хро но
ло шкоте мат ској це ли ни је за јед нич ки сни мак за то че ни ка осло бо ђе них 
из ло го ра Ло бор град (око сто же на и де це) и Ја се но вац (13 му шка ра ца). 

У ве ћи ни пот пи са уз фо то гра фи је, на ве де но је да се ра ди о срп ским 
же на ма и де ци осло бо ђе ним из ло го ра Ја се но вац, иа ко су они осло бо
ђе ни из ло го ра Ло бор град. Слич на гре шка је на пра вље на и у атри бу ци
ји по ло ви не фо то гра фи ја осло бо ђе них за то че ни ка из ло го ра Ја се но вац 
где је на ве де но да се ра ди о Ср би ма осло бо ђе ним из ло го ра Ло бор град. 
Чи ме то мо же мо да об ја сни мо? Ко ме сар за из бе гли це Мак си мо вић је 
11. апри ла 1942. го ди не до ста вио ССма јо ру Вајн ма ну фо то гра фи је у знак 

27 D. Lu kić, Bi li su sa mo de ca: Ja se no vac ‒ grob ni ca 19.432 de voj či ce i de ča ka, knji ga 
2, Lak ta ši: Gra fo Mark; Be o grad: Mu zej žr ta va ge no ci da, 2000, 215.

28 Ј. Мир ко вић, Зло чи ни над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, 254–255. 
Пре ма сиг на ту ри на фо то гра фи ји она при па да лич ном фон ду Дра го ја Лу ки ћа у Му
зе ју жр та ва ге но ци да.
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за хвал но сти што су за хва љу ју ћи ње го вом ути ца ју осло бо ђе ни за то че ни
ци из ло го ра Ја се но вац и Ло бор град, али без дру гих по да та ка. Сто га се у 
над ле штву За по вед ни ка по ли ци је у Београду зна ло са мо то да се до би јене 
фо то гра фи је од но се на осло бо ђе не за то че ни ке из ова два ло го ра и ни шта 
ви ше од то га. То је био раз лог што су на сло ви и пот пи си уз ве ћи део фо
то гра фи ја да ва ни на су ми це, док по је ди не фо то гра фи је и не ма ју на слов. 
По не где је на слов ис пра вљен и на кнад но је упи сан ис пра ван на зив ло
го ра. При пад ни ци не мач ке по ли ци је ни су ни мо гли ни мо ра ли зна ти на 
ко ји ло гор се од но си сва ка фо то гра фи ја до би је на од Ко ме са ри ја та за 
из бе гли це, а ве ро ват но ни су то ме ни при да ва ли пре ве ли ки зна чај.

*  *  *

На осно ву фо то гра фи са ња осло бо ђе них за то че ни ка из ло го ра Ја
се но вац и Ло бор град у про сто ри ја ма Ко ме са ри ја та за из бе гли це, мо же 
се прет по ста ви ти да је ова уста но ва ор га ни зо ва ла и фо то гра фи са ње у 
дру гим си ту а ци ја ма и да је има ла сво ју фо то те ку. У том слу ча ју по ста
вља се пи та ње шта се де си ло са том фо то те ком. Мо же се прет по ста ви ти 
да је она би ла је дан од из во ра за збир ку фо то гра фи ја у фон ду Др жав не 
ко ми си је за утвр ђи ва ње рат них зло чи на. То ком ра та не ко ли ко уста
но ва је при ку пља ло по дат ке и до ку мен та о зло чи ни ма у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји, ме ђу њи ма и фо то гра фи је. Ка да је реч о оку пи ра ној Срби
ји, то су у пр вом ре ду би ли Ко ме са ри јат за из бе гли це и Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва. Обе ове уста но ве су део тих фо то гра фи ја упу
ти ле не мач ким оку па ци о ним ор га ни ма и оне су по хра ње не у до си јеу 
За по вед ни ка по ли ци је у Београду за јед но са фо то гра фи ја ма ко је су сни
ма ли при пад ни ци не мач ке вој ске у ис точ ној Бо сни у апри лу 1942. го
ди не. За не ке од тих фо то гра фи ја се зна и ко их је сни мио, док за дру ге 
ни је пот пу но по у зда но утвр ђе но ка ко су на ста ле. Ипак, за хва љу ју ћи 
то ме што су фо то гра фи је до спе ле у до си је За по вед ни ка по ли ци је у 
Београ ду, и то у нај ве ћем бро ју до ку ме на та као са став ни део њи хо вог 
са др жа ја, оне има ју по у зда ну атри бу ци ју и ви сок сте пен ве ро до стој но
сти. За то об ја вљи ва ње ових фо то гра фи ја у зна чај ној ме ри и на ве ро до
сто јан на чин до пу њу је чи ње ни це о до га ђа ји ма ко ји су опи са ни у до ку
мен ти ма, до при но се ћи ти ме ства ра њу пот пу ни је сли ке о стра да њи ма 
Ср ба то ком пр ве го ди не по сто ја ња уста шке др жа ве.

Др Милан Кољанин

Фо то гра фи ја – све док зло чи на и стра да ња 
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По пис фо то гра фи ја 
Изворни наслови фо то гра фи ја и њи хо ви пот пи си у До си јеу

Ред ни број фо то гра фи је  
у збор ни ку 

Ар хив ска сиг на ту ра  
фо то гра фи је 

1. Гу до вац и Си сак
Сл. 1. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 56429

Сл . 2. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 557, 572
Сл. 3. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 567
Сл. 4. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 563, 576
Сл. 5. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 573
Сл. 6. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 568
Сл. 7. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 565
Сл. 8. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 555, 574
Сл. 9. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 556
Сл. 10. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 558
Сл. 11. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 559, 562, 575
Сл. 12. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 560
Сл. 13. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 561
Сл. 14. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 556, 577
Сл. 15. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 553
Сл. 16. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 554

29 Ар хив Вој во ди не (да ље АВ), Ф. 562, Лич ни фонд Слав ка Оди ћа (1915–2006), 
1909–1983. (да ље Ф. 562), До си је За по вед ни ка по ли ци је без бед но сти и Слу жбе без
бед но сти у Бе о гра ду о уста шким зло чи ни ма (1941–1942) – ар хив ска је ди ни ца 3.1.1.2. 
Сле ди број ли ста са фо то гра фи јом у До си јеу.
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2. Ис точ на Бо сна, април 1942. го ди не
Сл. 17. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 549
Сл. 18. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 550
Сл. 19. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 551
Сл. 20. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 552
Сл. 21. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 578
Сл. 22. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 579
Сл. 23. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 580
Сл. 24. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 581
Сл. 25. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 582
Сл. 26. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 587/1, 587/2, 587/3 
Сл. 27. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 588
Сл. 28. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 589
Сл. 29. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 590
Сл. 30. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 571
Сл. 31. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 569
Сл. 32. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 570

3. Осло бо ђе ње из уста шких ло го ра
Сл. 33. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 241
Сл. 34. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 245
Сл. 35. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 246
Сл. 36. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 255
Сл. 37. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 256
Сл. 38. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 254
Сл. 39. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 261
Сл. 40. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 263
Сл. 41. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 262
Сл. 42. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 267
Сл. 43. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 269
Сл. 44. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 268
Сл. 45. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 257
Сл. 46. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 258
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Сл. 47. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 259
Сл. 48. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 260
Сл. 49. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 264
Сл. 50. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 266
Сл. 51. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 253
Сл. 52. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 265
Сл. 53. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 242
Сл. 54. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 249
Сл. 55. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 243
Сл. 56. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 244
Сл. 57. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 250
Сл. 58. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 251
Сл. 59. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 252
Сл. 60. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 248
Сл. 61. АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 247

1. Гу до вац и Си сак 

Сл. 1. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 564) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Уста шка звер ства над срп ским ста нов ни штвом на под
руч ју Сре за Бје ло вар.
Сл. 2. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 557, 572) 
На слов: Уста шко звер ство
Пот пис: Ма сов ни по кољ срп ског зе мљо рад нич ког ста нов ни штва 
у Сре зу Бје ло вар.
Пот пис: Жр тве хр ват ског вер ског лу ди ла 
Сл. 3. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 567) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: По кољ Ср ба у се лу Г у д о в а ц у  Сре зу Бје ло вар.
Сл. 4. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 563, 576) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Ма сов но уби ја ње срп ског ста нов ни штва на под руч ју 
Сре за Бје ло вар.
Пот пис: Жр тве хр ват ског вер ског лу ди ла – уби је ни Ср би.
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Сл. 5. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 573) 
На слов: Уста шка звер ства 
Пот пис: Гру па уби је них срп ских се ља ка
Сл. 6. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 568) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: По кољ Ср ба у се лу Г у д о в а в  [Гудовац] у Сре зу Бје ло вар.
Сл. 7. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 565) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Ма сов но уби ство по чи ње но над срп ским ста нов ни штвом 
на под руч ју Сре за Бје ло вар.
Сл. 8. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 555, 574)
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Уби је ни срп ски се љак са те шким убод ним ра на ма у до
њем тр бу ху.
На слов: Хр ват ска звер ства 
Пот пис: Убо ди но жем у сто мак јед ног се ља ка.
Сл. 9. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 556) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Уби је ни Ср бин из Сре за Бје ло вар.
Сл. 10. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 558) 
На слов: Уста шко звер ство
Пот пис: Уна ка жен и уби јен срп ски се љак са под руч ја Сре за Бје
ло вар.
Сл. 11. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 559, 562, 575) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Уби је ни Ср бин на чи јем те лу се ви ди ви ше ду бо ких по
се ко ти на. Са под руч ја Сре за Бје ло вар.
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Уби је ни Ср бин на чи јем те лу се ви ди ви ше ду бо ких по
се ко ти на. Са под руч ја Сре за Бје ло вар.
На слов: Хр ват ска звер ства 
Пот пис: Ле ђа јед ног уби је ног срп ског се ља ка.
Сл. 12. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 560) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Уби је ни Ср бин из Сре за Бје ло вар.
Сл. 13. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 561) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Уби је ни и уна ка же ни Ср бин из Сре за Бје ло вар.
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Сл. 14. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 566, 577) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: По је ди нач ни сни мак звер ства по чи ње ног над срп ским 
ста нов ни штвом на под руч ју Сре за Бје ло вар. 
Пот пис: Јед на жр тва хр ват ске кул ту ре
Сл. 15. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 553) 
На слов: Уста шко звер ство 5. 
Пот пис: Уби је ни Ср бин Ми лош Те с л и ћ, ин ду стри ја лац из Си ска.
Сл. 16. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 554) 
На слов: Уста шко звер ство 16 
Пот пис: Уби је ни Ср бин Ми лош Т е с л и ћ, ин ду стри ја лац из Си ска.

2. Ис точ на Бо сна, април 1942. го ди не

Сл. 17. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 549) 
На слов: 1.) Сни мио је дан не мач ки ле кар. 
Пот пис: Пре вр ну та деч ја ко ли ца и јед но уби је но де те.
Сл. 18. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 550) 
На слов: 2.) 
Пот пис: Свеж гроб и спа љен срп ски дом.
Сл. 19. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 551) 
На слов: 3.) 
Пот пис: Уби је на Срп ки ња са ви ше убод них ра на.
Сл. 20. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2 (552) 
На слов: 6.) 
Пот пис: Јед на Срп ки ња ко ју су уста ше уби ле.
Сл. 21. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 578) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Не до ста ју бли жи по да ци.
Сл. 22. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 579) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Уби је на срп ска де ца. Не до ста ју бли жи по да ци.
Сл. 23. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 580) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Не до ста ју бли жи по да ци.
Сл. 24. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 581) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Уби је ни Ср би са сво јом де цом. Не до ста ју бли жи по да ци.

По пис фо то гра фи ја
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Сл. 25. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 582) 
На слов: Уста шко звер ство 
Пот пис: Уби је не срп ске же не и де ца. Не до ста ју бли жи по да ци.
Сл. 26. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 587/1, 587/2, 587/3) 
На слов: Сли ке ле ше ва из Дри не 
Пот пис: Ле ше ви су на не ти на ср би јан ску оба лу Дри не, на од се ку 
Љу бо ви ја –Звор ник.
Сл. 27. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 588) 
На слов: Леш у Дри ни. 
Пот пис: Леш је на нет на ср би јан ску оба лу Дри не, на од се ку Љу
бо ви ја –Звор ник.
Бр. 28. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 589) 
На слов: Леш у Дри ни 
Пот пис: Леш је на нет на ср би јан ску оба лу Дри не, на од се ку Љу
бо ви ја –Звор ник.
Сл. 29. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 590) 
На слов: Леш у Дри ни 
Пот пис: Оста так ле ша на нет на ср би јан ску оба лу Дри не, на од се ку 
Љу бо ви ја –Зво р ник.
Сл. 30. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 571) 
На слов: 1.) 
Пот пис: Из бе гли це из ис точ не Бо сне ко је су пре жи ве ле без оче ва 
хра ни ла ца
Сл. 31. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 569) 
На слов: 11 и 12 
Пот пис: За ро бље ни ко му ни сти
Сл. 32. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 570) 
На слов: 12.) 
Пот пис: За ро бље ни ко му ни сти

3. Осло бо ђе ње из уста шких ло го ра

Сл. 33. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 241) 
Пот пис: Осло бо ђе ни Ср би из ло го ра Ло бор Град [Јасеновац]
Сл. 34. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 245) 
На слов: Ло гор Ло бор Град [Јасеновац] 
Пот пис: Ср бин са тра го ви ма ба ти на ња на те лу.

Милан Кољанин
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Сл. 35. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 246) 
На слов: Ло бор Град [Јасеновац] 
Пот пис: Ср бин са тра го ви ма зло ста вља ња на те лу.
Сл. 36. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 255) 
На слов: Ло гор Ја се но вац 
Пот пис: Ср бин са тра го ви ма ба ти на ња на те лу.
Сл. 37. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 256) 
На слов: Ло гор Ја се но вац 
Пот пис: Ср бин са тра го ви ма ба ти на ња и опе ко ти на ма. 
Ср бин са тра го ви ма ба ти на ња.
Сл. 38. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 254) 
На слов: Ло гор Ја се но вац 
Пот пис: Те шко по вре ђи ва ње убо ди ма 
Сл. 39. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 261) 
Пот пис: Срп ске же не и де ца осло бо ђе ни из ло го ра Ја се но вац [Ло
борград]
Сл. 40. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 263) 
Пот пис: Срп ске же не са сво јом де цом, осло бо ђе ни из ло го ра Ја
се но вац [Лоборград]
Сл. 41. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 262) 
Пот пис: Срп ске же не и де ца, осло бо ђе ни из ло го ра Ја се но вац [Ло
борград]
Сл. 42. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 267) 
Пот пис: Део осло бо ђе них срп ских же на и де це из ло го ра Ја се но
вац [Лоборград].
Сл. 43. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 269) 
Пот пис: Пу шта ње јед не гру пе за то че ни ка из ло го ра Ја се но вац 
[Лоборград]
Сл. 44. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 268) 
Пот пис: Део срп ских же на и де це осло бо ђе них из ло го ра Ја се но
вац [Лоборград]
Сл. 45. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 257) 
Пот пис: Срп ске же не и де ца осло бо ђе ни из ло го ра Ја се но вац [Ло
борград]
Сл. 46. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 258) 
Пот пис: Срп ске же не и де ца осло бо ђе ни из ло го ра Ја се но вац [Ло
борград].

По пис фо то гра фи ја
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Сл. 47. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 259) 
Пот пис: Срп ске же не и де ца осло бо ђе ни из ло го ра Ја се но вац [Ло
борград].
Сл. 48. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 260) 
Пот пис: Срп ске же не и де ца осло бо ђе ни из ло го ра Ја се но вац [Ло
борград].
Сл. 49. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 264) 
Пот пис: Срп ки ња са сво јим де те том из ло го ра Ја се но вац [Лобор
град].
Сл. 50. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 266) 
Пот пис: Срп ки ња са сво јим де те том пу ште на из ло го ра Ја се но вац 
[Лоборград].
Сл. 51. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 253) 
На слов: Ло гор Ја се но вац [Лоборград]
Сл. 52. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 265) 
Пот пис: Срп ска де ца пу ште на из ло го ра Ја се но вац [Лоборград]
Сл. 53. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 242) 
На слов: Ло гор Ја се но вац Ло бор Град
Сл. 54. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 249) 
На слов: Ло гор Ја се но вац [Лоборград]
Сл. 55. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 243) 
Пот пис: Ло гор Ја се но вац [Лоборград]
Сл. 56. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 244) 
На слов: Ло гор Ја се но вац Ло бор Град
Сл. 57. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 250) 
На слов: Ло гор Ја се но вац [Лоборград]
Сл. 58. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 251 
На слов: Ло гор Ја се но вац [Лоборград]
Сл. 59. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 252) 
Пот пис: Ло гор Ло бор Град
Сл. 60. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 248) 
Пот пис: Же не и де ца осло бо ђе ни из ло го ра Ја се но вац [Лоборград].
Сл. 61. (АВ, Ф. 562, 3.1.1.2, 247) 
Пот пис: Же не и де ца осло бо ђе ни из ло го ра Ја се но вац [Лоборград, 
ме ђу њи ма је и 13 му шка ра ца осло бо ђе них из ло го ра Јасеновац].

