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П РЕ Д ГО В О Р

Књига др Здравка А нтонића Документы о геноциду 
над Србима у Босни и Херцеговини од априла до  августа 
1941 представља збирку извора о планском помору српског 
народа у Босни и Херцеговини током прва четири месеца 
постојања Независне Д рж аве Хрватске. П о природи настан- 
ка тих извора, цела се збирка дели у два дела. Први део чине 
„Документа о геноциду” овлаш но прављени по срезовима 
непосредно после ослобођења, који су требали да послуже 
као меродавни подаци о општој слици убијања за потребе Зе- 
маљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихо- 
вих помагача. Састављачима je  био циљ да сачине „кратко 
регистровањ е масовних злочина усташа 1941. године”, у чему 
je садржано и правдање да то  није потпуно регистровањ е 
свих злочина, за шта би требало предузети друкчије припре- 
ме, организовати рад по научном методу и ствар не оконча- 
вати потребама које су чекале на видику. Сем чапљинског, 
сви други срезови су углавном импровизовали преосталу још  
живу традицију о злочинима. Лако je препознати да су у не
ким срезовима састављачи били ж ртве геноцида и због тога 
показивали више мара да се драгоцене појединости не пре- 
пусте забораву. Негде се овом послу приступило политички, 
са видљивом намером да се говори уопштено, дају заокруж е- 
ни и увек непоуздани бројеви, а да се успут помиње и друга 
страна свих почињених злочина.

Други део збирке „П рилози” званични су извеш таји хр- 
ватских и окупационих власти о извођењу злочина. Знатан 
део тих извора се не објављује први пут, а неки представљају 
преводе са страних језика и раније познатих извеш таја. Б ез 
обзира на све слабости које прате ову историјску грађу, као 
раног сведока прве врсте, ова збирка je драгоцен прилог оп- 
ш тем испитивању историје геноцида над српским народом 
1941. О но ш то треба стално узимати у обзир je чињеница да 
су ово кратке регистрације података, за врло ограничено 
време првих месеци деловања усташке власти. И талијанска 
војска je располагала податком да je постојало наређењ е из 
Главног усташког стана да се масовни покољ обави од краја 
августа до 6. септембра 1941, управо у време на које се ови
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рани извеш таји не односе. Пуњење логора смрти, на првом 
месту Јасеновца, трајало je током читавог рата. У исто вре- 
ме, овде je реч о грађи за геноцид на подручју Босне и Херце- 
говине, а не на целокупној територији хрватске државе.

К ао и друге историјске појаве, тако и геноцид има дубо- 
ке корене у прошлости, па je немогуће тачно реконструисати 
када се идеја о њему најпре јавила. Василије Крестић je  с пра
вом геноцид над Србима у Хрватској везао за два битна изво- 
ра. П рви je  религиозна нетолеранција, коју je  хрватско 
сталеш ко тело законски кодификовало 1608, у време опш те 
ликвидације преосталих трагова протестантизма на јужно- 
словенском простору. Други извор je идеологија о хрватском 
историјском и државном праву.1 Х рватска држ ава je реткост 
у свету, за коју нико не доживљава радост да се њени темељи 
вежу за народни суверенитет и демократију. Д рж ава je ство
рена уговорима, само на делу територије на којој je  живео 
хрватски народ. Верска нетолеранција je била значајнији 
ф актор  од државног права, jep  je одредила облик и испоља- 
вање модерног хрватског национализма. У католичком, а са
да и у целокупном западном свету, увек су налажени ваљани 
разлози солидарности, због чега се злочини хрватске браће 
умањују и разумевају, као нека виша неопходност. Н етоле- 
ранција je  разлог сировости политичког речника идеолога 
хрватског национализма, који je  иза себе имао солидно зале- 
ђе да се тако  крупни греси праштају. Четири године пре од- 
луке хрватског сабора о нетолеранцији према протестан- 
тима, угарски сабор je 1604. донео законско реш ењ е да се 
протестанти толеришу, па су лутеранске и калвинистичке за- 
једнице преживеле. У овом случају држава, а не привилего- 
вана вера била je темељ националне свести.

До почетка геноцида 1941, хрватски народ je имао крат- 
котрајну историју до када je дуги процес кроатизације като
лика у Босни и Херцеговини био завршен. Одговарајући Јо- 
вану Цвијићу на књигу о анексији 1908, аустријски истори- 
чар К арл Сакс употребио je  аргумент да Срби немају исто- 
ријско право на Босну и Херцеговину, jep су тамо постојале и 
„латинска” и „муслиманска” заједница. Управо из тог разлога 
у истраживањ у историје геноцида над Србима у хрватској 
држави мора се темељ ито изучавати социјална и политичка 
идеологија К атоличке цркве. И ако je идеологија усташ ког

1 Василије Ђ. Крестић, Геноцидом д о  Велике Хрвашске, Нови Сад 1998, стр. 22.
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покрета извирала из политичких начела Странке хрватског 
хисторијског права А нте Старчевића и Еугена Кватерника 
иза 1860, она je претворена у теоретски нацрт за врш ење ге
ноцида, у програму Х рватске католичке удруге коју je  1909. у 
Босни и Херцеговини створио надбискуп Ш тадлер. П рипре- 
ме за стварање те странке су почеле око П рвог хрватског 
католичког конгреса 1900. П рема „основним начелим а” за- 
датак странке je био да окушьа хрватски народ Хрватске, 
Далмације, Славоније, Истре, бивше Војне границе, Босне и 
Х ерцеговине „у једно самостално државно тијело, у оквиру 
Х абзбурш ке монархије”. Речено je да ће се настојати да и 
словеначке покрајине уђу у ту аутономну јединицу. Поред 
Словенаца, странка „наглашује особиту наклоност према му- 
слиманима, с којима католичке Х рвате вежу заједнички на- 
родни опстанак, традиција и народно начело”.2 У „анексио- 
ној кризи” 1908 -  1909, леж е први корени каснијег усташког 
покрета.Тада je први пут употребљен назив „хрватске наро- 
дне усташе”, створена je добровољ ачка јединица под називом 
„Ц рна легија” и поставльен циљ да се Срби елиминишу као 
народ у политичкој организации Босне и Херцеговине.

Књ ижевник Иво Пилар je био водећи идеолог усташког 
покрета, иако сам није доживео да види његово победоносно 
преузимање власти 1941. Н аписао je више радова, под више 
псеудонима, a његово главно дело Јужнословенско иишање, 
објављено у Бечу 1918, представляло je програм нове стран
ке која би била бољи наставак Ш тадлерове Х рватске като
личке удруге. У исто време би се спојила са Чистом странком 
права. Приликом посете политичару Изидору Кршњавију 1. 
јуна 1918, П илар je објаснио своје намере: „У уводу ми обја- 
сни како je с тридесет година био болестан и слаб, неспосо- 
бан за рад, и како je измијенио свој начин живљења тиме што 
je постао строги апстинент и вегетаријанац. Ч ак и наш народ 
мора живјети трезвено и умјерено да би господарски и ети- 
чки ојачао. Ваља га и етнички обновити мијешањем раса. 
Далматинци, Хрвати, Босанци итд. морају се међусобно же- 
нидбама чврш ће стопити у један народ. Х рватство би морало 
послужити као политичка основа регенерираног народа; Ср
би не би смијели владати, већ би с њима валяло  поступати 
као с подређеном националношћу”. Он je наводно под псеудо-

2 Luka Đaković, Političke organizacije boscinskohercegovcičkih katoliku Hrvala. I dio: 
Do otvaranja Sabora 1910, Zagreb 1985, str. 327.
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нимом „Südland” написао књигу која je  у Бечу доживела пот- 
пун успјех. Књ ига садржи исцрпан програм нове странке која 
би у бити, морала бити аустријска странка”.3 Овде су, као у 
Семену, садржани сви главни елементи идеологије усташког 
покрета после 1929: идеја велике балканске државе, укльучива- 
ьье муслимана у корпус хрватске нације и искључивање Срба.

Усташки геноцид 1941. имао je превасходно цшь да 
систематски и потпуно преобрати православно српско ста- 
новниш тво у католичку веру. Ч иста католичка акција надби- 
скупа Степинца из 1936, била je директни потомак Х рватске 
католичке удруге надбискупа Ш тадлера од 1909, као и неост- 
варене замисли И ве П илара 1918, да створи општу хрватску 
католичку странку у оквиру хабзбурш ке Средње Европе. 
Главне установе у оквиру мреж е удружења Чисте католичке 
акције, „Крижарска братства”, постале су мобилизациона ме
ста усташких организација 1941.4 Н аведена je поименична 
листа 53 ф рањ евачка калуђера који су у априлу 1941. водили 
оруж ане јединице против југословенске краљевске војске. 
Богородица je слављена као „signum in cielo” хрватске др
жаве. Берлински лист Die Zeitung писао je, joui 2. априла 1944, 
да се „у Хрватској одвија ж естока црквена борба. Усташка 
влада прогони православну цркву и покушава да покрсти 
ш то je могуће више православног народа на католицизам пу
тем прогона и свим другим средствима”.5 У јеку покоља над 
Србима надбискуп сарајевски Шарић je писао да су то тужне 
ствари, које je теш ко гледати, „али политика je друкчија. За  
опште добро и јавни интерес она захтјева круту, бруталну и гво- 
здену дисциплину. Људи који владају преузимају одговорност. 
То не доводи у питање нашу религиозну и католичку савјест”.6

Б ез ове историјске димензије, у сагледавању како je 
усташки покрет настао из идеологије државног права и рели- 
гиозне нетолеранције, није могуће ваљано разумети кази- 
вање извора који ce y овој збирци објављују.

Јула 2001. М илорад Екмечић

3 Iso Kršnjavi, Zapisnici iza kulisa hrvatske politike, II, Zagreb 1986, стр, 796, запис 
из „Дневника” под 1. јун 1918.

4 Edmind Paris, Genocide in Satellite Croatia 1941-1945, Chicago 1961 (превод ca 
француског), стр. 65.

5 Исто, стр. 69.
6 Исто, стр. 81, чланак lllapuha у Католичком тједнику, 18. маја 1941.

XVIII

http://www.balkaninstitut.com



FOREWORD

Documents on the Genocide over the Serbs in Bosnia and 
Herzegovina April to August 1941 by Dr. Zdravko Antonie is a collec
tion of source materials regarding the systematic extermination of the 
Serbs in Bosnia and Herzegovina carried out in the first four months of 
the existence of the Independent State of Croatia. The collection con
sists of two parts, formed according to the origin of the sources. The 
first part contains „Documents on Genocide”, approximatively gro
uped according to administrative territorial units (srez) immediately 
after the liberation and intended to be used by the National Committee 
for Determining the Crimes of the Occupying Forces and their Collab
orators as a reliable basis for getting a general idea of the extent of the 
killing. Those involved in compounding this collection wished to put 
together „a quick list of the mass crimes committed by the Ustashi in 
1941”, and pointed out that this was by no means a comprehensive list 
specifying every crime, since such an undertaking would require a dif
ferent preparation, a scientific organization of the work process, and 
could not be narrowed down to immediate needs. With the exception 
of Čapljina, all the other srez improvised the greater part of the 
remaining information about the crimes. In some of the srez those who 
worked on collecting the sources had experienced the genocide first
hand, and consequently made greater efforts to prevent any useful fact 
from falling into oblivion. Elsewhere, the work on creating the collec
tion was approached from a political perspective, with an obvious ten
dency towards generalizations, rounded and inexact figures, and 
frequent observations to the effect that crimes were committed on all 
sides.

The other part of the collection entitled „Contributions” repre
sent official reports of the Croatian and occupying authorities regard
ing the execution of the crimes. Many of these sources have been 
published before, others are translations of known reports. Regardless 
of the deficiency of this type of source material, so close in time to its 
subject, this collection is a valuable contribution to the general study 
of the history of genocide over the Serbs carried out in 1941. A fact 
that must not be forgotten is that these are short recordings of infor
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mation referring to a strictly limited time span, that of the first few 
months of activities on the part of Ustashi authorities. The Italian army 
had information testifying to the existence of an order issued by 
Ustashi Headquarters that the massacre should be carried out between 
the end of August and 6 September 1941 i.e., during the period to 
which these early reports refer. Prisoners continued to be sent to the 
death camps, Jasenovac in particular, for the entire duration of the war. 
At the same time, the subject matter of these sources is the genocide 
perpetrated in Bosnia and Herzegovina, and not on the entire territory 
of the Croatian state.

As with other historical phenomena, the roots of genocide are 
embedded deep in the past, making it impossible to ascertain when this 
concept first appeared. Vaslije Krestić rightly sees the genocide perpe
trated over the Serbs in Croatia as having a dual origin. He associates 
it in the first place with religious intolerance, made formally legal by a 
segment of Croatian class society in 1608, at the time of the general 
eradication of Protestantism on the ethnic territory of the southern 
Slavs. The other root of the genocide is fixed in Croatian claims to his
torical rights and rights deriving from the state. The Croatian state 
represents a rare instance in that it is not based on national sovereignty 
and democracy but is a state created on the basis of agreements on a 
part of the territory inhabited by the Croat people. Religious intoler
ance carried greater weight than the law of the state, since it deter
mined the form and expression of modern Croatian nationalism. The 
Catholic world, and today the entire Western world, frequently found 
reasons for solidarity, as a result of which the crimes of their Croatian 
brothers have been diminished and justified as something necessitated 
by higher interests. Intolerance explains the coarseness of the political 
terminology used by the ideologists of Croatian nationalism, which 
must have had ample backing to get away with such atrocities. In 
1608, four years before the decision of the Croatian Assembly regard
ing intolerance to Protestantism, the Hungarian Assembly had voted in 
favor of tolerance for Protestants, as a result of which Lutheran and 
Calvinist communities avoided persecution. In this case it was the 
state, and not a privileged religion, which formed the basis of national 
awareness.

Before the genocide in 1941, the Croat people had had a short 
history, which involved the Croatization of the Catholics of Bosnia 
and Herzegovina. In response to a book written by Jovan Cvijić on the 
annexation of 1908, the Austrian historian Karl Sachs argued that 
Serbs could make no historical claims on Bosnia and Herzegovina
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since this area was inhabited by both „Latin” and „Muslim” commu
nities. It is for this very reason that a study of the history of genocide 
over the Serbs in the Croatian state must include a thorough analysis 
of the social and political ideology of the Catholic Church. Despite the 
fact that the theory of the Ustashi movement derived from the political 
principles of the Party of Croatian Historical Rights, originated by 
Ante Starčević and Eugen Kvaternik after 1860, in the program of the 
Croatian Catholic Association, formed in 1909 in Bosnia and Herze
govina by Archbishop Štadler these ideas became the ideological basis 
for genocide. The preparations for the party’s founding began with the 
First Croatian Catholic Congress held in 1900. According to its „basic 
principles”, the objective of the party was to unite the Croats of 
Croatia, Dalmatia, Slavonia, Istria, the former Military Frontier, and 
Bosnia and Herzegovina „into a single autonomous state, within the 
Habsburg Monarchy”. It was declared that efforts would also be made 
towards introducing the Slovenian provinces into this autonomous 
unit. In addition to the Slovenians, the party stressed its „particular 
affinity towards Muslims, to which Catholic Croats are bound by 
shared elements of national progress, tradition, and principles” . The 
roots of what would subsequently evolve into the Ustashi movement 
lay in the „annexation crisis” of 1908-1909. The term „Croatian 
national Ustashi” was used for the first time, a unit of volunteers was 
formed and named the „Black Legion”, and the objective was set of 
eliminating the Serbs as a nation in the political organization of Bosnia 
and Herzegovina.

The writer Ivo Pilar was a prominent ideologist of the Ustashi 
movement, although he did not live to see the organization come to 
power in 1941. He wrote several works, under various pseudonyms, 
and his main work The South-SIavic Question, published in Vienna in 
1918, represented the program of a new party, intended to be the 
improved version of Štadler’s Croatian Catholic Association. At the 
same time, this party was to form a union with the Pure Party of Right. 
During a visit to the politician Isidor Kršnjavi, on 1 June 1918, Pilar 
described his plans: „In the introduction you must explain to me how, 
at the age of thirty, he was ill and weak, unable to work, and how he 
changed his way of life by strict abstinence and by becoming a vege
tarian. Our people, too, must be sober and moderate in order to rule 
and become ethnically stronger. It should also be ethnically revitalized 
by mixing races. Dalmatians, Croats, Bosnians, etc. must blend into a 
single nation by intermarrying. Croatian national awareness should 
serve as the political basis of a regenerated people; the Serbs should
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not be allowed to rule, but should instead be treated as an inferior 
nationality” . He supposedly wrote a book under a false name entitled 
„Südland”, extremely well received by the public in Vienna. The book 
contained a detailed program of the new party, which was intended to 
be essentially an Austrian party. The program contains all the key ele
ments of the ideology that guided the Ustashi movement after 1929: 
the idea of a great Balkan state, the incorporation of the Muslims into 
the main body of the Croatian nation, and the exclusion of the Serbs.

The main purpose of the genocide perpetrated by the Ustashi in 
1941 was to achieve the systematic and complete conversion of the 
Orthodox population to the Catholic faith. The Pure Catholic Action of 
Archbishop Stepinac formed in 1936 was the direct political successor 
of Archbishop Štadler’s Croatian Catholic Association of 1909, and of 
the unfulfilled hopes of Ivo Pillar 1918 of creating a general Croatian 
Catholic party within the Habsburg-dominated Central Europe. The 
main institutions within the organization of the association called Pure 
Catholic Action, the „Crusade Fraternities” became the mobilization 
centers of Ustashi organizations in 1941. A list is given containing 53 
Franciscan monks who in April 1941 led armed troops in battle against 
the Yugoslav royal army. The Virgin Mary was hailed as the Croatian 
state’s „signum in cielo”. On 2 April 1944 the Berlin newspaper Die 
Zeitung already wrote that „in Croatia a furious battle of the church 
was being fought. The Ustashi authorities are persecuting the Ortho
dox Church and attempting to convert to Catholicism as many of the 
Orthodox inhabitants as possible, using persecution and every other 
means”. At the height of the massacres of the Serbs, the Archbishop of 
Sarajevo, Šarić wrote that these were sad incidents, which it was dif
ficult to observe „but politics makes different demands. For the good 
of all and for the sake of public interest, it requires a rigid, brutal, and 
iron discipline. The people in charge assume responsibility for this. It 
does not bring into question our religious and Catholic conscience”.

This historical dimension is necessary in a study of the Ustashi 
movement’s evolution from its roots in the ideology of the right of the 
state and of religious intolerance, in order to understand the meaning 
of the sources published in this collection.

July 2001 Milorad Ekmečić
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УВОД

О брада историје Босне и Х ерцеговине због њене уну- 
траш њ е осебујности, њених плаховитих друштвено-полити- 
чких, културних, етничких и других кретањ а, њеног смешта- 
ја на раскрсницама разних утјецаја и сукобљавања великих и 
малих сусједа и земаља, политика и религија, култура и тра- 
диција, одувијек je била примамљива, али за науку теш ка и 
одговорна. О овој земљи и њеним народима писало се и пише 
се много и разноврсно широм земаљске кугле. Х арактер  и 
мотиви писања били су и остали различити. Писане трагове и 
запаж ањ а о Босни и Херцеговини оставили су бројни путо- 
писци, научници, конзули, обавеш тајци, новинари и други по- 
борници писане ријечи. Сви су они сагласни у оцјени да je 
Босна и Х ерцеговина слојевита земља и по географији и по 
људима који у њој живе.'

Рат наметнут српском народу у Босни и Херцеговини 
1991-1995. године упућује нас на поновно консултовање те 
бројне литературе, али и њено критичко преиспитивање уз 
улагање напора да се дође до нових сазнања. П осебно je  ва
жно да се дужна пажња усмјери на историјске токове и про
цесс који имају својства дугог трајањ а и не дају се сагледати у 
повременим хоризонталним пресијецима. Један од тих токо- 
ва односи се на настанак, развој и положај појединих народа 
који живе у овој земљи. У  Босни и Херцеговини наш ли су се 
да трају једни поред других Срби, Х рвати и муслимани. Мада 
су у свакодневном животу били упућени једни на друге (сао- 
браћај, воде, трговина, шуме, испаше и др.) ипак су ван њихо- 
вих моћи постојале силе које су их стално подвајале, опте- 
рећивале предрасудама прошлости и међусобно завађале. Та 
подвојеност, неповјерење и одсуство свијести о заједничким 
интересима вуку коријене још  из средњовијековне Босне у 
којој су освајачке супротности, феудални регионализми и

1 Др Душан Лукач, Предговор другом издању књиге др Здравка АнтониЬа, 
„Устанак у источној и централној Босни 1941. године”, Универзал, Тузла 1983, 
стр. 5.
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сепаратизми били толико јаки  да послије пропасти Босанске 
држ аве 1463. године нису у народу оставили трајнију духовну 
и државну традицију која би га потоње повезивала и покре- 
тала на заједничке акције. Умјесто тога, над народима у Бо- 
сни и Х ерцеговини водећу улогу преузеле су три вјере: ислам, 
католичанство и православље и њихове организације које су 
својом доктрином и дјеловањем доприносиле томе да се ду
ховна. политички, и свакодневни живот њихових вјерника 
кретао различитим правцима. Н а снагу ових вјера и њихових 
заједница рачунали су сви освајачи и управљачи Босном и 
Херцеговином који су неке од њих фаворизовали, а друге 
спутавали. З а  вријеме турске владавине Босном (1463-1878) 
изразито je  доминирао ислам (када je и дошло до великог 
превјеравањ а босанског становниш тва на ту вјеру), у току 
аустроугарске окупације Босне и Херцеговине (1878-1918) 
католичанство, а у периоду Краљевине Југославије насто- 
јало се да то  буде православље. Због велике географске уда- 
љености и сепаратних интереса епицентара духовности ко- 
јима су ове заједнице припадале (Рим, Ц ариград) међу њима 
се није могла зачети ни израсти најелементарнија солидар- 
ност потребна човјеку или народу друге вјере када ce нађе y 
невољи. Ca тим теш ким бременом унутрашње наталож е- 
ности и хетерогености у свим битним питањима друштвеног 
ж ивота, ушла je Босна и Х ердеговина у Први свјетски рат 
1914-1918. године.2

Теш ко je рећи када су се српска и хрватска, па и мусли- 
манска писана ријеч, a послије тога и политички покрети и 
њихови људи, почели гложити око тога -  чија je Босна и Хер- 
цеговина. У основи свих неспоразума између Срба и Х рвата 
лежи схватање хрватских идеолога, које се постелено прено- 
сило и на шире слојеве народа, да им Срби сметају да остваре 
своје „хрватско државно и хисторијско право”. Н а темељу 
тог права хрватски политичари су непрестано, почевш и од 
А нте Старчевића, Еугена Кватерника, М иховила Павлино- 
вића, Јосипа Франка, Франа Супила, Стјепана Радића, др 
В латка М ачека, Анте П авелића, па све до Јосипа Б роза  и 
Фрање Туђмана, истрајавали на идеји да створе велику, етни-

2 Анто Бабиб. Народи Босне и Херцеговине ирема КПЈ и револуцији, „Рад- 
ничка класа и КПЈ у борбн за социјализам у Босни и Херцеговини”, Академија 
наука и умјетности Босне и Херцеговине. посебна издања, књ. XIII, Одјељење 
друштвених наука, кьь. 2. Сарајево 1970, стр. 31-46.
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чки чисту и католички наглашену хрватску државу. У првој 
тачки  програма Странке права се каже: „Хрватско државно 
и природно право имаде се оживотворити: успоставом цјело- 
купности краљевине Х рватске сједињењем Хрватске, С ла
в о н ц е , Далмације, Ријеке, М еђумурја, Босне и Х ерцеговине, 
И стре, Крањске, Коруш ке и Ш тајерске у оквиру Хабзбур- 
шке монархије”.3

Како je претходна историја учинила да су Срби у Босни 
и Херцеговини живјели увелико измјешани са Х рватима и 
муслиманима и нису били спремни да се одрекну своје нацио- 
налне посебности и православие вјере, то су се они налазили 
стално на удару носилаца стварања великохрватске државе. 
Taj удар вуче коријене joui од револуције 1848/49. године, али 
je нарочито добио јачину и велике размјере у П рвом свјет- 
ском рату када су се Хрвати, заједно с муслиманима, нашли 
на страни А устроугарске и Њ ем ачке, које су напале Србију, а 
Срби се по природи борбе за опстанак, бранили колико су 
могли, знали и умјели.

Идеја о геноциду над Србима скована je још  у оквирима 
Аустроугарске када су удружени франковци и клерикалци 
почели са отвореним демонстрацијама против Срба 1895, 
1899,1900,1908, а нарочито послије атентата у Сарајеву 1914. 
године.

Вишедеценијска агресивна спољна политика Аустроу
гарске према Балкану, посебно према Србији и српском на
роду у цјелини, нашла je епилог у Сарајевском атентату који 
je узет као згодан повод да се овај народ сатанизује у сваком 
погледу. У демонстрацијама у Сарајеву које су започеле ис- 
тога дана када je Таврило Принцип пуцао на аустроугарског 
престолонаследника Фрању Фердинанда, разорене су три 
српске штампарије, демолиран хотел „Европа”, похарана ве- 
ћина српских трговина, кафана, приватних кућа и других об- 
јеката. И зврш ене су бројне преметачине и брутални напади 
на угледније Србе, а затим je учињено све да се сличне демон- 
страције организују у осталим већим градовима и варош има 
Босне и Херцеговине. Срби који су покушали да бране своје 
достојанство и имовину. суочени су са свијетином претеж но 
муслиманске припадности и полицијом која их je вукла у за-

3 Василије КрестиЬ. Геноцидом до Велике Хрватске, Матица српска и Ар
хив Србије, Београд 1998, стр. 127.

3

http://www.balkaninstitut.com



творе и немилосрдно тукла. Да би се код муслиманског и 
хрватског народа појачала антисрпска тензија, ш ирене су ла- 
жне вијести. У М остару je  пуштен глас да je угледни српски 
грађанин А танасије Ш ола затворен у Невесињу, jep je  „ку- 
ш ао невесињско пучанство раздражити на иредентистичке 
изјаве против М онархије”4 иако je  он у то  вријеме био у М о
стару под будним оком полиције. П ласирана je и вијест да je у 
везирском граду Травнику, са прозора пучке ш коле, један 
православии свеш теник показивао слику краља П етра К ара- 
ђорђевића и викао окупљенима: „То je ваш крал»”.5 П од ути- 
цајем тих и сличних гласина, у Чашьини je разјарена свјетина 
демолирала православну цркву, а слично je  постушьено и у 
Клепцима и манастиру Ж итомислићу.6

П реко демонстрација и на друге начине убрзано je ства- 
рана посебна војска „шуцкори”, „легија”, „заш титне чете” у 
коју je улазио најпроблематичнији градски и сеоски олош , 
ж ељ ан пљ ачке и освете. Још од времена окупације 1878. го 
дине Аустроугарска je стално настојала да се обезбиједи од 
евентуалне побуне српскога народа, каква je била она 1875— 
1878. или 1882. у вези са регрутацијом Срба у војску. Да би то 
предуприједила, оријентисала се на стварање муслиманских 
и католичких добровољачких одреда који су контролисали 
српска села. Послије анексије, посебно након Сарајевског 
атентата, дат je још  већи значај овим јединицама. П окољ  који 
су муслиманске добровољачке ј единице учиниле у октобру 
1914. године над 86 српских талаца у селу Челебићу на Дрини, 
послије повлачењ а српске војске из Босне у Србију, само je 
један у низу масовнијих покоља вршених током рата дуж гра
нице према Србији и Црној Гори.7

Још  пре ултиматума и напада на Краљевину Србију, по- 
лиција je  похапсила у Босни и Херцеговини око 5000 најугле- 
днијих Срба. М еђу њима су били руководиоци и припадници 
Српског сокола, интелектуалци, трговци, учитељи, попови, 
шумари, виђенији сељаци и сви они за које ce сумњало да би

4 Владимир Ћоровић, Црна књига - Патње Срба Босне и Херцеговине за 
време светског рата 1914-1918, Библиотека Југословенски досије, Београд 1989, 
стр. 37-42.

5 Исто.
6 Исто, стр. 39.
7 Милорад Екмечић, Предговор књизи Жарка Крстановића, „Геноцид про

тив Срба 1992-1994”, Службени лист, Београд 1995, стр. 9.
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могли бита предводници евентуалне побуне. С там  у вези цио 
сарајевски срез проглаш ен je  устаничким подручјем и 
стављ ен под ратае  законе.8 Послије Сарајевског атентата 
иоједине аустроугарске команде ступиле су у тоталну кон- 
ф ронтацију са Србима. Код Х рвата дали су пуну подршку 
франковцима, а код муслимана подстицале су разне дијелом 
прикривене супротности претеж но имовинско-правног ка- 
рактера. У том  погледу посебно je био погодан Раш ки крај 
(С анџак) и политичко стање у њему. Писано je: „П ош то су 
српске и црногорске чете, које се налазе у некадаш њем тур
ском новопазарском Санџаку, пуцале на тамош њ а муслиман- 
ска насеља и почеле прави рат уништавања нама пријатељ- 
ски располож еног муслиманског становништва, продрле су 
наш е чете у Санџак до П љ еваљ а и спријечиле да се тамош њ и 
муслимани истријебе. А ли како трајно запосједуће Санџака 
сада није из војничких разлога узето у изглед, и како би мус
лимани из тих подручја послије сваког одласка наших трупа 
били извргнути новим разбојничким нападима, добјегли су 
ови несретници на нашу границу и молили за дозволу за пре- 
лаз. П рема својој традицији заузела се М онархија и у овим 
теш ким временима за муслимане, који су протјерани с куће и 
кућишта, те he пружити бјегунцима за трајањ а рата зајед- 
ничко избјежиш те, док не буде могуће да се одведу на своја 
огњиш та и да се ослободе од њихових садашњих разбојни- 
чких насилничких господара.”9У пограничним зонама према 
Србији и Црној Гори, пој едини команданти аустроугарске 
војске добили су неограничена овлаш ћењ а у начину поступа
л а  према српском народу, све под паролом: „Б рза  правда, 
нужна ратна одбрана”. П рве „пресуде” ратног суда осјетили 
су Срби при претресу кућа и траж ењ у заосталог оружја. У ту 
игру уткане су разне комшијске распре, земљишни и други 
материјални интереси, који су заврш авали вјешањима и 
одсјецањем српских глава.10 Срби мобилисани у аустроугар- 
ску војску сачињавали су око 41% укупно мобилисаних из 
Босне и Херцеговине и масовно су употребљавани против 
своје браће у операцијама на Србију и Црну Гору 1914-1916, 
али и на ф ронтовима широм Европе. Ређе преживјели при- 
чали су о великим злочинима царске војске у там  земљама.

11 Исшо, стр. 8.
9 В. Ћоровић, н.д., стр. 77.
10 Исто.
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Слике А рчибалда Рајса, снимљене 1914. у Мачви, a објавље- 
не 1940. године у првој Историји Београда, потврђивале су да 
те приче нису биле без основа." Када je избио рат распуште- 
на су сва српска друштва и удружења. Посебно се то одно- 
сило на Српско просвјетно и културно друштво „П росвјета”, 
која je основана 1902. године и била један од стубова српске 
цивилизације.12 Затворене су гимназије у Сарајеву и Тузли 
„ради непрестаних ђачких немира”. Са сличним образлож е- 
њем распуш тен je  6. ф ебруара 1915. и Босански сабор. В ла
сти су се биле посебно окомиле на српску интелигенцију. Je - 
дан од уходаних метода против ове категорије људи били су 
политички судски нроцеси којих je само од анексионе кризе 
1908. до 1914. било 148. П ослије Сарајевског атентата отво- 
рени су нови. П о  сваку цијену требало je доказати да je срп- 
ски национализам у Босни и Херцеговини, као дијелу Аус- 
троугарског царства, импутиран из Србије и да je, према то 
ме, Србија одговорна за избијање рата. Н а „првом велеиздај- 
ничком процесу”, од 12. до 23. октобра 1914, против 25 уче- 
сника и саучесника у Сарајевском атентату, посебно се ин- 
си стирал о на томе да се свјетској јавности представи како je 
све у вези с атентатом потекло из Србије. Слични напори су 
чињени и приликом процеса 12. маја 1915. у Сарајеву против 
мостарских ђака, 13. септембра исте године у Бихаћу против 
тузланских ђака и Бањ алучком процесу, од 3. новембра 1915. 
до 14. м арта 1916, против 156 најистакнутијих Срба из свих 
крајева Босне и Х ерцеговине.13

Са теш ким наслијеђем прош лости из турског и аустроу- 
гарског периода, протканим великим људским прогонима у 
П рвом свјетском рату, ушла je Босна и Херцеговина и у прву 
заједничку државу Јужних Словена -  државу Срба, Х рвата и

11 Историја Београда. Балкански институт, Београд 1940, њемачко издање, 
стр. 234,235.

12 Вид. др Божидар Мацар. Просвјета - српско иросвјешно и културно дру
штво 1902-/949. Академија наука и умјегности Републике Српске, Монографије, 
књ. 2, Одјељење друштвених наука, кгь. 1, Бањалука - Српско Сарајево, 2001. стр. 
167-190.

13 „Политички процеси Србима у Боснн и Херцеговини 1914-1917”: Милорад 
Екмечић, Жалосна баштина из године 1914, стр. 7-47; Ђорђе Микић, Велеиздај- 
нички Процеси у аустроугарској полипшци у Босни и Херцеговини, стр. 49-92; 
Драгољуб Живојиновић, Помиловање на смрт осуђених у Бан>алучком процесу 
1916-1918, стр. 93-121 и Никола Б. Поповић, Одјек Бањалучког велеиздајничког 
Процеса у  пропаганда југословенског покрета, стр. 123-135. Графомарк, Лак- 
таши, 1996.
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Словенаца, односно од 1929 -  Краљевину Југославију. О пет 
je  сваки од народа у њој то дочекао са различитим стањем и 
расположением.

З а  Србе у Босни и Херцеговини, који су до тада највише 
страдали, уједињење je  представљало оваплоћењ е најкруп- 
нијих националних и политичких напора и њих и минулих ге- 
нерација. П рилазећи му искрено и са одушевљењем, они у 
први мах нису били спремни да ce критички односе према 
краљу и држави. Опијеност успјесима замагљ ивала je сурову 
реалност. Срби са ових простора били су увелико закинути и 
губљењем критичне масе интелектуалног сталеж а који je 
страдао у току рата и репресалија. Први неспоразуми између 
Срба у Босни и Херцеговини и краљевске владе у Београду 
избили су због успореног спровођења аграрне реф орм е, али 
су и они вјешто превазилажени све дотле док се нијесу поче- 
ли преплитати са јаче израженим социјално-политичким 
проблемима друштва. Крајем  30-тих година на сцену су сту
пили заош трени српско-хрватски односи, избијање Другог 
свјетског рата и преко аншлуса Аустрије приближавањ е на- 
цистичке Њ емачке границама Југославије, а с тим у вези и 
пораст свих друштвено-политичких тензија.

О нако како су се понаш али у оквирима Аустроугарске, 
Хрвати су се понашали увелико и у оквирима новостворене 
државе Срба, Х рвата и Словенаца, коју су сматрали про- 
лазном творевином. Знајући да je Србима стало до Југо- 
лавије, да би у њој били на окупу, Хрвати су настојали да то 
наплате највећом цијеном. До бескраја су искоришћавали 
своје богато нагодбењачко искуство из претходног периода, 
траж ећи себично и безобзирно час једне, час друге уступке, 
све с циљем да стекну ш то веће погодности у изградњи само- 
сталне државе. Тако се дошло у ситуацију да je Краљ евина 
Југославија постала нека врста сервиса незајажљивих апети- 
та Х рвата. Босанско-херцеговачки Хрвати су такође с резер
вом гледали на новостворену државу и иш чекивали став 
Загреба. Незадовољни својим положајем једно вријеме су ce 
прилагођавали приликама y новој држави, вјешто кријући и 
минимизирајући злочине које су претходно починили над Ср
бима, али су се укључивали и у све акције, нарочито оне вјер- 
скога характера, које би могле да поремете постојеће стањ е.14

14 A. Бабић, н.д., стр. 39.

7

http://www.balkaninstitut.com



Муслимани су такође дочекали стварање заједничке 
држ аве с великом резервом и конзервативношћу. Земљ орад- 
нички слој je  страховао за расплет аграрне реф орм е и имови- 
ну, а добар број вјерски затуцаног свијета од освете за злочи- 
не почињене над комшијама Србима. Пројугословенски 
оријентисани муслимани нијесу могли да дају тон јачем па- 
триотском осјећању према заједничкој држави. М ада je др 
Мехмед Спахо назвао своју странку Југословенска мусли- 
манска организација, у практичном дјеловању мало je допри- 
носио јачањ у државног јединства.15

П осматрано из угла Босне и Херцеговине, а и са ш ирег 
југословенског плана, проблем усклађивања основних полу- 
га на којима je требало да почива заједничка држава вишена- 
ционалног типа, није никада ваљано отклоњен. П итањ е je да 
ли je то и могло да се постигне. Трвења око избора типа и 
облика држ аве, донош ења заједничког устава, начина влада- 
ња, економских, друштвено-политичких и укупних цивилиза- 
цијских разлика, само су нека од питањ а која су наговјеш та- 
вала да ж ивот у заједничкој држави неће бити ни лак  ни је- 
дноставан. То су, поред осталог, потврдили атентат Пуниш е 
Рачића на Стјепана Радића и другове у Народној скупштини, 
Раковићки устанак, Конкордат, Споразум Ц ветковић-М ачек 
и низ других кризних судара. Улазећи у заједничку државу 
краљ А лександар и Н икола П аш ић нису се ни потрудили да 
за Србију и српски народ у цјелини дефинишу ш та су његови 
основни интереси омеђени границама, са чиме се улази у за- 
једничку државну задругу, а са чиме, ако ствари не буду 
ишле, мож е и да се изађе. Умјесто сурове реалности код њих 
je  преовлађивао идеализам. Бројне расправе и сукоби између 
Х рвата и Срба у заједничкој држави који су пред Други 
свјетски рат ескалирали и били подстицани од разних спољ- 
нополитичких центара моћи, сручили су се свом снагом и 
бруталнош ћу на српски народ у Босни и Херцеговини, 
односно на прекодринске Србе у цјелини, који су живјели 
измјеш ано са муслиманима и Х рватима од Дрине до Јадран- 
ског мора. Ф ормирање заједничке владе, формирањ е Бано- 
вине Хрватске, пренош ењ е на њу одређених компетенција и 
почетак припрема за преуређењ е државе у цјелини -  нису 
могли да задовоље све нараслије апетите хрватских национа-

15 Исто. стр. 40.
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листа. Н ајвеће несугласице, као и увијек, избиле су око тери- 
торија, односно око тога -  ш та све треба да обухвати Ба- 
новина Хрватска. М ачек није ни крио да je „бацио” око на 
Боку Которску, Срем, део Бачке и дјелове Босне и Херцего- 
вине. Уредбом о Бановини Хрватској ушле су у н>ен састав 
скоро двије раније бановине -  Савска и П риморска, град 
Дубровник, Шид, И лок и 13 срезова из Босне и Херцеговине: 
брчански, бугојански, дервентски, дувањски, фојнички, гра- 
дачки, коњички, ливањски, љубушки, мосгарски, прозорски, 
столачки и травнички. Одмах по склапању споразума М ачек 
je  изјавио: „Тиме није питање хрватскогтериторија ријеш ено 
дефинитивно”. П редвиђено je да he се то учинити приликом 
коначног преуређењ а државе. Основни камен спотицања из- 
међу српске и хрватске интересне сфере била je Босна и Хер- 
цеговина и њени народи међу којима су Срби, све од полиса 
1879. године па до укључивања Босне и Х ерцеговине у Н еза- 
висну Државу Хрватску, сачињавали релативну већину.16

Доласком у Босну и Херцеговину аустроугарска управа 
je наш ла да у овим земљама има укупно 1,158.164 становника 
(„душа”) од чега православних (читај Срба) 496.485 (42,88%); 
католика (Х рвата) 209.391 (18,08%); муслимана 448.613 
(38,75% ) и осталих 3.675 (0,31%).

Аустроугарски полис из 1910. године избацио je  на пов- 
ршину сљедеће податке: у Босни и Херцеговини има укупно 
1,898.044 становника, од чега православних 825.918 (43,49% ), 
католика 434.061 (22,97%), муслимана 612.137 (32,25% ) и 
осталих 26.428 (1,39%).

П рви полис у заједничкој југословенској држави 1921. 
показује сљедеће: укупно становника у Босни и Херцеговини 
1,889.929, од чега: православних 829.162 (43,87% ), католика 
443.914 (23,48% ), муслимана 588.247 (31,07% ) и осталих 
28.6060(1,58% ).

Посљедњи полис у Краљевини Југославији 1931. године 
оставио je за историју сљедеће цифре: укупно становника у 
Босни и Херцеговини 2,323.555, од чега православних 
1,028.134 (44,25%), католика 547.948 (23,58%), муслимана 
718.079 (30,90% ) и осталих 29.330 (1,27%).

,fi Љубо Бобан, Споразум Цветковић-Мачек, Београд 1965; Бранко Петра- 
новић, Србија у Југославији и велике силе, Београд 1992, стр. 7-41.
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Популационо стање у Босни и Херцеговини знатно се 
промијенило 1939. године, када je формирана нова Савска ба- 
новина и у њу отргнуто 612,5 км2 босанскохерцеговачке тери- 
торије са око 712.000 становника (13 срезова) од чега су 62% 
били католици, 13% православии и 20% муслимани.17

Да би проблем Босне и Х ерцеговине био још  сложени- 
ји, јавио се и трећи чинилац -  Југословенска муслиманска 
организација предвођена др М ехмедом Спахом, односно Џ а- 
ф ером  Куленовићем, која je  траж ила да Босна и Херцегов- 
ина буде аутономна облает под муслиманском доминацијом. 
У спор око Босне и Херцеговине умијешала се и Комунисти- 
чка партија Југославије (К П J), која je под руководством J. Б. 
Тита, преко босанскохерцеговачке студентске омладине у 
Загребу  и Београду, траж ила да Босна и Х ерцеговина буде 
аутономна, или како се говорило „заснована на широким зас- 
адама националне равноправности и демократије”. У трећем  
О твореном писму она je стала на становиш те да би свака по
ддела Босне и Херцеговине представљала неправду према 
сваком од њених народа. Наравно, да je иза свега овога ста- 
јала К Ш  која je приступила питању Босне и Херцеговине са 
свог идеолош ког становиш та о равноправности свих грађана 
без обзира на нацију. К ако je К П Ј то урадила касније, када je 
била у позицији да го  учини, већ je виђена стварност, jep  je од 
Босне и Херцеговине начињено н е т т о  што није ни држава, 
ни вјера, ни нација. Отуда и сталне расправе и сукоби све до 
наших дана.18

Споразум Ц ветковић-М ачек (26. август 1939) није задо- 
вољио ни већину српских политичких партија. Радикали су у 
споразуму видјели пораз Срба. Српски интелектуални врх 
окупљен око лроф. др Слободана Јовановића, Драгиш е Ва- 
сића, С гевана М ољевића, др Н иколе Стојановића, др Стева- 
на Јаковљ евића и других ф орм ирао je Српски културни куб 
са задатком да преко њега испита, покрене и покуша да нађе 
рјеш ењ е свих националних и културних проблема који су од 
ж ивотног интереса за српски народ у цјелини. Када се нацио
налне територије већ омеђују, они су тражили да се омеђе н

17 Сви пописи из юьиге: Ђорђе Пејановнћ, СшсшовншшШо Босне и Херцего
вине, САНУ, Посебна шдан»а, кн>. CCXXIX, Одјељење друштвених наука, нова 
серија, књ. 12, Београд 1955, стр. 40-55.

s Грађа о дјелаСиносит Комуписшичке паришје Југославије у Босни и Хер
цеговини /улну-Ар 1921 - април 1941, листовн, прогласи, леди, „Веселии Маслеша”, 
Сарајево 1971.
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уједине све српске области и крајеви и то не по плебисциту са 
којим се вјешто манипулише, већ на основу „историјског 
права” и огромних ж ртава које су Срби дали у минулим рато- 
внма. М еђутим, Срби су то  пропустили још  1918. године, када 
су имали прилику да претходно дефиниш у шта je српска на
ционал на територија која улази у заједничку југословенску 
државу. У ж е и шире околности из 1939. године нису више ни 
наликовале на оне из 1918. Ф аш изам наклоньен Х рватима 
био je на прагу, а апетити Ватикана неограничени.

Н ајкраће речено, споразумом Ц ветковић-М ачек сви су 
били незадовољни, jep je био половичан,закаснео, спровођен 
недосгьедно и о њему су се бринули људи који су све више гу
били контролу над током догађаја. У име српске стране спо- 
разум je подржавао једино намјеснички реж им кнеза П авла, 
иза кога су стајали Британци с Черчилом на челу, jep  су у 
н>ему видјели прилику за премош ћавањ е конфликата између 
С рба и Х рвата и очување Југославије за своје интересе. Нај- 
жеш ћи противници споразума биле су усташе чији су захтје- 
ви далеко превазилазили већ постигнуто и сводили се на пот- 
пуно издвајање Хрватске, заједно са Босном и Херцеговином, 
из састава Југославије. Припајање Босне и Х ерцеговине Не- 
зависној Држави Хрватској они су тумачили као „повијесно” 
право хрватског народа на територију и као заврш ни чин 
,,оца домовине” Анте Старчевића.

Дакле, од стварања прве заједничке државе 1918. па све 
до 1941. године, a послије окупације још  више, Босна и Хер- 
цеговина je била и остала камен спотицања између српске и 
хрватске стране. Taj камен je посебно ужарен када je извр- 
ш ена агресија на Југославију и подијељена н>ена територија. 
Југославију су разбиле њ емачке, италијанске и мађарске ди- 
визије, потпомогнуте припадницима њ емачке и мађарске 
националне мањине (фолксдојчерима) и хрватским усташа- 
ма. Напад на Југославију Хитлер je  прожео великом дозом 
србофобије са жељом да брзим гажењем њене територије 
надокнади изгубљено вријеме за напад на СССР. З а  војни пуч 
у Београду, пропраћен 27-мартовским демонстрацијама, окри- 
вио je  у првом реду српски народ и наредио да се он сурово 
казни.14

,1) Велимир Терзић, Југославија у иПрклском раму 1941, Титоград 1963. оде- 
л.ак - Хитлерои план за напад на Југославију. стр. 2Ü2-240. Вид. и Зборнчк ПОР-а, 
том XII /1 - Њемачка документа.
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О купаторска војска je већ 12. априла 1941. заузела пре- 
тходно бомбардовани град Београд, а 15. априла Сарајево. 
О свајањ ем Сарајева и заробљ авањ ем Врховне команде југо- 
словенске војске практично je заврш ена окупација Југосла- 
вије. У  моменту потписивања акта о безусловној капитулаци- 
ји земље, 17. априла, у Босни и Херцеговини се наш ло де- 
сетак њ емачко-италијанских дивизија из састава два њема- 
чка и четири италијанска корпуса. Снаге тих корпуса потпо- 
могнуте усташама и проусташки оријентисаним елементима 
из редова Х рвата и муслимана, разоруж авале су остатке Ју- 
гословенске војске, слале Србе и Ц рногорце у логоре и пља- 
чкале државну имовину.20

У сплету замршених њемачко-италијанских односа и н>и- 
хових скривенихи нескривених интереса, настала je  у Април- 
ском рату 1941. године Н езависна Држава Х рватска (НДХ) 
као једна од првих квислиншких творевина на тлу окупиране 
Југославије. У ову државу су укључени: Хрватска (без једног 
дијела поморског подручја), Срем и Босна и Херцеговина. 
Н езадовољне ньеним обимом, усташе су покушале да je про- 
ш ире прем а Старој Србији, укључујући у њу П рибој, Прије- 
поље и Пљевља. М еђутим, то  се косило са италијанским 
интересима који су тада били изнад хрватских.21 Чин про- 
глаш ењ а Независне Д рж аве Х рватске обављен je 10. априла, 
на дан уласка њемачких трупа у Загреб, али je НДХ добила 
потпуније уобличење када je  у Загреб  стигао А нте П авелић 
који je постао њен врховни поглавник, окружен претежно 
усташ ама-емигрантима.

На преговорима у Бечу, када je заюъучено да Босна и 
Х ерцеговина yt?e у састав НДХ, утврђена je демаркациона 
линија подјеле освојене територије Босые и Херцеговине 
између њ емачког и италијанског окупатора. О на je иш ла од 
Босанског Н овог преко П риједора-Б ањ алуке-Јајца-Т рав- 
ника-планине П рењ а до Рудог. П о тој линији, назначајније 
привредне области богате рудама, шумама, индустријским 
ресурсима, путно-жељезничком мрежом и јефтином радном 
снагом (централна и сјевероисточна Босна) ушле су у њема-

20 Др Душан Лукач, Tpehu рајх и земле Југоисточне Европе, трећи део, 1941- 
1945, Београд 1987, Разбијање и подсла територије Краљевине Југославије и 
Грчке и игре око Независне Државе Хрватске, стр. 13-24; др Здравко АнгониВ, 
Устанак у источној и централној Босни 1941, одјељак -  Априлски рат и оку- 
пација Југославнје, стр. 43-95.

21 В. КрестиК н.д., стр. 134.
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чку окупациону зону. Доминација њ емачког над италијан- 
ским окупатором видљива je  и на разним другим пољима 
дјеловања.22

Кад je  вољом окупатора била уобличена Н ДХ  je  имала 
површину од 101.464 км2 са око 6.500.000 становника, од чега 
je било 3.400.000 Х рвата, 1.975.000 Срба, 700.000 муслимана, 
1_80.000Нјемаца, 75.000 М ађара, 65.000 Словака, 40.000-Јевре- 
ја, 30.000 Словенаца, 5.000 И талијана и 28.000 осталих.23

П ри укључењу у Независну Државу Хрватску, Босна и 
Херцеговина je имала површину од 51.233 км2 и онај број ста
новника који je већ дат пописом од 1931. године уз повећање 
од 2% годишње. Рачуна се да je  до 1941. године број Срба у 
Босни и Херцеговини нарастао на око 1.280.000, а да je оста- 
ло отпадало на Србе у Далмацији, Лици, Банији, Кордуну и 
оне који су живјели по градовима Хрватске.24

Њ ем ачке интересе у Н ДХ  непосредно по окупацији 
ш гитио je 51. њемачки корпус, а по његовом одласку на Ис- 
точни фронт, упражњени простор су попуниле посадне ди- 
визије састављене претежно од људи старијих годишта 
бивше Аустроугарске. Н а тлу Босне и Х ерцеговине најдуже 
ј е била дислоцирана 718. њ емачка пјешадијска дивизија, оја- 
чана са неколико специјалних батаљ она који су кориш ћени 
за  чување важнијих објеката и комуникација. У вријеме ве- 
ћих операција (прољећна офанзива 1942. године у источној 
Босни, Херцеговини, Санџаку и Црној Гори, Козарска акција 
чиш ћењ а, операције на Н еретви, Сутјесци, оф анзиве у јесен 
1943. и прољеће 1944.) стизале су у Босну и Херцеговину и 
друге н>емачке дивизије које су дуже или краће вријеме уче- 
ствовале у акцијама чишћења. И стовремено, њемачки оку- 
патор јеподстицао стварање и дјеловање усташке војске (ра- 
зних родова и служби), јер  je y њој видео замјену за одсуство 
властитих снага које су му биле пријеко потребне на другим 
ф ронтовим а.25

22 Брчић Рафо, Њемачко-италијанске суиротшостш о ко Босне и Херцегови
не у  ceeuiny окуиације 1941. године, „Прилози Института за историју радничког 
покрета”, бр. 3, Сарајево 1967. стр. 167-198.

23 Др Здравко Антонић, Злочини над Србима и Јеврејимау источној Босни 
1941/42. године, „Балканика”, Београд 1994, стр. 123.

24 Ђ. Пејановић, н.д., стр. 55 и 61.
25 Др Здравко Антонић, Окупација и почетак окупаторско-усташког те- 

рора у Тузлаиској области, „Тузла у радничком покрету и револуцији”, Тузла 
1979, стр. 374-386; Васа КазимировиЬ, Н Д Х у светлу немачких докумената и 
Дневника фон Глеза Хорстенау 1941-1944, Београд 1987.
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Усташка влада je одмах по конституисаььу именовала 
неколико повјереника који су радили на успостављању њене 
власти у Босни и Херцеговини. М еђу њима су били: П етар 
П етковић, П етар Блаш ковић, др Иван Ш арић, Хакија Ха- 
џић, Бож идар Брало, Јуре Францетић, Мијо Вучак, Доминик 
Бум бер, др Драгутин Камбер, др М арко Оршанић, Јосип 
Стипанчић, Антун Алауповић, Драгутин Дујмушић, браћа 
Кадићи, М урат-бег Пашић, А демага М ешић и други. Они су 
припремали терен за долазак у Сарајево посебног одреда 
усташ ке војске на челу са генералом Славком Кватерником 
и њ емачким генералом Глезом. Уз асистенцију њемачких 
трупа и придошлих усташа у Босни и Херцеговини je  започе- 
то стваранье пирамиде усташке власти на строго централис- 
тичкој основи. Већина повјереника, логорника, таборника, 
судија и других усташких функционера регрутована je из ре- 
дова усташа емиграната, а тамо гдје су они недостајали мје- 
ста су попуњавана новопримљеним усташама. О бликовањ е 
усташ ке власти подстакла je  и одлука Анте П авелића од 10. 
јуна 1941. по којој je територија НДХ подијељена на 22 ве
лике жупе од којих je у Босни и Херцеговини било седам: 
Врхбосна, Усора и Соли, Сана и Лука, Лаш ва и Глаж, К рбава 
и П сат, Хум и Рама. У настојању да се српска герминологија 
што више потисне среска начелства су преименована у котар- 
ске области, општине у опћине, полиција у редарство, жан- 
дармерија у оружниш тво и тако редом.

Вијест о формирањ у НДХ и уласку Босне и Херцегови- 
не у њен састав српски народ je примио са подозрењем и стра
хом. У његовој свијести нијесу још  била изблиједела сјећања 
на понаш ање ш уцкора у Првом свјетском рату. Усташки из- 
вјештаји из првих мјесеци постојања НДХ редовно регис- 
трују да се Срби. нарочито у градовима, „...држе по страни и 
чекају своју коначну судбину”, односно да се „сви налазе y 
стању неког ишчекивања и увјеравања да je  садашње стање 
државног уређења само пролазно, надајући се да ће побије- 
дити на крају Енглеска”. М ожда ниједан документ не говори 
тако пластично о расположењ у и страху код Срба у првим не
делим а постојања Независне Државе Хрватске као писмо 
О дбора муслимана града Рогатице, које су упутили 6. децем- 
бра 1941. др Џ аферу Куленовићу, потпредсједнику владе

2fi Др Младсн Цолнћ. Такозвсти Незааисна Држава Хрвыиска 1941, Делта- 
Прес, Београд 1973, стр. 85-183.
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НДХ , молећи помоћ у заштити за свој град. Они, између ос- 
талог, пишу: „У првим данима након сгварањ а Н езависне 
држ аве Хрвагске, у Рогатици и њеној околици, стањ е je  било 
потпуно задовољавајуће и владао je ред и мир. Српски живал, 
je  био потпуно миран и свјестан да су настале нове прилике, 
са којима они морају рачунати. У Рогатицу je дош ао службе- 
ним послом бивши поглавников повјереник г. Хакија Хаџић 
првих дана мјесеца липња (јУна) те сазвао мјесне муслимане 
на састанак у Опћинску вијећницу. Том приликом je г. Хаџић 
одрж ао говор у којем je  истакао ове три ствари које су од на- 
рочитог значаја за Рогатицу и околне котареве:

1. Оснивање Војне крајине у коју се укључује и Рогати- 
ца. У вези са овим рекао je да he се на подручју Војне крајине 
истријебити Срби и да he остати само Хрвати-муслимани и 
католици.

2. Говорио je  о доношењу закона о Исламској вјерској 
заједници и уређењу вјерске заједнице, и

3. Споменуо je  аграрно питање и рекао да he се намири- 
ти ш тета која je земљорадницима учињена одузимањем земље 
са неправилним и незаконитим рјешењем аграрног пигања.

Одмах након ове изјаве г. Х аџића о истријебљењу Срба 
са подручја Војне крајине, Срби су ce почели исте недеље по- 
дизати и бунити и т о  прво у Сокол овачкој опЬини. О сим тога, 
послије одласка г. Хаџића из Рогатице, телал je два до три 
пута недјељно у граду Рогатици извикивао да се не смије ни- 
ш та куповаги од православаца и Јевреја. О во извикивање 
телала дјеловало je  на православце врло лош е и одмах се ос- 
јетио револт великог дијела православног живља против 
оваквог посгупкаЧцесних политичких власти, које су ову на- 
редбу издале.”27 Осим усташког притиска који се испољавао 
у прогонима и убијању, бројна српска села у источној Босни 
била су у прољеће и љето 1941. суочена са појавом глади. У 
једном извјештају из Хан Пијеска од 22. јула 1941. се каже: 
„П учанство на територији ове постаје сиромашно а има их и 
таквих који већ 15 дана нијесу окусили ни мрве круха, јер  га 
немају гдје ни заш та купити, a који има мало новца не смије 
да иде на пут, jep  се боји да he га убити и опљ ачкати, већ 
народ живи само о трави и листу”.28

27 Архив Војноисторијског института, Београд (АВИИ), фонд НДХ, 44/5-1, 
К.179.

2# АВИИ , ф. НДХ, 18/2-1, К.150.
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Однос муслиманског становништва према окупацији 
Југославије и укључивању Босне и Херцеговине у НДХ био je  
вишедимензионалан. Н ајвећу подршку окупацији и сарадњи 
са усташама дали су они слојеви муслиманског друштва -  
челници Југословенске муслиманске организације, већи дио 
исламских великодостојника, бивши земљопосједници, одре- 
ђени градски слојеви (ф укаре) -  који су у фронталном нападу 
на Србе видјели шансу да се и они докопају њихове имовине. 
Говор који je  27. јуна 1941. године у Корају код Б рчког одр- 
ж ао М урат-бег Пашић, тада већ усташки логорник у Бије- 
љини, показује како се према Србима држао у то вријеме 
један број муслиманских земљопоседника. Он je  нагласио: 
„Да му се приведу сви људи православие вјероисповијести 
који су за вријеме југословенског режима према коме било 
муслиману учинили какву кривицу, овластио je усташке органе 
да могу несметано и по својој вољи изнуђивати новац од 
бољих домаћина православие вјероисповијести, овластио je 
усмено усташког таборника у К орају Бурхана Бегића да од 
ж итељ а православие вјере одузима добровољачку земљу и да 
je  преда сиромашним људима исламске вјере, наредио je да 
усташ ки органи могу по својој вољи прогоните и злостав- 
л>ати народ православие вјероисповијести, приликом говора 
пред масом je рекао да сви православии морају прећи у ислам 
или римокатоличку вјеру, а ако то  не учине да he бити про- 
тјерани у Србију. Овом приликом на збору je  учествовало и 
православних мјештана. О сјећа се ради овога велико нера- 
сположенье код православних, а и код виђенијих људи мусли
манске вјероисповијести”.29

Расположение хрватског становништва у Босни и Хер- 
цеговини према НДХ и усташком покрету у цијелини било je 
различило и то  како по категоријама појединих слојева наро
да тако  и по областима. У централној Босни и Босанској ло- 
савини хрватске сељачке масе, поучене исконским искуством 
о пролазности појединих режима, нису се лако дале увући у 
функцију усташког покрета. Традиционална сељачка сло- 
рост у свему па и у прихватању нове хрватске независне др- 
ж аве, показало се још  једном као добар савезник сељашгва. 
З а  разлику од ових области, западна Херцеговина je еуфо-

24 АВИИ, ф. НДХ. 3/2. К 174. 45/9-3, К.143. Извјешгај заповједника 
оружничке постаје Корај, 27. јун 1941.
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рично прихватила усташки покрет. Тон joj je давао већи део 
католичког клера, одређени слојеви интелигенције ивећина 
градског елемента, који су у НДХ видјели разноврсну прев- 
ласт над оставим националним категоријама.

Н а различиту скалу вјерских, националних и иолити- 
чких располож ена појединих ентитета становништва према 
окупацијн и стварању НДХ, надовезали су се окупатори и ус- 
таш ек о ји су .свак о са  свог становиш та, учинили сведа нхјош  
више продубе. Хрвате, иако малобројније у Босни и Херце- 
говини (по свим пописима између 19-22% ), прогласили су 
владајућим народом, муслимане „хрватским цвијећем” a Ср- 
бе су предодредили за уништење и ставили ван закона.30 Гол- 
огота Срба je  почела забраном разних политичких партија и 
организација (радикали, демократе, С авез земљ орадкика и 
др., организације солунских добровольца., Сокола, друштва 
„П росвјега”), забраном ћириличног писма, јавног окупљања, 
кретањ а, отуђивања властите имовине, а заврш ила се шьа- 
чком српске имовине, протјеривањ ем Срба ван Босне и Хер- 
цеговине, превођењем у католичку вјеру и физичком ликви- 
дацијом.

Током прва три мјесеца постојања усташке власти, про- 
цес исељавања Срба био je концентрисан на пограничне сре- 
зове према Србији и Црној Гори. П очетно исељавање било je 
највише уперено против Ц рногораца и Срба из Србије „Ср- 
бијанаца”, попова, солунских добровольца, трговаца, али се 
касније прош ирило и на све остале грађане, нарочито оне за 
чију су имовину биле заинтересоване усгаш е.31 П очетном 
јуна склопљен je  посебан споразум између њемачких и уста- 
шких власти по коме су били договорени правци, број и 
начин одашиљања становниш тва у Србију и Црну Гору. П ре
ма њ емачким подацйма у Србију je до августа 1941. било 
отпремљ ено 180.000 људи. Др М илош Хамовић je утврдио да 
je током четири ратне године у Србији наш ло уточиш те око 
400.000 Срба из Босне и Херцеговине. Ш тета je ш то  нема 
потпунијих података за број избјеглица у Ц рну Гору, мада се

30 Бранко Бокан, Геноцид над Србима Босанске крајине, Београд 1996, стр.
5-71.

31 Према рјешењу Министарства унутрашњих послова НДХ, бр.2203, в.д. 10. 
5. мај 1941. - гребало je отпустити из службе све Србијанце и Црногорце а од 
осталих Срба оне који су се истакли противхрватским радом. АВИИ, ф. НДХ, 2/ 
1-1, К-171а и 54/1-2, Кг143а.
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из парцијалних извјеш таја види да je и тамо бјеж ало српсхо 
становниш тво, нарочито из Херцеговине. И  подаци Коме- 
саријата за  избјеглице Србије, на чијем челу je  био неуморни 
Тома М аксимовић, такође говоре да je Србија примила из 
Босне и Херцеговине око 400.000 избјеглица.32

Упоредо са исељавањем Срба у Србију и друге крајеве 
одвијао се процес исељавања Словенаца из К оруш ке и Шта- 
јерске који су, осим у Србију, допремани и у Босну и Херце- 
говину. Н а рачун ньиховог доласка пражњене су куће бога- 
тијих Срба и Јевреја и пљ ачкана њихова имовина.33

Од средине маја 1941, усташе су почеле са пре- 
крш таванем  или како се то службено звало -  превођењ ем у 
католичку вјеру. B eh 3. маја поглавник je издао „Законску 
одредбу о преласку сједне вјере на другу” и тиме, уједно, уки- 
нуо све до тада важ еће прописе о евентуалном ранијем пркје- 
лазу. О ва законска одредба, осим ш то je објављена у службе- 
ној штампи, била je  доставлена свим католичким свеште- 
ницима као  и представницима свјетовне власти који су имали 
по њој постулата.34 Надбискупска канцеларија у Загребу, 
популаришући ову законску одредбу, упутила je  посебну 
окружницу у којој je  ближ е прописала услове пријелаза с је- 
дне вјере на другу. П роблем пријелаза на католичку вјеру 
није у потпуности разријеш ен ни послије ове окружнице. Док 
je К атоличка црква настојала да се то  одвија у „обландама”, 
усташе су биле за „еф икасне” методе. Тешко je утврдити број 
Срба који су насилно преведени у католичку вјеру, jep  се о 
томе није писало нити службено извјеш тавало. Католички 
тједник наводи да je до октобра 1941, са цијелог подручја 
Н ДХ  на десетине хиљада Срба преш ло у католицизам. У 
босанском листу Врхбосна се каж е да их je  било 70.000. И а ко 
су законске одредбе о превјеравању циркуларно упућиване у 
све срезове, ипак je  превођењ е највише зависило од енер- 
гичности локалних власти. У  градовима и срезовима гдје су 
Срби били мањинско становниш тво превођење je  текло  бр- 
же, док je  у оним областима у којима су Срби били бројнија 
категорија становништва, било спорадична појава. У раду ка

з: Др Милош Хамонић. Избјеглиштво у Босни и Херцеговини 1 9 4 1 5 .  
Филип Вииињић, Београд 1994. стр. 462.

33 Рафо Брчић. О чсељавању Словенца у Босну 1941, Институт за исгорију. 
Сарајево 1973, бр. 9/1, стр. 301-317.

34 Вид. Кашо/шчки тједник. 15. мај 1941.
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ирекрш тавањ у су се истакли скоро исти оииљуди, махом ка
толички свештеници, који су још  раније прихватили иачела 
усташ ког покрета. П ош то je српско становниш тво давало 
огорчен отпор лревођењу усташе су, заједно са фратрима, 
гримјењ ивале најразноврсније облике насиља. У  Брчком и 
околини ф ра А нте Кларић, др Илија Виолини и Већеслав 
М онтани, који су себи поставили зад атак д ад с  краја 1941. го 
дине покрсте све Србе, вршили су не само морални, него и 
ф изички  притисак над Србима. Н а њихово инсистирање 
стигао je  1. децембра 1941. специјални батал>он усгаша чији je 
задатак  био да потпомогне п о кр ш тававе .35 И спомоћ у по- 
крш тавањ у пружале су и домобранске јединице као редовна 
војска НДХ. Тако je  надпоручник Јосип П ресечки, заповје- 
дник 1. сатније 5. бојне Војне крајине, извјесгио ирегпостав- 
л>ену команду да je 10. априла 1942. и м аосасганак  са трупом 
С рба у мјесту К озлук код Зворника. „Ту сам обавјесгио при- 
паднике српске православие цркве о законској одредби о ос- 
танку Хрватске православие цркве и одржао им патриотски 
говор (...). Н акон ш то сам им предочио корисги које им пру- 
ж а ова законска одредба, позвао сам их да ce јавно изј асне, да 
ли су спремни да се заувјек одрекну сваке вањске везе са срп- 
ском православном црквом, као и политичких веза са срп- 
ском државом. Кад су сви присутни једногласно изјавили да 
се свих тих веза одричу, упитао сам их да ли су вољни да по- 
niryjy хрватску православну цркву. Једногласни узвик -  хо- 
ћемо и живио др А нте Павелић, био je  одговор на моје пи- 
тање. С ам априредбаснимљ ена je свјетлоснимцима.а присус- 
твовало je око 500 особа. Послије подне посажена je пред 
ш колом у Шепку спомен-липа П оглавника др А нте П аве- 
лића”.36

П ош то се исељавање и покрш тавањ е нису показали до- 
волн о  ефикасним, као и због економских и разних других 
разлога, усташе су потпомогнуте католичким ф ратрим а, све 
више приј елазиле на физичку ликвидации у српског народа. И 
овом облику уништавања Срба претходиле су одређене пси- 
холошко-пропагандне припреме којима су тон давали по- 
главник Анте Павелић и његови најближи сарадници. Н а
рочито je у том е био грлат књижевник Миле Будак који je у

35 Виктор Новак. Magnum crimen ■ Поли вијеки клерикализма у Хрвашској, 
Нова књига. Београд I486, сгр. 621-683.

*  АВИИ, ф. НДХ. 7/1-1, и 7/2-1-2. к-7.
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низу говора, током прва три мјесеца дјеловања НДХ, прије- 
тио свим Србима, вријеђао их и јавно нападао. Он je, крајем  
јула 1941, у Госпићу р е к ао :„Један дио Срба ћемо побита, дру- 
ги раселити, а остале превести на католичку вј еру и тако пре- 
топити у Х рвате...”37 Н е т т о  раније, 28. маја 1941. године, го- 
ворио je  слично др Виктор Гутић, усташки стожерник у Ба- 
њалуци, наглаш авајући „...друмови ће пожељети Србаља, ал 
Србаљ а више бити неће. И здао сам драсгичне наредбе за 
њихово потпуно економско уништење, a слиједе нове - за 
попуно истријебл»ење”.38 Говори сличног садржаја и интона- 
ције одјекивали су и по Херцеговини и другим областима 
Б осн еи  Х ерцеговине. Што je  вријеме више одмицало множи- 
ле су ce страхоте окупације и стицало увјерење да у инфер- 
налној политиди окупатора и усташа учествују не само виши 
и нижи „представници неба”, него и сав остали клерофаш ис- 
тички аларат логпомогнут градским и сеоским олош ем. У  
ужасима средњовјековних инквизиторских феномена, који 
су се повампирени поново разбуктавали на многобројним^ 
српским енклавама у Босни и Х ердеговини, нестај але су пре- 
ко ноћи на хильаде људи и то  само зато ш то су били Срби.

О  томе како je  текло то нестајање С рба говоре доку
мента Земаљ ске комисије за утврђивање злочина окупатора 
и њихових помагача за Босну и Херцеговину, која се воде под 
заједничким називом: Кратко регистровање массених злочина 
усташа 1941. године у  Босни и Херцеговини. Документа се одно- 
се на Х ерцеговачхи, Бихаћки, Травнички, Бањ алучки, Сара- 
јевски и Тузланскн округ, а затим на срезове и мања мјесга у 
оквиру тих округа. Н астајала су под руководством М илоша 
Ш корића, који je  руководио комисијом до 1948Д9. године. 
О бјављ ујемо их онако како су писана без скраћивањ а и жа- 
кнадних језичких и других дорада.

Грађа je  јако  неуједначена по поријеклу и иетодама ра
да, ј ер се за неке срезове и општине иде до у таичине са име- 
нивда, презименима, гробницама, јамама и сл. дох се за друге 
дају само штури подаци. Очигледно je да опшгинске комиси- 
je  нису имале у своме раду уједначене критеријуме. Н о, и ово 
ш то je  дато je драгоцјено, jep  je  настало док су догађаји били 
јако  свјежи.

37 Б. Бокан,л.л.,стр.14.
38 //с1Ло,стр.15.
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Подаци о геноциду односе се на вряд кратко вријеме, 
/главном  на период април-август 1941, a нису захваћени касни- 
ји мјесеци исте године када je избио устанак и када су репре- 
салије посхале још  веће. Ваља нагласиги да су подаци ос- 
кудни нарочито за бањ алучкии бихаћкн округ, одакле јен а ј-  
више људи отјерано у концентрационе логоре или убијено у 
оближњим шумама и погоцима. П остоји довольно других из- 
вора којима би се ова празнина могла псиунити, али би онда 
овај рад добио други карактер. У корице ове књиге жељели 
смо да смијестимо само она оригинална документа која смо 
нашли ак о ја  су рађена заједну званичнуусганову-К ом исију  
за ратне злочине окупатора и његових помагача. Отуда je 
овај рад само ман>и прилог документации о неисцрпној теми 
геноцида над Србима 1941-1945. године. З ато  и носи наслов: 
Д окум ента о геноциду над Србима у Босни и Херцеговини од 
априла до августа 1941. године.

Други део кньиге чине Прилози у које je  увршћено 113 
докумената -  махом прогласа, наредби и извјеш таја хрват- 
ских и окупационих власти у којима се подстиче или не- 
посредно говори о геноциду над српским народом и то  прије 
него ш то je  почео његов устанак. Донијет je  и извјештај Срп- 
ске православие цркве -  упућен њ емачком генералу Данкел- 
ману и изјава др Фјодора Лукача упућена југословенској вла- 
ди у Лондону, јер су оба документа преиуна података о ве- 
личини и размјерама терора усташа над Србима.
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INTRODUCTION

The history of Bosnia and Herzegovina with its unique charac
teristics, its turbulent social, political, cultural,ethnic and othermove- 
ments. a geographic position which has exposed it to the conflicting 
interests of other countries and the influence of different religions, cul
tures, and traditions has always presented an interesting but also chal
lenging subject of study. Much has been written and is still written 
about this region and its people but the character of the writings and 
the motives of their authors have been and remain different. The notes 
and observations made by a multitude of travelers, scientists, consuls, 
intelligence agents, newspapers and other writers on Bosnia and Her
zegovina all agree that it is a diverse land, both geographically speak
ing and in terms of the people inhabiting it.

The into which the Serbs in Bosnia and Herzegovina were 
drawn from 1991 to 1995 implies that we should consult this ample lit
erature once again, to analyze it and make an effort to gain additional 
knowledge. It is particularly important to pay due attention to long
term historical processes, which cannot be perceived in sporadic ref
erences to horizontal cross sections. One of these processes refers to 
the origin, evolution, and position of specific peoples living in this 
region. Bosnia and Herzegovina has of old been the home of the Serbs, 
Croats, and Muslims. Although living alongside each other and shar
ing the elements and setting of a common environment (communica
tions, waters, trade, forests, pastures, etc.) certain forces outside their 
control have continually come between them, burdening them with 
prejudices and instilling discord among them. The division, distrust, 
and inability to realize what their common interests are go back to 
medieval times in Bosnia, during which the different interests of con
querors, and the feudal regional divisions and general lack of cohesion 
were so strong that after the breakdown of the Bosnian State in 1463 
they left the people without a lasting spiritual or political tradition, 
which would subsequently act as a factor of integration and a stimulus 
towards joint action. Instead, the guidance of the people of Bosnia and 
Herzegovina was assumed by three religions, Islam, Catholicism, and 
Orthodoxy whose doctrines and activities contributed to propelling 
the spiritual, political, and practical lives of their followers in opposite
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directions. Every conqueror of Bosnia and Herzegovina relied on the 
force of these religions, shifting their favor and support from one to 
the other as they came to power. DuringTurkish dominion over Bosnia 
(1463-1878) Islam was dominant (and a large part of the Bosnian pop
ulation converted to this religion), at the time of the Austro-Hungarian 
occupation of Bosnia and Herzegovina (1878-1918) Catholicism was 
favored, and in the period of the Kingdom of Yugoslavia efforts were 
made to bring Orthodoxy to the forefront. The great geographic dis
tance and the different interests existing between the spiritual centers 
to which these communities belonged (Rome, Constantinople) pre
vented the forming of even the most basic solidarity needed between 
people or peoples of different confessions in times of trouble. Thus, 
Bosnia and Herzegovina entered World War I (1914-1918), carrying 
its inner burden of unresolved differences and heterogeneity in all the 
vital aspects of life.

It is difficult to say when the contention began, first between 
men of letters on the Serbian, Croat, and even Muslim side, then be
tween political parties and their following as to whose Bosnia and 
Herzegovina was. All the misunderstandings between Serbs and 
Croats stemmed from the idea o f Croatian theoreticians, which soon 
spread to the populace, that the Serbs prevented them from realizing 
their „Croatian political and historical right”. This right was the cor
nerstone on which Croatian politicians, beginning with Ante Starče- 
v ić ,Eugen Kvaternik,Mihovil Pavlinović, Josip Frank., Frano Supilo, 
Stjepan Radie, Dr. Vlatko Maček, and Ante Pavlić, and ending with 
Josip Broz and FranjoTudjman, continually based their visions of cre
ating a great, ethnical ly clean, and purely Catholic Croatian state. The 
first item in the program of the Party of Right is as follows: „Croatian 
political and natural rights must be attained: through the establishment 
of an all-incorporating Croatian kingdom by uniting Croatia, Slavo
nia, Dalmatia, Rijeka, Medjumurje, Bosnia and Herzegovina, Istria, 
Kranjska, Koruška, and Štajerska within the Habsburg Monarchy.”

Since past historic events had caused the Serbs in Bosnia and 
Herzegovina to live in close proximity and become intermixed with 
Croatians and Muslims, and as they Tefused to renounce the specific 
traits o f their nationality and of the Orthodox religion, they naturally 
presented an obstacle to the authors of the idea of the Greater Croatian 
state. Their animosity towards the Serbs dated back to the revolution 
of 1848/49, hut it became exceptionally pronounced and widespread 
during World War I, when the Croatians, together with the Muslims, 
fought on the side of Austria-Hungary and Germany, which had
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attacked Serbia and against which Serbia foughttothe best of its abili
ties.

The idea about the extermination of Serbs was born while 
Croatia was still under Austro-Hungarian rule, when the followers of 
J. Frank (the so-called „frankovci”) joined forces with the clericalists 
in open demonstrations against the Serbs in 1 895, 1899, 1900. 1908, 
and especially after the Sarajevo assasination in 1914.

Austria-Hungary’s long-standing aggressive policy in the Bal
kans, particularly where Serbia and the Serbs in general were con
cerned, found its epilogue in the Sarajevo assassination, which was 
readily grasped as a convenient pretext to dem on ize the Serbs in every 
way. In the demonstrations which began in Sarajevo on the same day 
that Gavrilo Princip shot the Austrian Archduke Francis Ferdinand 
three Serb-owned printing houses were destroyed, hotel „Evropa” was 
demolished, the majority of Serb shops, taverns, houses, and other 
buildings were plundered, and there were brutal attacks on distingui
shed Serbs. Following this, similar demonstrations were organized in 
all the other large cities and towns of Bosnia and Herzegovina. Those 
of the Serbs who tried to defend their dignity and property had to face 
an unruly crowd of mainly Muslim nationality and police forces who
se members dragged them to the local jails, where they were subjected 
to merciless beatings. Various lies were spread in order to increase the 
anti-Serb feelings among the Mulism and Croatian population. In Mo- 
star the rumor was spread that a distinguished Serb citizen, Atanasije 
Šola, had been detained in Nevesinje because he had „tried to goad the 
inhabitants of Nevesinje into making irredentist declarations against 
the Monarchy” , when in fact he was in Mostar at the time, and under 
close police surveillance. Another rumor was started according to 
which in the town of Travnik, an Orthodox, priest had shown the pic
ture of King Petar Karadjordjević from the window of the local 
school, calling out „This is your king !” to the crowd that had gathered 
in front. In Capljina, incited by these and similar rumors, a furious 
crowd demolished an Orthodox church, and similar incidents occu
rred in Klepci and the Žitomislić monastery.

As a result of the demonstrations and the other means employed, 
pseudo-military units began to be formed, the so-called „schutzkor”, 
„legions”, „guard troops”, which drew in the dregs of the city and 
town populace, eager to plunder and get revenge. Since the time of the 
occupation in 1878 Austria-Hungary had tried to provide against a 
possible Serb uprising, such as the those that took place in 1875-1878 
or in 1882 over the recruitment of Serbs into the army. In order to
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anticipate unrest, the Monarchy decided to form units of Muslim and 
Catholic volunteers to control Serb villages. After the annexation, and 
especially after the Sarajevo assassination, these units were given 
greater importance. The massacre carried out by the Muslim volunteer 
units in October 1914 over 86 Serb hostages in the village of Čelehić 
on the river Drina, after the Serb army’s retreat from Bosnia to Serbia, 
is only one in a series of mass murders executed during the war along 
the border towards Serbian and Montenegro.

Even before the ultimatum and the military attack against the 
Kingdom of Serbia, in Bosnia and Herzegovina the police had arrested 
some 5000 of the most distinguished Serbs. Among them were intel
lectuals, tradesmen, teachers, priests, foresters, respectable farmers, 
and all those who could be suspected of heading a potential rebellion. 
Following the mass-arrests, the entire Sarajevo srez was proclaimed 
an insurgent area and placed under martial law. After the Sarajevo 
assassination some Austro-Hungarian command centers went into 
total confrontation with the Serbs. Among the Croatians they sup
ported the frankovci, and where the Muslims were concerned they 
encouraged various partially concealed differences, which concerned 
legal or questions of property. A particularly convenient area in this 
respect, in view, among other things, of the political situation there, 
was Sandžak. The following was written: „As Serb and Montenegrin 
detachments, located in the former Turkish Sandžak, have opened fire 
at the Musi im vi 11 ages in that area and have started a true war of anni
hilation against the Muslim population, which has demonstrated itself 
as friendly in our respect, our troops have penetrated Sandžak toPljev- 
lja, preventing the extermination of the Muslims there. However, 
since for military reasons the permanent occupation of Sandžak is 
presently not a matter of consideration, and since after each departure 
of our troops the Muslims in this area would once again be subjected 
to banditry, these unfortunates have fled to our border, begging for per
mission to cross. In keeping with tradition, the Monarchy has shown 
understanding for the Muslims who have been driven from home and 
hearth, and will provide the refugees with a safe haven during the war, 
until such time as they can betaken to their homes and liberated from 
their present thieving, tyrannical masters.” In some of the zones along 
the border with Serbia and Montenegro certain commanders of the 
Austro-Hungarian army were given unlimited authority in regard to 
the treatment of Serbs, which was justified with mottoes, such as” 
„Quick justice, necessary defense in war” . The Serbs felt the effec t of 
the first martial court „verdicts” when their houses were inspected in
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search of remaining weapons. Various neighbors’ disputes, claims on 
laud and other interests all came toplayaro le in these episodes, whose 
conclusion often meant the hanging or beheading o f Serbs. The Serbs 
who had been drafted in the Austro-Hungarian army made up only 
about 41% of all the men mobilized from Bosnia and Herzegovina, 
and the majority were either engaged in operations against their co
nationals in Serbia and Montenegro (1914-1916) or were sent to one 
of the fronts in Europe. Rare survivors told o f the atrocious crimes 
committed by the imperial army in those areas. The pictures taker in 
1914 by Archibald Reiss in Madva and published in 1940 in the first 
History of Belgrade, testify that these stories were not unfounded. 
When war broke out, all Serb associations and societies were dis
solved. This was particularly true of the Serb education and culture 
society „Prosvjeta”, founded in 1902 as one of the pillars of Serb cul
ture.The secondary schools in Sarajevo and Tuzla were closed „due to 
repeated pupils’ unrest”. On 6 February 1915 the Bosnian Assembly 
was dissolved under a similar pretext. The authorities were particu
larly harsh in their persecution of Serb intellectuals. One of the 
common methods used against this segment of the population were 
political trials of which 148 took place in the period from the annex
ation crisis in 1908 to 1914. After the assassination in Sarajevo, new 
trials were organized. It was imperative to prove that Serb nationalism 
in Bosnia and Herzegovina, as a part of the Austro-Hungarian empire, 
was generated from Serbia, and that consequently Serbia was respon
sible for the outbreak of war. At the first trial for high treason, held 
from 12 to 23 October 1914 against 25 individuals accused of partici
pation and conspiracy in the Sarajevo assassination, great emphasis 
was placed on convincing the international community that every 
aspect of the assassination had its origins in Serbia. Similar efforts 
were made during the trial held on 12 May 1915 in Sarajevo against 
Mostar pupils, on 13 September of the same year in Bihad against 
pupils from Tuzla, and in the trial held from 3 November 1915 to 14 
March 1916 against 156 of the most distinguished Serbs from all parts 
of Bosnia and Herzegovina.