Милан Кољанин
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Сл. 1. Усташка зверства над српским становништвом  
на подручју Среза Бјеловар. 

1. Гудовац и Сисак
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Сл. 2. Масовни покољ српског земљорадничког  
становништва у Срезу Бјеловар. 
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Сл. 3. Покољ Срба у селу Гудовац у Срезу Бјеловар.
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Сл. 4. Масовно убијање српског становништва у Срезу Бјеловар.
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Сл. 5. Група убијених српских сељака.
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Сл. 6. Покољ Срба у селу Гудовац, Срез Бјеловар.
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Сл. 7. Масовно убиство почињено над српским становништвом,  
Срез Бјеловар.
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Сл. 8. Убијени српски сељак из Среза Бјеловар, са тешким убодним  
ранама у доњем трбуху.
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Сл. 9. Убијени Србин из Среза Бјеловар.
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Сл. 10. Унакажен и убијен српски сељак из Среза Бјеловар.
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Сл. 11. Убијени Србин на чијем телу се види више дубоких посекотина. 
Срез Бјеловар.
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Сл. 12. Убијени Србин из Среза Бјеловар.
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Сл. 13. Убијен и унакажен Србин из Среза Бјеловар.
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Сл. 14. Појединачни снимак зверства почињеног над српским  
становништвом у Срезу Бјеловар.



543

Сл. 15. Убијени Србин Милош Теслић, индустријалац из Сиска.
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Сл. 16. Убијени Србин Милош Теслић, индустријалац из Сиска.
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Сл. 17. Снимио немачки лекар, доктор Ројтер.  
Преврнута дечја колица и убијено дете.

2. Источна Босна, април 1942. године
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Сл. 18. Свеж гроб и спаљен српски дом.



547

Сл. 19. Убијена Српкиња са више убодних рана.
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Сл. 20. Српкиња коју су усташе убиле.
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Сл. 21. Усташко зверство
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Сл. 22. Убијена српска деца.
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Сл. 23. Усташко зверство
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Сл. 24. Убијени Срби са својом децом.



553

Сл. 25. Убијене српске жене и деца.
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Сл. 26. Слике лешева из Дрине нанетих на србијанску обалу,  
на одсеку Љубовија–Зворник.
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Сл. 27. Леш нанет на србијанску обалу Дрине,  
на одсеку Љубовија–Зворник.
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Сл. 28. Леш нанет на србијанску обалу Дрине,  
на одсеку Љубовија–Зворник.
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Сл. 29. Остатак леша нанет на србијанску обалу Дрине,  
на одсеку Љубовија–Зворник.
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Сл. 30. Преживеле избеглице из источне Босне.
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Сл. 31. Заробљени комунисти.
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Сл. 32. Заробљени комунисти.
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Сл. 33. Ослобођени Срби из логора Јасеновац.

3. Ослобођење из усташких логора
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Сл. 34. Србин са траговима батинања на телу, логор Јасеновац.
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Сл. 35. Србин са траговима злостављања на телу, логор Јасеновац.
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Сл. 36. Србин са траговима батинања на телу, логор Јасеновац.
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Сл. 37. Србин са траговима батинања и опекотинама, логор Јасеновац.
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Сл. 38. Логор Јасеновац. Тешко повређивање убодима.
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Сл. 39. Српске жене и деца ослобођени из логора Лоборград.
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Сл. 40. Српске жене са својом децом, ослобођени из логора Лоборград.
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Сл. 41. Српске жене и деца, ослобођени из логора Лоборград.
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Сл. 42. Једна група ослобођених српских жена и деце  
из логора Лоборград.
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Сл. 43. Пуштање једне групе заточеника из логора Лоборград.
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Сл. 44. Једна група српских жена и деце ослобођених  
из логора Лоборград.
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Сл. 45. Српске жене и деца ослобођени из логора Лоборград.
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Сл. 46. Српске жене и деца ослобођени из логора Лоборград.
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Сл. 47. Српске жене и деца ослобођени из логора Лоборград.
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Сл. 48. Српске жене и деца ослобођени из логора Лоборград.
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Сл. 49. Српкиња са својим дететом из логора Лоборград.
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Сл. 50. Српкиња са својим дететом пуштена из логора Лоборград.
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Сл. 51. Логор Лоборград
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Сл. 52. Српска деца пуштена из логора Лоборград.
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Сл. 53. Логор Лоборград
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Сл. 54. Логор Лоборград
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Сл. 55. Логор Лоборград
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Сл. 56. Логор Лоборград
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Сл. 57. Логор Лоборград
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Сл. 58. Логор Лоборград
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Сл. 59. Логор Лоборград
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Сл. 60. Жене и деца ослобођени из логора Лоборград.
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Сл. 61. Жене и деца ослобођени из логора Лоборград, а међу њима је  
и тринаест мушкараца ослобођених из логора Јасеновац.





Скра ће ни це

Amt. Ausl/Abw. Аmt Au sland Ab we hr, Упра ва ино стран ство/Од бра на, 
цен трал но над ле штво вој но о ба ве штај не слу жбе. 

AO Ab we hrof fi zi er, офи цир Аб ве ра при вој ном шта бу за ду жен за оба
ве штај не за дат ке.

Ast. Ab we hr stel le, ис по ста ва не мач ке вој но о ба ве штај не слу жбе (Ab we hr).
BdO Be fehlsha ber der Ord nung spo li zei, За по вед ник По ли ци је по рет ка.
BdS Be fehlsha ber der Sic her he it spo li zei und des Sic her he ist di en stes, За по

вед ник по ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти.
EG Ein sat zgrup pe, Опе ра тив на гру па, фор ма ци ја по ли ци је (Si poSD ) на 

оку пи ра ним те ри то ри ја ма.
EK Ein sat zkom man do, Опе ра тив на ко ман да, фор ма ци ја по ли ци је (Si poSD ) 

на оку пи ра ним те ри то ри ја ма, под ре ђе на Опе ра тив ној ко ман ди.
FK Feld kom man dan tur, об ла сна војнa ко ман да. 
Ge sta po Ge he i me Sta at spo li zei, Тај на др жав на по ли ци ја.
I c Оба ве штај но оде ље ње при вој ним ко ман да ма и шта бо ви ма. У овом 

збор ни ку I ц. 
ID In fan te ri e di vi sion, пе ша диј ска ди ви зи ја.
IR In fan te ri e re gi ment, пе ша диј ски пук.
KO Kri eg sor ga ni sa tion, рат на ор га ни за ци ја; уста но ва Аб ве ра у не у трал

ним зе мља ма, или у зе мља ма са ве зни ца ма Тре ћег рај ха.
OK Ort skom man dan tur, ме сна (град ска) вој на ко ман да.
OKH Ober kom man do des He e res, Вр хов на ко ман да коп не не вој ске. 
OKVR Ober kri eg sver wal tun gsrat, ви ши рат ни управ ни са вет ник.
OKW Ober kom man do dеr Werh macht, Вр хов на ко ман да ору жа них сна га 

(Вер мах та).
OU Ort sun ter kunft, ко манд но ме сто или ме сто сме шта ја.
RS HA Re ic hssic her he its ha up tamt, Глав на упра ва без бед но сти Рај ха, цен

трал но по ли циј ско и без бед но сно над ле штво Тре ћег рај ха.
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SA Stur mab te i lun gen, Ју ри шни од ре ди (ору жа не фор ма ци је на ци стич ке 
пар ти је).

SD Sic her he it sdi enst, Слу жба без бед но сти, оба ве штај на слу жба Не мач ке 
на ци о налсо ци ја ли стич ке рад нич ке пар ти је (NSDAP), од 1939. 
тре ће оде ље ње у Глав ној упра ви без бед но сти Рај ха и уста но ва ма 
по ли ци је ни жег ран га.

Si po Sic her he it spo li zei, По ли ци ја без бед но сти.
SS Schutzstaf feln, За штит ни од ре ди (ору жа не фор ма ци је на ци стич ке 

пар ти је).
Sta po Sta at spo li zei, Др жав на по ли ци ја (Ге ста по).
VB/VB II Ver bin dungsführer/Be fehlsha ber, офи ци ри за ве зу За по вед ни ка 

по ли ци је у Бе о гра ду (Ср би ји) са оку па ци о ном упра вом.
VM Ver tra u en smann, по ве ре ник.

Усташка зверства



Имен ски ре ги стар 

A
Ага но вић, Ха џи Али ја 84
Ада мо вић, Дми тар 294
Ај ди но вић, Јан ко 307
Ај ди но вић, Ми ле 306
Ај ди но вић, Пе тар 307
Ак ша мо вић, Ан тун, би скуп 266
Алар, Пе тар 330
Али го дић 180
Али ја гић, Али ја 369
Алт га јер, Бра ни мир (Bra ni mir Alt ga yer) 

271
Ан то нић, Здрав ко 22, 23, 118, 123, 188, 

376, 593, 594
Ану шић, Дра ги ца 345
Ану шић, Или ја 344
Ану шић, Је ка 345
Ану шић, Јо ван 322, 344, 345
Ану шић, Ма ри ја 345
Ану шић, Ми лан 345
Ану шић, Ни ко ла 345
Ану шић, Са ва 345
Ану шић, Си мо 322, 323
Ану шић, Сто ја 345
Ара ли ца, Ђу ро 67, 593
Ар бу ти на, Ду шан 298
Ар бу ти на, Јан ко 298
Ар бу ти на, Ла зо 298
Ар бу ти на, Ми ле 298
Ар бу ти на, Ни ко ла 300
Ар бу ти на, Си мо 136, 141
Ар га рац, Пе тар 324

Ар лов, Јо ван 338
Ар се ни је вић, Алек сан дар А., 15, 598 
Ар тић, Дер виш 86
Ар ту ко вић, Ан дри ја 41, 67, 70
Арц, Га бри е ла 217, 599
Асла на гић, Асим 86
Аћи мо вић, Ми лан 17, 23, 27

Б
Ба бић 296
Ба бић, Алек сан дар 297, 298
Ба бић, Бран ко 298
Ба бић, Ва со 309
Ба бић, Вид 325
Ба бић, Да не 132
Ба бић, Ду шан 325
Ба бић, Иво 151, 305
Ба бић, Јо сип Јо со 93, 102
Ба бић, Ка ти ца 297, 302
Ба бић, Ла зо 325
Ба бић, Љу бо мир 217, 218
Ба бић, Ми ле 325
Ба бић, Пе тар 329
Ба бић, Ра де 325
Ба бић (Ку нић), Сте во 305
Ба бић, Триф ко 309
Ба бу но вић, Ри сто, прав. све ште ник 178
Ба дер, Па ул 26, 27, 29, 376, 431, 484
Ба дрић, Јо во 298
Ба дрић, Мар ко 299
Ба дрић, Сте во 299
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Бајз нер, Вил хелм (Wil helm Be i sner) 16, 
24, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 111, 133, 258

Ба јић, Бо шко 330
Ба јић, Ђу ро 322
Ба јић, Ни ко ла 299
Ба јић, Ра де 322
Ба јић, Сто јан 322
Ба ла бан, Или ја 324
Ба лић, Ги на 284
Бал тић, Пе тар 299
Бал тић, Ро до љуб 299
Бан, Бра цо 312
Бан дић, Бран ко, рк. све ште ник 294
Ба но вић, Вид 319
Ба но вић, Да не 319
Ба но вић, Стје пан 319
Ба њац, Или ја 325
Ба њац, Мар ко 325
Ба њац, Пе тар 322, 325
Ба њац, Рај ко 324
Ба њац, Си мо, прав. све ште ник 219
Бар бир, Дра ган 332
Ба рић, Ни ки ца 97, 593
Бар јак та ре вић, Мах муд 85
Бар јак та ре вић, Ха сан 86
Ба са ра, Ду шан 317
Ба са ра, Ђу ро 346
Ба са ра, Или ас 317
Ба са ра, Ми лош 338
Ба са ра, Ран ко 347
Ба ста јић, Па јо 148
Ба та ло 150
Ба та ло, Ма ти ја 304
Ба та ло, Ми лан 304
Ба та ло, Мир ко 304
Ба та ло, Ми тар 304
Бат но жић, Бо шко 331
Бат но жић, Ђу ро ст. 330, 331
Бат но жић, Јан ко 330
Бат но жић, Мир ко 331
Бат но жић, Ни ко ла 331
Бат но жић, Пе тар 331
Бат но жић, Си мо 331

Бат но жић, Сто јан 331
Бат но жић, Цви јо 330
Бах ти ја ре вић, Мах муд 84
Ба чић, Ан те 132
Ба чић, Озрен 138, 290, 508
Ба шић 220
Ба шић, Или ја 344
Ба шић, Ми ле 344
Ба шић, Сто јан 344
Ба шкот, Бран ко 312
Бе а то вић, Ран ко 358
Бе ге ни шић 310
Бе гић, Бур хан 120
Бе гић, Ху со 325
Бе го вић 351
Бе го вић, Бо рис 104, 510, 596
Бе го вић, Ми лан 342
Бе го вић, Сло бо дан 170
Бе го вић, Те шо 342
Бед на њац 286, 288 
Бе кић, Сто јан 344
Бе лај чић, Ве ра 79
Бе лај чић, Да рин ка 79
Бе лај чић, Јо ван 42, 79, 80
Бе лај чић, Ју ли а на 79
Бе лај чић, Мла ден 79
Бе ме, Франц (Franz Böhme) 25
Бен дић, Ми хај ло 338
Бен цлер, Фе ликс (Fe lix Ben zler) 29, 31, 

32, 33, 47, 193, 450
Бер бе ро вић 219
Бер бе ро вић, Еш реф 85
Берг холц, Макс (Max Berg holz) 23, 103, 
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Бе ту нац, Мат ко 212
Бе шић, Ет хем 321
Бе шић, Ибра хим 321
Бе шић, Ка сим 321
Бе шла гић, Ха ки ја 105
Бе шла гић, Хил ми ја 47, 100, 194, 197, 

205, 208, 224, 225, 226
Бе шлић 316
Бик нер 89
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Би је лић, Ни ко ла 148
Би је ло вић 220
Би ка но вић, Ми ћаМи лин 322
Би ла но вић, Ре ља 353, 354
Бил би ја, Ми лош 358
Бир ча нин, Ми лан 461
Бје ла јац, Ђу ро 324
Бје ла јац, Или ја 324
Бје ла јац, Сте ван 324
Бје лић, Ма ти ја 304
Бје лић, Ни ко ла 136, 303
Би ље шко вић, Дра го, рк. све ште ник 312, 

313
Биљ ча ре вић, Бог дан 190
Биршл, Јо сип 321
Би ча ко вић, др Веј сил 85
Би чак чић, Ед хем 86
Бла го је вић, Ми хај ло 136, 142
Бла же вић, Гња ти ја 339
Бла же ко вић, Го ран Ан те 68, 338
Бла ну ша, Ђу ро 136, 229
Бла ну ша, Ни ко ла 136, 143
Бли до вић 300
Бо бан, Љу бо 264, 506, 593
Бо бић, Ми лош (Пе тар) 480
Бо ван, Си мо 190
Бо ги че вић, Пе тар 342
Бо го је вић, Ђу ро 140
Бо го је вић, Ни ко ла 136
Бо гу но вић, Или ја 298
Бо гу но вић, Стан ко 298
Бо жи нић, Ми ле ва 265
Бо жић, Ко ста 206
Бо жић, Ми ле 324
Бо жи чић, Ђу ро 322
Бо жи чић, Или ја 324
Бо жи чић, Јо ван ка 325
Бо жи чић, Јо во 322
Бо жи чић, Ма ри ја 323
Бо жи чић, Ми ле ва 323
Бо жи чић, Пе тар 325
Бо жи чић, Сто јан 324
Бо жо вић, Бра ни слав 13, 506, 593

Бо јић, Дра го љуб 461
Бо кић, Рај ко 309
Бор ко вић, Ми лан 23, 27, 593
Бо ро је вић, Љу бан 321
Бо са нац, Ва со 136, 143
Бо снић, Стан ко 338
Бра ји но вић, Ни ко ла 287
Брај цић, Шец ко 347
Бран ко вић, Ду шан 213
Бран ко вић, Стан ко 299
Бран ко вић, др Сте ван 298
Бра тић, Јо во 299
Бра тић, Му ста фа 321
Бра тић, Му ха мед 321
Брач ко вић, Омер 311
Бр дар, Ми ле 312
Бре ка, Мар ко 300
Бре нић, Да ди са ва 481
Бре нић, Ми ле ва 481
Бри је шки, Или ја 151, 303, 305, 334
Бри је шки, Пе ро 306
Бри је шки, То мо 151
Бри је шки, Ши ме 303
Бр кић 224
Бр кић, Ми тар 373
Бр кља чић, Иви ца 289, 292
Бр ко вић, Дра ган 346
Бр ко вић, Жив ко 218, 219
Бр ко вић, Ми лан 299, 309
Бр ко вић, Ми лош 299, 346
Бр ко вић, Ми тар 224
Бр ко вић, Пе ро 346
Бр ко вић, Ра дан 346
Бр нићЧа пун, Јо зо 292
Бр нићЧа пун, Ми јо 292
Броз, Јо сип Ти то 25, 26, 28, 598
Бро сцат [Брошат], Мар тин 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 24, 28, 29, 598
Бу блик, Франц (Franz Bu blik) 34, 43, 74, 

106, 110, 113, 115
Бу дак, др Ми ле 93
Бу ди мир, Си мо 314

595

Имен ски ре ги стар 



596

Бу ди са вље вић, Ди а на 16, 66, 272, 517, 
594

Бу дић, Јул ка 328
Бу дић, Ма ти ја 328
Бу дић, Пе тар 328
Бу ји нац 286
Бу ји нац, Ми лан 327
Бу ка рац, Обрен 357
Бу ква, Ми хај ло 339
Бу квић, Ка сим 86
Бу кви ца др 175
Бу ла јић, Ми лан 264, 594
Бу лат, Бран ко 56, 407, 463
Бу лат, Мар ко 307
Бу лат, Ми лош 307
Бу ла то вић, Ра до ван 462
Бу лић, Ни ко ла 309
Бу нац, Ми лан 342
Бун чић 298
Бун чић, Јан ко 342
Бун чић, Ми лан 342
Бу ње вац 331
Бу ње вац, Ду шан 331
Бу ње вац, Сто јан 330
Бур, Кла ус (Kla us Bu hr) 443, 445
Бу рек, Ах мед 84
Бур нић, Бе го 319
Бур нић, Сма јил 319
Бур саћ, Алек сан дар 12, 17, 321, 506, 594
Бур саћ, Пе тар 321
Бу то рац, Вил ко 206
Бу то рац, Фран цек 301

В
Вај нер, Сла ви ша Чи ча 240, 376
Вајн ман, др Ернст (dr Ernst We in mann) 

31, 32, 33, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
56, 61, 78, 129, 135, 146, 147, 163, 164, 
169, 187, 188, 193, 229, 230, 246, 247, 
250, 257, 262, 263, 271, 273, 280, 281, 
283, 409, 411, 412, 413, 422, 478, 487, 
492, 499, 500, 514, 518

Ва ре ша но вић, Му ста фа 84

Вар ли мон 19
Ва си ље вић, Зо ран 271, 594
Ва си ље вић, Јо во 358
Ва си ље вић, Ми ко 399
Ва сић, Или ја 364
Ва сић, Ми ли ца 481
Ве змар, Ђу ро 317
Вен дер, Јан ко 331
Венцл/Вен цел, Хајн рих (He in rich Wenzl/ 

Wen zel) 59, 476, 490
Вер хас, Ма рио (Ma rio Wer has) 93, 97, 597
Ве че ри нац 468
Ви да ко вић 292
Ви да ко вић, Ма те 301
Ви да ко вић, Ни ко ла 289, 292
Ви да ко вић, Ни ко ла Ни ки ца 67, 69, 151
Ви да ко вић, Стје пан Сти по 67, 69, 301
Ви до вић 389
Ви знер (Wi e sner) 490
Ви јук, Ни ко ла 299
Ви јук, Па вле 299
Ви нер 351
Ви шњић, Че до мир 298, 594
Вла дић, Сто јан 307
Вла и са вље вић, Бран ко 500
Вла чић, Јо во 310
Вој во дић, Вид 317
Вој во дић, Јо во 317
Вој но вић, Ра де 308
Во лић, Фе хин 311
Вор ка пић, Јо во 148, 303, 
Вор ка пић, Ни ко ла 304
Вор ка пић, Па јо 304
Вор ка пић, Стан ко 300
Вор ка пић, Сто ја 148
Вра бац, Јан ко 330
Вра бац, Сте ван 294
Вра нић, Јо во 210
Вра нић, Ше риф 86
Вра ње ше вић, Бог дан, прав. све ште ник 

213
Вра ње ше вић, Ми шко 322
Вр га, Јо ван 332, 338
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Вр га Ма ти ја 307
Вр га, Ни ко ла 307
Вр га, Па вле 308
Вр га, Пе ро 306, 332
Вр га, Стан ко 307
Вр га, Сте ван 306
Вр до љак 296
Вр хо вац, Сте во 136, 144
Ву ја кли ја, Дра го 299
Ву ја кли ја, Ђу ро 299
Ву ја кли ја, Пе ро 299
Ву ја кли ја, Си мо 342
Ву ја кли ја, Сто јан 299
Ву ја си но вић, Бран ко 298, 594
Ву ја си но вић, Мар ко 299
Ву ја си но вић, Ми ле 299, 312
Ву ја си но вић, Мој си је 299
Ву ја си но вић, Си мо 312
Ву ја чић 192, 248, 251, 292
Ву јин, Зо ра 310
Ву јин, Кр ста 310
Ву јић, Да ни ца 347
Ву јић, Ми лош, прав. све ште ник 346, 347
Ву ји чић, Сто ја дин 298
Вуј но вић, Вла ди мир 338
Вуј но вић, Ђор ђе 44, 129, 131, 13
Ву јо вић, Ма ра (Ми ра) 170, 173
Ву јо ше вић, Ми лу тин 148, 303
Ву ка ши но вић, Ву ка шин 136
Вук дра го вић, Бран ко 132, 168
Ву ки ће вић, Ђо ко 357
Вук ми ро вић, Или ја 307
Вук ми ро вић, То дор 137, 143
Ву ко бра до вић, Љу бо мир 136, 144
Ву ко вић 287
Ву ко вић, Ди ми три је 310
Ву ко вић, Зо ран 449
Вук че вић, Слав ко 17, 595
Ву не ра (Wu ne ra) 475
Вур де ља, Бран ка 150
Вур де ља, др Бран ко 148, 150, 303, 333
Вуч ко вић 136, 144
Вуч ко вић, Ни ко ла 136, 143

Г
Га вра но вић 287
Га ври ло вић, Ђор ђе 298
Га ври ло вић, Јо сиф 299
Га ври ло вић, Ла зар, 136, 140
Га врић, Ми лан 294
Га гић, Ни ко ла 299
Га гу ла, Мар ко 224
Га јић, Ду шан 320
Га јић, др Љу бо мир 299
Га јић, др Ми ли ца 297, 299
Га јић, Мир ко 321
Га јић, Сте во 299
Га рић, Јо со, би скуп 212
Га шић, Пе ра 315
Гво зден, Ми лан 317
Гво зден, Мла ден 317
Гво зден, Пе ро 319
Гво здић, Дра ган 287
Гво здић, Ђу ро 338
Гво ић, Ми ле 299
Глај зе фон Хор сте нау, Ед мунд (Ed mund 

Gla i se von Hor ste nau) 16, 17, 18, 19, 32, 
63, 90, 594, 595

Гла мо ча нин 196
Гла мо ча нин, Вид 224
Гла мо ча нин, Ђор ђе 224
Гла мо ча нин, Ко ста 224
Гла мо ча нин, Ми ћо 224
Гла мо ча нин, Сте во 224 
Гла моч ли ја, Јо ван 342
Гла моч ли ја, Мо јан 341
Гла моч ли ја, Мо јан 342
Гла моч ли ја, Ни ко ла 341
Гле дић, Са во 299
Го ве да ри ца, Ва со 310
Го ве дић, Слав ко 16, 429
Го вор чи но вић, Па јо 331
Гој ко вић, Лу ка 131
Голд штајн, Иво (Ivo Gold stein) 114, 141, 

205, 350, 594
Голд штајн, Слав ко (Slav ko Gold stein) 

114, 350, 594
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Го лић, Об рад 480
Го лу бић, Ни ко 331
Го ра нин, Па вле Или ја 376
Го ру ша но вић, Су леј ман 86
Гра да ше вић, Ћа зим бег 383
Гр гец 150, 151
Гр дић 482
Гре бе ља но вић, Ду шан 312
Гре бе ља но вић, Јо цо 299, 300
Гре го рић, Ма ри ја 151
Гри зер (Gri e ser) 475
Гри зо го но, Пр ви слав 264, 
Гро здић, Ду шан 41, 75, 76, 77
Гро здић, Ми ле на 77
Гру бић 299
Гру бор, Ра де 325
Гру бор, Шу ро 324
Гру јић, Во јин 406
Гру јић, Во ји слав 406
Гру јић, Ми лан 342
Гру јић, Ми ле 342
Гру јић, Сто јан (Или јин) 342
Гру јић, Сто јан (Ка тин) 342
Груј чић 289
Гр чић 115
Гу бец, Ма ти ја 471
Гу ле шић, Љу ба 229
Гу ње вац, Ибра хим 155
Гу те ша, др Вељ ко 300
Гу тић, Блаж 206, 212 
Гу тић, др Вик тор 204, 206, 212, 213, 214, 

217, 218, 223, 293, 314
Гу шић, Мар ко 338
Гу шић, Ми лан 304
Гу шић, Ра де 304

Д
Да бић, Пе тар 325
Да ви до вић, др За ха ри је 226
Да ви до вић, Бог дан 309
Да ви до вић, Ву ка шин 324
Да ви до вић, Да мјан 324
Да ви до вић, Ла зар 324

Да ви до вић, Ми ле 325
Да ви до вић, Све то зар 298
Да ви до вић, Стан ко 324
Да дић, Бран ко 357
Да кић 136, 140
Да кић, Ми шо 136
Да кић, Ни ко ла 320
Да кић, Пе ро 136
Да кић, Сте во 136
Да мја но вић, Да ко 312
Да мја но вић, Ра де 312
Дан гић, Је зди мир 25, 27, 28, 29, 57, 59, 

237, 238, 240, 277, 278, 366, 374, 379, 
380, 382, 406, 416, 417, 418, 443, 444, 
450, 455, 458, 459, 460, 464, 469, 473, 
513, 596

Дан гић, Во јин 418 
Да ни ло вић, Жив ко 213
Дан кел ман, Хајн рих (He in rich Dan kel

mann) 23
Да нон 361
Да ро вић 305
Да ци јар, Ра де 322
Де ја но вић, Јо во 322, 325
Де кић, Са фет 313
Де лић, Хам ди ја 86
Дер ви ше вић, Аб ду лах 85
Де спот, Да рин ка 313
Де спот, Зво ни мир 93, 97, 597
Де спот, Љуп ко 312
Де спот, Ни ко ла 312, 313
Де спот, Си мо 312
Ди вјак, Вла ди мир 377
Ди вјак, Јо цо 136, 140
Ди здар, Здрав ко 68, 205, 215, 338, 429, 
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Ди зда ре вић, Ах мед 191
Ди ја мант штајн, Бру но 351
Ди ми три је вић, Бо јан 24, 25, 93, 97, 594, 
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Ди трих др (dr Dit trich) 188
Дми тро вић, Ђу ро 299
Дми тро вић, Ни ко ла 299
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До бра ча, Ка сим 85
До бри је вић, Ду шан 318
До диг, Ђу ро 317
До дош, Јо ван 341
До дош, Лу ка 341
До дош, Ми лош 341
До дош, Стан ка 341
До ма ше вић 483
Дон дур, Ду шан 322
Дон дур, Јан ко 322
Дон дур, Са ва 322
Дон дур, Три во 322
Дра гаш, Сте во 342
Дра гић, Љу ка 292
Дра го је вић, Ду шан 299
Дра го је вић, Мар ко 304
Дра го је вић, Ра де 306
Дра жић, Ми ха и ло 299
Дра жић, Си мо 320
Дра ку лић, Пе тар 330, 594
Дра шко вић, Ми ло рад 369
Дре кић, Ми ле 298
Дре но вић, Урош 314, 315
Др ље вић, Му ста фа 85
Дро бац 324
Дро бац, Ду шан 325
Дро бац, Ђу ро 324
Дро бац, Или ја 324
Дро бац, Јо во 190
Дро бац, Мар ко 344
Дро бац, Ми ло 324
Дро бац, Сте ван 324
Дув њак, Ан тон 316
Ду дић, Ду шан 294
Ду дић, Ра до 294
Ду кић, Лу ка 299
Ду кић, др Ми лан 480
Ду кић, Ни ко ла 344
Ду кић, Сто јан 299
Ду но вић, Пе ри ца 190
Ду ра вић, Ми ле на 481
Ду ра но вић, Ма ша 325
Дур ман, Мла ден 286

Ђ
Ђа ко вић, Стан ко 299
Ђа нић, Ла зо 312
Ђи кић, Мир ко 312
Ђо зо, Ху се ин 85
Ђу вић, Јо во 400
Ђу јић, Бран ко 358, 360
Ђу јић, Мом чи ло, прав. све ште ник 218, 

219
Ђу ка но вић, Вла ди мир 405
Ђу ка но вић, Пе ро 376, 405, 594
Ђу ка но вић, Са ва 294
Ђу кић, Ђу ро 327
Ђу кић, Стан ко 299
Ђу кић, Хам ди ја 87
Ђу ли за ре вић, Ед хем 87
Ђу ре ко вић, Пе тар 295
Ђу ре тић, Ве се лин 18, 594 
Ђу рић, Ан тон, рк. све ште ник 287, 288
Ђу рић, Шће пан 309
Ђу рић Ми ши на, Вељ ко 508, 514, 595
Ђу ри ца, Не ма ња 352
Ђу ри шић, Па вле 51, 275, 277, 278
Ђу шић 224

Е
Егић, Бран ко 299
Ег нер 486
Ен гел ман (En gel mann) 59, 401, 449
Ере мић, Ду шан 53, 297, 338
Ере мић, Ђу ро 297
Ере мић, Ева 297, 301
Ере мић, Пе тар 348

Ж
Же га рац, Дра ги ца 347
Же га рац, Ми лен ко 347
Же га рац, Ми лош 346, 347
Жи ва но вић, Дра го мир 481
Жи ва но вић, Ла зо 328
Жи ва но вић, Пе тар 327, 328
Жи ва но вић, Ста на 328
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Жи ва но вић, Срећ ко 56, 405, 406, 462, 
463

Жив кић, Јо сип 334
Жив ко вић, Ми лан 297
Жив ко вић, Ми ло рад 190
Жив ко вић, Ми хај ло 338
Жив ко вић, Ни ко ла 63, 594
Жив чић, Јо сип 307
Жи нић, Јо цо 301
Жи нић, Звон ко 301
Жу тић, Ма ти ја 304
Жу тић, Ми лош 303

З
За дро вић, Сте во 335, 336
За и дић, Су љо 313
За и мо вић, Са бри ја 316
За ма клар, Ми ле 324
За те за ло, Ђу ро 109, 595
Зви здић, Са лих 30
Звин шчак 149, 151
Здје лар, Или ја 322
Зе ле но вић, Или ја 190
Зе лић 195, 197
Зец, Вид 322
Зец, Гру ја 324
Зец, Или ја 320, 322, 324, 345
Зец, Ја ња 345
Зец, Ми лан 324
Зец, Ми лош 324
Зец, Ни ко ла 322
Зец, Ра де 324
Зец, Са во 325
Зец, Сте во 322, 344
Зец, Сто ле 324
Зе че вић 285
Зе че вић, Зде но 317
Зе че вић, Мом чи ло 81, 597
Зи бар, Љер ка 512
Зих, Ан дри ја 294
Зја лић, Ни ко ла 142, 144
Зло кас, Ва си ли је 304
Зло кас, Ду шан 150

Зло кас, Ми лош 304
Зло кас, Ни ко ла 304
Зло кас, Пе ро 304
Зло кас, Си мо 150, 304
Зо рић, Ђу ро 306
Зо рић, Ми лан 217, 595
Зр нић, Пе ро 317
Зр нић, То шо 317
Зу лу кар па шић, Хам ди ја 86
Зул фи кар па шић, Ха сан 87