It is with this dismal heritage from the periods of Turkish and 
Austro-Hungarian dominion, additionally darkened by the privations 
during World War I, that Bosnia and Herzegovina entered the first state 
of the South Slavs - the state of the Serbs, Croatians, and Slovenians 
i.e., as of 1929 - the Kingdom of Yugoslavia. However, the various 
peoples that went into this union’s make up viewed it from different 
perspectives and with different expectations.
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For the Serbs in Bosnia and Herzegovina, whose suffering until 
then had been the greatest, the union represented the embodiment of 
the most important national and political ideals of their own age and of 
past times. The genuine enthusiasm with which they entered it pre
vented their critical attitude towards the king and the state. Grim real
ity was momentarily forgotten amidst the joy brought by recent 
triumphs. The Serbs in this region were encumbered by the additional 
disadvantage of having lost the critical mass of their intellectual class 
as a result of war and persecution. The first differences between the 
Serbs in Bosnia and Herzegovina and the royal government in Bel
grade arose as a result of the slow implementation of the agrarian 
reform. However, these disagreements were skillfully overcome until 
they became intertwined with the more prominent social and political 
problems. By the end of the 30-ties the relations between Serbs and 
Croats had become very strained, in addition to which this period 
brought the beginning of World War П. Through Austria’s annexation, 
Nazi Germany had reached the Yugoslav border, causing all the exist
ing inner social and political tensions to increase.

In the newly formed kingdom of the Serbs, Croatians, and Slo
venians, the Croatians retained the same attitude they had had when 
they still represented apart of Austria-Hungary, since they considered 
the new state to be nothing but a transient political entity. Fully aware 
of how significant Yugoslavia was to the Serbs, as the state that 
encompassed al 1 their co-nationals, the Croatians endeavored to profit 
as much as they could from this fact. Relying on their ample experi
ence in bartering, which they had accumulated throughout their his
tory, they incessantly asked for various concessions, with the aim of 
achieving as advantageous position as possible in the joint building of 
the independent state. The Kingdom of Yugoslavia consequently 
became a type of service for satisfying the Croatians’ voracious appe
tites. Furthermore, the Croatians of Bosnia and Herzegovina eyed the 
newly-formed state with reserve and awaited a signal from Zagreb. 
Dissatisfied with their position in the new state, in the beginning they 
adjusted to the situation, cleverly concealing and minimizing the 
crimes they had committed over the Serbs, while simultaneously 
taking part in every activity, especially those religious in character, 
which could prove detrimental to the existing status quo.

The Musi iras showed no less reserve in respect to the formation 
of the common state. The farmers were apprehensive about their prop
erty and the consequences o f the agrarian reform in general, while 
many religious zealots feared the possibility of vengeance for the
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crimes that had been done to theii Serb neighbors. Those of the Mus
lims who had pro-Yugoslav feelings we те unable to make their patri
otism felt. Despite the fact that Dr.Mehmed Spalio named his political 
party the Yugoslav Muslim Organization, its activities did not contrib
ute much to reinforcing unity within the state.

Viewed from the aspect of Bosnia and Herzegovina, and from 
the broader Yugoslav perspective, the problem of coordinating the 
basic levers intended toset in motion the wheels o f the common, mul
tinational state was never completel/ removed. One must wonder 
whether this was at all possible. The controversy that arose regarding 
the type of state that should be constituted and its form, the enactment 
o f the common constitution, the system of government, and around 
the economic, social, political, and overall cultural differences repre
sent only a part of the problems indicating that life in the common 
state would be neither easy or simple. This was corroborated, among 
otheT things, by Puniša Račić’s assassination of Stjepan Radié and his 
colleagues in the National Assembly, by the Rakovica unrest, the Con
cordat, the Cvetković-Maček Agreement, and a series of similar 
events. Having entered the common state, King Aleksandar and 
Nikola Pašić did not even make the effort of defining the Serbs’ basic 
interests within the new borders, or to determine what it is the Serbs 
were bringing into the joint state, and what, if things did not workout, 
they could take out of it. Instead of facing harsh reality, they allowed 
themselves to be carried away by ideal ism. The numerous differences 
and conflicts between the Croats and the Serbs in the common state, 
which were additionally encouraged from the outside and became 
even more intense on the eve of World War II, came down with full 
force on the heads of the Serbs in Bosnia and Herzegovina i.e, on all 
the Serbs across the river Drina who lived in mixed communities 
together with the Muslims and the Croatians. The forming of a joint 
government, the constituting of Banovina Hrvatska, the transferal to 
this political entity of specific competence, and the early preparations 
for reform in the entire state could not satisfy the growing appetites of 
Croatian nationalists. As always, the greatest disputes concerned ter
ritory, or rather, the question what areas the territory of Banovina 
Hrvatska should include. Maček made no secret of the fact that he had 
his eye on Boka Kotorska, Srem, a part of Bačka, and parts of Bosnia 
and Herzegovina. The edict concerning Banovina Hrvatska pro
claimed that this entity would include nearly the entire area of two 
former administrative units of equal rank („banovine”) - Savska and 
Primorska, the cities of Dubrovnik, Šid, Ilok, and 13 srez in Bosnia
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and Herzegovina: Brčanski (srez), Bugojanski, Dervetski, Duvanjski, 
Fojnički, Gradački,Konjički, Livanjski, Ljubuški, Mostarski, Prozor- 
ski, Stolački, and Travnički. Immediately after signing the agreement, 
Maček declared: „This does not represent the definite solution to the 
question of Croatian territory”. The plan was to do so in the course of 
the subsequent reform of the state. The main cause of dissent between 
the Serb and Croat spheres of interest was Bosnia and Herzegovina 
and its peoples, among which the Serbs represented a relative majority 
from the census in 1879 to the incorporation of Bosnia and Herzegov
ina into the Independent State of Croatia.

Upon their arrival in Bosnia and Herzegovina, the Austro-Hun
garian administration found that this country had a total of 1,15 8,164 
inhabitants („souls”), of which 496,485 (42.88%) Orthodox <i.e., 
Serbs), 209,391 (18.08%) Catholics (Croatians), 448,613 (38.75%) 
Muslims, and 3,675 (0.31 %) others.

The census organized by Austria-Hungary in 1910 revealed the 
following figures: Bosnia and Herzegovina had a total of 1,898,044 
inhabitants, of which 825,918 (43.49%) Orthodox; 434,061 (22.97%) 
Catholics; 612,137 (32.25%) Muslims, and 26,428(1.39%) others.

The first census in the joint Yugoslav state, organized in 1 921, 
demonstrated the following: a total population in Bosnia and Herze
govina of 1,889,929, of which 829,162 (43.87%) Orthodox; 443,914 
(23.48%) Catholics; 588,247 (31.07%) Muslims, and28,606 ( 1.58%) 
others.

The last census in the Kingdom of Yugoslavia, organized in 
1931, recorded the following: the total population of Bosnia and 
Herzegovina was 2,323,555, of which 1,028,134 (44,25%) Orthodox.; 
547,948 (23,58%) Catholics; 718,079 (30.90%) Muslims, and 29,330 
(1.27%) others.

In 1939 the situation in terms o f population changed in Bosnia 
and Herzegovina, when the new Savska Banovina was formed, which 
swallowed up 612.5km2 of the territory belonging to Bosnia and 
Herzegovina with about 712,000 inhabitants (13 srez), of which 62% 
were Catholics, 1 3% Orthodox, and 20% Muslims.

To make the problems of Bosnia and Herzegovina even more 
complex, a third factor appeared-the Yugoslav Muslim Organization, 
led by Dr. Mehmed Spaho i.e., Džafer Kulenović, demanding that 
Bosnia and Herzegovina should become a Muslim-dominated auton
omous region. The controversy over Bosnia and Herzegovina was 
joined by the Communist Party of Yugoslavia (CPY) led by J. B . Tito, 
which in turn demanded, through the Bosnian students in Zagreb and
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Be3gra.de, that Bosnia and Herzegovina should he autonomous, от as 
they said „based on the broad basis of national equality and democ
racy’*, En the third Open Letter, they claimed that any division of 
Bosnia and Herzegovina would be an injustice towards each ofits peo
ples. Needless to say, CPY was behind all this, which approached the 
question of Bosnia and Herzegovina from the aspect of the equality of 
all citizens, regardless of their nationality. How CPY dealt with this 
question later, when it was in a position to do so, is well known; they 
made of Bosnia and Herzegovina something that stood for neither 
state, religion, or nation. Hence the continuous discussions and dis
putes 1 asting to the present day.

The majority of the Serb political parties found the Cvetković- 
Maček Agreement (26 August 1939) equally disappointing. The Rad
icals saw the Agreement as a Serbian defeat. The Serb intellectual 
elite, gathered around Prof. Dr. Slobodan Jovanović, Dragiša Vasić, 
Stevan Moljević, Dr. Nikola Stojanovic, Dr. Stevan Jakcvljević, and 
others formed the Serbian Culture Club, with the aim of finding the 
solution to all the national and cultural problems that were of vital 
interest to the Serb people as a whole. Since ethnic territories were 
being demarcated, they asked that all Serb regions should also be 
demarcated and united, not according to plebiscite, which easily 
becomes the object of manipulation, but on the basis of „historic right” 
and the tremendous sacrifices borne by the Serbs in past wars. Unfor
tunately, the Serbs had failed to do this in 1918, when they could have 
established beforehand what the Serb territory was that was being 
entered into the joint Yugoslav state. Both the specific and general cir
cumstances existing in 1939 were nothing like those in 1918. Fascism, 
we 11-inclined towards the Croatians, was at the threshold, and the 
appetites of the Vatican insatiable.

In short, the Cvetković-Maček Agreement left all the sides dis
satisfied, since it was superficial, slow in coming, and inconsistently 
implemented, in addition to being in the hands of individuals who 
were rapidly losing control of the course of events. On the Serbian 
side the Agreement was only supported by the regime of Prince 
Regent Pavle, which in turn was backed by Churchill and Britain who 
saw it as a means of bridging the gap between the Serbs and Croatians 
and of preserving Yugoslavia for the sake of their own interests. The 
most fervent opponents of the Agreement were the Ustashi, whose 
demands exceeded by far what had already been attained and came 
down to the complete separation from Yugoslavia of Croatia, together 
with Bosnia and Herzegovina. The annexation of Bosnia and Herze-
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govina to the Independent State of Croatia represented according to 
them the „historic” claim of the Croatian people to territory and the 
ultimate achievement of the „Father of the Nation”, Ante Starčević.

Hence, from the creation of the first joint state in 1918 until 
1941, and even more so after the occupation, Bosnia and Herzegovina 
remained the apple of discord between the Serb and the Croatian side. 
The contention became particularly intense following the aggression 
against Yugoslavia and the division of its territory. Yugoslavia was 
broken up by German, Italian, and Hungarian troops, aided by mem
bers of the German and Hungarian national minorities (Volksdeut
schem) and by the Croatian Ustashi. Hitler combined the attack on 
Yugoslavia with strong Serbophobia, since the country’s quick defeat 
was meant to make up for the delay in the planned offensive against 
the USSR. He held that the Serbs were to blame for the military coup 
which occurred in Belgrade, and the demonstrations that followed on 
27 March, and ordered merciless reprisals against the entire people.

By 12 April 1941 the occupying forces had already taken the 
previously bombed city of Belgrade, and on 15 April they seized Sara
jevo. The capture of Sarajevo and of the Yugoslav Army Supreme 
Command practically meant that the occupation of Yugoslavia was 
complete. On 17 April, when the unconditional capitulation was 
signed, some ten German-Italian divisions from two German andfour 
Italian corps were located in Bosnia and Herzegovina. These corps, 
aided by the Ustashi and the pro-Ustashi Croatians and Muslims, were 
engaged in disarming the remnants of the Yugoslav Army and sending 
Serbs and Montenegrins to prison camps, in addition to which they 
looted government property.

During theApril War in 1941, in the tangled everts surrounding 
German-Italian relations and their hidden and manifest interests, the 
Independent State of Croatia (ISC) was formed, as one of the first qu
isling entities in occupied Yugoslavia. This state encompassed Croatia 
(with the exception o f one part of the coastal area), Srem, and Bosnia 
and Herzegovina. Dissatisfied, the Ustashi tried to extend the new 
state’s territory towards Old Serbia, to include Pribcj, Prijepolje, and 
Pljevlja. This did not suit Italian interests, however, which at the time 
were well above the interests of Croatia in importance. The Indepen
dent State of Croatia was proclaimed on 10 April, on the day of the 
Germans’ entry into Zagreb, but ESC acquired full form only with the 
arrival of Ante Pavlić who became the head of the state, and ere  sur
rounded mainly by Ustashi that had returned from emigration,
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During the talks in Vienna, when it was decided that Bosnia and 
Herzegovina should become a part of ISC, a demarcation line was 
established on the occupied territory of this region dividing the 
German from the Italian zone o f occupation. The line stretched from 
Bosanski Novi, along Prijedor, Banjaluka, Jajce, Travnik, and Mt. 
Prenja to Rudo. Along this line, the areas richest in ores, forests, 
industrial resources, road and rail communications, and cheap labor 
(central and northeastern Bosnia) entered the German occupation 
zone. The preponderance of the German over the Italian occupying 
forces was also evident in other respects.

When the Croatian puppet-state was formed, it encompassed an 
area of 101,464 km2 and had approximately 6,500,000 inhabitants, of 
which 3,400,000 Croatians, 1,975,000 Serbs, 700,000 Muslims,
180.000 Germans, 75,000 Hungarians, 65,000 Slovaks, 40,000 Jews,
30.000 Slovenians, 5,000 Italians, and 28,000 others.

When it was made part of the Independent State of Croatia, 
Bosnia and Herzegovina had an area of 51,233 km2 and the number of 
inhabitants cited for the census of 1931, with an annual increase of 
2%>. Jt is estimated that by 1941 the number of Serbs in Bosnia and 
Herzegovina had risen to approximately 1,280,000, while the remain
ing number represented Serbs in Dalmatia, Lika, Banija, Kordun, and 
those who lived in cities in Croatia.

German interests in ISC immediately after the occupation were 
defended first by the 51st German Corps. After its departure to the 
Eastern Front, its was replaced by detachments mainly made up of 
men not in their prime from the former Austria-Hungary. The longest 
to be stationed in Bosnia and Herzegovina was the 718th German 
Infantry Division, reinforced by several special battalions, which were 
used for guarding important premises and communication systems. 
During large military operations (the spring offensive in 1942 in east
ern Bosnia, Herzegovina, Sandžak, and Montenegro, the operation of 
cleansing Kozara, operations on the Neretva and Sutjeska rivers, the 
offensives in the fall of 1943 and the spring of 1944) other German 
divisions came to Bosnia and Herzegovina, remaining for different 
periods of time and taking part in the cleansing operations. At the same 
time, the Germans encouraged the forming and activities of theUsta- 
shi army (of its various branches and departments), compensating for 
the absence of their own forces, which were needed elsewhere.

Following the constitution of the state, the Croatian government 
appointed several commissioners whose job itwas to establish Ustashi 
authority in Bosnia and Herzegovina. Among them were: Petar Pet-
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ković, Petar Blašković, Dr. Ivan Šarić, Hakija Hadžić, Božidar Bralo, 
Jure Francetić, Mijo Vučak, Dominik Bumber, Dr. Dragutin Kamber, 
Dr. Marko Oršanić, Josip Stipančić, Antun Alaupović, Dragutin Duj- 
mušić, the Kadići brothers, Murat-beg Pašić, Ademaga Mešić, a id  
others. They prepared the ground for the arrival in Sarajevo of a spe
cial detachment of the Ustashi army led by General Slavko Kvaternik 
and the German General Glesa. With the help of the German troops 
and the Ustashi who arrived, the centralized hierarchy of Ustashi 
authority was gradually instituted in Bosnia and Herzegovina. Ustashi 
officials were mostly recruited from among Ustashi emigrants, and 
when these could not be found new recruits were accepted. The for m- 
ing of Ustashi authority was prompted by the decision rendered by 
Ante Pavlić on 10 June 1941. according to which the territory of ISC 
was divided into 22 districts („velike župe”), of which in Bosnia and 
Herzegovina there were seven: Brhbosna, Usora and Soli, Sana and 
Luka, Lašva and Glaz, Krbava and Psat, Hum and Rama. In theeffoTt 
to replace Serbian words with Croatian expressions an entirely new 
terminology was introduced.

The Serbs received the news on the formation of ISC and the 
incorporation of Bosnia and Herzegovina in this new state with suspi
cion and apprehension. The memory was still fresh among them of the 
way in which the schutzkor behaved during World War I. Ustashi 
reports made in the first months following the constituting of IS C reg
ularly noted that, particularly in the cities, the Serbs .... remained
reserved, awaiting their fate” i.e., that they w ere,.all in a state of antic
ipation. believing that the present system of government was only a 
temporary phase and hoping that in the end England would win”. Per
haps the best illustration of the uneasiness felt by the Serbs in the first 
weeks following the constitution of ISC is the letter sent on 6 Decem
ber 1941 by the Muslim Council for the town of Rogatica to Dr. Džafer 
Kulenović, the Vice-President of ISC. asking him for help in protect
ing their town. Among other things, the Council writes: „In the initial 
days following the creation o f the Independent State of Croatia, in 
Rogatica and the surrounding area the situation was quite satisfactory 
and peaceful. The Serb inhabitants were calm, aware of the new cir
cumstances and of the need to adjust to them. In the beginning of June, 
the Pres ident’s former envoy. Mr. Hakija Hadžić came to Rogatica on 
business and invited the local Muslims to attend ameeting in the Town 
Hall. On that oc casi on, Mr. Hadžić delivered a speech, underlining the 
fol lowing three things as being o f particular importance for Rogatica 
and the surrounding districts:
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1. The constituting of Vojna Krajina, which would include 
Rogatica. In connection to this, he said that the Serbs would be exter
minated on the territory of Vojna Krajina, leading only the Croat-Mus- 
lims and the Catholics.

2. He spoke of enacting a law on the Islamic Community and on 
organizing the religious community, and

3. He mentioned the agrarian question, saying that the damages 
suffered by the farmers as a result of land confiscation based on faulty 
orders and the unlawful solution of the agrarian question.

After Mr. Hadžić’s statement about their extermination on the 
territory of Vojna Krajina, the Serbs began protesting, first in the 
municipality of Sokolovac. Furthermore, after the departure of Mr. 
Hadžić, the town crier announced two to three times a week in the 
town of Rogatica that nothing must be bought from the Orthodox or 
from Jews. These announcements had a very bad effect on the Serbs 
and caused instant aversion of a large part of the local Orthodox pop
ulation to this step taken by the local political authorities, who had 
issued this order. In addition to pressure from the Ustashi, which was 
manifested in persecution and killings, many Serb villages in eastern 
Bosnia were faced with famine in the spring and summer of 1941. A 
report from Han Pijesak from 22 July 1941 states the following: „The 
population on the territory of the latter is becoming progressively 
poorer, and there are some who for 15 days have not tasted even a 
crumb of bread, since it is neither being sold, nor do they have the 
means to buy it, and those who have some money dare not go on a trip, 
since they are afraid of being killed and robbed, so the population is 
practically living off grass and leaves...

The attitude of the Muslim population to the occupation of 
Yugoslavia and the incorporation of Bosnia and Herzegovina into ISC 
was multidimensional. Those who supported the occupation and col
laboration with the Ustashi, such as the heads of the Yugoslav Muslim 
Organization, the majority of Islamic religious dignitaries, former 
land owners, and members of the lower classes saw the persecution of 
Serbs as a chance of seizing their property. The speech that Murat-beg 
Pašić, who had become an Ustashi official in Bijeljina, delivered on 27 
June 1941 in Koraj, near Brčko shows the attitude of a part of the 
Muslim land owners towards the Serbs at the time. He demanded „all 
those of the Orthodox religion, who had in any way wronged a 
Muslim during the Yugoslav regime, to be brought to him, he gave 
Ustashi authorities the right to freely and according to their own 
judgement extort money from the heads of wealthy Orthodox families,
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he issued a verbal authorization the Ustashi official in Koraj, Burhan 
Begić, to confiscate land from Orthodox inhabitants and give it to poor 
Muslims, he allowed the Ustashi authorities free rein to persecute and 
abuse those of the Orthodox religion, during his speech to the masses 
he said that all the Orthodox must convert to Islam or to Catholicism, 
or they would be banished to Serbia. On this occasion, the gathering 
was attended by some of the Orthodox inhabitants. As a result, there is 
a feeling of apprehension among the Orthodox, and among the more 
distinguished citizens of the Muslim faith”.

The feelings of the Croatian population in Bosnia and Herze
govina towards ISC and the Ustashi organization as a whole were var
ied, both in regarding to the different segments of society and in 
regard to different areas. In central Bosnia and in the Bosnian Sava 
basin the Croatian farmers, thought by experience that political regi
mes were transitory, did not allow themselves to become easily an 
instrument of the Ustashi organization. The farmers’ traditional inertia 
in everything, including acceptance of the new Croatian state, once 
again showed its good sides. As opposed to these areas, in western 
Herzegovina the Ustashi organization was embraced with enthusiasm. 
Public opinion was directed by the majority of the Catholic clerics, 
certain intellectual circles, and most of the urban population who all 
saw ISC as a means of attaining ascendancy over other national cate
gories.

The different reactions to the occupation and the constituting of 
ISC of the various segments of the population prompted by religious, 
nationalistic, and political motives were used by the occupying forces 
and the Ustashi as a basis for activities aimed at making these feelings 
even more profound. The Croatians, although a minority in Bosnia 
and Herzegovina (accounting for 19-22% of the population, according 
to all censuses), were declared the dominant nation, the Muslims were 
described as the„bl ossoms of Croatia”, while the Serbs were outlawed 
and markedfor destruction. The privations of the Serbs began with the 
ban on various political parties and organizations (the Radicals, De
mocrats, the Farmers Association, the organization of the Salonica 
Front volunteers, the Sokol society, Prosvjeta society, etc.), the pro
scription of the Cyrillic alphabet, of public gatherings, and of the sale 
of private property, and culminatedin the looting of Serb property, the 
banishment of the Serbs from Bosnia and Herzegovina, their conver
sion to Catholicism, and their physical liquidation.

During the first three months of the Ustashi regime, the process 
of ex pel ling the Serbs was centered on the areas along the border with
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Serbia and Montenegro. At first this process was directed at the Mon
tenegrins and the Serbs from Serbia, the „Serbians” as they were 
called, priests, volunteers on the Salonica Front, and merchants but it 
was later extended to include all the other Orthodox citizens, particu
larly those in whose property the Ustashi were interested. In the be
ginning of June a special agreement was signed between the German 
and the Ustashi authorities determining the course, number, and 
method of sending citizens to Serbia and Montenegro. According to 
German records, 180,000 people were sent to Serbia by August 1941. 
Dr. Miloš Hamović established that in the course of the four years of 
war some 400,000 Serbs from Bosnia and Herzegovina found refuge 
in Serbia. It is unfortunate that the records regarding the number of 
refugees who went to Montenegro are incomplete, although partial 
reports show that Serb inhabitants, particularly from Herzegovina, 
definitely sought refuge there, too. The records of the Serbian Com
missariat for Refugees, headed by the indefatigable Toma Maksimo- 
vić, verify that 400,000 Serb refugees from Bosnia and Herzegovina 
came to Serbia.

While the Serbs were being exiled to Serbia and other parts, Slo
venians, who were being expelled from Koruška and Štajerska to Ser
bia, were also brought to Bosnia and Herzegovina. Jn order to make 
place for them, the homes of wealthy Serbs and Jews were emptied 
and their property looted.

In mid-May 1941, the Ustashi began converting citizens to Ca
tholicism. On 3 May the president already issued „The Legal Decree 
on Conversion from One Faith to Another” , thereby abolishing all pre
vious regulations relating to this. The decree, in addition to being pub
lished in the appropriate official bulletins, was distributed to all Ca
tholic clergy and all government officials, who were obliged to act 
accordingly. In order to promulgate this decree, the office of the Arch
bishop of Zagreb sent a special circular determining in detail the re
quirements for converting from one faith to another. The problem of 
conversion to Catholicism, however, remained unresolved even after 
this circular. While the Catholic Church wished to conceal this process 
under fancy „wrapping”, the Ustashi were in favor of more „efficient” 
methods. It is difficult to ascertain the number of Serbs who were con
verted to Catholicism forcibly, since this was neither written about nor 
were official reports made. The magazine Katolički tjednilc states that 
by October 1941, tens of thousands of Serbs had converted to Catho
licism throughout ISC. The Bosnian paper Vrhbosna claimed that the 
number was 70,000. Despite the fact that decrees on religious conver-

37

http://www.balkaninstitut.com



sion were continually sent to al I the srez, the actual converting largely 
depended on the efforts of the local authorities. The process proceeded 
more quickly in cities and districts where the Serbs were in the minor
ity, while in those areas in which the Serbs represented the majority 
the change of faith was a sporadic phenomenon. The same people, 
more or less, who had eagerly adopted the principles of the Ustashi 
movement from the outset, were also the most active in aiding the pro
cess of conversion. Since the Serb population was vehemently oppo
sed to converting, the Ustashi, together with the Catholic friars, used 
various forms of violence to convince them to do so. In Brčko and the 
surrounding area, Friar Ante Klarić, Dr. Ilija Violini, and Većeslav 
Montani, who had vowed to convert all the Serbs in the area before the 
end of 1941, applied not only moral but also physical pressure to attain 
their objective. At their insistence, a special battalion of Ustashi 
arrived on 1 December 1941. whose purpose was to help with the reli
gious conversion. The units of the domobrani, a part of the regular 
armed forces of ISC. also lent a hand. Thus, Lieutenant Josip PreseCki, 
the head of the 1st Company of the 5th Battalion of Vojna Krajina, 
reported to his superiors that on 10 April 1942 he had met with a group 
of Serbs in the town of Kozluk, near Zvornik. „I informed the mem
bers of the Serb Orthodox Church of the legal decree regarding the 
founding of the Croatian Orthodox Church and delivered a patriotic 
speech to them (...) After explaining the benefits to them of this decree, 
I asked them to state publicly whether they were ready to renounce for 
ever all external ties with the Serb Orthodox Church and political ties 
with the state of Serbia. When all present had unanimously declared 
that they renounced these ties, I asked them if they were willing to 
respect the Croatian Orthodox Church. A unanimous shout - yes and 
long live Dr. Ante Pavlić - was the answer to my question. Photo
graphs were taken of the ceremony, which was attended by 500 peo
ple. In the afternoon, a linden tree was planted in front of the school in 
Sepak, in honor of the President, Dr. Ante Pavelić” .

As banishment and religious conversion did ro t prove as effi
cient as had been hoped, and for economic and other reasons, the 
Ustashi, aided by the Catholic friars, more and more frequently 
resorted to the physical liquidation of the Serbs. This was also pre
ceded by certain psychological and propagandist preparations, whose 
tone was determined by Ante Pavlic and his closest associates. Parti
cularly active in this sense was the writer Mi le Buiak, who threatened, 
insulted, and publicly attacked the Serbs in a series of speeches deli
vered in the first three months of the Ustashi regime. In one of his
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public appearances towards the end of July 1941, in Gospić, he said: 
,,We shall kill a part of the Serbs, oust another part, and convert those 
that remain to Catholicism, thus turning them into Croatians...” Some
what earlier, on 28 May 1941, a similar speech was delivered by Dr. 
Viktor Gutić, an Ustashi official in Banja Luka, who stressed: the
roads shall long for the Serbs, but the Serbs will be there no longer. I 
have given strict orders for their total economic destruction, and new 
orders are in the making - for their total annihilation”. Speeches with a 
similar content and tone were echoed in Herzegovina and in other 
parts of Bosnia and Herzegovina. As time went by, the atrocities of the 
occupation accumulated, creating the impression that the infernal 
policy of the occupying forces and the Ustashi was aided not only by 
,,servants of God” of all ranks, but by the entire clerical and fascist 
apparatus, assisted by the dregs of urban and rural society. In what 
seemed like a repetition of the atrocities committed by the medieval 
Inquisition, spreading like fire throughout the Serb enclaves in Bosnia 
and Herzegovina, thousands of people disappeared overnight simply 
because they were Serbs.

The way in which the annihilation of the Serbs proceeded is 
described in the documents of the National Committee for Determin
ing the Crimes of the Occupying Forces and their Collaborators for 
Bosnia and Herzegovina, collected under the joint title: A Short Re
gister of Ustashi Mass Crimes in 1941 in Bosnia and Herzegovina. 
The documents refer to the counties of Herzegovina, Bihać, Travnik, 
Banj Luka, Sarajevo, and Tuzla, and to the srez and lesser towns 
within these counties and were put together under the supervision of 
Miloš Škorić, who headed the committee until 1948/49. They are pub
lished here in their original form, unabridged and without subsequent 
linguistic and other modifications.

The material is uneven in origin and in the method by which it 
was compiled, as some of the srez and municipalities went into great 
detail, recording names, surnames, graves, mass graves, etc., while 
others gave only the most basic information. The municipal commit
tees obviously did not adhere to a unique criterion in their work. Nev
ertheless, such as it is, this material is still extremely valuable, since it 
was put together soon after the events they describe took place.

The information on genocide refer to a very short period, prima
rily April - August 1941, and do not include later months of the same 
year, when the revolt broke out and the persecution increased. It 
should be noted that information is particularly scarce for the counties 
of Banja Luka and Bihać, whence the greatest number of people were
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deported to concentration camps or killed in nearby forests and 
streams. There are sufficient sources elsewhere to fill this gap but in 
that case this work would have a different character. This book was 
intended to present only those original documents done for a single 
official institution - the Committee for War Crimes of the Occupying 
Forces and their Collaborators. As a result, this work is only a minor 
contribution to the documents on a subject that does not cease to draw 
interest - the genocide over the Serbs from 1941 to 19+5. It is for this 
reason that it bears the title: Documents of Genocide of the Serbs in 
Bosnia and Herzegovina from April to August 1941.

The second part of the book consists of Contributions, contain
ing 113 documents, mainly declarations, orders, and reports of the 
occupying forces’ and Croatian authorities which either incite or make 
direct references to the types of genocide perpetrated over the Serbs, 
before their revolt began. Also presented here is report of the Serb 
Orthodox Church, which was sent to the German general, Dankelman 
and the statement of Dr. Fjodor Lukač, sent to the Yugoslav govern
ment in London, since both documents are filled with information 
regarding the magnitude and the scope of the various types of Ustashi 
terror over the Serbs.
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ХЕРЦЕГОВАЧКИ ОКРУГ

Срез Невесиње 
*

Око 10. маја долазе у Невесиње прве војне формације 
Независне државе Хрватске (Н Д Х ) тзв. „Мачекови ловци” а 
са њима једна десетина усташа са једним својим официром 
Судар Фрањом, бившим порезником негде из Прозора. Све 
до тог тренутка невесињске усташе нису давале видног знака 
о свом постојању. Знало се за четворицу: Башагић Суља, 
пропалог посједника, Пекушић Сућрију, пропалог трговца, 
Прека Ђорђу. гостионичара и неког фратра, сви из Невеси- 
ња. Доласком тих ловаца ова четворица мјештана јавно ce 
испољавају за усташе и започињу свој пропагандни рад. Од- 
мах ce проглашавају за мјеродавне органе управне и грађан- 
ске власти НДХ, и приступају организации ове власти: смје- 
њују среског начелника, предсједника општине, школске упра- 
витеље a командирима жандармеријских станица циркула- 
ром наређују да станицу предају једном од својих жандарма, 
који je Хрват или муслиман, уколико они сами нису то. Нај- 
зад приступају прикупљању и уписивању чланова за усташку 
организацију хрватским муслиманским живљем.

Крајем маја или 1. јуна 1941. године дошао je један одред 
усташа y Невесиње. Усташе су дошле из Мостара, а у глав
ном су били Херцеговци из западне Херцеговине. Дочек je 
био свечан и званичан. Пред усташе изашла су сва школска и 
мејтефска дјеца, преко 1.000 људи, из Невесиња и околине и 
један одред талијанских фашиста, који je у то вријеме ста- 
ционирао у Невесињу.

Послије подне истог дана одржана je свечана сједница у 
згради Среског начелства. На том састанку мјесне усташе у 
заједници с новодошлим усташама донијели су одлуку по свим 
оним масовним злочинима, које he усташе одмах и досљедно 
извршавати. То се види по томе што су све почели од тога 
тренутка, настала (су) масовна хапшења, злостављања, уби- 
јања и паљевине по читавом срезу и искључиво против Срба.

Већ истог дана по свом доласку из Мостара усташе су 
забраниле Србима излазак на улице између 7 сати увече и 7 
сати изјутра замрачивање прозора као и то да на српским 
кућама не смију стајати никакви хрватски знакови осим беле
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заставе, а напротив да остале куће морају истаћи хрватску 
заставу. У  српским радњама поставили су усташе за „повје- 
ренике” . Порушен je одмах познати споменик у Невесињу, 
који je подигнут у спомен Невесињског устанка из 1875. г.

Првог дана по доласку усташе су ухапсиле 50 лица, од 
којих су 30 испребијали и пустили, а 20 задржали у логору и 
поубијали. У  свануће 2. јујца 1941. године, упало je око 60 ус- 
таша у мало село Удрежнэё. Зашли су редом од куће до куће и 
тражили да се ко јави, а како би се појавио човјек на вратима, 
они би га без даљег одмах убијали. Овом приликом поуби- 
јано je у том селу 27 људи.

У  Рабини усташе су ухапсиле 9 лица и ове довели у Не- 
весиње и ту их све поубијали.

Приликом ископавања жртава поубијаних од усташа, 
по дозволи талијанских власти, у јесен 1941. год., нађено je у 
Невесињу 6 масовних гробница: двије у башти жандармер- 
ијске станице, три у башти бившег официрског павиљона и 
једна у башти војничке касарне. Ископано je укупно 137 л>е- 
шева. То су биле само оне жртве усташа, које су они у току 
јуна 1941. године поубијали у Невесињу. Ту je било нешто 
преко 50 Невесињаца-варошана и 30 из Автовца а остали су 
били са стране, из околних села.

Мучења и убијања била су грозна, превазилазила су сва- 
ки садизам. Примјера ради наводимо два случаја:

ЪаковиЬ Богдан, свештеник из Кифина села приликом 
ексхумације нађен je сав измрцварен: зуби су му били повађе- 
ни, брада ишчупана и стрпана у уста, у глави je имао неколи- 
ко закуцаних ексера,а нагрудима мујеједним великим ексе- 
ром била причвршћена гвоздена плоча којом се коњи пот- 
кивају.

Српски народ уочивши намјеру усташа и видјевши у ка- 
квој се опасности налази почео je давати отпор и бјежати у 
збјегове. Тако су сељани села Дрежња први ступили у борбу 
против усташа, које су разбили, a тај се отпор -  устанак про- 
ширио и на друга српска села среза невесињског.

Народ je у масама бјежао у збјегове према Трусини, Си- 
тници, Илији и другим планинама, a један дио избјегао je и у 
Црну Гору.

Усташки покољи у срезу невесињском трајали су од 1. 
д о 29. јуна 1941. Затај кратак период времена поубијано je од 
стране усташа на територији среза невесињског око 450
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људи. Осим гога спаљено je 6 села: Трусина, Шеховина, 
Мгоьевац, Ластавица, Дрежањ и Жуберин, a дјелимично су 
спаљена: Батковшди, Рабина, Удрежње, Џинова мала, Риња и 
друга.

Срез Гацко

Талијанска војска први пут je дошла у Гацко средином 
априла 1941. г. Ту je основала свој гарнизон и задржала се не- 
шго више од мјесец дана када je лослије склопљеног спора- 
зума између Италије и НДХ 18. маја 1941. г. напустила Гацко. 
Талијанска војска за то вријеме није вршила на територији 
среза гатачког неке нарочите злочине.

Истовремено се одласком талијанске војске из Гацка ус- 
таше су присгупиле организован^ усташке власти у срезу. У  
Гацко je дошао усташа Херман Тогонал зв. „Кресо” , родом 
негдје из јајачког или травничког среза. Он je био главна ус- 
ташка личност и организатор усташа у срезу гатачком, а ра
дио je и на организован^ усташа у срезу билећком. Први 
котарски предстојник био je Ром Јозеф, по народности аустр- 
ијски Нијемац. За усташког логорника постављен (je ) Чусто- 
виЬ Хасан, дотадашњи управник поште у Гадком. Око тих ус- 
ташких функционера скупили су се најагилнији чланови ус
ташког покрета: Чампара Махмут, бивши улравни чиновник, 
Риловић И б о . бирташ, родом из Конавља код Дубровника, 
Ром Анка, жена котарског предстојника, Звиздић Шериф, 
Тановић Дедан и још око 20 муслимана из Вароши Гацка. То 
су били најизразитије усташе у мјесту.

Поред Гацка главни усташки центри остали су Афто- 
вац, Борач и Кула Фазлагића.

У  Афтовцу je био предсједник опћине истакнути уста
ша Тановић Ъемо, а усташки таборник Пашић Фехим. У  
Ворчу je  био усташки логорник Салчин Мехо из села Шипо- 
вице, a његови најистакнутији помагачи: Хамид Гацо, коман
дир усташа, Марјан Брновац, командир усташке милиције, 
док je Узеир Делалић, хоца био један од главних савјетода- 
ваца и организатора усташких банди.

Усташе су у то вријеме организовале и у другим селима 
среза гатачког своје скупине које су нарочито биле јаке у 
Кули Фазлагића, у селу Кључу и у селу Коритима (сада срез 
билећки).
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Ca „преузимањем власти” од Талијана, концем маја 1941. 
год. усташе су организовале један велики збор, који je одр- 
жан у Гацку. Главни говорник на том збору био je усташа 
Херман Тогонал. Он je позвао присутне да се организују и 
што прије укључе у усташке редове, објашњавајући да je циљ 
усташа истрјебљење Срба. Свој харангерски говор усташа 
Тогонал завршио je са паролом „задњи хрватски метак за за- 
дњег Србина” . Од тог момента усташе и њихови симпатизери 
„дивље усташе” отпочели су са масовним пљачкама, хапше- 
њима, мучењима и убијањима Срба у срезу гатачком. Гацко, 
Афтовац и Соколски дом у селу Коритима (сада срез билећ- 
ки) били су главна мјеста -  станице за сабирање похапшених 
Срба.

Међу првим хапшеницима били су: Видак Вишњевац, 
прота и Милан Радовић из Гацка, Шпиро Старовић из Аф- 
товца, Новак Мастиловић, свештеник из Надинића и са ньима 
још око 20 најугледнијих Срба из среза.

Они су одведени у Афтовац и тамо задржани пар дана. 
Болесног проту Вишњевца, старца од 70. год. усташе су уби- 
ле, односно жива закопале на сеоском стрвиништу у Аф- 
товцу, док су остале затворенике из те трупе усташе одвеле 4 
јуна према планини Кобиља Глава и тамо их на мјесту зв. 
„Павлић” поубијали. a њихове љешеве побацали у јаме. Једи- 
но се из те трупе спасао Новак Мастиловић свештеник из На- 
динића.

Усташка скупина која се налазила у селу Коритима и 
имала свој штаб -  сједиште у основној школи разлила ce je  у 
село Корита и сусједна села и засеоке отуда прикупила скоро 
све мушкарце из тих села од 15 год. старости па навише. То je 
било 2. јуна 1941. г. Тога дана скушъено je око 140 људи. Сви 
ти сељани затворени су у зграду Соколског дома у селу К о 
ритима. Око зграде поставлена je јака стража наоружана пу- 
шкама и митраљезима. Хапшеници су задржани у згради 
соколског дома још два наредна дана, уторак и сриједу по по- 
дне. За то вријеме затвореници су нарочито мучени и зло- 
стављани. У  сриједу 4 јуна око 4 сата послије подне стигло je 
неколико аутомобила из Гацка и Билећа, са непознатим уста- 
шама. Домаће и ново-дошле усташе и даље су наставиле са 
мучењем и злостављањем затвореника. Истог дана у вече 
усташе су отпочеле изводити по двојицу или гројицу хапше- 
ника скупа. Везивана су два или три човјека заједно и то
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леђима окренути једни према другима са објема рукама став- 
љешш иза леђа и везани са једном жицом или конопцем. Та
ко су усташе редом повезале чигаву ту партију затвореника, 
гакорећи у снопове, од по два и три човјека скупа. Кац je  са 
везивањем свих затвореника било готово усгаше су отпочеле 
издвајатипо око 20везаних људи итрпали ихуједан камион а 
уразмаку око један сат времена одводили партију за парти- 
јом на јаму зв. „Голубиња јама” . Ова јама удаљена je од Co- 
колског дома за око 3 км, идући према Гацку. Одвођење je по- 
чело у 9 сати у вече, a трајало je  до око 3 сата послије пола 
ноћи. Приликом спровођења у камиону су се налазили пег до 
десег наоружаних усташа, који су били распоређени по ћо- 
шковима и странама камиона. Код јаме je чекало око 200 нао
ружаних усташа. Усташе су биле Херцеговци, већином од 
Љубушког, Широког Бријега, Посушја, a вјероватно и из 
Имотског. Жртве су убијане и бацане у јаму по партијама 
како су из Соколског дома довођене. У  јаму су бацане по два 
или три скупа, онако како су биле претходно у снопу повеза- 
не. Неке су од тих жртава убијане хитцима из пушака, неке 
геже или лакше тупим предметима озлиједили и тако тај 
сноп повезаних жртава скупа преваљивали-бацали у јаму. На 
raj начин бачен je један већи број живих људи y јаму. Када су 
усташе све те затворенике на броју око 140 побацали у јаму 
за њима су бацали нетто  камења и пар бомби како би доту- 
кли и онај остатак људи које су озлијеђене или живе бацили у 
јаму. Ово масовно бацанье у јаму извршено je  ноћи између 4 и 
5 јуна 1941. год.

Јама звана „Голубњача” била je централна јама, гдје су 
били убијени и бацани Срби, из среза гатачког и н етто  људи 
из среза билећког. Она je дубока око 30 метара. Отвор јаме 
на површини износио je око 5 м, док се у дубини шири и рачва 
у мање удубине. Један дио жртава, које су биле живе бачене, 
успио je да се одријеши, из гомиле љешева извуче и склони у 
једну од тих удубина гдје су остатак ноћи и провели. Сутра- 
дан иза извршења овога злочина наишла je поред јаме једна 
скупина усташа. Усташе су гониле стоку и остали плијен из 
села Корита према Гацком. Како се јама налазила до самог 
колског пута то су усташе пришле истој и примјетиле да у ja- 
ми има живих људи. Жртва Јакшић Аћим био се испузао пре- 
ко гомиле љешева, попео ка врху јаме и покушао да из исте 
изађе. Усташе су га спазиле, стале су му добацивати канапе и
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обећаваги му да ће га из јаме извадити и спасиги. Он није вје- 
ровао усташким обећањима и поново се преко љешева стро- 
поштао ка дну јаме и повратио код својих другова који су још 
били у животу. Тада су усташе бацили у јаму нетто  камен>а а 
потом и три бомбе. Од експлозија бомби убијено je неколико 
људи, који су били још у животу, док су остали, њих осам на 
броју, сви били л акте или теже рањени. Послије експлозија 
остали су у животу и то: Носовић Обрен п. Томе, Бјелица 
Милија Михаилов. Шакота Радован п. Андрије Глушац Вла- 
до Ников, Глушац Видак Милутинов, Шворцан Владо Спасо- 
јев, Јакшић Душан Томов и Јакшић Аћим Антов, сви из села 
Корита.

Усташе су се код јаме задржали кратко вријеме, на су 
продужили пут ирема Гацку, гонећи плијен из српских села. 
У  току наредне ноћи успјели су Шакота Радован и Јакшић 
Душан да се из ове јаме на неки начин извуку, док су остали и 
даље остали у јами међу љешевима. Ова двојица пошго су из 
јаме изашли, побјегли су према граници Црне Горе те су уз 
пут неком од сельака саопштили да у јами има join живих 
льуди. На дан7. јуна око подне скупило се неколико сељана из 
сусједнихсела, дошли кодјаме и отуда извукли оних шест /ну
ди, који су join били у животу. Глушац Видак од задобијених 
повреда умро je након два сата пошто je из јаме био извучен.

Усташе су у току 3-4 дана из села Корита и других су- 
сједних, похватали join око 50-60 људи, које су поубијали на 
простору око Голубњаче јаме, a љешеве извјесних бацилл су 
у саму јаму.

Друга села среза гагачког страдала су у првим данлма 
јуна 1941. год. Највише je побијенољуди из Афтовца, Заград- 
ца, Михољаче, Самобора, Грачанице, и нетто из НедиНића. 
Једна трупа жртава из Афтовца, око 30 на броју, пребачена je 
преко Гацка у Невесиьье и у војном логору поубијана. Једаи 
дио жртава поубијан je по селима приликом усташких упада, 
док je нешто жртава поубијано приликом спровођења из се
ла за Гацко и Афтовац. Та ко je у првим данима јуна 1941. год. 
у срезу гагачком убијено око 450 људи, рачунајући ту и жргве 
из села Корита, која сада припадају срезу билећком.

У  тим првим данима масовних покоља највише су стра
дала села у близини вароши као и она која су се налазила по- 
ред колских путева. Поред тога усташе су вршиле масовне
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шъачке српских села, одгониле стоку и унишгавале српску 
имовкну.

Српски народ видјевши те страшне усгашке покслье и 
исгребљење српског живља отпочео je голорук давати отпо
ра н слријечавати усташке хорде које су и даље залазите у 
српска села. Први отпор су дали сељани села Степена, када су 
од усташа били нападнути. а то je било 6. јуна 1941. г. Одатле 
сеустанак почео ширити и по другим селима среза гатачког 
као и у селу Липнику, Изгорима. На дан 12. јуна вођене су 
борбе између устаника и усташа у селу Врби. Усгаше су у 
току те борбе попалили пола села. Хиљадама и хшьадама 
српског живља бјежало je у збјегове, анајвише према грани- 
ци Црне Горе. Тих дана спонтано ce устанак проширио иа чи- 
таву горњу Херцеговину. Главни збијегови били су плакина 
Ситница, Илија Трусина, Видуша и Снијежница.

Устаниди су протјерали усташе из горње Херцеговине, 
а затим су се поново на том простору повратиле италијанске 
трупе.

Кроз читаву 1941. г. усташе су вршилезлочиие алиу мса- 
н>ем обиму. Почетком септембра 1941. г. око 500 усташа на
пало je село Срђевићи (М .Н.О. Кула Фазлагића). Срби сеља- 
ни имали су нетто  пушака, ступили су у борбу са напада- 
чима, разбили су обруч и на тај начин избјегли су у већини 
док je 19 људи у борби погинуло. а 10 ран>ело. Становиици 
тога села избјегли су преко границе за Црну Гору. Послије 
завршене борбе усташе су село до темеља ошъачкали a куће 
спалили. Жртва Ружа Ковачевић изгоријела je у својој кући. 
Црква je срушена, a сеоско гробље разорено.

У  Кули Фазлагића биле су двије сриске лородице: Бо- 
љановићи и Николићи, остали становници били су мусли- 
мани. Усташе су ове двије породице истријебнли, тако да да- 
нас нема свј едока који би могао казати имена чланова ових 
фамилија. Знасе само да су обадвије фамилије имале 17 чла
нова и да je породица Бољановић бачена ујаму зв. „Чучина” у 
селу Башићима, док су чланови породице Николић поуби- 
јанн и бачени у јаму зв. „Чавкина” под планином Бабом.

Масовни злочини усташа у борачком крају извршени су 
почетком 1942. год.
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Срез Билећа

У  Билећу je  био талијански гарнизон који се повукао 
крајем маја 1941. г. Око половине маја у Билећу je дошао 
неки усташки пуковник са пар усташа да у срезу организује 
усташку власт. Тада je y Билећу био командир жандармериј- 
ске чете неки капетан Ивановић родом из Титограда (Подго
рица -  Црна Гора). Он je одбио да усташама преда касарне и 
цивилну власт полицијску и управну, која je још била у оној 
формацији како je затенена приликом капитулације. Тада- 
шн>и гувернер Црне Горе Пирцио Бироли обећао je Црно- 
горцима да ће онај дио Херцеговине, који je  претежно на
селен Србима припасти Црној Гори. У  том цил>у он je  слао 
своје поузданике у Херцеговину. Српски живаљ у Херцего- 
вини на тај рад гледао je  са симпатијом, пошто се много 
платно усташа. Усташке власти знале су за то па су међу мус- 
лиманским живгьем развиле живу агитацију о припајању тих 
крајева НДХ. Због такве ситуације настала je нетрпегьжвосг 
између српског и муслиманског живља. Једна муслиманска 
делегација ради тога je пошла у Сарајево а затим и у Загреб. 
Вођи те делегације били су Дрљевић Славко, учитель, Му- 
штровић Займ, Зучевић Мехо и Арнаутовић Ћамил.

Једног дана крајем маја мјесеца стигло je у Билете око 
20-300 војника-усташа, који су на глави носили муслиманске 
капе -  црвене фесове. Они су опколили жан. касарнуи загра- 
жили од капетана Ивановића да им исту преда. Овај je у 
почетку то одбио. Ту усташку војску предводио je  неки бив
ши усташки мајор по националности муслиман, чије je име 
непознато. Како су усташе наишле на отпор капетана Ивано
в н а  и његових органа, то су се они обратили галијаиској 
мјесној комаиди, чија je војска још стационирала y Билећи. 
Интервенцнјом талијанске војске усташе су успјеле разору- 
жати жандарме и преузети касарну, док су капетана Ивано
в н а  лишили слободе ивезаног аутомобилом спровели ире- 
ко Гацка наводно у Загреб.

Тих дана галијанска војска, уступајући власт усташама 
повукласе из Бллеће. Усташе су ужурбано радиле наоргаии- 
зовању својевласти и формирању усташких скупина. У  срезу 
je било око 24.000 становника, од којих око 20.000 Срба, док 
су остали били муслимани. Усташе нису тражиле сарадзьуса 
Србима, док су са муслиманским елементом сарађивали,
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Nef>y њима ширили пропаганду, иаоружавали их, мамюги и 
уводили у устатке редове. За усташког логорника био je 
именован Мушгровић Займ, гшлар из Билеће, затаборника 
Зубчевић Мехо, терзија из БилеЬе (иначе родом из Греби- 
н»а),докје за котарског предсгој ника био именован Дрљевић 
Салко, учитељ из Билећа. На територији среза организов ано 
јеиеколико усташких скупина од мјешгана муслиманаи но- 
водошлих усташа и то у виду жандармеријскик станица. Тих 
дана у току организована устангке власти и усташких ску
пина по срезу, у Билеће je дошао Алнја Шул»ак поглавии по
бои ник, који je нелосредно даваонаређењау погледу органи
зованна усташа. У  Билеће je дошла и једна домсбранска бојна 
из састава 14. пуковније, чијиj e шгаб у г о вријеме био у Гре
би њу. Она je била смјештена у војнички логор. БЬен коиан- 
дант био je бојник Рудолф Јагић.

Са повлачењем талијанске војске из тортье Херцегови- 
не, које je усљедило концем маја, устапге су отпочеле са ча
совни м хапшењима и покољима срнског живља. Покољи су 
отиочели скоро истовремено у срезовима: невесињском, га- 
тачком, љубињском а затим и у другим срезовнма. О тим ло- 
кољима стизали су гласови у Билећу. Настали су велики збје- 
гови по планииама и масовно бјежање српског живља преко 
границе Црне Горе. To je увелихо обухватило и српскн жи- 
валь са територије среза билећког. Усгаше су све више крсга- 
риле по селима, вршили пљачке, прегресе кућа, авршена су и 
нојединачна одвођења и убијан»а. Срби су се огпочели и y 
овом срезу организовати и вршиги нападе на усгашхе пагро- 
ле и њихове „жандармеријске станице” . И з дана у дан ти су 
напади били све чешћи, тако да су све жандармеријске ста
нице биле попаљене а усташе прогјеране уварош Билеће.

У  другој половили августа 1941. г. домобранске иуста- 
шке јединице у јачини од два батальона у роху од пар дана 
поновили су неколико пута напад на село Мируше, али су 
увијек од устаника били одбијени и коначно 27. августа 1941. 
г. готпуно разбијени. Тога дана убијен je неки мајор Ћерић, 
родом Далматинац, заробљено пег официра и 105 војника, 
заплијењен je један топ и три бацача хао и велика количина 
осталог оружја, муниције и друге војничке опреме. Остали 
днјелови тих усгашко-домобранских ј единица једним дије- 
лом  су се повукли према Требињу, a већим дијелом према 
Билећу и склониле у варош и војни логор. Са усташко-домо-
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бранским јединицама ка вароши Билећкој повукао се и му- 
слимански живаљ. Усганичке снаге бујале су и стално се ноја- 
чавале снагама, које судолазиле из граничних срезова Црне 
Горе, а нарочито из среза никшићког. Сутрадан, у току 28. 
августа, устаници су заузели и варош Билећу. Остаје још 
само војнички логор код Билеће, који су држале домобран- 
ско-усташке јединице, док ј е читав терен билећког среза био 
слободан, налазио се у рукама устаника. Напад je био при- 
премљен и на тај логор , који je био опсједнут устаничкнм сна- 
гама. Дошло je већ било идо иреговарањао предаји логора, а 
то je било 29. августа 1941. У  току вођења тих преговора до- 
шле су талијанске трупе од Никшића, наводно из сасгава 
дивизије „Фераро” (51. и 52. п. пук), које су биле помогнуге 
артиљеријом и авијацијом. Талијанска војска разбила je  
устанике и ослободила логор. На челу талијанске војске на
лазио ce je фашистички пуковник, a касније генерал Алек- 
сандар Лузано нп. пуковник Ђидо Рафаели.

У  току тих борби између устаника и формација Н Д Х  
страдао je велики број муслиманског живља -  више стотина 
особа. Један број гогживл>а страдао je приликом повлачеььа, 
jep je  бјежао за усташама са којима je и од раније сара!>ивао, а 
други дно страдао je од четничких елемената, који су се били 
увукли у устаничке редове.

Нарочито су страдала муслиманска села Дивин, Фат- 
нида, Плана и Пријевор.

Срез Требиње

Одмах лослије капитулације и доласка талијанске вој- 
ске усташе су у Требињу организовале своју власт. За уста- 
шког логорника именован je Шаћир Мухамед зубар из Тре- 
бжња, док je  његов замјеник био Перо Шутић, трговац из 
Требиььа. Чланови усташкот стана били су: Стринчић Јурај 
зв. Ђорђо, апотекар Регуловић Салко, дон Маријан Вујино- 
вкћ. католички жупник, Кнежевић Јуре фотограф, Кисић 
Никола, чиновник и још неколико усташа. Крајем акрила 
или почетком маја у Требиае су дошле и домобранске једи- 
нжде. Го су бклеј единице из састава 14. п. пуковније. Штаб те 
пуковније, једна бојна и маньи дијелови стационирали су у 
Требин>у, док јс једна бојна те пуковније била уиубена у
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Билету. У  другој иоловини маја дошла je  ј едка трупа усташа, 
вјеровагно из Загреба, a н>их je  било на броју 9. На челу те 
трупе налазио ce je Роквић Боривоје, који je посгао ценграл- 
на усташка личност у срезу гребињском. Он je јошпријерата 
припадао илегалној терористичкој организации „МагијаГу- 
бец” . Прва два дана усташе. које су дошле под вој>сгвои Ро- 
квића у заједиици са мјесним усташама, стпочели су вршити 
герор над српским живљем. прегресали куће.односили отва
ри и издали наредбу да Срби не смију излазити на улицу по- 
слијеб сати на вече па до 8 саги изјутра.

На дан 31. маја усташе су одр жале заједнички састанак 
и припремили вечеру у бившем официрском дому. На том 
сасганку донесена je одлука о извршењу масовних злочина 
против српског живља. Још у току исте ноби, a послије одр- 
жаногсастанка, усташе су почеле залазити по кућамаи варо- 
пш я на улице изводити и убијаги грађане. У  току те ноћи 
убијено je у Требињу 9 Срба, а у току наредних пар дана по- 
хапшено je из Требиња и околних села око 60 Срба, одраслих 
мушкараца (из села Придворица, Граба, Горице и Мостаћа). 
Усташе су хапшенике по паргијама доводили у усгашки 
логор гцје су ихтамо злостављали и мучили. У  току ноћи, из
мену 23. и 24. јуна једну трупу тих хапшеника од 16људиуста
ше су одвеле у село Придворице, од којих су трин а есторицу 
поубијали и њихове љешеве бацили у јаму, док je  гројици 
хапшеникауспијело да испред усташа побјегну. Убијаша и ба- 
цаиьатих жртава у јаму примјетиле сунеке жене из села При
дворица и о томе одмах обавјестиле талијанску посаду која ce 
иалазилау том селу. Талијанска посада преко своје команде у 
Требињу спријечила je даље довођење и убијаше нохапшених 
Срба који су ce још налазили у усташком логору y Требињу.

Одмах послије тот масовног хапшења Срба из Требиња 
и околних села усташке власти су објавиле и позвале српски 
живал» да пређе на католичку вјеру, обећавајући да неће 
убудуће хапсити, злостављати и убијати онај српски живаљ 
жоји буде прешао на католичку вјеру. Из страха од усташа 
читав српски живал, из вароши Требиььа и оближњих (села) 
ирешао je масовно на католичку вјеру. Сељани из удаљени- 
јих села у масама су напустили своја села и бјежалиу збјегове 
и према граниди Црне Горе. Покрштавање Срба вршио je 
дон Марјан Вујиновић католички супник из Гребиньа. Пока- 
толичавање je отпочело још док су се први хапшеници нала-
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зили у усташком затвору, тако да су и они присиљени били да 
пређу на католичку вјеру a послије тога били су пуштени 
кућама.

У  току јуна усташке скупине залазиле су и у друга бли
зка и дал>а српска села и тамо хватале и убијале људе. На дан 
20. јуна упали су у село Коњско, ухватили 8 људи и затим их 
одвели у планину Бијела Гора и тамо их све поубијали, у селу 
Сливници и Шћенов Дол убијено je 6 људи, док je у селу Бод- 
ироге спаљено 33 куће и споредне зграде, а у селу Домаћеву 3 
куће. И у другим селима вршене су шьачке и паљевине ноје- 
диначних кућа. Приликом паљења кућа у селу Домашеву 
сељани су избјегли из села а код куће je остао Кијац Петар 
старац од 75 година кога су усташе жива бацили у ватру гдје 
јеиизгорио.

Послије тих првих хапшеььа и убијања и покатолича- 
вања српског живља ирилике су се у срезу требињском у не- 
колико смириле, алито je трајало кратко вријеме, до почетна 
августа 1941. год. када су усташе поново отпочеле са масов- 
ннм убијањима и слањем српског живља у конц/ентрациоке/ 
логУоре/. Тако су усташе на дан 1. августа у селу Грбешина 
убили 6 људи, док су 29 хапшеника одвели возом за Чашьину 
и тамо их на чалљинској жељезничкој станици поубијали у 
заједници са усташама из Чапљине. Једна ман>а група људи и 
жена a међу којима je било и двоје-троје дјеце, одведена je у 
усгашки логор Госпић, односно у логор Лобор-град a кући ce 
повратила само Тешановић Јованка из села Горице.

Почетном сепгембра 1941. г.талијанска војска „преузи- 
ма власт” од усташа, односно ограничава усташе у њиховом 
даљн>ем дивљању у самој вароши, док су се читава села среза 
требињског већ налазила у рукама устаника. Устаници су 
повремено иместимичновршили нападе наталијанске траи- 
спортне колоне a највише на комуникацијама Требиње-Би- 
лећа.Како су домобранске јединице биле утактичком погле- 
ду подчињене галнј анским групама, то су оне било саме било 
у заједници сагалнјанскомвојском водиле акције противуус
таника и налили села дуж пула Требиње-Билећа.

У  токујунаи авгусга!941. г. убијенојеод усташа у срезу 
требињском око 80 људи, а ухапшено je око 120, који су нак- 
надно били пуштени.
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Сргз Љубиње

Одмах по капигулацијп бивше Југославнје усташе су се 
ночеле оганизовати у срезу љубињском л то нарочито у се
лима Равном, Веља Међа, Турковићима, Гребииьу и Билећи- 
ма. Ова села претежно била су насел>ена католичкии жив- 
љем. Главни организатори били су: Јуре и. Мате, бивши сту
дент, Жутић Виде п. Николе, лугар, Зовко Јозо католички 
жупник, Вукић Перо п. Грге зв. „Гага” , Буквић Давид п. 
Милана, Бороје Мато п. Ивана зв. „Суджја”  и други. Око 20. 
маја у срез љубињски дошао je  Лео Тогонал као специј алии 
усташки изасланик да усташе у том срезу што бол>е сргани- 
зује и припреми за покоље.

Тих дана и баш на дан 24. маја 1941. г. у Љубиње je  дошла 
н једна усташка делегација која je „преузимала власт” од та- 
лијанске владе и НДХ. На челу те делагације налазио ce je  
Петар Петковић „повјереник усташке владе за ред и сигур- 
ност за БиХ” , Јурај Францетић, бивши усташки повјереник 
оружништва за БиХ, Фрањо Видас, жандармеријски потпу- 
ковник, заповједник оружништва за Б Х и  други. Та усташка 
делегација задржала се у Љубињу око2 сата н на лицу мјеста 
дала упутства и директиве мјесним усгашама и усташкоииза- 
сланику Леу Тогоналу о даљњој организации и раду у срезу. 
Мјесне усташе одржале су тих дана два збора, један уЉ уби- 
њу, а други у Равном, и организовали усташке жандарме- 
ријске станице. Поред тога формиране су биле велике уста
шке скупине већином од тзв. дивл>их усгаша. Пошто су се ус
таше прикупиле, бројно појачале, формирале у скупине и при- 
миле инструкције од својих вођа прешле су на извршеньемас- 
овних злочина. Један дно усташа организованих и „дивљих” 
око200-300 наброју остаоje уЉ убињ уи тамојепо вароши и 
околним селима вршио хапшења у љубињске затворе, док je 
већи број усташа око 300-400 под вођством Леа Тогонала и 
усташе Ђајића, бившег учител>а, отишао у удаљенија села, 
према Влаховићима, Убоском, Капавиди иРанковцима. То je 
било 4. јуна 1941. г. У  селу Ранковицима усташе су организо- 
вале привремени логор гдје су сакушъали и доводили похап- 
шене Србе из Ранковаца, Капавице, Влаховића и Убског. У  
току 3-4 дана усташе су прикупиле у селу Ранковцима око 
200 људи -  Срба одраслих мушкараца. Из села Влаховића и 
Убског (оба ова среза сада припадају срезу столачком) до-
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вели су 102 човјека, из села Ранковца и Капавице доведено je 
око 70. а из села Банчића 16Срба. Остали хапшеници били су 
из сусједних села које су усташе похватале по путевима или 
случајно затекле у оним селима гцје су вршили масовна 
хапшења.

Са сакупљањем Срба из поменутих села завршено je  8. 
јуна. Тога дана око 4 сата послије подне усташе су извршиле 
везивање свих жртава. Везивање je изршено конапцима и то 
у једном конапу скупа je било везано 10-15 људи, што je  за- 
висило од дужине конапа. Повезане жртве усташе су још у 
току иетог дана (8. V I 1941.) у паду мрака одвеле према селу 
Капавици до јаме зв. „Гувно”. Та јама удаљена je од села Ран
ковца за око 3-4 км. Када су жртве доведене непосредно пред 
јаму, за неких 300 м усташе су жртвама наредиле да посједају, 
односно да легну на леђа. Тада je логорник Тогонал пришао 
жртви која се налазила на челу поворке, дохватио je за главу 
и са исуканимножемзамахнуо да je закоље. То je изазвало ве
сел ост и расположение међ>у његовим усташама. Жртву није 
заклао, ал и јенаредио усташама да са жртава поскидају опа- 
саче и шалове и са њима жртвама повежу очи, што су ови 
учинили. Када je  са повезивањем очију било готово, усташе 
су по партијаиа отпочеле доводити жртве на јаму, скупа по 
10-15 на броју како су појединим конапима биле повезане. С 
je дне стране ивицејаме билесу поређане ловезане жртве док 
je надругој сгранијаме сгајаомиграљез. Усташе би испалиле 
по два-три хигца из митраљеза и са ньима убиле или раниле 
двије дотри жртве па би остале онако скупно повезане, живе 
Л)уде и са љешевима гурнулн у јаму. На овај начин убијене су 
прве три партије жртава. Како je отвор јаме био прилично 
узан, а више жртава скупно повезано, то се јама затушила да 
усташе нису могле даљеу нету бацати жртве. Усташе су оста
ле жртве поубијале око самејаме, a њихове љешеве оставиле 
гдје су и нреноЪ или. Ова убијања вршена су у току ноћи. Када 
сејаиа затушила и међу усташама настала пометња око тог 
уснјело je једној партији око 30 људи већином из села Влахо- 
вићада ce одријеши ииспред усташа побјегне. Неколикотих 
жртава биле су ран>ене на су се у току ноћи, по одласку ус
таша између ьешева извукле и побјегле у шуму.

Овај злочин нзвршен je у ноћи између 8 и 9 јуна 1941.Г.
Послије извршења озога злочина усташки логорник 

Тогонал са својим усташама повратио се из села Ранковца у
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ЈБубиње. Тамоје затекаооко 70-80 ухапшеника из Љ убиљаи 
околних села, који су у међувремену били похапшени одње- 
гових усташа који су осгали у Љубињу. Међу гима жртвама 
било je и нешто хапшеника са гериторије среза столачксг са 
којима ce je налазио и Хрват Никола Зоковић бив. сре ски на- 
челник из Стоца и муслимаи Хакија ШариЪ из ЈВубиња. 
Усташе су све те жртве у току ноћи измену 13 и 14 камиона 
пребацили до јаме зв. „Пударида” и тамо их све поубијали, 
односно живе бацили у јаму.

На дан 23. јуна 1941. г. усгаше са геригорије среза љу- 
бињског под вођством Леа Тогонала и Жутац Виде дошле су 
у Попово Поље. Усташа je било неколикс сгогина а долази- 
ли су камионима и пјешице. У  го вријеме Попово Поље 
већим дијелом налазило се подводом, док je  само један дио 
исља био исушен. Сељани из околних села који су у том пољу 
имали своје њиве дошли су да тамо раде. Њ ихјебилоиа  раду 
иеколико стотина људи и жена. Онај дио поља који je био 
исушен с једне стране био je олкољен сводом, а са друге стра
не налазила ce je цеста гдје су усташе у току самог долажења 
псставиле страже да су се сељани на том пол»у налазилн за- 
творени са свих страна. Кад je народ то видно настала je 
ианика jep су знали шта усташе намјеравају да учине. Један 
дио тог живља поскакао je у воду да се пливањем спаси, они 
ксји нису знали пливати натјеравали су уводу крупну стоку 
држаћи се за рогове и репозе и тако пливали и давили се у 
води. Неколико сељана који су знали пливати успјело je по- 
бјећи. Један дио се удавио у води, док су веЪину сељана усташе 
похватале. Усташе су на тај начин похватале око 180 људи. 
Похватане жртве довели су у основну школу у село Величане 
и тамо их тешко мучиле и злоставльале. Тукли су их кундаци- 
ма, боли ножевима, вадили им очи и резали удове и друге 
бестијалности чинили. У  току наредне ноћи усташе су те жр
тве по партијама одводили на јаму зв. „Ржани Д о” и тамо их 
убијали. Са те јаме пуким случајем спасили су се Ковац Јово 
и. Ристе из села Величана и Поповић Анђелко, који су данас 
једини живи свједоци тог страшног злочина.

Сутрадан по извршењу тог злочина усташе су зашле у 
село Завалу и Грмљане и из тих села похватали 37 људи, а из 
села Равни 4. И ове жртве усташе су одвели и убили а иьихове 
љешеве бацили у јаму зв. „Ржани До”.
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Концем јуна 1941. г. усташе су дошле у села: Дубљани, 
Величани и Галићи и у тим селима поклали 37 особа, већи- 
ном жена и дј еце, стараца, који нијесу могли испред њих поб- 
јећи. Остали живал» из тих села непосредно пред долазак 
усташа био je избјегао. У  току 1/2. августа усташе су покупи- 
ле сав српски живаљ, који се још налазио y Љубињу. Хапше- 
никаje могло бита око 200, а то су биле углавном жене и дје- 
ца и нетто  старијих л>уди. Једну партију тих хапшеника око 
80 на броју погрпали су у два камиона и одвели у току ноћи у 
правду Стоца. Шга je  даље било са тим жртвама непознато 
je, jep се нико од ньих није вратио кући нити се зна гдје су 
побијени. Камиони са којима су жртве одведене према Стоцу 
joui исте ноћи повраћени су у Љубиње, али су на том путу 
били нападнуги од устаника и усташе су одустале од дальег 
одво1>ен>а осталих хапшеиика, па су их након два дана пу
стили кућама.

Ноћи измену 11. и 12. августа усташе под вођством Боро 
Ивана п. Марка, Шкарамуд Вида, Башадур Пера и других, 
опколили су село Чаваш и похватали у том селу 102 особе, 
углавном жене, дјецу и старце, jep су се одрасли мушкарци 
већ раније склонили. Усташе су жртве извели испод села и 
све их у току Hotm постријел>али.

Усташе су у току тих масовних злочина: хапшеньа, уби- 
јања вршили и масовне шъачке по српским селима. Поред 
пгьачке палили су поједине кућ.е и насеља. Тако су на дан 4. 
августа приликом упада у село Ивице запалили 13 кућа док се 
свијег прије њихсва доласка склонно и одбјегао у шуме.

У  току извршења тих четких усташких злочина скоро 
сав преосгалисриски живал» избјегао je у планиде и оближље 
шуме, и тамо у збј еговимаживио под најтежим околносгнма 
неколико мјесеци. За то вријеме усташке банде сталносу за
лазил е и крсгарилеио напуштеним и опустошении српским 
селима и тамо провалазиле поједине жене, старице и ситну 
дјецу, која ннсу могла избјећи и одмах их на лицу мјесга уби- 
јалн. Тако су усташе у току 1941. г. a највише у јуну и августу 
поред масовних хапшен>а, лљачке, поубијали и око 800-900 
људи, жена и дјеце на геритсрији среза љубинског.

56

http://www.balkaninstitut.com



ГРАД  М О С ГА Р

Са доласком окупаторске војске у Мостар лреузео je 
„цивилну власт”  у своје руке Иван Хочевар, отпуштени гар- 
дијски официр и бивши шеф градске страже у Мостару У  
тим првим данима цеитрална устаничка личност био je  Иван 
Хочевар. Затим je формиран усгашки стожер на челу кора je 
дсшао Станко Шарац бивши банкирски чиновник из Моста - 
ра. Чланови стожера били су: Иван Хочевар, БарбариЬ Стје- 
гаи свршени правник, Спужевић Ђуро бив. судија, Петар 
Врдољак, бивши професор родом из Имотског, БунтићМато 
директор занатске школе, Удильак Мирко, геометар родом из 
Дувна, Бунтић. Шимув, трговац, ОстојиБ Крижан зв. „Ка- 
лаба” , Зличарић Анте, чиновник Напреткове задруге, Бабић 
Јозо, директор учитељске школе, Зовко Славко, професор и 
Бацак Ахмет, трговац. Најближи сарадници и савјетодавци, 
који су се окупљали око усташког стожера били су: фра Радо- 
слав Главаш, професор Фрањевачке гимназије у Широком 
Брнјегу, Сефтић Омер, бив. новинар, Др Драго Марушић ле- 
кар, Др Кордић адвокат, Др Николић Божо адвокат и други.

Почетком јуна 1941. г., а приликом формирања великих 
жупа Херцеговина са јужном Далмацијом подијељена je на 
двије жупе: једна са сједиштем у Дубровнику, а друга са сје- 
диштем у Мостару. Источни срезови Херцеговине: Гацко, 
Љубиње, Столац, Требиње, Билећа и Чашьина- припали су 
Дубровнику, а срезови: Кон>иц, Љубушки,Посушјеи Невеси- 
ње припадали су жупу Хум са сједиштем у Мостару. За ве- 
ликог жупана у Мостару именован je Јосип Тројер, док je за 
котарског предстојника именован КрталиК Крешимир, бив
ши полицијски чиновник родом из Гнојница.

Међу прве усташке злочине, по сгварању НДХ, забиље- 
жен je злочин, који су усгаше извршиле у Мостару ноћу 
између 31. маја и 1. јуна 1941. г. У  току те ноћи усташе су ухап- 
силе др Федора Лукача управника бановннске болнице а са 
њиме и једну трупу Срба Мостараца. Жртве су одведене у се
ло Кортијеш, на обалу ријеке Неретве и тамо поубијани, а 
њихови љешеви бачени у Неретву. Једино je успио Др Лукач 
да се роњењем и пливашем преко Неретве спасе и побјегне 
испред усташа. Усташе су у току идућихдана отпочеле с ма- 
совним пљачкањем српске имовине, уцјењивањима и т. сл.
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Такво стање трајало je до 24. јуна 1941. г. Тога дана око 4 сата 
послије подне поново су усташе отпочеле са масовним 
хапшењем и одвођењем Срба и то само одраслих мушкараца. 
Усташе су залазиле по кућама, канцеларијама, радионицама 
и то како дан>у тако и ноћу. Та усташка „рација” трајала je 
око недељу дана. За то вријеме похапшено je око 450 људи из 
Мостара. То су били л>уди из свих друштвених слојева: инте- 
лектуалци, радници, занатлије, трговци и др. Лица која су 
похапшена у току прватри дана, г.ј. 24, 25 и 26. јуна, одмах су 
након хапшења у току наредних ноћи и убијена. Убијања су 
вршена у већим и маньим групама, у самој вароши и обли
ж и ^  околиии. Тако je  неколико хапшеника убијено на мо- 
старским мостовима, са истих бачени у ријеку Неретву. Неке 
груде су убијане у селу Иглићима, код рудника и на мјесту зв. 
Скакала, али већина тих жртава пребачена je камионима 
према Читлуку (срез Љубушки) и тамо поубијани над јамом 
зв. „Голубара” .

У  току тих масовних хапшеььа и убијања дошао je из 
Загреба у Мостар домобрански ,,подмаршал” Лакса. НЬего- 
вом ингервенцијом остали хапшеници око 300 на броју, који 
су се налазили затворени у жандарм ер ијској касарни и згради 
основне школе краљица „Марија” 3U. јуна пушгени су ку- 
ћама.

У  првиидаиима мјесецајула дошао je у Мостар усташа 
емигрант И бо  Херенчић. Са љим je дошла и једна мања ску- 
пина усташа емигранага. Поново су мјесне усташе са ново- 
дошлим усташама емигрантима отпочеле са масовним про- 
гоннма и масовним убијањнма Срба. У  раздобгьу од 29. јула 
до 4. августа 194L. г. уханшедо je  око 750 лида из Мостара. 
Усташе су хагшенике упућивале гранснортима -  возом преко 
Сарајева за усташке концентрационе логоре. Било je око 4 
транспорта. Први je упућен у Госпић. Са тим транспортом 
упућено je из Мостара 174 лида. Други и трећи транспорт 
дошли су до Јабланице и ту су на путу задржани. Усташе су 
имале намјеру да ухапшенике из та два транспорта поубијају 
у Јабланици. За то масовно убијање све je  било припремље- 
но, јаме су биле ископане и већ се било приступило одвође- 
н>у жртава. Мсђутим, на нечију интервеицију из Сарајева je 
дош лоједноодјешен>е гьеманкевојне власти и спријечилотај 
масовни поколь.Тада суњеиачке војне властииздале пропус- 
нице за око 50 лица која су се налазилау та два транспорта и
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та лица су упугили у Србију. О стале жргве из та два транс
порта усташе су спровеле за логор Госпић.

Четврти транспорт упућенје из МосгараЗ. V II I1941 .г.
Овај транспортуиућеи je у логор Цапраг.
Међу жртвама одведеним за поменуте логоре, било je  и 

нешто муслимана и пар католика. Хапшеници су тешко 
злосгављани и иучени од стране усташа приликом хаппгеља, 
као и за вријеме гранспортованьа. П о довођељу у логор за- 
твореници су одвајани по вјерама и народи остима. Из те 
трупе одведених људи ловратили су се из лотора само Ћсрић 
Иво, Раић Мијо, Алајбегови}1 Мујо, Дугалић Хакија и Ива- 
нишевић Јован. Одвођењем за логоре руководио je усташа 
Фрањо Судар бивши порески чиновник родом из Лике, Иво 
Херенчић, Крешимир Кресо Крталић.

Послије одвођења -  транспортован>а око 750 одраслих 
мушкараца за логоре Госпић и Цапраг изашо je под потлисом 
предстојника редарства Крталић Крешимира „Позив Срби- 
ма” , да се сви Срби са члановииа својих породида по абецед- 
ном реду у одређеним данима скупе на Жељезиичку станицу 
„ради сељења у Србију” . Под изговором исељавања Срба за 
Србију усташе су до средине августа отпремиле 250 лица из 
Мостара за конц(ентрационе) логоре. На дан 17. августа обу- 
стављено je дал>е „исељавање Срба” и то на интервенцију 
италијанске војске. Тога дана припремљени транспорт у ко
ме су била лица по абедедном реду од слова ,,К доН>” враћен 
je са Жељезничке станице и хапшеници су пуштени кућама. 
Од тада па до конца 1941. г. било je већих -  масовних уста- 
шких злочина.

Усташке власти у Мостару и то већ у мају 1941. г. наре- 
диле су свим Јеврејима да морају носити на леђима и прсима 
посебне знакове (соломомунове), a касније je то замијењено 
са плочицом на којој je ставлено слово „Ж” . Српске и јевре- 
јске радње биле су од власника одузете и у њима су били пост- 
ављени усташки повјереници. Понаредби усташког стожера 
из радње je ношена роба без икаквог реда и контроле. Влас- 
ници Срби и Жидови нису располагали ни са својим некрет- 
нинама, већ су кирјаџије према усташким наредбама кирију 
плаћали усташким повјереницима. Готов новац, драгоцјено- 
сти и све хартије од вриједности као и улози у банкама мора
ли су се предавати усташама.
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Срез MociuapcKU

За вријеме масовних хапшења, убијања, и транспорто- 
вања Срба Мостараца за конц(ентрационе) логоре усташе су 
истовремено такву акцију проводиле и против српског жив- 
ља на геригорији мостарског среза. У  времену од 26. јуна, када 
су масовнија убијања отгочела по срезу па до средине августа 
1941. г. убијено je на територији среза мостарског око 350 
Срба одраслих мушкараца. И  ове жртве на разне начине су 
ликвидиране. Усташе су их кладе, убијале, везане и живе ба- 
цале у јаме и Неретву. Тако je 25. и 26. јуна из села Житомис- 
леће одведено25 льуди. Они су одведени у двије партије. Je- 
дна партија у којој се налазио Вучуровић Константин ста- 
рјешина манасгира Житомислића са својих 7 ученика бачена 
je y јаму зв. „Таузовача” , док je друга партија поубијана на 
оба лама ријеке Буне и Неретве, a њихови су љешеви бачени 
у воду. Истсг дана 27. јуна усташе су из села Богодола одвеле 
једну трупу Срба: мушкарца и жена. Жртве су одведене пре- 
ма Широком Бријегу и тамо негдје поубијане. У  другој по- 
ловини јула дошла je једна већа скупина усташа у село Донье 
Зијемље и из истог села покупила нешто више од 40 људи, 
које су отјерали у мостарске затворе и тамо нестали. Тих да
на одведено je из села Мало Поље око 30 Срба. Ове жртве 
усташе су довеле до близу Мостара гдје су их на брду крај 
Мостара поубијале.

На овакав и сличан начин усташе су у то вријеме и 
осгале жртве лихвидирале.

Срез коњинки

Као и у свим срезовима Херцеговине усташе су одмах 
послије капитулације образовали у Коњицу усташко вођ- 
ство. За логорникаје именован Јерковић Звонко син Иванов, 
студент медицине. Чланови логора били су: Лопардић Ни
кола, инжигьер шумарства, Шкобић Брайко, Јерковић Иван, 
ЛерковиЬ Брайко, неки учитель Калајџић, Крпо Мухамед 
хсца, Муфтић Рагиб. Са овим усташким вођством уско су са- 
рађивали и у раду вођство помагали фратри Трпимир Муса, 
Лубурди Славко и Иванковић Никола. Приликом капиту- 
лациј е бив(ше) Јутословенске војске, у априлу 1941. г. усташе
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из среза коњичког вршиле су разоружайте југ(ословенасе) 
војске која се повлачила према Мосгару. У  чоху маја усхаше 
су вршиле масовне претресе сриских кућа, иљачке и поједи- 
начна хапшења и одвођења Срба. Почегкои јуна терорусга- 
ша ce појачава, њихове патрсле су стално обилазиле села и 
из дана у дан све више хапсилни злосгављали српсхи жлваљ. 
Око 10. јуна 1941. г. ухапшено je 10 сељака из села Брадине. 
Ти хапшеници прво су одвођени у жандармеријску стаиицу 
на Иван Планиду а одатле су упућени у сарајевске затворе и 
послије неколико дана пребаченн су у Лашву тдје су на лаш- 
ванском мосту на грозан начин поубијани -  поклани, а и>и- 
хови лешеви бачени Лашву.

На дан 23. јуна усташе су попово из села Брадине ухап- 
силе 12 сељака које су прво мучили и злостављали ужан- 
дармеријској станици на Иван Планини, азагим ихкамиони- 
ма пребацили у Сарајево и тамо нх у затвору држали и зло- 
стављали око недељу дана и на послетку их одвели до же- 
л>езничке станице Семизовад и тамо их негдје поубијали. 
Слични упади, одвођење и убиј ања вршена су у селима: Жупи, 
Бијелој као и другим селима овог среза. Пред Видовданусга- 
ше су отпочели да хапшеньем иубијањимаи у самом Коњицу. 
У  Кон>ицу с убијени Томашевић Милан, Мужевић Милан- 
Маша, жељезнички чиновник, Домић Милан студент, Лам- 
бић Ристо геометар, Шећер Мирко жељезничар и другн. Тих 
дана ухапшено je из Коњица и из села Блаци.Борци, Бијелаи 
Ђепи око НО људи одраслих мушкараца. Сви су они били 
доведени и затворени у усташки логор у Коњицу. Већинатих 
заточеника je поубијана, док je  остатак лослије неколико 
дана био пуштен кућама.

Приликом ових хапшења у Коњицу, припадници уста- 
шког табора из Острошца извршили су хапшење по селима 
Лисићани, Радошине и по другим селима у околини Остро
шца. Тако je на дан 27. јуна скупљено у затвору у Острошцу 
око 70льуди из тих села. Тим хапшењима руководио je  Осто- 
јић Миле жељезнички чиновник. Неколико тих хапшеника 
усташе су поубијале, а остале су послије пар дана пустиле 
кућама.

У  току тих масовних хапшења и убијања о Видов-дану 
1941. год. католички клер и усташе развиле су акцију и врши
ле покатоличавање српског живља у чему се нарочито исти- 
цао фра Никола Иванковић.
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Крајем јула или почетком августа у Коњиц je дошла 
једна скупина усташа. Усгаше су дошле камионима од Моста- 
ра, међу њима je највише било усташа од Љубушког, на гла- 
вама су носили муслиманске капе -  црвене фесове. Ове уста- 
ше које су дошле са стране у заједници са мјесним усташама 
отпочеле су са масовним хапшењима, одвођењима и уби- 
јањима Срба мушкараца у срезу коньичком. Из Коњица су од- 
вели у току ноћи: Ламбић Васу, његову жену Ангелину и два 
сина Сгевана и ГЬубомира, ученике гимназије и поубијали их 
код жељезничке станице Рама a њихове љешеве бацили у 
воду. Љеш  Ламбић Ангелине послије пар дана нађен je без 
главе у ријеци Неретви.

На дан 2. августа усташе су из села Бијеле, Борка, Бра- 
дине, Врдоље, Блаца и Загорице похапсили нешто више од 
100 льуди. Жртве су доведене у Коњиц гдје су затворене у 
зграду среског суда а затим по партијама у току недељу дана 
одвођене на Иван Планину и тамо убијане и бацане у јаму. 
Само тројица заточеника из те трупе успјели су да се као лак- 
ше рањени из јаме извуку и бјекством од усташа спасу. За 
вријеме ових масовних хапшења и убијања скоро сав сриски 
живаљ из страха од усташких банди које су свакодневно 
крстариле по селима, избјегао je  од својих кућа и склањао ce 
y шуме и планине, док су усташке скупине и њихови симпа- 
тизери повремено залазили по селима, шьачкали напуштене 
куће, одгонили стоку, а у селима затечену нејач, старце и 
цјецу убијали и тешко зл оставляли. У  то вријеме од уста- 
шког зулума одселило се у Србију око 60 лица. Одбјегли се- 
љани у шуми, ночели су да се организују у веће или мање 
скупине и да спречавају усташе да крстаре по селима.