И
Ива нић 317
Ива нић, Гња ти ја 341
Ива нић, Јо ван 341
Ива но вић 287
Ива но вић, Ри сто 398
Иве зић, Ма то 331
Иве зић, Сте во 331
Ивић, Ми лош 352, 353
Ив ко вић, Јо во 398
Ив ко вић, Мар ко 307
Ив ко вић, Рат ко 398
Иво ше вић, Ми лен ко 346
Иг ња тић, Пе тар 294
Или ба шић, Ми ла 325
Илић 389
Илић, Вла ди мир 136, 139, 229
Илић, Па јо 320
Илић, Пет ко 390
Илић, Сто јан 55, 391
Им пер, Дра гу тин 68, 301
Ише ка, Стан ко 305

Ј
Ја ви стић, Ми ли ца 481
Ја гић, Ма то 331
Ја го дић, Звон ко 331
Ја го дић, Пе ро 331
Ја ку по вић, Де до 319
Ја ку по вић, Ибра хим 319
Ја ку по вић, Ми ра лем 319
Ја ку по вић, Су леј ман 319
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Јак шић, Вој на (Бој на) 170, 173 
Јак шић, Стан ко 298, 299
Ја мић, Мар ко 331
Ја мић, Ни ко ла 331
Ја нић, Га јо 373
Ја нић, Ла ка 373
Ја нић, Не до 294
Ја ни ћи је вић, Јо ван 511, 595
Ја њић, Бо шко 399
Ја њић, Ва сиљ 342
Ја њић, Га јо 399
Ја њић, Ми хај ло 399
Јан ко вић, Ду шан 300
Јан ко вић, Ђу ро 300
Јан ко вић, Јо во 190
Јан ко вић, Ни ко ла 190
Ја ња нин, Пе тар 307
Ја ња нин, Сто јан 303
Јар чов, Ми лан 305, 307
Ја хић, Фа дил Шпа њо лац 369
Јев тић, Ми ли ца 481
Је кић, Адам 337
Је кић, Ва сиљ 337
Је кић, Ђу ро 337
Је кић, Љу бан 336
Је кић, Љу бо мир 336
Је кић, Сте ван 53, 335, 336
Је лић, Иг њо 295
Је лићБу тић, Фи кре та 510, 595
Јен дра шић, Стје пан 107
Је ре мић, Ђу ро 298
Је ре мић, Ми ћо 310
Је ро си мић, Ђу ро 306
Је ро си мић, Ми ле 307
Је ро си мић, Ни ко ла 307
Је ро си мић, Ра де 307
Јо ва но вић 389
Јо ва но вић, Бо жо 398
Јо ва но вић, Ђу ро 312
Јо ва но вић, Ду шан 312
Јо ва но вић, Јо ца 352, 364
Јо ва но вић, Ми лан 294
Јо ва но вић, Ми ло 294

Јо ва но вић, Ми лош 284
Јо ва но вић, Не дељ ко 299
Јо ва но вић, Пе ро 398
Јо ва но вић, Рат ко 398
Јо ва но вић, Ри сто 398
Јо ва но вић, Ро до љуб 398
Јо вић, Ни ко ла 300
Јо ви чић, Јо во 398
Јо јић, Ми лош 300
Јо стић, Ви до са ва 481
Јо шић, Му јо 292
Ју кић 287
Ју рић, Дра ган 339
Ју рић, Јо со 327, 328
Ју рић, Пе тар 327
Ју рић, Стје пан 327
Јур ко вић, Пе тар 347
Ју сић, Бај ро, хо џа 370
Ју су фо вић, Ха физ Ра миз 85

К
Ка вај 296
Ка дић, Ху се ин 86
Ка дрић 389
Ка зи ми ро вић, Ва са 16, 17, 18, 19, 595
Кај га на, Ни ко ла 342
Ка јић (Сам сер) 218
Ка јић, Ју ре 330
Ка лај џић, Дра го 301
Кал мар 34, 35, 66, 70, 71
Кал сов, Карл (Carl Cal sow) 439
Кан гр га, Бог дан 346
Кан гр га, Ми лош 347
Кан гр га, Ол га 347
Кам бер, Али ја 319
Кам бер, Беј до 319
Кам бер, Ибра хим 319
Кам бер, Ислам 319
Кам бер, Ма хо 319
Ка му ра, Му ха мед 86
Кан 206
Кан тар, Лу ка 321
Ка пац, Лу ка 151
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Ка па џић, Хам ди ја 85
Ка пе та но вић 217
Ка пе та но вић, Адем 311
Ка ра бат ко вић, Да рин ка 285
Ка ра бат ко вић, Или ја 285
Ка ра бег, Ве хат 319
Ка ра бе го вић 217
Ка ра ви дић, Јан ко 328
Ка ра ви дић, Пе тар 328
Ка ра ви дић, Со фи ја 328
Ка ра ђор ђе, Ђор ђе Пе тро вић 471
Ка ра ић, Ха сан 304
Ка ран 312
Ка ран, Сте во 320
Ка ра но вић, Ми лан 331
Кар лић, Ђор ђе 150
Кар тић 224
Ка сас, Му ха рем 217, 222
Ка та нин 224
Ка та нић, Ми ле на 174
Ка тин чић, Па вао 331
Ка ше, Зиг фрид (Siegfriеd Kasche) 16, 

19, 20, 24, 27, 111, 506
Ка у мо вић, Ах мед 85
Ква тер ник, Еу ген Ди до 24, 43, 57, 60, 

68, 106, 107, 421, 478, 479, 488, 505
Ква тер ник, Љу бо мир 215
Ква тер ник, Слав ко 24, 30, 50, 65, 98, 

99, 106, 112, 268, 269
Ке жић, Ју рај 311
Ке кић, Ми лан 338
Ке куш, Адам 341
Ке куш, Бран ко 342
Ке куш, Ђу ро 341
Ке куш, Ми лан ст. 341
Ке куш, Ми лан 341
Ке куш, Сто јан 341, 342
Ке куш, То дор 342
Кер кез, Пе ро 321
Кер стинг 477
Ки сел, др Ге орг (dr Ge org Ki es sel) 435
Ки сић, Ни ки ца 311
Кла ић 79

Кле мен чић, Јо цо (Јо со) 307, 308
Кли мер, др 151
Кло ти, Ф. В. (F. W, Clot hey) 511
Кља јић, Ду шан 342
Кља јић, Или ја 342
Кља јић, Јан ко 342
Кљу ков ни ца, Вељ ко 339
Кљу ков ни ца, Ни ко ла 339
Кљу ков ни ца, Стан ко 338
Кне, Вил хелм (Wil helm Kne he) 16, 66, 70
Кнебл 124
Кне же вић 299
Кне же вић, Бран ко 299
Кне же вић, Бран ко 461
Кне же вић, Ми лан 294
Кне же вић, Ми лан 299
Кне же вић, Ни ћи фор 321
Кне же вић, Пе тар 338
Кне жић, Дра ган 287
Кни пе, Д. М. 511
Ко бе тић, Мар ко 135
Ко ва че вић 115
Ко ва че вић 136, 140
Ко ва че вић 343
Ко ва че вић, Бо сиљ ка 310
Ко ва че вић, Вла да 310
Ко ва че вић, Вла до 461
Ко ва че вић, Га ша 309
Ко ва че вић, Да ни ца 285
Ко ва че вић, Дра го 285
Ко ва че вић, Ду шан 136, 144
Ко ва че вић, Ду шан 317
Ко ва че вић, Ми ко 353
Ко ва че вић, Ми лан 287
Ко ва чић, Да вор 106, 121, 595
Ко зо ма ра, Са во 190
Ко јић, Јо ван 390
Ко јић, Об рад 294
Ко јић, Слав ко 506
Ко ка но вић, Или ја 330
Ко ка но вић, Ра де 330
Ко лар, Фра њо 331
Ко лер (Kol ler) 409
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Ко лич 364, 368, 449
Ко мад, Убав ко 310
Ко ма ри ца, Слав ко 12, 14
Ко мић, Ав да га 321
Кон 294
Кон дић, Пе ро 47, 198, 199, 200, 201, 202
Кон чар, Пе тар 324
Ко раћ, Адам 304
Ко раћ, Ду шан 68, 126, 595
Ко раћ, Ђу ро 299
Ко раћ, Јо во 339
Ко раћ, Ми ле 339
Кор дић, Ми лу тин 150, 303
Ко раћ, Ми хај ло 338
Кор дић, Ни ко ла 150
Кор дон ски, Во ја 418
Ко рић, Ариф 294
Кор кут, Бе сим 85
Кор кут, Дер виш М. 85
Кор кут, Љу бо мир 307
Кор кут, Ми лош 307
Кос, Ла зо 312
Ко са но вић 299
Ко са но вић, Спа со ја 398
Ко си јер, Дра ган 286
Ко сић, Ђу ро 338
Ко сјер, Јан ко 330
Ко стић 295
Ко стић, Бо шко 55, 401, 402, 404, 405, 407
Ко стић, Сте во 331
Ко те вић, Пе тар 202
Ко тор ман, Јо со 312
Коц ман, Ан тон 151, 305
Ко ша рић, Ми ха ил 338
Ко шу тић, Сто јан 306
Ко шчи ца 204
Кра гуљ, Јо во 317
Крај цар, Три фун 190
Кра ље вић, Ан тон 480
Кра ље вић, Пе ро 378
Кре кић, Или ја 210
Кре кић, Ма ра 210
Крeсо, Се на да 23, 593

Кре шта ли ца, Ни ко ла 68, 298, 301
Кре шта ли ца, Па вао Па ја 68, 301
Кре шта ли ца, Стје пан 68, 301
Кри во ку ћа, Јо во 299
Кри зман, Бог дан 63, 596
Кр лић, Мир ко 137, 140
Крим, Кит 511, 595
Кр мар, Лу ка 346, 347
Кр мар, Ми ли ца 347
Кр ња јић, Ми лош 298
Кр мар, Ми ра 347
Крол (Kroll) 475
Кр пан, Ду јо (Лу јо) 148, 287, 343
Кр пан, То ма 343
Кру пић, Су леј ман 345
Кру пић, Фер хат 319
Кр шља нин, Ни на 104, 510, 596
Ку де лић 287
Ку зма но вић, Не бој ша 14, 17, 505, 594, 597
Ку ка ви ца, Ми лан 286, 287
Ку ко ле ча, Ни ко ла 298
Ку ко ле ча, Пе тар 298
Ку ку рић, Или ја 309
Ку ку рић, Ла зар 310
Ку ле но вић 191
Ку ле но вић, др Му ха мед 87
Ку ле но вић, Ха физ Су леј ман 87
Ку ле но вић, Џа фер Бег 100
Ку но сић, Ибро 370
Ку риљ, Ан дри ја 330
Курт, муф ти ја 180
Кур та гић, Амид 313
Ку ру зо вић 224
Ку ру зо вић, Ма ра 347
Ку ру зо вић, Сте ван 346, 347
Ку чу ка лић, Мех мед 86

Л
Ла бус, мл. 136, 139
Ла бус, Мар ко 136, 139
Ла зић, Бран ко 317
Ла зић, Јо ван 294
Ла зић, Ми лан 317
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Ла зић, Пе ро 331
Ла зић, Сви ле 317
Ла зић, Сто јан 190
Ла кић, Ла ка 399
Лак са, Вла ди мир (Vla di mir La xa) 89
Лап че вић, Не над 307
Лап че вић, Ни ко ла 307
Лап че вић, Па вао 307
Лап че вић, Па не 307
Лап че вић, Са ва 307
Ла стрић 217
Ла ти на, Ђу ро 328
Ла ти на, Мар та 328
Ла ти нин, Ђу ро 327
Ла тић, Звон ко 313
Ла уб 475
Ла ут нер, Ми лош (Ми лош Во ји но вић) 

416, 452, 456, 481
Лац ко вић, Ни ко ла 300
Ла шић, Ђор ђе 51, 275, 277
Ле ви, др Аврам Курт (dr Le wi) 461, 480
Ле кић, Или ја 54, 372, 373
Ле кић, Срећ ко 373
Ле лић, Стан ко 342
Лер, Алек сан дер 18
Ле ро, Ми ле на 310, 311
Ле тић, Ду шан 299, 300
Ле тић, Или ја 299
Ле чић, Ра до ван 309
Ли кић, Ду шан 399
Лин та, Јан ко 307
Лин та, Мак сим 307
Лин та, Ми лош 307
Лин та, Пе тар 307
Лин та, Сто јан 307
Лин та, Те о дор 307
Ли пак, Ни ко ла 68, 69
Ли сић, Стан ко 339
Ли тов ски 378
Ли ча нин, Јо во 330
Ли ча нин, Ми ле 330
Ли ча нин, Пе ро 330
Ли ча нин, Ра де 330

Ли ча нин, Сте во 330
Ли чи на, Ра де 217
Лон гер, Ђу ро 149, 151
Лон чар, Вла ди мир 136, 144, 229
Лон чар, Пе ра 304
Лон ча рић, Јо шко 321
Лон ча рић, Ма ри ја 321
Ло пи чић, Ђор ђе 32, 596
Лу бу рић, Вје ко слав Макс 289, 292, 362
Лу јин, Ве ли мир 324
Лу ка јић, Ла зар 195, 205, 596
Лу кац, Фра њо 315
Лу кач, Ду шан 205, 216, 596
Лу кач, Јан ко 341
Лу кић, Дра го је 513, 518
Лу кић, Ми ле 136, 140

Љ
Ље вар, Ми ле та 318
Љо тић, Ди ми три је 24, 31, 365, 381, 401, 

416, 444, 449, 452, 456, 598
Љу би јан кић, Ха сан 323, 325, 345
Љу би чић, Ду шан 342
Љу би чић, Ђу ро 299

М
Ма гла јић 217
Ма жар 217, 221
Мај кић, Ан ђа 344
Мај кић, Вид 345
Мај кић, Вла ди мир 344
Мај кић, Дра ги ца 344
Мај кић, Ђор ђе 224
Мај кић, Или ја 344
Мај кић, Ла зо 322, 344
Мај кић, Мар ко 344
Мај кић, Ми ка 344
Мај кић, Ми лан 344
Мај кић, Ми ле та 344
Мај кић, Ми ља 344
Мај кић, Ни ко ла 322, 344
Мај кић, Осто ја 312
Мај кић, Са во 344
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Мај кић, Слав ка 344
Мај кић, Ста на 344
Мај кић, Сте во 344
Мајс нер, Ау густ фон (Au gust von Mey

szner) 58, 200, 421, 433
Ма ки вић 224
Мак си мо вић 508
Мак си мо вић, Ми тар 399
Мак си мо вић, То ма 32, 33, 45, 46, 48, 49, 

50, 51, 78, 146, 169, 229, 230, 246, 247, 
249, 250, 262, 280, 282, 283, 500, 514, 
517, 518

Мал ба ша, Сте во 332
Ма ле ше вић, Ми ле 143
Ма ли нац, Ма то 151, 305, 334
Ма лић, Дра гу тин 190
Ма лић, Пе ро 480
Ма ло ба бић, Ва со 306
Ма ло ба бић, Јан ко 307
Ма му зић, Или ја 148, 303
Ман дић 173
Ман дић, Бо ро 347
Ман дић, Вла ди мир 346, 347
Ман дић, Ду шан 322
Ман дић, Ђу ро 342
Ман дић, Зор ка 347
Ман дић, Јо ван 317
Ман дић, Љу бо мир 347
Ман дић, Ма ра 318
Ман дић, Ми лан 317, 322
Ман дић, Ра де 322
Ман дић, Са во 190
Ман дић, Цви јо 325
Mандриовић 437
Ман дро вић 206
Ман дро вић, Ми ра 206
Ман ду шић 172
Ма но шек, Вал тер 25, 596
Ма ри а но вић 181
Ма ри јан, Об рад 320
Ма рин ко вић 220
Ма рин ко вић, Цви јан 339
Ма рић, др 123