У  октобру мјесецу 1941. г. устаници су убили усташког 
логорника Јерковић Звонка и са н>им једну мању усташку 
скуиину. Усташе су у току тог мјесеца извршиле напад на 
неколико села аиарочитона село Бијела,Ђепи и Г. Поље. Из 
тих села одвели су око 20 мушкараца, држали их неко ври- 
јеме у затвору у Ковицу, а затим их предали сарајевским ус
ташама, које су их спровеле у Сарајево и држали неколико 
дана у подруму жел>езннчке станице. Заточеници су били 
тешко мучени и злоставтъани, да je заточеник Мирјанић 
Бошко из Гор. Поља од тог злостављања умро у затвору у 
Сарајеву. Остале загворенике усташе су послије извјесног 
времена пустили: кућам а.
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Уста яички одредиа касннје партизански из дана у дан су 
се јачали, а нарочито Борачки партизански одред. Taj «дред 
стално je  угрожавао окупатора и љегове сатеиите на лодру- 
чју среза коеьичког. Талијанска војска из састава дивизије 
Мурђеимала je  гарнизон у Коњицу и држала je нека упори- 
шта око Козьица. Талијанска војска у заједииди да усташким 
скулинама из Кон>ица који су се стално повеБавали чешЬе су 
подузимали нападе против Бсрачког гартизанског одреда и 
у току тих њихових акција пл>алкали села,убијали људеи ер
шили на ман>е или веЬе паљевине куЬа.

На дан 21. XII 1941. г. партизански одреди минирали су 
жељезиичку пругу уоъед чета ce je  један воз срушио у Доньем 
Селу. У  току наредне ноћи, послије тогминирања и рушења 
воза дошло je око 750 усташа на територију среза коњичког. 
Усташе су дошле из Сарајева, биле су из састава тзв. „Црне 
легије” . Усташе су се налазиле под вођством усташког п. пу- 
ковника Јурај Францетића. Францетићеве усташе у заједни- 
ци са мј есним усташама и уз помоБталијанске артиљерије 22. 
ХП напали су Дон>е Село а затим Виниште, Челебић и друга 
околна села. Усташе су убијале, иалиле и уииштавале све до 
чета су дошли. Српски живаљбјежао je испред усташа. напу- 
штао куће и склањао се у шуме и планине. По селима су 
остала само нејач. жене, старди и цјеца. Усташе су сва лица, 
која су но селима затекли одмах убијали и клали. Тако je у 
току ове акције поклано око 80 лида из горе поменутих села. 
Из села je  тада ошьачкано око 3000 комада сигне стоке и око 
400 комада крупне стоке. Стока je једним дијелом поклана на 
терену, док су се усташке формадије тамо налазиле, док je ве- 
ћим дијелом транспортована за Сарајево и Мостар.

Срез љубушки

На неколико дана послије капитулације бивше Југосла- 
вије за котарског претстојника у Љубушком именован je 
усташа Буковац Иван родом из села Шурманаца. За логор- 
ника je именован Станко Васиљ зв. Станиша студент из Ме- 
ђугорја. Његови најближи сарадници били су: Фра Боно Је- 
лавић жупник из Витине, Шимун БунтиЬ из Церна, Фра Јуро 
Врдољак, Ћурлин Божо, Милош Дане и др. Љубушки крај
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био je  једанод најјачих усташких упоришта у току окупације, 
одаклеje регрутовано безброј усташких зликоваца.

Одмах по објави рата, a прије доласка окупаторске вој- 
ске усташа Јелавић Анто бив. монопл. чиновник, под фир- 
мом Мачекове хрватске заштите, организовао je  једну већу 
скупину људи састављену од усташа и других сељана. Са гим 
људсгвом извршио je разоружавање југ. жандарма у Љубу- 
шком и преузео власгу своје руке.

Средином јуна 1941. г. нађени су летци у селу Хумци. То 
су били прогласи, којима je позван народ да не учесгвује у 
покољима против Срба, већ да се организује у борби против 
усташа и окупатора. Усташе су називале те прогласе кому- 
нистичким летцима. Поводом тих летака котарски предстој- 
ник Буковац наредио je  хаишење 17 лица, која су му од раније 
била познага, као напреднији омладинци. Направлена je 
права хајка против тих омладинаца. Приликом хапшења 
убијенје КрсгићВлаткои још једно лице-Србин наводноиз 
села Струга срез чапљински. Њих двојицу je y Витини убио 
усташа Фрањо Судар. Остали хапшеници, а били су сви Хр- 
вати сатериторије среза љубушког тешко су злостављани и 
мучениу затворима у ЛЬубушком и Мостару гдје су задржани 
окс 5 мјесеци. Хапшеник Колар Мирно из села Граба усљед 
четких злостављања полудео je у затвору, a касније умро у 
болниди у Сарајеву.

У  Љубушксм ј е било приј е рата око 15 српских кућа. На 
дан 25.јуна 1941. г. усташе су одржали конференцијуу дуЬану 
усташа Гаврана Анте. Од мах послије одржане конференције 
ухапшено je у ЛЬубушком 13 Срба -  одраслих мушкараца, 
жсје су усташе погрпале у камион и одвеле у правду Међу- 
горја и тамо их побиле у шуми зв. Гај.

Крајем јуна или 1. јула чагаьинске усташе у заједниди са 
мјесним (љубушким) усгашамакамионима судовели 85Срба 
одраслих мушкараца, у село Хумац и тамо их у току иоћи 
иоубијали у непосредној близини фрањевачког самостаиа.

Почечком августа усташе из Љубушког под вођсчвом 
логорника Стайка Васиља и таборника Дане Милоша док
упили су и остат-ак српског живља из Љубушког, а то су биле 
жене, дјеца и старци. Жртве су потрпали у камионе и преба- 
цили у село Церно, гдј е сусве одмах поубијали. Са овимжрт- 
вама убијен je и Васо Аралида, чиновник среског суда у 
Посушју. Он je био једнни Србин у срезу посушком.
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Приликом тих злочина усташе су српске радње, куће и 
читаву имовинуошьачкале, унипггнле или међусобно подије- 
лиле. Сад у Љубушком има живих Срба 4 жене, троје -  че- 
творо дједе и два одрасла мушкарца, који су себјекствомспа- 
сили од усташа, док су сви остали поубијани у току јуна и 
августа 1941. г.

Срез сшолачки

Послије капитулације и доласка окуиаторске војске 
именован je  у Стоцу за усташког повјереника Смоле Фран>о 
бивши директор хрватске сел>атке банке. За логорника je 
именован Ћсрић Марко бив. студент права из Доброте срез 
Боко-которски. Поред тога као и у другим срезовима органи
зован je у Стоцу усташки савјетодавни одбор. У  састав тог 
одбора ушле су најистакнутиј е усташе из среза и то: Зовко 
Марко, католички свештеник, Рагуз Станко, Маслаћ Мар
тин, Ризванбеговић Омер бив. предсједник олштине, Обра- 
довић Станко, Миховшь Секо, ХрлеХамид, ПаламентаВидо 
и други. У  нрвим данима усташе су вршиле шьачке, поједи- 
начна хапшења и убијања. Такво стање трајало je у срезу сго- 
лачком до 20 јуна 1941. год. Од тада усташе су прешле на ма- 
совна убијања и покоље. Била су два масовна покоља у 1941. 
години у овом срезу и то у јуну и августу, познати код народа 
под именом „Видовдански и Илинденски покол>и” .

За врјеме видовданских иокоља усташе су у вароши 
Стоцу и оближаим селима вароши и у западним селима сре
за: Берковићима, Хетељима, Мечи, Долу, Доловима, убијали 
све од реда т.ј. поред мушкараца убијали су и жене и дјецу, 
како су гдје кога затекли. У  току пар дана т.ј. 25. до 30. јуна 
убијено je у срезу столачком око 800 л>уди, жена и дјеце.

Срби из вароши Стоца и оближњих села хапшени су и 
довођени у столачке затворе. Тих хапшеника било je на дан
27. јуна нешто више од двије сготине људи. Ноћу између 27. и
28. јуна усташе су све те заточенике везане одвели на Видово 
Поље на мјесто звано „Црквина” удалено од Стоца око два 
километра и тамо их поубијали и у унапријед припремљену 
раку љешеве набацали. Љешеви тих жртава и сада се налазе 
у тој заједничкој раки.
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Покољ y горњим селима среза столачког у Беркови- 
ћима, Хатељима, Мечи, Долу, Доловима и Кубашу и др. из- 
вршиле су усташе под вођством усташе емигранта Мије Ба- 
бића зв. „Краљ” . Прије покоља у овим селима усташе су 
вртили покоље у гор. Хрцеговини -  Невесињу, Гацком и др. 
мјестима. Српски живаљ из среза невесињског једним дије- 
лом побегао je  на југ према Трусини срез сголачки, и устанак 
у Невесињу почео се ширити према југу. Усташка појачања, 
која су упућивана од Мосгара и Сарајева преко Калиновика 
биле су од устаника на тим путевима разбијана, тако да су 
усгашке формације под вођством усташе Бабића зашле са 
југа преко Стоца и напале устанике с те стране.

Јаче усгашке формације под вођством Мије Бабића до- 
шле су у село Берковић ноћу између 24 и 25. јуна. У  току 25. 
извршен je пскољ у селу Берковићима а затим и у Хатељима 
као и другим сусједним селима. Тада je убијено и поклано у 
тим селима око 25л>уди, жена и дј еде. Највишеје жртава уби- 
јен оу  селу Берковићима и Хагељима, jер je ту први покољ и 
отпочео, док су сељани из околних села, видјевши покољ у 
Берковићима углавном избјегли у планине.

Борбе између усташа и устаника тада су вођене код 
Трусине девег дана. Усташама су дошле у помоћ и домобран- 
ске јединице. У  гим борбама погинуо je и усташа Мијо Бабић.

Из селаБрачића, ПЉепан Крста и Добрице усташе су у 
току 26 и 27. јуна похапсиле око 100 Срба - одраслих мушка- 
раца. Један дио тих л>уди поубијан je по селима, join прили
ком хватан>а, док je други дио одведен у село Ходово и ноћу 
између 27. и 28. јуна убијен на јами зв. „Кукауша” и у другим 
оближњим јамама.

Срби из заиадних села среза столачког: Опличића, 
Локава, Козица (Триебан>),Љубл>анице и Прења у масама су 
сакугоъани и од усташа одвођени. У  току 25, 26 и 27, сакупље- 
но je из тих села око 200 зьуди, од којих из самог села Козица 
око 90. Хапшешщи су прво одведени у усгашки логор у До
ма но виЬе а одатле су по партијама одвођени на јаме и уби- 
јани. Већинатих жртава бачена je у јаму на Бивољем Брду. 
Та јамасе налази поред самог колског пула, који води од До
ма новића за Мостар, удагьено од Домановића за неких 3, 4 
кил омегара.

У селуЕурмазималокољје извршен 26. јуна. У  том селу 
било je  свега 11 срискнх кућа. Тога дана мјесне усташе, пре-
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тходно су сакупиле српски живал, из тог села на једно мј есто 
а затммсу дошле усташе из Отоца под вођствсм усгашкотло- 
горника Ћорића Марка и тај живаљ из пушака поубијале.

У  току јула мјесеца извршеио je покатоличаван>е срп- 
ског живља у срезу столачком. На католичку вјеру прет ао je 
сав српски живаљ у овом срезу,уколиковећ није био избј егао 
у збјегове.

Почетком августа 1941. год. усташе су преузеле други 
масовни покољ Срба у срезу столачком. Извршеиа су мас- 
овна хапшења, убијања и одвођења српског живља у кожцен- 
трационе логоре. У  току тих августовских покол>а нарочито 
je страдао српски живаљ из вароши Стоца, нзсела Опличића 
и из села Доњи Поплати. Српски живаљ из других села уко- 
лико je био преосгао од првих покоља, наиустно je села и по- 
бјегао у збјегове.

У  току тих масовних злочина усташе су на дан 2. августа 
у вароши Стоцу убиле седам лида и око 70 жена и дјеце ухап- 
силе и одмах истогдана преко Мостара унугиле у концеигра- 
циони логоре Цапраг. Сутра дан 3. августа, усташе су зашле 
од куће до куће и покупиле нз вароши Стоца сав остали 
живаљ, од новорођенчета достараца стогодишњака. Тихжр- 
тава било je око 200. Усташе су жртвама саопштиле да tie^x 
транспортовати -  иселити у Србију. Међутим, до тога није 
дошло. Ухапшеници су држани у затвору у Стоцу једно кра
тко вријеме а затим су пуштеии кућама.

Напад на село Опличиће извршен je 2. августа 1941. год. 
Село je претходно било блокирано. Усташа je могло бити 
око 1.500 на броју, а налазили су се под вођством усташког 
таборника Мартина Маслаћа. Те усташке хорде биле су са 
територије среза столачког, из околних села a највише из 
села Прења и Црнића. У  току 2,3 и 4. августа похапшеи je сав 
српски живаљ из тог села, око 400-450 душа. Првог дана (2. 
августа) једна партија мушкараца око 20, одведена je на јаму 
Бивоље Брдо и тамо поубијана. Сутрадан (3. августа) убијене 
су још двије партије Срба мушкараца, 14 у селу Аладини- 
ћима, а 15 у самом селу Опличићима. Остали срнски живал, 
из тог села усташе су одвеле (4. августа) у л огор Домановиће. 
Међу тим живљем налазило се join нетто младића и стараца. 
Усташе су те младиће и старце издвојили од жена и дјеце, а 
њих je било на броју 46. Једну партију од 10 мушкараца уста
ше су камионом упутиле за Мостар и убиле негдје око
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Широког Бријега, док су другу трупу тих мушкараца 36 на 
броју, у току наредне ноћи пребацили у јаму на Бивољем 
Брду. Жене и дјецу скупљену у логору усташе су држале око 
24 сата а затим их пустили кућама.

На дан 3. августа усташе су почеле опсједати и при- 
премаги на сел о Д. Поплати. То je велико српско село, удале
но од Сгоца 5-6 километара. Ово село приликом јунских 
локоља није страдало. Живал, овога села примјетио je  уста
т к а  олсједања па je у току наредне ноћи непосредно пред 
напад избјегао у планину Ситницу. Тада je из тог села и збе 
гло  око 700 душа. У  селу je  остало око 50^60 жена-породиља 
и ситне дјеце и стараца, који нијесу могли бјежати. На тај на
чин сељани овor села избјегли су усташки покољ.

Ноћу између 30 и 31. августа 1941. г. дошла je једна тру
па усташа у село Д. Поплате и нашла око 25 жена и дјеце, 
која су се била скупила у једној кући из страха од усташа. 
Усташе су ту нејач ј ош у току ноћи одвеле на крај села и тамо 
лх поубијале а ьихове љешеве бациле у јаму зв. „Бодирогина 
јама” .

У  току јула 1941. г. нселило се из среза столачког око 80 
-  90 лица и то већином из вароши Стоца. Они су се одселили у 
Србију а мањнм дијелому Далмацију. За одсељавање добили 
су лропуснице од окупаторских власти и то посредовањем 
својих приј атеља из Београда или подмићивањем окупатора.

Срез чаиљински

Усташко boîjctbo у срезу чапљинском сачињавали су: 
Јукић Перо, Вето Франо, В его Јанко, Капетановић Ахмет, 
ДонИлија Тсмас католички жупник, Филиповић Нико, Сол- 
до Тугомир фратар идр.

У  срезу чаплинском извршена су два масовна покоља 
српског живла у 1941. години и то у јуну и августу. У  тим по- 
ксл>има страдало je око 1000 льуди, жена и дјеце.

Масовна калшегьа и покољи у срезу чаплинском отпо- 
чепн су 22 јуна. На нар дана прије почетка тих злочина, из
мену 15 и 20 јунаиз Загреба je допутовао у Чаплину са join 
једним непознатим лщ ем  усташа Чукац Стефан бив. студент 
Загреба л ко г универангета. Он je од усташког вођства из За
греба донио спецнјалжа наређења и инструкције за масовно
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убијање и истребљење српског жив л> a. Усташа Чукац сдржао 
je  неколико састанака са члановима усташког вођсгванз Ча- 
пљине и то y повјерљивом кругу. Одмах накои одржавања 
ових састанака усташе среза чапљииског јаче ce повезују, 
наоружавају, врше пропаганду како иеђу организованна ус- 
ташама тако и међу сељашством тзв. дивтьим усташаиа. Ус- 
лоставили су чвршћу везу са свим усташкии формацијама у 
срезу као и са усгашким организацијама изсусједних срезова. 
Већи број чланова усташког вођства обишли су села и дали 
директиве мјесним усташама захапшење ипокољ. Намссто- 
ве и раскрснице путева постављене су биле усташке сграже, 
издата наређења да ce српски живаљ не смије удаљавати од 
својих кућа a сеоским стражама -усташким ројевнмаи кан- 
дармимаНДХ наређуједа конгролишуи слријенавајукрета- 
ње. П о селима су били појачани ман>и усгашжи ројеви, гдје je 
потреба то изискивала. Поредтога усташе су реквирирале, а 
од Срба опљачкале, приватна превозна средства, камионе, 
аутобусе и аутомобиле. Све те прииреме биле су гогове до 22. 
јуна 1941. г. Тога дана, још у току ноћи блокирана су од стра
не усташа сва села среза чашьмнског у којнма je  било српског 
живља. Српски живаль у овоме срезу био je  у мањини. Насе- 
љен je у виду оаза. Главне оазе налазиле су се на лијевој оба- 
ли ријеке Неретве: у селу Тасовчићима, Клепцима, Преби- 
ловцима, Храсну као и Габели и у вароши Чапљини, док je у 
осталим селима: Драчеву, Почитељу, ВисиЫша, Глушцима, 
Лозници, Кленку, Дубравици, Гњилишгу, Хотњу и другим 
било само по неколико српских породичних задруга.

Усташе су огпочеле са масовнимхапшеньем 22. јунаа то 
хапшење и масовно убијање грајало je до конца тог мјесеца. 
За го вријеме направљена je права хајка против српског 
живља. Похапшени су сви Срби -  мушкарци, старији од 12 
година до стараца стогодишњака. Једино што je  пошло за 
руком Србима мушкарцимаиз села Пребиловаца да избјегну 
испред усташа. Из тог села усташе су гада ухватиле само два 
лица и то Митра Трипковића п. Тодора и Спасоја Здравковића 
пок. Лазара. Из вароши Чаплине од Срба није ухапшеп само 
Ристо Пудар зв. Кнез који у то вријеме бно тешко болестан. 
Сви остали Срби мушкарци са гериторије среза чашьинског 
који су се у то вријеме налазили код својих кућа били су по
хапшени. У  току тих масовних хапшења усташе су извршиле 
прегресе кућа, споредних зграда, ограда и читавог сеоског
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терена, тако да je само једном незнатном броју Срба успјело 
да се негдје прикрију испред усташа. Хапшење и спровођење 
у затворе вршено je  у току дана. У  Чашъини су била два за
твора: затвор бив. среске испоставе и зграда соколског дома, 
а по селима најчешће су служите за затворе зграде основних 
школа, дуванске станице или какав дом. Али  главно сабира- 
лиште похапшених Срба била je државна зграда изнад села 
Тасовчића зв. „Силос". Ова велика зграда налази се на ли- 
јевој обали ријеке Неретве, на мјесту зв. Модрић, удаљено од 
Чапљине за око два километра. Ближи простор око ове згра
де био je отражен од стране усташа бодљикавом жидом попут 
каквогзаробљеничкоглогора. У  ту зграду „Силос” довођени 
су Срби из оближњих села: Тасовчића, Клепаца, Почитеља, 
Рчида, Лозниде, Гњилишта, Хотња као и гро похапшених 
Срба из вароши Чапльине. Исто тако у зграду „Силоса” били 
су довођени и похапшени Срби из западних села среза сто- 
лачког која гравитирају Чашьини а нарочито из села Локава 
и Одличића.

Од првогдаиа масовног хапшења усташе су у току на- 
редних ноћипочеле камионимамасовно одводити из затвора 
похапшене Србе. Жртве су одвођене на разна мјеста, ближа 
и удаљенија и тамо на најзверскији начин убијане. Главна 
мјеста гихмасовних убијања у току овогјунскогпокољабила 
су: Могорјело, удальено јужно од Чапљине за око два киломе
тра, досаме обалеријеке Неретве, „Под бријестом” , удаљено 
од Чапльине западню за окоједан километар, код мјеста Опу- 
зен у непосредној близини Габеле, код варошице Опузена 
срез Метковићи, јама „Козарица”, јама на „Бивољем Брду” , 
удальена сјеверно од села Домановића за око 3-4 километара, 
поред самог колског пута који води за Мостар, у селу Дра
чеву, код жељезничке стаии це зв „Крупа” , јама зв. „Градина” , 
у селу Хутову, на мјесту зв. „Криж” , код села Струге итд.

За вријеме довођења жртава на мјесто убијања усташе 
су из затвора луштале и кућама враћале младиће испод 14 
односно 15 година као и стариј е већином изнад 50 година, док 
су онај срж ль уди, тј. људе најбољег доба задржавали у за- 
творнма и у току наредних ноћи по партијама одводили на 
губилнште. Тако су усташе ноћу између 22 и 23. јуна из чап- 
льинских затвора издвојили једну трупу хапшеника и одвели 
на ијесто зв. М огорјело гдје су их све тамо поубијали, од
носно локлали, а ньихове льешеве бацили у ријеку Неретву.
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Међу овим жртвама тада су убијени Ђиков Љубо, Витковић 
Мирко, Драшко Никола и његов свн Милан. У  току мете но- 
ћи на улицама Чаплине усташе су убилеи капшеника Симић 
Богдана али се не зна гдје су ньегов льеш бацили.

Ноћу између 23-24 јуна усташе су гро хапшеника из 
чаплинских затвора прво пребациле у зграду „Силоса” на- 
мјесто зв. „МодрнЬ” изнад села Гасовчића, гдје се веЪ нала- 
зила огромна маса похапшенихСрбаиз сусједних села.

Идуће ноћн гј. ноћу између 24. и25. јува усташе су грећу 
трупу Срба извели из чаплинских затвора, потрпали у ками- 
оне, аутобусе и један луксузан аугомобил. Прво су ове жртве 
одвели на лијеву обалу Неретве до зграде,,Силоса” . У  зграду 
их нису уводили већ су се спроводници са логорником Фра- 
ном Бегом и осталима који су се налазили код зграде „Сило
са”  споразумјели да се ти хапшеници још те ноћи поубијају. 
Усташе су ове хапшенике истин колима награг ловратиле 
према Чапльини и жртве довезли на мјесто зв. „Под Ернес
том” , удалено заиадно од Чаплине за око један киломегар. 
Ту je  већ била ископана велика јама. Усташе су одмах по 
доласку приступиле убијању жргава. Убијенесу све доведене 
жртве осим четири. Mef>y тим жртвама убијени су те hoÎih и 
на том мјесту: Андрић Новица. Вераја Саво, Пудар Ђорђе, 
Пецељ Гојко, Тробуковић Митар, Кузман Ристо, Тртан Лука, 
Шкоро Душан, Митровић Јово, Зуровац Велко, Зуровац 
Душан, Зуровац Ристо, Зуровац Перо, Зуровац Илија, Зуро
вац Спасоје пок. Митра, Зуровац Милан, Зуровац Светко, 
Матковић Светко, Крбавац Кузмо и још многи други, чији 
идентитет није могао бити установлен.

Са тог мјесга губилишта испред усташких крволока 
тада су побјегли и то: Брстина Бранко и Михић Десимир, 
који се и сада нал азе у животу, те Андрић Др Максим судија и 
Зуровац Славко. Поново су сутрадан усташе пронашле и 
ухапсиле Др Андрића и са једном другом трупом похапшених 
Срба из зграде Силоса одвеле га код вароншце Опузена срез 
Метковић, и тамо га убиле, док су другу жртву Зуровац 
Славка столачке усташе тих дана ухватиле и убиле на Висо- 
вом П о лу  код вароши Стоца.

Исте оне ноћи када су поубијане жртве код мјеста зв. 
„Под Бријестом” усташе су из зграде зв. „Силоса” , једну већу 
трупу похапшених Срба одвели у село Хутово. Жртве су пре- 
бачене камионима и то преко среза сголачког. Прво су до-
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вођени на жепьезничку станицу у Хутово, гдје су их дочекале 
њихове усташе, које су о томе довођењу биле претходно оба- 
вијештене. На челу хутовских усташа, тада je био усташки 
таборник Мустапић Иван. Усташе спроводници у заједници 
са хутовским усташама, одмах по довођењу жртава на жеље- 
зничку станицу огпочели су их одводити по групама на мје- 
сто зв. „Градина”: Хајдуковић Љубо, православии свештеник, 
Ђуровић Васо, Тохољ Страхиња, Екмечић Илија, Мицић 
Обрен и Делић Душан, сви из Чапљине и још једна велика 
груна Срба већином сељака, који су са овим били доведени из 
зграде „Силоса” .

Наредне ноКи тј. 26 и 27. јуна усташе су једну партију 
похапшених Срба из зграде „Силоса” пребациле камионима 
код вароши Опузена срез Метковић и тамо их све поубијали. 
На том месту геиоћи убијеноје25 људи,сви из Чапљине као 
и многи други са територије среза чапљинског и столачког. 
Са овом трупом жртава убиј ен je и Др Максим Андрић судија 
који je ноћу између 24 и 25. јуна побјегао испред усташа са 
мјеста зв. „Под Бријестом” приликом масовног покоља. Ни- 
једна од ових жртава, које су биле доведене код варошице 
Опузен није успијела да побјегне испред усташа, већ су све 
поубнјане тежоћ.и.

Жртве из села Драчева и сусједних села, за вријеме јун- 
скжх покоља нису дово}>ене у зграду „Силоса” , већ je једна 
трупа поубијана у селу Драчеву код жељезничке станице зв. 
„Крупа” , а друга трупа поубијана je  код мјеста зв. Опузен у 
близнни Габеле док je трећа трупа одвођена код варошице 
Опузена срез метковићки гдје je такођер поубијана.

На дан 25. јуиа 1941. г. усташки ројник Булум Лука пок. 
Пере у заједници са мјесиим усташама и сељацима фашис- 
тички оријентисаним блокирао je село Драчева, а затим je 
покупио све Србе мушкарде из тога села. У  селу Драчеву би
ло je света 1L српских кућа док су остале биле католичке и 
je два муслимакска. Похапшени су сви Срби који су били код 
својих кућанли су се налазилипо пољским радовима. Њих je 
било н a броју 26тако да нике одмушкарада Србаније остаоу 
том селу а да ниј е био ухашиен.

Послије скугаъ а ња усташе су ове жртве прво затвориле 
у дестарску кућу која се налазила у крају села Драчева и ту их 
држали око два сага. Затпм су жртве пребачене у подрум 
зграде хе.ъезничке стаппде на Крупи, која je удаљена од пр-
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ве зграде за неких 300 метара. У  згради жел>езиичке стаиице 
усташе су у току тога дана довели и Србе из сусједних села: 
Глушца, Кленка, Височакао икеколикоСрбачувара жегьез- 
никче пруге Габела-Сјекосе. И з Глушца су били доведем из 
породице Брстииа тројица а из Кленка 9 Брстина, из села 
Вишића доведени су били Брсгина Мијо лок. Јове и Мандра- 
па Урош пок. Видоја, док су од чувара жељезничке пруге 
Зуровац Спасоје родом из села Лознида, Гово Медан, из 
Кортијеша код Мостара и Вилић Милан иск. Крсгеродом из 
Табеле.

У  току овогприкушвања, споровођења ихапшења Срба 
из Драчева и сусједних села довезла се једжаскупина усташа 
из Чашъине у село Драчево. Тамосу дошли у два аутомобила 
а била су под вођсгвом усташког логоринка Фране Вега. 
Међу тим дошлим усташама био je  и усгаша Вего Дане, Ре- 
бацТомо, 1еличиЬ Марко, неки Јарк и неки Вено. Ова уста- 
шка скупина, која je  припадала усташком во^сгву за срез 
чапльински, прокрстарила je кроз село и мјесиим усташама 
издала налоге и упутсгва и дала директиве за даље вршење 
злочина, па je загим продужила пут по другим селима. Тога 
дана из села Драчева и из сусједних села сакупљено je  и по- 
хапшено у згради жељезничке станице 44 човјека. Похап- 
шени Срби тешко су злосгављани и мучени. Жргвама Душа- 
ну Лојпару и Вукану Брстини, усташе су кундацима пушака 
избили зубе и поломили вилицеа Душануи носдеформисали 
док су Спасоју Зуровцу пребили кичму да више није могао 
устати на ноге. Жртвама су чупали бркове и косу, трпали их 
на гомилу и по њима газили. Истог дана послије подне уста
ше су прво из подрума извеле жргву Милана Вулића, нреба- 
циле га на десну обалу ријеке Неретве и тамо га негдје убнле 
у близини Табеле. П о паду мрака усташе су огпочеле ca поје- 
диначним извођењем и убијањем осталих жртава. Убиј ак»е су 
вршена у непосредној близини жељезничке станице зв. „Кру
па” у селу Драчеву. Тако су те ноЬи до 10 сати усташе убнле 
на том мосту 41 ухапшеника, док су двије жртве пуким случа- 
јем остале у животу а то су Лојпур Вукан пок. Јове и Ћорић 
Јово пок. Саве, оба из села Драчева. И ове двије жртве као и 
остале одведене су биле на губилиште.

Када je  дошао ред на Лојпур Вукана њега je из подрума 
и на мјесту стријељања слровео усташа Ребац Томо, родом из 
Чапљине. Усташа je наредио жртви да легне на љешеве већ
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поубијаних жртава да га убије то je овај и учинио, и легао je 
међу љешеве. Taj крволок усташа испалио je два хитца али 
ниједан од њих није погодио жртву. Хитци су прошли кроз 
одијело жртве. Ноћ je била доста мрачна а жртва се прита- 
јила међу љешевима и није давала знакове живота тако да су 
усташе биле увјерене да су и ту жртву убиле. Наставиле су са 
довођењем и убијањем осталих хапшеника. Друга жртва, 
која je такођер остала на животу -Ћ орић Јово, на исти начин 
се била притајила међу љешевима, мада je била тешко 
хитцем рањена у главу.

Када су усташе биле готове са спровођењем и убијањем 
свих хапшеника, повукли су се у биртију Боже Крвавца гдје 
се тих дана налази гро усташа из сусједних села а нарочито из 
села Драчева. Биртија Крвавца удаљена je од овога мјеста 
убијања за неких 50-80 метара. У  биртији су усташе наста- 
виле са пијанчењем и весељем. У  том међувремену док су се 
усташе налазиле у биргнји, рањени Ћорић и Лојпур извукли 
су се између љешева својих другова, прикрили се у жбуњу 
норед жељезничке пруге a касније побјегли у планину. Ова 
два лица и данас се нал азе у животу, живе код својих куЪа у 
селу Драчеву. Усташе су се у току исте ноћи повратиле из 
биртије Боже Крвавца на мјесто злочина и тамо у заједници 
са сељацима из села Драчева ископали велику јаму гдје су 
љешеве поубијаних побацали и затрпали их земљом. Сутра- 
дан иза овога покоља мјесне усташе преорале су сусједну 
њиву као и јаму у којој су љешеви били потрпани. Земл»у су 
заравњали и засијали житом и на тај начин скрили трагове 
тога злочина.

Усташе су овај крвави злочин извршиле уз пратау му- 
зике и пјесме. У  оближњој биртији Крвавца спремили су му- 
зику која je за читаво вријеме убијања свирала и тамо се 
хор ила усташка пј есма.

Сутрадан нослије извршеног покоља у селу Драчеву 
код Жељезничке станице зв. „Крупа” , усташе села Хутова и 
Драчева, дошле су у село Колојања, Дубравице и Церовице. 
Тамо су похапсиле све Србе - мушкарде. Жртве су првоспро- 
вели у село Драчево, гдје су их затвориле у зграду жеље- 
зничке станице зв. Круга. У  току наредне ноћи између 26. и 
27.јунаусташе сусвеове хапшенике поубијале. Једнупартију 
хапшеника око 20—25 убили су на десној обали ријеке Нере-
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тве на мјесту зв. Опузен у близини Габеле, а другу партпју 
код варошице Опузена срез Метксвић.

Са овим жртвама убијен je ге ноКи и Тохољ Лазар ро
дом из Чапљине. Ова жртва већ je једанпуг била побјегла 
испред усташа са јаме зв. „Градина”  приликом масовногуби- 
јан»а Срба ноћу између 24 и 25 у селу Хугову. Усташе су je  
накнадно ухватиле, негдје и Попову Пол>у срез Љубин>е и 
одагле довеле у село Драчево.

Пошто je  поубијанапрва партија Срба код мјеста Опу
зена у близини Габеле, усташе су се повратиле за преостале 
хапшенике. ГЬих су камионима са жељезничке станице зв. 
Крупа пребацилидо варошице Опузена срез Метковићи та- 
мо их све поубијали. Између осгалих жртава на том мјесгу, 
убијени су те ноћи Брстина Илија, Брстина Милан и Брстина 
Данило из села Церовице.

Злочини у Габеяи

Оног дана када je преко радија објављеио да je Њемачка 
напала на Совјетски Савез, а го  je  било 22. јуна 1941. г. уста
ше су ухапсиле Симу Вулића из Габеле. Он je ухапшен због 
тога што je рекао: „Добро je да je заратила Русија, она he нас 
спасити” . Усташе су га због те изјаве ухапсиле и у току ноћи 
убиле. Мјесто убиства не зна се али се претпоставља да je 
бачен у јаму на Хутову.

Истог дана увече главар села н усташки ројник Никола 
Корда са усташама Иваном Шильег и Мијом Цвитановић зв. 
Клекачић и са још неколико усташа покупили су по селу Та
бели неколико истакнутих и богатијих Срба. Тада су ухапси- 
ли 8 лица и то: Лојпур Станка, Танасијевић Трипка, Лојиур 
Марка, Перишић Јову, Ратковић Љубомира, Гутић Боривоја, 
Драшко Николу, Драшко Милана. Усташе су ове Србе у току 
исте ноћи одвели на обалу Неретве, близу села Струге итамо 
их поубијале a њихове љешеве бацили у ријеку Неретву. 
Послије ових убистава усташе су се исте ноћи повратиле у Га- 
белу и под вођством уст. ројника Николе Корда обиле радњу- 
бифе убијеног Драшко Николе. Тамо су се изопијали и уни
штили све ствари у том локалу а затим су прошли кроз Га
велу пјевајући и пуцајући из пушака.
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На једно два-три дана иза овога злочинатј. 25. јуна 1941. 
год. мјесне усташе зашле су по селу и позвале читав народ да 
се скупи на једно мјесто у селу и то на мј есту зв. „Под Бриј er” . 
На позив и под пријетњом усташа сав се народ скупио на 
одређено мјесто. Усташе су приступиле издвајању по вјеро- 
исповијестима и полу. Издвојили су све Србе мушкарце стар
е е  од 14 година. Ове издвојене Србе затворили су у двије 
зграде у Соколски и Хрватски дом. Затворених жртава било 
je  око 150 лица. Хапшеницима je саопштено да he у затвори- 
ма остати два до три дана док не прође Видовдан. Истовре- 
мено са хапшењем Срба усташе су позвале Хрвате сељаке да 
се наоружају и пођу у борбу против народног устанка који je 
тада пламтио у горњој и сјеверној Херцеговини.

За прва два дана нико од ове партије похапшених Срба 
није био убијен нигитеже злостављан. Срби су у току два да
на примали храну од својих породица и поступай je према 
н>има био донекле сношљив. Трећег дана гј. 27. јуна увече до
шла je једна трупа усташа из Чашьине. На челу те трупе 
налазио се познати усташки крволок Миле Остојић, жеље- 
знички чиновник, родом из села Струге, Ахмет Капетано- 
виЬ, новинар и усташки кол>ач Андрија Буљан. Ове усташе 
одржале су кратак састанак са мјесним усташама. На челу 
мјесних усташа био je тада усташки ројник Никола Корда, а 
његов помоћник Славко Сушак студент медицине. На сас- 
танку je  донијета одлука о времену, мјесту и начину убијања 
скупљених и похапшених Срба. Исте вечери по одржаном 
са станку усташе су приступиле извршегьу злочина. Једна ску- 
пина тих усташагрво je дошла код оне трупе хапшеника, која 
ce je налазила затворена у Хрватском дому. Усташе су хапше- 
ннднма саопштиле да je потребно између њих издвојити 10- 
15 п>уди, здравијнх и способнијих ради упућивања на рад у 
H  емачку. То je  био трик. Усташе су одмах издвојиле ту трупу 
између хапшеника али умјесто да их упуте за Њемачку, они 
су их потрпали у један камион и пребацили их на мјесго зв. 
„Криж”, испод села Струге и тамо их поубијали. Из ове трупе 
хапшеника и то на мјесту губилишта успјела je побјећи само 
једна жртва а то je Душаж Перишић пок. Луке. Ова жргва 
касније je  ухваћена у Табели а потом спроведена и убијена од 
усташа у Чапљини. Према казивању самих усташа-кољача, 
неке од ових жртава само су из пушака ранили или туним 
предметом онесвјестилииа нхтако раньене,измрцваренеили
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полуонесвјешћене бацили у раку и живе загрпалн земљом и 
каменьем.

Још у току исте ноћи око 12 сати усташе су приступиле 
везивању и одвођењу преосталих хапшеника, који су се још 
налазили у Габели у Со кодеком и Хрвагском дому а то ј е био 
гро хапшеника. Везивањејеизвршено жицом, xoja je  б и  а од 
раније зато припремљена. Усташа Грбо Щкльегдоиио je клье- 
шта. Везивање je било страшно. Жида je  јако затезана да je 
дубоко залазила у месо и кости жртава. Усташки зликовди 
људи без ерцаи душе нису се обазирали на безбројне молбе и 
јауке несрећних жртава. У  својим злочннима све више су би
ли свирепи и округни. Од тих мучења и болова многе су жр- 
тве падале у несвјест. Када je са везивањем било готово, 
усташе су жртве готрпале на неколико камиона и отјерали 
до варошице Опузена срез Метковић. Жртава ј е било око 140 
на броју. Поред усташа, који су сједили на повезаним и гстр- 
паним жртвама у камионима било je  јсш усташа у два ауто- 
мобила, од којих je један ишао напријед а други позади 
камиона жртава. П о доласку на одређено мјесто жртве су из 
камиона избачене, поубијане a њнхови льешевн но раштр- 
каним јамама побацани и затрпани. Убисгва су извршена 
хитцима из пушака, клан>емножевима,убијањем кочевима и 
другим предметима. Тога дана рано изјугра a прнје него што 
су се усташе са мјеста злочина удаљиле наишле су туда двије 
жене -  Српкиње. Усташе су и те жене „ликвидирале” . О бје су 
их на том мјесту заклале и њихове љешеве затриале. На овај 
начин тога дана код варошице Опузена убијено je око 140 
људи из Табеле и двије жене чиј и идентитет није могао бити 
утврђен.

Приликом спровођења жртава од Табеле до варошиде 
Опузена -  мјеста губилишта, са дуга je успјело само једној 
жртви да испред усташа побјегне. Та жртва зове се Душан 
Мандрапа пок. Ристе родом из Табеле, који сада живи у Ча- 
пљини. Поред Мандрапе, испред усташа био je  побјегао и то 
са мјеста клања Лазар Тарана, кога je  послије извјесног вре
мена ухватио усташа Никола Виштица, извео из куће и уз по- 
моћ неких усташа објесио на једну смокву пред кућом у селу 
Габели.

Тако je Срба одраслих мушкараца из Табеле остало у 
животу свега четири и то: Марић Јово, Тарана Ристо, Пе- 
ришић Ђуро и Вулић Ристо који су се случајно спасили док су 
остали сви поубијани.
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Злочини у Горњем Храсну

Села Мјесног Народног Одбора Г. Храсно, за вријеме 
окупације налазила су се у саставу општине хутовске. Духов- 
ни организатор усташког покрета у тој општини био je 
католички свештеник Дон Анте Бакула.а његови најоданији 
сарадници били су Иван Мустапић, усташки таборник за оп- 
штину хутовску. Никола Катић предсједник општине, Грбо 
Вујиновић, усташки ројник и други.

Око 20. јуна 1941. г. усташе су увеле специјалне усташке 
пагроле, које су крстариле по селима и обилазиле српске 
Kylie са задатком да конгролишу да ли се Срби налазе код 
својих кућа. Срби су морали потписивати пагролне листе као 
доказ да се налазе код својих кућа. Ристо Жарковић био je 
осумњичен да je комунист па му je  било наређено да сваког 
дана мора се јављати усташким властима у Столац. Го je  зна
чило, морао je  сваког дана прећи пут од 40 километара. На 
пар дана пред Видов-дан, Жарко се више није повратио из 
Стоца својој кући. Усташе су га убиле непознато гдје и како. 
Тих дана од стране мјесних усташа убијен je један чобанин 
стар око 15 година, кога су усташе затекле ван села да чува 
стадо. Послије ова два убиства међу Србима у Г. Храсну по- 
јављује се немир и страх, али мјесне усташе и даље заваравају 
м умирују народ, тврдећи да им као својим комшијама неће 
учинити никакво зло.

На дан 26. јуна дошла je једна трупа усташа у Г. Храсно. 
Међу овим усташама налазили су се Иван Мустапић. уста
шки логорник из Хутова. Грго Вујиновић, усташки ројник, 
Балдо Раиц, Мирко Араповић, Видоје Рогоњић, Иван Рагуз 
зв. Воденац, Марко Рагуз зв. Воденац, Нико Луцић-Рагуз, 
Лука Вујин«ви11, Мато Билић и Мехо Галешевић. Ове усташе 
у току дана имале су сасганак са Дон Антом Бакула. като- 
лкчким свештеником и са још неким усташама из Г. Храсна. 
У  току наредне коћи ове усташе одржале су састанак у кући 
Луке Вујинсви^а. На овим састанцима упознате су мјесне ус
таше са директивама усташког вођства о истребљењу срп- 
ског живља. Усташе су расправльале и дискутовале кога од 
Србатреба убиги. Усташе су приједлагали да се поубијају до
бр овољци из 1 Свјетског рата 7-8 л»уди а са ньима н Буквић 
Данило. Тај приједлог није усвојен па су се усташе сложите 
на један горн приједлог а вьяме да се ноубијају Срби -  му-
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шкарци- како je то усташко вођство из Чашыгае наредило, а 
њихове земље и имања да сеподијелемеђу убицама. Окоовог 
приједлога о подијели српскихимаља усташе су се почелеме- 
ђусобно препирати и свађати. коме ће чије имагье припасли. 
Коначно су се сложили о извршењу злочина.

Суградан тј. 27. јуна рано изјутра усташе су разаслале 
свoje пагроле по селима и лозвале Србе муш карде стариј е од 
12 година да дођу у школу Г. Храсно. наводно ради некот сав- 
јетовања. На raj начин скупило се тога дана у школу Г. Хра
сно 101 Србин -  мушкарад. Послије извршеног скушьаша ус
таше су поставиле око жртава јаку стражу. У  току дана vref>y 
хапшеницима у школу je  долазио неколико пуга усташа Ого- 
јан Марић, бивши војни референт кутовске огштине. О н је  
хапшеницима саопштио да послсји неки усланак Срба у 
невесиньском крају и да ће ради тога сакушьени Срби биги 
задржани у затвору два-три дана. Усташе су тога дана извр- 
шиле мобилизацију хрватских сељака у Г. Храсну и у сусјед- 
ним селима. Тога дана код школе у Г. Храсну било je прикуп
лено око 300 мобилисаниксељака -Хрвата. Они су знали за- 
што се мобилишу и шта се спрема али су ипак многи од иьих 
ишли са пјесмом и били закићени усташким знацима. Једнно 
су биле нерасположене хрватске жене и многе су од них и 
плакале. Оне су такође знале шта усташе спремају па су због 
тога биле очајне. Похапшене Србе усташе су отпочеле мал- 
трегирати и на разне начине злостављаги. То су примјетиле 
породице похапшених Срба: мајке, жене, сестре, које су ума- 
си биле дошле код школе да виде своје и да им донесу храну. 
Ова усташка злостављања Срба, гешко су дјеловала на при- 
сутне жене, па су оне извана покушале да ослободе хапшени- 
ке. У  свои подухвату нијесу успјеле јер су их усташе дочекале 
бајонетима и кундацима пушака. Међу тим женама послнје 
тога неуспијела покушаја настало je  очајање па су многе од 
н>их покушале извршити самоубиство. Мара Буквић жена 
Шћепанова, извршила je у том часу самоубиство скакаььем у 
бунар док су друге жене које су биле поскакале у бунаре или 
се објесиле о какво дрво одстрањене -  спријечене у изврше- 
њу самоубистава. Читав дан усташе су ове становнике држа- 
ли у школској згради. Пред сам пад мрака по трећи пуг je 
дошао међу њих усташа Стојан Марић и тада им саопштио: 
„Према наређењу из Стоца ми морамо вас водити у логор
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Столац, ja немам довольно војске, која ће вас спроводити, па 
вас морам повезати” .

Послије овог саопштења усташе су извршиле везивање 
свих хапшеника. Повезале су их конапцима по два и два пре- 
ко мишица. У  једном конапу било je  повезано више њих, што 
je зависило од дужине конапа и начина везивања. Приликом 
везивања неки усгаша Хаирлић држао je пушку уперену пре- 
ма жртвама. Кад je са везивањем било готово жртве су спро- 
ведене под јаком стражом у правду за Брдо Козарицу. За 
чигаво вријеме спровођења, усташе су малтретирале, зло- 
стављале и тукле жртве. У  часу када су дошли до саме јаме 
зв. Козарица, неки од усташа гласно je узвикнуо: „За дом” , 
одговор je  био „Спремни” . То je био уговорени знак за стри- 
јељање. Усташе су се хитно склониле на једну страну. На- 
стао je плотун из пушака, падање и јауци жртава. У  том мо
менту двије дотри жртве успјеле суда се одреше и побјегну 
испред усташа. Одријешивање je било повољно, благодарећи 
околности што су коноли били нови и као такви лакше од- 
ријешиви. Усташе су појуриле и припуцале из пушака за од- 
бјеглим жртвама. У  том гренутку усташе су нехотице убиле 
једног свог друга -  усташу Превишића из Глумине. Због уби- 
ства тог усташе, међу њима je  настала забуна. Taj моменат 
искористила je  једна трупа Срба и побјегла испред усташа. 
Одбјеглоје39људи. М ногисуод њих били раньени, а нарочи
то гешко били су рањени Арсен Комад, Спасоје Мејена, Ca- 
во Вукосав и Јован Ђого. Остале жртве око 60 на броју 
усташе су те ноћи поубиј але и бациле у јаму.

На јамису се одиграле грозне сцене. Била je ноћи годо- 
ста мрачна. Усташе су лампама и батеријама прегледавале 
сваку жртву. Оне жртве које би нашли да још дају знаке жи
вота давили су их и дотуцали. Затим су приступили скид ању 
одијела, сагова, прсгеньа, новца и других вриједнијих ствари 
са љешева поубијани. У  томе су се нарочито истакле усташе 
Марко Рагуз и Мехо ГаличиЬ. Послије извршен»а убистава и 
шьачке ствари са льешева, усташе су све те љешеве бацили у 
јаму зв. Козарица, која je  врло дубока. Да би колико-толико 
укрили грагове овог зло чина, усташе су бензином полил е ло- 
кве и трагове крви а затим запалиле. Усташе су све ово орга
низовано радиле и за извршење злочина раније се лрипре- 
мюли. Коноии којима су жртве везиване, били су потлуно
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нови а бензин у кантама био je  на два дана прије убиства 
пршгремљен и донесен на мјесго извршења злочина.

За вријеме ових највебих докоља српс^г живља у ј уну 
1941. уХерцеговини сеналазила 6. домобраиска дивизија под 
командой Ивана Прпића бив. југословенског генерала. У  
току тих покоља генерал ПрииЬ напустио je  днвизију и отпу- 
товао изМостара за Загреб. Одмах поодласку Прпићадопу- 
товао je из Загреба у Херцеговкну тадашњн командант свих 
хрватских копнених снага генерал-поручник Владимир Лак- 
са као опуномоћеник усташке владе. Упознавши се сасигу- 
ацијом на лицу мјеста и видећи ваљда да ће покољи, које 
усгаше врше, довести до опште побуне српскогживља, гене
рал Лакса издао je  неки лроглас y хоме je стајало да се обус- 
тави са покољима и запријетио je да he бити стављен под суд 
сваки онај који злочин буде вршио без обзира на униформу 
коју носи. Поглас je  издат 27. или 28. јуна и хитно разаслат 
свим усгашким организацијама по Хердеговини. Тај проглас 
имао je  унеколико утицаја на окончање јунсксг покоља. Уста
шке организације неједнако су поступале по том прогласу. 
Једне су приступале пуштању преосталих још  не поубијених 
хапшеника док су друге обуставиле са новим довођен»ем и 
хапшењем али су и даље току наредне ноћи вршиле убијања 
већ похапшених жртава. Тако je вођство чапљинсхих уста- 
ша једну партију хапшеннка пустило из зграде Силоса, дох je 
једну другу партију хапшеника 86 на броју ноћу између 30 
јуна и 1. јула из зграде дуванске станице у Домановићима, 
допуњену хапшеницима из зграде Силоса код Тасовчића 
камионима су пребацили у Љубушки у село Хумац и тамо их 
све поубијале. Овај масовни похољ извршен je у срезу чапљ- 
инском концем јуна.
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ПОКАТОЛИЧАВАБЬЕ

У току мјесеца јула усташе су извршнле покатолича- 
вање српског живља на територији среза чапљинског. Скоро 
сав српски живаљ из страха и под пријетњом усташа прешао 
je на католичку вјеру. На покаголичавању радили су католи
чки свештеници и устатке власти. „Молбе” су се морале под- 
носити котарском предстојнику у Чапльини која се доставља- 
ла жупским уредима. Од католичких свешгеника у том послу 
најактивнији су били Дон Илија Томас жупник из села Кел- 
пада, Фра Тугомир Солдо, Фра Весељко свештеник из Чап- 
љине, свештеник Дон Анте Бакула из Г. Храсна. Нови вјер- 
ниди су савјетовани по католичким свештеницима да редов- 
но похађају цркву, да читају молитвенике и да похађају часо- 
ве који су били организовали при неким црквама католички 
свештеници. Одрасли мушкарци Срби, избјегавали су поха- 
ђање цркве, пошто су се плашили да их усташе не похватају, 
док je женски свијет углавном редовно у цркву ишао. Ово по- 
хађање цркве углавном трајало je до другог усташког поко
л е  у августу 1941. г.

Масовни иокољи у августу 1941.

Село Пребиловци: join приликом првог -  јунског поко- 
ља усташке хорде насрнуле су на село Пребиловце као и на 
сва друга српска села среза чапљинског. Међутим, тада су 
одрасли мушкарци овога села избјегли испред усташа. Једи- 
но je усташама пошло за руком да похватају из тог села пар 
мушкараца. Жене и дјецу усташе тада нијесу доводиле нити 
убијале. Тако je ово село -  Пребиловци, остало скоро нетак- 
нуто од усташа за вријеме првог покоља. Село je било врло 
велико састављено из неколико засеока а било je једно од 
најбогатијих села среза чапљинског како по својим некрет- 
нинама тако и у стоци. Село je имало око 1000 становника. 
Становници су били Срби, осим три муслиманске породице. 
Усташама а нарочито усташком вођству у Чапљини било je
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необично криво што ово село нису уништили joui приликом 
јунских покольа. Да би у том злочиначком подухвату што 
боље успјели усташко вођство обећало je сељанима оближ- 
њих села: Гњилишта и Хотња, која су углавном насељена ка- 
толицима и муслиманима као и другим селима да he их по- 
слије уништавања српског живља населити у село Преби
ловце. Док je усташко вођство међу католичким и муслиман- 
ским живљем водило пропаганду и харангирало сељане ради 
уништења села Пребиловаца, дотле су усташе преко својих 
људи стално поручивале српском живљу да се не удаљује од 
својих кућа и да му не пријети никаква опасност од усташа и 
да могу слободно и мирно да живе и раде код својих кућа. 
Један од главних усташких пропагатора био je католички 
свештеник Дон Илија Томас. Он je приликом одржавања 
миса преко српских жена слао поруке и савјете Србима -  
мушкарцима код својих кућа да се ничега немају бојати.

У тим данима и у таквој атмосфери усташе су организо- 
вале велику војску око 1000 до 1500 наоружаних људи. Ноћу 
између 3 и 4. августа 1941. г. усташе су извршиле напад на село 
Пребиловце. Напад je извршен са три стране: од села Гњи- 
лишта, од Крушева-Дубрава и од Чашьине. Усташе које су 
ишле од Гњилишта и Крушева спојиле су се и у виду ланца 
наступали и обухватали село. Трећа колона која je бројно 
била најјача дошла je са запада од Чапљине и ушла у село. 
Међу овом војском било je много усташа и из других сусјед- 
них срезова а нарочито из среза љубушког и столачког. Уста
ше су биле наоружане са пушкама и митраљезима. Одрасли 
мушкарци села Пребиловаца без обзира на ранија усташка 
обећања и уверавања да убудуће неће вршити злочине према 
српском живљу, нису у то вријеме ноћивали код својих кућа. 
Преко дана радили су своја иманьа и то под опрезношћу а по 
паду мрака одлазили су ван свога села по два три километра 
па и даље и тамо у шумама или стијенама ноћивали.

Када су усташе приликом тога напада опколиле и ушле 
у село у селу су затекли само жене и дјецу и старце, док су на 
периферији села наишле на неколико сељака који су тамо 
ноћивали и на које су из пушака припуцали и неке од н>их у 
бјежању ранили и убили. Одмах по уласку у село усташе су 
отпочеле са претресањем кућа, споредних зграда, прикуп- 
л>ак»ем становништва, силованьем жена и дјевојака и пл>а- 
чкањем ствари. Становнике центра села прикупили су и дот-
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јерали код зграде основне школе. Тамо почињу оргије са
дизма и бестијалности над незаштићеним женама и дјевој- 
кама, а нарочито над дјевојннцама од 12-15 година. Учите- 
љицу Стану Арнаут многе су усташе редом сил овале а затим 
je заклали и негде око школе запалили. Жену Богдана 
Медана усташе су затекле управо при порођају, бајонетом јој 
распориле трбух, извукли дијете, замотали га у крпу и по- 
ново вратиле у распорену жену. Усташе су из кућа износили 
постељне ствари простирале их испред кућа и тамо над н>има 
вршили јавно силовање. Најгоре сцене одиграле су се у самој 
основној школи, све су млађе жене, дјевојке и дјевојчице биле 
силоване и то пред њиховом дјецом и мајкама, које су често 
морале при томе држати кћери које су се браниле од усташа. 
Када су се неке усташе заситилесиловања, наредиле суједној 
групи дјевојака и старом Николи Шарићу зв. Хаџији да се 
скину голи и играју коло. Свједокиња Мара Булат једина je 
од жена која се спасила и жива изашла из школе у Пребилов- 
цима. Она je свједок ужасних сцена, видјелаје како су усташе 
вадиле ситну дјецу из кољевака за ноге и ударали их главом о 
зид. На тај начин убијена су скоро сва ситна дјеца а било je 
око 50 кољевки у школи. Жртву Максима Булата сгарог 22 
године, усташе су нагониле да силује своју рођакињу Стану 
Булат, што овај није хтио па су га усташе због тога страшно 
тукле и мучиле. У тим мучешима и злостављањима жена и 
дјевојака нарочито се истицао неки усташа по имену Рудо из 
среза Љубушког, стар у оно вријеме 18 година, кога су ус
таше звале надимком „Логорче”. Усташе су у том свом див- 
љању у школи тражиле све форме мучења не само физичког 
него и психичког, тако су стално плашиле и говориле: „Ето 
сточана”, мислећи на столачке усташе. Заиста већ првог дана 
дошле су у центар села Пребиловаца и столачке усташе под 
вођством Рагуза Станка родом из Крушева Дола, али ни зло- 
гласне столачке усташе нису могле потаманити славу жалос- 
них подвига чашьинских и љубушких усташа.

Након свих тих мучења и злостављања усташе су ста- 
новнике центра села још у току првог дана отјерале према 
Чапљини у село Тасовчиће и тамо их затворили у зграду „Си
лоса” на мјесту зв. Модрић, гдје су жртве даље мучене и 
злостављане.

У току тога и наредног дана усташе су из других засеока 
села Пребиловца прикупиле све жене и дјецу и старце. Многе
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од њих поубијале су још у току самог прикупљања. Нарочито 
су убијали оне жртве које због старости или слабости нису 
могле да иду или су их негдје прикривене нашли. Читаво ово 
прикуплено робле усташе су камионима пребацили из села 
на жељезничку станицу у Чапљини. На станици су усташе до- 
тјерале и са њима саставиле и оне жртве из зграде Силоса из 
села Тасовчића које су биле на један дан прије тога тамо дотје- 
рале. Тако je ових жртава: жена, дјеце и стараца из села Пре- 
биловаца било на станици у Чапљини око 500-600 душа. То je 
било 5. августа 1941. г. Све те жртве читав дан држане су на 
жељезничкој станици на једној ледини. Дан je био исувише 
топао -  августовске врућине. Жртвама није давана ни храна 
ни вода па су многе од њих а нарочито цјеца од глади, жеђи и 
врућине падале у несвјест. Усташе су у таквом стању батина- 
ма нагониле несребне жртве да пјевају и играју коло. Уста- 
шки логорник Франо Вего са својим најповјерљивијим сарад- 
ницима, усташким функционерима обишао je жртве на ста
ници и издао наређења управи железничке станице да саста- 
ви специјалну композицију за транспорт жртава и одредио 

иЗОО усташа за слровод и убијање жртава. Пред сам пад мрака 
композиција je била готова. Саставлен je посебан воз -  воз 
смрти -  од неколико теретних вагона. Усташе су жртве неми- 
лосрдно потрпале и збиле у припремљене вагоне без хране и 
воде. Врисак преплашене и изгладњеле, жедне. измучене дје- 
це.заглушиваоје читав дан становништво вароши Чапљине. 
Неке жене из Чаплине Хрвагице и муслиманке покушале су 
да дјеци додају воде, али су их усташе немилосрдно одбиле. 
Истог дана, увече. све те жртве нребачене су возом на же- 
љезничку станицу зв. „Шурманци”. То je трећа жељезничка 
станица од Чалльине према Мостару. Жртве су остатакте но- 
ћи провеле на тој станици у загвореним вагонима. Усташка 
пратн>а. која je бројала око300 наоружаних људи, појачана je 
y селу Шурманцима. ca већим бројем усташа из тог села. Су- 
традан a прије почетка одвођења жртава са станице ка јами 
Никола Фалак пок. Ъуре усташа и главар села Шурманаца 
обишао je село и обавјестио становништво села да he тога да
на биги бачени у јаму „Шурманци” жене и дјеца из села Пре- 
биловаца, којм се налазе у затвореним вагонима на жеље- 
зничкој станици. Овај усташа наредио je да се сељани из „Ха- 
раро махале” која je  територнјално најближа јами склоне за 
вријеме тога бацања. Око 8 сати изјутра, а то je било 6. ав-
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густа 1941. г. усташе су огвориле вагоне, жртвеискрцале и по 
партијама их одводиле уз брдо до близу јаие „Шурманце”. 
Јама je удаљена од жељезничке станице за око пола сата 
хода. Успут до станице усташе су гониле и млатиле жеие које 
су носиле и вукле већ полумртву цј е цу. Циј ел а ова тужна по- 
ворка прикушъена je била на једну падину и спред јаме. Са те 
падине није се могао видјети отвор јаме. Усташе су тада до
веренны жртвама саопштили „Садаидете на испит”. Загим су 
отпочели са издвајањем и одвођењем по групама од по 10—20 
жена и дјеце, обично по породицама. Нико од осталих не зна 
шта се са одведеним жртвама дешава. Није се чуо пуцањ 
пушака, а отвор јаме није се могао видјети. Бездушна јама 
отпочела je поново примата у своју утробу иевине жртве. 
Трупа за трупом одлазила je и ваше се није враћала и тако 
редом све до 11 сати прије подне када je и последньа партија 
ових жртава одведена и банена у јаму. Тако je ова проклета 
јама тога дана у времену од три сата прогутала пет до шест 
сготина жена, дјеце и стараца из села Пребнловица док je у 
току рата на овај начин само она примила више од три хи- 
ладе душа. Усташе сумотакама и другим предметима жртве 
гурали у јаму. То су чинили збогтога, што су се бојали да не- 
ка жртва не би за собом повукла кога од усташа у јаму, пошто 
je таквих случајева било приликом бацања Срба у херце- 
говачке јаме.

Непосредно пред вратима саме јаме усташе су нздво- 
јиле за себе 7-8 најљепших дјевојака, али су се оне из њихових 
руку отргле и поскакале у јаму. Више су вољеле у најгрознију 
смрт него живот у рукама крвавих усташа. убица њихових 
родитеља, браће и сестара. Уопште, скоро све дјевојке саме 
су поскакале у јаму и тражиле смрт, јер су све биле осрамо- 
ћене и обешчашћене од усташких крволока, док су се нала- 
зиле у Пребиловцима и за вријеме спровођења до мјеста 
губилишта.

Усташе Ј1изде,један од учесникау томпокољупричао je 
касније по извршењу овог злочина, да му je било најтеже са 
дјечацима који су се опирали и грчевито хватали за ноге свог 
крвника да не буду бачени у јаму.

Оне жртве које су давале немоћан отпор у часу бацања 
у јаму усташе су убијале кундацима и кочевима. На мјесту око 
јаме било je много крви и расутих мозгова. Усташе су овај 
злочин извршиле утокудана,јавнона очиглед становништва
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села Шурманаца. Сељаци овога села који су били усташки 
оријентисани такође су узели учешћа у извршењу овога те- 
шког злочина, док су остали сељани са стране посматрали 
убијање и бацање. Они су видјели како су поједине усташе 
узимале малу дјецу па их са осмјехом бацали у зрак као лопту 
изнад отвора да би их прогутао мрак јаме.

Послије овог ликвидирања -убијања и бацања ујаму же
на и дјеце усташко вођство организовало je у селу Пребилов- 
цима своју сталну посаду. Командант посаде био je Никола 
Мерђан зв. Шкопигуда, из села Гњилишта. У селу Пребилов- 
цима није остала ни једна српска душа, жене, дјеца и старци 
већ су били побацани у јаму зв. Шурманце или у току ньихова 
прикупљања поубијани у селу док су одрасли мушкарци, око 
200 гьуди били избјегли испред усташа и посакривали се по 
брдима и шумама. Усташка посада у Пребиловцима као и дру
ге усташке организације трагале су за одбијеглим Србима да 
би их похватали и поубијали али у томе у први мах нису ус- 
пијели. Усташе су сгале лансирати вијести да одведени жи- 
ваљ ниј е поубијан већ да се налази у загворима. Преко члано- 
ва муслиманске породице Шошо из Пребиловаца и других 
својих поузданика, усташе су позивале одбијегле мушкарце, 
да се поврате својим кућама, обеКавајући им да ће по њихо- 
вом повратку пусгиги из затвора одведене породице. Једна 
трупа ових одбијеглих Срба мушкараца не знајући шта се до- 
го дил о са њиховнм породицама, да су поубијани и у жељи да 
би им на неки начин помогли, па макар и под цијену својих 
живота, повјеровали су усташкој посади. Предало се у току 
једног дана око 60 људи. Усташе су све те Србе сутрадан и по 
предаји поубијали. Једну трупу од 48 лица усташе су одвеле 
од села за 4 километара у пребиловачко блато на мјесто зв. 
Морин оток итамо их све поклали ипоубијали. Овај злочин 
извршен je пол овином августа 1941. г. И други одбјегли Срби 
из овога села почели су се појединачно враћати и предавати 
усташама, јер нису више могли издржати у својим скрови- 
штнма од глади и жеђи. Усташе су и ньих поубијале или по- 
клале. Гробови ових жртава налазе се расути по селу и око 
села. Када je дјевојка Боса ДрагиЬевиБ коначно морала иза- 
ћи из скровишта усташе су je снловале, јавно на сред села, 
затим заклалеа льеш бациле убунар.

Усташе се од првог дана напада отпочеле са масовним 
пљачкањем по селу. Опљачкали су око 10.000 комада ситне
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стоке и око 1000 комада кругие стоке као и читав иокретни 
иметак. Кроз читав мјесец дана, жито и вреджвје ствари ус- 
таше су колима возиле у Чашыгау, наводно за потребе бол- 
нице и усташке организације уЧапльини. Све друге ствари из 
овога села ошьачкали су и одиијеле својим кућама устатке 
хорде, дивље усташе, сељани сусј едних католичких и мусли- 
манских села.

Усташка посада задржала се у селу за око један мјесец 
дана. З ато  вријеме усташке власти населиле су у село Преби
ловце око 60-70 усташких породица из среза љубуижог и 
чапљинског. Селу Пребиловщимадалв су име „Ново село”.

Овакво стање потрајало je у овоме селу до доласка га- 
лијанске војске у септембру 194-1. г. Усташки касељеници и 
усташка посада, непосредно пред долазак талијанске војске 
напустили су село. По доласку Талијана почео се ловраћати 
онај остатак преживјелих Срба - иушкарада, својим опусго- 
шеним и уништеним кућама. Тих дана наишла je једна усга- 
шка скупина преко села Пребиловацана путу за Дабар(срез 
столачки). Усташе су зашле го кућама и тамо похватале око 
20 лица која су одвели за око једанкиломегарван села намје- 
сто зв. Бунар, близу ријеке Брегаве и тамо их све пострије- 
љали. Ову усташку скупину предводили су усташки разбој- 
ници Милас Ивица и Матић Никола, оба из села Гњилишта.

Усташама je заиста пошло за руком да своју замисао 
остваре, село Пребиловице су уништили у року од неколико 
дана. То најбоље показују ове бројке: у 1941. години у том 
селу било je 116 породичних задруга са 994 становника, док je 
1946. год. било само 164 становника. Погинуло je или бачено 
у јаму 830 становника из овог села. 33 породичне задруге пот- 
пуно су уништене а од 31 породице остао je само по један 
члан у животу.

Села ТасовчиРш, Клепци, Лозница и др.: У току овога 
августовског покоља поново су страдала села Тасовчићи, 
Клепци, Гњилиште, Вишићи и др. Join приликом блокирања 
и напада на село Пребиловице, ноћу између 3 и 4 августа -  
усташе су блокирале и остала села гдје je било join српског 
живља. Послије уништења српског живља из села Пребило- 
вица, усташе су предузеле акцију прикупљања преосгалог 
живља и осталих села среза чашьинског у намјери да тај жи- 
ваљ потпуно униште. У току 11 августа, усташе су прикупиле
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српски живаль из поменутих села. Прикупљено je око 1600 
душа, льуди, жена и дијеце. Сав тај живаљ усташе су дотјерале 
у зграду Силоса изнад села Тасовчића. У згради je вршено 
одвајање одраслих мушкараца од жена и дјеце. Истог дана по 
паду мрака усташе су жене и дјецу по партијама почеле пу- 
штати и враћати кућама. Једна трупа млађих мушкараца око 
15 на броју пресвлачила се у женско одијело још приликом 
гог издвајања па je успијела да на тај начин изађе са женама и 
дијецом из зграде и ослободи се усташа.

Остале мушкарце и са ниша неколико жена усташе су 
задржале у згради Силоса и у току наредне ноћи камионима 
их пребацили преко села Домановића за Бивоље Брдо, гдје 
су их тамо све поубијали или живе бацили у јаму. Те ноћи при
ликом овога покоља убијено je од стране усташа из помену
тих села око 200 л>уди од којих само из села Клепаца 98 л>уди. 
Још приликом прикупљања и спровођења живља из села 
Клепаца, усташе су у том селу убили 9 старијих жена. Оне су 
биле болесне и немоћне и као такве нису могле да иду. Међу 
н>има je била и Госпава Трипић старица вд 91 годину, која je 
била слијепа. Усташе су све те жртве како приликом спрово- 
ђења тако и за вријеме задржавања у згради Силоса тешко 
мучили и злостављали. Жртве Тохољ Милован и Мандрапа 
Коста, пок. Милана издахнуле су још истога дана у згради Си
лоса под тешким батинама. У часу издвајања и пуштагьа 
жена ицјеце кућама из зграде Силоса, усташе су издвојиле 19 
дјевојака које су силовали. Неке од тих усташе су касније по- 
убијали док су око б до 7 одвели својим кућама. Тако je уста
ша Брајковић Лука из Дретеља одвео Глибо Гошу, а усташа 
Пажин Алекса из Дретел>а одвео je Бјелица Мару а одведене 
су биле и Милица Дедијер иок. Белька, Брстина Илка пок. 
Мирка и њена сестра Митра. Усташе су ове дјевојке одвели 
својим кућама и живили са н>има једно вријеме. Када су се 
промјениле прилике, неке су од ових дјевојака повратиле су 
се а неке су извршиле самоубиство вјешањем или дављењем 
у Нерегви. Тохол Олга жена Иванова из села Почитеља из- 
вршила je самоубиство скакањем у Неретву у часу када je по
злати усташки зочинац Бегић Јусуф зв. Хрње, покушао да je 
ухвати и силује.

Главни организатори овога покоља били су: Јукић Перо 
усташки повјереник, Фраио Вего, усташки логорник, Нико 
Филиповић, усташки таборник, сви из Чапљине, Ахмет Ка-
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петановић из Почитеља, Раиц Никола из Гњилишга, 
Блажевић Перо из Требижата, Јарак Рафо из Хотња, Перван 
Ђуро из Тасовчића, Јанко Вего из Чалљине, Дон Илија 
Томас католички свештеник из Клепаца,док je њихових са- 
радника и извршилаца у зл очинима било око 500 наоружаних 
људи, углавном сатериторије среза чашышског.
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Факсимил посљедње стране оргинала 
- я  -

O sta le  m uszarce 1 sa  n jim a n e k o ltk o  zena u s ta se  su z a d r ž a l l  u zgr-a- 
d i  S l lo sa  i u to k u  n a red ae  n o d i k aa lo n iaa  l a  p r e b a c i l i  p re k o ^ se la  Do- 
manovida za S iv o lje  Brdo, g d js  su Ih tamo s y s  p o u b l ja l i  111 slYe ta  -  
Ç i l l  u  jamu. î e  nod i p r lllk o m  OYOg p o k o lja  u b ije n o  j e  od s tra n e  u s t a -  
s t a  lz  poaen^tih. s s l a  oko 2oo l ju d l , ,  od k o jlh  saxo Jz  se la  K lepaca 
93 l j u d l .  Jo s .p rilik o n »  p r lk u p l ja n ja  1 a p ro v o d je^ ja  z lv l j a  lz  s e la  
K lepaca, u s ta s e  su  u t a n  s e lu  u b i le  9 stariJJLh. Zea».,O ae su  b i l e  b o - 
le sn e  1 nsaodne 1 kao ta k v e  p ie u  moglé d a 'td U . M s d ju itjia *  je  b l l j  
i  G ospava-^rip ld  a t a r l c a  od 91 godlnu, Icoja je  ЪЦа : s l i j s p a .  Ustase 
su  s те  t e  z r tv e  leak о p ç lllk o q i sp roY od jen ja  tako  z a v r l j e a e  z a d r la v a -  
n ja  u z g rad i S l lo s a  Sesko d iu c il i  i  * ;o e ta v l j e } i ,  fcrtVè T oholj U U oran  

.1 Mandrapa K o j t s , pok. M ileas izća lm u lo  ««МЗ*. i e t o à r  dana u zg rad i 
S l lo s a  pod te  s k ia  bât.lnam a. U 5 fs u  Izdvàjan , P- t jè u s ta n ja '-z e n a  ï  d j é -  
oe kulama lz  zgrade 311os»vu s ta s e  su led Y d jlle  а ?  ■djj.sSyojatca .koje ad« 
s llO Y a ll.  Hêlce od . t ib  u s t a s e  s p  k a s n i je  ■ p o U b lja l|cäQ ||; 'ju ; 6. do 7 odVe»
11 SYÿjim kùiaaa.k Iç so  j e  u t ‘ .................'
bp  Gosu a  u a î i i i  Pgzttt A leks 
n a t l  u s ta s k l  Jtçl ja c  Bu3*~- “
su b i l e  i  a l l i a *  D edlje_  . . . .  . ________^  ___ ________,  -
n e - s e a t r a  U l t r a .  'Jsta .se su  ove djevoj.-ce-ođveH-SNFbild kudsna 1 zI yI -  
l i  s rijim a Jsdao  tz v je sn o  Y r l j e a e .  Kada su  ed p râ fc $ sn il» -p rllU fe  neke 
su  od ovlh d j s v j ja k a  p o v r a t i l e  se s v u j tn  kudaaa r. aeke su  i z ÿ r a t l e  
saaoublstYO Y je ja n je a  i l l  d g v l je n js a  u  N e re tv i .  tp i jo l j  01g* zena Iy a -  
növa la  s e la  P ô c i t e l j»  l z -угзИ а j e  sa x o u b is tra . skakidj«®  u .S'eretvu;u 
4*su  kada Je p b z n a t l  u e ta s k l  z lo c in a c  Begid ju s u f  zv., H rnje , pokuaao 
da Je u b v a ti  1 s i l u j e .

» e iâ 'r n t  o r g a o lz a to r t  OYOg.pokolja b l l £ r8(l i JU k lf Pero
u e ta s k l  p o v je jrea lk , Prano Vego, u e ta s k l  lo g o rn lk , ÿ tk o  F L lipoyjd  u s t .  
t a b o r n ik , , s v t  t i  Ç a p lj lo e ,  k ia a t  ÿabetanovldCTz P é o l t e l j a , va a lc  N ikola 
i z  G n jl l is . ta ,  B lazev lo  P ero  lz  V le lo a , tàa tld  P e ro 'llz  I r e b i j a t a , J a r a k  
üafo lz  H o to ja , P e rv aa^D ju r»  j z  'las oyc id a , Janko Tego lz  C a p lj in e ,
Don I l l j a  îju ia s  k a to l l c ÿ l  sY es te n lk  lz  K lepaoa, Jok je  n jlh o v lh  saim d- 
n lk a  i  I z r r s i l a o a  u p lo c ln im a  Ы 1 э oko 5oo n ao ruzan lii l j u d l  uglavaom 
sa  t e r t t o r t j î  a re z a  o a p lj  lns_<og.
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БИХАЪКИ ОКРУГ

Срез Бихаћ

У априлу мјесецу 1941. године прву усташку власт у Бн- 
хаћу успоставио je Виктор Гутић, који се гамо затекао као 
резервни капетан и под чијим руковођењем je извршено ра- 
зоружаванье бивше Југословенске војске и именование и пост- 
ављање свих усташких функционера. Послије овога Гутић 
одлази у Бања Луку. Нова „власт” се одмах окомила на срп- 
ски дио становништва и Јевреје, којн су одмах обесправльени 
и стављени ван закона. Јевреј има je ограничено кретанье, а 
пред сам покољ то се прошнрило и на српско становнишгво. 
Концем маја 1941. године долази у Бихаћ Квагерник Л>убо- 
мир, који je извршио знатне промјене у усташком руковод
ству, а неколико дана прије н»ега дошао je у Бихаћ Енвер Ка- 
петановић, усташки поручник поглавникове тјелесне бојне, 
који je имао задатак да изврши вој ничку организацију усгаша 
и припреми их за даље злочиначко дјеловање. Долазак Ква- 
терника ce осјетио са новим и појачаним репресалиј ама на 
Србе и Јевреје -  као исељавање из центар града, пљачкање 
злата и других драгоцијености. Прво масовно хапшен»е по 
доласку Кватерника било je од 12. до 14. јуна. Већ 17. јуна од 
затвореника једна група je довежена и бачена у јаму у лла- 
нини Рисовац. Тих дана усташе су отпочеле са интернадијом 
и убијањем. Прије одвођен>а и убијања усташе су ухапшене 
жртве немилосрдно тукли -  нарочито ноћу, а у томе се на
рочито истицао Енвер Капегановић.

Двадесет трећег јуна на састанку у усташком логору би
ло je одлучено да се одмах отночне са ингернацијом Срба и 
Јевреја. У ту сврху je узето од Талијана 30 камиона, који су 
требали да служе за превоз интернираца. Жртве које су биле 
одређене за интернацију морале су у одређено вријеме и на 
одређеном мјесту да се сакупе и да са собом понесу сав новац 
и драгоцијености, а усташе су им говориле да их воде на ири- 
силан рад и да je због тога потребно да носе новац и остало. 
Међутим усташе су им све то касније одузеле. Сама интерна- 
ција била je по наређењу великог жупана Кватерника, а то je 
учињено зато -  да би се лакше обавио припремљени већ
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започети покољ и да се гим тј. интернациЈом оваЈ живаљ ма- 
теријално упропасти. Интернација Срба и Јевреја била je 
обављена у три трупе, а интернирано je преко 2000 душа. Сви 
су одведени до Кулен Вакуфа, а одавде je један мал и дио 
отпремљен у Босански Петровац и села петровачког среза. 
Од Кулен Вакуфа се даље ишло пјешке и многи су успут од 
напора настрадали. Ови интернирци нису могли спасити сво- 
је голе животе ни у другим мјестима, гдје су дјелимично уби- 
јани или у масама. На исти начин усташе су иселиле све ста- 
новнике Србе из свих села општине Плитвичких језера 
(Лика). Сав овај народ одведен je у срез Петровачки и смје- 
штен по селима која леже на путу Бос. Петровац-Дрвар. То 
je све учињено ноћу -  по киши на сељачким колима, која су 
пратиле до зуба наоружане усташе. По обављеној интерна- 
цији и пљачки као увод за скори покољ -  усташе започињу 
упадати и у села, одводе л>уде или их убијају на лицу мјеста, а 
касније почињу масовна одвођења и покољи концем јула и 
полетком августа мјесеца.

Двадесет другог јула по налогу Кватерника ухашени су 
сви Срби из града и нај ближе околине Бихаћа и позатварани 
у све затворе града.

Двадесег трећег јула ноћу иод мотивацијом да одлазе на 
присилан рад у Њемачку превезени су сви Срби на пољану 
звану Церавци, кој а лежи око 2 км удаљена од Б ихаћа, гдје су 
жргве свлачене (сви су обукли најбоља одијела, јер су вјеро- 
вали да иду на рад у НЬемачку) опљачкани, стријељани, дјели- 
мичноножем заклани и закопаваниујаме већранијеприпре- 
мљене или бацани у ријеку Клокот. Прве партије, као што je 
напоменуто, вођене су ноћу, док су касније крајем јула и по- 
четком августа -  у највећем замаху покоља одвођене и у сред 
дана, тако да су ги транспорти виђани преко цијелог дана и 
нсЪи. Жртве су одвођене наразна губилишта, највише на Га- 
ревицу -  гдје се налазе ло мало мочварне ливаде, а у непо- 
сриј едној близини Бихаћа. На томе терену било je већ унапр- 
ијед припремгьених гробница, као Церавци или како се још 
звало то мјесго Хумци, на терену „код Мандића кућа” на ло- 
л»е које je припадало Бихаћу тзв. „аеродром”, затим код села 
Мељиноваца иза Скочаја, „Делића јама” између Заваља и 
Скочаја, Рисовац, Црно језеро 8 км близу Бос. Крупе и друга 
мјеста. Највише жртава je побкјепо на Гаравици. По при
чалу усташа ирачунању Бихаћана говорило се да je само на 
Таравицима убијено иресо 10.000, а усташе су истицале да je
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побијено 12.000. У јаму код Жава.гьа зв. „Делића јама” преиа 
изјави преживјелих и оних који су у закопавању жртава уче- 
ствовалиу овој јамије баченоббО жртава. Делићајама je би
ла природна шпиља, коју су касније Талијани лотпуно з атр- 
пали и забетонирали.

Покољем je руководио Енвер Каиетановић. Он je прије 
сваког убијања са усташама улазио у околва села у блнзини 
ових унапријед одређених губилшлгга, те су гамо сељаци мус- 
лимани и Хрвати по његовом наређењу копали гробнице - а 
послије убијања затрпавалижргве. Пљачкање љешеваврши- 
ле су усташе и сељаци, који су копали гробнице за убијене 
Србе. Вриједности и новац узимале су усташе, док су одијела 
узимали сељаци као награду за колање. Током цијеле 1942. 
год. многи сељаци су продавали ове опљачкане ствари јавно 
на бихаћкој пијаци.

Прије сваког одвођења на убијање усгаше су са Енве- 
ром Капетановићем на најкрвавији начин измучили жртве, 
штоје достигло врхунац крајемјуламјесеца. У томе највећем 
замаху покоља непрекидно и у масама одвођени су сел>ади у 
кулу -  срески затвор и у магацин трговца Илиј е Библиј е. За
твори су били тако пуни и ако се заточеници одређени за 
покољ нису задржавали у затвору, гако да je двориште затво
ра куле тих дана и даау и ноћу било препуно. У двориште као 
и у ћелије упадале су усташе и злшсовачки уживајући у нај- 
крвавијим мучењима задовољавали своје зликовачке ирох- 
тјеве. Према причању тадашњег кључара затвора Делић Ра
сима- који je и сада жив -  у истим звјерствимасу се нарочито 
истицали Енвер Капетановић, Хасан Бајрамовић (Е[азифов), 
Анте Вицковић и Никола и Миркец Голубовић. Ове усташе 
су се кључару хвалиле и показивале крваве ножеве -  како су 
клали и боли жртве. Ти усташки зликовци су -  да би што бо
же доказали и показали та своја звјерства, која су по н>ихо- 
вом схватању представљала јунашгво, на пијанке навече до
носили одсјечене дијелове тијела као прсте, дијелове лида и 
ископане очи и остало и показујући присутнима хвалили се. 
Те своје пијанке усташе су приређивали у хотел „Босни”. Му- 
чећи жртве усташе су се „забављале” сваки по своме нахо- 
ђењу и прохтијеву. Познати кол>ач Давид Прша иначе гимна- 
зијалац са чекићем и ножем у руд и мучио je жртве. Ишао je 
од једног до другог затвореника у дворишту куле и ударао 
свакога гдје je стигао, a најчешће по глави. Кад je пришао 
једном старом човјеку из села Хтгара и упигао га: „Пушиш
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ли стари, би ли запалио?” Јадни човјек и не слутећи шта га 
чека одговорио je да би запалио -  када би имао. На то му je 
пришао зликовац Прша Давид, одсјекао му један прст и ме- 
тнуо му га у уста, као да пуши. Јадни старац je скоро губио 
свијест, а усташки зликовац му je тада отсјекао усну са брко- 
вима, бацио на земљу у прашину, згњечио ногом и гурнуо 
старцу у уста -  старац je морао то да поједе, јер му je више 
главе стајао Пршин чекић. Усташки зликовац остављјући 
ову жртву у крви, наставно je да се „забавља” над другим жр- 
твама. Тако су учинили сви редом -  просто натјечући се са на- 
сладом ко ће бити крволочнији. Кад je једном наишао Енвер 
Капетановић запазио je међу затвореницима Бубало Бранка 
студента из Личког Петровог Села. Кад je Капетановић до- 
знао шта овај студира циничен му je рекао: „сад ћеш добити 
диплому” и наредивши му да зине забо му je свој већ крвави 
нож у уста. Кад je жртва пала -  Капетановић je газио по ти- 
јелу, што су чиниле и друге усташе. Једном приликом за 
вријеме покоља усташа Салихоџић Дервиш звани „Стра- 
шнн” познати кољач донио je у кафану ерце и бубреге неке 
жртве. ПијуЈш узвикнуо je поменути кољач: „Ево ерца и 
бубрега која сам данас извадио Пањевић Јанку” (то je био тр- 
говац из Раштела) -ставиојесрце и бубреге на стол истичући 
себе „храбрим” и непоколебљивим усташом. Овај зликовац 
језаистаи заслужионадимак,,Страшни”, а био je познат због 
таквих злочиначких дјела како у Кули -  тако и на Царевици. 
Оваква мучења и злочини су тада у Бихаћу били најобичнија 
ствар. Бихаћ je заиста тих крвавих дана био крвав. У току по- 
кольа камиони су стално пристизали пред Кулу као пред неки 
магацин или слагалиште л>удског меса. Полуживе људске 
љеншне -  мучељем и мрцварењем обамрле или умрле, од ба- 
тнн»авьа и мучења крваве бадане су као стрвине у камионе и 
слагане тако -  да их што више стане, док камион није био пре- 
пун. Тако су ти несретни л»уди вожени на губилиште кроз 
Бнхаћ уз дивльачке узвике и ијесму усташких злочинаца који 
су их пратили. Камиони одлазећи према Гаревици и другим 
губилиштима пролазили су испред зграде жупе, гдје их je 
стојећи на балкону чекао и испраћао велики жупан жупе, 
Крбава и Псат Љубомир Кватерник. Тешко je рећи и знати 
тачан број поубијаних жртава. Убијања су вршена и дању и 
ноћу. Убијани сустановкици Срби самогаБихаћа, затим свих 
околних села: Липа, Мешаиац, Горјевац, Притока и других 
села, затим сел>аци из многобројних села Личког Петровог
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Села и из других мјеста и села Бос. Петровца, Бос. Крупе, 
Лике и сусједних срезова. Као шло је ранијеречено -  према 
рачунању Бихаћана а према причању самих утташа насамој 
Гаревици убијено je 10-12.000. На „Делића јами” убијено je 
860, a ca свим оставим јамама и гробницам: а говорило се да je 
у покољу могло бити око 14.000жртава, аусгаше су исгидале 
много већи број. Поред ових масовних одвођења у овоме по- 
кољу било je и појединачних и у мањим групама затвараньа и 
убијања.

Кад се почео ширити усганак у овоме крају становници 
Грабежа и других села која су била удаљенија дознавши за 
страшне покоље избјегли су у шуму. Тад су усташе упадале у 
та напуштена села, шъачкали све шта су стигли -  напушгену 
стоку и храну a цијела села палили. Средином августа мје- 
сеца 1941. год. дошао у село Притоку, које догле није настра- 
дало -  домобрански официр Бенјамив Вебер са својим одре- 
дом и покупио сво становништво тога села око 750 душа и 
повео сасобом уКуленВакуф. На путузаКуленВакуфједан 
мали број овога народа je био ослобођен од устаника, док су 
остали довежени на колима у Кулен Вакуф, ту остали цијелу 
ноћ под ведрим небом a ујутру предати усгашама. Одмах ују- 
тру усташе су одвојили омладинце од 10 до 18 година (одрас- 
лих људи je мало било) од жена и дјеце, жене и дјецу су уста
ше пустиле да иду куд хоће, док су омладинци њих око 60 на 
броју -  међу којима je било 26 из села Притоке, а остали су 
били из сусједних села -  као из села Рачића (Мјесни пародии 
одбор) Рипач и других -  били затворени у школу и сви поуби- 
јани. Йети дан кад су ови омладинди затворени у школу у Ку
лен Вакуфу пред вече je дошло 15 наоружаних усташа, које je 
предводио познати кољач Миро Матијевић из Врточа, опља- 
чкали од затвореника сав новац и вриједносги које су код 
себе имал и. Касније ноћу ове исте усташе су долазиле и одво- 
диле десетину по десетину под изговором да he затрпавати 
неке путеве, а у ствари су их све поубијали. Једини који ce je 
спасио из ове трупе je Ђуро Коруга из села Притоке, коме je 
успијело у мраку да побјегне -  те je он и једини живи свије- 
док. Жене и ситну дјецу усташе су пустиле да иду на већ до 
тада ослобођену територију по селима Лап ад, Л. Дољани, Л. 
Сувоја, Добро Село и др.

Покољ у Бихаћу и покољи су обустављени када je Ква- 
терник смијењен са положаја великог жупана, а на његово 
мјесто дошао Др Јосип Баришић. Због промјењене полити-
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чке ситуацще у земљи, jep се дигао народни устанак и листом 
ишао у шуму -  издат je проглас од стране усташа да се ин- 
тернирци могу вратити својим кућама. Вратио ce je у Бихаћ и 
околину врло мали број, већином жена, дјеце и стараца, а 
остали су поумирали или настрадали по разним логорима -  
Јасеновцу, Лоборграду и другими, чији се број не зна, нити у 
којем je логору ко настрадао. Поред Кватерника и Капега- 
новић Енвера потребно je споменути и join неколико усга- 
шких зликоваца, који су се одликовали у покољу у Бихаћу и 
околици. Тако су у го вријеме били: срески начелник Ђал, 
Петар Шимић-Пери логорник, иначе студент, Стипе Маџар, 
Ибрахим Башић бивши жандар у пензији, Срећко Уремовић, 
Никола Вицковић, Звонко Јелић, Давид Прша и многи дру- 
ги. Задња четворица су били млади људи 20-их година, који су 
се показали нарочито крволочни над дјевојкама.

Срез Цазин

Усташки логорник у Цазину Але Омановић са својим 
усгашама je концем јула мјеседа почео са сакупљањем и зат- 
варањем Срба из оближњих села: Врело, Осредак, Градина, 
Пишталине, Чоралић Стијена и др., а под изговором да he 
ићи на рад у Њ емачку- гдје tie бити добро награђивани, те су 
се иеки и добровољно јавл»али. Акција масовног убијања у 
Цазину отпочела je истовремено кад и у Бихаћу. Тридесет 
првогј ула 1941. године Квагерник je издао телефонски налог 
когарском предсгојнику хада се треба почета са клањем и 
убијањем и да се сви покупљени и затворени Срби имају поу- 
бијати. Клавьем je руководио Хамзо Хаџић усташки пору- 
чник из Бос. Крупе, који ј е дошао у вријеме покоља и логор
ник Але Омановнћа. У покољу су учествовале све цазинске 
усташе Муслимани, који су били ужасно крволочни -  наро
чито грема женаиа, а хода Бећир Борић je својом руком за- 
клао иа стотине невине дјеце и жена. Покољ je отпочео на 
Илиидан тј. 2. августа у 8 сати на вече и прва трупа je била 
убијена до 3 сата ујутру. Жртве су превожене на колима на 
крај звани „Мадинн Долови”, гдје je билаприпремљена зајед- 
нинка гробница. Последаа партија стријељана je код бол- 
нице а жртве покопане у парку болнице. Идућег дана тј. 3. 
августа поколь ce je наставио. Жртве су одвођене на мјесто зв. 
„Чунгур”, ту убиј ене са куидацима, ножевима, лопатама и ви-

98

http://www.balkaninstitut.com



лама и полуживе бадане са узвишице низ провалију у рупу и 
затрпаване. Одвођење и убијање ове трупе ютпочело je  у 9 
сати ујутру и трајало je до 3 сала послије подие.

Тих дана долазиле су на подручје цазинског среза уста- 
ше из Бихаћа, купиле људе нодводиле яхта губилиште Гаре- 
вицу код БихаБа, гдје суиоубијаии саосталиы хшъадама жр- 
тава, а неке сељаке су ове бихаБке усташе убијале одмах у 
самом селу. За неколико дана долазиле су лоново усташе у 
села и ликвидирале жене и дједу, к:oje су већнном убијалн ca 
ножем и сјекирама. Тако je упоксльу нз села Крндије, Раште- 
ла и Гата иастрадало око 400 лица, само се један мали број 
успио спасити бјекством у Кордунски Весковац. О покољу 
усташе из Бихаћа и Врсге су из села ГоралиБи покупнли све 
мушкарце њих преко 100 на броју, одвели их у Врсту и након 
мрцварења пола су одмах убили, а другу половицу одвели у 
тзв. „Вучје јаме” гдје су их стријел>али. Кад су поубијанн сви 
мушкарци Срби у селу ГоралнБи дошао je бивши хоџа -  ус- 
таша БеБир БориБ из Миостре, иокунио око 100 жена и дје- 
це, све их затворио у кућу Илије ГрбојевнБа након тога куЬу 
запалио, те су сви живи изгоријели. Из села Миостре пску- 
пио je хоџа БориБ 41 мушкарца, одвео их у Цазин и поубијао, 
а пар дана касније покупиојесве жене и дј еду -  око 60жена и 
99 дјеце, одвео их уоближњу шуму и све редом заклао. По до- 
ласку усташа хода БориБ je обукао усташку униформу и 
дотле миран на очи сада je отпочео своје злочиначко дјело. 
Био je необично крволочан и када су му неки муслимани за- 
мјерили шта ради, БориБ je запријетио да ће сваки они који 
омета његов рад бити убијен. (Осуђен и стријељан од уста- 
шког покретног пријеког суда кондем 1941. г. у БихаБу). Из 
села Мутник БориЬа усташе су покупиле сво српско станов- 
ништво и н>их 50 на броју усташе су поубијале на Гаревици 
код БихаЬа, куће опљачхали и запалили, тако да данас у том 
селу нема ни једне српске породице. Иста je судбина задесила 
и српско становништво села Барска, СтурлиБ и Горња Ко- 
привна. Срби мушкарци села М.Н.О. Стијена су сви иоуби- 
јани у покољу у Цазину, а половином августа хода БориБ je 
поубијао и све жене и дјецу. У свему je у Сгијени убијено око 
200 лица. О покољу у Цазин je долазио и усташа Енвер Ка- 
петановић. Тако je 6. августа са својим усташама у селу 
Тржац поубијао 50 људи Срба. Неки су побијени код Цазина 
на „Мациним Доловима”, а неки код БихаЬа на „Гаревици”. 
Жене и дјеца из овог села су избјегли у Кордунски Љесковац
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-  да не би и ньих иста судбина задесила као мушкарце. У ври- 
јеме муслиманског поста у септембру мјесецу престало се са 
клањем и убијањем -  а преостали у животу Срби су сви пре
шли на Ислам или католичку вјеру. Усташки логорник Але 
Омановић ишао je у село Врело и друга села и позивао све 
Србе да пређу у другу вјеру јер Срба у НДХ не смије бити. 
Сво српско становништво се одазвало овом позиву -  да би 
спасило голе животе, али и поред тога je било ноћу убијања 
од гзв. дивљих усташа муслииана, који су се показали најкр- 
волочнији премаженама. Тако je један муслиман усташа у се
лу Пишталине (сада спада срезу Б. Крупа) у кратком време- 
ну силовао једну за другом 13млађих дјевојака Српкиња, које 
je затим све заклао. Цазин са својим селима и околином je 
био једно од најпознагијих: мјесга са својим усташама, гдје су 
ce одиграла нечувена звјерсгва и мучења људи.

Срез Босанска Круиа

Почетак клања и убијања српског живља у Бос. Крупи 
почео je истовремено када и у БихаБу, Цазину и другим, мјес- 
тима овога краја, a покољем je  руководио и издао наређење 
када ће отпочети велики жупан у Бихаћу Кватерник, који je 
свакодневно нзвјештаван колико je убијено Срба у Бос. Кру
пи ноколини. Најприје сеотпочело са гранспортовањем Ср
ба из удаљеннјих села -  самих мушкараца под изговором да 
их се води на присилан рад у Нэемачку. Тиме je руководио 
усташки поручиик Енвер Капетановић. Сви ти први гранс- 
порти превеженн су камиоинма за Карлобаг, одакле су ла- 
ђама одвођени на море а затим сјекиром убијани и одмах 
бацани у море. Кад су усгаше завршилеса истребљењем Ср
ба из даље околине -  почели су са убијањем из ближе околи- 
не и из саме Бос. Крупе, које су хапснли и затварали у логор 
усташког дома у самом граду. Поколь у граду je отпочео 
између 26. и 27. јула 1941. год. Мјестокоје je било одређено за 
поколь било je у самом граду једно велико двориште, које je 
припадало усгашком дому. Ту сусвакутрупу чекалевећ иско- 
паие раке и л>уди -  кој и су били одре^ени за скидање одијела 
са доведенихжргава.Усгаше су претходп» одузеле жртвама 
све што вриједи: ирстење, сагове, новац, а ко je  имао златне 
зубе послије клања су му са вилида скидали. Србе су клали 
сјекнрама и иожевима. Мучили су их на најгрознији иачин -
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cj екуЬи им комад по ком ад меса и пушгајући их тако да у нај- 
грозиијим мукама умру. Хшъаде и хиљаде јаука je молило да 
юс до краја дотуку, да би им скратил и муке, али су се усгашки 
зликовци садисгички наслађивали и оставл>али јадие л>уде да 
у најгрознијим мукама умру. Покољ je  трајао све до 10. ав
густа- кад je већ јењао. Другамјеста злочина била су: Црно 
Језеро и Рисовац Греда. Тако су усташе ноћу 29. јула напу- 
нилиједан камион Срба којихје било 50, одвезлиих наобалу, 
пуцали на њих и гако убијене жртве су падале у воду и иста их 
je носила даље. Рачуна седа je наЦрном Хезеру побијенооко 
850 Срба. У лрвој ноћи убијања стрељано je  y шуми Рисова 
Греда 40 Срба и исти су одмах бачени у оближњи понор. Ус
таше су сгално слале позиве на села мушкарцима да се јаве 
сви од 16 до 60 год. старости за кулук. Многи су се одазивали 
и били убијани или у дворишту хрватског дома или на другим 
мјесгнма. Једнога дана у јулу мјесецу на газарни дан се сле
гло много народа из околних села. Усгашки поручник Еивер 
Капетановић иокупио je све мушкарце -  око 450 С р б а- који 
су били из села: Српска Јасеница, Велики Радић, Растељ и 
других, повезао их жицом и у околини Бихаћа су сви били на 
најзверскији начин убијени. Сам Капетановић je редовно 
узимао учешћа у убијању и клану. Из села М.Н.О. Отока 
усгаше су доводиле жртве у Отоку, клали их на мосту и баца
ли у ријеку Уну, малу дјецу пробадали ножевииа кроз груди и 
одсј едали им главе, a старијима сјекли комаде меса и живе их 
бацали у вагру. Таква звјерства су чињена ио свим селима 
среза Бос. Крупа а и у сред града Крупе и најкрволочнији су 
били усташе муслимани. Тако je усташа Шарић у вријеме 
покоља на звјерски начин резао Србима полне органе, нос, 
уши и друго и то јавно на улицама Крупе. У шуми зв. Рисова 
Греда поубијано je и бачено у јаме и поноре преко 800 Срба. 
Рачуна се да je било преко 2.500 жртава из среза Бос. Крупе, а 
тај број достиже и много веКи износ -  с обзиром да су неки 
убијани по селима на лицу мјесга и нису нигдје одвођени, а 
неки су одвођени у Госпић, Карлобаг, Бихаћ и друге срезове. 
Преостало у животу српско становништво видјевши да и њих 
чека иста судбина дигли су се на устанак онако голоруки и са 
вилама и тољагама су одбјегли у шуме -  да би спасили голе 
животе. Команд ант усташке милиције Хамзо Хаџић je пози- 
вао народ да се врати кућама и да им се неће ништа десити. 
Понеко се враћао и тада су усгаше наставиле звјерства -  на
рочито над женама и дјецом. Жене су силовали -  затим их
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сјекли ножевима испод пазуха и груди -  куда су им провла- 
чили руке, ножевима дјецу вадили из утробе мајки, копали 
очи и друга звјерства чинили. Покољ се завршио 10. августа 
доласком талијанских јединица у град.

Срез Велика Кладуша

Почетном јула мјесеца 1941. године започиње прогоње- 
ње српског становништва у срезу Велика Кладуша. Око 21. 
јула жандари и усташе су похватале око 30 Срба из града и 
села, те су их све одвели у ГоспиЬ- гдје су настрадали. Након 
5 дана одвођења у Госпић почел о се са масовним хапшењем 
Срба мушкараца. Хапшења су вршена у самом мјесту Велика 
Кладуша и пооколним селима. Све Србе усташе су доводиле 
у затвор у Великој Кладуши -  а исто тако и у православну 
цркву од које су усташе направиле затвор. Ови ухапшени 
Срби били су затворени највише три данаи 29. јула почелоје 
прво масовно ликвидирање Срба. Жртве су биле везане два и 
два жицом -  коју су усташе кљештима притезале, набацани 
на камионе и одвожени год брдо зв. Ичунгар. Ичунгар се 
налази на граниди Босне иКордуна и на томе мјесту су join за 
вријеме бивше Југославије пред рат ископани противтен- 
ковски ровови. У тим рововима код села Маљевац и Бувахче 
вршиле су усташе 1941. год. масовно ликвидирање Срба. Ту 
су поубијани Срби из срезова Вел. Кладуша, Слуњског, Вој- 
нића. Ров се протеже од моста на граници Миљевац-Кладуша 
у правду према Цегинграду. У том протутенковском ровуна- 
лазе се три масовна гроба. Први масовни гроб налази се 
удаљен од моста код Мал>евда свега 60 м. У непосредној блн- 
зиинсе диже брдо Ичунгар. Народ процењуједа у том гробу 
има око 4000 љешева Срба -  људи, жена и дјеце. Прве жртве 
које су ту бадане убијане су вагреним оружјем. Жртве су 
морале да клекну л идем окренутим према рову, усташе су 
пуцалеу погшьак и жртве су се одмах са ивицерова рушилеу 
сам ров. Касније жртве су убијане хладним оружјем. У овај 
гроб балени су Срби од 25. јула до 5. августа 1941. год. Ду- 
льииа овог гроба 70 м. Друга масовни гроб налази се у иро- 
дужетку овога према Цетиитраду на 200 м од првог гроба. 
Дутьина другог гроба je 45 м и у њему се налази око 400 
жртава. У продужењу овога рова на одстојању 800 м налази 
сечрећи масовни гроб са ЗООжртава. Трећи гроб je дугачак
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20м. Овајпротутевковскиров има ширину 5 м, дно je широко 
3,50 м, док je дубина рова 2,50 м.

Прво ликвидирање Срба из Вел. Кладуше 29. јула нзвр- 
шила je трупа 40-50 усташа на челу са Видаковићем. Ове ус- 
таше су дошле преко Карловца из Загреба у Вел. Кладушу. 
Док су се жртве налазиле у загвору и у иривославној цркви у 
Вел. Кладуши биле су мучене на разне начине од жандара, 
домаћих усташа и ВидаковиЬевих усташа а само ликвиди- 
ран>е код рова извршиле су Видаковићевеусташе. Извртив- 
нги прво масовно ликвидирање Срба Вел. Кладуше, једандио 
Видаковићевих усташа остао je у граду, док je други дно са 
Видаковићем на челу отшиао у Врнограч, где су поубијали 
око 200-300 лица. Видаковићева трупа усташа, која je о стала 
у Кладуши -  заједно са домаћим усташама ж жандармима вр- 
шила je хапшења Срба по оближњим селима и одводила их у 
затвор у Вел. Кладушу. Дана 31. јула 1941. год. ове усташе су 
извршиле ликвидацију око 100 Срба мушкараца које су баци- 
ли у нрви масовни гроб протутенковског рова. Чим je било 
извршено прво ликвидирање Срба у Кладуши, дошао je у 
Кладушу усташа Баљак Викторио зв. Вентура са Слуњским и 
Горагъским усташама (из села Горе између Глине и Петровца) 
њих око 60 на броју. Чим je дошао Бал>ак у Кладушу видев
ши да се прилипав број Срба осталих у животу иза првог 
покоља крије по шумама -  јавно je објавио да се Срби могу 
слободно враћаги кућама, да им се неће ништа десити, само 
даморају прећина другу вјеру. Скоро све нреосталоу животу 
српско становништво се вратило кућама и након 5 дана за
тишка, Баљак je наредио да се похватајусве жене, дјеца иму- 
шкарци. Усташе су их све позатварали у затвор и у ираво- 
славну цркву и на најгрознији начин мучили и поубијали 
батовима и чекићима. Свршивши са убијањем натоварили су 
жртве на камионе и одвели их до масовног гроба -  протутен
ковског рова. У овоме покољу остало je досга дјеце у животу 
и усташе су их све побацали у ров. Радуловић Смиља жена 
Милана стара око 25 година била je пред пород ом и родила je 
дјете на камиону путем до Маљевца. И ова млада мајка je 
била заједно са дјететом уморена и бачена у ров. Овом при
ликом je страдало око 300 жена, дјеце и мушкараца, a овај ма
совни злочин се десио 5. августа. Двадесет другог августа до
шле су усташе у засеок Царевац -  који спада М.Н.О. Долови. 
Одмах су отпочели са сакупљањем жена и дјеце под изгово-
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ром да ће им дати књижице за следовање. Кад су се сви 
скупили -  усташе су довеле из села Градине тамо сакупљене 
жене и дјецу, све затворили у кућу Пере Дробца, заковали 
врата и прозоре, донијели и поставили око куће доста сламе 
и запалили je. Кад je кућа почела да гори жене и дјеца су 
навалили на врага и прозоре да се спасу, ал и их je дочекао 
усташки митральез. Тако су преко 200 жена и дјеце уз ужасну 
вриску и јауке живи изгоријели. На овај начин су усташе до 
конца мјесеца августа ликвидирали сво српско становништво 
среза Велика Кладуша.

Срез Лушци  -  Паланка

На подручју среза Лушци-Паланка усташе нису чиниле 
неке веће масовне покоље. Уколико je било убистава вршиле 
су их усташе из Санског Моста, СгарогМ ајдана и Бос. Крупе 
и те усташе су одводиле Србе са овога среза у друга мјеста и 
тамо их поубијали у вријеме покоља. Тако су пред Илин-дан 
дошле усташе из поменутих мјеста, покупиле 50 Срба мушка- 
раца из села Подвидача и Лукавица и стријељали их у старом 
Мајдану 2. августа. Усташе из Санског Моста одвеле су 30 
Срба из села Фајговци и Горице у Сански Мост и тамо их поу- 
бијали. У селаБудимлић Јапри и Халиловце дошле су усташе 
из Љубије и иостријељали 2. августа 80 Срба -  све које су 
затекли код куће, jep се већ гада дигао народ на устанак и 
много je свијега већ избјегло. У вријеме покоља најуже пов- 
езан са усгашама био je жупник изСт. Ријеке Тојчић Никола, 
који je касније одиграо главку улогу у покрштавању српског 
становништва у овом крају.

Срез Босански Пешровац

У срезу Бос. Петровац. стане je било мирно и углавном 
слошљиво све допочетка jуна 1941. год. Осмогјуна долази у 
Петровац из Загреба камионом једна трупа усташких јури- 
uiHHxa, а с н>има су дошла два усгашка официра: поручник 
Шњарић Анте и усташки надпоручник Рожић Анте. Шња- 
рнћјеодмакпочео са хапшењем људи Срба из Бос. Петровца
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и околних села. Око средине јуна усгашхл јуришннци које je 
предводио усгашкж го ручник Енвер Канетановић дотјерали 
су из Дрвара око 25 Срба, неке густил и, а ocra л е након ужас- 
ног злосгављања у затвору увече одвели у шуму у Рисовачке 
Пећине, које се нал азе између Петровца и Бос. Крупе, у ауту 
су жртве злостављали и онда п per ход но оп.ъачкавши их ба
циллу јаму. Иза овогаусташесупоноводотјерале у два ками- 
она л>уди Срба из Дрвара н>их око 60 на броју и исте поуби- 
јалинегдјена путузаБихаћ. Овај злочиниочиниле су усташе 
из Петровца са Шњарићем на челу. Концем јула мјесеца ус
таше су покупиле око 40 људи из околине Петровца под изго- 
вором да их шальу на присилан рад, алн су сви одведени у 
ГоспиЬ и тамо ликвидирани. На исти начин je страдала једна 
груна Бишчана, који су се након интернације налазили у селу 
Крњеуши њих око 200 на броју. Неки од ньих су убијени 
заједно са домаћим људнма из Крњеуше, a једна трупа je 
концем јула у четири камиона опег са сељацима из Крњеуше 
отјерана преко Кулен Вакуфа на Лику за Карлобаг -  
Велебит логор, гдје су и настрадали. У ово вријеме букнуо je 
устанак у овоме крају, а истодобно дан раније огпочела су 
масовна клања и убијања Срба. То je било 26-27. јула 1941. 
год. У самом Петровцу усгаше су ноћу поубијале око 30 л>у- 
ди. Непосредно пред сам покољ у Петровац je дошао неки 
усташа звани Фрањо-емигрант, који je учесгвовао у покољу 
поред Шњарића, Енвера Капегановића и многих других до- 
маћих усташа од којих се нарочито истицао Мустафа Терзић 
зв. Крљанчић. Тих дана су усгаше довеле у групама око 500 
Срба мушкараца из села Рашиноваца, Тук-Џевара, Кол- 
унића-села које су усташе цијело запалили, Меденог Поља и 
других села и пред зградом среског начелства их све поуби- 
ја л и -  постријељали, натоварили на камиоже, одвели у шуму 
зв. Здени До и ту бацили у јаме раније ископане. Покољ je 
настављен и 2. августа када су усташе залазиле по селима и 
кога год су затекли у селу поубијали. Тако су страдала села 
Рашиновац, Медено Поље, Тук-Џавер. Усташе су палиле села 
кроз која су пролазили и жртве -  неке живе а неке убијене 
бацали у запаљене куће. Кад je поколь узео маха народ je из 
осталих села која л еже ближе шумама махом ночео бјежаги. 
Тако су избјегли сељаци из села Буковача, Дринић, Баре, 
Бравски Ваганац, Капљух, Рисовац, а ко je год остао у селу, 
усташе су са Србима из Крњеуше поубиј алн и бацили у јаме у 
Зденом Долу. Кад су се усташе повлачиле из села избјегли
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народ би се враћао кућама и у запаљеним појатама и стамбе- 
ним зградама су налазили све поубијане -  који се нијесу с 
њима повукли у шуму. Усташе су Смиљу Тубић старицу од 60 
год. из Ревеника заклали и тако je изнаказили да су сељани кад 
су се вратили у село на једном крају пронашли њену одсје- 
чену главу, а на другом дјесну ногу, a тијело je на кућном Пра
гу горило. Дошавши у Медено Поље у једној кући усташе су 
убиле двије женеса шесторо ситнедјеце, a 18-годишњу дјево- 
јку Босу Смиљанић су силовали, а онда тако изболи ножеви- 
ма на 17 мјеста -  да je мало иза тога умрла. Иста je судбина 
задесилаи Шљивар Стану и Шљивар Мару, обадвије из Турк- 
Џевара, које су усташе након силовања и злостављања запа
лили као и многе друге. Првог августа петровачке усташе су 
дошле са камионом у Крњеушу и одмах су са домаћим уста- 
шама из Крњеуше Павичићем, Баленом и другим покупили 
40 људи, жена и дјеце, повезали жицом, све потрпали у ками- 
оне, легли погрбушке -  како би сви стали и потјерали према 
Петровцу. Уз пут су усташе злостављале и нагониле свезане 
л>уде дапјевају говорећиим да их воде на клаоницу -  те да сад 
сви пјевају, јер нм je то носледша пјесма. Кад су то чули све- 
зани л>уди заисга су отпочели пјевати, а у исти мах су по- 
кушавали да се одријеше и на команду Драгића Ъурина, који 
je  и сада жив -  одријешени људи су напали усташе, некима 
одузели оружјеи са исгим неколнко њих поубијали. Одмах се 
снашао усташа Илија Павичић, заклонио се за једно дрво и 
убијао сваког онога ко je покушао да бјежи. Иза овога су ус
таше бацили једну ручну бомбу у камион, која je поубијала и 
изранила како je кога погодила. Кад су усташе стигле у Бос. 
Пегровац к рапортирале свом сгаријешини шта се успут де
лило -  један усташа je скочио у камион и преосталим у жи
воту Србима je извадиоочи, резао носеве и уши и клао их све 
одреда. Једини који je овом приликом остао жив био je Илија 
Реиац којије био рањен раније од бомбе и савкрвав изгледао 
je  мртав те се на њега усташе више нису обазирале. Кад je 
овај усташа поубијао све у животу преостале људе -  дотје- 
рале су усташе ј ош трој а кола људи из других села, све су ту 
на лицу мјеста лостријељали, изручили у камион на већ поу- 
бијане људе, камион отјерали у Зедни До и бацили у раније 
ископане јаме. Илија Ренац онако рањен се спасао у Зденом 
Долу у моменту када су се усташе иосвадивши ее око диобеи 
пљачке ствари жртава -отиш ли да се жале командиру. Сре- 
дином јула усташе су гокулиле 25 л>уди из Врточа и све на
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камиону спровели у Бихаћ, гдЈе су иобијаии на Гаревициса 
осгалим жртвамаиз БихаЪа.

Колико je побијено Срба упскольу у легровачком срезу 
тешко je казати, jep je било тих дана и грулних и поједила- 
чних убијања, аса слановкиштвомиз пегрокачкогсреза било 
ј е много и на столице инлерниранмх из Лике, Б ихаћа и биха- 
ћке околине, који су са становништвом из иелровачког среза 
заједноубијани. Може се ипак огприлике pefinpa je у вријеме 
покольа настрадало 700 до 800 људи. Двадесет седмог августа 
долази у Петровац једна пуковнија домобрана и народ се 
почео враћатиу селаи днзаги л»егину, re je  изгледало даЪе се 
стан>е смирили. У септем бру мјесецу долази у Петровац je дна 
велика трупа усташа њих oico 800-900, чији je команданг био 
устапнси пуковникСергић и неки Ролф. Ове усташе су одмах 
почеле на своју рукуда залазе по селима и даубијају. Тако су 
у Тук Џеверу сакупиле сзе жене и дјецу гьих 52 на броју, за
творили их у једну кућу- одвојилидјецу од жена и метнули на 
ниже. Кад су видјеле жене шга намјеравају усгаше -  потеле 
су се између себе љубиги и опраштати и у том моменту усга
ше су их све поубијале из митрал>еза, а жене су онако загрль- 
ене понадале као покошено сношъе но дједи, која су у лом 
моменту поубијана. Тада су усташе донијелесламе, посуле но 
несрелним жртвама и запалили. Једно једино дијете које ce 
спасило из те трупе био je гада 15-годишњиСтево Новаковић 
Душанов из Тук Џевера, сада борац Ј.А., који je рањен из 
валре скочио и сиасио се.

Исте усгаше су одлазиле у кльучки срез у Бравско село 
Бунаре, које лежи 22 км сјеверозападно од Бос. Петровца -  
гдје су живе људе. жене и дјецу затварали у куће и палили, о 
чему су они сами касније причали. По неким подацима ладаје 
изгорјело у Бравском преко 260 жена и дјеце, а усташе су 
кућу оградиле жидом -  ха ко не би могао нико побјећи. За сво 
вријеме док су усташе вршиле иокоље, лљачке и паљења 
села, поред емиграната нарочито су се истицале доиаће 
усташе -  муслимани -  као што су Крљанчић, >^акија Фери- 
зовиК, Мујо Малкоч, ФаикХујић и многи други.

Кулен Вакуф

Главни организатор покоља у Кулен Вакуфу и селима 
тадање општине био je бивши гостионичар у Кулен Вакуфу

107

http://www.balkaninstitut.com



Миро Матијевић пок. Јосе, стар 32 године, a његови главни 
сарадници су били Томо Иваниш. обућар, Мехо Мушета. 
трговац, Мехмед Алтић, Хућа Зелић -  који су од раније при
падали усташком покрету и многи други. a најкрволочнији су 
били усташе муслимани из Орашца. Концем јула мјесеца 
отпочео je главни масовни покољ Срба из Кулен Вакуфа и 
најближих села -  жена, људи и дјеце и го тако звјерски, да су 
у томе били „способнији” само усташе из Цазина. За кратко 
вријеме од конца јула и два-три дана августа доведено je у Ку
лен Вакуф из Цевар Вакуфа и околних најближих села око
1.000 л>уди, жена и дјеце и све то заклано и поубијано. О томе 
свједоче многе јаме код Заваља, Борићевац и друге. Првих 
дана покоља усгаше су клале на једном узвишењу код саме 
цркве а тиме je  руководио злогласни Миро Матијевић и ли
чно у покољу учествовао. Око 20. јула одведено je у Лику, 
заклано и бачеио у пећину Бубањ, срез Лапац и Кук на путу 
за Удбину преко 100 људи из села: Бушевић, Кестеновац, 
Штрпци, Орашко Брдо, Рајновци (нека од ових села спадају 
бихаћком срезу). Једини који се спасао из ове трупе je Дрча 
из Дабра-села који се налази у Лици срез Лапац. Усташке 
патроле су ноћу правиле дијеле хајке наоружани неки сјеки- 
рама, неки пушкама, залазили по селима и убијали српско 
сгановнишгво. За два дана усгаше из Кулен Вакуфа су у селу 
Калати поубијали преко 300 душа. Неки су одведени у Кулен 
Бакуф и код цркве заклани, други опет одведени у Бориће- 
вац и заклани бачени у јаму, а услуг су их усташе живе све- 
занесажицом ужасно зл оставляли, ломили им ноге и руке да 
je цијели путбиокрвав. Жене идјецу супоклаликод кућа, ay  
селу Калагииа je заклано преко 50-торо ситне дјеце -  која ни 
имена нису имала. Другог августа у селу Рајиновци усташе су 
поубијали преко 50 људи мушкараца, a највише их je било 
заклагих, одсјечених глава, ногу и руку. Овазвјерства су по- 
чиниле усташе м услимани из Орашца и натјерали су сво мус- 
лиманско становииштво Орашца да гледа ово клање говоре- 
ћи им да није пошген онај муслиман, који неће да гледа ово 
клаае. Овисельаци муслимани из Орашца су морали дазако- 
павају поклане жргве. Другог августа усташе које je предво- 
дио Миро Магијевић дошли су са камионима и покупили и 
одвелиу Пишгальску Драгу -Кати све льуде из села Пркоси и 
Орашко Брдо, там о гоклали и побацали у јаму. Одмах иза 
овога дошлесу понов о исте усташе, попљачкали и попалили 
село и све жене л цјецузатворили уједну куКуи запалили, ас
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њима je изгоријело и доста жена и дијеце о  села Рајииовци, 
која су се овде склааала. Од средине јула до почетка августа 
усташе су у покол>у доводиле жртве у Кулек Вакуф из свих 
селаПетровачкогсреза-Орашко Брдо,ПркосшВелики Сгје- 
њани, Рановад, и Калаги, а из села бихаРког среза: Бушевић, 
Кестеновац, Бос. Србци. Мало Сеоце. Велико Сеоце, При
тока и из самог града Бихаћа; из села дрварског среза: Мало 
и Велико Очијево, Палучци, Марин-Брод и Чигрије. Из по- 
бројаних села у покољу je у Кулен Вакуфу псубијано чреко
2.000 лица, а кад 6 и се ту ура чу нале жртве из околии е -т а ј  
број износиоби много више. Услијед ових покоља људи су бје- 
жали у шуме и тих дана je букнуо устанак уовоме крају.Десе- 
тог августа у Кулен Вакуф je дошао иајор Вебер са појача- 
њем војске и мунидије, а ради угушења устаика. С том вој- 
ском je на колима дотјерано из околиде Бихаћа неколико 
стотинаљуди, жена и дјеце. Одиах су усташе из Кулен Ваку- 
фа одвојиле из те трупе око 74 Бенином омладинаца пре ко 14 
година и све поклали на мјесту званом Бунари код цркве у 
Кулен Вакуфу и нису их закопали, него си их само покрнли 
граньем. Сви преостали -  старије жене и сигна дјеца су пу- 
штени и неки упућени прем а Марти н-Броду, а остали су се 
разишлипо селима петровачког среза. Тадаседигао устанак, 
усташе су се повукле из овога краја. У покол>у поред Мире 
Матијевића -  тога злогласног кољача, који je био крвав као 
месар, који je пљачкао од жртве све драгодијености и велике 
своте новца, који je касније наставио своје злочиначко дјело 
у логору Јасеновац -  нарочито су се истицали у звјерствима 
усташе из Орашда.

Срез Др вар

Организована трупа усташа на челу са Кухарским Б у
ром, Сарићем Ником, усташом који je дошао из Грахова, 
Вулићем Матом логорником и Мареком Владом почиње 
концем мјесеца јуна да врши своју злочиначку мисију. Они 
купе раднике и намјештенике Србе дрварске фабрике делу- 
лозе и грађане из Дрвара,тјерају их и Бос. Петровац и нетро- 
вачке усташе су све ове људе поубијали и бацили у провалије 
Рисовачке греде заједно са осталим жртвама са терена пе
тровачког среза. Ö bom приликом je  из Дрвара убијено 20
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грађана. Јаме на Рисовачкој греди су биле заједничка гроб
ница Срба цијеле Крајине и ту су убијане и бацане жртве из 
села срезова: Бос, Крупа, Бихаћа. Бос. Петровца. Кључа, 
Санског Моста и Цазина,затим цијели транспорти из Личког 
Петровог Села и Баније.

У нрвој половини јула 1941. год. усташе купе и одводе 
другу партију Срба. Одведено je око 150 л>уди. Сви су похва- 
тани прије подне по улицама, радњама и кућама, свезани и 
вагонима одведени до Оштреља. Из Оштреља су камионима 
одведени у Бос. Петровад, затворени у Основној школи и ту 
ужасно злостављани и са осталим затвореницима из петро- 
вачког срезай ноћу сви у камионима одведени до јаме Рисо- 
вачка греда, гдје су поубијани и бачени. И ово убијање било 
je извршено у току ноћи. Постројени на ивици литице, која се 
окомито спушта у провалију- усташе су на испребијане жр
тве испаљивали пушчани или митраљески плотун и жртве су 
одмах падале у провалију. Често се дешавало да ови људи 
ни су сви поубијани и многи су се живи сурвали. те су им кас- 
није чобани на ншхове дозиве и молбе спуштали у провалију 
судове са водом. Међутим од овнх жртава се није нико жив 
спасао ни уснио да изађе. У току мјесеца јула у села која су 
блика гламочком срезу упадале су гламочке усташе са Јаку- 
метовиЬем идругима и вршили групна и појединачна клања 
и убијања. Концем јула упаде су усташе из Кулен Вакуфа у 
село Палучци -међу којима су били Алтић Хилмија и другии 
покунили око 100 људи, жена и дјеце -  фамилије Дошей, Ро
дий,Будимир, Киежевић идруге- одвели их у Кулен Вакуфи 
поубијали их, по свој прилици у Боричевци. Из Малог и Ве- 
ликог Очијева куленвакуфске су усташе покупиле трупу 
људи око 20, одвели ихтако!>еу Боричевац,неке поубијали,а 
неке живе бацили у јаме. Касније je сељадима пошло за ру- 
ком да изваде жива ТанкоснЬ Владу пок. Јована из Великог 
Очијева. У јами у Очијеву сел>ади су налазили много поуби- 
јан(еситне дјеце.жена, дјечијих колијевки са новорођенчади 
-шпго свједочи о звјерствима и намјерама усташа да потпуно 
истријебе срнски жинаљ. Кад су усташе из самог Дрвара од
вели и другу трупу Срба мушкарацапочеле суприпремеда се 
сви преостали л>уди, жене и дјеца побију. За ту сврху били су 
прннремљенн ланци и камиони, који су требали да ове л>уде 
одведу до Рисовачких пећика. Међутим се тнх дана дигао 
устанак, усганицису ушли у Дрвар иослсбодили сво граждан
ство, те тако усташе нису могл е извршити вей нрипремљена 
убиства.

па

http://www.balkaninstitut.com



ТРАВНИЧКИ ОКРУГ

Срез Травник

Половином мјесеца јуна долази у Травник Виктор Гу- 
тић са неколико бањалучких усташа. Приликом доласка Гу- 
тић je одржао говор и у њему харангира- подвикујући: „Шта 
сте овдје радили, јесте ли окрварили руке српском крвльу? 
Ако ви нећете њих -  ja ћу вас.” Одмах иза овог турбетске ус- 
таше су похапсиле неколико Срба сељака, које су затекле на 
Комару -  измишљено их оптужили да су пуцали на Гутићев 
ауто, те са још једном трупом затвореника, коју je Гутић са 
собом повео из Травника -  кад ce враћао за Бања Луку -  све 
ове Србе су одвели више Комара и посгријељали. Било je y 
свему 150 људи, али je шесторици рањених успијело да ce 
спасу бјекством. У другој половини мјесеца јула у Травнику 
je похапшено преко 100 људи. По приказивању травничког 
поджупана из оног времена овом хапшењу je претходио од- 
лазак свих стожерника у Загреб, па и травничког стожер- 
ника Довгана. Све стожернике je примио Блаж Лорковић са 
сваким не само разговарао те им je свакако саопштио неко 
важно наређење и упуте. Приликом хапшеньа Тихе Јовано- 
вића овај се томе толико супротставио и усташе су га одмах 
на лицу мјеста убиле. Док je он лежао мртав на улици -  jyp- 
нуле су убице према пренераженој жени Тихиној, која je била 
очевидац злочина, одвели je у башчу и одреда сви силовали. 
Приликом хапшења Срба усташе су им савјетовале да понесу 
са собом новац и ствари, јер ће им то требати, а онда су им све 
то при спровођењу опљачкали. Једновремено са хапшењем у 
Травнику услиједила су хапшења по селима травничког сре
за. Тако je таборник из Турбета Епет Јозо наредио да се сви 
Срби са подучја Турбета стари од 15 до 60 година јаве у табор 
и сви су били затворени, а неке су саме усташе похватале. 
Тридесетог јула почињу масовна убиства Срба на овом тер- 
ену. Прве партије одвођене су ноћу на Смреке и стријељане. 
Ове жртве биле су везане жицом по двоје заједно. На овом 
мјесту гјде су вршена стријељања били су ископани ровови, 
које je ископала раније бивша Југословенска војска и убијене 
жртве, пар по пар падале. Убијања су се понављала неколико
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ноћи, a касније су усташе са задовољством причале: како ce 
обезглављена тијела трзају и бацају, да ce одсјечене главе 
врте, а прети на одсјеченим рукама још неко вријеме мичу, 
како су оне -  који су послије стријељања показивали знаке 
живота дотукли крампом по глави итд. Ова убиства су врше- 
на најчешће ноћу. Међутим нису сви похапшени убијани на 
Смрекама. Један дио похапшених Срба упућен je преко За
греба за логор Госпић и тамо су сви нашли смрт. На Смре
кама je поубијано преко 155 људи из Травника, затим села 
Пол>а, села М.Н.О. Ћосићи, Турбета, Пироте, Мудрика и 
Витовља. За логор у Госпић одведено je и зна се да су тамо 
завршили своје животе преко 160 лица. Одговорност за ова 
масовна злочинства пада на усташки стожер са стожерником 
Довганом на челу, логорником Зецом и турбетским таборни- 
ком Епетом. Послије масовног убијања и одвођења у Госпић 
преостали у животу дио српског становништва био je пре- 
плашен и тренутно беспомоћан. То je била згодна прилика за 
травничке усташе да утичу на српско становништво да пре- 
лази на католичку вјеру. Велики жупан Никола Тусун био je 
необично активан у том послу. По његовој наредби похап- 
шено je око 180 л»уди, жена и дјеце, из села Голеша, Турбета и 
других и усташе су их све затворили у усташки дом у Турбету. 
У усташком дому ови хапшеници су злостављани и тучени и 
под гим притиском су пристали да пређу на католичку вјеру. 
Прекрштаванье je водно тадашњи жупник Анте Дујмушић. С 
овим ce je престало са масовним злостављањем Срба на овом 
подручју.

Срез Вишез

Још за вријеме бивше Југославије постојао je у Крушчи- 
ци концентрациони логор за политичке кривде, a који je за 
бивше Н.Д.Х. послужио за исте еврхе -  само овога пута су у 
њега одвођени Срби и Јевреји. Довођени су у камионима и 
грађани и људи са села и колико се могло по ношњи препо- 
знати те жртве су биле из околине Зенице, Травника, Сара- 
јева, Вишеграда и Фоче. Заповједник логора био je Геслер 
Јозо, стар 36 год. из Загреба, усташки заставник-емигрант а 
уз к>ега je било око 12 усташа, које су чувале логор и нико од 
околних сељака се није смио приближити логору -  нити ма
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шта заточеницима дати. Колико je лица прошло кроз логор 
Крушчицу -  тешко je знати. Људи су довожени камионима, а 
трупа по трупа je ноћу убијана и закопавана у Крушчици у 
већ ископане јаме. Често пула су усташе саме исценирале 
побуну заточеника, а онда као подивљали вршили су масовна 
убијања. У томе су понекад учествовале и усташе из Травни
ка и из Витеза и тако je једном приликом поубијано 54 човје- 
ка. Према прикушъеним подацима у логору Крушчицн нас- 
традало je преко 700 Јевреја из Сарајева, који су одведени у 
Крушчицу у двије партије -  у првој je одведено 388 људи, же
на и дјеце, а у другој 331 лице. Остали број жртава Срба je 
непознат.

Срез Јајце

Масовни покољи и одвођење Срба у логор Госпић отпо
тели су послије бављења у Јајцу Виктора Гутића, који je 
отворено и јавно позивао своје устатке присталице да хапсе 
и убијају Србе. Послије овога, концем јула и почетком авгу
ста, усташе из Јајца су отпочеле масовна хапшења Срба и 
Јевреја те су их отпремили у три транспорта у логор Госпић, 
одакле се нико жив није повратио. Међу овим жртвама било je 
грађана из самог Јајца и сељака из разних села среза јајачког 
-  као из М.Н.О. Бравница, Шипово, Волари и других и у 
свему je у логор Госпић одведено 800 лица. Када су вршена 
ова масовна хапшења логорник у Јајцу je био Звонко Коре- 
нички, a замјеник Захид Мензилџић, a хапшења су вршиле 
домаће усташе м полицајци. Услијед усташког терора и уби- 
јања не само у овоме срезу него и у цијелој Крајини народ се 
дигао на устанак, a незаштићени и немоћни -  жене, дјеца и 
старци су се склањали по шумама или иначе у скровитија 
мјеста у близини својих кућа, а неки су остали и у селима. Од 
прилике средином августа долази у Јајце усташка бојна Хе- 
ренчића из Херцеговине са задатком да угушује устанак и 
„чисти терен”. Тих дана у Јајце je дошла са истим задатком и 
9. Шимићева пуковнија, чије je сједиште било у Травнику, а у 
Јајцу je био командант бојне Ратај. Са домаћим усташама ове 
јединице су пролазиле кроз села и починиле ужасна злодјела 
и злочине над мирним неборачким становништвом тих села. 
Тако су у селу Подобзиру запалили све куће и у њима су изго- 
риле све жене и људи. Нико није могао избјећи ову ужасну
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смрт, jep су усташе около куће поставили митраљез, па кад 
би неко и покушао бјекство -  био би убијен. На исти начин je 
настрадало 10 30 становника села Љуша, 30 из села Прибел- 
ци, 18 у селу Ђукићи. У селу Радосоје усташе су похватале из 
разних села Јања 140 људи, жена и дјеце -  жене и дјевојке су 
сил овал и, а затим све заједно у једној штали запалили. Много 
народа усташе су на превару похватале и поубијале. Тако je 
усташа Јусуф Муртић (бивши жандар) позвао народ да се 
враћа кућама, да им се неће ништа догодити. Људи су -  као 
свом домаћем човјеку повјеровали. вратили се, усташе су их 
затвориле све у једну зграду, све поубијали и зграду запали
ли. Овом приликом je изгорило 73 лица из села Кичилова бр- 
да и Бабина-Дола. Иста je судбина задесила жене и дјецу из 
села М.Н.О. Миле, који су запаљени у кућама, а мушкарце су 
усташе одвели у Јајце -  држали их затворене и након пар да
на одвели у Подмиличје, гцје су били заклани са многоброј- 
ним другим затвореницима. Из села М.Н.О. Миле настра
дало je 70 људи, жена и дјеце, а из Каменице 21 лице. Чим je 
дошла Херенчића бојна у Јајце, одмах првих дана отпочели 
су са масовним хапшењем у граду и селима Винац, и другима 
и похапшене л»уде смјестили у јеврејски темпл, православну 
цркву и Привредну банку. Ноћу 14-15. септембра ове усташе 
су извеле трупу од 156 ухапшених из темпла и цркве и на Под- 
милачју код моста све поклали и закопали у јаме. Херенчића 
усташе су те ноћи довели једну трупу Срба -  50 на броју у 
бивши соколски дом -  сада Дом културе и ту их у подруму све 
поклали, а затим их побацали у ријеку Пливу. Кад je око 27. 
августа наишла и прошла усгашка војска преко села које 
приладају М.Н.О. Брђани, Мујђићи, Шипово и других, иза 
себе су оставляли пустош. То je била Херенчића бојна и до- 
маће усташе. Из села Д. Мујђићи ове усташе су одвеле 52 ли
ца у усташки табор у Шипово тамо све поубијали, а жене и 
дјецу су у самом селу Доњи Мујђићи затворили у једну шталу, 
запалиле je и усташе су чувале стражу све док није и посли- 
једње дијете изгорело. Када су надирале усташе народ се 
разбјежао по шумама или се склањао негдје у близини кућа да 
сачува бар голи живот, али су усташе успјеле за кратко ври- 
јеме да похватају доста свијега и све поубијају. Нарочито 
жене и дјеца нису могли да се подаље сакрију и склонили су 
се у близини својих кућа у кукурузима, пећинама и другим 
склоништима. У селу Грбавица усташе су поубијале 75 лица, 
у селу Кнежевићима 120, у селу Греда 170 људи, жена и дјеце
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су запалили y кошари једног млина и сви су изгорили. У 
селима Чуклићи, Миочићи и Надпољу заклано je преко 130 
лица од којих je највише било стараца и ситне дјеце. Усташе 
су малу дјецу клали и на ножнабадали. a дјецу у нарулју мај- 
ки су болиножевима и тако ихубијали. Тако je у селу Строји- 
цама и Волари настрадало преко 200 жена и дјеце. Како су 
усташе у своме надирању пролазили кроз села М.Н.О. Ши- 
пово и Бравница успјели су за кратко вријеме да похватају 
доста свијета и све су их најпре сакупили и затворили у шко
лу и шумарску управу, а затим одвели у баре код Шипова и 
све поклали. Из Брђа je у Барама заклано 100 људи, а иначе у 
свему je у Барама настрадало преко 600 лица. Кад je 27. ав
густа ослобођено Шипово нађена су 72 човјека затворена го
ла, које су усташе хтјеле лоубијати, али у брзини нису стигли. 
Кадасу Херенчића усташе дошле у села Бравнице, по кућама 
су покупили 63 лица, одвели их у оближшу шумицу уједан по
ток, све поубијали из пушака и искасапили ножевима. Након 
покоља усташе су опљачкали цијело село и попалили.

Оваквих примјера има много и свн доказују звјерства и 
тежњу за уништењем српског становништва. У овим акција- 
ма „чишћења” у августу-септембру мјесецу од усташа je у 
овом срезу настрадало 1.500 до 2.000 неборачког становни
штва не рачунајући ту оних 700-800 који су настрадали у 
логору Госпић.

Срез Бугојно

У мају мјесецу формиран je у Бугојну усташки стожер у 
који су ушли: стожерник Јуришић Никола, логорник Дујмо- 
вић Фрањо, чланови логора: Др Баришић Јосип и Барбан 
Винко, шеф полиције Ибо Чаничић и котарски предстојник 
Бранко Куштро. Одмах je формирана и усташка милиција -  
која je одиграла главну улогу у покољу Срба. У милидију су 
ушли већ од раније припадници усташког покрета Јуришић 
Ивица зв ., Д ар ”. Миливој Челик, Августин Перковић и мно- 
ги други. Чим je формирана милиција одмах je отпочело мас- 
овно хапшење. интернирање, присилно исељавање, шьачка- 
ње и убијање српског становништва како у граду Бугојну, та
ко и у његовој околини. У времену од 15. јуна до мјесеца сеп- 
тембра 1941. год. усташе и усташка милиција ноћу масовно 
одводе људе у камионима у оближње село Грачаницу и на
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мјесго зв. Занесеновићи, y мјесто зв. Кожварице и Громиле и 
на гим мјестима их убијају на разне начине -  из пушака, ре- 
волвера, поједине кољу, а неке живе у јаму бацају. Тако су 
концем јуна мјесеца упале усгаше у села Чипуљић, Караџе и 
Султановићи, сабрали су око 70 најчеститијих домаћина Ср- 
ба све их довели у Бугојно и затворили у зграду основне шко
ле у Бугојну. Ту су их држали два до три дана и треће ноћи 
упале су до зуба наоружане усташе у основну школу, све за- 
творенике натоварили на камионе и отјерали у Грачаницу- 
гдје су их затворили у подрум Лучић. Те ноћи су жргве тем- 
ељито опљачкане, свезане жицом и конопцима и одведене на 
мјесто звано Занесеновићи -  гдје се налази огромна приро- 
дна јама поред луга Бугојно-Гор. Вакуф. У близини ријеке 
Врбас усташе су убијале жртве над том провалијом. која je 
касније прозвата по највећем крвнику Бранку Куштри „Ку- 
штринајама”. Усташки крвници су убијали на разне начине,а 
неке и живе бацали у јаму. Тане Вуковић пок. Нике успео je 
бјекством да се спасе скочивши у ријеку Врбас и он јеједини 
живи свједок овогмасовног злочина. Пошто се из јаме чуло 
заномагање -  јер су усташе неке жртве живе бацали, усташе 
су бациле у јаму бомбе и на крају посули гашеним кречом. 
Слиједећег дана из овога покоља у јутро враћали су се у лук- 
сузном ауту Бранко Куштро и Јуришић Анте, а у камиону су 
се налазили остали усташки крвници. На исти начин и у истој 
јами настрадалису сви Јевреји из Бугојна, этих дана на истом 
мјесту побијено je доста жртваиз села Копчић,Црниче, Гла- 
вице-Вилеши, Зијамет и око 50 Срба из Бугојна.

Ивица Јуришић зв. Цар убијао je жртве искључиво је- 
дним тешким чекићем, који je увијек ca собом носио. Бранко 
Куштро -  кад a je убно 99 Срба сам се хвал ио: „Још једног -  па 
ћу одликовање добити”. Рачуна се да je у „Куштриној јами” 
нашло смрт близу 500 лица. Овим масовним убијањима je 
претходио позив -  објављени ироглас -  да се морају јавиги 
сви Срби од 16 -  60 година старости усташким властима, у 
противном биће кажњени смрћу. Неки су се сами јавили- а 
векина Срба je похватана и касније на разне начине лик- 
видирана.

Тих дана ирикупљене су све српске породице у самом 
Бугојну и најближој околини, у свему око 500 лица и траис- 
портоване у Пожегу, а одатле у Србију.

У Доњем Вакуфу који припада бугојанском срезу био je 
основан усташки табор, a таборникје био Трто Касим којије
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са Барабан Винком старјешином милицкје уДоњем Вакуфу 
н осгалим својим сарадницимаодиграо главнуулогу у ликви- 
дирању Срба у Доњем Вакуфу и селима Чекајићи, Прусац, 
Ново Село. Кутан>а, О борци- из којег je насградало прско 
200 лица, од којих су неки када су сабрани у Доњем Вакуфу 
одведенн уБугојно,а одагле у логор Го сии ti, а неки на другим 
већ споменутим мјестима ликвидирани. Поред ових одво}>е- 
н>а у Доњем Вакуфу и околини усташе су млоге убијалн на 
лиду мјеста по селима. Тако je у вријеме иокоља у селу Ку
лака убијено око 50 жена, дјеце и људи.

До јука мјесеца у Купресу и око л наш селима није било 
неких значајнијих догађаја. Почетком јуна долази у Купрес 
котарски предстојник из Бугојна Бранко Кушгро, а тих дана 
долази и Рафаел Бобан са једном трупом усгаша Херцегова- 
ца, који су сви дошли у цивилу -  наоружани. Са Бобаиом су у 
штабу били Марко Михаљевић, Рајић Марко сва гројица 
емигранги, затим Бранко Кушгро и Јуришићиз Бугојна. Ове 
хердеговачке усташе дошле су у четири камиона и њиховим 
доласком отпочињу масовна убиства Срба, којима je руково- 
дио Бобанов штаб. Сви Срби овога краја морали су да сејаве 
усташким властима на позив и велики број je убијен или у 
јаме бачен. Познатоје то да јетада усташама расписана награ
да -д а  he сваки усташа за сваку српску главу добити 100 ди
нара. Кад je почео покољ велика трупа веЬ сакушьених: Срба 
je пребачена камионима на мјесто звано Борово Поље. Све 
су жртве биле конопцима и жидом везане. Један јединн чов- 
јек je уснјео да ce бјекством спасе из ове трупе раније одрије- 
шивши се у камиону. То je Тодор Никић из Вуковског који je 
био очевидац овога грозног масовног покол»а.

На мјесгу Борово Поље налазе се природне пећине и ту 
су довођене жртве на разне начине звјерски поубијане и по- 
бацане у пећину. Жртве су биле из самог Купреса, затим села 
Малована, Равног, Рилића и Вуковског, а са овом трупом je 
из самог Вуковског у ову јаму бачено преко 150 Срба.

Из села Благаја купрешке усташе су покупиле око 50 
Срба, одвели их на мјесто звано Корита, поубијали из митра
льеза, побацали у јаму, а за ньима бацили бомбе и камење. У 
овим покољима за кратко вријеме страдало je из Купреса и 
околних села око 500 лица, а ови крајеви су много више нас- 
традали 1942. године доласком злогласне Црне легије.
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Кад je букнуо устанак у гламочком срезу Бобанове -  
херцеговачке усташе су отишле у тај крај да угуше устанак и 
тамо извршили покољ над становништвом гламочких села.

Срез Ливно

Дан пометка покоља у ливањском срезу може се озна- 
чиги 28. јули. Покољ Срба je био спремљен и организован 
плански. а то се види из тога што je хапшење. стријељан>е и 
бацање у јаме вршено једновремено. Главни фактори у поко- 
љу били су Драган Урумовић бивши адвокат, организатор, 
представник усташке мисли и члан усташког логора, затим 
усташе емигранти Грабовац Мартин, ПерковићБикан, Водо- 
инја Јаков, ГраниЬ Мартин. Водопија Мате, КајиК звани 
„Самсер” и други, а уз помоћ многих домаћих усташа и из- 
рода по селима -  који су одмах ступили у контакт са кури- 
рнма послатим од усташког логора и одпочели по свим 
селима скоро у исто вријеме прогоне. Треба нарочито истаћи 
да je жупник цркве Свих светнх у Ливну фратар CpefiKO Пе- 
рић благословио ове покоље и крваву работу припремљену 
од усташког логора. Он je са проповједаокице самостана Св. 
Петра и Павла у Горици крај Ливна говорио: „Браћо Хрвати, 
идите и кољите Србе све од реда. Најпре закољите иоју се
стру, кој a ј е удага за Србина -  а онда све Србе. Кад тај посао 
завршиге дођите мени у цркву -  гцје hy вас исповиједиги и 
причестити, на ће вам онда сви гријеси бита опроштени”. 
Хапшења и покољи су отпочели најпре у мањим групама 
прикривено и ноћу. касније у сред дана. Још у јуну мјесецу и 
цијели месец јули бнло je хапшења у мањим групама л>уди 
Срба из Ливна и села и одво{>ења под изговором да tie их се 
раселити у Србију. а у ствари су били поубијани у шуми Ко- 
привници -к о ја се  налази на путу између Купреса и Бугојна, 
или у село Пролог одведени. убијени и бачени у јаме. Н а дан 
28. јула усташе су нозатваралесвепреостале Србемушкарце 
из Ливна и многих села: Подгреде, Жабљака, Засгиња и 
другмк. Сви су били затворен и усреско начелствои у основиу 
школу у Ливну, гцје су били довођени тих дана и сел>аци из 
Вел. Губера,Голињева, Прилуке. Главице игд. Истодобно су 
усташе довеле у Ливно око 300 Срба мушкараца из Врлике, 
срез Сињски и затворили их у основну школу. Све ове затво- 
ренике Србе усташе су почам од 28. јула иоћу но партијама
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одводили у камионима везане у село П рэлоги тамо их уби- 
јали и клали. У Прологу су жргве бацане ујаме, које суодра- 
ниј е биле ископане и требале су да послуже за складиигге уг
л а  који се тамо копа. Одвођене и убијање у селу Пролог тра- 
јало ј е 8 дана. Тих дана се говорило да ће у Ливно доћи тали- 
јаиска војска.Тада су усташе у великој журби преостале жр
гве воубијали у самој основној школи. а љешеве закопавали 
уђубришта или су дизали иодове у школи па их гамо трпали. 
У овом првом покољу убијено je преко 1.000 Срба, а у Ливну 
није остало ни једно мушкодијете старијеод 16 година.

Двадесег првог авгусга логорник Лиовић je позвао све 
срнске породице у Ливну да се скупе у основну школу j ер да 
ћебити исељење у Србију -гдје се већ налазе н>ихови мушки 
чланови нуту сврхусу им дате и пропуснице-да биихсе шго 
бол>е заварало. У возиву je било наглашено да понесу са со- 
бом новац и драгоцј еносги. То су биле нородице већ иоби- 
јаних Срба. Истогадана све ове жене и дјеца који су били сак- 
ушьени гогадана уосновној школи су камионима одвежени у 
шуму Копривницу, опљачкани, скинути до гола, жене, дјевој- 
к е -  па чак и недорасле дјевојннце силоване, те je тако сило- 
ваи 10-годишньа Весна кћерка др Митровића. Иза овога ус- 
гаше су почеле са мучењем и убијањем ових жена и дјеце. 
Лалић Ангела молила je и лреклињала усташе да јој оставе 
бар днјете у животу, али су га усташе на ььеие очи заклале. 
Усташе су живим жртвама сјекли руке, вадили очи, резали 
дојке, малој дјецн главе, дојенчад бацали у ваздух и доче- 
кивали на ножеве, носећим жеиама ножевима парали трбухе 
и тако су Бајило Добрили ножем распорили трбух и испао јој 
je плод од 5 мјесеци. Очевидац ових звјерставаје био шофер 
Дуран Исмет, који je тјерао камион са жртвама (сада се 
налази у Сарајеву) и који je говративши се у Ливно све ис- 
причао шта се догодило са женама и дјецом. Двадесет четвр- 
тог августа усташе су поново почеле сакупљати у Ливну ос- 
гагак жена и дјеце у намјери да и њих поубијају, међугим je  то 
осујетио долазак галијанске војске.

Из села Голињева у мјесецу јулу усташе су поубијале све 
српско становништво. Мушкарце њих 50 на броју одвели су у 
Ливно затворили у основну школу, а затим у Прологу све 
поубијали са осталим затвореницима основне школе. Жене и 
дјецу из Голињева усташе су одвеле у Ташчића Гај -  који ce 
налази y брду Камешннци, и ту све побацали у једну дубоку 
јаму кроз коју протиче вода. Из ове јаме je касније вода изба-
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цивала љешеве. Ова бацања у јаму вршена су ноћу. Послије 
неколико дана у исгу јаму у Ташчића Гају бачено je преко 80 
жртава доведених из села Присо среза Дувно. Када су поуби- 
јане све српске гтородице у селу Голињево -  домаће усташе у 
Голињеву су између себе подијелили њихову земљу. У јулу 
мјесецу извршени су масовни покольи и у другим селима. У 
Доњим и Горњим Рујанима убијеноје преко 500 С рба- читаве 
иородице. Усташе су мушкарце поубијале пред Прологом а 
жене и дјецу нз Доњих Рујана преко 220 на броју побацали у 
јаму 47 м дубоку звану Равни Долац. Жене и дјецу из Гор. 
Рујана усташе су побацале у двије јаме удаљене 5 км од села, а 
које се налазе на мјесту званом Развала. У селу Чапразлијама 
28-29. јула домаће усташе су поубијале око 200 особа, а онда 
ошьачкавши им куКе исте попалили. У селу Челебићу уста
ше су 29. јула похватале све мушкарце и затворили их у ос- 
новну школу. Ноћу уједан сат усташе суповезале жицом ове 
л>уде, одвели их у шуму звану Лисковац, ту их тукли и 
злосгављали, затим поубијали и бацили у јаму звану Бикуша. 
Вујановић Зекан je раније скочио у јаму жив и спасио се 
зауставивши се на пећини- као неколицина људи који су сви 
из јаме касније изашли. Исти дан усташе су ноћу покупиле 
све жене и дјецу из Челебићаи у основној школи у Челебићу 
све поклали -  којом je приликом настрадало око 200 жена и 
цјеце. Затим су их усташе натовариле на кола, одвезли до ра- 
није ископаних јама за ту сврху и закопали. Из великог 
Губера у покољу je настрадало 123 лица, који су најпре за- 
творени у основну школу у Ливну а одатле одведени у Про
логи поубијаии. Масовна убијања вршена су истовремено и с 
намјером да се потпуно исгријеби српско становништво 
овога краја. Када су усташе ноЬу поубијале све чланове 
породице Арнаут у селу Прологу -  дошле су ујутру да их 
заколају. Усташе су међу л>ешевима нашли живу 10-годишњу 
цјевојчицу Мару Арнаут наслоњену на мртво тијело своје 
мајке. Кад јеМ араугледал а усташе рекла им je наивно: „Чи
ко, ja сам жива -немојте ме убити”. Усташе су и ово недужно 
дијете убили и закопали са осталим льешевима.

Концем августа мјесеца у вријеме кад je дошла талијан- 
ска војска у Ливно обуставгъево je масовно убијање Срба. Ра- 
чуиа се да je у ливагьском срезу настрадало у свему што из 
лива њског среза што из других срезова, око 5.000 душа.
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Срез Дув но

У првим данима НДХ главни фактор у осниваньу уста- 
шке власти у Дувну je био фратар Мијо Вујић, који je  уче- 
сгвовао y оснивању народног вијећа и ако сам није био члан 
исгога. Код њега су се сакупљале најисгакнугије усгаше и 
Фра Мијо као „ауторигег” сугерирао je политику -к о ју треба 
да воде ирема српском сгановюинтву. Око 18. априла L941. 
год. долази у Дувно Др Драган Урумовић, који je у го врпјеие 
био поставлен за повјереника срезова Ливно, Дувно и Гла- 
моч.Тада je залогорника постављенЈозо Брстило, зањеговог 
помоћиика Винко Гргић,секретар логора je био Таде Леро- 
та, таборник Бајро ТаловиЬ, a љегов замјеник Салко Коза- 
рић. Одмах по осниван>у усгашког логора усташе су почеле 
саханшеньем Срба из села и града Дувна.иеке лустилинакон 
2 до 3 дана, остале задржали до 14. јуна 1941. год. и гада 10 
одвели везане у Копривницу одакле се ни један није вратио. 
Са овим одвођењем je углавном отпочео терор усташа над 
српским становништвом, а ових 10 жртава били су најистак- 
нутији људи у Дувну. Послије овога злочина усгаше су наста- 
виле са халшењем Срба. У затвору су ихтукли и злосгавльали 
наразне начине и27.јунаноћу уЮсатиньих 15повезали лак- 
цима и одвели камионима у пратњи наоружаних усташа у 
правду Брисника претходно одузевши од њих сав новац, прс- 
тен>е и друге вриједности, и там о их поубијали. У овоме су 
учествовале усташе: Винко Гргић, Таде Лерота, Шкаро Мијо, 
Бајро Тановић, Јоско Јурчевић. Мићо Томас и други. Између 
Цебаре и Доњег Бришника зауставио ce je камион и усгаше 
су повел е жртве у шуму звану Лисичарка. Стево Зелен звани 
Стипица пок. Јове из Цебаре je једини преживјели и живи 
свједок овога злочина. Он није био уопште раньен приликом 
убијања. Када су усташе убијене жртве бацили у јаму номе- 
нути Зелен се након седам мегара паданьа зауставио на једну 
пећину и тако се задржао да не падне у понор. Касније -  када 
су се усташе повукле са мјеста злочина, Зелен je успио да се 
извуче из јаме и побјегне у шуму. Када су усташе завршиле са 
убијањем ове трупе људи- усташа Винко Гргић je над самом 
јамом Лисичарком окупио све усташе око себе, прочитао им 
усташку заклетву, коју су сви присутни понављали за н.им и 
тако су над убијеним жртвама положили исту.

Концемјуламјесеца 1941. год дошао je у Дувно усташки 
емигрант Рафаел Бобан, који je наредио Бариши Жилићу, та-
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кођер усташком емигранту да ce изврши покољ Срба y 
дувањском срезу. Одмах послије гога услиједило je хапшење, 
а дан касније сви похапшени су потрпани у камионе и одведе- 
ни према Мокроногама, гдје су такођер покупљени сви 
сељаци мушкарци ухапшени и кренули преко Паклине према 
јами званој Каурска јама. Дошавши на мјесто злочина уста- 
ше су вадиле из камиона једног ло једног, доводили до јаме, 
пуцали им у потиљак и побадали тако све жртве у јаму. Овом 
приликом je страдало 20 лица, а у овој групи je настрадала и 
Невенка Морнарић. Хрватида. Кад су дошле усташе да хапсе 
њеног мужа Шпиру -  који je био Србин, она je пошла с н>им 
заједно до јаме. Кад je Шпиро Морнарић био бачен у јаму 
Невенка je узвикнула усташким крвницима „неће за дуго” и 
скочила je и сама за мужем у јаму. Овај ужасни злочин извр- 
шавао je Бариша Жилић, усташки поручник, НикоИвић, уста- 
шки поручник и Пилип Мадунић зв. Пиле. Из ове јаме успи- 
јела су тројица да се извуку рањени. То су били: Милош Си- 
мић нок. Раде који сада живи у селу крај Дувна у Мокроно- 
гама, Никола Симић -  који je погинуо као борац НОВ-а и 
Саво Симић, који као демобилисан борац живи у Земуну.

Тридесет првогјула 1941. год. по налогу усташког лого- 
ра у Дувну били су похватаии сви мушкарци села Цебаре и на 
вече истога дана одведени до јаме Слипице код Горњег Бри- 
шника, ту су сви поубијани и бачени у јаму. Првог августа 
поново су дошле усташе у село Цебаре. Бришник и околна 
села, са купи л и све жене и дјецу. све одвели дојаме Слипице, 
која се налазиу брду вишесамог села и све поубијалина најз- 
вјерскији начин и уморили сјекирама, ножевима, тольагама и 
без иједног пушчаног метка. У ова два дана из села Цебаре 
настрадало je 130 душа, а са убијашем je руководио Прањић 
Маријан, усташа из Бришника. Послије овога злочина село 
Цебаре je остало потпуно пусто. Поубијано je 17 породица 
Зелена иг"7 породица Витезовића, a куће су остале потпуно 
пусте. Међу жртвама било je дјеце од 40 дана, 2 мјесеца и ови 
усташки крвници нису ни ньих поштједели. Из овога покоља 
ннје се нико сиасао. По налогу Рафаела Бобана приступиле 
су усташе села Присоје, засеока Врело, Бошн.аци да хапсе 
Србе уочи Илин-дана тј. 1. августа. Усташе су под вођством 
Чаварушић Пере усташког емигранта из Присоја ишли по 
кућама и хватали Србе и одводили до једне куЬе у Карлову 
Хану Око 15 Срба из засеока Бошььади било je ту исту ноћ 
одведено до јаме Голубињарке. Усташе су их живе бацале у
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јаму, алн како јама није била дуб ока, то су многи оста л и: жи
ви. В имевши усташе након пар дана да чобанчад баца у јаму 
храну -  дошли су до јаме и све преостале у животу псстрије- 
л>алн. Оии Срби, који су били сакугаьени у Карлову Хану били 
су одведени у село Голињево које се налази у ливањском 
срезу, други дан су одатле одведени до планине Камешиице 
до јаме Ташчићев Гај. Ту су их усташе из дувањског и ливаи>- 
ског среза уморили сјекнрама а неке и живе побацали у јаму. 
У овом злочину страдало je преко 80 жртава, које су биле иа 
најзвјерскији начин ликвидиране. Главни злочшщи који су 
учествовали у овоме звијерском убијању били су Чаварушић 
Перо, Перковић Јозо, Одак Лаков, финаиси и жандарм из 
Присоја познати крвннк из села Голињева -  ливањски срез 
Водопија,усташки сатник. У тој истој јами ТашчићевГај, два 
дана лрије овога злочина, било je ликвидирано преко 200 Ср- 
ба из села Голињева ливањског среза. Усташе су жртве кла
ли, живе бацали, док су неки сами поскакали у јаму. Као нај- 
већи крвннк у овоме злочину у Ташчића Гају, истицао се 
сатник Водопија. Он je стајао код саме јаме и свакога кота би 
довели до јаме ударао je сјекиром по глави. Кад je Водопија 
побацао у јаму 4 сина, 4 невјесте и 6 унучади старице Руже 
Асић из села Присоја доведена je старица задња до јаме. 
Водопиј a ј е дао старици цигарету да запали и упитао je: „Ста
ра били се ги хтјела вратити кући?” На одговор старице да би 
се хгјела вратити -  Водопија je ударно сјекиром по глави и 
тако je и она пала задња као најстарији члан ове породице.

Усташе у Дувну бацањем у јаме успјеле су да ликвидирају 
готово већину мушкараца Срба и један огроман број жена, 
дјеце и сгараца. Преостало православно сгановништво поче- 
ло je и у овом срезу да бјежи у шуме. Због тога што ce je по- 
чео нагло ширити и устанак у Гламочу, усташе су обусгавиле 
даљње масовно ликвидирање становништва, jep je  већина 
усташа кренула према Гламочу да угуши устанак. Усташки 
логор видјевши да не може поубијати све Србе на сугестије 
католичког клера присшьава православце на прелаженье на 
католичку вјеру. Свештенствои усташе отвореноговореста- 
новништву да ће их једино покрштавање спасити од прогона. 
Покрштавање врши фратар Мијо Чујић, док притисак на 
народ прави усташки злочинац Фрањо Радош, којипријетећи 
са убиствима -  ко не пређе на католичку вјеру- хода по сели
ма и продаје српском становништву крунице и молитвенике.
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Срез Гламон

Концем јула мјесеца дошао je у  Гламоч Јуришић сто- 
жерник из Бугојна, а с њим je дошао Владо Кајић зв. Самсер 
и Перајица, обојица из Ливнаи још много усташа из Бугојна, 
Ливна, Купреса и других мјеста -  а с њима су били и Рафаел 
Бобан и неки Томић емигрант са много домаћих усташа из 
самог Гламоча- Келавом Марком, Врцеља Стипом, Медоје 
Зељковићем, браћом Јукановићима, затим Радаслићима, 
Мемком и Ъулага Ђуг, Махмут Шањета и многи други. Од- 
мах су ступили у контакт са усташким логорником у Гламочу 
Павом Баковићем, затим чланом усгашког логора Драгути- 
ном Мијатовићем, бившим судијом и многим другим. Ове ус- 
таше су са великим бројем гламочких усташа пошли у  прав
ду села. По гламочким селима су похватали, довели и при
творили око 200 Срба, а у самом мјесту Гламочу су похапсили 
20 Срба. Одмах сутрадан усташе су извеле из затвора у Гла
мочу 100 сељака- одвели на Корићину, која се налази напуту 
за Ливно -  гдје су их поубијали и побацали у јаму дубоку 80 
метара, која се налази у близнни путарске куће. Из ове јаме 
нико се није спасао. У октобру мјесецу 1941. године неки су 
људи покушали дасилазе у јаму и видјели су тјелеса настра- 
далих жртава. Ово убијање и одвођење десило се баш на дан 
кад je  у гламсчкој околини букнуо устанак 27-28. јула. Ус- 
гаше су оних иреосталих 100 Срба затворили у  болницу у 
Гламочу која се налази изван града на једној узвишиди. Гако 
je болница била приступачна устаницима и они су све затво- 
ренике из болниде ослободилл и од н»их није нико иастрадао. 
Кад су дошле ливањске бугојанске усташе послије бацальа 
људи у јаму КориЫшу одмах су зашли по селима и отпотели 
са покольем. Поиалили су села Подградину, Врбу и друга, на 
ко га год су наишлиу тим селима убили су га. Овом приликом 
у овоме покољу но селима гламочког среза заклано je  и уби- 
јено преко500 лида. Овај покољ по селима настављао се не- 
колико дана ниа сам Илии-дан. Усташе су цијеле фамилнје, 
од најстаријег до најмлађег плана убијали -  ко им je  год до- 
юао до руке -  тако, да се сиасао ријетко ко бјекством или 
сакривши се у жито. Из фамилије Пере Пуркића из села 
Ћирићи усташе су локлале 1бчел>адн. У селу Радине усташе 
су поубијале иреко80 душа. Дјецу су понајвише клали, а гру- 
дне жене парали ножевима. Тако су усташе Јоваику Белен- 
заду, пок. Млађена распорили и од тога je подлегла, а Стану
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Белензаду пок. Милоша су на жућком прагу заклали и одсј е- 
кли јој главу. Другога августа усгаше су купиле л»уде из села 
Хал аники, Хозики, Балишићи, Ковачевщи, Радаслије и из 
самог града Гламоча -  у свему око 150 људн, к oje су довели у 
Гламоч и исте ноћи одводили груду по груду на Бусију код 
Гламоча, гдје су све поубијали н ноклали и закопали у ј аме -  
које су раније биле ископане. Сва ова убијања и клан>а била 
су праЪена пл»ачком новца нсвегаш то предсгавља макакву 
вриједност. Тако су усгаше ову трупу људнкојусу поубијали 
ноћу на мјесгу зв. Бусија, најприј е у школ и ошьачкали и оду- 
зели им новац и све остал о шго су имали уз се. Залворенике 
суушколи држалидо 10сагина вече,тукпиих излосгавльали 
на разне начине, затим их све повезали кицом и десеторицу 
по десеторицу одводили на Бусију и убијали. Успут су усгаше 
тако гукли жртве -  да je од тих удараца умро Драго Ристић 
пок. Пере из Ковачевца,којијебио успио да побјегие са стри- 
јељења на Бусији, али je дан-два иза тога умро. Мelpy ире- 
живјелима са убијања у Бусији je Павле Смиљанић, сада 
чиновникСрескогНар. одбора Гламоч. Кадсу усгаше жртве 
убијале и клале на Бусији, псовали су и врије^али на најпо- 
грднијнначин. Преживјели Павлица Смнљанић ннје могао у 
помрчини препознати лицакољача, али je чуоњихове разго
воре. Један од ових кољача се том приликом жалиодругоме- 
кога je ословљавао именом Бобан -  да je  неки други усташа 
више људи стријељао него он. Бобан им je одговорио да 
подијеле тј. да једнога убије један -  другога други и гако ће 
им доћи но пола. На те ријечи je први кољач одговорио уз 
псовку: „Не могу ове вечери крви да им се напијем”. Усташе 
су у покољу доводиле жене са села у Гламоч, силовали их н 
држали неколико дана, а онда и њих поубијали и закопали у 
Бусији. Го су доживела Јованка Марковић, Стана Ристић, 
Јелка Стоисављевић и многе друге.

Одвођење људи из села, клање и бацање у јаму трајало 
je скоро цијели мјесец август. Тако су концем мјесеца августа 
четвориду браће Гаврића- Луку, Манојла, Петра и Гаврана 
из села Опачића, довели у Гламоч и код клаонице сву четвор- 
ицу заклали. По причању очевидаца у клакьу je поред гројице 
непознатих усташа учествовао и Жељко Зељковић и ове 
усташе су браћу Гаврике држеки их за косе преклали -  наре- 
дивши им претходно да легну, а загим je поменути Зељковић 
повракао. По причагьу људи кољач Зељковић je поубијао и 
поклаопреко 150људи, жена идјеце. У овоме покољуи угла-
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мочком срезу било je што убијених, закланих, запал»ених и у 
јаме бачених 800 -  900 л>уди, жена и дјеце. Значајно je напо- 
менути да je с времена навријеме приликом ових покол>а до- 
лазио у Гламоч Урумовић Драган, логорник из Дивна и давао 
директиве и инструкције о убијању Срба, а и сам у томе 
учествовао.

У мјесецу септембру су отпочели напади НОВ-ана Гла- 
моч. Тада je усташама дошла помоћ из Херцеговиие -  око 600 
усташа, које je предводио усташа Мијат Томић емигрант. У 
мјесецу септембру није било неких већих убијања изузев у 
селу Хасићима гдј е су усташе покулиле око 20 стараца и жена 
и стријељали их у сред Гламоча на пијаци -  пред госгионом 
Нике Мостарца. Ова стријељања су извршиле домаће усташе 
са усташким офидиром Јожом емигрантом, Мијатовићем и 
другима. Хердеговци су се мало задржали натериторији гла
мочког среза иповлаче се у правду Коричане. Одмах иза ньих 
долази из правда Милиништа око 2.000 усташа, чији су ко- 
манданти били усташе емигрантн и то je била Црна легија, 
која се на терену гламочког среза задржала света три дана. 
Имали су намјеру да се пребаце у Ливно, али им je то онемо- 
гућнла галијанска војска, те су се повукли у правду Бања 
Луке. Н>ихов пролазак кроз села гламочког среза био je 
обил»ежен убиствима, пљачком и палежом. Тако су из села 
Подгреда, Красинац и Дебељак поубијали преко 80 душа. 
Кад су запалили село Дебел>ак -  не нашавши ту ннкога оти- 
шли су у Ливаде зв. Лашковица, гдје je народ избјегао -н о -  
купили пр еко 80 људи, жен а и ситие щец е, половицу отј ерали 
у село Подграда, затворили у кућу Нике Никића и са врата 
куће све иоубнјалн, а затем побадали бомбе. Преосталих 40 
жртава усташе су у непосредној близини окупили и збили под 
једну крушку и све онако утомили поубијали из митраљеза. 
Из кућ.е се троје спасило -  двоје од вих ј е настрадало 1944. г. 
од Нијемаца, a једна од вих која je и сада жива je Јованка 
Чвокић пок. Спасоја.
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Факсимкл посљедње страде органа л а
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noj b l i z l n i  o irupili  i  z b i l i  pod j'ednu KruSlcu i  «те огако u gom ili  
poubi j a l i  i z  m i i r a l j e z a ,  I z  kuće s« t.roja sp a e lo  -  dmoje od u j ih  
je n a s t r a d s lo  l " 4 4 . g .  od ü i j e n a c a ,  a j e a in a  od n j ih  ko je j e  i  s td a  
l im a  je J отапка Ctokîô рок. S p a eo ja .
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БАЊАЛУЧКИ ОКРУГ

Бања Л у ш

У месецу мају обилази Гутић срезове у Округу бањалу
чком. Иза ньегове посјете насгају масовии покољи. У Бањој 
Луци и свим срезовима прво се хапсе и прогјерују свеште- 
ници, а затим, од мјесеца јуна, почињу хапшења и убијан»а. 
Прво ce убијају мање скупине људи, а кад сy  ce усташе оку- 
ражиле и научиле овом занагу, настаје масовно убијање и 
клање. Упоредо са овим убијањем, хапсе ce y Бања Луди Ср- 
би и једни протјерују у Србију, кроз логоре, a једни ce шаљуу 
логоре, гдје ce y масама убијају. Иза првог говора, нехако у 
мјесецу јулу, убијено je око 500 дьуди, шго грађана, што те- 
жака и то само у граду Бан>а Луци. Како je град био исельен и 
готово у њему није било више Срба, то je акција чишћења 
прешла на оближња села.

Први масовии покољдесио се у Дракулићу, које je насе- 
љено готово самим Србима, а лежи у непосредној близини 
фрањевачког манастира Петрићевац. Покољу овом селу ор- 
ганизује и изводи фратар тога манастира Фшшповић - Мај- 
сторовић. Са организованом бандом усташа упада у село, 
скупља све Србе на једно мјесто, и да охрабри усташе, узима 
у руке дијете Ђуре Гламоча, старо тек 6 мјесеци, и након одр- 
жаног говора, узима нож и пред свима сељанима кољедијеге. 
Након тога настаје права касапннца. Након тога одлази у 
школу, изводи из школе сву српску дјецу и коље их редом. 
Преосталу дјецу купи по кућама, трпа их у једну шталу, и 
тако живу спаљује. Тога дана побијенојељуди,женаи днјеце 
преко 700.