Ма рић 213, 221
Ма рић, Ау густ 98
Ма рић, Ни ко ла 331
Ма рић, Слав ко 461
Мар ја нац, Си мо 213
Ма ри ја но вић, Ма не 312
Мар ја но вић, Ђу ро 342
Мар ја но вић, Љу бан 328
Мар ја но вић, Ми лан 299, 320
Мар ја но вић, Ми ха и ло 328
Мар ја но вић, Не ђо 391
Мар ја но вић, Си мо 342
Мар ја но вић, Сто јан 322
Мар ков (Mar kow) 422
Мар ко вић 389
Мар ко вић, Би бе 136, 144
Мар ко вић, Бра цо 136, 144
Мар ко вић, Вла до 45, 46, 163, 167, 168
Мар ко вић, Вла до 136, 142
Мар ко вић, Ду шан 307
Мар ко вић, Ми ла на 481
Мар ко вић, Па јо 136, 144
Мар мут, Ни ко ла 321
Ма ро вац, Сте ван 342
Ма ролт, Ни ко ла 311
Мар ти но вић, Јо сип 317
Мар ти но вић, Сте во 299
Мар шал (Mar schal) 115, 153, 155, 158, 

160, 236, 245, 252
Ма сло 217, 221
Ма сти ло вић, Дра га 469, 596
Ма те ка ло, Ми лан 314
Ма ти ја ше вић, Ва со 49, 249, 251 
Ма ти ја ше вић, Ми ле 342
Ма ти је вић 358
Ма ти је вић, Ми ро слав 103
Мат ко вић, Хр во је 81, 596
Ма ће шић, Мил ка 339
Ма цо ња 482, 483
Ма чак, Адам 342
Ма чак, Ва си ли је 342
Ма чак, Ва си ли је Аме ри ка нац 342
Ма чек, др Влат ко 305, 386
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Мач кић, Ђор ђе, прав. све ште ник 191
Ма џар, Јо во 309
Ма џа рац, Ми лош 300
Ма шек 242, 243, 371
Ма шић, др Ху се ин 87
Ме ан џи ја, Јо во 300
Ме ан џи ја, Ни ко ла 298
Ме да ко вић, Ни ко ла 341
Ме двед, Бо жо 347
Ме двед, Сте во 302
Ме дић, Вид 344
Ме дић, Гој ко 344
Ме дић, Или ја 344
Ме дић, Ми ћа 312
Ме дић, Осто ја 344
Ме дић, Па вле 344
Ме дић, Пе тар 299
Ме дић, Стан ка 344
Ме дић, Стан ко 324
Ме кић, Ду шан 394
Ме кић, Пе тар 55, 393, 394, 395, 396
Мер хе мић, Ха џи Му ста фа 85
Ме си хо вић, Ша ћир 84
Ме ти кош, Бо жо 298
Ме ти кош, Да мјан 298
Ме ти кош, др Ми лан 298
Мец (Metz) 363
Ме цић, Мир ко 330
Ме цић, Пе тар 331
Ме ши но вић, Ах мед 86
Ми ја јев, Вла до 461
Ми ја то вић, Адам 324
Ми ја то вић, Вид 317
Ми ја то вић, Ми лан 324
Ми ја то вић, Ми ло рад 393, 395, 396
Ми ја то вић, Ми тар 393, 395
Ми ја то вић, Ра де 324
Ми ја то вић, Слав ка 317
Ми ја то вић, То мо 324
Ми јић, Ани ца 323
Ми јић, Ми ле 322
Ми јић, Ми ћа 322
Ми кић, Жив ко 294

Ми кић, Ста ка 321
Микш, Ото (Ot to Miksch) 477
Ми ла ко вић, Јо во 136, 142, 144, 145
Ми ла но вић, Ми лан 352
Ми ла но вић, Угље ша 464
Ми лен ко вић, Дра го 55, 389, 390
Ми лен ко вић, Пе тар 390
Ми лер, Фриц Гин тер (Fritz Günther 

Müller) 492
Ми лер, Хајн рих (He in rich Müller) 57, 

422, 423, 454, 486, 496
Ми ле тић, Пе ро 298
Ми ле тић, Ан тун 29, 31, 123, 141, 289, 

350, 355, 366, 596
Ми лин ко вић, Јо во 317
Ми лин ко вић, Ла зо 317
Ми лин ко вић, Ло вро 327, 328
Ми ли но вић, Ђу ро, 322
Ми ли но вић, Или ја 322
Ми ли но вић, Ми ле 322
Ми ли ће вић, Бо ри сав 465, 467
Ми ли че вић 295
Ми ли че вић, Ду шан 284
Ми ли че вић, Ла зо 317
Ми ли че вић, Сла ви ца 284
Ми ло ва но вић, Ан ка 481
Ми ло ва но вић, Вла да 481
Ми ло ва но вић, Јул ка 481
Ми ло ва но вић, Ми ли ја Дра ги ња 481
Ми ло ва но вић, Ра до са ва 481
Ми ло је вић 310
Ми ло је вић, Да вид 299
Ми ло са вље вић, Ду шан 461
Ми лош 178
Ми лош, Љу бо 139, 140, 292, 358
Ми ло ше вић, Јан ко 299
Ми ло ше вић, Сло бо дан Д. 20, 75, 596
Ми лу ти но вић, Бо ри сав 481
Ми ље вић, Ђу ро 304
Ми ље вић, Или ја 304
Ми ље вић, Јо во 310
Ми ље вић, Ми лан 304
Ми ље вић, Ри сто 310
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Ми ље вић, Сте ван 336
Ми ље вић, Сто јан 304
Миљ ко вић, Ми лој ко 287
Миљ ко вић, Сте во 309
Минц (Münz) 124
Ми рић, Љу бо 355, 357
Мир ко вић 136
Мир ко вић 389
Мир ко вић, Зо ран С. 104, 510, 596
Мир ко вић, Јо ван 204, 503, 508, 512, 513, 

514, 518, 597
Мир ко вић, Јо во 299
Мир ко вић, Ра ден 136, 139
Ми сон, Јо сип 67, 69
Ми тро вић 196, 224
Ми тро вић, Ми ла дин 465
Ми ћић, Об рад 33, 54, 55, 175, 363, 364, 

365, 369, 381, 393
Ми ха и ло вић, Дра го љуб Дра жа 21, 25, 

26, 275, 452, 456, 460, 597
Ми ха и ло вић, Пе тар 339
Ми хај ло вић, Јо во 399
Ми хај ло вић, Ми ла 231, 504, 597
Ми хај ло вић, Си ма 338
Ми ха ље вић 223
Ми ха ље вић, Сте во 301
Ми ха љи ца, Или ја 325
Ми ха љи ца, Пе ро 325
Ми цић, Сло бо дан 141
Ми цан 301
Миц ко вић, Еви ца 515, 596
Ми шко вић, Глишo 61, 499
Ми шће вић, Бо жо 136
Ми шће вић, Ни ко ла 304
Ми шће вић, Ра де 136, 143
Мла де но вић, Ду шан 190
Мла де но вић, Ђор ђе 190
Мо јић, Ми ло рад 365
Мо мић, Ми ле 299
Мом чи ло вић 465
Мон та ни, Ве ће слав 45, 123, 152, 153, 154, 

155, 167, 176
Мра ву нац, Ан те 347

Мрак, Иван 220, 221
Мр ган, Па вао 301
Мр ган, Слав ко 301
Мр каљ, Адам 341
Мр каљ, Ве ли мир 341
Мр каљ, Сте во 300
Мр каљ, Сто јан 341
Мр ко брад, Ва со 286
Мр ко брад, Во јо 299
Мр ко брад, Па вле 190
Мр ко њић, Ви да 372
Мр ко њић, Мар ко 372
Мр мић 343
Му дрић 143
Му жде ка, Сте во 299
Му ја гић, Ку шим 321
Муј бе го вић, Ве ра 175, 369, 597
Муј бе го вић, др Му ста фа 369
Му је зи но вић, Мех мед 85
Му је зи но вић, Ха физ Му ста фа 85
Му ји чић, Хам ди ја 86
Му лаб дић, Ед хем 84
Му лић, Аб ду лах 86
Му ре тић, Иви ца 301
Му са ка дић, др Асим 87
Му са ка дић, Ха ик 85
Муф тић, др Ка сим 84
Му ха мед 470, 473
Му ха рем, Ибро 311
Му ха рем, Ма хо 311
Му ха ре ма гић, Са лем 86
Му ха си ло вић, Су леј ман 86
Му чи ба бић 170
Му шић, Ха физ Омер 86

Н
На глић, Иван 293, 294
На гу лић, Ду шан 309
На лић, Ибра хим 319
На нић, Му ха мед 87
На ре ло вић, Сав ка 219
На ста шић, Ни ко ла 306
Не вај да, Ва сиљ 335
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Не ди мо вић, Ми лан 317
Не дић, Ми лан 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 44, 

50, 58, 127, 128, 129, 130, 133, 146, 193, 
200, 240, 257, 401, 406, 416, 422, 431, 
432, 435, 436, 460, 462, 481, 594, 598

Не дјел ски, Фе ликс (Fe lix Ni ed zi elsky) 384
Не жић, Сте во 210
Не зир хо џић, Ха џи Ха сан 86
Не и ма ре вић, Ми ко 294
Не и ма ре вић, Стан ко 294
Не мет (Ne meth) 115
Не на дић 287
Не шко вић, Дра го 285
Ни ко лић, Ђор ђе 299
Ни ко лић, Јо ван 464
Ни ко лић, Ко ста 219, 238, 308, 597
Ни ко лић, Ма ри ја 481
Ни ко лић, Ми ле 320
Ни ко лић, Ми ли во је 352, 354
Ни ко лић, Па вле 320
Ни ко лић, Те шо 320
Нин ко вић, Бо ро 310
Нин ко вић, Пе тар, прав. све ште ник 338
Нин чић, Мом чи ло 506
Ни ћи фо ро вић, Ми лан 461
Но вак, Бо жо 301
Но ва ко вић, Да ни ца 481
Но ва ко вић, Ду шан 339
Но ва ко вић, Ђу ро 317
Но ва ко вић, Ми лан 342
Но ва ко вић, Мо јан 341
Но ва ко вић, Ни ко ла 300
Но ва ко вић, Ра де 338
Но ва ко вић, Си мо 299
Но жић, Ћа зим 85
Нур кић, Ха џи Ха физ Му ста фа 105

Њ
Њем че вић, Исмет 86

О 
Об ра до вић, Ма ти ја 148, 304
Об ра до вић, Ми ле 307

Обу ћи на 287
Об хо ђаш, Амир 93, 97, 597
Ог ње но вић, Ка та 328
Ог ње но вић, Пе тар 328
Одић 217
Одић, Слав ко 5, 11, 12, 13, 14, 17, 39, 63, 

76, 217, 503, 521, 593
Ок чић, Ше мо 319
Оља ча, Бран ко 341
Оља ча, Ми лан 341
Оља ча, Пе тар 341
Оља ча, Сте ван 341
Омер соф тић, Бе кир 85
Омер ха џић, Осман 87
Омер че ха јић, Ху сни ја 321
Опа јић, Ми лан 299
Опа лић, Мар ко 299
Опа лић, Стра хи ња 299
Опа чић, Бог дан, прав. све ште ник 299
Ора ша нин 285
Оре чић, Мир ко 305
Оре шча нин, Сте во 299
Ор лић, Сте во 300
Оро зо вић, Ђу ро 137, 144
Оро зо вић, Ла зар 136, 144
Осмо кро вић, Бо сиљ ка 310
Осто јић 402
Осто јић, Ђу ро 324
Осто јић, Јо ван 324
Осто јић, Пре драг В., 28, 514, 597
Осто јић, Сто јан 324

П
Па ве лић, др Ан те 15, 16, 18, 63, 65, 69, 

93, 151, 178, 179, 181, 182, 194, 197, 204, 
205, 206, 208, 304, 305, 318, 322, 362, 
376, 594

Па ви чић, Бра цо 331
Па ви чић, Пе ро 331
Па влић, Ни ко ла 217, 218
Па вли ће вић 359
Па вло вић 308
Па вло вић 437
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Па вло вић, Бран ко 190
Па вло вић, Гој ко 307
Па вло вић, Гли го 331
Па вло вић, Да мјан 331
Па вло вић, Јо во 136, 144
Па вло вић, Осто ја 331
Па вло вић, Ра де 307
Па ја гић, Дра ги ња 328, 329
Па ја гић, Ма ри ја 328
Па ја гић, Мар ко 327, 328
Па ја гић, Ми хај ло 328
Па јић 285
Па јић, Бран ко 54, 346, 348
Па јић, Бран ко 314
Па јић, Во ји слав 347
Па јић, Лу ка 372
Па јић, Љу би ца 308
Па јић, Ру жи ца 308
Па јић, То шо 400
Пај кић, Мак сим 355
Пај кић, Мир ко, 54, 354, 355, 362
Пај кић, Ма ра, рођ. Ча ђа 355
Пај ниг, Л. (L. Pe i nigg) 279, 400
Па ли ку ћа, Влај ко 309
Пал мо вић, Вла ди мир 73
Па на ва, Дра гу тин 76
Па нић, Бо шко 213
Пан тић, Ко ста 295
Пан тић, Срећ ко 296
Пан џа, Ха физ Му ха мед 84
Па па, Слав ко 300, 301
Па у лић 293
Па у лић, Ми ле 347
Па шић, Ибра хим 319
Па шић, Му ха мед 84
Па шић, Сте во 296
Пе јић, Адам 299
Пе јић, Ма ној ло 54, 374
Пе јић, Ста на 300
Пе кић, Ми лан 289
Пе рак, Ми ка 315
Пе рак, Сто јан 315
Пе раћ, Са во 191

Пер дув 213
Пер шен, Мир ко 271, 508, 517, 597
Пе тар II Ка ра ђор ђе вић, краљ 93, 265, 

276, 336
Пет ко вић, То шо 304
Пе трак, Ни ки ца 461, 598
Пе тра но вић, Бран ко 21, 81, 275, 365, 597
Пе три њац, Љу бан 330
Пе три че вић, Мат ко 204
Пе тро вић 294
Пе тро вић, П. 354
Пе ћа нац, Ко ста Ми ло ва но вић 460
Пе че њак, Иво 331
Пи је вац, Или ја 298
Пи лин гер, Мар тин 322, 323, 324, 325, 

345
Пи ли по вић 342
Пи лић, Си мо 322
Пи ље гић, Или ја 224
Пин тар, Ало ис 210
Пи џу ла, Бо жо 309
Пи џу ла, Ми ло рад 309
Пје вац, Дра ган 298
Пје вац, Ђу ро 298, 346, 347
Пје вац, Љу ба 347
Пје вац, На да 347
Пје вац, Пе тар 298, 346, 347
Пје вац, Со фи ја 347
Пје шак 343
Пла тон, епи скоп 204, 212, 213, 507, 508
Пле ти ко са, Ан те 195
Пле ти ко са, Мар ко 195
Пле ти ко са, Ши мун 195
По ва, Ми лан 307
Под гор ник, Адолф 217
По ду на вац, Сте во 330
По јић, Ми лан 89, 98, 107, 220, 378, 384, 

510
По кра јац, Бог дан 299
По кра јац, Стан ко 136, 139
По ли мац, Ми лан 306
По ло јац, Ву јо 307
По ло јац, Ра де 307
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По па ра, Бо шко 358
По по вић 300
По по вић, Ан дра 32, 42, 78
По по вић, Бог дан 342
По по вић, Бран ко 353, 354
По по вић, Бу ди мир 53, 340, 342 
По по вић, Вељ ко 284
По по вић, Вла до 309
По по вић, Гли го 324
По по вић, Ђу ро 322, 344, 345
По по вић, Ка та 340
По по вић, Ко ста 324
По по вић, Ми лан 317
По по вић, Ми ле та 322, 345
По по вић, Ми лош 322, 340, 342
По по вић, Ми лош 344
По по вић, Ни ко ла 345
По по вић, Пе ро 148
По по вић, Пе ро 322
По по вић, Пе ро 345
По по вић, Ра де 322, 345
По по вић, Ра до 344
По по вић, Сто јан 345
По пов че вић, Ва со 310
По са ват, Ан тон 242
Пра у љац, Ни ко ла 320
Пра шо, Се јид М. 86
Пра шта ло, Или ја 317
Прен то вић, Ми лош 150
Пр ља га, Му јо 345
Пр ња то вић, Во ји слав М. 354, 516
Про дин, Ми љу ша 481
Про хић, Ха физ Ибра хим 85
Пр пић, Ка та ри на 289
Пр пић, Ма ти ја 289
Пр пић, Ол га 51, 289, 292
Прус, Иво 151
Прус, Слав ко 151
Прус, Сте во 151
Пр хлик, Иво 301
Пу дић 173, 286, 288
Пук, др Мир ко 298
Пу лић, Ми лан 299

Пу трић, Ју ре 305
Пу трић, То мо 151

Р
Ра влић, Сла вен 65
Ра да ко вић 136
Ра да но вић, Ми лан 20, 161, 162, 505, 595, 