Сутра дан, извршен je масовии покољ од исте банде ус
таша у селу Мотикама. У том покољу побијено je преко 500 
људи, жена и дјеце. Затим настају покољи по свим селима.

У мјесецу јулу 1941. у селу Рамићи извршен je масовни 
покољ на звјерски начин, и том je згодом убијено на муче- 
нички начин преко 100 Срба. У децембру исте године убијено 
je у Раковици 80—100 људи. У Агину селу сатјерале су усташе 
у шталу Шервеља Павла око 150 л>уди, и шталу запалили,
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тако су сви живи спаљени. Полетком 1942. у мјесецу јануару, 
у Челинцу похватано je око 100 л>уди, извели су их на пруту 
жељезничку и митраљезом побили.

Приједор

Први масовни покољ у граду почиње 21. јула 1941. Тога 
дана хватају усташе Србе по граду и по оближњим селима. 
Дана 29. јула долази у Приједор Кватерникова гарда, под 
заповједнишгвом Дидара Вјекослава. Сутра дан копају се 
велике раке. Поколь почиьье 31. јула и траје два дана. За та 
два дана побијено je преко 400 Срба. Сутра дан по овом по
кончу долазе у Приједор домобранске јединице, које продиру 
у села и сваки дан доводе из села везане л>уде.У граду се фор- 
мира Пријеки суд, који по кратком поступку осуђује на смрт 
све те доведене сељаке, и одмах их стријељају. За кратко 
вријеме гај домобрански Пријеки суд убија преко 500 Срба.

Мимо овог довођења у град, и по селима се људи убијај у, 
било појединачно било у већим групама. Тако je 3. августа у 
Миска Глави убијено преко 100 Срба, у септембру у Пала- 
лишту 150,у Љубији преко200,у Петров Гају убијенојеујулу 
те године 300 Срба. Дана 27. јула побијено je на звјерски на
лип, након страшног мучења око 160 Срба.

Боса коса Дубица

У мјеседу јулу почин» у масовни покољи, а до тог дапа 
вршена су појединачна убиства и затварања. Тога мјеседа 
хапсе усташе грађане, а иса села доводе овеће груне гежака. 
Могло je бигн ухапшених преко 200 л»уди. Од тога броја по
ловину ликвидирају, а половину шаљу у логоре, гдје нх у 
масама убијају. Крајем августа 1941. долазе у Дубиду усташе 
лз вана, обијајуједну мануфактурну радньу, покупе све фесо- 
ве жз радн»е,метају фесове на главу, промјене имена и почну 
да квагају и кољу Србе, дозивајући се при томе муслиман- 
ским именима. Тога дана нобили су уједном замаху 50 Срба.

Овећи поколь у овом крај у извршиле су усташе у мј еседу 
јануару 1942. и то у Драгсенићу, у дркви. Овај поколь извр-
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шиле су Лубурићеве усташе из Јасеновца. Дана 15. јануара 
похватали су усташе преко 200 људи, жена и дјеце, стјерали 
све го у цркву и све поклали. Мимо овог убиства, те Лубури- 
ћеве усташе побиле су по селу у кућама још 100 људи. Крајем 
1941. побијено je у селу Демировци преко 100 људи, жена и 
дјеце. У мјесецу августу 1941. убијају усташе у селима Котор- 
ово и Маглајац преко 600 људи.

Босанска Градишка

У граду није било овећих масовних убистава у години 
1941., али je било доста појединачних хапшења и убијања. У 
овој години тријеби се Босанска Градишка од Срба са преба- 
циваньем дијелог српског сгановништва из града у Србију. 
Тако у граду остаје веома мало Срба.

Овећи масовни покољ Срба у овом крају био je онај у 
Подградцима. У мјесецу септембру запалили су партизани 
пилану у Подградцима. Као освету за то паљење, купе уста
ше сво становништво -  око 200 (људи) села Совјак и Јаблани- 
ца и врше над њима звјерска мучења. На једном љешу про- 
нађено je преко стотину рана. Ту су порили живе трудне 
жене, и вадили дјецу из утробе.

Босански Нови

Масовни покољ у Б. Новом почиње око 27. јула. У то 
вријеме партизани разарају пругу на више мјеста. Разјарени 
усташе купе по граду и по селима у масама Србе, доводе их у 
Б. Нови и затварају у школу и клаоницу, у судски срески за
твор. Кад je све то било пуно, тада настаје мучење затво- 
реника. Сјекли су жртвама уши, носеве, вадили језик и очи, 
дерали са живих људи кожу. Неки усташа муслиман -  Мула- 
лић имао je ту пасију, да je људима, још док су били живи, 
резао полни уд, и тако одсјечене удове скупльао je, (у) вреће и 
носио по граду. Дневно je убијано по 300 људи, a убијање je 
трајалооко три недеље. У масовном покољу убијено je преко 
5000 људи. Мимо овај масовни покољ убијали су људе, жене и 
дјецу по селима, и тај број пење се преко 2000.
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Концем јула 1941. након извршених неколико поједи- 
начних убистава, дигне се народ у Босанској Костајници на 
усташе, и отјерају их у Хрватску Косгајницу. Истога дана 
предвече навале усташе из Хрватске Костајнице и похватају 
све шло су живо затекли у граду. Ухапшене преведу у Хрват
ску Костајницу и ту их звјерски поубијају. Уживали су у томе, 
да су живе људе закопавали. Том згодом побијено je преко 
300 људи, жена идјеце. Кратко вријемеиза овогапокоља, до- 
вежен je један транспорт Срба, који je пошао из Добоја за 
Њемачку, а било их je око 680. Сви су они поклани у Хр. 
Костајници.

У Сводној се дигао народ на усганак око Илин-дана, и 
протјерао усташе из свог краја. Међутим су се усташе повра- 
тиле са великом силом. Народ je одбијегао у шуму, али су 
неке од ових усташа примамили, обећавши им да им се неће 
нишга догодити. Чим су се њих око 200 повратили, усташе су 
их иокупили и све ноклали. У малој Новској Рујишкој поби- 
јено je y то вријеме око 50 Срба, а исти број je убијен и у Ча- 
ђавици, а у Масловарима побијено je преко 180 људи, жена и 
дјеце. У Добрљину за један дан похватано je око 75 радника 
Срба, одведено на Уну, поклано и у Уну побацано. За пар да
на убијено je око 200 људи из мјеста и оближњих села. У Де- 
ветадимаубиле су усташе уједном дану бОљуди, које су дома- 
мили из шуме, щ е  je народ побјегао од усгашког зулума. У 
Великој Жуљевидм кољу усташе у августу 1941. око 15 Срба, 
иза којег покоља льуди бјеже у шуму. На преваран начин 
домамљују усташе око 100 Срба и убијају их на звјерски 
начин.

Сански Мост

Први масовни нокољ извршили су Ннјемци дана 9. маја 
191. Неко je  прилудао, тобоже, на колону која се прикључи- 
вала Санском Мосту. Као одмазду Нијемдихапсе 77 Срба, 27 
вјешају, а остале стријељају на мосту. Велики покољ Срба 
дешавасеЗ!. јула, након ГутиЪеве посјете уовај град. Из гра
да и околине похватано je око 5000 л>уди, дотјерано у С. Мост 
и кад се број понео на горн>у суну, изводили су свакога дана и 
клали на Шушн>ару. Taj масовни покољ трајао je пет дана. У
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Старом Мајдану побијено je за два дана, у мјесецу августу 
1 9 4 1 преко бб Срба, а у Подлугу 92, у Сухачи 50.

Прњавор

Масовни поколь настајеизапосјетеГутжћа. Срби су хва
тани и затварани, у затвору су мучена ж убијани. У блгоини 
Прњавора читава једна породица од 15 чланова Пегровића 
Антокија нобијенајеи старнје Антоније морао гледати како 
иу чланове породице туку н у ватру бацају. Той зтодсм по
брело je преко 100 л>уди, жена и дјеце. Велика маса народа 
похватана je и стирешьена преко Бања Луке у логоре. У го- 
дини 1941. убијело je 20 људи, у Галиповцу 30, у Околпдама 
25, у Штивару 24, у Вучјаку 25, у Брезичанима 10, у Шгрбцу 
нађена je у једиој кући томила льешева од 30 људи, жена и 
дјеце. Жене су преклане са дјецом у нарамку, a дјеци су срца 
вађена.

К/ъуч

Масовни покољ у овом мјесту почео je одмах из а поме
те Адемаге Мешића, Хакије Хаџића и Шулька. Почетком ју- 
ла похапшено je 40 грађана и 16 жена. Грађане су побили 
нзван града, а жене су силовали и мучили, а затжм поклали. 
Други масовни поколь извршен ј е августа 1941. Тада je  у шко- 
ли убијено преко 500 људи, жена и дјеце. У истом мјесту у 
селу Градгорју жобијено je неколико породица. У Саници 
хвагају око 200 Срба, једне одмах убијају, a једне шальу у ло
горе, гдје се у масама убијају. У Хрустовима у Врполу убијају 
50 људи, у Велигаћжма преко 280, у Ржбнику 150, у Привију 
42, у Пођу 60.

Дервенша

У Дервенги почиње прогон Срба већ у мјесецу мају. Али 
главни масовни поколь дешава се у августу 1941. Тада je пох
ватано што у граду што из околине Дервенте преко 3.000 љу-
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ди. Затварају их у Штапари, гворници штапова. Ту су људе 
касапили на најзвјерскији начин. Резали су носеве, уши, 
вадили очи и чупали језик, парали живе људе и вадили им 
цријева. Сви су ти л>уди на тај начин ликвидирани. У исто 
вријеме у Љупљаници je побијено преко 20 људи, у Прети- 
цама похватано je преко 300 људи, и једни су одмах ликвиди
рани, једни отпремљени у Дубочац a једни у Кобаш. У Бари- 
цама похватано je око 190 људи и отјерано у Јасеновац. У 
Вишњику хапсе усташе 230 тьуди, воде их и Брод, и тамо их на 
Савском мосту сгријељају. Из Жеравице je одведено око 500 
л>уди у Пожегу и тамо побијено, а у мјесецу августу одведено 
je из Поља и Кулине око 200 људи, жена и дјеце и побијено у 
Броду. Дана 23. августа 1941. похватано je из села: Подновље, 
Божинци, Лугавица и Глоговди око 1.700 људи, жена и дјеце, 
и отнремљено у логоре. При превожењу људе су мучили на 
разне начине а жене су привезнвали за кола, и тако их вукли. 
Много je жртава побијено при транспорту а у логору су дот- 
ученн. Причају очевидца, да су људе при мучењу силили да 
ј еду огсјечено своје месо. У селима Прањ и Мајевац похва
тано je око 100људи, и на мукама побијено. Ту су живе људе 
закопавали.

М ркоњ ић Град

Први масовни покољ извршиле су усташе у селу По- 
драшнице. То ј е било 5-6 августа. Ту су побили 28 људи, жена 
идјеце и попалили 17 српскихкућа. Главни покољ извршен je 
од1 до 5септембра 1941. У томмасовном покољу побијеноje 
око 10.000 Срба из града и облжжњих села. Прво су неколико 
данахапсшш и загварали у подрум Градске болнице, и кад би 
се покупио већн број жртава, тада би се усташе обукле у све- 
штеничке одежде иравославних свештеника, и тако обучени 
наваљивали би са ножевима на жртве и клали их. По селима 
су обичавали затворили читаве нородице у куће и тако их жи
ве спаљивали. О бо je особина овдашњих усташа, коју среће- 
мо готово усвим селима, кроз која су они пролазили.

Осим овога великог масовног покоља, усташе су убиле 
у истом мјесецу у селу Сарачевац200,и то спалили их живе, у 
селу Хакови спалили су у кући Лаковљевић Стојана 40 људи, 
жена и дјеце, у Погори побили су 30 жельезничара, строје-
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вођаи возовођа. Осип тога домамилисуутом селуоко 100 из- 
бјеглог народа и на преваран начин их побили. У Подра- 
шници су убили око 20 људи, а у Мајдану око 100. У Горн>ој 
Пецкој похватали су око 180л>уди, један деосу измрцварнли 
отсјекавши им носеве и ушл, почупавшм им бркове и тако 
унакажене пустили су их да се кућама враге. Један дио су 
побили. У Подбору запалили су 40 кућа, ж у њима спалили 20 
људи, жена и дјеце. У Сгупарима je спаљено по кућама око 70 
људи, жена и дјеце. У Герзову су 5. септембра побили сие што 
су затекли, и том згодом je погинуло 98 лица. У Трнову су 
побили 100 льуди, а у Барачиоко 180.

Србац

И овдје je убијено у августу 1941. око 12 Срба, а у Коба- 
шу су усташе поклале 96 льуди и Ситнишу Српском 133.

Пискавица

Масовни покољ Срба извршен je иочегком 1942. Тада je 
похватано око 100 Срба и побијено. У Омарској диже се на
род у августу и квари пругу. Као одмазду усташе хватај у 50 
Срба и стријељају их. У то време побили су у Ивањској 20, а 
неко вријеме иза овога покоља побили су у овом мјесту joui 
60 људи. У Борковићу убијају 11 Срба, у Ламовитој 30, у Бус- 
ковима 90.
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САРАЈЕВСКИ ОКРУГ

СРЕЗ САРАЈЕВСКИ

Алипаишн Мост

Седмог септембра 1941. године усташе су похапсиле 
српски живаљ из Алипашиног Моста и околине и то око 53 
човјека у најбољим годинама. Везали су их бодљикавом жи
дом и из Алипашиног Моста транспортовали их за Рељево. У 
Рељеву су их затворили у 2 куће, затим куће полили бензи
ном а онда запалили, тако да су ове несретне жртве изгорјеле 
у ове 2 запаљене куће.

Овај злочин je извршен под руководством усташког та- 
борника Буљана Андрије родом из Чапљине.

Рсисовица

Десетог августа 1941. године усташе су предузеле вели
ку акцију против српског становништва на подручју MHO 
Раковица. Похватали су преко стотину гьуди, жене и дјеце па 
су их све на звјерски начин поубијали из пушака, поклали и 
живе запалили. Повод за ове покоље био je напад на један 
усташки ауто од стране устаника којом приликом je погинуо 
један усташа, a двојица теже рањени. Устанак су организо
вали Рато Дугоњић, Војо Љујић и други.

По повратку из Раковице усташе су похватале око 26 Ср- 
ба по селима у Врелу Босне и Блажују, све их одвели на Ступ, 
а одатле на Бутмир и тамо их у „Боровој шуми” све поубијали.

Семизовац

Око 7 септембра 1941. године дошле су усташе из Сара- 
јева у село Кривоглавце. Том приликом су обо село до теме- 
ља спалили, а око 51 лице, људи, жена и дјеце бацили у ватру 
или поубијали. Овом акцијом усташа руководио je Локмић 
Бећир, који je лично бацио у живу ватру Копривицу Јоку, 
жену Максима.
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MHO Илијаш

Десетог новембра 1941. године усташка Црна легија под 
вођсгвом Францетића упала je у село Малешиће. У року од 4 
дана ове усташе су на најгрознији начин умориле преко 100 
људи, жена и дјеце -  Срба. Жртве су прво затворили у неко- 
лико штала, затим су пуцали из пушака у њих, а онда штале 
запалили, тако, да су многи које пушчана зрна нису погодила 
живи изгоријели у овим шталама. Том приликом у овом селу 
запалили су око 200 кућа за становање и споредних зграда.

МНО Рајловац

Седмог септембра 1941. године упале су усташе из уста- 
нжог табора Алипашин мост у село Двор. Собом су довели 
око 250 лица које су похватали по околини Сарајева и Алипа- 
шиног моста. Сав тај живаљ затворили су у 2 куће, затим 
куће запалили, те су тако ове несрећне жртве живе погорјеле 
по овим кућама. Из села Двора том приликом je убијено 21. 
лиде. Овом акцијом руководио je усташки таборник са Али- 
пашина моста Аидрија Буљан.

Вареш

У септембру 1941. године захватио je устанички талас 
села МНО Будожељ. Пошто je устанак узимао све више маха 
дошле су усташе Фра'чдетиКеве Црне легије у октобру 1941. 
године, те су том приликом убиле око 20 људи, жена и дјеце, 
из села Жижци и КариЬи.

МНО Зубеша

У новембру 1941. усташе Францетићеве Црне легије по- 
клале су или живе у ватру бацили око 54 лица -  људи, жена и 
дјеце по селима Шикуље, Чамовине и Бргуле.
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СРЕЗ М АГЛАЈ

МНО Ошве

Августа 1941. године наиише су усташе Францетићеве 
Црне легије на подручје овога МНО те су запалиле око 14 ку- 
ћа, а убиле 63 лица људи, жена и дјеце -С рба.

МНО Пакленицс

Августа 1941. приликом устанка усташе су на подручју 
овога МНО покупиле старце, жене и дјецу- љих око 40, ге су 
их све затворили у једну шталу, коју су затим запалили, ге су 
жртве у овој штали живе изгорјеле.
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ТУЗЛАНСКИ ОКРУГ

Бијељина

У самом граду није било 1941. покол>а масовних. Било je 
појединачног убијања. У овој години хватани су људи из гра
да и села и слати су у логоре, гдје су побијени. Од јуна до ав
густа те године послато je у логор преко 2С људи, жена и дјеце.

Масовне покоље извршиле су усташе у августу 1941. у 
селима: Богутово, гдје су побили 30 људи, у Трнови Дон>ој 40 
људи, у Сухом Пољу побијено je 40 Срба, у Локању 38, у 
Угљевику 45, у Загонима 30, у Патковачи у кући Митровић 
Тодора побили су читаву породицу баш у часу када су били 
при ручку на саму његову Крену Славу. У Глоговцу убијенс je 
46 људи, у Батарима 120 људи, жена и дјеце.

Брчко

У самом граду убијање je почело крајем 1941. године, и 
то прво у ман>им групама. ВеКи број Срба убијен je у децем- 
бру, и то у два маха. Први покол> био je ночетком децембра и 
тада je убијено 14 људи а други средином истог мјесеца, и 
тада je убијено 94 човјека.

У Брезику убијено je 8. IX 1941. и 8 XI (1941) преко 30 
људи, у Брезову Пољу у децембру 1941. убијено je преко 50 
људи, у Горици око 40 људи. У Омербеговачи побили су уста
ше, у децембру, 12 Срба и побацали их у бунар. У Ражњеву 
између 20 и 25 августа 1941. упале су усташе у село и зашли по 
кућама и све што су затекли у селу поубијали. Ту je изгинуло 
око 74 човјека, жена и дјеце. У том су селу усташе убили join 
15 лица, на 9. IX, а 24. IX похватали су и у логор отпремили 33 
човјека. У Шаровићима, у октобру 1941., убијено je 20, а у 
децембру 10 Срба.
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Власеница

До Видовдана било je појединачних убистава, а терор 
над народом вршио je неки Ћатовић Мурат, командант жан
дарма и усташа. Он je на разне начине понижавао Србе, а 
један од његових омиљених начина био je да су му Срби мо
рали сваки дан слати по једну дјевојку и једно печено јагње. 
Већи покољ врше усташе пред Видовдан. Тада je побијено 
преко 15 Срба. Други покољ je извршен 1. јула 1941. Тада je 
побијено преко 20 Срба, a трећи je био онај у августу, када je 
побијено преко 50 Срба. Много je народа одведено у логор. 
Свн су ови покол>и вршени веома свирепо. Људима су чупани 
језнци, отсједане уши и носеви, ноге и руке. Као особину 
ових усташа налазимо то, да су жртве поткивали као коње.

У Рашића Гај у био je гроб многим жртвама. Ту су уста
ше доводиле жртве из околних села и ту су их убијали и мучи
ли. Ту je побијено 22. јуна из Хан Пијеска 12 Срба, из Па- 
праће 60, Милића 60, Залуковика 130 људи, жена и дјеце. У 
Јаковици побијено je 50, Залуковику Доњем око 150. У Пјенов- 
цу убиле су усташе на Видовдан 1941.35, а у августу 40 Срба.

Звсрник

Прво гоњење Срба почиње иза посјете Адемаге Меши- 
ћа, Шул>ка и Неђелског. То je било почетном августа. Авгу
ста 8 десило се прво хапшење и убијање. Тада je убијено око 
62 људи, а у септембру 1941. побијено je на клаоници зворни- 
чкој много народа из оближних села. Тај број пење се на хи- 
л>аде,јер je Дрина била пунасрпских љешева. Тачан се број 
није установио.

Усташе су крсгариле селима и убијали појединце. Тако 
су у МемиКима убили у октобру 10 Срба, у Козлуку 12, у Сна- 
гову 21, у Глуушнама 24, у Ба.ъковици хватају 9. августа 1941. 
и одводе у логор око 300 Срба, а 3. октобра исте године уби- 
јају у самом селу 20 Срба. У Кусоњама хватају и воде у логор, 
у  августу 1941, око50 Срба, а у више махова убијају два до три 
утрупама.Утом мјесецу настрадалојету преко 100људи. Из 
Чал опека супослани у логор преко 100 Срба, а од 9 августа за 
неколико дана побнјено je 79 Срба. У Међашима хватају и
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доводе у логор око 100 људи, и го 9. августа 1941. У РоЬевиЬу 
истог мјесеца убијају 23 човјека, а у Калесији 160.

У Дрињачи десио се већи покољ 4. августа 1941. Ту су 
похватали око 120 људи, жена и дјеце, затворили их у задру- 
жни магацин и ту су их неколико дана свирепо мучили. 
Живим људима гулили су кожу, вадили очи, резали дијелове 
тела, а главе нису одсјецали него пилом пилили.
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Факсимил посљедње стране оргинала

эвоимк.

Црво гомеке СрОа почато и з а  п осЈете  Ад аж a r e  Лели по, Дудка ж Вп- 
ђ едслог.То  J a  Окло иочетков авгу ста .  Авгу ста 8 доело се  прво Хидввье у уба- 
Ј л в . Т а д а  j e  уОвЈвао ево 6а л у д к ,а  у с е и м о ц  1941 ш б в Ј е в о  J e  а а  клие
н т  иворалавоЈ шло го яиреди  я э  сояикьжх c e x a . l a j  OpoJ n eae  ce  a u  ххвиде,
J ep J e  Драк u сака  uyau орпевкх t  с л е в а .Taaua со срс J a a j e  y стало вне.

Усташе су в ратарале  сеявма в ЈСаЈалл п о Ј е д л а ц е . l a io  aj у П ш 
и к а  убвав у  октоОру 10 CpC.i,y Козлу «у 12 ,у Сватову a i ,  J  Глувввава 2 4 . )  
Бал-вовцуввлтиЈу 9 - T i l l .  1941 ■ »доводе у ао г о р  ове 300 Срби.и 3 .1 .  я с т в  
годляе уСлЈиЈу у замов секу 20 Срба.У Кусовгша K iaT aJj  к коде у кагор ,  
у августу 1941 .ево 50 С р О а .и у  аиле макова y o a j a j y  два  до лра у трупом».
У то в  a je e e q y  вастридаа»  J e  ту лрежо 100 кудв.Мэ Уилоиек» су посвовв у до 
гор прево 100 Срез,  а  о д  9 августа  за  вежовмво дали  n o c a j e t o  J e  T9 Cpö».
У ВеЬиавва хватцЈу и доводе у когор  ево 110 к у д а ,в  го 9 ав г у ста  1941*^ Ра- 
аевлпу , мотор мЈ есац а .у о н J o J j  23 « о в Ј е в а , и у  КалвсвЈама 160.

У Дув лиев доело се  в о ив полов 4. августа  1941. Ту су п о в л и я в  
ово 120 вудл,в(еав| а дД еде,эатвсрвдв  а д  у Задував погадал в ту су в в  в я- 
валлво дави  сак рано ауеввв .К авам  ту для» гудвлв су в о в у ( вадввв а « , р в а и л в  
дЈелоае  тнЈали, а глиле вису о т е Ј а ц а л в .в а г о  ш в ам  лллвлв.
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1.
ПРОГЛАС СЛАВКА КВАТЕРНИКА 

О УСПОСТАВЉАЊУ НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ
10. АПРИЛА 1941. ГОДИНЕ*

ПРОГЛАШЕН A JE НЕЗАВИСН А ХРВАТСК.А ДРЖАВА

Замјеник поглавника и врховни заповједник цјелокупне војне 
силе Славко Кватерник одржао je преко радија говор у коме je упра- 
вио хрватском народу ријечи, које значе

УСКРС ХРВАТСКЕ ДРЖАВЕ

Хрватски народе!

Божја провидност и вол>а наш er савезника те мукотрпна више- 
љетна борба хрватског народа н велика пожргвованост нашег по
главника дра Анте Павелића, те усташког покрета у земљи и ингозем- 
ству:

Одредили су да данас пред дан ускрснућа Божијег Сина ускрсне 
и наша независна Хрватска Држава.

Позивам све Хрвате у којем год мјесту они били, а нарочито све 
часнике. подчаснике и момчад ц е л  оку пне оружане снаге и јавне си- 
гурности. да држе највеКи ред и да сви смјеста пријаве заповједииштву 
оружане снаге у Загребу мјесто где се сада нал азе, те  да цијела оружа- 
на снага смјеста положи заклетву вјерности независној државн Хр- 
ватској и њеном Поглавнику.

Цјелокупну власт и заповједништво цјелокупне оружане снаге 
преузео сам данас као опуномоБеник Поглавника.

Бог и Хрвати! За дом спремни!

* Зборник докумената и йодатака о народноослободилачком раСпу југословенских 
народа (у дал»ем тексту: Зборник), том V. кн>. 1, док. бр. 220; вид. и Априлскират 1941, 
књ. 2. „Зборник докумената Војноисторијског института”. Београд 1987, стр. 548; 
Богдан Кризман, ПавелиН и усташе, Загреб 1978, стр. 386.
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2.
ПРОГЛАС СЛАВКА КВАТЕРНИКА ОД 10. АПРИЛА 1941.
О ПРЕУЗИМАЊУ КОМАНДОВАЊА У HOBOJ ДРЖАВИ*

Број 1101,1941.
РИЈЕШЕЊА

ЗАМЈЕНИК ПОГЛАВНИКА ХРВАТСКЕ ДРЖАВЕ

објављује:

1. да je са даном 10. травња 1941. преузео заповједништво цјело- 
купне оружане снаге и цјелокупног саобраћаја Хрватске Државе 
(жељезнице, цесте, ријеке. обале, пошту. телеграф, телефон, све ра
дио постројбе и т.д.) замјеник Поглавника Хрватске Државе Др Анте 
Павелића -  Славко Кватерник;

2. да je именовао заповједннка цјелокупне оружане снаге пу- 
ковника Славу Станцера за заповједника свих копнених снага Хрват
ске војске;

3. да je именовао за заповједника морских обала, ријечне плови- 
дбе и свих поморских снага капетана Ђуру Јакћина;

4. да je именовао за заповједника свих зрачних снага капет[ана]. 
Владу Крена;

5. да je по налогу поглавника Хрватске Државе промакнут за 
своје особите заслуге и пожртвовање у свјетском рату као и за своје 
увијек одважно Хрватско држање за вријеме нашег робовања пуков- 
ннка Славу Станзера, првим генералом пјешачтва Хрватске војске;

6. по налогу Поглавника Хрватске Државе промакнут je у чин 
пуковника зракопловства за своје особите и дугогодишнье усташке 
заслуге капетан Владо Крен са гридржајем одликовања Усташким 
редом;

7. по налогу Поглавника Хрватске Државе а за своје особите и 
дугогодишње усташке заслуге промакнут je у чин мајора заклети ус- 
ташки капетан Андролић Владислав, те имаде у томе својству пре- 
узети инспекторат над свим оружаним складиштима.

Надаље се помичу по налогу Поглавника Хрватске Државе:
8. у чин Пуковника збора јавне сигурности и реда капетан Звон

ко Ковачевић, ради свсјих особигих усташких заслуга;
9. за своје особите усташке заслуге у чин пуковника збора јавне 

сигурности и реда најора оружничгва Владислав Недовед;
10. за особите заслуге на бојном пољу у идеологији усташке 

Хрватске у чин погпуковника мајора Ивана Чанић, који je спасио у 
најгежим приликама. за  Хрватску војску топничке ј единице од осо
бите Бриједностн уз придржај одликовања Усташким редом;

11. за особите заслуге на поьу у идеологији Усташке Хрватске 
промиче се у чин погпуковника капетан Иван Шојат;
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12. за особите усташке заслуге у чин мајора пјешачтва, заелети 
усташа Иван Гргић и именује се особним почечником заповједника 
цјелокупне оружане силе Хрватске;

13. за неизмјерне заслуге скопчане највећим животним погибе- 
.ъима кроз пуних 20 година, именује се пуковнюком у главном сгожеру 
Хрватске војске мајор Адолф Сабљак, уз придржај долнчног од- 
ликовања;

14. из истих разлога а за своје дугогодиииье вјерне и успјегине 
службе именује се потпуковником у главном сгожеру капетан Дугиан 
Крал>;

15. за ријетке усташке заслуге на пољу усташког саобраћаја 
именован je данашњи опуномоћеник за жељезнички caoöpahaj Иван 
Марковић у чин сатника техничких трупа;

16. за изванредне заслуге учигьене Хрвагској војсци у најкри- 
тичнијем часу преузима се у главнн сгожер Хрватске војске генерал- 
штабни пуковник Фрањо Никол nïi уз придржај доличног одлико- 
вања и ставља се на расположена заповједннка цјелокупне копнене 
војне снаге Хрватске;

17. за своје заслуге у Хрватском народном покрету нменује се 
Генералом у административном главном стожеру пуковннк Интен
дант Вилко Бегић.

За  Дом спремни!

Замјеиик Поглавара 
Хрватске Државе н 

заповједник цјелокупне оружане силе 
Хрватске државе:

Славко Кватерник, в.р.

* Аирилски раш 1941, кн>. 2. док. стр. 548.

3.
ТЕЛЕГРАМ МАРШАЛА СЛАВКА КВАТЕРНИКА 

ОД 10. АПРИЛА 1941. АДОЛФУ ХИТЛЕРУ*

Телеграм маршала Кватерника Фиреру од 10. априла 1941.

Фиреру!

Док je Србија трпијела поразне ударце од стране њемачких ору- 
жаних снага, хрватски народ, којисе кроз вјекове борио за своју слободу, 
као човјек узвишено, за своју судбину и свој живот, који je могућ и ври- 
један живљења сам на страни њемачког народа, треба само да се развија.
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У четвртак. 10. априла 1941. преузео сам на легален начин из ру
ку бившег предјседника југословенске владе, Др Влатка М ачека. све 
пуномоћи командовања. У складу с вољом хрватског народа прокла- 
мовао сам Независну Државу Хрватску. Сви органи извршне власти 
су под мојом командом. Управа ради даље мирно. Мир и ред у земљи 
су обезбијеђени. Са командом њемачких оружаних снага успостав- 
љен je најтешњи споразум за сарадњу и за све неопходне мјере.

У часу ослобођења, за које смо се ми Хрвати тако тешко бори- 
ли и теш ко патили, у нашу радост мјеша се кличање доласку Ваших 
величанствених оружаних снага. Захваљујем Вам у име хрватског на
рода за заштиту, коју њемачка војска пружа хрватском националном 
устанку и молим за признаванье наше Независне Државе Хрватске од 
стране Великог Њ емачког Рајха.

Живео Фирер немачког народа.

Славко Кватерник

* Препис са њемачког језика у Архиву Војноисторијског института (даље АВИИ), 
фонд НДХ к-233, per. бр. 11/7-1

4.
ТЕЛЕГРАМ АДОЛФА ХИГЛЕРА ОД 15. АПРИЛА 1941. 

ДР АНТИ ПАВЕЛИЋ.У, КОЈИМ ПРИЗНАЈЕ 
НДХ ОД СТРАНЕ НЕМАЧКОГ PAJXA*

Др Анти Павел ићу

Захваљујем Вам за Ваш телеграм и за телеграм генерала Ква- 
терннка којим ме саобразно вогън хрватског народа упознајете с про- 
кламованьем Независне Државе Хрватске и којим молите признава- 
н>е независне Хрватске од стране Немачког Рајха.

За мене je сасвим особита радост и задовољство да Вам у овом 
часу, у коме хрвагскн народ победоносним наступним м артом  једини- 
цасила Осовине опет налази своју дуго жељену слободу, могу изрећи 
признаке Независне Државе Хрватске од стране Немачког Рајха. Не- 
мачку владу he веселити да се о границама нове државе споразуме с 
националном хрватском владом у е л ободној размени мишљења. Moje 
најболе жеље ynyhyjeM Вама и будућности хрватског народа.

Берлин, 15. 4. 1941. Адолф Хитлер

*  Препис у АВИИ, ф. НД)С,к. 233, per. 6р. 13/7-1.

150

http://www.balkaninstitut.com



5.
КОНЦЕПТ ТЕЛЕГРАМА ДР АНТЕ ПАБЕЛИЋА ОД 

15. АПРИЛА 1941. ФИРЕРУ, КОЈИМ ПОТБРЂУЈЕ П РШ ЕИ  
ТЕЛЕГРАМА О ПРИЗНАВАЊУ НДХ*

Фиреру

Дубоко дирнут потврђујем Вам пријем гелеграма којим сте ми 
изразили признавање Независне Државе Хрвагске од стране НЬема- 
чког Рајха.

У име цијелог хрватског народа, а нарочито у своје согаствено 
име захваљујем Вам, Фиреру, за велико повјерење које сте указали 
хрватском народу и мени с молбом да примите увјеравање да ћемо у 
читавој будућности показати да смо достојни тог повјерења.

Увјерени смо и у најдубљу захвалност и дивљење за побједоно- 
сне јединице Сила осовине.

Љубав и дивљење хрватског народа за Фирера Великог НЬема- 
чког Рајха су безгранични.

Загреб. 15. IV 1941 Др Анте Павелић

* Концепт телеграма у рукопису на шемачком језику налази се у АВИИ, ф. НДХ, к. 
233, per. бр. 12/7-1.

6.
ОДРЕДБА О ИМЕНОВАЊУ ПРВЕ ХРВАТСКЕ 

ДРЖАВНЕ ВЛАДЕ ОД 16. АПРИЛА 1941*

Ja поглавник Независне државе Хрватске именујем Прву Хр- 
ватску Државну Владу.

1. Предсједништво Владе и вањске послове преузимам сам 
особно.

2. Подпредсједником Владе именујем дра Османа Куленовића 
из Бихаћа.

3. Заповједником војске и уједно Министром Хрватског Домо- 
бранства, састојаће се од копнене, зрачне и поморске војске, те ору- 
жништва и дјелокупног промета именујем војсковођу Славка Ква- 
терника из Загреба. Подједно у сваком случају, у којему бих био спр- 
ијечен вршити дужности Поглавника именујем га својим замјеником.

4. Министром правосуђа именујем дра Мирка Пука из Глине.
5. Министром унутарњих послова именујем дра Андрија Арту- 

ковића из Љубушкога.
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6. Министром здравства именујем дра Ивана Петрића из Шол- 
те.

7. Министром народног господарства именујем дра Ловру Су- 
шића из Мркопоља.

S. Министром богоштовльа и наставе именујем дра Милу Будака 
из Св. Рока.

9. Министром шума и руда именујем Инг. Ивицу Фрковића из 
Личког Новог.

10. Министром удружбе именујем дра Јозу Думанџића из К ло
бука.

И . Предсједником законодавног повјереништва именујем дра 
Милована Жанића из Сења.

Поглавник 
Државе Хрватске 

Др. Анте ПавелиН, в.р.

* Проглашено у броју 4. Иародних новина од 17. травња 1941; Зборник ЗиН. НДХ.

7.
НАРЕДБА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

ОД 25. АПРИЛА 1941. ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНСКЕ ОДРЕДБЕ 
О ЗАБРАНИ ЋИРИЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НДХ*

ПРОВЕДБЕНА НАРЕДБА
мннисгарства унутарњих послов a законској одредби о забрани ћирилице

§1
Забрањена je свака упорабаћирилице на цијелом подручју Не- 

зависне Државе Хрватске. То се нарочито односи на цијело послова- 
ње свих државних и самоуправнихтијела, на уреде јавног поретка, на 
грговачке и њима сличне књнге и дописивање и на све јавне написе.

Према томе наређујем:
да се на цнјелом подручју Независне Државе Хрватске одмах 

обусгави свака упораба ћирилице у јавном и приватном животу свако 
штампање ма какових књигаЕирилицом je забрањено.

Сви јавни написи писани Еирнлицом имају се неодвлачно, a нај- 
касније у року од три дана с к и н у т
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§2.
Прекршитељи ове наредбе казнит ће се по управним областнма 

новчано до 10.000 динара и затвором до мјесед дана.

У Загребу 25. травња 1941 

Број 34-z. п-1941

Министар унутарњик 
послова

Др Андрија АртуковиЬ, в.р.

* Народне новине. 25. IV 1941.

8.
ЗАКОНСКА ОДРЕДБА ПОГЛАВНИКА ОД 30. АПРИЛА 1941.

О РАСНОЈ ПРИПАДНОСТИ Ж ИГЕЉ А НДХ*
*

На приједлог министра унутарших послова прописујем и про- 
глашујем

ЗАКОНСКУ ОДРЕДБУ 
о расној припадности

Точка 1.
Аријског поријетла je особа, која потјече од предака, којн су 

припадници еуропске расне заједнице или који потјечу од потомакате 
заједнице изван Еуропе.

У колико за становите службе непостоје друге одредбе, аријско 
ce поријетло доказује креним (родним) и вјенчаним листом предака 
првог и другог кољена (родитеља те дједова и бака). Код припадника 
исламске вјерске заједнице, који не могу придонјети наведене испра- 
ве, потребно je писмено посвједочење двојице вјеродостојних свједо- 
ка, који су познавали њихове предке, да међу њнма нема особа неа- 
ријског поријетла.

У двојбеним случајевима доноси одлуку министарство унутар- 
њих послова на приједлог раснополитичког повјеренства.

Точка 2.
Особе, које поред аријских предака имају једног предка другог 

кољена Жидова или другог еуропског неаријца по раси изједначују се 
обзиром на стицање држављанства с особама аријског поријетла.

Особе са два предка другог кољена Жидова по раси такођер мо
гу бита обзиром на држављанство изједначене с особама аријског по- 
ријекла, у колико то у точки 3. није другачије одређено.

153

http://www.balkaninstitut.com



Точка 3.
Као Жидови у смислу ове законске одредбе вриједе:
1. Особе, које потјечу барем од троје предака другог кољена 

(дедовй и бака), који су Жидови по раси. Дједови и баке вриједе као 
Жидови, ако су мојсијеве вјере или су се у тој вјери родили.

2. Особе, које имају два предка другог кољена, који су Жидови 
по раси, то у овим случајевима:

а) ако су биле 10. травња 1941. припадници мојсијеве вјере или 
ако су касније на ту вјеру прешли;

б) ако имају брачног друга, који вриједе као Жидов у смислу 1.;
ц) Ако су послије ступагьа на снагу ове законске одредбе скло-

пили брак с особом, која им a двоје или више предака другог кољена 
Жидова по раси, и потомци из таквог брака;

д) ако су незаконита дјеца са Жидовом у смислу 1., а роде се по- 
слије 31. сијечња 1942.;

3. Особе, рођене изван гериторија Независне Државе Хрватске 
од родитеља, који не потјечу из Независне Државе Хрватске ако су 
биле 10. травња 1941. мојсијеве вјере или имају најмање двоје предака 
другог кољена Жидова по раси, или вриједе као Жидови у смислу 
Закона земље, из које потјечу.

4. Особе, које су послије ступања на снагу ове законске одредбе 
склопиле обилажењем законске одредбе о заштити аријске крви 
брак, који je забрањен и њихови потомци.

5. Особе, која су незаконита дјеца Жидовки у смислу 1.

Точка 4.
Као Циганин у смислу ове законске одредбе вриједи особа, која 

потјече од двају или више предака другога кољена, који су Цигани по 
раси.

Точка 5.
Код министарства унугарњих послова оснива се расно поли- 

гичко повјеренство, које донаша мнијења и приједлоге у свим двојбе- 
ним случајевима расне припадности.

Коначно рјешење у двојбеним случајевима расне припадности 
донаша министарство унутарњих послова.

Прописе о устројству ицјелокругу рада тога повјеренства изда- 
ги fie министарство унутарњих послова посебном наредбом.

Точка 6.
Особама, које су се прије 10. травња 1941. исказале заслужним 

за Х/рватски народ, напосе за његово ослобођење, као и њиховим бра
тним друговима, с којима су склопиле брак ступања на снагу ове за- 
сонске одредбе и потомцима из таквог брака, у колико би се на те 
особе могла односити ова наредба, може поглавар државе изван про
виса ове наредбе признати сва права, која припадају особама аријског 
поријетла.

164

http://www.balkaninstitut.com



Точка 7.
Проведба ове наредбе поВјерава се министру унутариич по-

слова.

Точка 8.
Ова законска одредба ступа на снагу даном проглашења у Иа- 

родним новинама.

У Загребу 30. травња 1941. Поглавник
Број: XLV-68 3. п. 41. Др Анте ПавелиН, в.р.

Предсј е дник законодавног 
повјереннштва при Поглавнику 

Др Милован Жаник, в.р.

* Народне новине, 23. V до 5. V 1941; Вид. и зборник докумената Злочини на руго- 
словенским просторима у  lu  И свијетскомрату (даље: Злочини), ВЈЈ, Београд 1993, 
стр. 23-25.

9.
ЗАКОНСКА ОДРЕДБА ПОГЛАВНИКА ОД 30. АПРИЛА 1941.

О ЗАШТИТИ АРИЈЕВСКЕ КРВИ И ЧАСТИ ХРВАТСКОГ НАРОДА*

На приједлог министра унутарњих послова прописујем и про- 
глашујем

ЗАКОНСКУ ОДРЕДБУ
о заштити аријске крви и части Хрватског народа 

Точка 1.
Брак Жидова и иних особа, које нису аријског подријетла с осо- 

бама аријског подријетла, je забрањен. Исто тако je забрањеи брак 
особе, која поред аријских предака има једног предка другог кољена 
по раси Жидова или другог еуропског неаријца с особом, која je по 
раси једнаког поријетла.

Koje особе вриједе као Жидова или неаријци одређује законска 
одредба о расној припадности.

Точка 2.
Посебна дозвола за склапање брака потребна je у сљедећим 

случајевима:
1. за брак особе са два предка другог кољена Жидова по раси са 

особом, која имаде једног предка другог кол>ена еуропског неаријца 
по раси, или с особом, која je аријског поријетла;
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2. за брак особе, која имаде међу предцима припаднике других 
нееуропских раса с особом исто таквог поријетла, или с особом, која 
имаде једног или два предка другог кољена Жидова по раси или једног 
предка другог колена Циганина по раси, или с особом аријског пори- 
јетла;

3. за брак између држављана и државних припадника, уколико 
нису по точки 1. забрањени.

Дозволу за такав брак издаје министарство унутарњих послова 
по саслужању раснополитичкогповјеренства.

Точка 3.
Изванбрачно сполно опћење Жидова или ине особе, која није 

аријевске крви, са женском особом аријског поријетла je забрањено.
Мушка неаријска особа, која се огријеши против ове забране 

почнња злочин оскврнућа расе, те се кажњава са затвором или тамни- 
цом. У нарочито тешким случајевима, напосе ако се ради о силовању 
невине дјевојке, може се изрећи смртна казна.

Точка 4.
Жидови или ине особе, које нису аријског поријетла, не смију 

заиослити у кућанству женске особе аријског поријетла испод 45 
година старости.

Точка 5.
Неаријцимаидржавним припадницимаje забрањено извјешање 

хрватске државне и народне заставе и истицање хрватских народних 
боја и эмблема.

Све промјене жидовских презимена које су извршене послије 1. 
просинца 1918. стављају се изван кријепости, те се имају замјенити са 
првотним презименима.

Тко je Жидов одређује законска одредба о расној припадности.

Точка 6.
Министар за укутарње поел ове издати he наредбе о проведби 

ове законске одредбе.

Точка 7.
О ва законска одредба ступа на снагу даном проглашења у Нар

одном новинама.

Загреб, 30. травн>а 1941. Поглавник
Др Анте Павелић, в.р.

Број: XLIV-67-Z. П.-1941 Предсједник законодавног
повјереништва при Поглавнику 

Др Милован Жанић, в.р.

* Народне новине,23 .1"V до5. V 1941.
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10.
ЗАКОНСКА ОДРЕДБА ПОГЛАВНИКА ОД 3. NAJA 1941.0  

ПРЕЛАСКУ ИЗ ЈЕДНЕ BJEPE У ДРУГУ*

На приједлог министра богоштсвља и наставе прописујем и 
проглашујем

ЗАКОНСКУ ОДРЕДБУ 
о прелазу с једне вјере на другу

§ • 1 .

До доношења закона о вјероисповједшш односима укидају се 
сви досадашњи законски прописи о начину прелаза с једне вјере на 
другу. З а  ваљаност прелаза потребно je, да странка која мијењавјеру 
поднесе писмену пријаву управној власти прве молбе (которској об
ласти односно градском поглаварству) о својој одлуци и да добије по- 
тврду о тој својој пријави, те да се испуне вјерски прописи оне при- 
знате вјероисповјести, на коју странка прелази.

§• 2.

Ова законска одредба ступа на снагу даном проглашења у На- 
родним новинама. Тим даном престају вриједети сви законскн и на- 
редбени прописи, који су с овом законском одредбом у противуречју.

Проведба ове законске одредбе повјерава се министру богош- 
товља и наставе.

У Загребу дне 3. свибња 1941. Поглавник
Број: LV/87-Z.n.l941. Др Анте Паве/iuh, в.р.

Министар за богоштовље и наставу 
Др Миле Будак, в.р.

* Народне новине, 5. свибаж 1941.
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и.
ОДРЕДБА МИНИСТРА ПРАВ ОСУ Ђ А ОД 8. MAJA 1941. 
О ПОСТАВЈЂЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ НАРОДНОГ СУДА 

СА СЕДИШГЕМ У БАЊ А ЛУЦИ*

ОДРЕДБА
о постављању изванредног народног суда са сједиштем 

у Бањој Луци

На темељу законске одредбе за обрану народа и државе од 17. 
травња 1941. постављам изванредни суд са сједиштем у Бањој Луци.

Предсједником тога суда именујем Др Оскара Вилфана, одвјет- 
ника из Бања Луке, а као његова замјеника Махмута Диздаревића, 
суда судбеног стола у Бањој Луци, те за чланове тога суда Бећирбега 
Куленовића, подпуковника из Бање Луке, и Николу Чондића, грађев- 
ног подузетника из Бање Луке, а иьиховим замјеницима Ахмета Бе- 
глеровића и Ивицу СумајсторчиБа, месарске обртнике из Бање Луке.

Н ека се ова одредба изврши.

Број Пре 15-1941. Министар правосуђа
Загреб, 8. свибња 1941. Др Мирко Пук, в.р.

* Наролне новине, 8. V 194-1; зборник докумената Злочини... стр. 28-29.

12.
ПРЕДСТАВКА МУСЛИМАНА ИЗ HÖBE ВАРОШИ ОД 10. MAJA 

1941. ПОВЈЕРЕНИКУ ЗА  БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ У САРАЈЕВУ 
ЗА ПРИПАЈАЊ Е САНЏАКА НЕЗАВИСНОЈ ДРЖАВИ 

ХРВАГСКОЈ*

Госп. ПОВЈЕРЕНИКУ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ 
професору Хакији Хаџићу

САРАЈЕВО

Ми, доље потписани муслииани из Нове Вароши-Санџака изра- 
жавамо Вам и овом приликом своју оданост и приврженост на путу, 
којим водите тако мудро, несебично и корисно за ствар Босне и Хер- 
цеговине у Независној ДржавнХрватској, па желимо да истакнемо да 
су животни интереса Санцака потпуно подударни са животним инте-
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ресима Босне и Херцеговине, да  су наше жеље, мне л и наши иугеви 
без икакве резерве упућени у шехер Сарајево, каопиемонт наше c ra 
pe славе и нашег будућег заједничког и нераздјељивог живога у  сло- 
бодној и независној Држави Хрвагској.

Ради тога сматрамо неопходним изнијети Вам наш нада све ге- 
шки положај у Санџаку, a спедијално Нове Варошн, која je насељена 
70% муслиманима a чија je околина насељена православним жигељ- 
ством, па изражавајући своју бојазност, да ми муслимани по онаквим 
чиновничким апаратом, наслнје^еним од бивше Југославије небијош 
опетовно трпјели, ми Вам преко наших испослатих делагата предла- 
жемо листу лида која би била најпогоднија да преузму истакнута wje- 
ста, да би ред и поредак био зајамчен и да би муслимани, у данашн>им 
приликама, док још неодговорни четници и други разни непежеллш 
елементи обилазе наше крајеве и ж еле да изазову своје истовјернике 
на обрачун са нама муслиманима били обезбијеђени.

Да би ти наши истакнута и нсиробани прваци били на виенни и 
власт вршили на начин који најбоље одговара нашим животним инге- 
ресима загарантовали нам таквим радом Слободан развој на своме ог- 
њишту молимо да нам изволите. Господине Повјерениче, издаги де
крет о њиховом наименовању.

За  предложене личности јамчнмо да he својим радом загаранго- 
вати поштовање највиших интереса у нашем дијелу слободне и веза- 
висне државе Хрватске што he одговарати и интересима нас муелнма- 
на у Новој Вароши.

Ови, по Вашем декрету посгављени повјереници и носиоцн Ва
ше воље били би идеална спона између Њ емачких војних власти и на
ших Хрватских оружника, којих нмаде 100 у Новој Вароши.

Предлажемо:

За  политичког повјереника: Мустафу ШеЬерагиЬа, трговца из Нове 
Вароши
За његова замјеника: Ибрахима Бајровића, трговца из Нове Вароши 
За котарског претстојника: Османа Хаџића, бившег градског погла- 
вара
За ньегова замјеника: Бећирагић Ћамила, пол. чиновника трговца из 
Нове Вароши
За градоначелника: Салка Шећерагића, трговца из Нове Вароши 
За његова замјеника: Назифа Крџовића, месара из Нове Вароши
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Предлагали горње листе:

Алија Алибеговић, трговац 

Мошо Далмагић, трговац 

БеБщэ Туркмановић, трговац 

Ибро (Грцовић), радник 

Назиф Зајмовић, посједник 

Осман Бећирагић, посједник 

Шабан ДалмагиЬ, чиновник 

Алија (Ноговић), радник 

Јусуф Хоџић, кафеџија 

Ћамил СалибеговиЬ, брицо

Хасо Хаџимуртезић, посједник 

Ћамил Бегић, посједник 

Касум Хаџић.пекар 

Рецеп Хаџимуртезић, кројач 

Ибро Мусић, ковач 

БеЬир МујагиК, радник 

Шабанија Хацибеговић, кафеџија 

Хафиз Хајдар СалихбеговиК, мујезим 

Дедо Бећирагић, посједник 

Авдо Хаџић, шофер 

Н аилТвртковиК,трговац 

(Салих) Хаџимуртезић, мудерис

Иова Барош 10. свибна 1941.

Хасо Јахибеговић. посједник

Алија Далмагић, посједник

Мујо Ноговић, зидар

Садик Хоџић, студент филозофије

Мурат Зајмовић, посредник

Мехмед Бећирагић, тишлер

Адем Туркмановић, трговац

Хајро Хоџић, чиновник

Сулејман Бегић, посједник

Хафиз Мустафа Ибишбеговић, џемат. 
имам

Шаким Шећерагић, посједник 

Авдо Хаџимуртезић, кафеџија 

Сулејман Хаџић, бријач 

Амир Мусић, ковач 

Јусуф Козичић, радник 

Халил Кратовац, радник 

(Ханофија) Туркмановић, радник 

Сеид Мусић, ковач 

Гахир Хаџиибрахимовић, посједник 

Мухарем Бећирагић, дипл. правник 

Нијаз Шећерагић, свршени правник 

Ибро Бајровић, трговац

* АБИИ, ф. НДХ, к. 171-1, per. бр. 43/1 ;Зборник докумената Злочини... стр. 36-41.
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13.
ЗАПИСНИК ОД И. MAJA 1941. СА ПОЛАГАЊА 

ЗАКЛЕТВЕ ВЈЕРНОСТИ НЕЗАВИСНОЈ Д РЖ AB И ХРВАТСКО J  ОД 
СТРАНЕ ПРЕДСТАВНИКА МУС Л ИМ АН А У ОЏАКУ*

ЗАПИСНИК

састављен дне 11. свибња 1941. у уреду ОпБииског поглаварства у 
Оџаку.

ПРЕДМЕТ

je полагање присеге према прописима Закона о полагању грисеге 
вјерности Држави Хрватској од стране изабраног одбора предсгав- 
ника Муслимана у Оцаку.
На присегу обвезани су: 1. Хафиз Ариф Џанановић, 2. Ферхатбег 
Капетановић, 3. Реџо Салкановић, 4. Хасан Ахмеговић, 5. X. Хасан 
Пирагић, 6. Хилмо Карић, 7. Асиф Јупић, 8. Ахмед Машић, 9. Мујо 
Хоџић-Мехић и 10. Сејфудин Маглајић.

ПРИСУТНИ

Од стране Усташких власти: г. Др Зденко Одић, повјереник Државних 
Усташких Власти,
Свједоци полагања присеге; г.г. Павле, Живко и Матија Радић из 
Оџака,
Перовођа: Есад Алибеговић, опћински биљежник, те напријед на- 
ведених 10 чланова поменутог одбора.
На присегу обвезани напријед наведених десет чланова одбора пред- 
ставника Муслимана вароши Оџак. полажу слиједећу

ПРИСЕГУ

Присижем Богу Свемогућему и дајем своју часну ријеч, да ћу 
Независној Држави Хрватској и Поглавнику као представнику њеног 
суверенитета вјеран бити, да ћу њене уставне одредбе и законе пош- 
тивати и њих се придржавати, да ћу интересе Независне Државе Хр- 
ватске и народа Хрватскога увијек пред очима имати и пожртвовано 
промицати, да ћу налоге претпоставл»ених савјесно извршити. Тако 
ми Б ог помогао.

Хафиз Ариф Џанановић 
Капетановић Ферхатбег 
Салкановић Реџо 
Хасан Ахметовић 
Пирагић Хасан

Карић Хилмо 
Асиф Јупић 
Машић Ахмед 
Хоџић Мехић Мујо 
Сејфудин Маглајић
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Потврђујем, да су напријед наведених десет чланова одбора, 
које лично познајем и то г. Ариф Хафиз Џанановић предамном, а 
остали пред њим као цематским имамом, данас положили горњу 
присегу.

Џематски имам Повјереник Државних
Хафиз Ариф Џанановик Усташких Власти

Одић Зденко

Заключено и потписано:
Перовођа Свједоци

Есад Алибеговић Павле Живко
Матија Радик

* АВИИ, ф. НДХ, к. 114Б, per. бр. 6/1-1.

14.
НАРЕЂЕЊ Е ИЗАСЛАНИКА ВЛАДЕ НДХ У САРАЈЕВУ 

ОД 13. MAJA 1941. ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ РИЈЕШЕЊА 
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА О ОТПУШТАЊУ 

ИЗ СЛУЖБЕ СВИХ СРБА И ЦРНОГОРАЦА*

ИЗАСЛАНИК ВЛАДЕ СЛОБОДНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ 
ПРЕДСТОЈНИК

ЗА ЗБОР ЈАВНОГ РЕДА И СИГУРНОСТИ 
През. број: 211/41 

13. свибња 1941. год.
Сарајево

ГОСПОДИ
ПРОФЕСОРУ ХАКИЈИ ХАЏИЋУ 

И
ДОН БОЖИДАРУ БРАЛУ 
Повјереницима Поглавника

САРАЈЕВО

Према рјешењу Министарства Унутрашњих послова Независне 
Државе Хрватске Бр. 2203 Пр. М.У.П. 1941 од 10. свибња треба отпу
стите из службе све Србијанце и Црногорце, а од осталих Срба оне 
који су се истидали протухрватским радом.

ДостављајуБи Вам ово до знања молим Вас. да би изволили схо
дно расположите према свим подређеним уредима, да се точно и брзо 
изврши предња одредба.

Ради поднашаньа извјешгаја Министарству молим Вас да тра- 
жите од појединих извјештај који су чиновници и намјештеници Срби- 
јанди отпуштени, a који Срби задржани у служби.
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Навести поред имена и презимена својство у којем je служио.
И они Срби који су задржани у служби не смију да буду на воде- 

ћим положајима и треба тачно и конкретно навести разлоте пот- 
крепљене са доказима, да су достојни и потребна да буду задржани у 
служби.

З а  Дом спремни!

Изасланик владе слободне државе Хрватске, 
предстојник за збор јавног реда и сигурнссти 

(потпис нечигак)

* АВИИ, ф. НДХ, к. 171 A, per. бр. 2/1.

15.
САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА БОГОШГОВЉА И НАСТАВЕОД 

16. MAJA 1941. ПРОСВЈЕТНОМ ОДЈЕЛУ ПОВЈЕРЕНИШГВА ЗА 
БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ - CAPAJEBO, ЗА  ОТПУШТАЊЕ ИЗ 

СЛУЖБЕ НАСТАВНИКА JEBPEJA И СРБА САТЕРИТОРИЈЕ НДХ*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
МИНИСТАРСТВО БОГОШТОВЉА И НАСТАВЕ 

Број. Пов. 57-1941.

Предмет: Отпуштање наставника

ПОВЈЕРЕНИШТВО ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ 
Просвјетном оцјелу

CAPAJEBO

У вези тамошњег упита од 7. свибња 1941. број 52, а да би се то 
повјереништво знало равнати, саопћује Вам се слиједеће:

За подручје бивше бановине Хрватске, на којем je ово мини- 
старство већ приступило отпуштању наставника, који нису родом из 
Независне Државе Хрватске и Жидова, одлучено je:

1. да се наставници Жидови испод 10 година службе отпусте
2. да се наставници Жидови изнад 10 година службе умирове, и
3. да се Србијанци и Војвођани Срби отпусте.
За наставнике Словенце и Црногорце нису још извршене ни- 

какве промјене, осим, гдје се ради о истакнутим непријатељима хр- 
ватског народа.

С обзиром на вашу напомену, да би услијед редукције настав
ника трпјела школска обука, јер би многе школе остале без довољног 
броја наставника, треба нагласити, да се у средњим школама обука и 
онако не врши, нити he се вршити до мјесеца рујна ове године. Код 
овог министерства налази се, међутим, знатан број досад неријеше-
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них молба дипломираних филозофа, који моле намјештење. Овај ће 
се број још и повећати новим молитељима, који he своје молбе подни- 
јети до пометка идуће школске године, па има наде, да ће ce потре- 
бама наших школа моћи углавном удовољити са наставницима из 
Независне Државе Хрватске.

У Загребу, дне 16. свибња 1941. Државни тајник
код министарства богоштовља 

и наставе:
/потпис нечитак/

* АВИИ, ф. НДХ, к. 87А, per. бр. 1/7-1.

16.
ОДРЕДБА МИНИСТРА ПРАВОСУЂА ОД 21. МАЈА 1941.

О ПРОГЛАШЕЊУ ПРИЈЕКОГ СУДА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
СУДБЕНОГ СТОЛА У САРАЈЕВУ*

( 168)

ПРОГЛАШЕЬЬЕ ПРИЈЕКОГ СУДА 
за подручје судбеног стола у Сарајеву

На темељу том. I. законске одредбе о пријеким судовима од 17. 
свнбња 1941. године (Народне новине од 20. свибња 1941. бр. 32. про- 
глашујем пријекн суд за подручје судбеног стола у Сарајеву.

Овај пријеки суд he пословати код судбеног стола у Сарајеву.
Суде за пријеки суд има одредити предсједник, односно замје- 

ник предсједника судбеног стола у Сарајеву и то тако, да два суда буду 
чланови судбеног стола у Сарајеву, a трећи судац има бита из редова 
усгаша.

Пријеки суд код судбенога стола у Сарајеву надлежан je, да суди 
сва кажњива дијела наведена у точ. II. у вези с точ. X. законске одре
дбе о пријеким судовима, a која су учињена у времену од дана 6. трав- 
н>а 1941. па до дана, док не буде овај пријеки суд укинут.

Пријеки суд се има свестрано огласити на цијелом подручју суд
бенога стола у Сарајеву.

У Загребу 21. свибн>а 1941. Министар правосуђа
Број 228-Z. п. - 1941. Др Мир ко П ук , в.р.

* Лародне новине, 21. V 1941.
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17.
ИЗВЈЕШТАЈ КРИЛНОГ ЗАПОВЈЕДНИШТВА ЗА САНЏАК 

ОД 22. MAJA 1941. ДА СУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ НОВОГ ПАЗАРА И 
СЈЕНИЦЕ ТРАЖИЛЕ ПРИПАЈАЊЕ ОВИХ ДИЈЕЛОВА НДХ*

КРИЛНО ЗАПОВЈЕДНИШТВО 
ЗА САНЏАК 

Број службено2. V 1941. г. 
ПРИЈЕПОЉЕ

ЗАПОВЈЕДНИКУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНИЈЕ

САРАЈЕВО

Извјештавам да су многе делегације из Новог Пазара и Сјенице 
поново отишле у Сарајево и Загреб да траже припојење и ових Б е 
лова Независној Држави ХрватскоЈ.

У Сјеници нема уопште никакве окупаторске војске а у Новом 
Пазару су Њемци.

Припојење ова два котара Албанији траже само неколико људи 
Арнаута досељеника цио народ јесте уз нас.

У Новој Вароши и том котару јесте поставлено хрватско ору- 
жништво али до данЈЗ ј«ш није поставлен наш котарски предстојник 
као ни наш предсједник општине. Њ емачка војска која je била пову- 
чена je из Нове Вароши а друга није била дошла, те би добро било да 
се ту пошаље један вод хрватских војника и то овај вод који се налази 
у Увцу и Прибоју. Депешу по овоме сам послао јучер Дивизији итој 
пуковнији. Молим да се ово брзо ријеши.

За Дом спремни!
Заповједник ппуковник 
Стј[епан] Јаковљевић

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143, per. бр. 5/1-6.
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18.
ИЗВЈЕШТАЈ ЗАПОВЈЕДНИШТВА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 22. МАЈА 1941. О СИТУАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ НДХ СА 
ПОДАЦИМА О ЗЛОЧИНИМА УСТАША И НИЈЕМАЦА 

КОД САНСКОГ МОСТА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
Заповједништво копнене војске 

Војни уред В.Т.В. Број 21 
У Загребу 22. свибна 1941. г.

Предмет: извјештај по заповједи 
бр. 527/41

ГЛАВНОМ СТОЖЕРУ ВОЈСКОВОЂЕ 
/за II уред/

Савезно заповједи бр. 527 од 19. свибња 1941, поднаша ce извје- 
штај за протеклих 10 дана, слиједећег садржаја:

1/а -  Новообразоване су слиједеће јединице:
-  6. походни батаљун у Загребу,
-  7. походни батаљун у Вараждину и
-  10. походни батаљун ca 2. и 3. сатнијом у Пожеги, а осталим 

дијеловима у Винковцима.
Сваки од ових батаљуна састоји се из: стожера, 4 сатније од 

којих je 4. сатнија стројопушчана и Догласног вода.
Бројчано стање свакога батаљуна износи: 25 часника, 70 подча- 

сника,763 момака и 61 коња.
Наоружање свакога батаљуна износи: 690 пушака, 12 пушкоми- 

траљеза, 4 стројне пушке, 54 самокреса, 15 кола и 4 пољске кухиње. 
б -  У току су образовала слиједеће јединице:
-  стожер Јадранског дивизијског подручја у формирању при- 

времено у Сарајеву,
-  8. походни багаљун Карловцу,
-  9. походни батаљун у Оточцу,
-  И. походни батаљун у Госпићу,
-  12. походни батаљун у Сарајеву,
-  13. походни батальун у Тузли, и
-  14. походни батаљун у Травнику.
Састав батаљуна: 8., 9. и 11. je исти као батаљун под II, док je 

састав осталих батал>уна слиједећи: стожер и 3 сатније.
У току су образовања слиједећа попунидбена заповједништва: 

Мостарско, Требињско, Сињско и Книнско.
21 У сврху посједања Јадранског дивизијског подручја извршени 

су покрети слиједећих јединица:
-  ć. походног батаљуна из Загреба у Сарајево,
- 7 .  походног батаљуна из Вараждина у Сарајево, и
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-  10. походног батаљуна из Винковаца, a дијелом из Пожете у 
Сарајево.

3/ Расположена народа je слиједеће:
а -  Хрватски дио je добро расположен.
б -  Српски-православни дио се притајио, те злурадо очекује 

неко побољшање садашњег положаја, помоћу утицаја Италије.
ц -  Жидови-масони и комунисти издали су летак пун погрда на 

Поглавника и Независну Државу Хрватску, као и на наше савезннке. 
Прозире ce акција за ускрс Југославије.

Чврсто и сигурно поступање власти, озбиљан и оштар наступ 
Усташа, расформирање и разоружайте Сельачке зашлите, чишћење 
усташких редова од разних типова, па и видљиви јачи запт код Уста
ша, добро уличу на опћу сигурност и расположење народа.

Требало би п об олтали  исхрану народа у пасивним крајевима.
4/ Челничка акција и резултат:
- У  ноћи 11/12. свибњ ајејављ енозам ањ е трупе четника из Ого- 

чца -  за њима су упућене одмах мање опходње у потј еру.
-  10/11. свибња у Хрв. Благају стрељани су ухваћени чегннци и 

побуњеници.
-  13/1.4. свибња у предјелу Глинског котара /села Бркчевина и 

Жалај, опћина Станковић/ и села Покупско котар Еисаровина, a гдје 
су се појавили четници, њемачка војска врши чишћење.

5/ Акција наших снага и резултат:
-  За  чишћење Глинског трокута биле су у припреми наше саг- 

није из Карловца и Сиска, но употребљене су само чете из Сиска. Ре
зултат овога био je негативан, прикуплено je само нешто ратног ма
териала и оружја. Само чишћење завршиле су њемачке јединице.

-  Код Санског Моста Нијемци су стрељали 45 Срба. -  Усташе су 
код Санског Моста имале 2 рањена, a устријелили 3 четника.

6/ Односи са Њемачким и Италијанским трупама:
-  Са Нијемцима врло добри, има усамљених случајева реквири- 

ран»а аутомобила и коња.
-  Са Италијанима до 19. свибња нису били најбољи. Било je  мно

го притужби о насилном одузимању ствари, реквирирању хране, разо- 
ружавању нашег оружништва, пљенидби оружја и војничке опреме, 
заробљавању наших војника, присиљавању на присегу Краљу Игалије 
ит.д.

Очекује се побољшање тих односа послије заповиједи Дуче-а, а 
особито се очекује да he престали са протежиравьем Срба.

7/ Прикупљање ратног материјала и опреме je отежано, пошло 
се прикуплено одузима од стране окупаторских власти, то се ово мо
ра чинили кријомице.

Услијед овога недостаје и оружје и опрема за формиранье нових 
јединица,јер оружјаи опременедостаје,ау колико гаимаде на једном 
мјесту, не дозволавасе пребацивање овогаматеријала у друга мјесга.
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Новообразование једнница /походних батаљона/ отежано je и 
због мањег одзива људства, пошто се многи часници и подчасници 
како дјелатни тако и причувни још нису вратили кућама из ропства, а 
у неким попунидбеним заповједништвима уништене су многе књиге.

Замјеник заповједника 
копнене војске, 

Подмаршал 
[Владимир] Лакса

* АВИИ, ф. НДХ, к. 85, per. бр. 14/2-1.

19.
ИЗВЈЕШТАЈ ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАЈЕ ИЛИЏА ОД 25. MAJA 1941. 

О ЛЕШЕВИМА ВОЈНИКА ПРОНАЂЕНИМ У ОКОЛИНИ 
Ж ЕЉ ЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БАЊ А ИЛИЏА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТА JA ИЛИЏА 
Број: 207 25. свибња 1941. године 

ИЛИЏА

Извјештај о пронађеним 
љешевима доставља

ЗАПОВЈЕДНИКУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ 
ПУКОВНИЈЕ

САРАЈЕВО

Дана £1 свибња 1941 у мјесту Илиџи у близини жељезничке ста
нице Бања Илиџа пригодом затрпавања јама које су проузроковане 
од бомбардовања Илиџе 13 травња 1941. пронађен je један војнички 
л>еш за којег се по легитимации утврдило да се зове Петровић Четец 
члан удружена четника из Београда, до чим родно мјесто се не зна. *

23 свибња 1941. пригодом истог рада на означеном мјесту а у 
близини наведеног љеша прокађене су слиједеће љешине:

1. Јагер Стипан, наводно родом из Сомбора a служио je у штабу 
3 ваздухопловне базе у Нишу као редов, што je установљено по доп- 
исној карта нађеној код истог.

2. Торомановић Илија, редов 32 ваздухопловне базе Ниш, родно 
мјесто непознаго. Код истог je пронађено 108 динара и један српски 
сребрни динар.

3. Радовиб Ъуро, редов 32 ваздухопловне базе Ниш, родно мје- 
сто непознато.
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4. Стојановић Никола из Ресна, опћине Подморанске.редов 32 
ваздухопловне базе Ниш.

5. Др Косановић Милутин, предсједник одељења за народно 
здравље Загреб, што je установљено из његове објаве и визит карте. 
Код њега je пронађено и то: 10 комада банкнота од по 1000, једна од 
500, 27 комада од 100 динара, 3 комада по по 50, 5 комада по 20, 6 
комада по 10, један комад од 2 и 3 комада од по 1 динар, свега укупно 
13.515 динара и један златан сат марке „Анкер” Н.С. Број 145798.

Сви напред наведени љешеви су од овдаииьег мјесног гьекара 
Др. Птачника Зденка и овдашњих бањских чиновника М ирка ДукиЬа 
и Ризе Вранића прегледани, напријед наведене проиађене вриједно- 
сне ствари пребројене и предате овој постаји на похрану.

Љ ешеви покопани су у српско православно гробље у Блажују.

Заговједник посгаје 
стражмешгар, 

Стјепан Озимица в.р.

*АВИИ, ф. НДХ, к. 143Б, per. бр. 41/1-3.

20.
УПУТСТВО МИНИСТАРСТВА БОГОШТОВЛЬА И НАСТАВЕ 
ОД 27. MAJA 1941. О ПРЕЛАСКУ ИЗ ЈЕДНЕ BJEPE У ДРУГУ*

МИНИСТАРСТВО БОГОШТОВЉА 
И НАСТАВЕ

Број178У. м. 1941.

УПУТА ПРИГОДОМ ПРЕЛАЗА С ЈЕДНЕ ВЈЕРЕ НА ДРУГУ

Услијед упита са стране некојих котарских области и градских 
поглаварстава гледе проведбе законске одредбе о прелазу с једне вје- 
ре на другу од 3. свибња 1941. упућују се све управне власти прве мол- 
бе и интересиране особе, да у уредовање речених управних власти 
спада само издање потврде дотичној странци о њезиној пријави вје- 
розаконскога прелаза.

Када he пак и под којим увјетима та странка бити примљена у 
вјерску припадност друге признате вјероисповијести, за коју je наја- 
вила свој прелаз, спада у бригу дотичне странке.

Странка he у случају потребе и пред својим бившим душобри- 
жником исказати свој иступ из цркве само потврдом управне власти.
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За  прелаз малољетника између седме и осамнаесте године до- 
статна je само изјава родитеља, a није потребна и посебна дозвола 
надтуторствене области.

Законском су одредбом докинути сви они прописи и формално- 
сти, које je до сада код најављенога прелаза сваки прелазник морао 
извршити пред душобрижником своје дотадање вјероисповијести.

Загреб 27. свибња 1941. Министар
богоштовља и наставе 
Др. Миле Будак, в.р.

* Народне новине, 27. V 1941.

21.
НАРЕДБА УСТАШКОГ СТАНА ДОБОЈ ОД 27. MAJA 1941. СРП CKO J 
ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНИ О РУШЕЊУ ПОСТОЉА 

СПОМЕНИКА ПАЛИМ БОРЦИМА ИЗ 1 СВЈЕТСКОГ РАТА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
УСТАШКИ СТАН ДОБОЈ

Примљено 27. свибиа 1941 
Број 1275/41 Реф. Д.М.

СРПСКО -  ПРАВОСЛАВНО.! ЦРКВЕНОЈ ОПЪИНИ

ДОБОЈ

Саопћује Вам се слиједеће:

Споменик, који сте дигли на брежуљку у близини Ваше цркве, 
над костима страдалника из свијетског рата, схваћао би се као споме
ник вјере и пијетета према мртвима. али Ви сте му, сав Ваш клер и 
народ, дали једно друго значење: значење великосрпске хегемонис- 
тичке политике у бившој Југославији.

Пригодом његова откривања одржан je  фамозни сабор, гдје су 
се правиле резолуције и против оних биједних права, ш то су их Хрва- 
ти уживали у бившој Југослрији. И зато je природно да онај Ваш 
споменик не буди у нама само обичне реминисценције сваког над- 
гробног споменика, него нас потсјећа на наше ропство и на Ваше зак- 
летве, да ћете се за овјековјечење нашег ропства борити.

Кад би тај споменик био дигнут н. пр. Краљу Александру на не
кой тргу ми бисмо га без скрупула срушили. Али како je  то  уза све
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профанације, споменик над костима мртвих и близ}' цркве, то Вам 
дајемо могућност овакова рјешења.

Изволите у року од 7. дана скинути ступ изнад споменика и 
криж, који je на врху, поставите ниско над сам споменик, а камен>е од 
ступа превезите пред Хрватски Дом.

У случају неизвршења ове наредбе, наредићу сам да се ступ по- 
руши, а Вашу опћину казнићу ca 10.000 динара глобе или у случају 
неутјеривости похапсићу читав одбор на 10. дана и одборнике упо- 
тријебити код јавних радова.

Котарски Повјереник 
Др. [Драгутин] Камбер

* АВИИ, ф. НДХ, к. 114Б, per. бр. 25/1-1.

22.
РАСПИС ПОВЈЕРЕНИШТВА CAPAJEBO ОД 29. MAJA 1941.

О ЗАБРАНИ УПОТРЕБЕ ЋИРИЛИЦЕ*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
Повјереништво Сарајево

Предмет: Забрана ћирилице 
Сарајево 29. свибња 1941.

На темељу законске одредбе о забрани ћирилице од 25. травња 
1941. забрањена je  свака упораба ћирилице на цијелом подручју Неза- 
висне Државе Хрватске, а то се нарочито односи на цијело пословање 
свих државних и самоуправних тијела, на уреде јавног поретка, на 
трговачке и њима сличне књиге и дописивање, као и на све јавне нат- 
писе.

Према тому je министерство унутарњих послова од 5. травн>а 
1941. број 34-Z, п. наредило, да се на цијелом подручју Независне 
Државе Хрватске одмах обустави свака упораба Бирилице у јавном и 
приватном животу. Свако штампање ма какових књига ћирилицом je
забрањено.

Сви јавни натписн писани Бирилицом имају се неодвлачно, a 
најкасније у року од 3 дана скинути.

Прекршитељи ове наредбе казнит he се по управним властима 
новчано од 10.000 динара и затвором до мјесец дана.

Предње се доставља ради знања и најхитније проведбе -  у ко- 
лико то већ није учињено с тиме да ми се о сваком случају прекршаја 
ове наредбе има поднијети посебан извјештај.

Поглавников Повјереник 
Божидар Брало

АВИИ, ф. НДХ, к. 171 A, per. бр. 16/1-1.
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ИЗВЈЕШТАЈ КРИЛНОГ ЗАПОВЈЕДНИШТВА БИЛЕЋА О Д 1. ЈУНА 
1941. О ХАПШЕЊУ И СТРИЈЕЉАЊУ СРБА У ТРЕБИЊУ*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА
Крилно Заповједништво 

Тај. број 5,1 липња 1941 год.
БИЛЕЋЕ

Сгријељање Срба у Требињу.

ЗАПОВЈЕДНИШТВО 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНИЈЕ

Заповједник Вода Требиње извјештава:

„28 свибња 1941 године допутовало je y Требиње 10 усташких 
омладинаца, студената Загребачког Универзитета. Наредили су да ce 
одмах по свим радњама и јавним мјестима отстране натписи писани са 
ћирилицом, што je учињено и на два споменика и то Његушевом и 
Гребињских мученика.

У ноћи од 31 свибња на 1 лишьа пуцали су омладинци Усташке 
Организације по претходном одобрењу Загребачких Свеучилишта- 
раца по Требињу, па je по улицама и на периферију Требиња изаслат 
извјестан број наших војника и оружника.

1 лишьа 1941 године између 5 и 7 сати наведени свеучилиштар- 
ци и по једна трупа наших војника стријељали су српске четнике из 
Требиња и околине и то:

1. Поповић Владо, биљежник опћине Требиње, који je био ста
роста и организатор соколскога друштва у Требињу. За  цијело ври- 
јеме истицао ce je у своме јавноме раду против опћих интереса хр- 
вагског народа.

2. Бабић Васо, трговац из Требиња, који je био старјешина чет
ничког друштва у Требињу. Од ранијих времена je познат као Велико- 
Србин и противник опћих интереса хрватског народа.

3. Ногулић Душан, гостионичар из Дражин Дола код Требиња, а 
био je замјеник старјешине четничког друштва и солунски доброво
лец.

4. Ковачевић Гашо, бивши седлар мајстор бившег 24. југосла- 
венског артилериског пука у Требињу, родом из села Мустаћа код 
Требиња. Био je  члан четничког друштва и Велико-Србин.

5. Лечић Радован, столар из Требшьа, активни члан четничког 
друштва у Требигьу.

6. Паликућа Влајко, из села Мустаћа, активни члан четничког 
друштва у Требињу, а  поред тога je био и отворени противник католи
ка и муслимана.

7. Ђурић Шћепо, месар из Требиња, истакнути члан четничког 
удружења у Требињу.
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8. Брковић Милош, чиновник опћине Требиње, родом из Нецве- 
ћа, котара Требшьског, настањен у Требињу, био je активни члан чет- 
ничког друштва у Требињу и солунски доброволец. Уопште je мрзио 
Хрвате и муслимане, па je увијек био спреман на сваку акцију против 
муслимана и Хрвата.

9. Кукурић Илија, из села Полица, фанатичан Србин и активни 
члан четничког друштва у Требињу.

Сви су стријељани у непосредној близини ньихових станова на 
јавним мјестима.

Осим горе именованих који су стријељани joui je ухапшено 15 
истакнутих лица из Требиња и околних села, који су се истицали у сво- 
ме раду против Хрвата и муслимана, били чланови четничког дру
штва и сокола. Сазнао сам да he и од ових један дио бита стријељан, 
али не у Требињу, већ he се из затвора котарског суда, гдје се сада на- 
лазе, одвести у аутомобилу ван Требиња, где ће битв стријељани, док 
he други дио бити задржан у затвору.

Усташе из Загреба у споразуму са војним властима у Требињу 
узеће око 30 таоца из Требиња и околине од угледнијих људи, који he 
служити као залога да he становништво бити мирно.

Стријељања напред наведених проузроковала су јаку узруја- 
ност у Требињу и околним селима, те и ако нема отвореног испол>а- 
вања негодовања ипак се може очекивати какова било реакција од 
стране Срба из Требиња и околине, ради чега може доћи и до сукоба.

Војне власти наше и талијанске у Требињу пооштриле су мјере 
опрезности, те се врши и детаљан претрес станова и терена у цил>у 
прикупљања оружја и остале спреме, при чему сарађује и оружни- 
штво. Народ ce je слабо одазвао позиву за предају оружја како наших 
тако и талијанских власти.

Наредио сам да се заведе појачана служба и строга приправ- 
ност, а да о свакој сумњивој појави одмах и најхитније извјештавају.

Одржавам сталне везе са повјереником Усташког Стана, на
шим војним властима и талијанским карабинијерима.”

За Дом спремни!

Заповједник потпуковник 
Муха[рем] Ј. Агановић

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143А, per. бр. 12/1-1.
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24.
НАРЕЂЕЊ Е ЗАПОВЈЕДНИШТВА 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНИЈЕ 

О Д 1. ЈУНА 1941. КРИЛНОМ ЗАПОВЈЕДНИШТВУ БИЛЕЋА О 
МЈЕРАМА ОДМАЗДЕ И УЗИМАЊУ ТАЛАЦА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
Заповједништво 4. Оружничке пуковније 
Taj. ЈС Број 43

К.РИЛНОМ ЗАПОВЈЕДНИШТВУ

БИЛЕЋЕ
Сарајево, 1 липња 1941.

Заповједник нека на своме подручју предузме све мјере потреб
ив за одржавање реда и мира.

Народу треба објавити да се све ватрено оружје, муниција и убој- 
ни материјал има одмах предати најближој војној јединици, a најдаље 
за 24 сати од проглашења објаве.

Ово објавити плакатирањем и на други начин који je уведен у 
дотичном мјесту: путем телала, у богомољи и т.д.

Напокон истодобно објавити да he се кажњавати смрћу напади 
на трупе, на пој едина војна лица, намјештенике наше државе уопће, 
као и свако слично насилье, сваки рад против наше државе и њене 
војне или цивилне управе, као и помагање лица која то чине, шпијунажа, 
крађа, разбојништво, паљевина, убојство, пљачка, оштећивање или 
кварење телеграфа, телефона, жељезница, путева, мостова и промет
ших установа уопће, као и друге радње опће опасне по живот и имање 
људи. Такођер ће ce смртном казном казнити покушаји наведених 
дјела и потстрекавање (наговарање) на иста, као и лица која у одре- 
ђеном року не предаду ватрено оружје, муницију или други убојни 
материјал, a која казна he бити на лицу мјеста извршена.

Ако устреба, узети у сваком мјесту гдје je заповједништво тао- 
це. Њихов број нека не пређе дванаест, према величини мјеста. За 
таоце узимати лица мушког спола, која су у дотичном крају народу 
позната и уживају углед (народни посланици и сл.). Природно je, да ce 
за таоце не узимају лица, наклоњена и покорна нашој држави и влас- 
тима. Народу објавити да су узети таоци (најистакнутији се могу име- 
новати) и да ће исти бити стријељани у сваком случају који je изнесен 
у ставу четвргом ове заповједи. У смислу ове заповједи заповједник 
he онда поступати, а истодобно узети и нове таоце.

Како ова пуковнија нема потребног броја људства да се по сви- 
ма мјестима пошаље довољно момчади ради извршења предњег, нас- 
тој ати да се у иоралном погледу дјелује на тамошњи народ у цил>у 
побољшања садагьег стања.

На знање и строго поступање.
Заповједник 

/потпис нечитак/

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143А, per. бр. 20/1-2.
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25.
ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ ЊЕМАЧКОГ ПОСЛАНСТВА 

У ЗАГРЕБУ ОДРЖАНЕ 4. ЈУНА 1941. У ВЕЗИ CA 
ПРЕСЕЉАВАЊЕМ СЛОВЕНАЦА ИЗ РАЈХА У ХРВАТСКУ И 

СРБИЈУ, ОДНОСНО СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ У СРБИЈУ*

Пријепис I.
ПриЈевод.

ЗАПИСНИК
са сједнице одржане 4. 6. 41. под

вођством њемачког посланика у Загребу, СС-обергрупенфирера 3. 
Кашеа, у вези са разговором о пресељавању

Садржај:

Прилог I - Списак присутних
II - Тема разговора
III - Записник са сједнице

Списак присутних
на сједници њемачког посланства у Загребу, 4. 6. 41.

Редни
број Име Функција

1. 3. Каше (Siegfried Kasche) Посланик
2. Др. Бенцлер (D. Felix. Benzler) „
3. С. Кватерник Славко Министар војске
4. Иберајтер Др. Зигфрид Ш еф цивилне управе,

(Dr. Siegfried Uiberreither) државни намјесник
5. Турнер (Harold Turner) Војни заповједник у Србији
6. Др Лорковић Младен Државни секретар у Министерству

7. Глез фон Хорстенау
вањских послова 
Њемачки генерал у Загребу

8.
(Glaise von Horstenau) 
Др Везенмајер Њемачко посланство

9.
(Dr Edmund Vessenmayer) 
Кисел (Dr. Georg Kissel) Војна управа у Србији

10. Реквард (Willi Requard) Ш тандартенфирер
И . Кин (Dr. Emest vn Kühn) Њ емачко посланство
12. Крајнер (Dr. Kreiner) Њемачко посланство
13. фон Трол (Herbert von Troll) Њемачко посланство
14. Зарстањен Ш еф цивилне управе у Доњој

15. Хумић
Штајерској
Ком полиције безбј., Марибор
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16. Др Вајнман (Dr. Weinmann) Полиција безбједности
17. Др Фукс СС (Dr. Fuchs)
18. Франц Нојхаузен (Franz Neuhausen) Националсоцијалистички

Групенфирер вазд. корпус
19. Др Думанџић Министар корпорације
20. Др Вјекослав Вранчић Замјеник министра вањских

послова

Предмет: Предмет разговора био je сљедећи:
Пресељавање Словенаца из Рајха у Хрватску, односно у Србију 

и Срба из Хрватске у Србију. С тим у вези су и поједина питања о пос
тупку према Хрватима у оним областима Југославије, које су при- 
појене Рајху. Разговор je одобрило Министарство вањских послова 
телеграмом бр. 389 од 31. 5.

Одобрење Фирера за поступак пресељавања саопштава се овдје 
телеграмом бр. 344 од 25. 5.44.

На сједници од 4.5.1941 о пресељавању Словенаца из Рајха у Хр
ватску, односно у Србију и Срба из Хрватске у Србију, учествовала су 
слиједећа лица:

Послании Каше (Kasche), СС-обергрупенфирер
Војсковођа Кватерник
Министар Др Думанџић
Државни секретар Др Лорковић
Државни намјесник Иберајтер (Uiberreither)
Шеф војне управе, државни савјетник Др Турнер (Dr. Turner) 

Националсоцијалистички ваздух. корпус, групенфирер Нојхаузен 
(Neuhausen), (оба господина за Доњу Штајерску)

Послании др Бенцлер (Dr. Benzler), као замјеник команданта у 
Србији

Генерал Глез фон Хорстенау (Glaise von Horstenau), као њемачки 
генерал у Загребу

Одређене су сљедеће мере за пресељавања:

I. Преселиће ce:
1. Преи талас: У периоду од 5. 7. 41. из Штајерске 5.000 Словенаца, 
политички сумњиви и интелектуалци (у Србију), од ових католички 
полови долазе у Хрватску. Као рекомпензацију Независна Држава 
Хрватска ће исти број ортодоксних попова са њиховим породицама 
преселити у Србију. Остатак њихових породица доделиће се 2. таласу. 
ВеБи део пресељеника из 1. таласа преселиБе се директно у Србију.

2. Други талас. Око 25.000 Словенаца, који су се послије 1914. године 
преселили у Штајерску, преселиће се из овог краја потпуно у Хр
ватску од 10. јула до 30. августа. У исто вријеме из Независне Државе 
Хрватске преселиће се исти број Срба у Србију, умањен за број чла- 
нова породица ортодоксних попова из 1. таласа.
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3. Tpehu талас:
Бр. 1. Око 65.000 Словенаца, већином сељака из граничних 

области Доње Штајерске. Осим тога 80.000 Словенаца исте катего- 
рије из Корушке. Ови he се преселити у Хрватску у периоду од 15. сеп- 
тембра до 31. октобра 41. Уколико се међу оним Словенцима, који се 
пресељавају из Корушке, налазе политички сумњиви и интелектуал- 
ци. исти се требају преселити директно у Србију, изузев католичких 
попова, који се у замјену за ортодоксне Попове пресељавају у Хрват
ску. Ортодоксии попови долазе у Србију.

Бр 2. Осим споменутог броја (под бројем 1) из Независне Др- 
жаве Хрватске треба да се пресели у Србију највише 30.000 Срба. који 
не припадају Хрватској. Ово пресељавање he се извршити до 31. окто
бра.

Бр. 3. За извођење пресељавања Независна Држава Хрватска 
he државном намјеснику у Штајерској у Марибору од 9. 6. 41. додије- 
лити два повјереника, а исто тако два повјереника државном намје- 
снику у Бледу. Као веза између команданта у Србији и хрватске владе 
додијелиће се Њемачком посланству у Загребу СС-штурмбанфирер 
Бајснер (Wilhelm Beissner). који he по питањима пресељавања сарађи- 
вати са господином Др Вајнманом (Dr Weinmann), повјереником вој- 
ног заповједника y Србији.

Бр. 4. Пресељенике ће у већим или мањим транспортима преда- 
вати повјереник једне државе повјеренику друге државе. Ко без ове 
легитимације прекорачи границу или не посједује никакву другу уре- 
дну исправу, вратиће ce натраг као илегалац.

Бр. 5. Сваки пресељеник може са собом понети пртљаг до нај- 
више 50 кг тежине. Може се уговорили да сељаци са собом могу тера- 
ти кола, кон>ску запрегу или теглећу стоку, а терет на колима може 
бити према датој могућности.

Уговорено je да се из Хрватске у Србију може извести она иста 
количина кола, коња и теглеЬе стоке колика из Рајха дође у Србију 
путем пресељавања.

Бр. 6. Код пресељавања сваки пресельеник може са собом да по- 
несе 500 динара по глави. Србија и Хрватска he овај новац размјенити 
према за то одређеном термину.

Потписи: Кватерник С., 3. Каше, Турнер, Др Бенцлер, Глез, 
Франц Нојхаузен, Иберајтер (Kvatemik S., S. Kasche, Turner, Dr Benzler, 
Glais, Franz Neuhausen, Uiberreither).

Потврђује ce да овај пријевод записника са сједнице од 4. 6. 41. 
(Сједница у Загребу) одговара оригиналу, који je пронађен у Комеса- 
ријату за избјеглице Квислиншке владе Милана Недића, у предмету 
„Разна акта” 1941-1944. XI „под бројем 12, a који документ се налази у
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*■

Архиву Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и н>и- 
хових помагача у Београду. као и да je овај документ заплијењен у 
октобру 1944. године.

Београд, 25. август 1945. Предсједник Државне комисије
потп.: Др. Душан Неде/ьковиК 

професор Универзитета

Ja. поручник О. Гроздић. истражни орган Државне комисије. овим из- 
јављујем да потпуно владам српскохрватским и њемачким језиком и 
да je горњи документ тачан превод оригиналног документа.

Београд, 25. августа 1945. Потписан: поручник О. Гроздић

* Документ Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 
у Војном архиву, На, к. 49,3/1, стр. 125-126 (пријевод са њемачког)

26.
ИЗВЈЕШТАЈ ЗАПОВЈЕДНИШТВА 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ 

ПУКОВНИЈЕ ОД 6. ЈУНА 1941. ЗАПОВЈЕДНИШТВУ ХРВАТСКОГ 
ОРУЖНИШТВА О СИТУАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ПУКОВНШЕ 

СА ПОДАЦИМА О УСТАШКИМ ЗЛОЧИНИМА*

ЗАПОВЈЕДНИШТВО 
4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ 

ПУКОВНИЈЕ
Taj. J. С. Бр. 31

Извјешће по догласној 
служби доставлю 
Сарајево 6. липња 1941.

На темељу прикупљених података по догласној служби за ври- 
јеме од 28. свибња до 6. лишьа т.г. подносим слиједеће извјешће:

I. УНУТАРРЬА СИТУАЦИЈА

Расположење народа према Влади и Поглавнику врло je добро, 
што ce je нарочито осјетило послије Поглавниковог говора Хрват- 
ском народу на радиу 20 свибња т.г. Католици и муслимани прате све 
догађаје који се збивају, будно и хладнокрвно са пуном вјером у По- 
главника, да he он знати у сваком погледу сачувати народ и унутарњи 
државни поредак, те доношењем нових закона омогућити сваком оп- 
станак, праведном подјелом рада и зараде.

Предузете мјере против Јевреја народ одобрава.
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Рад и кретање православног живља будно се прати од стране 
власти, те нису у могућности предузимати ма какву акцију.

Са великим одушевљењем примљена je и препричава се побједа 
њемачке војске на Крети [Криту] код Хрватског народа, до чим су 
православии и Јевреји депримирани и губе наду у побједу Енглеске.

Опхођај пучанства према савезничкој војсци срдачан je и сусре- 
тљив. Инцидената није било.

Домаћа и страна штампа повольно утичу на становништво.
Ред, мир и сигурност на подручју пуковније повољни.
Економске прилике се побољшавају.

II. ВАЖНИЈИ ДОГАЂАЈИ

1. 16. свибньа 1941 око 24 сата Симић Јефто и Пушоња Јефто 
наоружани пушкама и сјекирама провалили су у кућу Дундић Миље у 
селу Стрмици, котара Рогатица и однијели 1525.50 динара, 10 метара 
платна и 2 ручника. Оба ухићена и предана власти.

2. 21. свибньа 1941 у селу Врсињу, котара Власеница, несретним 
случајем експлодирала je 1 бомба и убила Бегића Сејму и његову 
мајку Фатиму.

3. 21. свибньа 1941 у Илиџи, котара Сарајево, пронађена je ље- 
шина Петровића Четена погинулог од бомбардирања 13. травња т.г.

4. 23. свибња 1941 y Илиџи, котара Сарајево. пронађене су ље- 
шине војника: Јегора Стипана, Торомановића Илије, Радовића Ђуре, 
Стојановића Николе и доктора Косановића Милутина претсједника 
одјела за народно здравље из Загреба, који су погинули од бомбра- 
дирања 13. травња т.г.

5. 24. свибња 1941 пронађена je y ријеци Лашви код села Граба- 
ља, котара Травник, непозната мушка љешина са траговима на глави 
од 2 револверска набоја. Истовјетност и убојице траже ce.

6. 26. свибња 1941 y Илиџи, котара Сарајево, пронађена je ље- 
шина Дурмана Милана, причувног пјешачког поручника и новинара 
из Загреба.

7. 26. свибња 1941 у 5 сати у својој кући убио je са сјекиром Ри- 
стић Максим из освете Дукића Василија. Убојица ухићен и предан 
власти.

8. 27. свибња 1941 у 5 сати упућено je из овог заповједништва 6 
часника и 300 оружника за запосједнуће Невесиња, Требиња, Гацког и 
Билеће, који су наведена мјеста и околно подручје посјели и отпочели 
тамо вршити службу, сугласно са осталим органима наших власти.

9. 27. свибња 1941, 12 Хрватских оружника je одведено по ита- 
лијанским војницима у Пљевље са постаје Челебић, крило Горажде 
јер их je православии наредник Маркаило Марко пријавио као бан
дите италијанским војним властима. По нашој интервенцији исти још 
нису пуштени.
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10. 28 свибња 1941. y 18 сати приликом подизања дрвеног моста 
на индустријској жељезничкој прузи „Нашичке д.д.” 8 км од Завидо- 
вића, срушила ce конструкција моста и погинуо радник Хусановић 
Ибрахим, теже повријеђена 2 и лакше повријеђено 5 радника. Истра- 
га се води, до кога je за ово кривица.

11.30. свибња 1941. ухићен je четник Неђо Милан из Загоре, ко- 
тара Сарајево и предан власти, због сумн>е прикривања војничког 
оружја и ношења четничке капе.

12. 31. свибња 1941. у б сати убио je Хускић Химзо у Рогатици, 
истог котара, једним набојем из револвера Бараковића Ћамила за- 
повједника опћинске страже, када га je овај хтио предвести њемачкој 
команди у мјесту ради неког саслушања. Убојица ухићен и предан 
власти.

13. 1. липња 1941. између 5 и 7 сати усташе свеучилиштарци и 
трупа наших војника стријељали су српске четнике из Требиња и око- 
лине и то: Поповић Владу, Бабића Васу, Ногулића Душана, Коваче- 
вића Гашу, Лечића Радована, Паликућу Влајка, Ђурића Шћепу, Брко- 
вића Милоша и Кукурића Илију.

14. 3. липња 1941. око 11 сати код села Дрежња, котара Невеси- 
ње, око 50 мјештана напали су ватреним оружјем патролу од 20 за- 
штитних ловаца. Након једносатне борбе нападачи су побјегли, те je 
од н>их ухићен са пушком Бранко Стојић. Људских жртава није било.

15. У времену од 26. свибња до 6. липња 1941. одјел оружника за 
пратњу влакова при водном заповједништву Сарајево заједно са ре- 
дарственим детективима ухватили су 327,5 кг кријумчареног духана и 
9 кријумчара 720 књижица цигарет-папира, 900 кутија жигица и 95 кг. 
шећера, те све предали властима.

III. УПОТРЕБЕ ОРУЖЈА

22. свибња 1941. око 20 сати у селу Херићи, котара Зворник, во- 
ђа 29. редовне опходње оружничке остаје Живинице, крила Тузла, 
каплар Бафтић Сайт испалио je 1 набој из службене пушке на Их- 
тића Ахмета, кад му je овај хтио отети пушку при службеном уредо- 
вању, те га погодио у лијеву ногу од чега je након кратког времена Их- 
тић умро. Истрага се води.

IV. УВРЕДА ПОГЛАВНИКА

21. свибња 1941. Радовић Милан у селу Крушевцима, котара 
Власеница, увредио je Поглавника. Исти je ухићен и предан власти.

V ЗАКЉУЧАК

Јавна сигурност на подручју пуковније поновљена je, осим на 
подручју крила Билеће, гдје je тек организирано оружништво од 28.
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свибња т.г. почело вршити службу, те he се и тамо у најкраће вријеме 
прилике нормализирати.

Страна пропаганда није примјећена.
Опћа политичка ситуација повољна je.

* AB ИИ, ф. НДХ, к. 142, per. бр. 8/1.

Заповједник 
[ Фрањо] В идас

27.
ЗАКОНСКА ОДРЕДБА ПОГЛАВНИКА ОД 7. ЈУНА 1941.

О ИСТОЧНОЈ ГРАНИЦИ НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ*

ЗАКОНСКА ОДРЕДБА 
о источној граници Независне Државе Хрватске

Чланак 1.
На темељу хрватског државнога права и на основи начела не- 

прекинутости хрватскога народнога подручја

ОДРЕЂУЈЕМ
овом законском одредбом источну границу Независне Државе Хр
ватске, која тече:

1. од утока ријеке Саве у Дунав узводним током Саве до ушћа 
ријеке Дрине у Саву;

2. од ушћа ријеке Дрине узводно том ријеком, и то њеним најис- 
точнијим рукавима тако, да сва острва на Дрини припадају Независ- 
ној Држави Хрватској, до утока потока Храснице у Дрину неточно од 
села Земнице;

3. од утока потока Храснице у Дрину тече граница Независне 
Државе Хрватске копном неточно од Дрине точно строгом границом 
између Босне и Србије, какова je постојала од године 1908.

Чланак 2.
Овој законској одредби прилаже се земљописна карта у мјерилу 

1 : 200.000, на којој je граница Независне Државе Хрватске означена 
црвеним потезом. Ова земљолисна карта јесте саставни дио ове 
законске одредбе.

Чланак 3.
Проведбу ове законске одредбе повјеравам министру хрватског 

домобранства и министру унутарњих послова тиме, да горе означену 
границу напосе одмах запосједну са постројбама хрватског домобран
ства и хрватске усташке војнице, те да одмах на лицу мјеста поставе
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међашење знакова изузев подручје града Земуна с околицом, које 
творећи саставни дио Независне Државе Хрватске споразумом са 
Великим Њемачким Рајхом остаје до конца рата војнички запосјед- 
нут од пријатељске њемачке војске.

Ова законска одредба ступа на снагу данашњим даном.

У Загребу, дне 7. липн>а 1941. 
Број 378-Z. п. 1941

Поглавник: Др. Анте Павелић, в.р.
Војсковођа Славко Кватерник, министар хрватског домобранства; 

Др. Милован Жанић, Предсједник законодавног 
повјеренства при Поглавнику,

Др. Мирко Пук, министар правосуђа;
Др. Миле Будак, министар богоштовља и наставе;

Др. Андрија АртуковиН, министар унутарњих послова;
Инг. Ивица Фрковић, министар шума и руда;

Др. Ловро Cyiuuh, министар народног господарства;
Др. Иво Петрик. министар здравства;

Др. Јосип Думанџић, министар удружбе.

* Иародне новине. 8. VI 1941.

28.
НАРЕДБА МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ОД 7. ЈУНА 

1941. О ОБАВЕЗНОЈ ПРИЈАВИ СРБШАНАЦА*

НАРЕДБА
о дужности пријаве Србијанаца

Позивају се сви Србијанци, који бораве на територији Незави
сне Државе Хрватске, да се у року од 10 дана рачунајући од дана про- 
глашења ове наредбе пријаве опћинском, односно градском поглава- 
рству свог боравишта, а у граду Загребу редарственом равнатељству.

Ова се одредба односи на све Србијанце, који су се доселили на 
подручје Независне Државе Хрватске послије 1. сијечња 1900. године, 
као и на њихове потомке ма којега они звања били, дакле и на сељаке.

Ова наредба обухваћа и особе, које се налазе у притворима или 
болницама.

Тко се од наведених не одазове овом позиву на пријаву у озна- 
ченом року, сматрат ће се ратним заробљеником и бит ће одведен у 
заробљенички логор.
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Пријављене уносит he опћинско, односно градско поглаварство 
у попис по реду пријаве редним бројем и пријављеном издаватн по- 
тврду.

По измаку прописаног рока за пријаву опћинска ће поглавар- 
ства препис полиса доставите надлежној котарској области, а градска 
поглаварства котарској области свог сједишта.

За опћинску управу одговорне особе (начелиици и други) који 
начине какав пропуст односећи се на ову наредбу, бит ће потегнуге на 
казнену одговорност по прописима, који вриједе за кажњавање оних, 
који сакривају побјегле ратне заробљенике и отпуштене од службе.

Исто тако постулат he ce ca сваким, за кога се докаже, да je знао 
за Србијанца, који се не пријављен крије, а не буде то власти пријавио.

Котарски предстојници имаду дужност да се побрину, да по
дручна опћинска поглаварства проведу уредовања по овој уредби.

Обзиром на важност и хитност предмета дужни су сви дневни- 
ци, који излазе на подручју Независне Државе Хрватске на видном 
мјесту одштампати ову наредбу.

Све котарске области и сва опћинска поглаварства и редарстве- 
но равнатељство у Загребу дужни су ову наредбу одмах прогласити не 
чекајући доставу.

У Загребу дне 7. липња 1941.
Број 372 Z. п. 1941 У заступању

министра унутарњих послова 
Војсковођа 

Кватерник, в.р.

* Народне новине, 7. VI 1941.

29.
ОДРЕДБА МИНИСТРА ПРАВОСУЂА ОД 7. ЈУНА 1941. 

О ПРОГЛАШЕЊУ ПРИЈЕКОГ СУДА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
СУДБЕНОГ СТОЛА У ТУЗ ЛИ*

МИНИСТАРСКА ОДРЕДБА 
о проглашењу пријеког суда за подручје 

судбеног стола у Тузли

На темељу точке I законске одредбе о пријеким судовима од 17. 
свибња 1941. године („Народне новине” од 20. свибгьа 1941. број 32) 
проглашујем пријеки суд за подручје судбеног стола у Тузли.

Овај he пријеки суд пословати код судбеног стола у Тузли.
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Приједседником пријеког суда постављам Еду Трајера, вијећ- 
ника судбеног стола у Тузли. за његовог замјеника Др. Милана Чови- 
ћа, повјереника судбеног стола у Тузли, а за суде пријеког суда: Нуру- 
дина Бегића, вијећника судбеног стола у Тузли, и Велимира Дивко- 
вића пок. Марјана из Тузле, за њихове замјенике: Јусуфбега Јашара- 
гића, повјереника котарског суда у Тузли, и Даутбега Омориза умрл. 
Хасанбега из Тузле и за перовође: Ибрахима Бешлагића и Хилмију 
Шахинпашића, прислушнике судбеног стола у Тузли.

Пријеки суд судбеног стола у Тузли надлежан je, да суди сва ка- 
жњива цјела, наведена у точ. II у вези с точ. X. законске одредбе о при- 
јеким судовима, a која су учињена или буду учињена у времену од 10. 
травња 1941. па до дана, док овај пријеки суд не буде укинут.

Смртну казну стријељањем имају извршити оружници.
Пријеки суд имају свестрано огласити на цијелом подручју суд

беног стола у Тузли градска и опћинска поглаварства.

У Загребу 7. липња 1941.
Број 32.315 1941. По овлашћењу министра правосуђа

Државни тајник
Угљен.в.р.

* Народне новине, 11. VI 1941.

30.
ИЗВЈЕШТАЈ ЗАПОВЈЕДНИШТВА ОРУЖНИЧКОГ ВОДА ГАЦКО 

ОД 16. ЈУНА 1941. О СТРИЈЕЉАЊУ ТАЛАЦА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
КРИЛНО ЗАПОВЈЕДНИШТВО 

Број 263,22 липња 1941. год. 
БИЛЕЋЕ

Извјештај о путу Талијанских 
официра у пограничним 
крајевима Котара Гатачког

ЗАПОВЈЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ПУКОВНИЈЕ

САРАЈЕВО

Заповједник оружничког вода Гадко, својим извјешћем Бр. 94 
од 16 липња 1941. године, доставио je слиједећи извјештај:

„13 липња о.г. послије подне дошао je у Гадко један Талијански 
обавештајни капетан и питао ме извјесне ствари као узрок због чега 
су ce одметнули српски становници источног дијела Гатачког котара.
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Ja сам му навео да je највећи узрок лична мржња и освета. Међутим 
талијански капетан остао je на становишту да се нешто више изатога 
крије. Замолио je да му додјелим једног оружника као пратњу ија сам 
додијелио привременог оружника Хусу ХусовиЬа. На пут су наводно 
кренули због тога, јер су чули да су усташе на Црногорској страни за
палили два села, што апсолутно не одговара истини.

На пут се кренули 14. лишьау 5 сати изјутра итоЗофицира и 22 
војника, свеукупно 25 људи. У селу Берушица среди су трупу од 30 
наоружаних људи, који су кад су видјели Талијане почели бацати сру- 
жје и говорити Талијанским окупаторним властима да се предајемо. 
На питање зашто су се одметнули и латили оружја, одговорилп су 
„морамо да се бранимо, јер нас Турци и Хрвати бију и бацају у јаму.” 
Талијански капетан оставио им je оружје, а тада су они од њега тра- 
жили да им да још оружја да се бране. Осим тога тражили су да читав 
овај крај све до Коњичке ћуприје припоје Црној Гори. Наш оружник 
препознао je двојицу вођа, а то су два брата Бјелогрлићи из Авговца. 
Кад су прешли границу Црне Горе није се више видело наоружаних 
људи, већ ови наоружани људи су искључиво мјештани, а никако Цр- 
ногорци. Талијански капетан си je правио на терену становите заби- 
љешке. За вријеме цијелог пута није било инцидената.

10 лишьа 1941 године, по налогу усташког повјереника г. Фра- 
нцетића [Јурета] стрељано je 20 особа као таоци**, jep се побуњеници 
нису хтјели предати и да се тиме утиче на н>их. Међутим кад су их во
зили на стријељање побјегао je поп Мастиловић из Надинића, који je 
преко Липника побјегао у Црну Гору и сада je y Цетињу.”

Предње достављам на знање.

Заступник заповједника, 
Надпоручник 
Авдија Зец

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-а, per. бр. 39/9-1, к. 85, per. бр. 3/4-3.
** Таоци стријељани на Павлићу код с. Степена су: Вишњевац Вељко, Вишњевац 
Перо, Вишњевац Грујо, Гутић Петар, Милошевић Тодор, Мастиловић Богдан, Попо- 
виб Богдан, Савић Новак, Старовић Тодор, Аџић Миле, Старовић Шпиро, Косовић 
Раде, Кошутић Глигор, Лојовић Јован, Лојовић Трифко, Говедарица Ристо, Комне- 
новић Миле, Ненадић Спасоје и Ојековић Лазо. Др Саво Скоко, Покољи херце- 
говачких Срба ‘41, Београд 1991, стр. 61, 62.

187

http://www.balkaninstitut.com



31.
ИЗВЈЕШТАЈ КРИЛНОГ ЗАПОВЈЕДНИШТВА БИЛЕЋА 

ОД 16. ЈУНА 1941. О ЗЛОЧИНИМА УСТАША У СЕЛУ КОРИТА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
КРИЛНО ЗАПОВЈЕДНИШТВО 

Тај. Број 31,16липња 41 г. 
БИЛЕЋЕ

Удаљавања становника 
из разних села.

ЗАПОВЈЕДНИКУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНИЈЕ

САРАЈЕВО

1. 8 липња 1941 године сељаци села Врбице, Трновице и Пре- 
ради, котара Билећа, отишли су од својих кућа у брда и посакривали 
се у околним шумама. Разлог за овај одлазак je по њиховом исказу 
страх од усташа из Гацког, зато што су усташе из Гацког поубијали у 
Коритима 140 људи, које су бацили у једну рупу. Они су ово наводно 
дознали од оних који нису били дотучени него су из те рупе извађени.

15 липња 1941 године са котарским престојником из Билеће са- 
стао сам се ca 18 сељака из горе наведених села код села Трновице без 
икакове пратње, којом су нам приликом горе наведени разлог казали. 
Савјетовано им je од стране котарског престојника да се одмах врате 
у своја села и наставе нормалан живот, иначе he бити проглашени од- 
метницима а иман.а конфискована у корист државе. Објаснили смо 
им да he искусити рђаве посљедице само они који су криви и који убу- 
дуће не буду лојални према држави а према власти коректни. Са ова- 
квим објашњењемсу се сељаци задовољили и изјавили да he се својим 
кућама повратити а према држави бити лојални, одани и послушни.

2.13 липка 1941 године у 22 сата стража од 7 сељака муслимана 
становника села Пријевора, котара БилеЬа осјетили су према њихо- 
вом исказу бат људских ногу, који je долазио са источне стране овога 
села са брда званога Вијенац, али никога нијесу видјели. Из страха да 
то нијесу Црногорци или Срби из сусједних села, који xohe да их на- 
падну, отворили су пушчану ватру у томе правду и испалили око 20 
метака. На Вијенцу на простору од 500 метара бачено je према њихо- 
вом исказу око 10-15 ракетли црвених. Овакво стање потврђује стра- 
жар Мургус Ариф, према чему je до пуцњаве дошло само из забуне, 
али се није могло установити ко je ракетле бацао. По исказима више 
људи види се да се муслиманска и православна села једна других боје, 
па je довољан и најмањи повод да дође до пуцњаве у једном селу. Je- 
дино се сумња за бачене ракетле, да су их испалили Срби из села Бал>- 
ци, који су те ноћи поводом пущьаве у Пријевору из својих кућа одб- 
јегли у оближња брда, a које им ракетле служе као опомена за опас- 
ност. Ово je само сумња али се право стање у погледу ракетли није мо-
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гло установити. Село Баљци се налази неточно од Пријевора и по- 
чин>е од горње ивице брда Вијенац. Пуцњаваје трајала око три четврт 
сата, послије чега се у току ноћи није више ништа догодило. Ово сам 
установио на лицу мјеста у селу Пријевору.

14 липња отишао сам са котарским престојником у село Баљци 
котара Билећа, насељено само са Србима, који су изјавили да су од 
својих кућа одбјегли због пуцњаве у Пријевору бојећи се да их нетко 
не нападне. За испаљене ракетле нијесу признали да су то они учи
нили. Котарски престојник je становнике села Баљци позвао да се 
врате својим кућама, што су они послушали и за вријеме нашега бо- 
равка у овоме селу већина се била повратила. Оно што je речено Ср
бима села Врбице, Трновице и Прераца, то je речено и овима из села 
Баљци.

На овај начин je враћање овога становништва из шума у њихова 
села ликвидирано на миран начин, a вјерујем да je го корисно за нашу 
државу нарочито у овијем крајевима, који се граниче са Црном Гором 
и гцје je боље да бар за сада не долази ни до какова сукоба између ста- 
новника и органа власти. Са оваковим ријешењем се сложно и уста- 
шки стан у Билећи, при чему се мора имати још у виду да je муслиман- 
ско и католичко становништво према православним у овоме котару у 
мањини, јер муслимана и католика има 4000 а православних 20000.

15 лишьа обишао сам join села Плана и Меку Груду.
3. На 14 лишьа Митар Радовановић из Дивина, котар Билећа, 

ухапшен je по органима усташа из Стоца, што je тамошње српско ста- 
новнишво преплашило тако, да су почели да се удаљују у оближње 
шуме али како he Радовановић према обавијештењу из Стоца бита 
пуштен на слободу то су се опет почели враћати својим кућама те овај 
случај није имао никаквих хрђавих посљедица.

С обзиром на навеђени случај у Коритима Срби ce јако боје ус
таша и немају у њиха повјерења и желе да противу њиха за сваки слу- 
чај уредују само оружници.

4. Удаљавање становништва постоји и у котару Љубиње како 
сам то са поуздане стране сазнао али нисам тврдио, те сам са засебним 
актом Taj. Бр. 32 од данас молио да ми се одобри 10 дана службеног 
путовања за вршење смотре упознавање ситуације у котаревима Не- 
весиње, Љубиње и Требиње осим службенога путовања које ћу обави- 
ти према телефонском наређењу Заповједниковом од данас на тери- 
торији оружничког вода Гацко.

Заповједник, потпуковник 
Мух[арем] Агановић

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-а, per. бр, 27/1-1.
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32.
ОДРЕДБА МИНИСТАРСТВА ПРАВОСУЂА ОД 17. ЈУНА 1941.

О ПРОГЛАШЕЊУ ПРИЈЕКОГ СУДА ЗА ПОД РУ Ч JE СУДБЕНОГ
СТОЛА У БИХАЋУ*

МИНИСГАРСТВО ПРАВОСУЂА 
Број 34459-1941

МИНИСТАРСКА ОДРЕДБА 
о проглашењу пријеког суда за подручје 

судбеног стола у Бихаћу

На темељу точке 1. законске одредбе о пријеким судовима од 
17. свибња 1941. године (Народне новине од 20. свибња 1941. број 32) 
проглашујем пријеки суд за подручје судбеног стола у Бихаћу.

Овај he пријеки суд пословати код судбеног стола у Бихаћу.
Предсједником пријеког суда постављам дра Смају Градашче- 

вића, предстојника котарског суда у Бихаћу, за његова замјеника дра 
Миховила Вујачића, вијећника судбеног стола у Бихаћу, а за суце при- 
јеког суда: Ислама Вукачевића, котарског суда у Бихаћу, и Петра Дуј- 
мовнћа, усташу у Заваљу; за њихове замјенике: Ферду Јенгића, суда 
котарског суда у Бос. Петровцу, и усташу Петра Симиша, студента 
технике, Бихаћ, Скочај.

Смртну казну стријељањем имају извршити оружници.
Пријеки суд имају свестрано огласити на цијелом подручју суд

беног стола у Бихаћу градска опћинска поглаварства.

Загреб 17. лишьа 1941.

По наредби
министра правосуђа- државни тајник 

Др. Угљвн, в. р.

* Народне новине, 18. VI1941.
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33.
ИЗВЈЕШТАЈ ОРУЖНИЧКОГ ВОДА ЗЕНИЦА ОД 18. ЈУНА 1941.

О ЛЕШЕВИМА СРБА KOJE СУ УСТАШЕ ПОБАЦАЛЕ*

ВОДНИК ОРУЖНИЧКОГ ВОДА ЗЕНИЦЕ 
Џемал Хаџић оружнички поручник 
Лашва 18. V I1941 год.

Предмет: Пронађени љешеви у ријеци Лашви.

ЗАПОВЈЕДНИКУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНИЈЕ

САРАЈЕВО

Дана 17 ов. мј. обавјештен je овај вод од постаје Лашва, овога 
вода, да су у ријеци Лашви пронађени љешеви. По добивеној обавје- 
сти упутио сам се на лице мј еста и установио:

Дана 17 липња 1941 год. пријавио je оружничкој постаји Лашва 
Марчета Јово Перин, из Лашве, стар 18, да je истога дана око 7 сати у 
јутро видно у ријеци Лашви 4 мушка љеша.

По пријави je одмах оружничка постаја Лашва послала патролу 
на лице мјеста/патрола наред. Сулејман Сабић, Јаковљевић Алексан- 
дар и каплар Дракулић Мато/, који je у присутности Галића Мартина и 
Пашалића Смайла оба из Лашве установила да се на ушћу ријеке Ла
шве која улази у ријеку Босну налази 8 мушких љешева а на мјесту зв. 
Јањичке Аде 6 мушких љешева, тако да je пронађено укупно 14 
љешева.

Поведеном истрагом установио сам да су непозната лица у ноћи 
17 ов. мј. око 24 сата дошла у два аутомобила и то: један ауто луксузни 
и један аутобус у коме су били смјештени убијени и убице, те су аута 
зауставила на Државном путу на км. 62.52 који се налази поред же- 
љезничке пруте на км 65-2. У непосредној близини гдје су аута зауста- 
вљена налази се гвоздени мост на ријеци Лашви, преко кога иде же- 
љезнички саобраћај.

Убице су непозната лица довели на жељезнички мост, те их на 
мосту стријељали из револвера кал. 6.35,7.35 а по завршеном стрије- 
љању лешеве су побацали са моста у ријеку Лашву, која их je однијела 
у ријеку Босну и низводно су пронађени љешеви.

По завршеном стријељању непозната лица сјела су у аута и вра- 
тила се у непознатом правцу према Травнику.

Претраживањем лица мјеста гдје су непознати стријељани на- 
шао сам на жел>ез.[ничком] мосту веће локве крви а претресом ље- 
шина није се ни код једнога могао наЬи ма какав докуменат ради ус- 
тановљења идентитета.

На љешинама констатовао сам да су поубијани јако повезаних 
руку са неличном жицом и на рукама примећују се модрице. Међу 
поубијаним лицима запажају се два жељез.[ничка] службеника и то:
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један званичник II/2 и један жељезнички бравар-радник. Остала поу- 
бијена лица су у грађанском одијелу осим једнога, који je био у 
сеоском.

На убијеним љешинама види се да су исти поубијани из непо- 
средне близине позади у тјеме и зрна су неким пробила лубању а не
ким поред уха изишла тако да им je повријеђен мозак. Других рана 
није било.

На љешинама виде се боља грађанска одијела са добрим ципе- 
лама, осим једнога, који je био обучен у сеоско одијело са гуменим 
опанцима.

Свједок Кукараш Обрен, жељезнички службеник са жељезни- 
чке станице Лашва изјављује, да je критичне ноћи био као чувар на 
железном мосту, који иде преко ријеке Лашве и да je видно када су 
непозната лица дошла са аутима на лице мјеста и да су непозната лица 
одвели на жељезнички мост и ту их поубијали из револвера. Један од 
ових лица наредио je чувару Кукашу да иде у чуварницу и да о дога- 
ђају не смије ником ништа причати, jep he у противном случају бити и 
он убијен. Пошто се Кукаш устрашио није смио излазити из чувар- 
нице, нити je смио ма кота да зове телефоном /и ако телефон има и у 
чуварници/ од жељезничког особља како би га извјестио о догађају.

На лице мјеста изишла je судско-љекарска комисија, која je из- 
вршила увиђај и у томе међувремену дошао je и Државни одвјетник из 
Сарајева, који je такођер извршио увиђај, и издао заповјед постаји 
Лашва да ухапси Кукараш Обрена из разлога тога што ствар као оче- 
видац није пријавио оружничкој постаји.

У договору са Државним одвјетником и судско-љекарском ко- 
мисијом пронађене љешеве упутио je, теретним аутомобилом из Ла
шве за Сарајево у Државну болницу ради обдукције. Теретно ауто да- 
ле су му њемачке војне власти ради преноса љешева.

На лицу мјеста предузео сам мјере да се кривци пронађу и за 
кривцима расписаЬе се тјералица. Заповједнику постаје Лашва запо- 
вједио сам да починитеља мора пронаћи.

Достављам предњи извјештај на знање

За Дом спремни!

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143, per. бр.18/1-1.

Заповједник, поручник 
Хаџић
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34.
ИЗВЈЕШТАЈ СТОЖЕРА ВРБАСКОГ ДИВИЗИЈСКОГ ПОДРУЧЈА 

У БАЊАЛУЦИ ОД19. ЈУНА 1941. О БЈЕКСТВУ СРПСКОГ ЖИВЉА 
ЗБОГ УСТАШКИХ ЗЛОЧИНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
Стожер Врбаског дивнзијског подручја 

В.Т.В. Број746 
у Бања Луци дне 19. VI. 1941.

Извјешће по наредби 
В. Т. бр. 2. том. XIII

ЗАПОВЈЕДНИШТВУ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
/Војни уред/

На темељу наредбе В.Т. бр. 2, точ. XII, заповједништва копнене 
војске, достављам слиједеће извјешће:

а. Разоружавање становништва наставља се по плану и врши се 
у околици Прњавора, Котор Вароши, Приједора, Љубије, Бихаћа и 
Дрвара.

Становништво не даје отпора. Оружја je до сада нађено само у 
околици Дрвара, док на другим дијеловима нађена je само по нека ста
ра пушка.

б. Прикупљање ратног и осталог материала добро напредује. 
Гешкоћа има у неколико села са мањинским народним групама, који 
су војничку спрему сматрали својом, а нису признавали компетен- 
тност наших власти. Правилном организацијом и пажљивим поступ
ком ово je отклонено.

в. У погледу слања у њемачке заробљеничке логоре нема про-
мјене.

г. Формирање наређених јединица je углавном завршено, алије 
попуна до формацијског стања доста спора услијед тешкоћа показа- 
них у извјешћу ВТ. В. бр. 681/41. г.

Према заповједи ВТ. В. бр. 404/41 Заповједништва копнене вој- 
ске формиран je у Бања Луци 19. походни батаљун и 18. ов. мјес. у 1 
сати упућен je у Карловац, гдје треба да прими страже и посадну 
службу од посадног батаљуна у Карловцу.

д. Бројчано стање доставља се у прилогу под 1.
ђ. Односи са њемачким и италијанским властима су коректни. 

Међутим, држање Талијана у Оточцу и околици више личи на држа- 
н>е окупаторске власти, па се појавило незадовољство код станов
ништва, које je потенцирано још и великом оскудицом у живеженим 
намирницама.

е. Пучанство се држи мирно, осим у Дрвару гдје je избило неза- 
довољство поводом паљевина и неких убојстава од стране усташа. 
Према усменом извјешћу побочника заповједника 1. походног бата-
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љуна из Приједора, код Дрвара су усташе упалили неку цркву, једну 
трговину и још неке зграде, и убили 2 човјека, па су скоро сви му- 
шкарци побјегли у шуме, а у селима су остале само жене и дјеца. Поб- 
јегли мушкарци наводно спремају се да нападну на усташе.

Ради тога, заповједник овог подручја, генерал г. Румлер, који се 
налази на обиласку гарнизона, наредио je на лицу мјеста заступнику 
заповједника 1. походног батаљуна у Приједору да се полусатнија 3. 
сатније истог батаљуна из Санског Моста упути у појачање посади у 
Дрвару. -Полусатнија јеупућенаиз Санског у Дрвар 18. ов. мј. у вечер 
-  жељезницом.

Заповједнику сатније наређено je да изда проглас пучанству у 
коме he позвати људе да се врате домовима и гарантовати им сигур- 
ност, а у случају да то не извршё у року од 48 сати, да he се предузети 
репресалије над њиховим породицама.

Детаљнији извештај доставит he се накнадно, пошто се добију 
тачни подаци.

Талијанска стража на демаркационој линији, која je била код с. 
Ракани /јужно од Б. Новог/ повукла се за око 15 км јужно у с. Отоке.

Замјеникзаповједника, 
пуковник 

Богдан Мајетић

* АВИИ, ф. НДХ, к. 84. per. бр. 28/2.

35.
ИЗВЈЕШТАЈ ЗАПОВЈЕДНИШТВА 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВ НИ JE 

ОД 19. ЈУНА 1941. О СИТУАЦИЈИ У САН1ДАКУ,
СА ПОДАЦИМА ДА СУ УСТАШЕ НА ПОДРУЧЈУ КРИЛА 

БИЛЕЋЕ УБИЛИ 250 ЛИЦА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
Заповједништво 4. Оружничке пуковније 

Ј.С. Број 288

Извјешће по заповједи 
Ј.С. бр.215/42.

3 АПОВЈЕДНИШТВУ ХРВАТСКОГ ОРУЖНИ1ПТВА 

Сарајево, 19. липка 1941.
ЗАГРЕБ

На темељу заповједи наслова Ј.С. Бр. 215 од 20. свибња 1941. 
достављам слиједеће извјешће:
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По точ. 1. У водном заповједништву Вишеград, крила Горажде
14. липња 1941. основане су нове постаје: Каменица, Велетово и Бије- 
ло Брдо у истоименим селима са по 15 оружника.

Град и котар Сјеница у Санцаку 16. и 17. липња т.г. запосједнути 
од једног одјела наших оружника и успостављено оружничко водно 
заповједништво у Сјеници са 30 оружника, заповједник надпоручник 
г. Михаљевић.

По точ. 2. Крило Пријепоље запосијело цијели котар Сјеницу и 
припојило већ запосједнутом дијелу Санџака.

По точ. 3. Расположење народа на подручју пуковније врло je 
добро код католичког и муслиманског хрватског живља, дочим код 
православних влада забринутост.

По точ. 4. Код села Јавора. југоисточно од Штиткова, крило 
Пријепоље, 16. липња т.г. приликом сукоба са четницима 8 их je уби- 
јено.

На подручју крила Билеће убијено je око 250 лица, приликом 
напада на оружничке и усташке органе; погинули оружници Полуган 
Фрањо и Селимовић Фехим.

По точ. 5. На подручју крила Пријепоље и то у цијелом котару 
Сјеница крстарење нашег оружништва у вези са једним одјелом ње- 
мачке војске још je у току.

По точ. 6. Односи су са Њемачким трупама најсрдачнији, дочим 
се према Италијанским трупама осијећа извјесно неповјерење, jep у 
Санџаку спречавају рад наших власти и оружништва.

По точ. 7. Неодређене границе на нашем југоистоку су највећа 
запрека, да се на том подручју прилике не могу нормализирати.

Заповједник 
[Фрањо] Видас

* АВИИ, Ф. НДХ, к. 84. per. бр. 56/2.
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36.
ИЗЈАВА ПРЕДСТАВНИКА УСТАШКИХ ВЛАСТИ ИЗ БОСАНСКОГ 

ПЕТРОВЦА ОД 21. ЈУНА 1941. О СТРИЈЕЉАЊУ СРБА И 
ПРОТЕСТУ КОМАНДАНАТА ИТАЛИЈАНСКИХ СНАГА 

ПОВОДОМ ТОГА*

Рађено дне 21. липња 1941. 
у котарском престојништву у Бихаћу

УРЕДОВНИ ЗАПИСНИК

Дне 21. липња у 11 сати позвао je мјесни командантталијанских 
трупа у Бос. Петровцу, подпуковник г. Lohengrin Giraud котарског 
предстојника у Бос. Петровцу Бранка Црнића, оружничког сатника 
Швоба и усташког поручника Шнарића, те им у присутности мајора 
Терзија и Спаде као тумача рекао повишеним и демонстративним 
тоном слиједеБе:

Примјетио сам да ce y задње вријеме догађају ствари које ми ce 
ни најмање не свиђају, a које се код нас у Италији називају уморстви- 
ма. Прије неколико дана ухапсио je заповједник Усташког одреда 
неколицину Срба, те je заповједник дао часну официрску ријеч тали- 
јанскоме мајору Тарзиу, да они неће бита стријељани, веК одведени у 
Бања Луку на суђење. Међутим установио сам да су та лица уморена, 
а то je звјерство и барбарство. То су учинили усташе а не редовне вла
сти. Ja признајем у Хрватској само редовну власт и жандармерију, а за 
Усташе нећу да знам. За у будуће шта се год деси чиним одговорним 
оружничког сатника, који he ме о свему обавјештавати. Ако не буде 
мир са стране Усташа, ja ћу употријебити силу. Имам 2000 пушака и 
митраљеза и не требам даље ништа да говорим. Ко год шта учини за- 
повједник оружнички дотичног he ухитити и предати редовном суду. 
То сам наређење добио од Дучеа и А. Павелића.

Да су напријед наведене ријечи изговорене, тврде:
1. Котарски предстојник из Бос. Петровца Бранко Црнић, в.р.
2. Оружнички сатник из Бос. Петровца Вилим Швоб, в.р. и
3. Усташки поручник Антон Шнарић, в.р.

Истинитост копије овјерава:

Заповједник, сатник 
Вилим Шво5, в.р.

* АВИИ. ф. НДХ. к. 85. per. бр. 49/8.
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37.
ИЗВЈЕШТАЈ ЗАПОВЈЕДНИШТВА БОСАНСКОГ ДИВИЗИЈСКОГ 
ПОДРУЧЈА ОД 22. ЈУНА 1941. О КОНФЕРЕНЦИЈИ ОДРЖАНОЈ 

20. ЈУНА НА ЗАХТИЈЕВ ЊЕМАЧКОГ МЈЕСНОГ ЗАПОВЈЕДНИКА 
У САРАЈЕВУ ПОВОДОМ УСТАШКОГ НАСИЉА НАД СРБИМА*

ЗАПОВЈЕДНИШТВО БОСАНСКОГ 
ДИВИЗИЈСКОГ ПОДРУЧЈА 

В.Т. Бр. 729,22. липња 1941. 
САРАЈЕВО

На личност!

ЗАПОВЈЕДНИШТВУ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
(Војни Уред)

Њемачки мјесни заповједник у Сарајеву, пуковник г. Suschinigg, 
замолио je на дан 20. о. м„ да се у овом стожеру закаже хитна конфе- 
ренција, којој нека присуствује и заповједник мјеста пуковник г. 
Стипчевић.

Пошто сам био службено одсутан, са наше стране конферен
ции je присуствовао пуковник г. Пацак, пуковник г. Стипчевић и за- 
мјеник главара стожера, а са њемачке пуковник г. Сушинг (Suschingg) 
са својим побочником и њемачки „Leiter der Gecheimpolizei” Др. Henrich 
(Хенрих).

Пуковник г. Suschingg, саопћио je при своме доласку, да je цшь 
посјете и конференције, да нам изнесу извјесна своја опажања и стра
хована из области опћег унутарњег рада и јавне сигурности, за коју 
сматрају да je угрожена.

Ријеч je прво добио Др. Henrich, који je рекао, да му je дужност да 
нас упозори на „дивљи” поступак (wilde Benehmigung) усташа према 
Србима и опће, али да може позитивно доказати, да овом поступку 
нису подлежни само Срби, већ и други наш чисто Хрватски живал», јер 
су у питању по кад-кад и лични обрачуни усташа са појединим грађа- 
нима. Примјерице ради, изнео je сљедеће случајеве сувише оштрог 
поступка, a који су га случајеви и навели на то, да изабере овај пут 
саопћавања тако:

15. о.м. у Травнику ce je одржала свечаност устоличења жупана, 
којој je из Бања Луке присуствовао усташки часник Кутић, a који je у 
свом ватреном говору на свечаности изнио, да je на усташки ауто от
ворена ватра, у приједелу Коморана. Посљедица ове тврдње била je 
та, да су усташе стријељали 15 сељака Срба.

16. о.м.,један усташки аутомобил превозио je затворенике Србе 
из Сарајева у Травник. Код моста у Лашви 14 њих je поубијано и са 
моста бачено у р. Босну. Један од Срба, који je успио да побјегне, из
нио je цио овај случај Њемцима тражећи од њих заштиту.

Др. Henrich налази, да су ови поступци усташа неоправдано 
строги и да прелазе у насиља најгоре врсте, произвађајући страховит
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утисак на житеље, те се многи свјесни Хрвати згражају и о томе с не- 
годовањем разговарају с вьиме.

Послије овога, у говор Др. Henrich упао je пуковник г. Suschnigg 
подвлачећи нарочито (а ово je током даљег разговора више пута под- 
вукао), да он као представник њемачке војске нема намјеру да се мје- 
ша у унутарња разрачунавања усташа и унутарње наше односе према 
Србима, али нас упозорава на посљедице, које би могле происгећи из 
такових поступака усташа, које би могле довести до нарушавања оп- 
ћег мира и поретка. за чију сигурност он одговара.

Безобзирни поступци усташа, у вези са:
-  тешким стагьем у погледу исхране, која je у већим градовима 

доста оскудна, а у мањим и на селу у врло жалосном стагьу;
-  комунистичком пропагандой, која се то више шири, а код не- 

задовољника налази на добар пријем (легло ове пропаганде je же- 
љезничка радионица у Сарајеву), могли би довести до нежел>ених 
посљедица.

Пуковник г. Suschnigg налази, да неће бита никакво чудо, ако из 
свега тога дође до јачег нарушења јавног реда, јер здвојника увијек 
има.

Затим je Др. Henrich изјавио, да je изабрао овај пут, да се пред- 
њем стане на крај и нарочито je нагласио, да je мишљења да je наша 
полиција затајила (Ganz versagt). Рекао je, да je о напријед наведеним 
случајевима обавјестио и повјереника г. Петковића, примјетивши са 
огорчењем у гласу, да му je овај рекао, да о овим случајевима ништа 
не зна.

С наше стране му je одговорено, да Немо све предузети, да се у 
смислу захтјева Њемаца предузме потребно, али им je при томе нагла- 
шено, да војска тек у посљедњем реду долази на ред, да учествује ак
тивно у одржавању унутарњег реда. (Наређење Заповједништва коп- 
нене војске в.Т.В. р. 342/41. годину).

На тој je пуковник г. Suschnigg додао, да се по његовом ми- 
шљењу оваква улога наше војске може да се примјени у редовним 
приликама, али не сада и да њега озбиљно забрињава опће стање на 
овом дивизиском подручју. Нарочито je при томе подвукао, да je 
потребно и прије свега регулирати исхрану живља.

Послије тога изјавио je, да њемачка војска није ту да прави ред, 
већ да нас -  војнички евентуално само у крајњем случају помогне,те 
налази, да би наша војска требала дати тон и обилно припомоћи ци- 
вилне власти (полиција и оружништво) у одржању ригорозног реда, 
циљајући при томе на то, да би војска требала ограничити и рад 
усташа.

Као закључак свега предњег: вјеровање Њемаца да наше ци- 
вилне власти немају довољно снаЬе и енергије да успоставе прави-
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чност и ред у јавном животу, те су изабрали овај пут као једини да се 
нетто позитивно уради.

За сада, одбијају захтјеве припадника њемачке народне магьине, 
којом они траже, да се у извјесне крајеве упути њемачка војска ради 
одржавања реда и мира.

О свему предњем, поднијели су извјештај својим надлежним, а 
надају се, да he се овом стању стати на крај, те да они неће требати 
уредовати.

Достављајући предње, молим да се предузму сходни кораци, ка- 
ко би се питање централне војничко-грађанске управе у Босни и Хер- 
цеговини што прије ријешило.

Имам утисак, да поједини дијелови збора за јавни ред и сигур- 
ност не раде у пуној хармонији, те да између њих постоји и мала 
суревњивост у послу, која иде на штету наших интереса, a која би 
заиста могла довести до тога, чега се њемачки одговорни фактори у 
Босни плате т.ј. до нереда, који би могао да нам нанесе великих неу- 
годности и да доведе до нежељене интервенције Њемаца.

Једини лијек, којим би ce предње могло избјећи био би, да се за 
Босну и Херцеговину одреди војни гувернер, којему би биле потчи- 
њене све грађанске и војне власти.

С друге стране налазим да би усташким организацијама у Босни 
и Херцеговини требало издати строга упутства гледе тактичнијег 
поступка према Србима. Раде сувише „јавно” и навлаче на себе него- 
довање пучанства, а позорност странаца, који се о овој организации 
неповољно изражавају, сматрајући je недораслом свога задатка. При 
избору чланова требало би водити строго рачуна о прошлости сваког 
који се за 'организацију јави да би се избјегли случајеви самовлашћа 
личног разрачунавања према нашем живљу, што баца ружну слику на 
цијелу организацију и каља усташко име.

Заповједник, пуковник 
Петар Блашковић

* AB ИИ, ф. НДХ, к. 84. per. бр. 46/2.
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38.
КРИЛНО ЗАПОВЈЕДНИШТВО БИДЕЋА ОД 22. ЈУНА 1941. 

ДОСТАВЉА ДОПИС АНОНИМНОГ ГРАЂАНИНА 
О ЗВИЈЕРСТВИМА УСТА1ПА НАД НЕДУЖНИМ 

СТАНОВНИ ш тв о м  *

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
КРИЛНОЗАПОВЈЕДНИШТВО 

Тај. Број 41,22. липан. 1941. г. 
БИЛЕЋЕ

Допис од побуњеника 
предан војној команди.

ЗАПОВЈЕДНИШГВУ ЈАДРАНСКОГ ДИВИЗИЈСКОГ ПОДРУЧЈА

МОСТАР

Заповједништво мјеста Билећа под Д.З. број 17 од 16. липња 
1941. године доставило je слиједеће:

Заповједник 2 сатније 7 походног батаљуна из Автовца примио 
je слиједећи допис од једног грађанина слиједеће садржине:

Ми сви који смо се склонили ван својих домова неко у пећине 
неко у шуми, склонили смо се од наоружаних олоша звјерова, који 
праве и поштене људе муче на звијерски начин убијају и онда полум- 
ртве бацају у јаме склонили смо се зато да нам не одузму моменталну 
слободу, док дође власт и закон над нама, надамо се да ћете ви стати 
на пут поменутом звјерству.

Ми смо живјели под неколико државних управа и увијек били 
лојални и поштени грађани г. ђенерале молимо вас да нам гарантујете 
слободу живота и кретања, да пустите мирне људе из затвора, а ако je 
који од њих кривац нека закону одговара, да разоружате олош и шъа- 
чкашку банду да не каљају част поштених Хрвата, а ми од како пост- 
ашмо живисмо са Хрватима и до данас незнадосмо да су звјерови.

Г. ђенерале, ми сви који смо се склонили, гарантујемо да ћемо се 
повратити, сви предати државно све што имамо, само вас молимо и 
преклињемо да дозволите један рок, jep je народ поплашен и застра- 
шен а треба да се прибере.

Да пустите и поштене људе из затвора.
Да разоружате олош и пљачкаше. Иначе смо ми приморани по- 

стати горски звјерови док нас негдје судбина нађе да изгубимо живот.
Надамо се у вашу милост да Кете имати срце и душу те спасти 

народ од пропасти,
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БРАТСКИ ПОЗДРАВ
Остајемо у нади да ћете издати хитна наређења за све поменуто. 
Предње се доставља с молбом ради знаньа.

у.з.
Заповједника надпоручник 

Лвд[ија] О. Зец

* Вид. Радован ПапиЬ, Херцеговина у револуцији, „Ослобођење”, Сарајево 1985, стр. 86-93.

39.
ДЕПЕША КОТАРСКОГ ПРЕДСТОЈНИКА ИЗ ГАЦКА УПУЋ.ЕНА 

23. ЈУНА 1941. ПОГЛАВНИКОВОМ ПОВЈЕРЕНИШТВУ 
У САРАЈЕВУ О ПАЉЕЊУ СРПСКИХ СЕЛА, ХАПШЕЊУ 

И УБИЈАЊУ ЉУДИ ОД СТРАНЕ УСТАША*

ПОГЛАВНИКОВОМ ПОВЈЕРЕНИШТВУ 
УПРАВНИ ОДЈЕЛ САРАЈЕВО

По наредби Мије Бабића усташког надпоручника дана 23. 
липња ове године око 200 хрватских усташа налазили су се од мјеста 
Зборне гомиле преко Степена до близу Кобшъе главе котара гата- 
чког ради осигурања. Око И сати домаћи Срби граничари њих око 600 
до 1000 осули су паљбу на наше тако да ce je борба водила до 6 и пол 
сати навечер. Са наше стране су погинула четворица а четворица 
лакше рањени побуњеници су одбијени и попаљена су им села Пр- 
зине. Степей и Пусто поље. На терену je ухваћено 13 Срба и у ноКи у 
Автовцу су стријељани по наредби усташког надпоручника Судара. У 
ноћи између 23 до 24 овога мјесеца ухапшени су сви одрасли Срби у 
вароши Гацку нешто их je одмах убијено а остали he бит послани у 
логор у Невесиње. У цијелој акцији војска није учествовала.

През бр 37/41 Котарски предстојник 
Јосип Ром

* АВИИ, ф. НДХ, к-84, per. бр. 9/3-1.
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40.
ИЗВЈЕШТАЈ ЗАПОВЈЕДНИКА ОРУЖИИЧКОГ ВОДА ТРЕБИЊЕ 
О ЗЛОЧИНИМА УСТАША НАД СРБИМА У НОЋИ 23. И 24. ЈУНА 

1941. КОД СЕЛА ПРИДВОРИЦЕ, ПОЉИЦЕ, МРКОЊИЋА 
И О НАСИЛНОМ ПОКРШТАВАЊУ ПРАВОСЛАВАЦА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
КРИЛНО ЗАПОВЈЕДНИШТО 
Тај. Броја54,28. липња 1941. г.

БИЛЕЋЕ

Извјештај о ситуацији на подручју 
вода Требињског доставља.

ЗАПОВЕДНИКУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ 
ПУКОВНИЈЕ

САРАЈЕВО

Заповједник оружничког вода Требиње извјештава:
„У ноћи између 23. и 24. липња 1941. године изведена je једна 

трупа хапшеника Срба-православних из затвора котарског суда у 
Требињу, a који су похапшени почетком мјесеца липньа као чланови 
четничког удружења као и за рад против хрватског муслиманског 
жительства.

У овој групи ньих je било 17, који су из Требиња спроведени код 
села ПридворицаЈедне природнејаме,удаљене одТребиња2 км. Гу je 
од ових 14 стријељано и бачено у јаму. Од стријељаних су били, пред- 
сједник окружног суда Требиња Давидовић Богдан, родом из Чајнича, 
Кукурић Лазар гостионичар из Требиња а као четник, командири 
страже сигурности Шакота Бошко у Требињу родом из Стоца, Мил>- 
ковић Стево стражар страже сигурности родом из села Мустаћа код 
Требиња, оба ова су били чланови четничког удружевьа у Требињу, 
Пижула Божо из Алексине Међе код Требшьа и његов син 18 годи- 
шњи Милорад, овај ce je вазда истицао велики Србин, Братић Васо 
трговац из Требиња, Ћурић Благоје гостионичар из Требиња, овај je 
био као секретар четничког удружења. Осталима нисам могао уста- 
новити имена, пошто се ово држи у тајности а чланови усташких 
ловаца који бораве у Требињу, неће имена да никоме да искажу а од 
ове трупе хапшеника пригодом спровода побјегли су тројица и то: 
Мађар Јово гостионичар из Ридвораца, Ћурић Ђорђе из Требшьа и 
један жељезничар којем имена нисам могао установити, за овима je 
исте ноћи упућена потјера, али се нијесу ухватили, јер су умакли ко- 
ристећл ce познавањем терена и ноћном тмином.

Ово стријељање истих извршили су чланови усташа-ловаца по- 
вјереника г. Ротквића који бораве у Требињу.
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На подручју оружничке посгаје Добрмани из села Пољица, 
Мркоњића осталих села гдје су православии насељени дана 24 и 25 
липња 1941 године дошли су чланови усташког повјереништва нз Jby- 
биња те су одвели око 40 истакнутих Срба-православаца са камијон- 
има у непознатом правду. Незна се шта je са истима урађено, имена од- 
ведених нисам прибавити могао, јер су одведени из разних раштр- 
каних села.

На подручју вода по свима оружничким постајама данас сам на- 
редио строгу приправност, пошто се у свима рејонима постаја ocjeha 
нека већа узрујаност ради убијања Срба и хапшења код Срба право- 
славаца, a извјештен сам од појединих поузданих људи да би Срби- 
православци могли организовати опћенити устанак сада око њихова 
Видовдана, а о овоме ме je извјестио и заповједник оружничке посгаје 
Ластва путем телефона.

На подручју вода по иницијативи предстој ника области Тре- 
биње г. Тавре поведен je покрет код православаца да пређу у вјеру ка
толичку или тко хоће у мухамеданску, па у овоме погледу до сада по
стигнут je успјех тако, да ce je данас пријавио већи број православаца, 
да прелазе у католичку вјеру a појединци су долазили код овдашњег 
католичког наджупника Дон Маријана Вујиновића те су изјавили да 
желе прећи у Римокатоличку вјеру али да не знају и да се боје како he 
проћи 28. овога мјесеца т.ј. Видовдан, те има вјероватноће да се код 
Срба православаца припрема покрет за опћенити устанак на подручју 
бивше Херцеговине.

Потписати непрекидно одржава везе са свима подређеним ми 
постајама, котарским предстојником, нашим војним заповједни- 
штвом и усташким повјереником те hy предузети све потребно, да не 
буде какова изненађења.”

Предњи извјештај доставља се с молбом на увиђај.

Заповједник потпуковник 
Мух[арем] Агановић

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143, per. бр. 43/1.
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41.
ДОПИС УПРАВНОГ ШТАБА ВОЈНОГ 3АЛОВЈЕДНИКА У СРБИЈИ 

ОД 25. ЈУНА 1941. ЊЕМАЧКОМ ПОСЛАНСТВУ У ЗАГРЕБУ 
О ТЕРОРУ ХРВАТА НАД СРБИМА У НДХ*

Повјерљиво

ПРЕПИС

ВОЈНИ ЗАПОВЕДНИК У СРБИЈИ 
Управни штаб 
Бр 1879/41 V

Београд, 25. јун 1941.

Њемачком посланству у Загребу

Према повјерљивим извештајима догодила су се слиједећа тер- 
ористичка акта Хрвата према Србима који станују на територији 
Независне Државе Хрватске;

1. Жељезнички службеник Душан Докмановић из Карловаца 
баченјеу Купу везаних руку и ногу. Два дана касније његов љеш je ис- 
пливао на обалу.

2. Адвокат др Вујичић и капетан Јањанин, обојица из Карловца, 
убијени су и њихови љешеви су закопани до половине на ивици једног 
потока.

3. Један жељезнички службеник из Дуге Ресе заклан je y тамо- 
шњем магацину и пронађен везан за једну греду.

4. Усташе су зауставиле двојицу чувара пруге из Горње Дубраве 
да бих их одвели у затвор. Успут, на путу између Дуге Ресе и Звечаја 
усташе су убили обојицу и љешеве бацили у јарак поред пута.

5. Поп Бранко Добросављевић из Вељуна и његов син, тамо- 
шњи учитељ, убијени су од усташа на слиједећи начин:

-  У присуству цијеле фамилије усташе су испребијали и злоста
вляли најпре учителя, извадили му очи, одсјекли му нос и уши и нај- 
зад убили ножем. Потом су наредили оцу да изнад љеша свог сина го
вори молитву. Онда су почели да злостављају попа. Најпре су му иш- 
чупали браду и косу, затим, пошто су га ослијепили, одсекли нос и 
уши да би га на крају убили.

6. Усташе су одвукли 350 л>уди из села Вељун, срез Госпић. По- 
слије неколико дана од овог броја се натраг вратило педесеторо ис- 
пребијаних, злостављаних и изнакажених, док су љешеви других про
нации у околним шумама. И мртваци одреда показују трагове нај- 
тежих злостављања и унакажења.
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7. На исти начин као поп Добросављевић (тач. 5) убијен je и: лоп 
Штефан Ћурчић у Огулину.

8. Свештеник Душан Клипа из Влашког je ухапшен и страшно 
злостављан и о његовој даљој судбини се ништа не зна.

9. У Глини je на најстрашнији начин убијено 450 Срба.
10. Многи људи су, да би избјегли сигурној смрти, побјеглиу Ср- 

бију, а велики дио се сакрио у шумама. Њихове фаиилије су без изу- 
зетка осуђене на смрт усљед глади, пошто општинска управа врши 
продају животних намирница, од којих ништа не дају Србима.

11. Усташе говоре свуда сасвим отворено о томе да he Србе уни- 
штити, да повлачење граница треба да се изврши према етнограф- 
ским гледиштима. На овај начин се наводно српска већина проиије- 
нила у незнатну мањину.

12. Шеснаестог јуна ове године усташе су везали 10 сељака из 
села Петровац, општина Буковица Нова, срез Подравска Слатина, 
одвели у село Чачинце и тамо убили. Затим су наредили српским се- 
л>ацима у Чачинцима да сахране убијене у једну претходно ископану 
масовну гробницу. Када су притом поједини још давали знаке живота 
усташе су их све посипали нераствореним кречом. Послије тога уста
ше су се вратиле у село Петровац и тамо пред очима своје жене и деце 
заклали сељака Мишка Стојановића.

Вођа ове усташке трупе био je извјесни Холанђанин, родом из 
Ретфале код Осијека.

Имена српских сељака из Петровца које су убили усташе, су 
слиједећа:

1. Миле Буква, отац шесторо дјеце, 2. Ђорђе Турудија, отац сед- 
моро дјеце. 3. Илија Богдановић, отац седморо дјеце. 4. Дане Пувача, 
отац троје дјеце, 5. Шиме Шормаз, отац троје дјеце, 6. Лазар Крнета, 
отац двоје дјеце, 7. Гојко Бојанић, отац једног дјетета, 8. Илија Ми- 
љуш, отац петоро дјеце, 9. Божо Митић, отац једног дјетета, 10. Лука 
Цуца, отац једног дјетета.

13. У ноћи између 12. и 13. јуна ове године усташе су дошли у се
ло Сусиње, управа среза Нашице и убили односно заклали после лре- 
тходног тешког злостављања слиједећа лица:

1. Рајко Новаковић, 2. Петар Симић, 3. Лазар Симић, 4. Ђорђе 
Игњатић, 5. Влада Жижић и још једног сељака, чије се име досада није 
могло утврдити.

У овим недјелима учествовали су: Галинчић из Прибишеваца 
као коловођа, Бонифацијус Серић, Фране Лустиг, Ђуро Јозић, Божо 
Жарковић, Иван Сабљак, Дане Буторац, Јозе Павлић, Иван Балар, 
Иван Лулић, Фрањо Видмар и Иван Дир.

14. Петнаестог јуна ове године у 9 часова усташе су у Босанској 
Костајници распели слиједеће двадесетогодишње младе мушкарце: 
Станко Кунић, Стојан Крнета и Лазар или Бозар Јајзанин, тако што 
су им руке и ноге приковали за врата.
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15. Петнаестог јуна ове године у Бан>а Луку je одведен Симо 
Марјанчић, бивши народни посланик из Јајца, гдје није стигао. О ње- 
говој судбини ништа није познато.

16. Деветнаестог јуна ове године у Крупи на Врбасу код Бања 
Луке заклани су бивши народни посланик Душан Бранковић и шеф 
сељачке странке бискуп (православии свештеник) Богдан Врањеше- 
вић.

17. Шеснаестог и седамнаестог јуна у Дрвару су убијени 32 угле- 
дна Србина, међу којима: Јово Крецо, бивши предсједник општине, 
Богдан Калаба, инг. предсједник „Шипад-а” и бискуп Бањац.

18. Деветнаестог јуна убијено je у Бихаћу 42 угледна Србина, 
међу којима и инг. Михаило Мандић, његов брат трговац Вељко 
Мандић, сестрин муж Богољуб Кујунџић, Божо Поповић, директор 
земаљске банке, љекар Др Матавуљ, браћа Козомарић Жарко и Јово,

19. У Сремским Карловцима усташе су ухапсили око 80 углед- 
них Срба, злостављали у затвору и довели у Загреб. Међу осталима 
ухапшена су слиједећа лица: бивши министар и предсједник Сабора 
Стефан Ћирић, адвокат Др Стеван Симеоновић-Цокић, Др Јован 
Поповић - Тадић, Mr фарм. Павле Штрасер, Мика Божић - „Кара- 
панџа”, Александар Матић, Александар Манојловић, Миленко 
Пишчевић, Радован Просенц, Борислав Матејић и Гостојић.

Као доказ приложено je 14. фотографија, које je послало српско 
Министарство унутрашњих послова, на који начин су усташе у селу 
Гутовац код Бјеловара убиле Србе.

Опет хитно молим да се код хрватске владе уложе најхитнији 
приговори. Српским становништвом на подручју војног заповједника 
овладало je једно немо очајање с обзиром на судбину његових сунаро- 
дника у Независној Држави Хрватској, а то очајање морам забеле- 
жити као знатну опасност.

Молим саопштење о заузимању става хрватске владе по овим 
догађајима.

За војног заповједника у Србији 
Начелник Управног штаба 

потп. Др Турнер 
државни савј етник

Затачност 
потп. Пецке (Paetzke)

* АВИИ, ф. НДХ, к. 233, per. бр. 15/2-8-12. (пријевод са њемачког)
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42.
ИЗВЈЕШТАЈ КРИЛНОГ ЗАПОВЈЕДНИШТВА БИЛЕЋА ОД 

25. ЈУНА 1941. О ЗЛОЧИНИМА УСТАША НАД СРБИМА 
У СРЕЗУ ГАЦКО*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
КРИЛНОЗАПОВЈЕДНИШТВО

Број 384,25 липња 1941 
БИЛЕЋЕ

Податке о ситуацији на 
подручју Крила Билеће шаље

ЗАПОВЈЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНИЈЕ

САРАЈЕВО

Од 17 до 23 липња 1941 године био сам на терену и установио 
слиједеће.

Ноћу од 4 на 5 липња 1941 год. побијено je од стране Усташког 
повјереника за котар Гацко г. Хермана Хоногала 140 људи села Кори- 
та котара Гацко код Голубије јаме више самога села која je дубока око 
30 метара па су побијени онда у ту јаму бачени. Неки од њих који су у 
ту јаму бачени нису били мртви, па су се из исте спасили и онда о томе 
обавјестили своје сељане а и друга села. Из Корита je заплијењено 
5294 комада крупне и ситне стоке која je раздата разним муслиман- 
ским селима котара Гацко на чување, од које се коље једино за потре
бе Усташког стана у котару гатачком. Лица код којих je ова стока не 
смију je ни под каковим изговором за себе клати.

Овај сам случај навео једино зато што je то био само један повод 
за догађаје који су се одиграли 7 и 8 лишьа 1941 године као и то да су 
становници села Корита и осталих села неточно од пута Корита -  
Автовац напустили своје куће и отишли у ближња брда и шуме, a вје- 
роватно и у Црну Гору. Јама у коју су поубијани бачени je поред 
самога пута Корита-Автовац, и из исте се развија неиздржљив смрад. 
Да би се спријечило тровање Требишњице, као понорнице, која ce 
појављује y Билећи, дате су потребне упуте котарском предстојнику у 
Гацком од стране војног љекара из Билећа који je ту јаму на 17 ов. мј. 
такођер прегледао.

5 и 9 лишьа убијено je по Усташама из Степена, Автоваца и Га- 
цка још 27 људи и у ту јаму бачено те je у истој сада 167 љешева осим 
неколико оних, који су се спасили, а говори се, да их има више у што ja 
нијесам хтјео да улазим јер то и није од важности.

Одбјегли сељаци из котара Гацко нијесу се задовољили само са 
удаљавањем од својих кућа, него су остали прави побуњеници јер су 
на 7 лишьа напали и попљачкали оружничку постају у Јасенику, Сте- 
пену и Казанцима тако, да су се оружници из наведених села морали 
повући, како сам то изнио у својем извјешћу, Taj. број 28 од 13 липња 
1941. Осим тога често се дешавају напади на пролазнике на путу Сте-
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пен-Корита те je саобраћај на овом дијелу пута угрожен а повремено 
и у прекиду. Неколико пута je покушавано, да се оружкици врате у 
војарну на Степей што до сад није успјело, услијед јаке ватре од стра
не побуњеника, који су на вишем и бољем положају него војарна ору- 
жничке остаје Степен. Ово je познато и котарском предстојкику и 
Усташком повјеренику у Гацком. Осим тога je у селу Хоџићима, Пла- 
нику и Коритима на 20 липња била нападнута и војска из Билећа, која 
je тога дана вршила претресе у тим селима, у циљу проналаска ору- 
жја, којом je приликом један војник погинуо а два рањена.

За ово неколико дана, настојао сам да се побуњеници на миран 
начин врате својим кућама и наставе редован посао, те сам на 18 и 19 
липња са котарским предстојницима и представником Усташа из Га- 
цког отишао у села Липник и Јасеник. Са овим je био сагласан и вели
ки жупан у Дубровнику. Сељацима из оба села je савјетовано да се 
врате својим кућама и приступе редовноме раду, што су обећали и дје- 
лимично извршили. Ипак им се не може вјеровати, да he бити послу- 
шни и одани поданици наше државе јер je утисак који се добио у овим 
селима, да сељаци не поклањају повјерење нашим властима, а наро
чито према Усташама. Сельаци из села Јасеника су сами молили, да се 
оружници не шаљу у Јасеник jep се наводно боје Црногораца, да не 
нападну оружнике како представљају, да je било 7 липња и њих Јасе- 
ничане довели до одговорности. Овај изговор за напад на оружнике 
од Црногораца није искрен ни истинит, jep Црногорци нису могли, а 
нити могу вршити нападе на оружничке постаје без сурадње самих се- 
л>ака, па je сигурно да су и они у нападу и пљачкању на 7 липња уче- 
ствовали, и ако то не причају. Јасеник je у непосредној близини гра
нице и за сада се постаја у Јасенику не може успоставити, док се са 
побуњеницима свих села неточно од пута Автовац-Корите, не буде 
потпуно обрачунало, једномјачом заједничком акцијом оружништва, 
Усташа и војске како би им се убудуће онемогућила свака слична ак- 
ција. Изговор сељака да се не смију повратити кућама од страха пред 
Усташама за које не желе да долазе у њихова села, не може бити 
оправданье за њихово садање држање и нападе на органе власти, како 
сам то горе навео.

Прави разлог за ову побуну je тај, што они неће никад моћи да 
се на лијеп начин упокоре и признају нашу власт, него he се то морати 
учинити силом па онда економски убити толико, да потпуно осиро- 
маше. Сви су превише одани великосрпској идеји и неће моћи никада 
да се по мире с тим да ови крај еви потпадају под нашу државу, док нот- 
пуно не ислабе. Одвођење стоке по Усташама из Корита, не представ
лю још ни приближну вриједност оне стоке, коју су Срби котара гата- 
чког од муслимана котара Гацко 1918 године отели, a чија je вријед- 
ност процијењена на 18 милијуна динара, али од стране државе а ни од 
приватних није надокнађена. Ове ми je податке казао Џемил Тановић, 
начелник опћине Автовац, који je био члан тадашње процјенбене ко- 
мисије. Податци, који би се прикупили о извршеним убиствима мусли-
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мана од стране Срба у овоме котару, били би такођер врло обилии, у 
што овог пута нисам улазио. Срби се праве као да свега тога није било 
и тумаче све догађаје онако, како н>има и њиховим жељама одговара.

Са осталим селима неточно од пута Автовац -  Корита, осим Са- 
мобора који je потпуно миран, нисам на лијеп начин могао да дођем у 
додир a сељаци из села Стелена, Данића, Дулића и Пржине су и пис- 
мено изјавили да међу њих могу доћи представници окупаторских зе- 
маља, а друге да не признају, па се на тај начин није моглодоћи до Ка- 
занаца који лежи још западније од ових села, на самој граници. Ми
ролюбива средства су потпуно исцрпљена.

Оружници постаје Степей су сада у Међулићима, из Казанаца у 
Столцу, из Јасеника у Автовцу, одакле се свакодневно врше насилна 
извиђања, нарочито према Степену, чиме се побуњеници узнемирава- 
ју. Оружници из Автовца врше опходње у непосредној близини Ав- 
товца и сурадњу са оружницима из Међулића и Столца.

На 22 лишьа сам отишао у Невесиње и ступио у везу са Уста- 
шким Станом, те je на 23 липња из Невесиња отишао заповједник са 
већим бројем усташа у Автовац, одакле су у сурадњи са Усташама из 
Гацкога и Автовца извршили једно насилно извиђање у правцу Стеле
на са 200 Усташа. На мјесту званом Зборна Томила усташе су дочека- 
ни пушчаном ватром од побуњеника морали се развита за борбу. 
Успјело им je, да протјерају побуњенике са Степена и Пржине након 
чега су упалили села Шуковиће, Степей, Пржине и Пусто Поље и 
осам кућа уз цесту код Степена. Борба je била врло оштра и трајала je 
до 18 сати и 30 минута кад су се усташе из наведених села повукли пра- 
ћени пушчаном ватром побуњеника. На Зборној Томили je преко 
ноћи остављено једно стројопушчано одјељење, које ce je 24 липња 
повукло у Автовац. Усташе из Невесиња њих око 100 су још на 23 лип- 
ња отишли у Невесиње, оставивши у Автовцу и у Гацкоме по 20 људи. 
Према томе je, са наше стране судјеловало у наведној борби око 200 
људи док ce je добио утисак да je противника било око 600 до 1000 лю
ди. Губитака од стране усташа je било четири мртва и четири рањена 
а губици непријатеља су непознати и ако се мисли да су бројни. У селу 
Међулићи и Солац je ухапшено 13 Срба који су у Автовцу од Усташа 
стријељани, али они нису учествовали у борби већ су живјели у ова 
два муслиманска села. По налогу заповједника усташа ноћу од 23 на 
24 липња похапшени су у Гацком сви Срби од 16 година на више од чега 
je у току ноћи побијено 26, а остатак ће наводно бита отпремљен у ло- 
гор у Невесиње. Те мјере нијесу предузете у Автовцу. Оружници су у 
току тога дана имали дужност да осигуравају Гацко и Автовац јер су 
сви Усташе били заузети у овој борби. Војска није ступала у акцију.

Услијед оваквог стања молим да оружничке постаје Јасеник, 
Степей и Казанци остану привремено у садањим својим мјестима т.ј. 
Автовцу, Међулићима и Столцу док се побуњеници потпуно не упо- 
коре.
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У Автовцу ce сад налази једна сатнија војске a број усташа и 
оружннка није такођер тако велик, да би то било довољно за овакву 
ситуацију, ради чега би најхитније требало у Автовац послати два 
батаљона војске, од којих би било потребно да ce no једна сатнија дис- 
лоцира у Степену и Коритима, па би се онда од стране усташа и ору- 
жникамогле предузети јачемјерезаупокорење овога краја, док се не 
постигне коначан резултат. Тада би постаје Јасеник, Степан и Казан- 
ци истом могле почета да дјелују, али са већим бројем оружника. 
Осим тога би у Гадком за заповједника оружничког вода требало по- 
ставитиједног искуснијега оружничкога часника, пошто je садањи за- 
повједник вода причувни пјешачки часник, који нема смисла за орга- 
низацију службе јавне сигурности.

Од цијеле акције побуњеника добија се утисак да у истој учест- 
вују и Црногорци јер сами сељаци са наше територије и ако су врло 
отпорни и борбени неби ce y толикој мјери противу наших власти екс- 
понирали, да немају подршке и поуке са друге стране границе. Говори 
се да наше сељаке организују и предводе црногорски часници, што се 
може узети као врло вјероватно.

Држање оружника за све вријеме од успостављања овога Крила 
je према прикупльеним податцима, до сад било коректно, осим ору
жничког каплара Азиза Ћатовића којег сам према заповједниковом 
одобрењу упутио у Сарајево a његове he се кривице извидити чим то 
садање прилике буду дозволиле. О држању оружника добио сам пода- 
тке од угледнијих грађана са којим сам долазио у додир у Автовцу и 
Гадком, а такво мишљење има и котарски предстојник у Гадком. То су 
ми исто рекли и представници талијанске војске у Гадком које сам 
такођер посјетио. Једино су се Талијани два натпоручника рђаво из- 
ражавали о муслиманима, што je долазило из непознавања односа из- 
међу Срба и Хрвата у овом крају. Уједно сам видно, да су Италијани 
одржавали везе и са Србима у Гадком јер су по њиховом приповједа- 
њу поједини Срби код њих долазили и притуживали се на усташе, чији 
су рад Талијани такођер пратили и о свему обавјештени, а та обавје- 
штења су могла свакако потицатиједино од Срба.

Данае у 8 сати сам извјештен, да je у 4 сата и 30 минута нападну- 
та и разоружана оружничка постаја Лукавац, оружничког вода Неве- 
ешье. Нападача je било око 150. Испод Трусине ce je чула пјесма Срба 
и поклици краљу Петру куда je упућена помоћ од стране усташа из 
Љубиња и сада ј е борба ј ош у току.

25 липња до подне нападнута je постаја Дивин оружничког вода 
Билећа, од око 300 нападача Срба. Оружници ce joui држе и истима 
сам упутио потребну помоћ оружника а и сам ћу одмах поКи на лице 
мјеста.

25 липња до подне ишла je према Невесшъу једна већа трупа 
људи који се цијене на 3000, а говори се, да их води Чедо МилиЬ бивши 
трговад из Мостара. Веза са Невесињем из Гацкогје прекинута око 11
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сати али сам сазнао да je Невесшье благовремено затражило помоћ 
из Мостара и Сарајева.

Од Усташког стана у Гадком je такођер затражена војска из 
Сарајева, која им je обећана.

Из света се види да je ово прави организирани устанак па су 
мјере за појачање које сам навео, потребне како би се већ у пометку 
устанак угушио.

Заповједник потпуковник 
Мух[арем] Агановић

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143, per. бр. 36/9-2; к. 143-1, per. бр. .8/12-1.

43.
ИЗВЈЕШТАЈ ОРУЖНИЧКЕ ПО СТА JE KOPAJ ОД 27. ЈУНА 1941. 

ЗАПОВЈЕДНИКУ ОРУЖНИЧКОГ ВОДА БИЈЕЉИНА О ТЕШКИМ 
УСТАШКИМ ЗЛОДЈЕЛИМА НАД ПРАВОСЛАВНИМ ЖИВЉЕМ*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ KOPAJ 

В. Taj. Бр. 18,27. липн>а 1941. године 
У Kopajy

Рабијатан и незаконит поступай 
усташких органа према народу

ЗАПОВЈЕДНИКУ ОРУЖНИЧКОГ ВОДА

БИЈЕЉИНА

У вези достављених извјештаја догласне природе на територији 
ове постаје извјештавам водно заповједништво joui и о слиједећим за- 
пажањима:

Потписати сам приспјео на ову постају 30 свибња т. год. и при- 
мио дужност заповједника постаје. У току овог времена упознао сам 
се донекле са приликама на реону постаје па сам се освједочио о сли- 
једећем:

На реону постаје влада потпуни ред и мир, али овом су на сме- 
тњи усташки органи чији je логор успостављен у овдашњем мјесту 
Kopajy и имајих бројно око 20 људи. Управо не може им се знати та
чан број, jep ce чешће мјењају кад им je коме воља. У овакву делика- 
тну установу примају се махом људи из најнижих слојева, који заслу-
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жују да се ставе под надзор власти а не да им се повјери функција око 
одржавања поретка у данашњим приликама.

Поменути органи врше службу без икаква плана и тактике пре- 
ма народу. Њихова надлежност као територија постала je неограни- 
чена. Како сам обавјештен и сам сам се освједочио у народу, особито 
код православног живља влада паничан страх од усташкиих органа 
ради чега поједини људи бјеже од својих кућа. Нарочито влада страх 
код дјеце и жена. Тако je недавно дјете Саве Лазића из Милина села, 
који се још није вратио из ропства, под депресијом страха, оболело од 
епилепсије (падавице). Није риједак случај да појединци при изненад- 
ном сусрету на путу са оружничким органима нагну у бјегство и тиме 
навуку сумњу противу себе, те када буду пронађени и ухићени те ис- 
питани зашто бјеже правдају се да су бјежали мислећи да им иду у су- 
сретусташе, који туку људе и без икаква разлога. Ништа боље распо- 
ложење не влада и код виђенијих људи исламске вјероисповести пре- 
ма усташким органима на реону постаје.