597
Ра да со вић, Јо ван 342
Ра да со вић, Ми ло 342
Ра да со вић, Па вао 342
Ра де тић, Ми ло ван 312
Ра де тић, Пе ро 312
Ра дић, Ђу ро 136, 137, 144, 145
Ра дић, Јо во 322
Ра дић, Ми ко 311
Ра дић, Пе тар 322
Ра дић, Ра до слав 222
Ра ди ћа нин, Пе ра 304
Рад ман, Иван 217, 222
Ра до ва но вић, Ан ђа 297, 301
Ра до ва но вић, Во ји сла ва 601
Ра до ва но вић, Јо ван 298
Ра до ва но вић, Ка та 301
Ра до ва но вић, Мар та 301
Ра до ва но вић, Пе тар 297, 298
Ра до ва но вић, Сте во 295
Ра до је вић, Пе тар 480
Ра дој че вић, Жив ко 297
Ра дој че вић, Зор ка 297
Ра дој че вић, Мар ко 298
Ра дој чић, Јан ко 331
Ра дој чић, Ми ле на 515, 596
Ра до ше вић, Ми ћо 321
Ра до ше вић, Сте во 324
Ра ду ло вић, Да ни ца 328
Ра ду ло вић, Илин ка 328
Ра ду ло вић, Ја ња 328
Ра ду ло вић, Ми лан 327
Ра ду ло вић, Ми ха и ло 328
Ра ду ло вић, Ни ко ла 327, 328
Ра ђе но вић, Пе ро 312
Ра ја чић, Јо ван 49, 251
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Рај тхо фер (Re it ho fer) 475
Рајх 352
Рај шић, Лу ка 304
Рак, Осто ја 330
Ра ка рић, Кар ло 292
Ра ка рић, Ма ти ја 292
Ра кић, Мир ко 331
Ра кић, Па вле 330
Ра мић, Ђе мо 321
Ран ко вић, Ђур ђи ја 481
Рат ко вић, Аћим 310
Рат ко вић, Да не 304
Рат ко вић, Ни ко ла 304
Рат ко вић, Ра де 298, 300
Ра цић, Ду шан 190
Ра цић, Ђор ђе 190
Ра чић, Дра го слав 406, 464
Ра ше та, Ра де 320
Ра ши нац 289
Ра шко вић 278
Ра шко вић, Ду шан 339
Ра шко вић, Ђу ро 339
Ра шко вић, Ми лош 339
Ра шко вић, Стан ко 338
Ра шо вић 278
Ре бра ча, Бо шко 300
Ре бра ча, Ми ле 298
Ре бра ча, Се ка 300
Ре бра ча, Стан ко 297
Ре ба, Или ја 132
Рек сај зен, Ханс (Hans Re xe i sen) 46, 54, 

61, 135, 175, 201, 363, 365, 367, 369, 370, 
401, 494, 498

Ре лић, Пе ро 300
Рен кин, Карл 506
Ре пи ја, Ђу кан 321
Ре по вац, На сих 87
Ре са но вић, Адам 297
Ре су ло вић, Сал ко 311
Ре џић, Ен вер 366, 598
Ре џић, Ха физ Ибра хим 85
Ри бен троп, Јо а ким фон 19 
Ри гер (Riеger) 189

Ри сто вић, Ми лан Д., 15, 598, 601
Ри чак чић, Му ста фа 86
Ри џа но вић, Ха физ Ибра хим 84
Ро дић, Во ји слав 307
Ро дић, Дра ган 307
Ро дић, Ђу ро Ј. 80, 151, 174, 192, 248, 251, 

292, 348
Ро дић, Сте во 307
Ро жан ко вић, Јо сип 107, 108
Рој тер, др (dr Re u ter) 56, 57, 411, 412, 413, 

416, 418, 513, 545
Рок нић, Јо ка 149
Рок нић, Ни ко ла 303
Рок сан дић, Ђу ро 298, 594
Ро љић, Ђор ђе 314
Ро ма но, Ја ша 73, 376, 461, 598
Ро мић, Ми ле 325
Ром че вић, Бран ко 307
Ру пић, Ма те 89, 315, 429

С
Са бо, Сил ви ја (Sil vi ja Sza bo) 16, 66, 594
Са ва но вић, Дра ги ца 46, 190, 192
Са ва но вић, Во ји слав 190
Са ва но вић, Ни ко ла 190
Са ва но вић, Ста ни ца 190
Са вић, Бо жо 390
Са вић, Ран ко 136, 143
Са вић, Са во 190
Са вић, Стан ко 402
Сав ко вић, Ко ста 294
Са кра џи ја, Или ја 317, 318
Са кра џи ја, Ми лан 317
Са нич ки, Ђу ро 151
Сан ко вић, Ду шан 331
Сан ко вић, Миљ ко 331
Сан трач, Лу ка 321
Сан трач, Сав ка 321
Са ли ха гић, др Бе ха у дин 85
Са ли ха гић, Су леј ман Ага 105
Сал ма ши, Емил 48, 236
Сал ма ши, Ка ти (Kathy Salmaschу) 48, 

236
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Са мар џи ја, Ми лан 298
Са мар џи ја, Ми лош 298
Са мар џић, Цвет ко 190
Са мац, Са во 300
Са мац, Ста ка 300
Са ра па, Ла зо 299
Са ра че вић, Та јиб 84
Са сић, Ду шан 481
Са тро вић, Му ја 465
Се клић, Ше риф 311
Се ко лић, Пе тар 399
Се ли мо вић, Ах мед 87
Сем зо вић, Ђор ђе 321
Си гур 287
Си ки рић, Осман 87
Си ки рић, др Ша ћир 84
Си мић, Дра го 372
Си мић, Жи во јин 511, 598
Си мић, Пе ро 304
Си мић, Сте во 352
Си мић, То дор 399
Си мо вић, Пер са 310
Сјер чић, Су леј ман 119, 120
Ска ка, Аб ду лах 87
Ску кан, Иван 347
Ско пљак, Ка сим 86
Сли јеп че вић, Сто јан 297
Смо ља но вић 286
Со ка, Ах мед 86
Со ко ло вић, Алек са 309
Со ко ло вић, Осман 85
Со ко ло вић, Сал ко 373
Соф та, Иван 293, 294
Ско пљак, Ха физ Идриз 105
Со лак, Ав до Кец 219
Соф тић, Му ста фа 86
Спа со је вић, Си мо 294
Спа хо, др Мех мед 91, 387
Спа хо, Фе хим 91
Спо ле та, вој во да од 178
Ста љин, Јо сиф Ви са ри о но вич Џу га

шви ли 184, 218

Ста ни ше вић, Ва са 209
Стан ко вић, Ва со 224
Стан ко вић, Еми ли јан 364
Стан ко вић, Ра де 224
Ста пар, Мар ко 321
Ста пар, На да 321
Стел бен (Stölben) 59, 474, 476, 490
Сте па но вић, др 331
Сте пи нац, др Алој зи је, над би скуп 20, 

50, 262, 264
Сте фа но вић, Мла ден 24, 365, 416, 449, 

598
Сти ја чић, Ма ра 310
Сти ја чић, Обрен 309
Сти лић, Ан те 178
Сти пан чић, др Бран ко 331
Сти пан чић, Јо зо 316
Сти пан чић, То ми слав 316
Стје пан че вић, Сто јан 342
Сто ја но вић, Ђор ђе 294
Сто ја но вић, Љу бо 312
Сто ја но вић, Ми лан 372
Сто ја но вић, др Мла ден 221
Сто ја но вић, Па јо 372
Сто ја но вић (Пе леш), Пе тар 299
Сто ја но вић, Са ва 372
Сто ја но вић (Пе леш), Слав ко 299, 300
Сто ја но вић, Спа со је 372
Сто ји са вље вић, прав. све ште ник 219
Сто ји са вље вић, Или ја 190
Сто јић, Јан ко 298
Стој нић, Ве ли мир 218
Стој чић, Ђор ђе 190
Стој чић, Са во 190
Сто лић 224
Стра жи чић, Бран ко 354, 362
Стри жак, Мар ко 342
Стри жак, Ми лан 342
Сту па рић, Дар ко 30, 65, 179, 369, 598
Срин чић, Ђор ђе 311
Су бо тић, Ду шан, про то је рејста вро фор 

204, 210, 213
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Су вај џић, Ни ко ла 136, 144
Су дар, Га вро (Га јо) 136, 144
Су жње вић, Да ни ца 297, 302
Су жње вић, др Ђу ро 297
Су жње вић, Не бој ша 298
Су жње вић, Рат ко 298
Су жње вић, Си мо 297
Су жње вић, Сте во 300
Су зић, Ђу ро 324
Су леј ман Ве ли чан стве ни 367, 386
Су леј ма но вић, Исмет 87
Су љић, Ху се ин 321
Су нај ко, Ко ста 298
Су нај ко, Ни ко ла 298
Су ру нић 220
Су шић, Дер виш 71, 81, 91, 598

Т
Та ба ко вић, Ах мед 86
Та бор ски 79
Та дић 389, 391
Та дић, Бран ко 53, 340, 343
Та дић, др Гли ша 331
Та дић, Јо ван 342
Та дић, Ка та 340
Та дић, Ни ко ла 340
Та дић, Рат ко 390
Та јић, Слав ко 321
Та јић, Стан ко 321
Тајх ман, Лу двиг (Lud wig Te ic hmann) 

493
Та на ско вић, Ду шан 310
Тан да рић, Ле о полд 316
Та ра бар, Му нир 87
Та ра на, Са во 310
Тар бук, Иван 328
Тар бук, Је ли ца 328
Тар бук, Ми ља 328
Тар бук, Ни ко ла 328
Тар бук, Пе тар 327, 328
Та та ло вић 168
Та тек 196, 197
Та тић, Ва со 320

Та у бер, Ели 132, 598
Те па вац, Ста на 132, 151, 354, 362
Теп шић, Јо ван 306
Теп шић, Ни ко ла 307
Теп шић, Па вао 307
Теп шић, Ра де 307
Теп шић, Стан ко 306
Теп шић, Сте ван 307
Те слић, Је ле на 509
Те слић, Ми лан 508
Те слић, Ми ло рад 509
Те слић, Ми лош ст. 64, 508, 509, 510, 511, 

525, 543, 544
Те слић, Ми лош мл. 509
Те слић, Пе тар ст. 509
Те слић, Пе тар мл. 509
Те ша но вић, Ђор ђе 204
Те шић 389
Те шић, Или ја 284
Те шић, Јер ко 373
Те шић, Ра де 399
Ти љак, Ма те 68, 301
Ти мурЛенк 265, 384
Тин то 243
Тин тор, Ан ђа 323
Тин тор, Ду шан 322
Тин тор, Ми лош 322
Тин тор, Осто ја 322
Тин тор, Сто јан 322
Ти шма, Бран ко 342
Ти шма, Јо во 342
Ти шма, Ми лош 341, 342
Ти шма, Сте во 342
То дић, Дра го 317
То до ро вић, Бо шко 461
То до ро вић, Ицо 136, 144
То до ро вић, Ко ста 136, 140
То до ро вић, Ми лан 136, 137, 143
То до ро вић, Пе ро 373
То до ро вић, Пе тар 224
То ма ше вић, Јо во 330
То ма ше вић, Јо зо 461, 598 
То мић 213, 221
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То мић 389
То мић, Ан то ни је 341, 342
То мић, Бран ко 136, 144
То мић, Ди ко 354
То мић, Дми тар 341
То мић, Дра го мир 298, 300
То мић, Ду шан 298, 300
То мић, Јо ван 341
То мић, Мар ко 390
То мић, Мла ден 286
То мић, Ни ко ла 342
То мић, Пе тар 342
То мић, Си мо 342
То мић, Сто јан 341, 342
Том пић, Га бри је ла 302
Том ше, Вол фганг (Wol fgang Tom še) 316
Тон тић, Ми лан 317
Тон тић, Сте ван 317
То пић, Но вак 312
То плак, Дра ган 331
То ро ма но вић, Или ја 399
То ро ма но вић, Јо во 399
То ро ма но вић, Ми ко 399
То сић, Ико 399
Тра вар, Ред 190
Тра љић, Му ха мед 86
Тр бо је вић, Ми ћо 338
Тре би њац, Ха физ Ибра хим 85
Три вун чић, Ва си ца 291
Триф ко вић, Бо жо 352
Триф ко вић, Ми лен ко 352
Тр ку ља 333
Тр ку ља, Ми ле 342
Тр ку ља, Пе тар 342
Тр ку ља, Си мо 342
Тр ку ља, Стан ко 342
Тр ни нић, рођ. Ча вић, Де сан ка 170
Тр ни нићШе вић, На да 46, 169, 170, 174
Тр ни нић, Слав ко 170
Ту бић, Мар ко 132
Ту злић, Ах мед 85
Ту лић, Мех мед Ха зим 85
Ту мић, Ни ко ла 320
Ту па ња нин, Ан ђа 310

Тур ко вић, др Ка сим 84
Тур нер, др Ха ралд 17, 31, 44, 58, 75, 127, 

129, 133, 435, 436, 505, 506
Ту фо, Ах мед 87
Ту ше вљак, Слав ко 358
Ту ше вља ко вић, Ра де 378

Ћ
Ћа тић, Са лим 85
Ће лап 299
Ће лап, Ни ко ла 303
Ће лап, Пе ро 300
Ће ран, Јо ван 324
Ће ран, Ми ле 324
Ће ран, Мар ко 322
Ће ран, Ми ла дин 299
Ћи рић, Ми лан 324
Ћир ко вић, Си мо Ц. 146, 193, 200, 401, 

416, 598
Ћо ја но вић, Вид 344
Ћо ја но вић, Гој ко 344
Ћо ја но вић, Гру ја 344
Ћо ја но вић, Или ја 344
Ћо ја но вић, Ми лош 344
Ћо ја но вић, Пе ро 344
Ћо ја но вић, Сто јан 344
Ћор да, Стан ко 338
Ћо рић, Љу бан 331
Ћо рић, Ми лан 330
Ћо рић, Ми лош 331
Ћо рић, Ни ко ла 331
Ћор ко вић, Пе ро 300
Ћу ка лац, Ђу ри ца 289
Ћу ко вић, Ри сто 240, 375, 377
Ћу ли брк, Ду шан  321
Ћу ли брк, Ми ла дин 321
Ћу ли брк, Ми лан 321
Ћу ли брк, Мир ко 321
Ћу му, Иви ца 295
Ћу рић, Бла го је 309
Ћу рић, Ђор ђе 309
Ћу рић, Ни ко 316
Ћур чи ја, Ни ко ла 213
Ћу ћуз, Ни ко ла 315
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У
Угри ца 136, 143
Ужи ча нин, Ха сан О. 87
Узе лац, Ни ко ла, ст. 299
Узе лац, Ни ко ла мл. 299
Уру мо вић, Ко ста 314
Усу мо вић, Сал ко 319
Утје ши но вић, Јо во 135, 143

Ф
Фа бац 302
Фа злић, Ха физ Ха сиб 84
Фај не, др Гер харт (dr Ger hardt Fe i ne) 193
Фелд ба у ер 351, 352
Фен дић, Ха сан 406
Фе ренц, Ја коб 49, 252
Фе ренц, То не 15, 16, 19, 20, 598
Фер стер, Хел мут (Hel muth Förster) 17
Фер та, Осман 87
Фи да хић, Му ха мед бег 87
Фи ли по вић, Јо си ца 191
Фи ли по вић, Ми ле 191
Фи ли по вић, Ми ро слав фра То ми слав 

195, 197, 205, 225
Фи ли по вић, Не дим 85
Фи ли по вић, Омер 191
Фил ко вић 287
Фин дрик 296
Фи ста нић, Иван 311
Флесл (Flessl) 475
Фо гел, Ми лан 601
Фон Рин те лен 19
Форт нер, Јо хан (Jo hann Fort ner) 89
Фо ча, Са лих 86
Фо чак, Аб ду лах 85
Фо чак, Му ха мед 85
Фо чо, Ед хем 86
Фран це тић, Ју ре 28, 29, 58, 60, 376, 422, 

442, 447, 451, 455, 465, 485, 490
Фреј зер, Џејмс Џ., 511, 598
Фри дрих, Адам (Adam Fri e drich) 124
Фриц, Ју ли је (Ju li je, Fritz) 378
Фукс (Fuchs) 477

Х
Ха бул, Хил ми ја 311
Хај дин, Ви тез 339
Хај дин, Гли шо 339
Хај дин, Ми лош 338
Хај дин, Ни ко ла 339
Хај дин, Ни ко ла (Ца пан) 339
Хај дин, Нин ко 339
Хај дрих, Рај нхард (Re in hard Heуdrich) 