На челу усташких органа постављен je садањи начелник опћине 
у Корају г. Бурхан Бегић из Кораја, a његов помоћник je Стјепан Смо- 
диш предузимач за набавку техничког дрвета сада настањен у селу 
Тутњевцу, који се експонира да je главни повјереник усташког стана, 
те као такав распоређује и управља службом усташких органа у Ко- 
рају у споразуму поменутог Бегића, а и сам више пута виђа се по сели
ма са по неколико усташа.

Дознао сам да je наведени Смодиш пред неким људима право
славие вјероисповјести испољавао се, да he сви православии бити исе- 
љени да им не вриједи што раде. Оваквим начином народ je демора- 
лисан ради чега je и полет у опадању у привредном погледу, када се 
ocjeha највећа потреба за обраду земљишта.

Ових дана усташки органи запљенили су све бицикле од власни- 
ка православие вјероисповјести и ако су власници снабдјевени са сао- 
браћајним књигама и регистровали бицикле за ову годину. Како сам 
обавјештен да ће заплењени бицикли бити продати у корист самих 
усташа у Корају. У овом погледу ова постаја није добила никаква на- 
ређења и сматрам да je овај поступак усташки органа незаконит.

Усташким органима колико je познато није одређена берива из 
опћински или који други извора а како што je споменуто у овај састав 
ушли су махом сиромашни људи па je логично да су као такви зависни 
и у својој дужности пристрасни те наклоњени да за обезбједу свог оп- 
станка чине и незаконита дјела као што je споменуто.

Поред изложеног установио сам да поменути органи врло грубо 
и разбијатно поступају са мирним становништвом и служе се нечас- 
ним интригами приликом вршења службе. Тако сам дознао када поје- 
дине усташе изаберу жртву кога намјеравају мучити, испале по неки 
метак у близини, а потом од дотичног захтјевају да каже ко je пуцао 
или од самог дотичног траже да им преда оружје и ако су убјеђени да 
догични нема оружја.
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Овакав поступак усташких органа повод je да народ губи повје- 
рење према власти па наравно и према ново основаној држави чији се 
темељи тек почињу зидати, а поред тога шкоди и оружничкој устано
ви јер за сада народ не зна правити разлике између усташа и оружника 
чије су униформе односно одоре једнаке.

На темељу изложеног намеће се потреба да се усташки органи у 
Корају распусте пошто њихов рад како je споменуто прелази у чисто 
анархистички поступак према народу а нема ни потребе да постоји ус
ташки логор у овдашњем мјесту с обзиром на повољне прилике јавне 
сигурности. Ако већ надлежни фактори сматрајудасу потребни уста
шки органи онда се намеће потреба, да се за ову сврху поставе лојал- 
ни и поштени а изнад свега праведни људи, који ће радити на бази 
правде и општих интереса у сређивању независне Домовине Хрват- 
ске.

У више махова претпостављене старјешине наређују тјесну са- 
радњу са усташким органима, али с обзиром на изложени њихов пос
тупак сматрам да je са њима врло тешко сарађивати. Тим теже што су 
оружници више везани законским формалностима, а у исто вријеме 
колико сам ce могао освједочити бар у овдашњем мјесту усташки ор
гани ни сами не желе присуства и сарадње оружнички органа, да би 
били у свом незаконитом поступку комотнији.

Молим заповједника да се овај извјештај сматра потпуно исти- 
нитим, да га заповједник размотри и у колико се може сматрати по- 
требним да се достави под дискрецијом вишим претпостављеним ста- 
рјешинама, како би се могле предузети потребне мјере, да неби насту- 
пиле нежељене пошљедице.

Постаје заповједник 
оружнички поднаредник 
Сулеј/манЈ И. Сијерчић

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-а, per. бр. 44/1-3.
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44.
ИЗВЈЕШТАЈ ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАЈЕ ЗАВАЉЕ 

ОД 28. ЈУНА 1941. О ХАПШЕЊУ ПРАВОСЛАВНОЕ ЖИВЉА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАЈА ЗАВ АЉЕ 

Тај. Број 43,28. липња 1941. године 
ЗАВАЉЕ

Извјештај о одвођењу лица 
с подручја ове постаје доставља.

КОТАРСКОМ ПОГЛАВАРСТВУ БИХАЋ

Дана 24 липња 1941 године Усташки логорник преко усташа из 
Бихаћа са подручја ове постаје т.ј. из мјеста Заваља одвео je са аутима 
сва лица која су била Грчко-источњачке вијере, за која лица овој по- 
стаји није познато гдје су одведена.

Са подручја ове постаје одведена су слиједећа лица:
Дракулић Петар оружнички сатник у пензији, његова супруга 

Даринка и син му Милован, Душан Орељ финанциски прегледник у 
мировини, Ђуро Пејновић оружнички поручник у мировини, Петар 
Бабић и жена му Сока, кћери Даница, Смиља и Марија и син му Ми
лан тежак из Заваља и Сока Пањковић и њена кћи Милка Пањковић. 
Сви из Заваља, опћине исте. Укупно 13 лица.

Истога дана усташе су одвеле и Петра Хрњака родом из села 
Језера, опћине Плитвице, који je био лугар код имовне опћине Ото- 
чац и његову супругу Евицу Хрњак, који су стално били са службом у 
селу Малом Скочају, опћине Заваље.

Кључеви од куће Дракулића Петра налазе се код ове постаје а 
од куће Ореља Душана и Бабић Петра налазе се код њихове родбине 
који су католици, пошто имају своју стоку ради чувања.

Предњи извијештај достављам на надлежност.
На подручју ове постаје има лица Грко-источњака у селу Међу- 

дражју, Мељиновцу и Великом Баљевцу, који се налазе код својих 
кућа и до сада по усташама нису дирана.

Заповједник постаје, стражмештар, 
/потпис нечитак/

* АВИИ, ф. НДХ, к. 201, per. бр. 11/21-1.
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45.
ИЗВЈЕШТАЈ КОТАРСКЕ ОБЛАСТИ У БРЧКОМ ОД 29. ЈУНА 1941. 

О САМОВОЉИ УСТАШКОГ ЛОГОРА У ВРШЕЊУ СЛУЖБЕ*

КОТАРСКА ОБЛАСТ У БРЧКОМ 
Бр. През. 110/41

Препис. 
Дана 19 липња 1941.

Предмет: Вршења јавне власти по 
Устатком логору.

МИНИСГАРСГВУ УНУТАРЊИХ ПОСЛОВА 
РАВНАТЕЉСТВУ ЗА ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ

ЗАГРЕБ

Под бр. 5951/41 од 8 свибња 1941 године извјештен je наслои, да 
Усташки логори не врше никакову јавну власт, него да то врше ре- 
довне власти.

Ово стање ce je измјенило, јер садањи Усташки логор у Брчком 
врши многе функције, које спадају у надлежност редовних управних 
или судских власти.

Сада примјерице се врши ово:
1. Издају пропуснице за кретање по држави не признавајући 

пропуснице издане по овој власти.
2. Издају наредбе о ограничењу кретања (ноћу) по самом граду 

Брчко.
3. Смијењују и именују повјеренике у жидовским и иним рад- 

њама, мада je за то надлежно Министарство по приједлогу управних 
власти.

4. Испражњују из станбених просторија поједина лица и обите- 
л>и мада и то спада у надлежност Министарства по приједлогу управ- 
не власти.

5. Изричу и наплаћују казне по наредбама о сузбијању спекула- 
ције, мада у истим стварима већ воде поступак редовне управне 
власти.

6. Кажњавају и убиру глобу ради редарствених прекршаја.
7. Од појединих ухићеника наплаћују кауцију.
8. Врше се хапшеньа и држе ухићеници дуже времена у затвору а 

да о том не предају пријаве редовним властима на поступак.
9. Постављају повјеренике у појединим хрватским, културним и 

шпортским друштвима, чиме се ствара нерасположење код овда- 
шњих мјештана Хрвата.
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Сматрам, да се тиме крши закон и пољуљава углед власти па 
молим за упуте како имадем у оваквим случајевима поступати.

Истичем да нема разлога да се управна власт мимоилази, jep je 
потпуно у хрватским рукама, којој стоји на челу котарски предстој- 
ник, који je ради свог хрватског рада за вријеме ранијих режима про- 
гоњен, рањаван, кажњаван, оптуживан ради велеиздаје, отпуштен из 
службе, држан под паском, лишен војничког чина и др.

Потписани je скренуо пажњу Усташком логору на придржава- 
ње законских одредаба, али безуспјешно ваљда ради неупућености 
Усташког логора у погледу компетенције.

Котарски предстојник 
Пушкарић, в.р.

* АВИИ, ф. НДХ, к, 174, per. бр. 4/11-2.

46.
ИЗВЈЕШТАЈ КОТАРСКОГ УРЕДА У БИЈЕЉИНИ ОД 1. ЈУЈ1А 1941. 

О РЕКВИЗИЦИЈИ, ХАПШЕЊУ КОМУНИСТА И СЛАЊУ 
У КОНЦЕНТРАЦИОНЕ ЛОГОРЕ*

КОТАРСКИ УРЕДУ БИЈЕЉИНИ 
През. Бр. 62/49

Присилна контрибуција и
сузбијање комунизма
На Ст. пов. бр. 1/4 од 1./ VI. 41.

В ЕЛ И КО Ј ЖУПИ ПОСАВЈЕ

БРОД н/С.

На горњу окружницу извјешћује се слиједеће:

1. Прикупљање присилних прилога од стране усташке органи- 
зације у Бијељини обустављено je. У погледу усташких организације 
по селима издата je сходна наредба и упуте оруж. постајама.

Молим за упуте како се треба поступати у случајевима ако су 
реквириране поједине ствари од сељака по усташким органима jep се
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чује дасусдузети неки точкови, шиваћи стројеви и др. да лисе има од- 
редити повраћање пријашњим власнициа.

2. У погледу акције за сузбијање комунизма извјешћује се, да ce 
y овом питању поклања појачана пажња од дана избијања рата између 
Њемачке и СССР. Све особе које ce сматрају да би могле бити опасне 
ухићене су и послане Редарственом равнатељству у Загреб /њих 27/ 
ради смјештања у конц. логор. Редарственим органима наређено je да 
пажљиво мотре на кретање непоузданих особа како би ce спријечио 
сваки покушај угрожавања јавне сигурности.

Досад није примјећено никакво гибање, договарање или шнре- 
ње ком. пропаганде.

Бијељина, 5. VII1941. За котарскогпредстојника 
/потпис нечитак/

* АВИИ, ф. НДХ, к. 174, per. бр. 2/11-1.

47.
ИЗВЈЕШТАЈ ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАЈЕ ОЛОВО ОД 3. ЈУЛА 1941. 

О ПОБИЈЕНИМ СРБИМА У СЕЛУ БРДА И БЈЕКСТВУ 
ПРАВОСЛАВНОГ ЖИВЉА У ШУМЕ ЗБОГ УСТАШКИХ

ПОКОЉА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАЈА ОЛОВО 

Број 298,3 сршьа 1941 године 
ОЛОВО

Погибија 6 људи извјештава

ЗАПОВЈЕДНИКУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНИЈЕ

САРАЈЕВО

„29. липња 1941 године око 9 сати дошли су у село Брда опћина 
Олово, котар Кладањ, Оловски усташи и без ма каквог узрока извели 
су 6 људи из истог села, те пред самим селом удаљеним око 300 метара 
побили их из пушака и одмах на мјесту сахранили у једну раку, ово je 
све рађено на очиглед њихових жена и дјеце.

Побијени су и то: Васо Жуга стар 52 године, отац 3 дјеце, Паво 
Жуга стар 38 година, отац 7 дјеце, Нико Жуга стар 56 година, отац 7 
дјеце, Стеван Жуга стар 32 године, отац 5 дјеце, Лазар Жуга стар 26 
година, отац 3 дјеце и Михајло Вуковић стар 53 године отац 9 дјеце,
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сви из села Брда, опћине Олово, Котар Кладањ. Ово се све радило 
скривено и потајно од оружничке постаје Олово, за који je случај по- 
стаја сазнала тек сјутра дан т.ј. 30 липња 1941 године око 12 сати.

Ради напријед наведеног случаја завладало je у околини нера- 
сположење како код православних тако и код муслимана и католика. 
Православно становништво разбјегло се по шумама услијед страха и 
терора од стране Усташког табора Олово.

Према постојећим заповједима од службени надлежни власти, 
да се служба јавне сигурности врши у споразуму између оружништва 
и Усташки табора онемогућена je, услијед дрскости и терора од стране 
усташа, а чак и међу народом се издвајају да су они усташе као кон- 
тролни органи оружништва и да се без н>и не може ништа радити.!”

Заповједник постаје 
достражмаштер 

Јука Џидић

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6, per. бр. 10/3-1.

48.
ИЗВЈЕШТАЈ ПРЕДСТОЈНИКА КОТАРСКЕ ОБЛАСТИ БИЛЕЋА О 
СИТУАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ КОТАРА И ЧИТАВ Е ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ЗА ПЕРИОД 11. ЈУНИ -  4. ЈУЛИ 1941. *

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
КОТАРСКА ОБЛ ACT БИЛЕЋА 

Број: 14/41 През. 4. српња 1941 године

Предмет: Извјештај о ситуацији.

РАВНАТЕЉСТВУ ЗА ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ 
Независне Државе Хрватске

ЗАГРЕБ

На темељу наређења број 1956/41 част ми je за подручје котара 
билећског поднијети слиједећи извјештај:

Ад. I. а,-
У котару билећскоме до сада није примјећена никаква комунис- 

тичка акција ма у ком погледу. Међутим десиле су ce извјесне појаве, 
на које ће бити у овоме извјештају скренута опажња.

Ад. I. б.
Котар билећски броји око 25.000 становника, од којих су око че- 

тири петине т.ј. 20.000 православних, a једна петина т.ј. око 5.000 му
слимана. Православно становништво настања периферију котара, а

218

http://www.balkaninstitut.com



котар граничи како се видииз приложене карте котаровима Требиње, 
Љубиње, Столац, Невесиње, Гацко и Црном Гором. Муслиманско ста
новништво je већином у Билећи, те се пружа један релативно узак 
крак од Билећа, ка опћини Плана и Дивину до Фатничког односно Да- 
барског поља.

Потписани котарски предстојник je на дужност у Билећи насту- 
пио И. липња 1941. године и нашао je слиједеће стање.

Пјелокупни српски елеменат са свима члановима обитељи, са 
цјелокупном стоком и покретним имањем je иселио из својих домова. 
Имања ce нису обрађивала. -  Дошао сам у додир да извјесним углед- 
ним лицима православним, те сам установио, да су исти иселили из 
својих домова и одбјегли у планине, а нарочито они су са Црногорске 
границе, из разлога, јер су у сусједним котаревима (Столац, Гацко, 
Љубиње, Требиње и Невесиње) а нарочито у котару Гацко, баш непо- 
средно на самој граници гатачко-билећског котара побијена нека 
лица и побацана у једну јаму код села Корита покрај самог пута Га- 
цко-Билећа. Потписани je сам прегледао предметну јаму и колико се 
je могла видјети и по смраду осјетити у истој се збиља налазе неки ље- 
шеви у стадијуму распадања. Према извјештају крилног заповједника 
из Билеће у предметну јаму je бачено око 170 лица. Кроз православии 
народ ce je пронијела вијест, да he тако бити са цјелокупним српским 
становништвом у Херцеговини. Пронијете су вијести о убијањима Ср- 
ба у котаревима Требиње, Љубиње, Столац и Невесиње. -  Наравна 
ствар да су ове гласине достизале фантастичне размјере, те се ни на 
који начин овај елеменат није могао увјерити да се у Билећском ко
тару неће такве ствари догодити. -  Потписани je даноноћним обила- 
жењем котара успио да се већина становника врати својим домовима 
и да настави са редовним пословима. Скоро цијело становништво ко
тара ce je било смирило, jер су се увјерили да je управу узела у своје 
руке редовна власт и да he бити кажњена само она лица, која се буду 
огријешила о интересе Независне Државе Хрватске, али да he та ка
зна бити изречена од стране суда, па макар то био и пријеки суд. Цје- 
локупно становништво котара je показивало тенденцију, да буде ло- 
јално и било je почело да влада спокојство.

У међувремену je у сусједним котаревима настављено убијање 
тако да je цијела акција на смиривању и у котару билећском опет пот- 
пуно пропадала. Ово из разлога, јер су из котарева Требиње, Љубиње, 
Невесиње стално исељавана цјела села и крајеви у овај котар плани
не. Нарочито у планину Ситницу, која се протеже од опћине дивинске 
преко Крстаца, Змијанца и опћине Љубомирске све до границе ко
тара Требиње. -  Ова исељена лица су била мирна, све дотле, док у Не- 
весињском и Гатачком котару није настала отворена побуна. -  У 
народу има много оружја, које je исти по своме вјековном четничком 
менталитету посједовао од прије, а сада приликом расула бивше 
Југословенске војске, много сваковрсног оружја и муниције донеше- 
но je и није предато. -  Док су раније биле Италијанске, окупаторске
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власти, исте су оружје покупиле али углавном, од муслимана, који су 
одувјек свакој власти били лојални елеменат, дочим Срби нијесу пре
дали скоро ништа. -  Од народа je с обзиром на огромно пространство 
и подручја конфигурације терена немогуће одузети оружје, јер га 
никад не држе код куће него добро скривено по разним кршевима и 
гудурама, којих у овоме карсном терену има веома много на сваком 
кораку. -  Километрима и километрима се протеже сами крш и гол 
камен и у таком je терену могуће сакрити и тешку артиљерију.

Када je дана 24 липња 1941. год. у цијелом Невесињском и Гата- 
чком котару са почетком ььемачко-руског рата избио отворени уста- 
нак, и када су у исто вријеме у тим котаревима нападнуте све Државне 
власти, као војне и Оружничке постаје, извршен je напад на оружни- 
чку остају Лукавац на подручју Невесињског котара а у непосредној 
близини границе овог котара. -  Наоружана маса сељака предвођена 
отпуштеним бившим Југословенским официрима, подофицирима и 
жандарима, заробиле су све оружнике постаје Лукавац. -  Отпуштени 
морнарички наредник Сава Будалић из Лукаваца, дошао je у село Да- 
видовиће, опћине дивинске овога котара и јавио, како je дошла руска 
војска у Невесиње, и како je бивши Југословенски краљ Петар опет 
дошао на пријестол, те да je потребно да се разоружа оружничка пос- 
таја Дивин. -  Оружничка постаја je обавјестила телефоном потпи- 
саноги истије одмах аутом отишао у Требиње и по одобрењу Заповје- 
дника Дивизијског подручја из Мостара донио 150 комада пушака и 
одговарајући број муниције и за вријеме трајања борбе однио оружје 
и муницију у Дивин а у исто вријеме и помоћ у људству, те je успјело 
напад на постају Дивин одбити. -  Пошто се код саме оружничке пос- 
таје налази неколико муслиманских села, то je истима за одбрану 
властитих живота додијељен довољан број оружја и муниције, те исти 
заједно са оружничким органима осигуравају своја имања.

У исто вријеме, на основу једнаке агитације из котара Невесиње 
и Гацко сељаци села Врањске, Крстаче, Змијанац са оним одбјеглим 
из котарева Гацко, Требиње, Љубиње, Столац напали су оружјем у ру- 
ци оружничку постају Кистаће, која нема никакве везе са Билећем, да 
би могла тражити помоћ у људству и оружју. -  Када су оружници 
истрошили сву расположиву муницију, морали су напустити постају и 
под заштитом мрака су се повукли и дошли у Билећу. Иста je судбина 
задесила оружничку постају Змијанац, која такођер нема никакве 
везе са Билећом, јер у томе крају нема никаквих комуникационих сред
ства. -  Маса ce je одатле кренула према селу Љубомиру гдје ce je су- 
кобила са одредом оружника и усташа, који су били из Билећа пос- 
лати у помоЬ оружничкој постаји Змијанац. -  Оружници и усташе су 
се повукли у зграду Државне основне школе у Љубомиру и ту су дали 
отпор и на истој су се држали 48 сати, док им није стигла помоћ војске 
и усташа и када су били ослобођени. -  У тој борби je погинуо ору- 
жник-стражар Ченгић Осман.
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Када je 28 липња 1941. год. Подмаршал г. Дакса а по овласти 
Поглавника преузео у своје руке сву власт на подручју жупа Хум и 
Дубрава и издао о томе проглас у коме je загарантовао сигурност жи
вота и имања сваком грађанину Независне Државе Хрватске ма које 
вјере био, потписани je лично пошао по свим селима да раздијели из- 
дате прогласе и да растумачи свима садржај прогласа и да народ 
позове да се врати на своја имања и својим кућама. -  У томе je успио 
утолико,да се становништво билећске, завођске и један дио љубимир- 
ске и дивинске повратио својим кућама. -  Међутим становништво се
ла Врањска, Змијанац, Крстача и дио љубимирске опћине није хтјело 
да прими никаква објашњења ни позиве, него су цијело подручје оси- 
гурали стражама и изјављују да се неће вратити својим кућама и поко- 
рити Државним властима. -  Изјављују преко извјесних лица, да они 
неће никога нападати, а и да недозвољавају да међу њих дође неко од 
Хрватских власти, него да примају интервенцију окупаторских (Ита- 
лијански и Њемачких власти). -  Поједини сељаци са подручја котара 
Билећског су ми поручивали да би се они радо повратили својим кућа- 
ма и да се они покоравају властима, али да су je формално задобили 
бјегунци из котарева Љубиње, Требиње, Невесиње и Столац. У тим 
крајевима нарочито у задње вријеме се налази народа из котара Сто
лац, из села Берковићи и околине, јер су прије 7 дана у Берковићима 
нека лица, наводно усташе, направили читав покољ. -  Сељаци из села 
Бијељани, опћине Дивинске које село je на самој граници Столачко- 
БилеЬког котара, потписаном су причали, да je побијена огромна 
маса људи, жена и дјеце (наводно преко 1000 лица). -  Поједини остаци 
тих породица, који су одбјегли у планине у подручју Крстаче, Врањске 
и Змијанца, поручују да се ни на који начин вратити кућама неће, ca 
изговором да се немају куда вратити. -  Ови сељаци су потписатом и 
оружничком потпуковнику Агановићу изјавили да су сељаци били до- 
мамљени да се врате кућама да им се саопћи нека наредба власти, а да 
су потом сви редом поубијани. -  Да ли у томе има и колико неистине 
потписаном je непознато, али у народу влада такво увјерење, и стога 
да не могу поклонити вјеру ни позиву потписаног Котарског престој- 
ника нити прогласу Подмаршала г. Лакее.

Према изјавама сељака у тим приједелима су сва лица организи- 
рана, постављене су страже, тако да je мјештанима немогуће изићи из 
тога краја, јер добјегли убијају свакога онога, који им се не покорава. 
-  Вођа ових побуњеника je наводно калуђер Мирон Никић из Ма- 
настира Крстаче, који je побуњенике и присегао и одредио пријеки 
суд од 10 лица, који свакога ко се њему и његовим одредбама не по
корава, одмах на лицу мјеста стријеља. -  Да je све вјероватно доказ je 
случај, који je се догодио у селу Милавићима на граници подручја које 
се опире. -  Сељаци из села Врањске са другим лицима из сусједних 
котарева пошли су да попале муслиманско село Милавиће. -  Неки се- 
љак Попадић, успротивио сеје разбијању и уништавању муслим ана на 
шта je вођа побуњеника неки Кашиковић потегао пушку и на лицу
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мјеста убио поменутог Попадића. -  Син Попадића je из пушке убио 
КашиковиЬа и још једног ранио, на што ce je маса побуњеника вра- 
тила неуништивши село Милавиће.

Поменути калуђер Мирон Никић je наводно именовао између 
побуњеника и генерала и осгале чинове, те завео неку врсту дисци
плине. Према довикивању сељака Срба и муслимана, калуђер Никић 
je то подручје прогласио Србијом и сељаци Срби довикују муслима- 
нима да не прелазе у њихово подручје, јер je то Србија: наводно ce 
међу побуњеницима налази и неки црногорски поручник, који војни- 
чки организује отпор.

На подручју котара билећског Срби нису имали никаквог раз
лога да се дижу на оружје нити да пружају отпор Државним властима, 
јер су на подручју Котара свега убијена два православна сељака и то: 
Рајчевић Сава и Милошевић Лука из села Давидовића, а по сельацима 
усташама: Овћина Алија, Овћина Ахмет, Бајрамовић Адем, Бајра- 
мовић Шаћир и Јакуповић Адем. -  Оружничка постаја у Дивину je из- 
вјестила списом број 109/41 од 27. VI 1941. г. да су поменуте усташе 
дошле у село Давидовиће (дан касније од напада на оружничку поста- 
ју Дивин) и да су питали побијене сељаке да ли су они учествовали у 
нападу на оружничку постају и када су рекли да нијесу, они су им ре- 
кли да пређу са њима на оружничку постају и да таме изјаве да нијесу. 
-  Чим су изашли из села Давидовича поменутих пет усташа су ове се- 
љаке побили. -  Врло je вјероватно да побијени сељаци нису учество
вали у нападу, јер према изјави заповједника оружничке постаје, прије 
самога напада на постају дошли су неки сељаци из села Давидовића и 
извјестили су заповједника да се спрема напад. -  Ово убиство међутим 
не прелази границе обичнога криминалитета у овим крајевима, па не 
може бита узрок устанка и оружничком отпору према Државним 
властима.

По мишљењу потписаног узрок овоме стању у суседним котаре- 
вима па и у Билећи je слиједећи:

За усташке повјеренике са специјалним дужностима су у кота- 
ревима Гацко, Столац, Љубиње, Требиње и Невесиње су постављена 
лица из других, већином пречанских крајева, који апсолутно нијесу 
познавали терен, нити менталитет овдашњег живља. -  Цијелу акцију 
поставили су на погрешай темељ и мјесто позитивних постигли су не- 
гативне резултате. -  И у колико су та лица имала специјалне дужно- 
сти, они су требали да најприје заведу у свим котаревима државну 
власт, да народ предходно разоружају, да покупе сву Државну имо- 
вину и да ситуацију прво ухвате у своје руке, па су онда могли да про
воде свој програм, који им je евентуално био намијењен. -  То су били 
већином младићи, неискусни управно-политичким пословима, непри- 
ступачни сваком добронамјерном савјету, и свакоме ко би им ма и je- 
дну ријеч рекао у погледу њихова рада који никако кије могао уро- 
дити коришћу по Независну Државу Хрватску, сматрали су саботе- 
ром и заштитником Срба. -  Дешавали су се случајеви, да су Државним
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органима, који су им добронамјерно свраћали пажњу на њихове гре
шке, приносили револвере под грло тако да je свако био толико 
устрашен да ce je бојао за свој живот. -  Ови младићи непознавајући 
тачно вјековни антагонизам Срба и муслимана у овим крајевима, нису 
ступили у везу са старијим и искреним далековиднијим муслиманима, 
него су прикушьали оне на које су прво наишли, а то су у скоро свим 
мјестима били уличари, лица која по својој прошлости нису могла 
бити ни обични намјештеници, а камоли усташе. -  Иста лица су нао- 
ружали и дали им пуну власт живота и смрти свих становника. Ова 
лица руководећи се својим мрачним инстиктима и стољетним мрж- 
њама, давали су посве противне информације својим старијешинама, 
и они су их слијепо изршавали. -  Сви поштени и старији муслимани, са 
којима сам у додир долазио изражавали су ми своју бојазан од тих нао- 
ружаних лица, јер ни они нису у њих имали повјерења. -  Ова наору- 
жана лица гледала су у своју личну корист, jep ce je потписани лично у 
Коритима у котару Гатачком освједочио, да нигдје ни у једној кући 
нема ни једна ни најмања кућна ствар, jep je све разнешено. -  Часници 
Хрватске војске који су се задесили приликом убијања у Коритима 
изјавили су ми, да су својим очима видјели лице које je имало пушку и 
које je носило на леђима опљачкане ствари, и кад су га питали зашто 
носи те ствари он je одговорио: „Па ja сам усташа”. -  У самоме мјесту 
Билећи има 12 заклетих и наоружаних усташа, а од тих 12 лица тачно 6 
не одговара по својој политичкој и друштвеној прошлости да буде ус
таша, jep их има међу њима који су били осуђивани за крађу.

Износећи све горње, потписани je хтјео да укаже на разлоге, 
који су довели тако брзо до отпора Срба, и доскоро опћег оружаног 
устанка и непокоравања Државним властима. Потписаном je јасно и 
зна то врло добро да Срби сви мрзе ову Државу, и да би они сви у 
даном моменту и без икаква разлога скочили на оружје, када би им се 
указала најмања прилика да поврате оно што je изгубљено за њих. 
Али су они свијесни да та акција не би успијела, па се без напред 
наведених разлога не би дизали на отворену буну. -  Морам да укажем 
још на једну чињеницу, која je по мишљењу потписаног свој инстик- 
тивни и спонтани страх и бјег Срба од својих домова претворили и 
организовали у опћи оружани отпор.

Народ у граничним селима у котаревима Требиње, Билећа, Га
дко je у родбинским и пријатељским везама са Црногорцима. -  Сваки 
гест наших власти одјекне у Црној Гори десетоструко и пошто се у 
Црној Гори налази маса отпуштених бивших Југословенских офици- 
ра, подофицира и осталих чиновника, који су у већини без посла, исти 
су почели да врше агитацију у народу који спада под нашу Државу. -  
Пошто je граница отворена и теренски врло тешка, то нема скоро ни- 
каквих комуникационих средстава, а према томе ни могуЬности кон
троле, те су ова лица несметано могла пролазити из Црне Горе и вр- 
шити агитацију гдје им се свиди и како им се свиди. -  Ово ce je нарочи
то потенцирало у моменту, када je настао Њемачко-руски рат, када су
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y Црној Гори према сазнању извјешене многе црвене заставе. -  Тали- 
јанске власти које су до тога момента из не знам којих разлога биле 
врло толерантне према свим појавама и завеле су одмах оштрији 
режим, тек je доста тих лица комунистички настројених пребјегло у 
нашу Државу, и повели агитацију за један организовани отпор према 
Државним властима. -  Ово се осјетило у организованој акцији у кота- 
ревима Невесињском и Гатачком као и по организованом отпору у 
планини Ситници овога котара.

Пошто je Подмаршал г. Лакса преузео цијелу власт у жупама 
Хум и Дубрава и пошто je започео планску војничку акцију уз припо- 
моћ савезничких трупа, ствар се одвија повољно и биће Државна вла
ст потпуно заведена. -  Према изјавама појединих Талијанских офици- 
ра, који воде акцију против побуњеника јер су у Гатачком котару из- 
гинули њихов војници, затворена je Црногорска граница од стране 
талијанских власти, и тако je сада онемогућено пребацивање Црного- 
раца на нашу територију, па би према томе и та опасност била откло
нена.

Иначе котар билећки je у овом дијелу Херцеговине остао је- 
дини котар гаде je одржан релативан мир и гаде се није догодило ни- 
шта, што би дало повода буни. -  У колико има побуњеника, то je из 
разлога напред наведених.

Потписани je ово све горне навео у намјери да своје више вла
сти извијести о правом стању ствари и све наведено може поткрије- 
пити по потреби документима. -  Сматрам, да je потребно изнијети 
право стане ствари и да се неће десити да буде узет на одговорност 
као што ce je дешавало за вријеме бивших Југословенских власти, 
када je сваки чиновник морао своје извјештаје подешавати располо
жен^ моменталних властодржаца и био je узиман на одговор ако je 
изнио право стане ствари. -  Пошто je потписани Хрват и као такав и 
страдао у служби, а ову Државу воли, те je потребно изнијети истину, 
па ма како горка била.

Ад. I. ц.
На подручју котара није постојала уопће Х.С.С. нити Грађанска 

и сељачка заштита.
Д- I. д-

На подручју котара нема уопће Жидова.
Ад. II.
Извјештај о криминалитету je садржан у извјештају о Србима.
Ад. III.
Котар Билећки je пасиван крај, који ни уком случају не може да 

исхрани становништво, те je сваке године потребан увоз жита. -  Овом 
котару je од стране Повјереништва за исхрану диспонирано 4 вагона 
кукуруза, још прије 20 дана, али до данас није приспјело ништа. -  Мус- 
лимански елеменат тражи храну jep je заиста оскудан, а православии
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елеменат уопће не тражи, jep je услијед напријед изнешеног пре- 
плашен н скором не долази у Билећу. -  Потребно je што прије достав
ите диспонирани кукуруз, како би се народу могао раздијелити.

Ад. IV.
Негатив ан.
Предњи извјештај част ми je доставите с молбом ради знања. -  

Уједно се прилаже полис персонала у овом котару. -  Из тога се види 
да je потписаном немогућ сваки уредски рад jep je 16 чиновника из 
котара отпуштено пошто су били све Црногорци.

Котарски предстојник

* АВИИ, ф. НДХ, к. 220, per, бр.52/3-4,5 ,6 ,7 .

49.
ИЗВЈЕШТАЈ ПОСЕБНОГ ОПУНОМОЋЕНИКА ПОГЛАВНИКА 
ПОДМАРШАЛА ЛАСКЕ ОД 5. ЈУЛА 1941. О ДИВЉАЧКИМ ПОС- 

ТУПЦИМА УСТАША У ХЕРЦЕГОВИНИ*

ПОСЕБНИ ОПУНОМОЋЕНИК ПОГЛАВНИКА 
В.И. Бр. 40,5. лишьа 1У41 године 

МО СТАР

ЗАПОВЈЕДНИКУ КОПНЕНЕ BOJCKE НА РУКЕ 
ПУКОВНИКУ ГОСПОДИНУ ЛУЛИЋУ

Савезно мојим досадашњим усменим и писменим извјештајима 
јављам слиједеће:

Мало дана послије преузимања повјерене ми војне управе од 
Поглавника у подручјима великих жупа Хум и Дубрава био сам у мо- 
гућности да при хладном разматрању и далеко од сваког страног ути- 
цаја добијем о прошлим догађајима слиједећу слику.

Немири у Херцеговини, незадовољство и утученост пучанства 
били су, према изјавама свих слојева пучанства, највећим дијелом иза- 
звани дивљачким и нечовјечним поступцима „тако званих усташа”.

Приликом организираяьа усташких постројби узимало ce je 
људство без икаквог избора. Комунисти, ноторни алкохоличари и т.д. 
направљени су преко ноћи усташама, и не треба се тада чудити, што je 
дошло до тако неугодних испада.

Ja сам због тога већ у првим данима заповједио, да се ови људи / 
усташе/ касернирају и да предају оружје, које да им се издаје само 
онда када врше службу.
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Ове „тако зване усташе” погазиле су ногама узвишене идеале 
усташког покрета, подкопале његов углед и навукле мржњу пучан- 
ства.

За вријеме „усташког режима” није био ни један чиновник ни je- 
дан часник, нити грађанин, ни једна жена па ни дијете дању ни ноћу 
сигурно за свој живот. Ове усташе пустошили су свуда гдје би упали. 
Многи од ових људи-усташа-хвалили су се колико су људи побили, ко- 
лико су људи тукли и злостављали до смрти. Мушкарци и жене били 
су без избора одвлачени у затворе, а да им се није могао доказати ни 
најмањи преступ. Тако „зване усташе” дрско тврде, да су они „очис
тили простор”: Гацко-Автовац-Билеће-Невесиње и да су тиме учи
нили велике услуге Независној Држави Хрватској. Они вјероваху, да 
су своју задаћу извршили крвопролићима, а не мисле, да су уклонили 
само један дио људи, а напротив највећи дио српског пучанства из 
страха побјегао je са оружјем у кршеве, планине и шуме, ријешен да 
радије умре смрћу достојна човјека, него да буде код куће злостав- 
љан и тучен без свијести.

Највећим дијелом усташе сносе кривицу за садашње немире, 
који немири морају бита у клици угушивани од младе Хрватске војске 
што je досада захтјевало више жртава, a захтјеваће их и даље.

Представници државних и осталих власти, органи оружништва 
и тако даље били су поступцима усташа потиснути у страну, уплашени 
и поколебани, да ce нијесу усуђивали одупријети дављењу ових људи.

Усташе су тврдиле, да раде по заповједи организације из Загре
ба и да им се мора све покоравати. Представници власти и други бија- 
ху толико морално утучени, да из страха пред усташама о догађајима 
нису слали никакове извјештаје. На један прикладан, али оштар на
чин ja сам овим представницима предочио њихово не достојно и не 
мушко држање у улози шефова, главара и тешком муком успјело ми 
je увјерити их, да je мјесто режима силе и без закоња сада дошао 
режим закона и праведности и ако они у будуће не буду подузимали 
све потребне мјере и кораке, да самовољу и без закоње спријече, то hy 
и против њих поступите у смислу мога прогласа и по ратним законима 
(прилог број 1).

Угледни грађани, свећенство, чиновници, па чак и озбюьни 
усташе тужили су се на поступке и држање ових „назови усташа”, који 
су потпуно недисциплинирани. Праве усташе сами кажу, да и међу н>и- 
ма нема сугласности и да he ове на брзу руку прикушьене људе ра
зоружите и одпустити.

Сматрам, да не смијем пропустити, а да не нагласим, да су пос- 
тупци усташа учинили такођер тежак и мучан утисак на нашу младу 
војску. У Невесињу били су од стране усташа /надпоручник Фрањо 
Судар/ у подруму једне зграде људи до безсвјести тучени и у затвору 
стројном пушком поубијани. Није била лака ствар утицати на наше 
младе војнике, да они сами не употријебе силу против ових крвожед- 
них људи.
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Ca проглашењем опсадног стања и пријеког суда прилике су ce 
побољшале, и само у ноћи ЗО/VI на 1/VII у Љубушком догодио се не- 
мио случај /као што се види из преписа писма прилог 2/, да je већи број 
људи опет поубијан. Месар Осмић из Љубушког ухићен je и случај je 
предан судцу истражитељу.

Сагласно свему изнијетом нека ми je допуштено да кажем сли- 
једеће:

1. Ja сам дубоко освиједочен, а и са свију страна то се потврђује, 
да није било у смислу заповиједи Поглавникове већ ноћу 27. липња 
тек. године проглашено опсадно стагье и пријеки суд, дошло би на Ви- 
довдан 28/VI до једног опћег крвопролића, које je могло собом повући 
најнеугодније посљедице.

2. Потребно je и даље појачати Јадранско дивизијско подручје 
са: 2 бојнице пјечашства, неколико батерија топништва, тешким 
стројопушчаним сатнијама, бацачима мина. Батерије и бацачи својом 
добро упереном ватром могу лако чистити гнијезда устаника и отпор 
од побуњеника и незадовољника.

3. Све војне акције против побуњеника морају ce изводити 
полако и методично, да би се губитци свели на најмању мјеру.

Наши домобрани који долазе из равнице, након кратке изобра- 
збе, не познавајући овдашње земљишне тешкоће нити герилски на
чин ратовања са војнички организованим бандама, могу код најмањих 
изненађења подлећи паници.

4. У државном je интересу, да војничка управа остане дуже вре
мена на Јадранском дивизијском подручју због узрока које сам изло- 
жио, као и због тога што војска ужива повјерење пучанства.

У циљу популаризирања режима и државних власти војничку 
управу требало би увести на подручје цијеле Босне и Херцеговине.

5. Да би се у овим крајевима успоставио потпуни мир требало би 
распустити садању ад хок организацију усташа и организират je из- 
нова, и то од људи који су достојни идеала усташког покрета у сваком 
погледу.

Посебни опуномоБеник 
Поглавника 
Подмаршал 

[Владимир] Лакса

* АВИИ, ф. НДХ, к. 84, per. бр. 55/3.
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50.
РАСПИС ДРЖАВНОГ РАВНАТЕЉСТВА ЗА ПОНОВУ ОД 9. ЈУЛА 

1941. О ОРГАНИЗАЦИЈИ ИСЕЉАВАЊА ПРАВОСЛАВНОГ 
СТАНОВНИШТВА*

РАСПИС ВЕЛИКИМ ЖУПАНИМА

Унутар повјерене ми Велике жупе, а путем котарског пред- 
стојника изволите извршити организацију око исељавања особа. -  Рад 
се састоји у овоме:

1. Ухапшеша извршавати ће се према добивеним налазима уз 
што мању буку.

2. За смјештање ухапшеника ваља основати сабиралиште 
подесно за ноћење. -  У ту сврху могу служити соколски и просвјетни 
домови, веЬе разне зграде, школе и сл.

Чуваше ухапшеника треба помно организирати све до отпреме 
у сабирни логор. -  Исто тако и за вријеме путовања од сабиралишта 
до логора.

3. Организирати комисије, које he достављене упитне картице 
попунити са точним податцима о имовини сваког ухапшеника и приб- 
рати остале потребне податке према упутима из исте картице...

5. У сабиралишту основати уред и комисију која ће:
а. прибрати генералије о свакој за испушеше одређеној глави и 

обитељи,
6. обавити строги особни преглед као сваке особе, дакле и дјеце, 

које ce упућују у логор, као преглед шихове пртљаге,
в. записнички преузети од ухапшеника сву готовину, уложнице, 

вриједносне папире, драгоцјености и т.д.
г. сву заплијешену готовину, драгоцијености и вриједности уз 

реверс и препис записника депонирати у мјесној банци или задрузи.
б. Државном равнатељству за понову након довршења ових по- 

слова треба одмах послати:
а. попуњене картице са генералијама,
б. попуњене картице о заплијењеној имовини,
в. оригиналне записнике о одузетима имовинама, вриједности- 

ма, и т.д.
г. извјештај о току уредовања са опаскама и приједлозима,
д. исказ повјереника који су преузели и чију имовину а. на 

чуваше б. на управу.
7. Да се лакше дође до ухапшеникових драгоцијености, вријед- 

носних папира, уложница, готовине и сл., ухапшенику треба на умје- 
стан начин предложити и дозволити, да све то из стана са собом 
понесе.

Свака ухапшена особа смије у логор унести ефективних 500. 
Дин. и 50 кг. пртльаге.
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8. Организирати прехрану ухапшеника до дана отПрще у ло-
гор. У том раду може се у помоћ позвати мјесна женска добрртворна 
друштва, домаћинске школе и сл. & ■ ■ ј

9. Ради олакшања прехране сваки ухапшеник мора понести из
свога стана све резерве хране као: мает, сухо месо, брашно, грах, ри- 
жу, каву, чај, уље, оцат, компоте, пекмезе, шећер, сол, конзервирано 
поврћеит.д. •

Ради отпреме наведених намирница треба реквирдратй кон>е и 
кола, теретне аутомобиле па и сељачка кола. Сабрану xpafry треба 
уредно сложити у сухе и здраве просторије, те водити пропйёани скла- 
дишник. У потреби се може у тај рад намјестити и стручно освбље као 
дневничара. -

Сабрана храна преважати he се према налозима равнатељства у 
сабирне логоре. Vv: ’

10. У свима комисијама и радовима скопчанима ca qbhm посло- 
вањем мора судјеловати цјелокупно учитељство, професорство, суди 
и судско особље, финацијско и порезно чиновништво и ретало осо- 
бље, градско и опћинско чиновништво и остало, полиција, оружни- 
штво, Усташе, а у потреби и редовита војска.

Управу кућа преузимају опћинска поглаварства, чување запеча- 
ћених станова повјерава се свима укућанима, који носе свб одговор- 
ности за случај провале и сл. • *

Управу трговине и обрта преузимају у трговини и обрту намје- 
штени Хрвати, али након обављене инвентуре и уз приетаНак овог 
равнатељства. üVl ' ■

Према томе до даљнега трговине и обрти остају затворени, док 
намјештеницима Хрватима плаћа тече од 31. VIII. 1941.

Љекарне, поступай исти као и код трговине и обрта.'
Управу индустрија и подузећа након обављене инвентуре и сас- 

тавка биланце преузима ад хок састављени одбор од 3 -,5 члднЬва на 
челу са стручњаком -  по могућности са најстаријим намј^Ттециком 
из те индустрије или подузећа -  уз пристанак овог равнатефства.

У колико индустрија или подузеће мора прекинутр срадом 
намјештеницима и радницима Хрватима плаћа тече до'ЗЈ» .VII 1941. 
године.

Управу свјетовних и црквених посједа, велепосједа нацрн оба- 
вљене инвентуре преузимају опћински, градски, државщд «сод омски, 
пољопривредни учитељи и агрономи, те на посједу затрЦеЙЙМ осо- 
бље Хрватима уз накнадно одобрење тог равнатељства.СеЈЈ»ачке по- 
сједе након преузећа живог и мртвог инвентара преузима Ј*оД рад?ор 
опћинско поглаварство са ад хок састављеним одбором др15р,рх И по- 
штених господара сељака.

Земља се издаје у наполицу сиромашним и најсирснцадшијим 
мјесним сељацима.

Чување куће и остале имовине провјерава исти од1>0|ь:]рофте- 
ним људима мјештанима, млађим брачним паровима и сл.. У; <
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Живо благо -  крупно и ситно -  хранит he се у заједничким ста- 
јама уз надзор котарских агронома и ветеринара.

Продају млијека, подмлатка и т.д. организират he опћина и мје- 
сни одбор у споразуму са ветеринаром и агрономом уз писмено саоп- 
ћење равнатељству, што je учишено и што je получено. -  Убрани но- 
вац шаље се равнатељству.

Контролу над управом са имањима односно како се чува и уз- 
држава преузета имовина, могу обавити летеће контроле полиције, 
Усташа, оружника и сл.

Одвјетничке, љечничке, инженьерске и друге пословнице, након 
обављене инвентуре остају службено запечаћене и чуване по укућан- 
има, или у употреби под за то одређеним особама.

Чување чиновничких станова, поступай као под предњим.
Сви оправдани трошкови извршени у организации и касније у 

овим пословима падају на терет државног равнатељства за Понову.
Сва заплијењена имовина власништво je Независне Државе Хр- 

ватске, те треба уобичајеним путем обзнанити и огласити, да за по- 
кушај крађе, или извршену крађу, за покушану и извршену пљачку 
покретни пријеки суд изриче смртну казну.

То исто вриједи и за оне особе, које he куповати, примати да- 
рове, или преузимати на т з.в. чување било што од Срба и Жидова.

Ко je то већ до данас учинио, почам од 1. III. 1941 године позива 
се, да се сам пријави писменим поднеском, што je купио, што му je 
даровано, или што je преузео на тзв. чување, како би тиме избјегао 
законским посљедицама.

Ту пријаву морају овакови поднести најкасније до 10. VII1941 до 
12 сати о подне.

Усељавање. Сваки котар нека рачуна, да he на пролазан или сталан од 
10. VII. 1941. до 31. X. 1941. морати преузети по прилици 2.400 душа на 
смјештај по приватним кућама и прехрану.

* АВИИ, ф. НДХ, к. 170, per. бр. 9/12-2, 3, 4.
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H3BJEIIITAJ СТОЖЕРА1АДРАНСКОГ ДИВИЗШ СКОГ ПОДРУЧ1А 
ОД 9. JYJIA 1941. О В 0Ш 0-П 0Л И Т И Ч К 01 СИТУАЦИШ СА 

ПОДАЦИМА О ПОКРШТАВАН>У ПРАВОСЛАВАЦА СА 
ПОДРУЧ1А КОТАРА ТРЕБИН>Е, ХАПШЕН>У , СТРШЕЛ>АН>У И 

БАЦАРЬУ У1АМУ КОД СЕЛА ПРИДВОРЦЕ*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
СТОЖЕР

МДРАНСКОГ ДИВИЗШСКОГ ПОДРУЧМ 
В.Т.В. Bpoj 78- 

У Мостару, дне 9. VII-1941.

H3Bjeinhe по наредби 
Бр. 527/41.г.

ЗАПОВШДНИШТВУ КОПНЕНЕ BOJCKE 
BojHH уред -  III. о д ф к

На темел>у наредбе Бр. 527/41. г. 3anoBjefliMKa копнене BojcKe 
доставлю се слщедейе H3Bjemhe:

1. ОБРАЗОВАНИЕ ШДИНИЦА

Формиране 6ojHHiie, до сада, су слщедеЬег састава и то:
Мостар -  3. болида 13. щешачке пуковнще 
Часника стожерних -1 , дочасника -20 и домобрана 260 
Требин>е -  2. 6ojHmja 14. njem. пуковшце
Часника стожерних -  1, надчасника -  14, дочасника -  4, развод- 

ника -  4 и домобрана -190 .

Книн -  У OBoj посади сада се o6pa3yje стожер 15. щешачке пук- 
овнще.

51.

2. ПОКРЕТИ НАШИХ .1ЕДИНИЦА

На дан 2. л и тьа  о.г., око 16 сати, упуЬен je jeflaH вод са 3anoBjefl- 
ником, 1 теретним и 1 путничким аутомобилом из БилеЬа за Автовац 
са налогом да ojana сатн^у у Автовцу и одвезе потребну joj муницщу. 
Из Требинзског батал>уна упуЬен je на дан 29. лишьа о.г. 1 вод ради 
спрщечаван>а четничке акщце, у с. БеговиК КулаЛасен и Лэубомир. 
Вод се je повратио дне 3. сршьа о.г. у BojapHy без губитака.

1. сршьа о.г. упуЬена су из 8. походног батал>уна -  Книна -  2 час
ника и 40 домобрана у Врлику ради опкол>аван>а околице при пре- 
тресу становништва у цигьу одузиман>а opyжja и BojHe опреме.

У цил>у nojanama трупа стигао je Мостар 23. походни батал.ун и 
2 битнице обица 14/19-100 м.м; из Capajeea je преко Калиновника упу-
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Ьен до С. Д1лужине 11 походни батал>ун. 1една битница, ко]а ]е прва 
стихла,?угк)Требл.ена ]е у операщуама, а друга ко]а стигла 8. сршьа 
о.г. йалаЗЙ се сада у Мостару. 15. походни батал>ун ко]и ]е стигао 29. 
лигйьа я?3 Травника одмах ]е камионима пребачен у операциону зону и 
данас Се нйлази у Гадком.

ОстаЯи податци о покретима наших трупа налазе се у точ. 5. -
акцща наших снага.

■
·· . „

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ НАРОДА

Православно пучанство и надал>е се држи пасивно, повучено )е 
и депрймирано, али се ]е донекле умирило од дана Прогласа посебног 
опуномоЬеника Поглавника за велику Жупу Хум и Дубрава, ко]им су 
прогдаси гарантирали сигурност живота и несметано отправл>ан>е 
свакодневних послова.

У БйШини-котару Невесишском -  и околним селима, када ]е сел>- 
ацима об]авл>ен и об]ашн>ен издати проглас, сел>аци су се почели вра- 
Ьатй сво]ИМ домовима и приступили су сво]им свакодневним посло- 
вима.

У области котара Требин>ског, по иници]ативи предсто]ника г. 
Тавра, поведен ]е покрет код православног пучанства да пре!>у у ри- 
мокатоличку или исламску в]еру. Данас се ]е при]авио веЬи бро] пра
вославно? пучанства за прелаз у римокатоличку в]еру.

У котару билеЬком народ и надал.е показу]е сво]е нерасполо
жение преМа данашнзо] држави Хрватско] у томе што напустио сво]е 
доМове и сво] редовити посао, одметнуо се у планине придружу]уЬи се 
осталимодметницима у цил>у узнемираван.а и нападан>а муслиман- 
ских села.

У  Кйину и н.егово] околини народ]е веома нерасположен према 
талщанско] во]сци, ко]а сел>ацима наноси веома велике штете крахом 
поврЬа/войа и гажешем ус]ева. Д е п у т а т е  сел>ака тражиле су зашти- 
ту код ГаЙошн>их тали]анских во]них власти неколико пута, али ]е све 
остало безуспешно.

Хрватй-католици и муслимани излазе у сусрет во]сци у сваком 
поГЛеду И са истом, као и осталим властима, сарану.

4. ЕВЕНТУАЛНА ЧЕТНИЧКА АКЦША

Према изв]ешЬу крилног запов]едништва БилеЬа Т. Бр. 54/41., у 
ноЬи 23/24. лишьа о.г. изведена ]е из затвора котарског суда у Тре- 
бин>у}една трупа хапшеника Срба-православаца, похапшени као чла- 
новй че+нйчког удруженьа и због рада против хрватско муслиманског 
живл»а.

У 6%0] групибйло их]е 17, а одведени су из Требин>а коде. Прид- 
ворца, ]едгй природне ]аме, код ко]е су 13 стри]ел>али и у ]аму бацили.

** ■:'

http://www.balkaninstitut.com



Приликом ншховог спрово^ен>а успело ]е трофци поб]еЬи и за н>има 
су упуЬене потере.

П остафо запов]едништво у Син>у са Д.В.Т. Бр. 9/41, а према те- 
лефонско] обавфести Усташког пов]еренства у Гламочу, изв]ештено 
]е, да се ]е дне 30. лишьа о.г., око 23 сата, по]авило jeднo офел>ен>е од 
5-6 четника у околици Гламоча. Борбене фелатности нфе било и 
предузете су м]ере за чишЬеше терена.

Горе споменуто запов]едништво сазнало ]е преко ш офера 
Владе СлфепчевиЬа из Ливна, да у околици Ливно-Гламоч има око 
200 четника, под водством два фелатна часника бив. ]угословенске 
во^ке -  13. феш ачког пука у Син>у. 1едан од ових, именом .ГанковиЬ 
Хранислав надпоручник, родом ]е из Вран>а /Србфа/.

Ова] податак р ш  нфе пров]ерен.
Книнско постафо запов]едништво са Д.В.Р. Бр. 4/41 обав]ешта- 

ва, а према сазнан>у од путника, да се од изб]еглог православног ста- 
новништва у Кисташу формира]у четници, у цил>у предузиман>а ак- 
цф е против хрватског становништва и власти на наше πoдpyчje. Ова 
обавфест ]е у πpoвjepи.

Исто ово запов]едништво примило ]е дне 29. лишьа брзо]ав из 
опЬине Срб, са корм  je тражена интервенцфа због изв]есних четни- 
чких напада. По овоме су интервенирали оружници 2. оружничке пу- 
ковнфе, ]ер ]е ова акцфа четника заиста постфала и том je приликом 
било и жртава.

Према изв]ешЬу запов]едника 7. походног батал»уна Д.В.Т. Бр. 
41/41 -  упуЬени 1 вод са запов]едником, 1 теретним и 1 путничким ау- 
томобилом из БилеЬа за Автовац, дне 26. лишьа о.г., истога су дана 
око 17 сати и 30 минута нападнути од стране одметника са Кобшье 
главе к. 1114. Одметници су бомбама уништили аутомобиле и 4 сан- 
дука стрфел.иве. Заробл>ен ]е запов]едник вода и 8 домобрана, разо- 
ружани али потом пуштени на слободу /наводно као Хрвати/.

На дан 28. лигаьа о.г., око 2 сата у] утр о, одметници Гатачког 
котара напали су сатир у 7. походнога батал>уна, ко]а ]е била у Ав- 
товцу. Борба се ]е водила цфелога дана до 23 сата ноЬу. Сатнфа ]е би
ла прину^ена да се повуче услфед нестанка муницфе.

Одметници су при уласку у Автовац, исти напали. Во]арна ]е и 
фелокупна опрема у н ф  изгор]ела.

Запов]едник Требишског посадног батал.уна са Т. Бр. 50/41. из- 
в]естио )е, да су четници дне 28. лишьа о.г. усфели разоружати 11 ору- 
жника оружничке поста] е Змфанац и да су четници кренули према 
БеговиЬа кули и Требишу. УпуЬени дфелови овог батал>уна профе- 
рали су четнике. Губитака нфе било.

5. АКЦША НАШИХ СНАГА

Од 25. лишьа о.г. до 5 сршьа о.г. во!>ене су на правду: Мостар -  
Невесише -  Плужине -  Гацко и на правду: Невесигье -  Дабарско пол>е
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операщуе всуске у цильу угушиван>а побуне српскога живльа-четника, 
ко]е ]е било по свима знацима судеЬи, помагано и од Црногораца.

Послщ'е 30. липньа наше трупе, посли^е борби са побун>еницима, 
завладале су сигурно раскрсницом путева код с. Плужине, очистиле 
околицу Невесиша и д|елу]уЬи правцем: Невесин>е -  Дабарско полье, 
дошле са 17. походним батал.уном 7. сршьа до с. БерковиЬи.

15. походни батал>ун напреду]уЬи од с. Плужине према Гацком, 
стигао ]е 8. сршьа о.г. у Гацко, гд]е Ье остати као привремена посада, 
осигурава]уЬи и вршеЬи контролу путева и околице.

17. походни батальун, 9. српн>а о.г., има сво] стожер и 1 сатину у 
Стоцу; 1 сатнща упуЬена je 9. сршьа о.г. у Я>убин>е, а треЬа оставлена 
]е на раскрсници код с. БерковиЬи.

11. походни батальун задржан ]е на важно] раскрсници код с. 
Плужине /за Гацко -  Невесише -  Сара]ево/ као привремена посада и 
ради контроле путева и околице.

У Невесиньу налази се 1. бо^ица 13. феш ачке пуковшце /при- 
]ашши 6. поход. батал>./ са 1. О ф ч к о м  битницом М. 14/19-100 м.м. и 3. 
сатшцом 2. бо^ице 13. щ'ешачке пуковни)е /прфагшьи 18. поход, 
баталэ./.

Све ове трупе сачин>авале су Невесишску громаду, корм  ]е до 5. 
сршьа о.г. запов]едао топнички пуковник Антон Прохаска, а од 5. 
с р тьа  о.г. щ'ешачки пуковник Фрашо ШимиЬ.

Ово] громади успело ]е да побушенике прочисти на правцима 
напредован.а и да осигура сва важнща раскршЬа; са напредовашем 
трупа одмах су поправл.ани путеви и телефонско-брзо]авне лшнце.

Сатнфа 7. походног батал.уна ко]а ]е била у Автовцу, нападнута 
^е 28. лишьа од много ]ачих побушеника и морала се ]е повуЬи према 
Гацком и према муслиманском с. Юьучу, са губитцима: -  1 часник и 5 
домобрана -  погинули, а у борби ]е нестало 2 домобрана.

Талрански тенковски одред, напреду]уЬи од БилеЬа до 1. сршьа 
о.г. према Автовцу, задржао се ]е у Гацком, одакле ]е вршио раз- 
виф ш а и контролу према Форици. 7. српвьа о.г. сусреле су се хрватске 
трупе са талранским у близини Форице.

5. сршьа о.г. часник за везу у Дубровнику изврестио ]е да Тали- 
]ани има]у нам]еру опет у Невесишу поставите сво]у ман.у посаду и да 
т п р у  има ли м]еста у во]арни; одговорено им ]е да м]еста у во]арнама 
нема, али има м]еста за поставл>ан>е табора -  шатора, са водом у бли
зини.

8. сршьа о. г. часник за везу изв]естио ]е, да Ье Талрани упутити 
4 сатире тенкова и то: -  2 у БилеЬе а 2 у Гацко. Из овога се види да 
Т алрани нам]ерава]у по]ачати, односно обновите, посаде у по]единим 
м]естима.

Што се тиче побун.еника, р ш  се не располаже точним подат- 
цима, али се може реЬи, да ]е код н.их била проведена нека организа- 
ц ра , да су имали сво]е запов]еднике и ореле; бро] побушеника к о р  ]е 
25. лишьа о.г. напао Невесшье износио ]е око 800; према Усташком
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одреду ксци je био на положа]у с]ев. од с. БерковиЬи, било]е око 2-300 
побун>еника; на А втовац]е напала ]ача снага, ко]а се послфе опет по- 
вукла у брда.

Српско становништво из подруч]а борби на]веЬим дфелом ]е 
поб]егло у планине и шуме; ]едан дио повукао се на подруч]е котара 
ЛЬубише. У по]единим писмима, ко]а су побун>еници писали, каже се 
да су се одметнули због зулума и терора „Турака” и „Усташа”, коф  су 
многе од №их поубфали и куЬе им попалили и да они нису против 
Хрвата и хрватске владе.

Губитци Невесиньске громаде су слфедеЬи:
Погинули: бобика 1, водника -  2, д есетн и ка-11 и дом об ран а-8.
Нестали: разводника -  1 и домобрана -  2.
Губитци четника су знатней, али ф ш  неутвр^ени, ]ер су чет- 

ници сво]е ран>ене и мртве успфевали собом при повлаченьу понфети.

6. ОДНОСИ СА ТАЛ ШАНСКИМ ТРУПАМА

Односи су и дал>е у формалном погледу коректни и срдачни. 
Нови запов]едник талфанске дивизфе „МагсЬе” генерал Д ’ Амицо, 
почетно ]е два пута Посебног опуномоЬеника Поглавника, подмар
шала г. Лаксу и запов]едника подруч]а.

Талфани се интересира]у за нестале Србе приликом послфед- 
ньих д о г а ^ а  и пита]у за гьих, доносеЬи н>ихове пописе.

На спроводу талфанског наредника Францеска Цосета уче- 
ствовали су наши часници и дочасници и на гроб погинулога положи
ли су вфенац цвфеЬа, а чему се ]е талфански запов]едник у Мостару 
овом запов]едништву посебним дописом захвалио.

На спроводу феш ачког бофика С тепана ПавичиЬа, запов]ед- 
ника 11. походног батал>уна, коф  ]е на дан 30. липн>а погинуо у борби 
код с. Плужине био ]е и заповфдник 56. талфанске феш ачке пуков- 
нфе у Мостару, са више часника. На овом погребу учествовалаф  и та- 
лфанска вофичка глазба и фдна сатнфа, а на ковчег покофика по
ложили су лфепи вфенац.

П остафо заповфдништво у Сигьу са О. Бр. 12/41 извф стилоф  о 
овом д о г а ^ у :  -  На дан 6. о. г. нападнутф велики Жупан, Велике жу
пе Цетина у Строжанцу код СтобреЬа од стране фдног фашистичког 
часника, а н>егова господа умало нфе погинула, ф р  ф  и она била на- 
паднута од странефдног фашисте ножем, ал и ф  остала неозлфе^ена 
умакнувши сретно овом удару. Разлог овом нападу био ф  наводно 
предходни сукоб-размирице измену фашиста и сел>ака у селу Мра- 
винци код Омиша, те су сел>аци дошли у Строжанац - гдф стануф Ве
лики Жупан Др Анте ЛуетиЬ, потужили се против незаконитих посту- 
пака фашиста у Мравинцима, гдф се ф  нашао и часник фашистичке 
милициф са свофм момцима фашистима и кад аф  Велики Жупан по- 
чео обфшн>авати фашистима у погледу шиховог поступка, био ф  на- 
паднут од стране дотичног часника из Мравинаца. Н афтариф тали-
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jански часник из Строжанца извинио се je код Великог Жупана и по- 
жалио за дога^ау

Дне 4. о.м., у 18 сати и 30 минута, ]едан талэдански nyTyjyhH Ва- 
риете одржао je у Опьу за тали]анске BojHHKe ]едан програм, на Kojn 
су талщанске BojHe власти позвале и наше часнике, Kojn су се овом по- 
зиву одазвали.

Са замолбом на знан>е и дал>е уредован>е

Запов]едник генерал 
[Иван] IJpuuh

* АВИИ, ф. НДХ, к. 84, per. бр. 14/5-1,2.

52.
ТЕЛЕГРАМ КРАЛэЕВСКОГ ИТАЛШАНСКОГ ВИЦЕКОНЗУЛА 

У БАЬЬАЛУЦИ ОД 9 .ГУЛА 1941. КРАЛ>ЕВСКОМ ПОСЛАНСТВУ 
ЗАГРЕБ О MJEPAMA ХРВАТСКИХ ВЛАСТИ ЗА ПРОТШРИВАРЬЕ 

СРБА СА ТЕРИТОРШ Е БИВШЕ ВРБАСКЕ БАНОВИНЕ*

Кр. Тал. Вицеконзулат
Бан,а Лука Експрес брзсуавка бр. 18

Кр. Тал. Посланство -  Загреб 
Кр. Ген. Конзулат -  Сара]ево

Баша Лука 9. сршьа 1941. XIX

Предмет: Пучанство подруч]а бив. Врбаске бановине. М]ере за 
прот]ериваше Срба.

Како ]е познато, пучанство подруч]а бив. Врбаске бановине чи
не у велико] веЬини православии, затим муслимани и католици. П ра
вославии су поди]ел>ени на дви]е трупа „Срба”, тр православии ро^ени 
у Хрватско] и они ко]и помечу из Србще, и „Србщанци” т]. правосла
вии ро!>ени у Србщи. Они представл>а]у досада у oвoj жупи бирано и 
на]богати]е друштво. Ова] привилегирани положа], ко]и ужива]у Ср- 
би, данас ]е престао посто]ати, те су исти православии одре^ени да 
нестану с овог подруч]а.

Православии бискуп,** ко]и ]е остао након пада 1угослави]е у 
Баша Луци унаточ ув]ераван>а са стране католичког бискупа да се с 
н>им неЬе зло поступати, био уби]ен скупа с других 26 особа од уста- 
ша, те му се ти]ело пронашло у рщеци Врбаши. Православна црква, 
чи]а се велика и величанствена гра!>евина дизала на главном град
ском тргу, погашена ]е за врщеме рата од шемачких бомбардера и пре-
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творена у хрпу рушевина, ко]е су сада уклошене. Нададье сви Срби, 
ко]и су боравили у БихаЬу, те ко]е с наше власти узимале у заштиту, 
см]ештени су одмах након нашег одласка у отворени концентрациони 
логор у Кулен Вакуфу код МркошиЬ Града. Што се тиче Срба, ко]и се 
налазе у Баша Луци, стожерник ]е одредио ]едним налогом да нитко 
не смще изиЬи из града и да сви мора]у за два дана доЬи у одре^ени 
уред и прфавити сво] иметак. МоЬи Не остати у Хрватско] само они 
ко] и се обрате на католичку в] еру.

У ]едном разговору са стожерником дознао сам да Ье бити из- 
м]ена словенског пучанства, ко]и се налази на подруч]у Словенце, 
ко]а]е анектирана Н>емачко], и Срба ко]и бораве у Хрватско]. У прво 
доба шемачка ]е влада одлучила послати Словенце, чщи ]е бро] око 
250.000, у Србфу, али ]е хрватска влада затражила и постигла да их 
зам]ени са Србима, ко]и се налазе у Хрватско], будуЬи да су Словении 
као и Хрвати католици, те Ье бити их лако асимилирати.

Ове м]ере за прот]ериван>е Срба и заплену н.ихове имовине 
сматра]у овде бол>е хрватске обители прет]еранима, ]ер су овим пого- 
*>ене и врло часне особе, ко]е су заслужив за м]естно пучанство и ко]е 
су се изложиле ради сво]их прфателских ос]еЬа]а за Осовину. Ради 
овога оне траже заштиту код иьемачког вофичког запов]едништва, 
али безкорисно. Многи су православии, ко]и су ро^ени у кра]евима, 
што се недавно анектирани И талфи и управльани од талщанске владе, 
затражили код овог кр. Уреда нашу заштиту. Обзиром на ово бит Ьу 
Вам захвалан, екселенцфо, ако ми учтиво одговорите што се може 
учинити за ове интересенте.

Кр. Вицеконзул 
ОберСйо Фабиани, в.р. * **

* Препису АВИИ.ф. НДХ, к. 153-а,рег. бр.13/5-140,141. Докуменатсе налази у елабо- 
рату Државне комиаце за утвр1;иван>е злочина окупатора и н>егових помагача (у 
дал>ем тексту: КЗРЗ).
** Односи се на бан>алучког епископа Платона 1овановиЬа кога су усташе послов 
вишедневних злоставл>ан»а убиле и бациле у р^еку Врбан,у. РЬегов леш je избацила 
вода код Кумсалама у близини Бан>алуке и сахражен je 24. Maja 1941. на bojhhhkom  
гроблу (Милан Була]иЬ, Усшашки злочини геноцида и суЬегъе Лндрщи Аршуковику 
1986. године, кн>. 1, Београд 1988, стр. 198-199).
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ПРЕДСТАВКА САНЦАЧКИХ МУСЛИМ AHA ОД 9 .1УЛА 1941.
ШЕФУ ГЛАВНОГ ШТАБА ТУРСКЕ ОРУЖАНЕ СИЛЕ 

ДА ПОМОГНЕ ПРИПА1АГЬУ САНЦАКА 
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ОДНОСНО НДХ*

Предмет: Представка 
санцаклфа маршалу 
Чакмаку.

ВЕЛЕПОШТОВАНОМ ГОСПОДИНУ МАРШАЛУ ФЕВЗИ ЧАКМАКУ, 
шефу главног стожера Турске оружане силе

АНКАРА

Екселенцфо,

У дотада HajcpehmijHM данима Таслице /Пл>евл>а/, jeflHor од 
окруж]а бившег косовског вила]ета, Ви сте били мутесариф /оруж- 
ник/ и командант BojHe посаде тог окруж]а. Предходно сте пак слу- 
жбовали неколико година у Митровици /косовской у сво]ству шефа 
BojHor стожера митровачке дивизщ'е. Уз CBoje високе одлике за- 
пажаша Ви сте ]амачно залазили све карактеристике и посебности 
Kpaja и пучанства некадашн>ег седмог окруж]а бившег босанско-хер- 
цеговачког в ш ^ е т а  -  Новопазарског Санцака, Kojn je обухватао 
noflpy4je од Пл>евал>а до Митровице. Залазили сте, да je веЬина 
санцачког пучанства исламске ejepe, а по je3HKy, 3Hanajy и традици- 
jaMa саставни дио народа Kojn обитава у Босни и Херцеговини. К тому 
joui уочили сте, да je Санцак по CBojnM прометним и привредним 
везама претежно упуЬен на Босну и Херцеговину, односно на 
Хрватску.

Због споменутих веза на jeflHoj страни те због ocBjeflOHeiba да Ье 
у 3ajeflHH4H са CBojoM браЬом у Босни и Херцеговини уживати све пло- 
дове слободе и напретка на flpyroj страни, санцачки муслимани сма- 
Tpajy да he имати Haj6on>y и HajcHrypHHjy будуЬност у оквиру Неза- 
висне Државе Хрватске. У томе смислу смо ми потписани изасланици 
Санцака одмах након распада б. 1угослави)е подузели потребне Mjepe 
у CapajeBy и Загребу код хрватских високих државних чиниоца, као и 
код представника сила Оси, да би наш Kpaj фактично и jypnflH4KH био 
npnnojeH He3aBHCHoj Држави XpBaTCKoj.

Колико смо могли оцфенити високи државни кругови Reicha 
наклошени су, да се наша будуЬност и наши интереси 3ajaM4e у смислу 
наших жел>а и тежн>и, док нам изгледа да су Талщани наклон>ени Цр- 
ногорцима, KojHMa могуЬе желе препустити неке д^елове Санцака / 
Пл>евл>а, Б ^ е л о  Пол>е и Беране/. HnjecMO ли погрфешили у овим 
запажаншма и ако би се наш 3aBH4aj уистину разд^елио ме!>у Србфу 
и Црну Гору, yBjepeHH смо да се ничим не би могао 3ajaM4mn живот и

53.

Санцак
Кабинет
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опстанак нас муслимана у тим управно-политичким оквирима. По- 
знато Вам je, да су тлачеша и разбо]ства, Koja су кроз последних три- 
десет година долазила из српског и црногорског xajflyMKor легла, веЬ 
уполовила нашу бро]чану и животну знагу. Ако би пак и надал>е били 
изложени свему томе терору преостала би половица наше снаге за 
краЬе врщеме, а уз веЬе дивл>аштво непрщател>а, била разорена.

OrpaxyjyhH пред таквом будуЬности и тражеЬи везе и путеве ко- 
jnMa би могли ocyjетити такву жалосну могуЬност, очи и срца свих 
санцачких муслимана упуЬена су и према Вама. OneKyjeMo и надамо 
се да Ьете и Ви заговарати наше тежн>е и жел>е, па Вас молимо, да на 
начин какав начете HajcxoflHHjHM и на]корисни]им порадите и, како би 
се наш завича] -  Новопазарски Санцак у цщ'елости npHnojno и повра- 
тио Босни и Херцеговини, односно Независно] Држави XpeaTCKoj.

H3pa3yjyhn Вам ocjehaje дубоког и искреног поштовавьа и зах- 
валности cBojer, као и свих санцачких муслимана, л>убеКи Вам руке -  
ocrajeMO уз махсус селам.

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
МИНИСТАРСТВО ВАРЬСКИХ ПОСЛОВА 

Бр. 003688 Прим. 9. VII 1941.

* АВИИ, ф. НДХ, к. 238, per. бр. 44/1-1.

54.
СПИСАК ЛИЦА ОД 9. .ГУЛА 1941. KOJE СУ УСТАШЕ У БИЛЕ НА 

ПОДРУЧ1У nOCTAJE ТРЕБИКЬЕ*
Препис

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ЗАПОВ1ЕДНИШТВО nOCTAJE 

Taj. Бр. 30,9 сршьа 1941 год. 
уТРЕБИЬЬУ

Изв]ешта] о поуби]аним 
лицима на реону nocTaje 
Требирье доставл.а

п р е с т о ш и ш т в у  с у д б е н о г  с т о л а  т р е б и н >е

На основу заповщести Taj. Бр. 52 од 5. сршьа 1941 године, Запо- 
BjeflHHKa оружничког вода, доставл>ам списак лица Koja су поубщана у 
Mjece4y липн>у и српвьу 1941 године на реону ове nocTaje с молбом на 
употребу.
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■на

ИСКАЗ
Лица ко]а су поуби]ана на подруч]у постое Требин>е

Тек.
Бро]

Име и презиме Година
ро1>ен>а

Заниман>е Да ли ]е 
био

ожеььен

Колико ]е 
имао д̂ еце

Опаска

1. Васо БабиЬ 28-Х-1883 трговац ]ест има Уби]ени 
1-У1-1941 год.

2. Владо ПоповиЬ 26-VII1896 бшьежник ни]е нема исто
3. Или]а КукуриЬ 27-11-1898 трговачки

помоЬник
]ест нема исто

4. Душан НегулиЬ 27-Х11-1891 трговац ]ест 3 щеце исто
5. Гашо КовачевиЬ 25-Х1-1894 држ. во]ни 

ма]стор
]ест 6 щеце исто

6. Вла]ко ПаликуЬа 15-У-1903 обуЬар ]ест нема исто
7. Милош БрковиЬ 2-111-1898 опЬински

службеник
]ест 6 д̂ еце исто

8. ШЬепо Г]уриЬ З-ХП-1910 месар ни]е нема исто
9. Радован ЛечиЬ 28-1У-1897 бачвар ]ест 4 д]еце исто
1«. Бошко Шакота 14-Х1-1890 командир

полицае
]ест 2 щеце Уби]ени

21-У1-1941.
год

11. Стево Мил>ковиЬ 8-УИ-19 полица]ац ни]е нема исто
12. Лазар КукуриЬ 20-1Х-1891 гостионичар ]ест нема исто
13. 1ован Мацар 1898 гостионичар ]ест 4 д е̂це исто
14. Благо]е ЪуриЬ 1879 гостионичар ]ест Зздеце исто
15. Трифко БабиЬ 2-1У-1891 десетар

пруге
]ест 4 щеце исто

16. Божо Пижула 1885 трговац ]ест 4 щеце исто
17. Милован Пижула 1922 трговачки

шегрт
шце нема исто

18. 1евто Шкоро 27-УП-1890 поштански
жицар

]ест 4 (деце исто

19. Васо По 
повчевиЬ

12-1-1903 путар ]ест 3 Д|еце исто

20. Миха]ло
Андри]ашевиЬ

1895 трговац ]ест 3 д е̂це исто

21. 1око
Мил>ановиЬ

1875 тежак ]ест 4 д е̂це исто

22. Обрен
Сти]ачиЬ

1912 земл>орад. ]ест 1 ди]ете исто

Заповедник поста] е стражмештар 
Саф. И. ЛзубовиН, в.р. *

* АВИИ, ф. НДХ, к. 151, рег. бр. 6/31-2.
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ЗАПОВШ СТ ЗАПОВШДНИШТВА 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ 
ПУКОВНШ Е ОД 9. jyJIA 1941. СВИМ КРИЛНИМ, ВОДНИМ И 

ПОСТАШ ИМ ЗАПОВШДНИШТВИМА ДА ДОСТАВЕ ПОДАТКЕ 
О ЛИЦИМА УЗЕТИМ  ЗА ТАОЦЕ УОЧИ ВИДОВДАНА*

55.

ЗАПОВШДНИШ'ГВО 
4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ 

J. С. Бр. 430

H3Bjeuihe о таоцима 
доставите запов]ед.

СВИМА КРИЛНИМ. ВОДНИМ И ПОСТАШИМ 
ЗАПОВ1ЕДНИШТВИМА ОВЕ ПУКОВНШЕ

CAPAJEBO, 9. СРШ-ЬА 1941.

Изв]естите одмах име, презиме и зван>е, као и из Kojer су Mjecra 
особе биле уочи Видовдана узете као таоци, куда су исте отпремл>ене, 
те тко их je био узео за таоце.

У H3Bjeuihy навести Koje су од тих особа пуштене на слободу, а 
за остале особе гаде се сада нал азе.

H3Bjeuihe доставите непосредно овом запов]едништву.

Запов]едник, потпуковник 
[Фраььо] Видас

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6, per. бр 24/3-1.

56.
ИЗВ1ЕШТА1 ОРУЖНИЧКЕ nOCTAJE КАЛИНОВИК ОД 9. РУЛА 1941 
О BPOJy ЛИЦА KOJA СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ 
Bpoj. 263,9.7.1941 год. 

у КАЛИНОВИКУ

M3Bjenihe о таоцима 
доставка

ЗАПОВ1ЕДНИШТВУ 4. *РВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

Према 3anoBjeflH 3anoBjeflHHUiTBa 4. Хрватске оружничке пу- 
ковнаде J.C. Бр. 430 од 9 с р т ь а  1941. год. изв]ештавам о сладедеЬем да
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тшш

]е запов]едник м]еста у Калиновику уочи Видовдана узео као таоце и 
притворно у овдашн>у во]арну Запов]едништва м]еста и то:

1. Тавро ЖмукиЬ, земл>од^елац из 1елашце,
2. Драго Суцум, землоэделац, из 1елашце
3. Симо Елез, земл>од)елац, из Б ерф е
4. Ъ око КлариЬ, земл»оделац, из Берще и
5. Петко ТепавчевиЬ, земл>од]елац из ЗажиЬи.

Исти су задржани у затвору 3 дана а потом су пуштани на сло
боду сво^м  куЬама.

А исто тако запов]едник м]еста наредио ]е ниже наведеним 
лицима из м^еста Калиновика ко]и су се морали уочи Видовдана као и 
на сам Видовдан ]авл>ати свакога сата запов]еднику м]еста лично, и 
то:

1. Данило Виппьевац, земл>оэделац, из Калиновика
2 .1ован НиниЬ, каф ецф а из Калиновика
3. Душан КезуновиЬ, отпуштени опЬински службеник из Кали

новика,
4. Васе Тунгуз, свештеник из Калиновика.

Ова наведена 4 су после пролаза Видовдана по одобрен>у За- 
пов]едника м]еста ослобо^ени ]авл>ан>а, али им ]е наречено да се без 
одобрен>а никуда из м]еста Калиновика несмфу удал>ити, а ова пост- 
а]а води дискретан надзор на рад и кретан>а свих горе наведених лица. 
-  Сва горе наведена лица се сада налазе на слободи код сво]их куЬа.

Запов]едник поста] е 
стожерни наредник 

Халил Хари Хурешовик *

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-51.
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57.

ИЗВШШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТА1Е АЛИПАШИН МОС
ОД 12. .ГУЛА 1941. О БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА

КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

1

о р у ж н и ч к а  п о с т а м  АЛИПАШИН мост
Бро]' 838,12. српн>а 1941. год.

АЛИПАШИН МОСТ (котар сара]евски)

Изв]ешта] о таоцима 
доставлю

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ 
ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ САРАЕВО

Према запов]ести 1. С. Бр. 430 од 9 сршьа тек. године доставл>ам 
изв]ешта] у сли]едеЬем:

Дана 28. липньа 1941. године од стране оружника ове поста]е 
нще се ни ]едно лице притворило, а на подруч]у владао ред и мир.

Од стране усташког Логора Алипашин Мост били су притво- 
рени: 1. Арсо КукиЬ гостионичар, 2. Милован КукиЬ гостионичар, 3. 
Душан Капор гостионичар и 4. Ъуро ЪокиЬ посредник сви из Али- 
пашина Моста и сутрадан су били пуштени на слободу, сем Душана 
Капора ко] и ]е поново 29. липньа тек. године по истим усташама ухи- 
Ьен и спроведен у Сара]ево и сада се налази на присилном раду у 
Копривници.

Ово ]е ура^ено зато што ]е исти био уведен у списак као четник.
Дана 26 липн>а тек. године од стране усташког табора Илщаш 

били су ухиЬени и притворени Стево ПетричевиЬ 1ованов и син му 
Миле бивши доброволен из села Хатовица, Васо МиЬиЬ пок. Миле из 
села Рел>ева, Ду]ко Никола]евиЬ син Ъор1>ин из Рел>ева, Перо Кали- 
ниЬ по^едник из Рел>ева, сви опЬине Ра]ловачке. -  Напред наведена 
лица ухиЬена су од стране усташа из Илщ'аша и до данас се нщесу вра- 
тила сво]им куЬама.

С молбом ради знаша

Запов]едник стражмештар, 
Никола Хурица *

* А ВИ И , ф. НДХ, к. 143-6, рег. бр. 24/3-42.
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58.

ОДРЕДБА МИНИСТРА ПРАВОСУЪА И 
БОГОШТОВХЬА ОД 12..ГУЛА 1941. О ПРОГЛАШЕРЬУ ПРИ1ЕКОГ 

СУДА ЗА ПОДРУЧШ  СУДБЕНОГ СТОЛА У МОСТАРУ*

МИНИСТАРСТВО ПРАВОСУЪА 
И БОГОШТОВЛзА 

Бред 42385-1941

МИНИСТАРСКА ОДРЕДБА
о проглашешу пр^еког суда за πoдpyчje Судбеног стола

у Мостару

На темел>у точке 1. законске одредбе о прьуеким судовима од 
17. свибн>а 1941. (Народне новине од 20. свибн>а 1941. бр. 32) прогла- 
шу)ем п р^еки  суд за подруч)е Судбеног стола у Мостару.

Ова) Ье прщеки суд пословати код Судбеног стола у Мостару.
Преддедником при)еког суда поставкам Фран>у Журовеца, 

вщеЬника Судбеног стола у Мостару, а за шеговог зам)еника ШаЬира 
КошхоциЬа, в^еЬника Судбеног стола у Мостару, а за судце при)еког 
суда Ибрахима Карабега, вщеЬника Судбеног стола у Мостару и 
Крешимира Бутигана, котарског суда у Мостару, за гьихове зам)е- 
нике: Салиха АгиЬа, вщеЬника Судбеног стола у Мостару и С тепана 
Катурци)у, котарског судца у Мостару, за записничара Енвера Крпу, 
судбеног послушника у Мостару, а за зам)еника му Емила Гвозде- 
новиЬа, судбеног прислушника у Мостару.

Прщеки суд код Судбеног стола у Мостару надли)ежан )е да 
суди сва кажгьива эдела наведена у точки II. у вези с точком X. закон
ске одредбе о при)еким судовима и законске одредбе од 28. липньа 
1941. бро) СХ1У-548-3. п. 1941. о пром)ени законске одредбе о прщ'еком 
суду и законске одредбе о покретном при)еком суду, а ко)а су чишена 
или буду чишена у времену од 10. травша 1941., па до дана док ова) 
при)еки суд не буде укинут. Смртну казну стри)ел>ан>ем има)у извр- 
шити оружници.

Прщеки суд_има)у свестрано огласити на щцелом подруч)у Суд
беног стола у Мостару градска и обЬинска поглаварства.

У Загребу, дне 12. сршьа 1941.