28
Хајн рих, др Ал фред (dr Al fred He in rich) 

57, 59, 156, 245, 429, 430, 468, 495
Ха лер, Сто јан 298
Ха мер, др (dr Ham mer) 411, 412, 413
Ха них, Јо сип 300, 301
Ханф 443, 445, 446
Хан чек, Фе рик 295
Хан џић, Ха физ Акиф 85
Хас, Иви ца 295
Ха сон, Бу гар 353
Ха упт 301
Ха џи бај рић, Феј зу лах 85
Ха џи е фен дић, Му ха мед 30, 33, 35, 54, 

55, 270, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 
372, 373, 381, 382, 387, 389, 399, 423, 
424, 426, 427, 444, 479, 488, 489, 512

Ха џи ја хић, Ха физ Џе ма лу дин 85
Ха џић, Ед хем ефен ди 102
Ха џић, Ха џи Мех мед, 84, 91
Ха џи ха са но вић, Узе ир 86
Ха џи ша ба но вић, Асим 86
Хе гер, Карл 50, 271, 272, 517
Хе де мо вић, Ибро 402
Хелм, Ханс 16, 57, 60, 156, 421, 426, 478, 

479, 492 
Хер ље вић, Ал бин 369
Хер ље вић, Фра њо 369
Хер че ка 494, 497
Хер че ка, Ан то ниа 495, 497
Хер че ка, Ги се ла 495, 497
Хер че ка, Здрав ко 495, 497
Хер че ка, Јан ко 495, 497
Хер че ка, Си до ниа 495, 497
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Хе ћи мо вић, Вла ди мир 73
Хеф нер, Ар тур (Art hur Höffner) 16, 42, 

44, 90, 97, 134
Хиб нер 74
Хил гру бер, Ан дре ас (An dre as Hil lgru

ber) 24, 598
Хи лер (Hil ler) 475
Хи млер, Хајн рих (He in rich Him mler) 

28, 57, 421, 422
Хи нић, Ни ко ла 136, 142
Хи тлер, Адолф 15, 18, 19, 24, 63, 183, 185, 

193, 366, 466, 481, 482, 594, 598
Хор ват 294
Хо ри, Ла ди сла ус 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 

28, 29, 598 
Хоф ман (Hof fmann) 198
Хо џић, Му јо 377
Христ 470, 473
Ху рем, Ра сим 369, 598
Ху шо 294

Ц
Ца мић, Нов ка 481
Ца ре вић 299
Ца ре вић, Не над 299
Ца рић, Дми тар 299
Ца рић, Јо сиф 299
Цве ти но вић (Цве та но вић), Спа со је 377
Цвет ко вић, Дра ги ша 424, 427
Цвет ко вић, Ср ђан 32, 598
Цвет нић, Ђу ро 331
Це ба ло, др 132
Це рић, Су леј ман 191
Цер јан, Јо сип 319
Це ров ски, Бо жи дар 68, 338, 339, 340
Ци га но вић, Ми ле 324
Ци га но вић, Пе ро 324
Цим ба ро, До ме ник 335, 340
Цим ба ро, Ја коб 335, 340
Цо ли, Ко ра до (Cor ra do Zo li) 48, 231, 235
Цо лић, Ми лић 494, 495, 496, 497
Цо лић, Мла ден ко 97, 598
Цр вен ко вић, др Фи лип 509

Цре вар, Дра ган 299
Цре вар, Ду шан 306
Цре вар, Пе ро 306
Цре вар, Ра де 300
Цре вар, Си мо 307
Црн ко вић, Ми ле 339
Црн ко вић, Па вле 339
Цр но го рац, Ду шан 312

Ч
Ча бак, Сто јан 358
Ча ба но вић, Ха зим 86
Ча вић, Ран ко 298
Ча вић, Слав ко 298
Ча вић, Та на си је 298
Ча дор џић, Ибра хим 84
Ча лић, Ду шан 248
Ча лић, Ђор ђе 49, 246, 248 
Ча нак, Дра го 312
Ча нак, Ми ле 312
Ча пљић, Ра гиб 179, 369
Ча рет, др Ра фа ел 315
Ча у ше вић, Ке мал 86
Ча у ше вић, Ха лид 86
Чеј ва ни ја, Ед хем 85
Че кр ли ја, Ми ли вој 190
Че ли ко вић 334
Чен гић, Ју суф 86
Чер мо вић, Мех мед Али 84
Чи дић, Ан дри ја 305, 308
Чи ча, Ми лош 332
Чо вић, Ан ки ца 170, 173
Чо ла ко вић, Јо цо 353, 354, 364, 516, 
Чо ла ко вић, Ро до љуб 23, 25, 460, 599
Чо ла ко вић, Са во 364, 515
Чо ла ко вић, Дра го Ха џи 515, 516, 599
Чо рак, Вла до 319
Чо рак, Лу ка 319
Чо рак Мар ко 319
Чо рак, Ми ле 319
Чу по вић, Ми ха и ло 467
Чуч ко вић, Ми лан 310
Чуч ко вић, Фи лип 310
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Џ
Џа ку ла, Ми лош 298
Џа ку ла, Пе ро 298
Џе лић 204, 206, 213, 221
Џин гисКан  266, 384
Џи нић, др Асим Бег 105
Џи нић, Ха лид Бег 105
Џи нић, Ха сан Бег 105
Џи но, Са лим 85
Џу вић, Го спа ва 49, 253, 254
Џу вић, Ђор ђо 253
Џу вић, Жив ко 255
Џу вић, Зор ка 253
Џу вић, Јо во 49, 255, 256
Џу вић, Ми хај ло 253

Ш
Ша ба но вић, Феј зу лах Ха џи 86
Ша ин, Ах мет 345
Шај ност (Sche i nost) 124
Ша кић, Лу ка 136, 139
Ша ран, Ха ки ја 311
Ша рић, Иван 68
Ша рић, Му ха мед 311
Ша рић, То мо 343
Ша хи на гић, Мех мед 86
Ша ша, Пе ро 324
Ше лен берг, Вал тер (Wal ter Sche len berg) 

496
Шенк 296
Ше о вић, Сте во 299, 300
Ше пељ, Ма не 136, 137, 139, 140
Ше ре мет, Асим 86
Ше стић, Ђу ра 328
Ше фер (Schäfer) 477
Ше фер, др Ема ну ел (dr Ema nuel Schäfer) 

32, 33, 57, 58, 60, 421, 423, 425, 426, 
428, 429, 433, 453, 457,478, 493, 494, 
497

Ши ка ра 355
Шилд (Schild) 475
Ши мић, Фра њо 378
Шин ко, Ер вин 217, 599

Ши прак, Дра гу тин 335, 340
Ши шко вић 310
Шка ра, Јул ка 45, 146, 148, 151 
Шка ра, Мар ко 304
Шка ра, Ми лан 304 
Шка ра, Ни ко ла 148, 303 
Шка ра, Пе ро 304
Шка ра, Стан ко 148, 303 
Шка рић, Еви ца 300
Шка рић, Ми лош 300
Шко рић, Алек са 320
Шко рић, Мир ко 320
Шко ро, Јеф то 310
Шкун дрић, Или ја 150, 304
Шле зин гер, др Ми ро слав (dr Mi ro slav 

Schle sin ger) 73
Шљи вић, Мо јан 342
Шма јер (Schmeyer) 477
Шнај дер (Schne i der) 475
Шнеф (Schnepf) 124
Шо љић, Или ја 342
Шо љић, Пе тар 342
Шо тра, Ми лан 357
Шпи лер, Хер ман 361
Шпрајц, Ан тон 307, 308
Шре тер, Хајнц (He inz Schröter) 47, 202
Шта длер (Sta dler) 475
Ште ко вић, Пе ро 299
Ште фа нац, Ни ко ла 347
Ште фан чић, Дра ган 297
Штр бац, Ми ле та 318
Шу гић, Па јо 331
Шту ла, Ва со 300
Шту ла, Ђу ро 300
Шту лић, Јо во 136, 142
Шу ба лић, Стје пан 301
Шу бић 287
Шур лан, Зор ка 80
Шу шњар, Ла зар 136, 139
Шу шњар, Сто јан 300

Ре ги стар са ста ви ла
Дра ги ца Ко ља нин
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Из во ри и ли те ра ту ра

Из во ри
Ар хив Вој во ди не (скра ће но: АВ), Ф. 562, Лич ни фонд Слав ка Оди ћа (1915–

2006), 1909–1983, До си је За по вед ни ка по ли ци је без бед но сти и Слу жбе 
без бед но сти у Бе о гра ду о уста шким зло чи ни ма (1941–1942) – ар хив
ска је ди ни ца 3.1.1.2. 

Вој ни ар хив, фонд НДХ, к312, фасц.57, д17.
Ар хив Ср би је (скра ће но: АС), фонд Ко ме са ри јат за из бе гли це (Г2), фасц. 

11.
Ар хив Ју го сла ви је (скра ће но: АЈ), фонд Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње 

зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча (Ф. 110), фасц. 829. 
Исто риј ски ар хив Бе о гра да (скра ће но: ИАБ), УГБ СП IV287, к. 557/X. 

Ли те ра ту ра
An to nić, Zdrav ko, Usta nak u is toč noj i cen tral noj Bo sni 1941, Tu zla: Uni ver zal, 

1983.
Ара ли ца, Ђу ро, Уста шки по ко љи Ср ба у глин ској цр кви, дру го из да ње, 

Бе о град: Му зеј жр та ва ге но ци да, 2011.
Ba rić, Ni ki ca, Us tr oj kop ne ne voj ske do mo bran stva Ne za vi sne dr ža ve Hr vat ske 

1941.–1945, Za greb: Hr vat ski in sti tut za po vi jest, 2003.
Berg holz, Max, Na si lje kao ge ne ra tiv na si la. Iden ti tet, na ci o na li zam i sje ća nje u 

jed noj bal kan skoj za jed ni ci, s en gle skog pre ve la Senada Kre so, Sa ra je vo – 
Za greb: Bybo ok, 2018. 

Bo ban, Lju bo, Hr vat ska u ar hi vi ma Iz bje glič ke vla de, Za greb: Glo bus, 1986.
Bo ban, Lju bo, Hr vat ska u di plo mat skim iz veš ta ji ma Iz bje glič ke vla de 1941–1943, 

knj. I, Za greb: Glo bus, 1988.
Бо жо вић, Бра ни слав, Бе о град под ко ме сар ском упра вом 1941. го ди не, Бе о

град: Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, 1998.
Bor ko vić, Mi lan, Kon tra re vo lu ci ja u Sr bi ji. Kvi slin ška upra va 1941–1944. Knji ga 

pr va (1941–1942), Be o grad: Slo bo da, 1979.
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Bu la jić, Mi lan, Mi si ja Va ti ka na u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj. ’Po li ti ka Ste pi nac’ 
raz bi ja nja ju go slo ven ske dr ža ve i po ka to li ča va nja pra vo slav nih Sr ba po 
ci je nu ge no ci da; stva ra nje Ci vi tas Dei – An te mu ra le Chri sti a ni ta tis, knj. II, 
Be o grad: Po li ti ka, 1992. 

Бур саћ, Алек сан дар, „Увод”, у: Гу до вац 1941. Пут зло чи на, Не бој ша Ку зма
но вић (прир.), Но ви Сад: Ар хив Вој во ди не; За греб: Срп ско на род но 
ви је ће, Ар хив Ср ба у Хр ват ској, 2019.

Va si lje vić, Zo ran, Sa bir ni lo gor Đa ko vo, Sla von ski Brod: Cen tar za po vi jest Sla
vo ni je i Ba ra nje, Spo menрo druč je Ja se no vac, 1988.

Ве чан по мен: Ја се но вац, ме сто на то пље но кр вљу не ви них, Спо ме ни ца 
по во дом пе де се те го ди шњи це ве ли ко му че нич ког Ја се нов ца и сед ме 
го ди шњи це осве ће ња по но во из гра ђе не цр кве Ро ђе ња Св. Јо ва на Кр сти
те ља Спо мен хра ма у Ја се нов цу, Бе о град: Све ти ар хи је реј ски си нод 
Срп ске пра во слав не цр кве, 1990.

Ву ја си но вић, Бран ко, Ви шњић, Че до мир, Гли на 13. ма ја 1941. У по во ду 70. 
го ди шњи це уста шког зло чи на. Ђу ро Рок сан дић, Спи сак жр та ва фа
ши стич ког те ро ра го ди не 1941. ко та ра Гли на, За греб: Срп ско кул
тур но дру штво Про свје та, 2011.

Glez fon Hor ste nau, Ed mund, Iz me đu Hi tle ra i Pa ve li ća (Me mo a ri kon tro verz nog 
ge ne ra la), pre veo s ne mač kog N. Živ ko vić, Be o grad: No lit, 2007.

Gold stein, Ivo, Gold stein, Slav ko, Ho lo ka ust u Za gre bu, Za greb: Ži dov ska op ćina 
Za greb, No vi Li ber, 2001.

Gold stein, Ivo, Ja se no vac, No vi Sad: Aka dem ska knji ga, 2019.
Гу до вац 1941. Пут зло чи на, Не бој ша Ку зма но вић (прир.), Но ви Сад: Ар хив 

Вој во ди не; За греб: Срп ско на род но ви је ће, Ар хив Ср ба у Хр ват ској, 
2019.

Ди ми три је вић, Бо јан, Вој ска Не ди ће ве Ср би је. Ору жа не сна ге Срп ске вла де 
1941–1945, Бе о град: Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, 2011.

Dimitrijević, Bojan, Us taš ka voj ska Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske 1941–1945, Beo
grad: In sti tut za sa vre me nu isto ri ju, 2016.

Dnev nik Di a ne Bu di sa vlje vić 1941–1945, Sil vi ja Sza bo (prir.), Za greb: Hr vat ski 
dr žav ni ar hiv Ja se no vac: Jav na usta no va Spo menpod ruč je, 2003.

Dra ku lić, Pe tar, Ko rak do smr ti, Za greb: Srp sko na rod no vi je će, 2014.
Ђу ка но вић, Пе ро, Уста нак на Дри ни: за пи си Пе ре Ђу ка но ви ћа, Здрав ко 

Ан то нић (прир.), Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бал
ка но ло шки ин сти тут, 1994.

Đu re tić, Ve se lin, Sa ve zni ci i ju go slo ven ska rat na dra ma. Iz me đu na ci o nal nih i 
ide o loš kih iza zo va, knji ga I, Be o grad: Srp ska aka de mi ja na u ka i umet no sti, 
Bal ka no loš ki in sti tut, 1985.

Усташка зверства



621

Из во ри и ли те ра ту ра

Ђу рић Ми ши на, Вељ ко, „Че му ис кри вља ва ње исти не у ле ген да ма фо то
гра фи ја”, Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, 12–1, Му зеј жр та ва 
ге но ци да, Бе о град –Кра гу је вац 2020.

En ci klo pe di ja ži vih re li gi ja, Kit Krim (gl. ur.), Be o grad: No lit 1990.
За те за ло, Ђу ро, Ја дов но. Ком плекс уста шких ло го ра 1941, књ. 1, Бе о град: 

Му зеј жр та ва ге но ци да, 2007.
Zlo či ni na ju go slo ven skim pro sto ri ma u Pr vom i Dru gom svet skom ra tu. Zbor nik 

do ku me na ta. Tom I, Zlo či ni Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske 1941.–1945, Slav ko 
Vuk če vić (odg. ur.), Be o grad: Voj no i sto rij ski in sti tut, 1993.

Зло чи ни ’Цр не ле ги је’ 1942–43. го ди не у ис точ ној Бо сни. Збор ник ра до ва, 
Вељ ко Ђу рић Ми ши на (ур.), Ске ла ни: Јав на уста но ва Ар хе о ло шки 
му зеј „Рим ски му ни ци пи ум”; Бе о град: Му зеј жр та ва ге но ци да, 2016.

Zbor nik do ku me na ta i po da ta ka o Na rod no o slo bo di lač kom ra tu na ro da Ju go
sla vi je, tom XII, Do ku men ti Ne mač kog raj ha, knji ga 1, Be o grad: Voj no
izda vač ki za vod, 1973; knji ga 2, Be o grad: Voj no i sto rij ski in sti tut, 1976.

Zbor nik do ku me na ta i po da ta ka o na rod no o slo bo di lač kom ra tu na ro da Ju go sla
vi je, tom XIV, knji ga 1, Do ku men ti čet nič kog po kre ta Dra že Mi ha i lo vi ća 
1941–1942, Be o grad: Voj no i sto rij ski in sti tut, 1981.

Zo rić, Mi lan N., Dr var u ustan ku 1941, Be o grad: Slo bo da, 1984.
Ja ni ći je vić, Jo van, U zna ku Mo lo ha. An tro po loš ki ogled o žr tvo va nju, Be o grad: 

Va jat, 1986.
Je lićBu tić, Fi kre ta, Us ta še i Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska 1941–1945, Za greb: 

SN Li ber, Škol ska knji ga, 1978.
Ka zi mi ro vić, Va sa, NDH u sve tlu ne mač kih do ku me na ta i dnev ni ka Gle za fon 

Hor ste nau 1941–1944, Be o grad: No va knji ga, Na rod na knji ga, 1987.
Ko lja nin, Mi lan, Ne mač ki lo gor na Be o grad skom saj miš tu 1941–1944, Be o grad: 

In sti tut za sa vre me nu isto ri ju, 1992.
Ko lja nin, Mi lan, „Rat ni zlo či ni u Ju go sla vi ji u Dru gom svet skom ra tu. Pro blem 

utvr đi va nja”, Isto ri ja 20. ve ka, 2, 1998.
Ko lja nin, Mi lan, „Sr bi ja u ne mač kom ’no vom po ret ku’ 1941–1942”, Isto ri ja 20. 

ve ka, 1, 2011.
Ko lja nin, Mi lan, “The Ro le of Con cen tra tion Camps in the Po li ci es of the In de

pen dent Sta te of Cro a tia (NDH) 1n 1941”, Balсanica, XLVI, Bel gra de 2015.
Ko lja nin, Mi lan, „Pre ve ra va nje Sr ba u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj”, у: Po ka

to li ča va nje Sr ba u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj, Zbor nik ra do va, Mi lan 
Ra da no vić (ur.), Za greb: Srp sko na rod no vi je će, 2019.

Ko rać, Du šan, Kor dun i Ba ni ja u Na rod no o slo bo di lač koj bor bi i so ci ja li stič koj 
re vo lu ci ji, Za greb: Škol ska knji ga, 1986.

Ko va čić, Da vor, Redar  stve nooba vješ taj ni su stav Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske 
od 1941. do 1945. go di ne, Za greb: Hr vat ski in sti tut za po vi jest, 2009.



622

Kri zman, Bog dan, Us ta še i Tre ći Re ich, knj. I–II, Za greb: Glo bus, 1983.
Lo gor Ba nji ca. Lo go ra ši. Knji ge za to če ni ka Kon cen tra ci o nog lo go ra Be o grad –Ba njica 

(1941–1944), tom 2, Evi ca Mic ko vić, Mi le na Ra do j čić (prir.), Be o grad: Isto
rij ski ar hiv Be o gra da, 2009.

Кр шља нин, Ни на, „Прав ни ре жим не по крет но сти у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској”, у: Прав ни по ре дак Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, Бо рис Бе
го вић, Зо ран С. Мир ко вић (прир.), Бе о град: Уни вер зи тет у Бе о гра ду  
– Прав ни фа кул тет, 2017.

Ло пи чић, Ђор ђе, Не мач ки рат ни зло чи ни 1941–1945. Пре су де ју го сло вен ских 
вој них су до ва, Бе о град: Му зеј жр та ва ге но ци да, 2009.

Лу ка јић, Ла зар, Фра три и уста ше ко љу. Зло чи ни и све до ци. По кољ Ср ба у 
се ли ма код Ба ње Лу ке Дра ку ли ћу, Шар гов цу и Мо ти ка ма 7. фе бру а ра 
и Пи ска ви ци и Ивањ ској 5. и 12. фе бру а ра 1942. го ди не, Бе о град: Фонд 
за ис тра жи ва ње ге но ци да, 2005.

Lu kač, Du šan, Usta nak u Bo san skoj Kra ji ni, Be o grad: Voj no i zda vač ki za vod, 1967.
Lu kač, Du šan, Ba nja Lu ka i oko li ca u ra tu i re vo lu ci ji 1941–1945, Ba nja Lu ka: 

SUB NOR Ba nja Lu ka, 1968.
Lu kić, Dra go je, Bi li su sa mo de ca: Ja se no vac – grob ni ca 19.432 de voj či ce i de ča ka, 

knj. 2, Lak ta ši: Gra fo Mark; Be o grad: Mu zej žr ta va ge no ci da, 2000.
Ma no šek, Val ter, Ho lo ka ust u Sr bi ji. Voj na oku pa ci o na po li ti ka i uniš ta va nje 

Je vre ja 1941–1942, Be o grad: Slu žbe ni list SRJ, Dra slar part ner, 2007.
Ма сти ло вић, Дра га, „Ау стро у гар ска по ли ти ка пре ма Ср би ма у Бо сни и 

Хер це го ви ни 1914. го ди не”, Лек си кон Пр вог свет ског ра та у Ср би ји, 
Бе о град: Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Дру штво исто ри ча ра Срби
је „Сто јан Но ва ко вић”, 2015.

Mat ko vić, Hr vo je, „Bo san skoher ce go vač ki mu sli ma ni u pro gra mu us taš ke 
emi gra ci je i NDH”, Ča so pis za su vre me nu po vi jest, 3, 2006. 

Mi le tić, An tun, „O sa rad nji ko man dan ta čet nič kih od re da is toč ne Bo sne Je zdi
mi ra Dan gi ća sa Nem ci ma”, Voj no i sto rij ski gla snik, 2, 1972. 

Mi le tić, An tun, “The Volk sde utschers of Bo snia, Sla vo nia and Srem re gi ons in 
the strug gle aga inst the Pe o ple’s Li be ra tion Mo ve ment (1941–1945)”, у: 
The Third Re ich and Yugo sla via 1933–1945, Bel gra de: The In sti tu te for 
Con tem po rary Hi story, 1977.

Mi le tić, An tun, Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac 1941–1945. Do ku men ta, knji ga 1, 
Be o grad, Ja se no vac: Na rod na knji ga, Spo menpod ruč je Ja se no vac, 1986.

Mi le tić, An tun, Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac 1941–1945. Do ku men ta, knji ga III, 
Be o grad: Na rod na knji ga; Ja se no vac: Spo menpod ruč je Ja se no vac, 1987.

Mi lo še vić, Slo bo dan D., Iz be gli ce i pre se lje ni ci na te ri to ri ji oku pi ra ne Ju go sla vi je 
1941–1945. go di ne, Be o grad: Na rod na knji ga, In sti tut za sa vre me nu isto
ri ju, 1981.

Усташка зверства



623

Мир ко вић, Јо ван, Зло чи ни над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. 
Фо то мо но гра фи ја, Бе о град: Свет књи ге; Му зеј жр та ва ге но ци да, 2014. 

Мир ко вић, Јо ван, Стра да ње Срп ске пра во слав не цр кве у Не за ви сној Држа
ви Хр ват ској. Фо то мо но гра фи ја, Бе о град: Свет књи ге, 2016.

Mi haj lo vić, Mi la, Ju go sla vi ja april 1941. – sep tem bar 1943. Ita li jan ski iz vo ri: 
Do ku men ti o ma sa kru Sr ba u Dal ma ci ji, Li ci i Knin skoj Kra ji ni, Be o grad: 
Udru že nje srp skih iz da va ča, 2012.

Ми хај ло вић, Ми ла, „Фо то гра фи ја: до ку мент из вор и све док исто ри је”, 
Ар хив, ча со пис Ар хи ва Ју го сла ви је, 1–2, 2015.

Muj be go vić, Ve ra, Tu zla mo je mla do sti, dru ga knji ga, Be o grad, 2015.
Ne mač ka oba veš taj na slu žba, knji ga V: Ne mač ka oba veš taj na slu žba u oku pi ra noj 

Ju go sla vi ji, Us taš ka NDH, Be o grad: Dr žav ni se kre ta ri jat za unu traš nje 
po slo ve FNRJ, Upra va dr žav ne bez bed no sti, 1958.

Ne mač ka oba veš taj na slu žba, knji ga IV: Ne mač ka oba veš taj na slu žba u oku pi
ra noj Ju go sla vi ji, Sr bi ja, Ma ke do ni ja, Cr na Go ra, Be o grad: Dr žav ni se kre
ta ri jat za unu traš nje po slo ve FNRJ, Upra va dr žav ne bez bed no sti – Be o grad, 
1959.

Ни ко лић, Ко ста, Исто ри ја Рав но гор ског по кре та 1941–1945, књи га 2, Бео
град: Срп ска реч, 1999.

Ни ко лић, Ко ста, Ита ли јан ска вој ска и чет ни ци у Дру гом свет ском ра ту 
у Ју го сла ви ји 1941–1943, Бе о град: Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, 2009.

Ob ho đaš, Amir, Wer has, Ma rio, Di mi tri je vić, Bo jan, De spot, Zvo ni mir, Us taš ka 
voj ni ca. Oru ža na si la Us taš kog po kre ta u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj 
1941.–1945 (pr va knji ga, tra vanj 1941. – ru jan 1943), Za greb: In fi ni tus, 2013.

Осто јић, Пре драг В., Уста шки зло чин у Ста ром Бро ду код Ви ше гра да 1942: 
у свје тлу ње мач ких до ку ме на та, Бе о град: Свет књи ге, 2019.

Per šen, Mir ko, Us taš ki lo go ri, Za greb: Glo bus, 1990.
Pe tra no vić, Bran ko, Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu 1939–1945, Be o grad: Voj

no i zda vač ki i no vin ski cen tar, 1992.
Пе тра но вић, Бран ко, Стра те ги ја Дра же Ми ха и ло ви ћа 1941–1945, Бе о град: 

Цен тар за са вре ме ну исто ри ју Ју го и сточ не Евро пе, От кро ве ње, 2000.
Pe tra no vić, Bran ko, Ze če vić, Mom či lo, Ju go slo ven ski fe de ra li zam. Ide je i stvar

nost. Te mat ska zbir ka do ku me na ta, pr vi tom, 1914–1943, Be o grad: Pro sve ta, 
1987.

Ра да но вић, Ми лан, „Ма са кр у Гу дов цу”, у: Гу до вац 1941. Пут зло чи на, Н. 
Ку зма но вић (прир.), Но ви Сад: Ар хив Вој во ди не; За греб: Срп ско 
на род но ви је ће, Ар хив Ср ба у Хр ват ској, 2019.

Ra da no vić, Mi lan, Sla vo ni jo, tri put si go ri la...; Ko tar Po drav ska Sla ti na u Dru gom 
svet skom ra tu 1941–1945, Za greb: Srp sko na rod no vi je će, 2019.

Из во ри и ли те ра ту ра



624

Re džić, En ver, Mu sli man sko au to no maš tvo i 13. SS di vi zi ja. Au to no mi ja Bo sne 
i Her ce go vi ne i Hi tle rov Tre ći Rajh, Sa ra je vo: Svje tlost, 1987.

Ri sto vić, Mi lan D., Ne mač ki ’no vi po re dak’ i ju go i stoč na Evro pa 1940/41–1944/45. 
Pla no vi o bu duć no sti i prak sa, Be o grad: Voj no i zda vač ki i no vin ski cen tar, 
1991.

Ro ma no, Ja ša, Je vre ji Ju go sla vi je 1941–1945. Žr tve ge no ci da i uče sni ci NOR, 
Be o grad: Sa vez je vrej skih opšti na Ju go sla vi je, 1980.

Se ća nja Je vre ja na lo gor Ja se no vac, Be o grad: Sa vez je vrej skih opšti na Ju go sla
vi je, 1972.

Staatsmänner und Di plo ma ten bei Hi tler. Ver tra u lic he Auf ze ic hnun gen übe r 
Un ter re dun gen mit Ver tre tern des Au slands 1931–1941, A. Hil lgru ber (ur.), 
Frank furt am Main: Bernard und Graefe Verlag, 1967.

Сте фа но вић, Мла ден, Збор Ди ми три ја Љо ти ћа 1934–1945, Бе о град: На
род на књи га, 1984. 

Su šić, Der viš, Pa rer gon (Bi lješ ke uz ro man o Ta lu), Sa ra je vo: Oslo bo đe nje, 1980.
Ta u ber, Eli, Ho lo ka ust u Bo sni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo: In sti tut za is tra ži va nje 

zlo či na pro tiv čo vječ no sti i me đu na rod nog pra va, 2014. 
Ti to, Јo sip Broz, Sa bra na dje la, tom 9, Be o grad: IC Ko mu nist, BIGZ, Na pri jed, 

1981.
Tko je tko u NDH. Hr vat ska 1941.–1945, Dar ko Stu pa rić (gl. ur.), Za greb: Mi ner va, 

1997.
To ma še vić, Jo zo, Čet ni ci u Dru gom svjet skom ra tu 1941–1945, pre veo s en gle skog 

Ni ki ca Pe trak, Za greb: Glo bus, 1979. 
Тр ни нићШе вић, На да, У уста шким ло го ри ма, Но ви Сад, Пе тро ва ра дин: 

Ал фа граф, 2004.
Ћир ко вић, Си мо Ц., Ко је ко у Не ди ће вој Ср би ји 1941–1944. Лек си кон лич

но сти. Сли ка јед не за бра ње не епо хе, Бе о град: Про све та, ИПС, 2009.
Fe renc, To ne, Na ci stič ka po li ti ka de na ci o na li za ci je u Slo ve ni ji u go di na ma od 

1941 do 1945, Lju blja na –Be o grad 1979.
Frej zer, Džejms Dž., Zlat na gra na. Pro u ča va nje ma gi je i re li gi je, knji ga 2, pre veo 

s en gle skog Ži vo jin V. Si mić, Be o grad: Be o grad ski iz da vač kogra fič ki 
za vod, 1977.

Хо ри, Ла ди сла ус, Бро сцат, Мар тин, Уста шка др жа ва Хр ват ска 1941–1945. 
(превeо с не мач ког Алек сан дар Ђ. Ар се ни је вић; 1. из да ње: Stut tgart 
1964), Бе о град: DBR Pu blis hing, 1994. 

Hu rem, Ra sim, Kri za na rod no o slo bo di lač kog po kre ta u Bo sni i Her ce go vi ni kra jem 
1941. i po čet kom 1942. go di ne, Sa ra je vo: Svje tlost, 1972.

Co lić, Mla den ko, Ta ko zva na Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska, Be o grad: Del tapress, 
1973. 

Усташка зверства



625

Cvet ko vić, Sr đan, Iz me đu sr pa i če ki ća. Re pre si ja u Sr bi ji 1944–1953, Be o grad: 
Institut za savremenu istoriju 2006.

Чо ла ко вић, Ро до љуб, За пи си из осло бо ди лач ког ра та, књи га 2, Са ра је во: 
Свје тлост, 1966.

Чо ла ко вић, Дра го Х., Ја се но вац 21. VI II 1941 / 31. III 1942, Са ра је во: Свје
тлост, 1948.

Šin ko, Er vin, Dr var ski dnev nik, pre ve la s ma đar skog Ga bri e la Arc, Be o grad: 
Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1987.

Ški ljan, Fi lip, Or ga ni zi ra na pri sil na ise lja va nja Sr ba iz NDH, Za greb: Srp sko 
na rod no vi je će, 2014. 

Слу жбе не но ви не, Бе о град, бр. 124, 23. ок то бар 1941.

Из во ри и ли те ра ту ра
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Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Под но сио је увод на из ла га ња и са оп ште ња на 
број ним на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино стран ству. Об ја вио је ве ћи 
број на уч них ра до ва у збор ни ци ма и у на уч ним ча со пи си ма у зе мљи и 
ино стран ству, уче ство вао је у из ра ди си ноп си са за не ко ли ко му зеј ских 
из ло жби. Члан је ре дак ци је ча со пи са Исто ри ја 20. ве ка и Збор ник, Је вреј
ски исто риј ски му зеј. Члан је Ака дем ске рад не гру пе у Ме ђу на род ној 
асо ци ја ци ји за се ћа ње на Хо ло ка уст (In ter na ti o nal Ho lo ca ust Re mem brance 
Al li an ce). Об ја вио је че ти ри мо но гра фи је: Не мач ки ло гор на Бе о град ском 
сај ми шту 1941–1944, Бе о град 1992; Је вре ји и ан ти се ми ти зам у Кра ље
ви ни Ју го сла ви ји 1918–1941, Бе о град 2008; Пра вед ни ци ме ђу на ро ди ма 
– Ср би ја, Бе о град 2010. (ко а у тор ство са Ми ла ном Фо ге лом и Ми ла ном 
Ри сто ви ћем) и Је вре ји Ср би је у Пр вом свет ском ра ту (ко а у тор ство са 
Во ји сла вом Ра до ва но вић, Бе о град 2014). Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.
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