По наредби
министра правосу1>а и богоштовл>а 

државни та)ник:
Уг/ьен, в.р. *

* Народне новине, 14. VII 1941.
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59.

НАРЕЪЕН)Е РАВНАТЕЛзСТВА ЗА 1АВНИ РЕД И СИГУРНОСТ 
ОД 12.1УЛА 1941. ДА СЕ ОБУСТАВИ ОДЛАЗАК ПРАВОСЛАВАЦА 
СА ТЕРИТОРШ Е НДХ У СРБШ У И НзИХОВА КОНЦЕНТРАЦШ А 

У ПОГРАНИЧНИМ ПРЕДШЛИМА УЗ САВУ И ДРИНУ*

ЗА НЕЗАВИСНУ ДРЖАВУ ХРВАТСКУ

Брор 9870-У1-1941 Загреб, 12 српньа 1941.

Предмет: обустава одласка у бив. Србщу 
садашвьих и бив. православних особа.

- I -

Одмах обуставити одлазак из државног подруч]а у кра]еве бив. 
Србще свима особама грчко-источне в]ере или ко]е су у исто] ранще 
припадале.

Издане пропуснице за односне кра]еве поништити нове више не 
издавати, а молбе за одлазак не треба примати, док се не донесу по- 
себне одредбе за то питан>е.

- I I -

Пограничним, редарственим, управним оружничким органима 
уз Саву и Дрину особито се н а р е з е ,  да онемогуЬе концентрацщу Ср- 
ба у тима кра]евима и да никога не пребацу]у при]еко, док се прще не 
постигне пристанак н>емачких во]них власти у Београду.

Државни та]ник, 
равнател. 

Еуген Квашерник

* АВИИ, ф. НДХ, к. 179, рег. бр. 2/1.
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60.

ИЗВШШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ ВИСОКО ОД 13.1УЛА 1941. о
БР01У ЛИЦА КША СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
о р у ж н и ч к а  п о с т а м  ВИСОКО 

Бр. 490,13 српн>а 1941. 
ВИСОКО

ЗАПОВШДНИШТВУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШ Е

САРАШВО

На основи заповщеди тога запов]едништва ЕС. Бр 430 од 9 
сршьа 1941. доставл>ам исказ лица ко] а су била у заточеньу за време 
Видовдана на подруч]у ове поста]е.

Сва наведена лица су ухиЬена од стране Усташког Логора Ви- 
соко дана 26 л и тв а  1941 год. а на слободу су сва наведена лица пу- 
штена дана 30 л и ть а  1941. год.*

П редке доставл>ам на знание.

ИСКАЗ
Особа ксце су биле таоци ухиЬени уочи Видовдана 

на подруч]у ове псхптуе

Тек.
бр.

Име и презиме Звагье Из ко]ег 
\ijecTa

Ко]и 1е 
пуштен на 

слободу

Гд|е се сада 
налази

1 Гсуко РистиЬ свештеник Високо пуштен }е 
на слободу

Сада се налази у 
Београду.

2 .1осиф ПлаушиЬ трговац Високо » Сада се налази у 
Београду

3 Пушара Васо општн. веЬник Високо ” Налази се у 
Високом

4 Всуислай ПлаушиЬ трговац Високо м у Високом
5 Богдан МитровиЬ трговац Високо м у Високом
6 Миленко ГавриловиЬ директор 

кожар. школе
Високо ·· Отпутовао у 

Србфу
7 Бошко ГошиЬ пензионер Високо м у Високом
8 Лазар МилиЬ гостионичар Високо у Високом
9 Лазар Жалица пензионер Високо л у Високом
10 Миле Жалица гостионичар Високо М у Високом
11 Милан ТанасковиЬ управн. школе Високо ·· у Високом
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Тек.
бр.

Име и презиме Зван>е Из кс^ег 
м]еста

Ко)и ]е 
пуштен на 

слободу

Гэде се сада 
налази

12 Мирко Вукс^евиЬ ЧИНОВНИК код 
српс. банке

Високо ” у Високом

13 Трифко БошковиЬ гостионичар ЕлешевиЬи
Високо

” у ЕлешевиЬима- 
котар Високо

14 Богдан СавиЬ послуж. у 
котару

Рел>ево ” у Рел>еву котар 
Capajeвo

15 Чедо Кувач трговац Високо у Високом
16 Вел>ко ПлаушиЬ трговац Високо у Високом
17. Лазар ВуковиЬ кафеци]а Високо »» у Високом
18 Радован АнтуновиЬ надзорник

перадарске
станице

Високо ” у Високом

19 Владимир КовачевиЬ надзорник
школа

Високо ” у Високом

Запов]едник постое 
стражмештер 

Ибрахим СилийиН

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-40.

61.
ИЗВШШТА.! ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ ВРЕЗА 

ОД 14.1УЛА 1941. О БРОЕУ ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА 
КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТА1А ВРЕЗА 
Бро] 403,14 сршьа 1941.
ВРЕЗА (котар Високо)

Извjeшτaj о таоцима доставлю

ЗАПОВ1ЕДНИШТВУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНИ1Е

САРА.1ЕВО

Према запов]еди те пуковнще ЕС. Бр. 430 од ... 1941 године у 
прилогу доставкам списак таоца са реона ове поста]е ксди су били 
притворени у очи Видовдана од стране усташког табора у Брези и 
Подлуговима )ер су суми>иви као четници.
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Све притворене особе наведене у приложеном списку пуштене 
су и налазе се код сво^их куЬа, о чему изв]ештавам ради знан>а.

СПИСАК
Лица ко]а су у очи Видовдана узети као таоци са подруч]а оружничке

IIOcτaje Вреза
ТекуЬи

бр<4
Име. презиме, зван,е Из ко)ег]е м)еста Опаска

Село Котар
1 Алекса Жалица, делово!>а Вреза Високо
2 КосановиЬ Душан земл>орадник .. м
3 КосановиЬ 1анко земл>орадник .. М
4 Мла1)ен РистиЬ земл>орадник Смрековица м
5 Српко РистиЬ земл>орадник ·» м

6 Ристо Зуровац гостионичар Вреза
7 Милош Билби]а гостионичар м
8 Ъуро Билби]а радник .. »
9 Вел>ко Спасо)'евиЬ лимар » м
10 Милош Мак^евиЬ радник И

11 Бранко Манога радник »*
12 Ра) ко МетрлиЬ радник м м
13 Caмojκo РадиЬ Влахиле »
14 Момчило РадиЬ земл>орадник
15 Ъор1)е РадиЬ земл>орадник
16 Грур РадиЬ земл>орадник
17 Данило ЪуриЬ землюрадник Жуте Семл>е
18 Богдан ЪуриЬ земл>орадник ♦ . ..
19 .ГЬубо Сто)ановиЬ земл>орадник Смрековица
20 Секула Сто)ановиЬ земл>орадник ».
21 Перо КовачевиЬ пенз. жандарм Вреза »»
22 Саво СуботиЬ земл>орадник Смрековица
23 Степан Сто]ановиЬ радник Бреза »
24 Рел>а ПетровиЬ жел>. службеник Подлугови М
25 Петар ОрозовиЬ жел>. службеник »♦
26 Богдан Перенди)а свр. 1>ак м м
27 Цв)ето Калас пекарски помоЬник »»
28 Ъор1)е Калас бив. жандарм ..
29 Живко А1)иЬ строрво1>а м

30 Боро Ба]иЬ строрво1)а м

31 Bojиcлaв ВуковиЬ при. нам)еш.
32. 1осеп Халер стро]ово!)а м
33 Радован Радан прегл. кола *»
34 Тавро МандиЬ жел>. служб. Подлугови Високо
35 Мирко МариЬ стро)ово1?а
36 Спасо]е Капетина стро)ово!)а - М
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ТекуЬи
бр°1

Име, презиме, зван>е Из ко]ег]е мjecτa Опаска
Село Котар

37 Душан ПопиЬ стрсуовсфа " »
38 Лазар Ба]иЬ радник .» ».
39 Крсто Ба^Ь  радник м м
40 В]ера ТурбиЬ учителшца м м
41. Марко ,1окиЬ радник »
42 Миле 1окиЬ бак .»
43 Момчило 1ефтиЬ строрвоба » »»
44 Миле Дувн>ак радник
45 Томо Ба]иЬ радник
46 Раде Кравл>ача радник
47 Не1)0 Балорда строрв^а м
48 Богдан БошковиЬ ложач
49 1ово БошковиЬ ложач м
50 Боро ВуковиЬ 1>ак
51 Мирко СавиЬ радник
52 Цв]етко ДрагутиновиЬ радник
53 Мирко ДрагутиновиЬ радник
54 Ристо ДрагутиновиЬ 1>ак
55 Заско Mиxajлoвиh жел>. служб.
56 1ово МацановиЬ жел>. служб. м м
57 Секула ПопиЬ радник »
58 Не1)0 Спасо]евиЬ радник м »»
59 Ристо ГарачиЬ радник Дабравине
60 1ово Продилало радник м
61 Душан Продилало радник
62 МиЬа Продилало радник ..
63 Симо 1евриЬ радник »
64 Ъор1>е ГавриЬ радник
65 Симо ГавриЬ радник »
66 Беркан ГавриЬ радник м м
67 Ъор^е СимиЬ радник
68 Ъоко СимиЬ радник м
69 Димшо ДимиЬ радник »»
70 Ъор^е Долаш радник
71 Перо Та]чиЬ радник

Запов]едникпоста]е 
Иво Грубиши/г *

* АВИИ. ф. НДХ. к. 143-6. рег. бр. 24/3-38. 39.
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62.

roBJEIIITAJ ОРУЖНИЧКЕ ПОСТА1Е ГОРАЖДЕ ОД 14.1УЛА 1941. О
БР01У ЛИЦА KOJA СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВ ДАНА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ 
Bpoj 254,14—V11. 1941. год. 

у ГОРАЖДУ

ЗАПОШЕДНШИТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШ Е

САРАШВО

На темел>у запов]еди те пуковнще 1.С. Бр. 430/41. доставлю се 
предай исказ лица са подруч]а ове поста]е ко]а се налазе у таоцима.

Именовани су узети за таоце 13 свибаа 1941. године.
У исказу наведена лица спроведена су из Горажда за Сара]ево 

по усташама а гэде се сада налазе ово] п оста^  нщ'е познато.
Од напред наведених лица до данас шце ни ]едан пуштен на сло

боду.
ИСКАЗ

ниже наведених лица юца се налазе у таоцима са подруч]а 
оружничке поста]е Горажде

Тек.
6poj

Име и презиме Звагье Одакле je родом Опаска

Село ОпЬина Котар
1 Радиво] CrojaHOBHh крчмар Горажде Горажде 4ajHH>ie
2. Данило ДаниловиЬ Tep'iHja Горажде Горажде 4ajHH4e
3 Драго ПоповиЬ механичар Горажде Горажде 4ajHH4e
4 ХЬубо ЪуриЬ шофер Горажде Горажде 4ajHH4e
5 Boja ЪуриЬ крчмар Горажде Горажде 4ajHH4e
6 Бошко ЛековиЬ крмар 4ajHH4e 4ajnH4e 4ajnH4e Настагьен у 

Горажду
7 Перо ДавидовиЬ супща 4ajnH4e 4ajHH4e 4ajHH4e Настан>ен у 

Горажду
8 Раде КнежевиЬ земл>о-

делац
Сопотница Похран>ен 4ajHH4e

Запов^едник nocTaje 
* стражмештер

Anuja Хрнип *

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-50.
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63.

ИЗВ1ЕШТА1ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ ЗЕНИЦА ОД 14.1УЛА1941.0
БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСН А ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ΠOCTAJA ЗЕНИЦА 

Бро^ 471.14 српн>а 1941 год 
уЗЕНИЦИ

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШ Е

САРАЕВО

На основу запов]едникове запов]еди ЕС. Бр. 430 од 9 сршьа 1941 
год. доставлю се предзье изв]ешЬе о таоцима ко]и су били притворени 
у очи Видовдана т.р 30 липньа 1941. год.

Именована лица узета су по запов]еди усташког логора у 
Зеници Бр. 571 од 25 лишьа 1941 године, иста су се лица од 27 до 30- 
У1-т.г. налазила у усташком логору, ко]е ]е Усташки Логорник и пус- 
тио.

ИЗВШ Ш ЪЕ
О таоцима иди су уочи Видовдана притворени са подруч]а 

оружничке поста]е Зеница

Тек.
бред

Име и презиме Зван,е Одакле ]е Опаска
м]есто котар

1 1евто Мишура пол>оделац СвиЬе-Рачице Зеница
2 Миле 1овановиЬ .»
3 Марко Алексий м
4 Обрей БлагиЬ Ocojницa
5 1ово1оциЬ Р асш ш ^е
6 1ово Бенцун „
7 Ъор1)е С-депановиЬ Тетово
8 Миле Кала^иЬ Градишче
9 Ъоко ЪокиЬ »» Клопачки врх
10 Богдан Растовац .. Клопча

Запов]едник поста]е 
стожерни наредник

Уозо П. ВулеСйик *

* АВИИ, ф. НДХ. к. 143-6. рег. бр. 24/3-35.
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64.

и з в ш и т и  ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ ЛАШВА ОД 14.1УЛА О
БР01У ЛИЦА КША СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

ОРУЖНИЧКА ΠOCTAJA 
Бро) 379,14 српн>а 1941. год 

ЛА111ВА (котар Зеница)

Изв]ешта] о таоцима са 
подруч]а поста]е доставлю

ЗАПОВ.ШДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНЮ Е

С А РА ЕВО

На основу запшдеди запов]едника 4. Хрватске оружничке пуков- 
нще ТС. Бр. 430 од 9 сршъа 1941. године изв]ештавам, да су уочи Ви- 
довдана узете са подруч]а поста]е сли]едеЬе особе као таоци и то:

1. Бониьак Урош син Митра из села Бонпьака
2. ТанасиЬ Симо пок. Нике из села Бил>ешева и
3. Миха]ловиЬ 1ово пок. Симе из Дон.их Лучана.

Сви су наведени опЬине Бшьешевске, котара Зеница.
Ова су лица била у притвору Усташког логора у Зеници, ко]и су 

на дан 30 лишьа 1941 године отпуштени из наведенога логора сво]им 
куЬама. Тако сада са подруч]а ове постое нема нэдеднога таоца у ма 
ко] ем затвору.

На надлежност

Запов]едник поста]е 
стражмештер 

Суле}ман ШабиН *

* АВИ И, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-33.
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65.

ИЗВШШТА.1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ ПАЛЕ ОД 14. .ГУЛА 1941. о
БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ  ПАЛЕ 
Бро]: 692,14. сршьа 1941 год.

У ПА;1АМА (котар Сара]евски)

з а п о в е д н и к у  4. ОРУЖНИЧКЕ п у к о в н ш е

Са р а е в о

На основу запов]еди Запов]едника 4 оружничке пуковнще ТС. 
бр. 430/41 доставкам исказ особа са рер н а  ове поста]е « д е  су биле 
узете као таоци у очи Видовдана од стране Усташког Таборника из 
Пала, те су у притвору задржати сви од 25 лишьа до 2 сршьа 1941 год. 
осим особе на ред. бр. 7 « д а  je упуЬена у Усташки Логор у Сара]еву, а 
остали се сви сада налазе код сво]их куЬа.

ИСКАЗ
Особа са рерн а  постое Пале « д е  су у очи Видовдана узете као таоци 

од стране Усташког Таборника у Палама доставка

Тек.
бр.

Зван>е Име и презиме Из ко]ег 
м]еста родом

Опаска

1 гостионичар Новица ПандуровиЬ Пале Затворен 25-6.41 пуштен 
2- 7. 41

2 тежак Милош ЛучиЬ Пале
3 » Петар ЛучиЬ Пале
4 тежак Влада Ра] иЬ ЗечевиЬи
5 тежак Ъор1;е Кусмук ». м
6 поштанс. служб. Или]а ПетровиЬ Пале »
7 тежак Данило ПетровиЬ Пале затворен 21-6-41 Налази 

се у Устатком логору 
Сара]ево.

8 машинскиложач Раде Гутал> Пале Затворен 25-6.41 пуштен 
2-7.41 г.

9 радник Милан ЪукиЬ Репци »
10 гостионичар Богдан КовачевиЬ Подвитез м
11 тежак Марко Кра]ишник Гпр. Пале ·.

Запов]едник пост, стражмешт. 
Али]а М. КохниН

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-43.
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66,

ИЗВШШТА1ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ СЕМИЗОВАЦ ОД 14.1УЛА1941.
О БРОХУ ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВ ДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТА.1А 
Бро] 421, 14 српн>а 1941 године 
СЕМИЗОВАЦ

Исказ таоца у очи 
Видовдана доставльа

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШ Е

САРА.1ЕВО (ГС)

На основу запов]еди Запов)едништва 4. Хрватске оружничке 
пуковн^е ЕС. Бр. 430 од 9 сршьа 1941 године, доставкам предн>и 
исказ особа ко]и су узети као таоци у очи Видовдана са подруч]а ове 
поста]е. На знание.

ИСКАЗ
Особе ^ е  су у очи Видовдана узети као таоци са подруч]а оружничке

поста]е Семизовац

Тек.
бр.

Име и презиме Заниман>е Одакле ]е Куда^е
отпре-
мл>ен

Тко га je 
узео за 
таоца

Опаска

Село Котар

1 МиЬо Ба]иЬ жел>.
службе-

ник

ВогошЬа Сара]ево У
Усташки

логор
Сара]ево

Усташки
табор

Или]аш

Ни]е 
пуштен 
на сло- 

боди нити 
je поста] и 
познато 
гэде се 
налази

2. Васили]е
ЗечевиЬ

свеЬеник Или)аш Сара]ево Пуштен 
на сло

боду

3 Новица АциЬ трговац Или)аш Сара)ево

4 Симо Лулед^а гостион-
ичар

Или]аш Сара)ево ·>

5 Никола Петро- 
виЬ

Илфаш Усташки
табор

Или]аш

6 Милан ЛебиЬ кафеци]а -
7 Данило Голуб радник >· ·> ·■
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Тек.
бр.

Име и презиме Заниман>е Одакле je Куда je 
отпре- 
мл>ен

Тко ra je  
узео за 
таоца

Опаска

Село Котар

8 Душан Бешир 6pHja4 ♦» ··
9 Orojan Челик П0Л>0-

делац
·· ·· ·· ”

10 Деспот Челик .. ·· »
11 Мирослав

Челик
·· ·· ■·

12 Hetjo OcTojnh .. »»
13 Ристо Дувн>ак .. ·* ·· ·· ··
14 Сава Росул>аш жел>ез.

службен.
·· ·· ·· -

15 Ъуро ПетровиЬ пол>о-
делац

Небоча] Усташки
табор

Семизо-
вац

Усташки
табор

Семизо-
вац

16 Алекса Бухач ·· ··
17 Hetjo ЛазиЬ Л>убин>а ·· ··
18 Милинко

НешиЬ
·· Свраке ·· ·· ··

19 Ристо БеровиЬ .. ·· ·· .· ··
20 Видак Конзу- 

ловиЬ
·· ·· ” ·· ··

21 Мирко
СимендиЬ

·· 1ошаница ·· ·· ■·

22 Ристо РадиЬ И » ·· ··
23 Мла1>ен

ЗовановиЬ
Зошаница Capajeeo Усташки

табор
Семизо-

вац

Усташки
табор

Семизо-
вац

Пуштен 
на сло

боду

24 Cnacoje
1овановиЬ

·· „„ ■■ ··

25 Симо РадиЬ .. ·· ·· .·
26 Владо Грача- 

нин
·· ·· -· ■· ··

27 Блашко Спа- 
cojeBHh

·· ·> ■· » ··

28 Ъор1)е РадиЬ » .. ..
29 TojKO Грачанин .. ·. ··
30 O ro ja H

ВучковиЬ
·■ МалешиЬ

и
·· " ··
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Тек.
бр.

Име и презиме Заниман>е Одакле je Куда ]е 
отпре- 
мл>ен

Тко га ]е 
узео за 
таоца

Опаска

Село Котар

31 Владо Маунога жел>ез.
службен.

Семизвац ·> -· ··

32 НешиЬ Га]о пол»о-
делац

Свраке - ·· ··

33 Данило
Црногорац

·· ■· ■· ·· ··

34 Ратко НиколиЬ »» Гора »* ··
35 Никола РадиЬ ·. 1ошаница »» Ч
36 Или]'а РадиЬ ·· - ·· ·· ··

Заповедник постое 
Стражмештар 
Перо]. Марик

* АВИ И, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-44.

67.

НАРЕДБА МИНИСТРА ПРАВОСУЪА И БОГОШТОВЛ.А 
ОД 14.1УЛА 1941. О М1ЕСН01 НАДЛШ ЕЖНОСТИ И САСТАВУ 

ПОКРЕТНОГ ПРИ1ЕКОГ СУДА У САРАТЕВУ*

Бpoj 42676-1941

МИНИСТАРСКА НАРЕДБА
о м]есно] надлщежности покретног прщеког суда

На темел>у законске одредбе о покретном припеком суду од 24 
лишьа 1941 бро] 26863 изашил>ем овиме покретни прщеки суд ко]и се 
састо]и од Дра Мехмеда Ха]ровиЬа предсторика Котарског суда у 
Прн>авору као предс]едника, усташе Дра Октави]ана Св]ежиЬа и Сре- 
Ька Ровера, усташа из Сара]ева као чланове тога суда Дра Антуна Ма- 
тщевиЬа котарског суда из Capajeвa, као државног тужител>а код 
тога покретног прщеког суда.

За  зам]енике и чланове покретног прщеког суда именуй ем Дра
гу М алтариЬа судског приправника, и Касима БуквиЬа усташу обад- 
во]ицу из Сара]'ева.

M jecτнa надлщежност поставл.енога прщеког суда протеже се 
на подруч1'е судбених столова у БихаЬу, Луци, Дервенти, Сара]еву, 
Травнику, те за πoдpyчje Судбених столова у Дон>о] Тузли и Мостару
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узавши дщелове потшьих два]у Судбених столова, Kojn се налазе при- 
времено под управом BojHHx области.

Овим се orpaHHnyje Mjecraa надлщежност покретног npHjeKor 
суда у Загребу поставл>еног министарском наредбом од 24/VI-1941 
6poj 36863.

OBaj покретни суд надли]ежан je судити сва кажн>ива /уела из §- 
а 2 законске одредбе о покретном при)еком суду од 24 липньа 1941 са 
свим накнадним про\уенама и надопунама ове законске одредбе.

У Загребу дне 14 српььа 1941.
Министар правосу1>а и богоштовл>а 

Др Мирко Пук в.р.

* АВИ И, ф. НДХ, к. 87, per. бр. 9/37.

68.
ОТПРЕМНИЦА УРЕДА ЗА ИСЕЛ>АВАН>Е И УСЕЛ>АВАН>Е 

РОГАТИЦА ОД 14. .ГУЛА 1941. СА ПО ДАДИМ А О УХАПШЕНИМ 
ЛИЦИМА KOJA СЕ УПУЪУ1У У ЛОГОР СИСАК*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
Уред за усел>аван>е и изсел>аван>е 

Пов. Bpoj: 4/41.14. сртьа 1941 
РОГАТИЦА

ВЕЛИКА ЖУПА ВРХБОСНА 
путем котарске области у Рогатици

CAPAJEBO

Част ми je доставити препис „одпремнице ухапшених лица, Kojn 
су упуЬени у логор Сисак 14 ср тьа  1941 године” на употребу.

Члан водства уреда 
Н. БегиН

ОДПРЕМНИЦА
исежених особа Koje су дана 14 сртьа 1941. год. одпремл>ене из логора

Рогатица у...
Ред.
бр. Презиме

Име
(приц|е-

вак)

Дан,
M jeceu
година
роЬен>а

M jecTO
pô eiba

Звагье Котар Досадашн>е
боравиште

Опаске

ОпЬина M jecTO

1.
2.
3.
4 .

БогдановиЬ
„супр.
,ди]ете

Jocиφ
Нада
Pajko

Миха]ло

З/ХН-906
10/Х-910
15/XII-31
11/V-933

В и шс град 
Гацко 
Вареш 
Ре;ьево

поп
домаЬица
ученик

рогатинки Прача Прача
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Ред.
бр. Презиме

Име
(npHflje-

вак)

Дан.
Mjeceu
година
робела

Mjecro
ро1)ен>а

Зван>е Котар Досада шн>е 
боравиште

Опаске

ОпЬина Mjecro

5 РистиЬ Саво 19/1-892 Вареш поп рогатички Рогат- Рогат-
ица ица

6 „ Момчило 6/11-907 „ учител варешки „ „
7 „ Милинко 13/VII1-913 Високо апс.

„ теолог^е височки „ „
8 М Бранислав 21/ХП—915 Кобак, свеЬ. Црк. „

суда
9 И Драпала 21/Х-922 „ ученица

1 0 „ Раденка 231/V1I- ученица Кобан> „ „
924

11 Весели- Душан 19/1-910 lipnje- поп пр^еполе Борике Борике
новиЬ поле

12 „ супр. Вера 12/11-914 Jajue домаЬица jajanKH „ „
13 „ дщете Светислав 12/111-932 CjeBepnue ученик пр nje поле. „
14 „ „ Bojncnae 28/11-934 „ д^ете „ „
15 „ „ Нада 31 /VI1-935 Борике „ рогатички „
16 ».. Петар 23/11-935 »
17 JanKOBiih Драги Рога- Рога-

тица тица
18. „ супр. Сто]анка 6/V-909 Штрбци домаЬица вишеград „ „
19 ди]ете Лэубомир 3/IV-929 Jajue ученик jajanKH „
20 „ „ Мила 6/V-932 Рогатица ученица рогатички „ „
21 и » Мир]ана 28/V1-936 „ д^ете „ „ „
22 .1евеЬевиЬ Милош 15/1-909 npn6oj поп npn6ojCKH Гласи- Соколац

нац „
23 .. супр. Наталка 18/111-910 Соколац домаЬица рогатички „ „
24 „ д '̂ете Синиша 12/ХН-913 npnje- ученик пр^епол. „ „

поле
25 д^ете Синиша 12/ХН-913 Соколац „ рогатички „
26 .... Алексан- 26/111-937 „ д^ете „ „

дар
27 М^атовиЬ Вел>ко 1/VIII-901 Соколац поп рогатички „
28 „ супр. Десанка 25/Х11-903 Штрбци домаЬица вишеград „ „
29 „д^ете Здравко 24/Х-29 Соколац ученик рогатички „ „
30 КоросиЬ Атанас^е 10/Х-867 Рогатица поп рогатич. Рога- Рога-
31 „д^ете Bojo 17/ХП-91Х)

■·
трговац

··
тица тица

32 „ жена Bjepa 24 год Соколац домаЬица ”

Boje „
33 „кЬер Марта 9/1-37 Рогатица д^ете „ „

Ynyhyje се на логор свега 25 /два-
логор десет и

34. МилиЬ Божна 5/V-912 Грахово домаЬица никшиЬки пет/
поЬерка лица.
РистиЬ
Саве

Ynyhyje се у логор свега 26 /двадесет и шест особа.

Преписао: Котарскипредстс^ник,
/Потпис нечитак/ /Потпис нечитак/

Члан водства одбора 
за усел>аван>е и исел>аван.е, 

Н. Бегик

* АВИИ, ф. НДХ, к. 179, рег. бр. 9/1.
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M3BJEIIITAJ КРИЛНОГ ОРУЖНИЧКОГ ЗАПОВШДНИШТВА 
ТУЗЛА ОД 14.1УЛА 1941. О В 0Ш 0-П 0Л И Т И Ч К 01 СИТУАЦШИ*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
КРИЛНО ЗАПОЕЦЕДНИШТВО 

ТУЗЛА 
Б poj 2260

Pl3BjeiiiTaj по запов]еди 
J.C. 141/41. г. доставка.

ЗА П О В ЕД Н И К У  4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНИ.1Е

Тузла, 14. сршьа 1941 capajebo

На темел>у заш ^ ед и  тога запов]едништва J.C. Бр. 141/41. од 14. 
свибььа 1941. г. доставлю се сли]едеЬи H3BjeuiTaj:

1. Koje су ]единице новообразоване, гэде су смештене и npocje- 
чно 6pojHO стан>е: Од подн^етог послиуедъег H3BjeiuTaja на pejoHy 
овога крила нще образована ниjeflHa нова]единица, осим ]една сатни- 
ja пионира у Брчком у Kojoj сада има око 200 eojHHKa, Kojn раде на 
оправци моста а см]ештена je у Boj. баракама у Брчкоме.

2. Извршени покрети наших jeflHHnua и ради чега: Од подн^е- 
тог посл^едш ег H3BjemTaja па до данас на pejoHy овога крила Hnje из- 
вршен ни jeflaH покрет наших jeflHHHua, осим што je jeflaH батал>он из 
Тузле на 10. и 11. ов. Mj. вршио претрес Тузле и куЬа града Тузле, у ци- 
л>у проналаска прикривеног opyxja, мунищуе и BojHe опреме, те je 
овога добре количине прона!>ено. Суэделовало je код тога 16 оружни- 
ка. О количини одузете спреме подни)ет he се H3BjeuiTaj.

3. Расположение народа: Расположение народа католика и мус- 
лимана je врло добро, дочим православии су потиштени и ocjeha се 
нерасположеше али ово HeHcnon>aBajy него су резервисани. Нераспо
ложение нajвишe се доводи у везу са некоректним поступком усташа, 
Kojn врло грубо nocTynajy са православним народом, злоставл^у  га, 
те су православии и у селима тако уплашени да када се nojaBe усташе 
бjeжe у шуму, 6ojehn се да Ье их поуб^ати. Ово се за сада HajBHine 
дешава на pejoHy Котара Власеничког, о чему je веЬ извjeшτaвaнo за 
nojедине cny4ajeBe. nojeflHHe усташе праве освете православнима сво- 
jnM комшэдама са KojnMa су paHnje имали разне сва1>е иначе су и пра
вославии покорни и ofla3HBajy се свима позивима власти.

4. Евентуална четничка акщ ц а- резултат: Од поднщетог посли- 
jeflfter извjeшτaja па до данас на pejoHy овога крила нще било никакве 
четничке акцще нити се ма шта у овом погледу πpимjeτилo, jeflHHO 
cлyчaj 6jercTBa flBojHpe бив. граничара jyгocлaвeнcκи иначе родом 
Србщанци, Kojn су n o 6 je ^ n  са Грчке границе и планинама се преба- 
цили до Бос. Шамца одатле преко Саве, мислеЬи преко Срема за Ср-

69.
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б^у, али су ухваЬени и властима предани, нису нигэде учинили нити 
покушали учинити ко]е кривично /цело, али ]е н.ихова по]ава кроз 
шуме алармирала и узбунила сел>аке да су мислили да су то четници.

5. Акцща наших снага -  резултати: Нису предузете никакве ак- 
цще наших снага, нити ]е било какве потребе за ово, сем случа]а ис- 
такнутог под тонком 2. вршеша претреса.

6. Односи са ЕЬемачким и Италщанским трупама. Са РЬема- 
чким трупама гд^е ових има односи су свугде врло добри, а И тал^ан- 
ских трупа у опЬе на рерну крила нема.

7. Евентуали]е: Никаквих нарочити д о г а ^ а  ни]е се десило на 
рерну  крила од поднщетог посл^едш ег извjeшτaja па до данас. Де- 
шава се да са десне обале ри]еке Дрине -  С рб^анци довику]у грубе 
изразе нашим во]ницима, па се чак дешава, да по ко]и пут пред вечер и 
из пушке пуца]у на нашу територи)у. Потребно би било предузети 
потребне м]ере, да се ови случа]еви спрече.

Предши изв]ешта] доставл»а се на знан>е.

Заступа
Запов]едника крила 

оружнички надсатник: 
Гхиларди

* АВИ И, ф. НДХ, к. 143-6, рег. бр. 85/3-6.

70.

ИЗШЕШТА1 КОТАРСКЕ ОБЛАСТИ ВЛАСЕНИЦА ОД 14. .ГУЛА 
1941. О РАДУ НА ИСЕХЬАВАЬЪУ СРБА, ХАПШЕРЬУ И 

УПУЪИВАРЬУ У ЛОГОР СИСАК*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
КОТАРСКА ОБЛАСТ У ВЛАСЕНИЦИ 
През Брор 36/41. 14. српн>а 1У41. г.
ВЛАСЕНИЦА

ДРЖАВНОМ РАВНАТЕЛэСТВУ ЗА ПОНОВУ
ЗАГРЕБ 

КачиЬева 26

Налогу тога равнател>ства Ис. Бро] Пов. 72/941 од 7. сршьа 1941. 
г. удовол>ено ]е 12. о. м]есеца, те су сва лица у списку исти бро] изузев 
под редним бро]ем 2, у колико су се налазила код куЬе, са сво]им 
породицама ухиЬена и доведена у сабиралиште у згради Пучке школе 
у Власеници. У свему ]е постушъено према издатом налогу и окру- 
жницама.
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Ш але се у прилогу 7 комада плавих популених картица са гене- 
ралрам а и 5 картица о заплрелено] имовини, те 7 комада записника о 
покретнинама и инвентарима преузетим од приватника односно од 
ухиЬеника. Ме|)у ухиЬеницима се не налазе Бобар Душан πpoτojepej 
из Власенице, .ТакшиЬ Лэубо поп из Хан П леска, М азгревиЬ Драго поп 
из Дервенте, СавиЬ 1анко поп из Кнежине, СавиЬ Милош поп из Ми- 
лиЬа]ер су ран ре  од Усташких власти као таоци ухиЬени и одведени, 
те БрежанчиЬ 1анко прото]ере] из Сара]ева, к о р  се налази у Сара]еву и 
о томе ]е одмах то Равнателство брзо]авно изв]ештено 12. о. м]есеца.

Као што се из картица о генералрама види ухиЬено ]е света 6 
мушких одраслих лица, 6 мушке реце, 10 женских одраслих лица и 4 
женска дретета, у свему 26 лица.

УхиЬен>е и читав поступай прошао у потпуноме реду и без 
икаквог инцидента. УхиЬен>е ]е потпуно завршено истом 12 ов. м]есе- 
ца у ноЬи ]ер су многа м]еста, гр е  су ухиЬеници жив]ели много уда
лена од Власенице и због веома лоших путева тешко приступачна. Из 
истих разлога ]е тешко било прер'ети односно превести зап лрелен е 
животне намирнице ухиЬених, па ]е та] посао довршен синоЬ касно у 
ноЬ. Из истих разлога тако!>ер су се тек синоЬ вратили пописивачи 
након обавленог посла.

Због свега тога н р е  се могао ни подцвети ова] изв]ешта] ра- 
н р е , а нити доставити прилежеЬе картице и остали м атериал. Осим 
тога због слабих поштанских веза касно ]е стигло и наре!?ен.е т.р 11. о. 
му па ]е технички било немогуЬе ова] посао организовати и свршити 
при]е него што ]е сада почшьено, па се моли то Равнателство да то 
уважи, а да не схвати да се ни]е радило са много воле и труда.

За  изврш еле овога посла потпуно ]е проведена организаци]а у 
читавом котару, али нису стигли изв]ешта]и од свих опЬина о органи
зован^ одбора, па се зато не може доставити списак лица у одборима, 
него Ье се то накнадно учинити.

У вези са овим моли се Равнателство, за упутство, да ли треба 
посебно оснивати Уред за иселаваше према окружници Птк. Бро] 26 
од 2. VII. 1941. г. и посебно Пов]ереништвио тога Равнателства према 
окружници Птк. Бро] 98 од 5. V II1941 или]е ту у питагьу пром]ена ри- 
]ечи у називу, ]ер из самих окружница ово н р е  потпуно ]асно а према 
свор] евреи и послу то би све могао да обавла ]едан одбор. -  У колико 
]е то ]едно те исто, молим за об]аипьен>е корм  Ье се именом називати 
и да се према тому пош алу евентуално потребни печати, кн>иге и 
формулари.

У погледу самог организовала иселаваша, а нарочито досела- 
ван>а потребно би било да се израде и доставе свима Котарским обла- 
стима све потребне клиге, формулари, огласи и све остало што ]е са 
овим у вези у што веЬим количинама, ]ер треба имати на уму да многа 
котарска м]еста нема]у тискара, клиж ара и папирница, као што ]е то 
случа] са Власеницом, па због тога ови технички послови, к о р  се 
ствара]у писалем на писаЬем стро]у свих наведених ствари, зада]у 
много посла и одузима]у много времена, па тиме коче сами рад. Осим 
тога може бити да сама ова техничка страна, ко]у Не свака облает пре-
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ма свома знан.у уредити, неЬе одговарати каснфим евентуалним по- 
требама.

Овд)е се неЬе моЬи организовати за]едничка прехрана и чуваше 
заплфешене стоке, jep je  власенички котар сточарски кра] и имуЬнфи 
сел>аци има]у много стоке а нарочито ситне, па би технички било не- 
могуЬе ову стоку на ]едно или више за]едничких м]еста скупити, зато 
]е стока ко]а ]е заплфеш ена од ухиЬеника, предата уз потврду поузда- 
ним лицима, а то ]е потребно поготову у будуЬе чинити. Прфепис по- 
тврда о предатом благу послаЬе се накнадно, ]ер то сада нфе се могло 
на брзу руку учинити.

Сакушъена храна од ухиЬеника ]е довезена у сабиралиште и 
изм]ерена и с гьоме Ье се Поступати према окружници Птк. бр.: 100 од
5. VII. 1941. године.

Да би се ухиЬена лица што прфе отпремила у логор Сисак, бр- 
зо]авно ]е 12. о. м]есеца замол>ена од тога Равнател>ства интервенцфа 
за хитну додуелу и инстрадацфу 2 вагона од жел>езничке станице Хан 
П ф есак на шумарско] Жел>езници Хан-Пи]есак-ЗавидовиЬи и од 
ЗавидовиЬа на државно] прузи за Брод и дал.е, па се поново моли за 
хитну интервенщцу у овец ствари, како због несташице хране не би 
ухиЬена лица у погледу н>ихове исхране задавала и ту бригу ово] об
ласти.

Нарочито се напомиьье да ]е велика оскудица у храни л>удско] у 
котару власеничком, ]ер ]е то увфек био пасиван крар а Погод не 
може да стави на располагайте потребне количине, из тих разлога вла- 
да формално глад у народу. Зато ]е брзо]авно тражено од тога Рав
нател.ства да интервенише, да се што прфе пошал.е овамо 20 вагона 
хране, ]ер без тога не м ож е бити ни говора о досел>аван>у Словенаца, 
о чему се подноси засебан изв]ешта].

С обзиром на све изложено, моли се Равнател>ство да и у будуЬе 
у погледу ухиЬегьа лица з а  исел>ен>е о сейма наведеним околностима 
води рачуна и да не наре!>у]е велики бро] ухиЬен>а.

За  Дом спремни!

Котарски предстофик 
Грухоььик с.р. *

* АВИ И, ф. НДХ, к. 179, рег. бр . 14/4-2.
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71.

ИЗВШИПТи ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ ЖЕПЧЕ ОД 15..ТУЛА 1941. О
БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА
о р у ж н и ч к а  п о с т а м  ЖЕПЧЕ 

Бро]. 474,15 сртьа 1941 год 
ЖЕПЧЕ

Изв]ешЬе и исказ о таоцима 
доставлю

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШ Е

САРА.ГЕВО

На основу запов]еди запов]едника 4. оружничке пуковшуе бpoj 
430/41 годину доставкам исказ свих лица ^ а  су била узета уочи 
Видовдана за таоце односно ухапшена на подруч]у ове постое.

Сва у исказу наведена лица дана 25 лишьа 1941 године по- 
хапшена су односно узета су као таоци по Усташама из ЗавидовиЬа и 
притворена у притвор котарског поглаварства у Жепчу. Сва у исказу 
наведена лица остала су у притвору котарског поглаварства у Жепчу 
све до 4 сршьа 1941 године када су сви пуштени из притвора сво]им 
куЬама и сада се налазе на слободи.

ИСКАЗ
Свих лица ко]а су била узета уочи Видовдана за таоце односно ухапшена 

са рарна оружничке поста]е Жепче
Тек.
бр.

Име и презиме Зван>е Родом из Тко га ]е узео за 
таоца односно 
ухапсио

Села Котара

1 Богдан Стеф- 
ковиЬ

нам]ештеник 
шумарфе Немила у 

ЖелеЬо]

Соколац Рогатица Усташе из Зави
довиЬа

2 Бошко Радан поштански лис- 
тоноша код поште у 

Жепчу

Блажу] Сара]ево Усташе из Зави
довиЬа

3 Петар УдовичиЬ државни путар ЖелеЬе Жепче Усташе из Зави
довиЬа

4 Осто]а УдовичиЬ тежак ЖелеЬе Жепче Усташе из Зави
довиЬа

3------- Богдан Божич- 
ковиЬ

тежак ЖелеЬе Жепче Усташе из Зави
довиЬа

6 Си мо АлексиЬ тежак ЖелеЬе Жепче Усташе из Зави
довиЬа

Зам. запов^едника поста]е 
оружник Абдулах ШахиновиИ

*  АВИИ. ф. НДХ. к. 143-6. рег. бр. 24/3-34.
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72.

ИЗВШЦПТи ОРУЖНИЧКОГ ВОДА ЗВОРНИК ОД 15.1УЛА 1941. О
БРШУ ЛИЦА КОДА СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКИ ВОД ЗВОРНИК 

Бро],450

Изв]ешта] о лицима ко]а су уочи 
Видовдана била притворена доставлю

ЗА П О В ЕД Н И К У  4. ХРВАТСКЕ ПУКОВНШ Е

С А РА ЕВО
Зворник 15 сршьа 1941

Темел>ем зaπoвjecτи те луковице ЕС. Бро] 430 од 9 српн>а 1941 
године изв]ештавам да су у очи Видовдана од стране усташа у 
Зворнику узета и протворена лица и то:

1. ЪурчиЬ Радо студент права из Зворника
2. Тушевл>аковиЬ Бранко студент из Зворника
3. ДевтиЬ Косто студент из Зворника
4. Осто]иЬ Страхин>а бив. поштански чиновник из Зворника
5. Осто_)иЬ Драго трговац из Зворника
6. ПоповиЬ Тихомир трговац из Зворника
7. ПоповиЬ Велико трговачки путник из Зворника.

Сви напри|ед наведени сем Осто]иЬ Драге и ПоповиЬ Вел>ка су 
са привременим дозволама прешли у Срби]у и р ш  ни данас се ни]есу 
повратили, а наведена дво^ица Осто]иЬ и ПоповиЬ се налазе у Звор
нику.

Напри]ед наведени су од стране усташа по ноЬи доведени у 
затвор овог вода ко]и су сутра дан т.р 19 л и ть а  1941 год. по запов]ести 
логорника на слободу пуштени]ер сам од истога тражио да се преда]у 
у затвор Котарског уреда у Зворнику.

Логорник ]е из]авио да су ова лица сумн>ива и да се за ова] као 
свечани православии дан мора]у притворити, ]ер да ]е то и пов]е- 
реништво Хрватске Државе у Зворнику захт]евало

Предши изв]ешта] доставкам ради знаша.

Зам]ен.у]е запов]ед. вода 
оружнички стражемештер 

Jauшp Чака/ъ

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-3.
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73.

ИЗВШИПТи ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ ЛОПАРЕ ОД 16.1УЛА 1941.
О БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ

УОЧИ ВИДОВ ДАН А*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ΠOCTAJA ЛОПАРЕ 

Бро] 458
ЛОПАРЕ 16српн>а 1941 год

ЗА П О В ЕД Н И К У  4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНИ.1Е

CAPAJEBO

На тем елу запови]еди те луковице бро] ТС. 430 до 1941. год. 
извjeшτaвaм да су долье наведена лица била узета за таоце уочи 
Видовдана од стране РЬемачке в о ^ е  команде и отпремл>ена у Затвор 
судбенога стола у Тузли одаклен су након 5 дана пуштени на слободу 
и сада се налазе код сво]их куЬа у селу Тобуту, опЬине Приборке, 
котара Тузла, /реон ове постое/. Према томе сада се не налази у 
затвору нщедна особа као таоц са реона поста]е.

ИСКАЗ
Лица са реона оружничке поста]е Лопаре, Крилног запов]едништва 

Тузла, 4 Хрватске оружничке пуковнще, ко]и су били уочи Видовдана
узети ка таоци и то:

Тек.
бр.

Име и презиме Зван>е Одаклен су Опаска

Село ОпЬина Котар

1 Симо ПетковиЬ трговац Тобут Прибо) Тузла Пуштен након 5 дана

2 Бланке КеровиЬ тежак Тобут Прибо] Тузла Пуштен након 5 дана

П редае се доставлю на знан>е

* А ВИ И , ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-19.

]ерко М. Никак
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74.

H3BJEIIITAJ ЗАПОВШДНИШТВА ОРУЖНИЧКОГ ВОДА 
У СРЕБРЕНИЦИ ОД 16.1УЛА 1941. О БР01У ЛИЦА KOJA СУ 

УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ЗАПОШ ЕДН ШИТВО ОРУЖНИЧКОГ ВОДА 

Bpoj 539,16 сршьа 1941 год.
УСРЕБРЕНИЦИ

Извешта] о таоцима, 
доставлю

ЗАПОВШДНИШТВУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШ Е

CAPAJEBO за J.C.

На темешу запови]еди запов]едништва 4. оружничке пуковшце 
у Capajeey 6poj J. С. 430 од 10. сршьа 1941 године изв]ештавам, да су 
биле уочи Видовдана у Сребреници сл^едеЬе особе као таоци узети и 
то:

1. Или]а НиколиЬ, трговац из Сребренице,
2. Милош ЗазаревиЬ, 1>ак трговца из Сребренице,
3. Милош ПетровиЬ, бивши општински бшъежник из Сребре

нице
4. Бранко ТомиЬ, радник из Сребренице
5. Чедо Маршалек, радник из Братунца,
6. JaKiua JoBaHOBnh, радник из Братунца,
7. Илща НиколиЬ, радник из Сребренице.
Наведене особе биле су узете као таоци од стране усташког 

логорника, запов]едника водичке ]единице и котарског предсто]ника 
споразумно сви из Сребренице, Kojn нису били лишени слободе нити 
притворени, веЬ су били дан paHnje позвани у котарско предстсцни- 
штво, KojHM je било саопштено зашто су позвати и какву одговорност 
приме на себе за сваки евентуални неред и слично на дан Видовдана, 
па су након тога одмах пуштени cbojhm куЬама, а на сам Видовдан 
били су стално под присмотром TojecT надзором.

Од горе наведених особа до сада драговолшо je прешао у Cpönjy 
Rnnja НиколиЬ трговац из Сребренице, и Чедо 1овановиЬ, радник из 
Братунца, а сви остали налазе се у Сребреници, а радник JaKina Joea- 
новиЬ у Братунцу.

На знан>е и дал>ну употребу.

3aMjeH>yje запов]едника водника 
Стожерни наредник 

Фран>о РебелиН

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. per. бр. 24/3-6.
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ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ 
Bpoj 238, 16 сршьа 1941 год 

уУСТИКОЛИНИ

Исказ лица узетих за таоце 
у очи Видовог дана доставлю

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШ Е

CAPAJEBO

На основу запови]ести J.C. Бр. 430 од 9. сршьа 1941. год доста
вл яй  исказ лица Koja су била узета као таоци у очи Видовог дана у 
MjecTy Устиколини, a Koja су била узета за таоце по наре!>ен>у запо- 
вщедника MjecTa Фона г. поручника Фран>е Кечека, усташког noßje- 
реника г. XajpoBHha и логорника Алще Гогалще, сви из Фоче, те лица 
од 1-10 по наре!)ен>у истих пуштена су на слободу, а од 11-17 спро- 
ведена су за C apajeeo гэде се и сада нал азе

Преднш исказ доставляй наслову на знание.

ИСКАЗ
Лица Koja су била узета као таоци у очи Видовог дана

75.

ИЗВШШТАГ ОРУЖНИЧКЕ HOCTAJE УСТИКОЛИНА ОД 16. ГУЛА 1941.
О БРОГУ ЛИЦА KOJA СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВ ДАНА*

* АВИИ, ф. НДХ, к-1436, per. бр. 24/3-53.

Запов]едник поста] е 
стражмештер 

3ehup АхмеСйовиН
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76,

ИЗВШШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТА1Е ВАРЕШ ОД 16.1УЛА 1941. О
БР01У ЛИЦА КША СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

586
16 српн>а 1941 год.
Оружничка поста)а ВАРЕШ (кот. Височки)

Исказ таоца доставлю

ЗАПОВЗЕДНИКУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ 
ПУКОВНШ Е У CAPAJEBУ

/УС./

На основу запов]еди, запов]едника 4 Хрватске оружничке Пук- 
овнще ЕС. Бро] 430 доставл>а се изв]ешЬе о таоцима ко]и су били уочи 
Видовдана узети као таоци.

Сва наведена лица пуштена су на слободу и налазе се код сво]их
куЬа.

ИСКАЗ
таоца оружничке поста]е Вареш

Тек.
бр.

Име и презиме Зван,е Из ко]ег )е 
м]еста

Куда je 
отпремл>ен

Тко га ]е 
узео за 
таоца

Опаска

1 Свето. Оксана 
ПеришиЬ

Ра дник Вареш-
Мафан

Пуштен на 
слободу

Усташки
табор
Вареш

2 Илфа, Трифка 
Зошило

” ” ·· ··

3 Урош Борисава 
МилановиЬ

” ” ”

4 Зово Илфин ДуриЬ .. Планиница м
5 Никола Илфин 

ТрифковиЬ
Вареш -  
Мафан

”

6 Мфо, Мфата Ми
лановиЬ

електричар ” ”

7 Момчило, Зовин 
ЗазиЬ

радник ” >·

8 Милан, .(овин ЕриЬ колар Вареш „
9 Зово, Зовин ЕриЬ ковач »
10 .ГЬубо. Николе Гли- 

гориЬ
радник Вареш-

Мафан
”

11 Зозо , Матин ЧолиЬ гостион-
ичар

Вареш ··

12 Осто]а, Илфе 
ТрифковиЬ

тежак Чамовине ··

13 Илфа, ТопаловиЬ » Бргуле „
14 Богдан МамиковиЬ »» » М
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Тек.
бр.

Име и презиме Зван,е Из ко]ег ]е 
креста

Куда ]е 
отпремл>ен

Тко га ]е 
узео за 
таоца

Опаска

15 Бошко. Не1;е 
СтанишиЬ

" ” ” ”

16 Цвфан ГоранчиЬ » Блажа »
17 Блашко ЛазаревиЬ м Летевци »
18 Максо Лека м Шикуле »»
19 Саво, Трише Терза- 

новиЬ
радник Вареш -  

Ма]дан
”

20 Богдан, Васе 
КосановиЬ

листоноша ” ”

21 Стано]а -Томо, 
Ъоке ПаниЬ

жел>езичар ” ”

22 Ристо, Лиге МихаЬ хотели]ер м »»
23 Славко, Луке 

МилетиЬ
радник Вареш ”

24 1ово,1овин 
КнежевиЬ

·· Вареш -  
Майдан

”

25 Александар, Радо)е 
Масал

л>евар Вареш -  
Majдaн

”

Заповедник посл^е 
стожерни наредник 

Франц Руйник

* АВИИ. ф. НДХ. к. 143-6. рег. бр. 24/3-32.

77.
ИЗВШШТА1ОРУЖНИЧКЕ ПОСТА1Е БШЕЛ>ИНА ОД 17.1УЛА 1941. 
О БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ БШЕЛэИНА 
Брс^ 426,17 сргиьа 1941 године

у б и / елэИ н и

Списак о таоцима 
доставлю

ЗАПОВ1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ 
ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНИ1Е

Према запов]еди запов]едништва у С. Бр. 430 од 9 српньа 1941 
године, доставкам списак лица ко]а у као таоци узети у очи Видов- 
дана из вароши Би}ел>ине и околине.

Од свих наведени у списку ни^едан р ш  ни]е пуштен на слободу, 
веЬ се сви налазе у Загребу.
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СПИСАК
Лица ксца су као таоци узети уочи Видовдана из вароши 

Б ^елина и околине
ТекуЬи

бред
Име и презиме Зваше Из ко]ег су 

м]еста
Тко их ]е 
узео као 

таоце

Када су 
отпрем- 

л>ена

Опаска

1 1удита Ха]он студент Бфелшна Усташки
логор

1 сршьа 
1941 год.

као
комуниста

2 Ибрта-Драгица
ЦосаниЬ

” ” " ”

3 Миливсде
ДосколовиЬ

»» *♦ ” ” ”

4 Аврам Тано трговац .. » .. м
5 Аврам Леви м >« м »
6 1озеф Леви м м „
7 Ибо Алкала) .. »» »* *. ..
8 Исидор Перера ·* м и м
9 Спасо ЛазаревиЬ столар Опасан по 

]авни 
поредак 

као Србин
10 Милош ВафЬ кафеифа .. ». »
11 Никола Во^новиЬ по^едник м ·« м
12 Тоша ПетровиЬ обуЬар ♦* м » »
13. Слободан Глумац студент ” ” *· као

комуниста
14 Димитрфе ЛапондиЬ пропали

студент
Дворови
Би]ел>ина

” ” ”

15 Миленко ПоповиЬ студент Баша Лука » »» „
16 Спасо^е МфатовиЬ по^едник 

и трговац
Загани-

Бфеллша
Опасан по 

]авни 
поредак 

као Србин
17 Будимир ВасиЬ терзи]а Дворови

Б(цел>ина
" ” ··

18 Михаро
СтанимировиЬ

по^едник Бродац ·· ·· као
комуниста

19 Боца ОцепановиЬ трговац 1ан.а ” ” велики
Србин

20 Л>убо ЗариЬ опанчар »· и
21 Владо ВасиЬ по^'едник .. м м „
22 Mиxajлo СтипановиЬ обуЬар .. „ „ «»
23 Во)КО ДрагишиЬ механичар » „
24 Милош СтанковиЬ трговац .. » „
25 Бранко ЛазиЬ радник .. м ·· „
26 Тодор СцепановиЬ опанчар »1 „ м
27 Милош ЪокиЬ радник

* АВИИ, ф. НДХ, к. 24306, рег. бр. 24-3-13.

Заповедник посл^е 
оружнички стражмештар 

Иван Т. Ерцег
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78.

И31МЕШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТА1Е БШЕЛО БРДО ОД
17.1У.ЛА 1941. О БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ

УОЧИ ВИДОВ ДАНА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ  БШ ЕЛО БРДО 
Бро] 118., 17 сршьа 1941 године 

у БШ ЕЛОМ БРДУ

Изв]ешКе о таоцима 
доставтьа

ЗАПОВ.ШДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ 
ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШ Е

САРА.1ЕВО

Према запов]ести Запов]едника 4. Оружничке Пуковни^е за Бо- 
сну и Херцеговину, 1.С. Бро] 430 од 10 сршьа 1941 године, изв]ешЬавам 
Запов]едника да на подруч]у ове поста]е има таоц 1осип Ан^иЬ из села 
Будимили]е, опЬине Би]ело Брдо, котара Вишеград, ко]и ]е ухапшен 
од стране Усташког логора у Вишеграду, 9 сршьа 1941. године, због 
што ]е био Србски Четник и учествовао у четничком друштву за ври- 
]еме 1угословенског Режима.

На подруч]у ове постое расположена пучанства осеЬа се доста 
добро политичко сумн>иви лица не]ма.

Предн>е доставлю запов]еднику ради знавьа.

Запов]едник поста]е 
Оружник тит. стражмештар 

/потпис нечитак/ *

* АВИИ, ф. НДХ, к. 14306, рег бр. 24/3-52.
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79.

ИЗВШШТА.! ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ КОЗЛУК ОД 17.1УЛА 1941. о
БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

ОРУЖНИЧКА ΠOCTAJA КОЗЛУК 
Бро] 415,17. сршьа 1941. године 

у КОЗЛУКУ

Изв]ешЬе о таоцима 
]авл>а

ЗА П О В ЕД Н И К У  4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШ Е

На теметьу запов]еди 4 оружничке пуковшуе ТС. Бро] 430 од 9 
сршьа 1941. године, ]авл>ам да ]е опЬинска управа у Козлуку са 
подруч]а ове поста]е у очи дана Видовдана узела као таоце и то:

1. Алекса ПророковиЬ трговац из Козлука
2. Васо МатиЬ трговац из Козлука
3 .1евто МиЬиЬ тежак из Табанаца
4. Данило АЬимовиЬ тежак из ТршиЬа
5. Лазар СтевановиЬ тежак из ТршиЬа
6. Марко ОбриЬ тежак из СкочиЬа.
Сви наведени су из опЬине Козлука котара Зворничког ко]и су 

били у таоцима задржани до другог дана Видовдана, а потом су пу- 
штени сво]им куЬама.

Запов]едник поста]е 
оружнички стражмештер 

Лука Ловрик

• А ВИ И , ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-20.

80.
ИЗВШЫПТи ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАЛЕ ОЛОВО ОД 17.1УЛА 1941. О 
Б РОТУ ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСН А ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ ОЛОВО 

Бро] 387.17. сршьа 1941 године 
у ОЛОВУ

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШ Е

С А РА ЕВ О

На темел>у тамоннье запов]ести ТС. Вр. 430 од /41 године, до
ставлю се следеЬе изв]ешЬе, да су као таоци били узети од стране уста- 
шког табора у Олову и то:
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1. Марко ГолубовиЬ трговац из Олова општина иста
2. Ристо ГрубачиК теж ак из Пошуерке општина Олово
3. Лука ИвановиЬ тежак из П онферке општина Олово
4. Тавро ЗекиЬ теж ак из Меороча општина Олово
5. Марко ИвановиЬ тежак из П онферке
6. Вукан МиличевиЬ теж ак из Дрецел>а
7. Обрен ПариЬ теж ак из ДуганчиЬа
8. Не1?о ЖугиЬ теж ак из Брда
9. Мирко МитровиК теж ак из АриновиЬа
10. Милан МиловановиБ тежак из Буков-дол у затвору
11. Сретан О сторЬ  теж ак из РадочиЬа
12. Саво ВуковиЬ теж ак из Пргошева
13. Душан .ТерковиЬ чиновник држав. шипади у Олову
14. Милан ГрубешиЬ тежак из Олова-Луке
15. Милан ГрубешиЬ /Васин/ тежак из Олова-Луке 
Напред наведених сви су сада пуштени на слободу сем под 10.
16. Васо ШкижевиЬ тежак из ДуганчиЬа
17. Л>убо ГрбешиЬ тежак из Олов.-Луке
18. Грур ГрурЬ тежак из Б]елиша
19. Радован ТрифуновиБ тежак из КалаковиЬа
20. Тодор ШкилэевиЬ тежак из Дрецел,а
21. Милош ВулиновиЬ тежак из А]диновиЬа
22. Петар ГлишиЬ теж ак из М еораче
23. Милош ЗекиК теж ак из Меораче
24. Стеван АничиЬ тежак из Грабовице и
25. Радован Крчо теж ак из Понферке.

Од 16 до 25 сви су у затвору усташког табора у Олову, сви 
напред наведени су из општине Олово, котар Клада».

Од редног бpoja 1-15 узети су за таоце дне 26. липн,а 1941 годи
не, а од редног бро]а 16-25 узети су у затвор 13. сршьа 1941. године.

Предн.е се доставлю на знан>е

Запов]едник поста]е 
достражмештер 

]ус. Ц и дик *

* А ВИ И , ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-2.
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M3BJEIIITAJ КРИЛНОГ ОРУЖНИЧКОГ ЗАПОШЕДНИШТВА 
ТУЗЛА ОД 17.1УЛА 1941. О МАЛТРЕТИРАН>У ЖИТЕЛ>А MJECTA 

ТОБУТ ОД СТРАНЕ УСТАША ИЗ KOPAJA*

81.

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
КРИЛНО ОРУЖНИЧКО

з а п о в .ш д н и ш т в о
ТУЗЛА 

Б poj 2345

H3BjeuiTaj о неправилном 
поступку Усташа из Kopaja, 
доставлю

ЗАПОВЕДНИКУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

Тузла 17. српн>а 1941 c a p a je b o

3anoBjeflHHK оружничке nocTaje Лопаре са Taj. Бр. 62 од 16. 
сршьа 1941. доставио je  H3BjeuiTaj, како слщеди:

На темел>у запов^еди Котарског npecTojништва през. 6poj 107 
од 9. сршьа 1941. године, односно заповщеди Велике Жупе Усора-Со- 
ли 6poj през 14/41. H3BjeuiTaBaM слщедеЧе:

Дана 14. сршьа 1941. године у \уесту Тобут, опЧине npn6ojcKe, 
котара Тузланског, дошли су из села Kopaja, Котара Бщел>ина, неко- 
лико тамошн>их усташа са пушкама код куЧе ТодоровиЧа Лазара, пок. 
Ристе, ЦвщетиновиЧа Пере и 1ове и СимикиЧа Joee и без икаквог 
законског ослонца, почели су уредовати за неки пут Kojn je у спору 
измену напред наведених и Максимовича Максима из истога села, а за 
Kojn je пут потписати npnje неколико времена уредовао и наредио 
Максимовичу да пут несмще загра^ивати, пошто je Taj пут био од пам- 
тшуека што je oeaj и примио к знан>у. -  Али су ове усташе ТодоровиЧа 
Лазара и другове везали у ланце, мучили и тукли и нису их х^ели  пу- 
стити док на н>ихов 3axTjeB сваки HHje дао по 200 /двще стотине/ ди
нара; па када су истима казали да HeMajy новце почели су Tjepa™ 
стоку, те су тако исти били приморани да на!>у новце и да истима даду 
када су их пустили на слободу, а истовремено истима запр^етили да у 
року 24 сата Mopajy дати и Максимовичу Максиму 200 динара, а ако то 
не учине да Че они доЧи и да онда ньих неЧе бита живи, те су исти 
дошли на nocTajy и HecMejy да иду куЧи 6oje4n се ocejeTe.

Истовремено су изjaвили да оружништво HHje ништа и да су они 
старщи и могу радити шта хоЧе да им нитко не може ништа и да 
оружништво у опште je под шиховом контролом и што им они нареде 
само HMajy извршавати.

Ово HHje први oiy4aj прелаза усташа Kojn су све MjeuiTaHH и не- 
наображени л>уди да прелазе у реон ове nocTaje и без икаквог разлога 
мaлτpeτиpajy становништво, nypajy из пушака, onnjajy се, и CTBapajy у 
селима страх и становништво бjeжи по шумама, те би ово могло дове-

274

http://www.balkaninstitut.com



сти до врло хр1>авих поаьедица, поред тога купе по селима во]но оди- 
]ело, стоку изосталу иза пропасти 1угослави]е и ]авно се поговара да 
ово ништа не преда]у сем да се са овим служе и препрода]у што има ме- 
1>у становништвом веома хр^ав утисак и шкоди доброме гласу Прави 
челични усташа и Државе Хрватске, а са тиме oмaлoвaжaвajy ору- 
жништво као органе ]авне сигурности, те исти у м]есто да с а р а н у  са 
оружништвом исти се крщу од оружника да се не сретну сем иду по 
нajзaбaчeниjим кра]евима щ е  их се неможе πpимjeτиτи и праве разне 
противзаконитости.

Предн>е се доставлю с молбом, да се преко Велике Жупе ово 
истима спри]ечи да би престала ова противзаконитост ]ер у против
ном могло би да доведе до нежел>ени посл>едица ]ер ]е народ на овакав 
поступак веома огорчен

Заступа
Запов]едника крила 

оружнички надсатник 
Гхиларди Фрси-ьо

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143, рег. бр. 7/4-1.

82.
ИЗВ1ЕШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ ХАН ПШ ЕСАК ОД 17.1УЛА 

1941. О ШЬАЧКАРЬУ И ЗЛОСТАВЛ>АН>У СТАНОВНИШТВА 
ОД СТРАНЕ УСТАША НА ТОМ ПОДРУЧ1У*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
КОТАРСКА ОБДАСТ У ВЛАСЕНИЦИ 

През. Брор 84/1941.

Власеница дне 19. сршьа 1941.

Изв]ешта] о незаконитом раду 
по]единих Усташких органа

ВЕЛИКШ ЖУПИ ВРХБОСНА

САРА.1ЕВО

4. бо]ница Bojнe Kpajинe у Власеници доставила ]е ово] области 
спис слщедеЬег сад ржа] а:

Оружничка поста]а у Хан П леску са Бро] службено од 17. срп- 
н>а о.г. доставила]е слэдедеЬи изв]ешта]:

1. Дана 30 лишьа т.г. прщавио ]е ово] поста]и НериЬ Никола из 
М алог Пол>а, да су дана 30 лишьа т.г. дошли код гьегове куЬе и то Ме-
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хо КуЬанин из Бабина, Ахмет HBojeenh из HBojeenha и Мехмед Му- 
jnh-MyjaH из КазимировиЬа, сви опЬине Кнежина, котара Власени- 
чког и да су га злоставлали у толике^ Mjepn, да су му нанфели неко- 
лико тешких ^елесних повреда, те се сумла, да he именовани тешко 
остати у животу.

2. Исте усташе дошле су код куЬе Милке НериЬ из Малог Пол>а 
и код именоване су извршили претрес стана, и када нису ништа сум- 
ншвог пронашли, скинули су joj BjeHMaHH (златни) прстен са руке те су 
joj запрщетили, ако и коме каже, да joj je прстен одузет, бит he уби- 
jeHa.

3. Исти су дошли код удове Саве НериЬа и од именоване на 
pa36ojHH4KH начин одузели сребрни nojac у вредности од 400 динара и 
поелфе тога на звферски начин je злоставл>али.

4. Исти су дана 2. српн>а т.г. дошли у куЬу OrojaHa АндриЬа из 
Малог П ола, гаде су нашли легову MajKy CTojy, стару 62 год., од исте 
су тражили новац, те када им je старица одговорила да нема новца и да 
су превише сиромашног стала, именовани су старицу злоставлали у 
толико} Mjepn, док наде пала у HecejecT и посладе када ce je на земл>у 
срушила, jeдaн од TpojH4e именованих ударно jy je кундаком у ле1?а, и 
том приликом нанио joj тешке ^елесне повреде.

5. Дана 11. ершьа т.г. пр^авио je OBoj nocrajn Лэубомир Дрл>иЬ 
из М алог П ола, да су flBojH4a усташа, не ejeha се лихових имена, до
шли код легове куЬе и одузели му 100 кг пшенице и око 30 литара ра- 
KHje. Исти су покупили сво ijjeBojanKO рухо и понадели га, али на 
молбу iyeeojaKa и ;yeBoja4KHx родитела рухо су jjjeeojKaMa повратили.

6. Дана 11. ерпла т.г. Tpojnpa непознатих усташа дошли су код 
куЬе Богданке Лелек из М алог П ола и од исте одузели последних 20 
кг пшенице.

7. Дана 13. ершьа т.г. прадавио je OBoj nocrajn Емин ДеламиЬ 
десетар ж ел . пруге, да су му усташе Hypnja ИмамовиЬ и Авдо Kapajn- 
чиЬ, оба из села Невачке, ноЬу истога дана око 23 сата дошли и из
вршили прадетрес стана и разбацали му све куЬне ствари, истог дана 
наредили су му, да им мора купити jeflHo ja ra e  и да им га испече, jep 
иначе he бити убаден по Усташком закону. Дана 14. ершьа т.г. иста 
flBojnpa су била на прагу, гаде ce je прадавител налазио ca CBojnM рад- 
ницима на оправци железничке пруге, те су именовани н>егове рад- 
нике злоставлали и везали их. Именовани су истог дана били у 
потпуно планом  сталу, гаде су из кафане Myje Кобаша том приликом 
пуцали, да умало нису убили Нураду ОмеровиЬа, Kojn je испред поме- 
нуте кафане од прилике око 300 м. удалености налазио се, те да имен
овани нф е легао на jeflHy стадену, био би убаден.

Од стране πojeдиниx усташа има joш много незаконити наешьа, 
али пучанство не смаде да npnjaBÆyje, jep ce 6ojn освете од стране 
ш^единих усташа.

Сви су извршиоци ових незаконитих дадела прадавлени надле- 
жним властима, a yjeflHO je доставлен извjeшτaj и Усташким стараде- 
шинама.
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Доставл>ам предн>е са мшшьеньем, да треба предузети Mjepe, ко- 
je he те поступке спрщечити, jep су на штету гледа Усташког покрета, 
предви^еног реда и ствара узнемиреност у народу.

П редай  H3BjeuiTaj доставлю се на зн аае  са молбом, да се пре- 
дузме што je потребно код надлежних Усташких власти, а да изшцети 
oiynajeBH испита]у, те да се кривци позову на одговорност.

Ово j е све нужно у интересу одрж авааа j авне сигурности и реда.

Котарски предсто]ник 
ГрухоььиН

* АВИИ, ф. НДХ, к. 179, per. бр. 15/1.

83.
H3BJEIIITAJ ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ ТУЗЛА ОД 17..ГУЛА 1941. О 

BPOJy ЛИЦА KOJA СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ ТУЗЛА 
Bpoj 770,17 српн>а 1941

ЗАПОВ1ЕДНИШТВУ 4. XPBATCKE ПУКОВНШЕ

САРА1ЕВО

На темел>у запов]ести, Запов]едништва 4 Хрватске оружничке 
пуковшуе 1.С. Бр. 430 доставлю се исказ лица ко]а су уочи Видовдана 
узети за таоце, те од истих ко]и су пуштени на слободу а ко]и су за- 
држани у затвору.

Укупно ]е и уочи Видов-дана затворено 35 лица, од тога бро]а 
пуштено на слободу 20 лица, а 15 лица ]е отпремл>ено у Загреб. Сва 
набро]ена лица за таоце узела ]е овдаш аа РЬемачка команда.

ИСКАЗ
Лица из овдаппьег затвора у Тузли, Koja су уочи Видов-дана 

узети као таоци

Тек.
бр.

Име и презиме Зван>е Одакленje Гще се налази Опас
каСело Котар Жупан^а На сло- 

боди
Затвору

1 Никифор
Васил>евиЬ

трговац Тузла Тузла Усора
Сол

" Загребу

2 Душан ЪериЬ адвокат Тузла Тузла Усора-
Соли

“ Загребу

3 Стево МиличиЬ адвокат Тузла Тузла Усора
Соли

“ Загребу
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шшшшш

Тек.
бр.

Име и презиме Зван>е Одаклен ]е Пце се налази Опас
каСело Котар Жупан^а На сло- 

боди
Затвору

4 .1ово МарковиЬ трговац Тузла Тузла Усора
Соли

" Загребу

5 Нико МарковиЬ трговац Тузла Тузла Усора
Соли

” Загребу

6 ЪорЬе А]вас посредник Тузла Тузла Усора
Соли '

Загребу

7 Никица АнтиЬ трафи
ка нт

Тузла Тузла Усора
Соли '

Загребу

8 Ристо
МихаровиЬ

кафеи^а Тузла Тузла Усора
Соли

” Загребу

9 1оваи СимиЬ трговац Тузла Тузла Усора
Соли

Загребу

10 ,1ово Згон>анин бивши
полица-

1ац

Тузла Тузла Усора
Соли

Загребу

11 ,1ово Мага- 
рашевиЬ

прав, поп Тузла Тузла Усора
Соли

“ Загребу

12 Лазо Тишма радник Тузла Тузла Усора
Соли

Загребу

13 .Тово Тол>евиЬ таб-
ицирер

Тузла Тузла Усора
Соли

" Загребу

14 Драго ЕриЬ елек-
тричар

Тузла Тузла Усора
Соли

" Загребу

15 ЗЬубо СтанковиЬ радник Тузла Тузла Усора
Соли

" Загребу

16 Игн.ат
Ст]епановиЬ

трговац Тусла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

"

17 Здравко
Ст^епановиЬ

лимар Тузла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

"

18 Стево Паклар кафедра Тузла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

■

19 Милан ЛатиновиЬ радник Тузла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

■

20 Машо Пинто кафеи^а Тузла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

■

21 Машо Данон трговац Тузла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

■

22 Митар МитровиЬ гробар Тузла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

■

23 Миле СрдиЬ радник Тузла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

■

24 Ъор1)0 СимиЬ молер Тузла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

■

25 Милан ЗовановиЬ бивши
редар

Тузла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

■

26 Васо СимеоновиЬ радник Тузла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

■
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Тек.
бр.

Име и презиме Зван>е Одаклен ]е Пуе се налази Опас
каСело Котар Жупани]а На сло- 

боди
Затвору

27 Тимотее Сте- 
фановиЬ

радник Тузла Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

-

28 Нико Сто]ановиЬ радник Крека Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

29 Исмет1олдо кафеци]а Тузла тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

"

30 1ово Благо] евиЬ трговац Пурач
иЬ

Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

31 Нико БлапдевиЬ трговац Пурач
иЬ

Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

'

32 Симо ПетковиЬ трговац Прибо] Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

"

33 Бланке КеровиЬ посредник Прибо] Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

“

34 Урош СтанковиЬ трговац Пурач
иЬ

Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

"

35 Танаси]е СтоприЬ радник Крека Тузла Усора
Соли

на сло- 
боди

“

Запов]едникпоста]е, 
стражмештар 

Майго Прскало
* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-18.

84.
ИЗВ1ЕШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ КНЕЖИНА ОД 18.1УЛА 

1941. О БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ 
УОЧИ ВИДОВДАНА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТА1А КНЕЖИНА 
Бро] 325.18. сршьа 1941. год. у КНЕЖИНИ

О таоцима са реона 
ове поста]е изв]ешта] 
доставлю

ЗАПОВ1ЕДНИКУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

(за ЕС.) САРАЕВО

На темел>у запов]еди тога запов]едништва Ес. Бро] 430/41. годи
не, достав:ьа]у се имена свих лица са реона ове поста]е, ко]а су у очи 
Видовдана као и при]е неколико дана одпремл>ена као таоци у Вла- 
сеницу по запов]еди Усташког логора у Власеници и то:
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1. МитровиЬ РЬубомир, чувар шума из села Бщ еле-Воде
2. Голц)ан 1анко, пос]едник из села Невочке
3. ПилиндавиЬ Пеко, столар из села Кнежине
4 .1овановиЬ (Чудамин) Панто из села ДрапниЬа
5. ИвановиЬ Het>o, землорадник из села Врабаца
6. ВиииьиЬ Мате, земл>орадник из села ДрапниЬа
7. В тш ьиЬ  Тим отее, землорадник из села Мркова
8. ВасковиЬ Тодор, землорадник уз села Речица
9. ВасковиЬ Рела, землорадник из села Речица
10. Б олтан  Ъуро, землорадник из села Жеравица
11. СавиЬ 1анко, свештеник из села Кнежине
12. JoKCHMOBHh Чедо, землорадник из села Врабаца
13. РадовиЬ Ъуро, землорадник из села Крушеваца
14. ВуковиЬ Момир, землорадник из села Штрбовине
15. МумовиЬ Миле, землорадник из села Буковика
16. Боровчанин PajKO, землорадник из Ш аренова-Пола
17. РадиЬ Душан, землорадник из села Кнежине и
18 .1евтиЬ Миливо]е трговац из Кнежине. Сви наведени котара 

Власеничког.
Од наведених лице (таоца) пуштени су и дошли cBojnM куЬама 

сви, сем наведених под редним 6pojeM 1,11,14,15 и 18. Kojn шцесу joui 
пуштени а нити се зна гд]е су. Од ових под бр. 14 и 15 спроведени су 
због прикривеног оруж]а, док je наведени под ред. 6poj 18, npnje Ви- 
довдана на 10 дана по Усташким органима из Власенице спроведен.

Запов]едник nocTaje 
оружнички стражмештер 

Eejüio ХасановиРг

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. per. бр. 24/3-22.

85.
ИЗВ1ЕШТА1 ОРУЖНИЧКЕ EIOCTAJE ДРИ1БАЧА 

ОД 18. jyJIA  1941. О БР01У ЛИЦА KOJA СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ 
УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ ДРИРЬАЧА 

Bpoj. 476,18 сршьа 1941 год 
у ДРИЬЬАЧИ

4. ХРВАТСКА ОРУЖНИЧКА ПУКОВНИ1А CAPAJEBO*

На тем елу запов]ести J.C. Бр. 430 од 9 сршьа 1941 године H3ßje- 
штавам да су на OBoj nocrajn као таоци били и то:
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1. Милан ПетковиЬ прото
2. Марко МашиЬ бив. народни посланик оба из Д риааче, котара 

Зворничког
3. Расто ПетковиЬ
4. Александар ПетковиЬ из Зели аа, котара Сребреничког. 
Напред именовани су узети као таоци по запов]ести Коман-

данта 4. походног батальона у Зворнику, а након пролазка Видовдана 
сви су напред наведени пуштени сво]им куЬама сем Милана ПетковиЬ 
проте из Д риааче ко]и ]е упуЬен по зaπoвjeди Котарског предсто]- 
ника из Сребренице у збиралиште са другима свештеницима са реона 
из Котара Сребреничког.

П редай се и з в ] е и ^  доставлю с молбом на знаае.

Запов]едник оружничке постое 
стражмештер 
Хос. С. Лекип

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6, рег. бр 24/308.

86.
ИЗВШШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ НЕВЕСИНэЕ ОД 18.1УЛА 1941. 
О БРОГУ ЛИЦА КШ А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ НЕВЕСИаЕ 

Бро] 231/41

Изв]ешЬе о таоцима према 
зaπoвjeди доставлю

ЗАПОВЕДНИКУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ 1.С.

САРАЕВО

Н евесиае, дне 18 српаа 1941 год.
На основу запов]еди запов]едникове ТС. Бр. 430/41 Изв]ешта- 

вам да су као таоци пред Видовдан у Н евесиау узети 25 ли п аа  т.г. и 
то: Новака Др Ло]евиЬа, аечника из Н евесиаа, Птицу СолотиЬа тр- 
говца, Не1>ел>ка ПоповиЬа трговца, Данила ЛажетиЬа трговца, Драгу- 
тина ВуковиЬа трговца и Петра ВасихьевиЬа гостионичара сви из 
Н евесиаа. Сви су они били таоци код запов]едништва м]еста у Неве
сиау до 29 липаа т.г. када су пуштени сво]им куЬама, гд|е се и сада 
налазе.

Усташе истодобно су одвели од куЬе и то: Ъор1>а АЬимовиЬа тр
говца, Душана АЬимовиЬа, ДЬубу ВуковиЬа месара, Виду СамарциЬа 
гостионичара, Тодора ЛазовиЬа подедника, Милована Во^ичиЬа

281

http://www.balkaninstitut.com



школског подворника. Никола ДокиЬ подворник гра^анске школе, 
Видак Додер млинар, Владо СикилиЬ трг. помоЬник, Владо ЛаретиЬ 
кро]ач, Никола Голфанин зидар, Драго Голфанин фратар. Ъ ор^е 
Граховац судски гласник. Раде Граховац лимар, Тодо Б]елица ашчи]а, 
Вел>ко МилошевиЬ бо]аци|а, АЬим ЛажетиЬ землорадник, Симо 
ВасшъевиЬ пензионисани судски гласник и 1ово Б]елица кала]цфа. 
Ових 19 луди ко]е су усташе у Невесигьу били узели као таоце од 25-28 
лигньа т.г. сви су поубфани од стране усташа. За неке од уби^ених 
породице знаду да су убфени, а за неке мисле да су одведени у концен- 
трациони логор.

Запов]едник стожерни наредник 
Маше Рукавина

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-16.

87.
ИЗВШШТА1ОРУЖНИЧКЕ ПОСТА1Е ПАЛАТАР ОД 19.1УЛА1941. О 
БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВ ДАНА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ ПАЛАТАР 
Брор 335,19 сршьа 1941 године 

у ПАЛ АТА РУ

Извзешта] о таоцима доставлю

ЗАПОВ1ЕДНИКУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

САРА.1ЕВО

На тем елу зaπoвjeди луковице ГС. бро] 430 од 9 српн>а 1941. из- 
в]ештавам запов}едника, да су уочи Видовдана биле узете слфедеЬе 
особе и то:

1. Сто]ановиЬ Никола трговац из Шепка Српског, котара Звор- 
ничког

2. МилаковиК Весо трговац из Пилице Доле, котара Зворничког
3. БожиЬ Сто1’ан землорадник из Главичица, котара Зворничког. 
Именовани су отпремлени у Зворник а за таоце узео их ]е

Зaπoвjeдниκ 5 походног батальона у Зворнику.
Све три особе пуштене су на слободу.
Предн>а доставлам знан.а ради.

Запов]едникпоста]е 
оружнички стражмештер 

Хас. 3. СушиН

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-15.
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88.
ИЗВШИГОи ОРУЖНИЧКЕ ПОСТА.ГЕ ПАЗАРИЪ ОД 19.1УЛА1941.0

БРШ У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ ПАЗАРИЪ 
През. брсу 91 дне 19. сршьа 1941 године 
ПАЗАРИЪ котар Сара]евски

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

САРАЗЕВО

Према запов]еди тога запов]едништва ПС. Бр. 430 од 9 сршьа 
1941 године, доставлю се предн>и исказ особа ко]е су биле узете за 
таоце за време Видовдана.

Под текуЬим бро]ем 22, 45, 46 и 47 Никола Шаран из Б и рче, 
Урош КрстиЬ и 1ово ЛалушиЬ из Раштелице и Миладин БошковиЬ из 
Тарчина су отпремл>ени у Усташки логор Сара]ево, а сви остали пу- 
штени су на слободу.

ИСКАЗ
Особа ^ е  су уочи Видовдана узете као таоци на πoдpyчjy 

оружничке постое ПазариЬ

Тек.
бр.

Име и презиме Одакле м]есто Зван>е Опаска
Село ОпЬина Котар

1 Стево 'Г. ЛаушиЬ Раштелица

8ЖXэ·Я
X
1
§■5X
аСОс;г>
Ш

Оаи
‘я*а
б

тежак
2 Душан Т. ЛаушиЬ »1
3 Марко С. КрстиЬ » ..
4 Младен Р. М^атовиЬ » ..
5 Или]а Н. КулиЬ м
6 Стево М. МариЬ » шумар
7. Или]а Р. СимиЬ Тарчин стро^-бравар
8 Недел>ко Л. КрстиЬ «* тежак
9 Миленко Л. КрстиЬ
10 Ристо Л. КовачевиЬ
И Во)но П. Мрка]а
12 Ъор1)0 Р. Лojaницa м

13 П^ко Р. Ло^аница
14 1ово 1. Мрка]а
15 Никола 3. Кул>анин .1

16 Или]а Р. КостиЬ .. ..
17 Васо Р. КривиЬ м пензионер
18 Мато Н. БиговиЬ » шофер
19 Миле К. Шаренац трг. помоЬник
20 Главаш И. Тома Биоча тежак
21 Остсуа 1. Главаш ” ..
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Тек.
бр.

Име и презиме Одакле je MjecTO Зван,с Опаска
Село ОпЬина Котар

22 Никола Ъ. Шаран

Bj
ea

ai
iiH

H
ua

 -
 Х

ац
иЬ

и

01<и

и

чувар културе Устатком
логору

CapajeBo
спроведен

23 Илфа И. ПандуровиЬ .» тежак
24 Богдан П. Виктор Корча м
25 Никола Л. Виктор Биоча
26 Саво Н. Виктор Корча
27 Ристо И. Жужа Луке м
28 OcToja Т. Самарцфа " »
29 Ристо С. Голуб Осеник м
30 Душан Т. Главаш »* „
31 Медо И. Голуб » „
32 Мирко Прдан м м
33 Jobo J. КрстиЬ *·
34 Данило Т. Главаш „
35 Cnacoje К. Главаш м м
36 Данило J. ОетриЬ Осеник железнич. звани
37 Moj си je В. СавиЬ м пензионер
38 Бранко М. РеметиЬ ПазариЬ чиновник
39 Вел>ко М. РеметиЬ .. поште чиновник
40 Boja И. НиколиЬ И гостионичар
41 Никола С. Главаш ХаииЬи пил>ар
42 CrojaH А. МилошевиЬ м тежак
43 Стеван J. Бандука Дрозго-

метва
”

44 Cnacoje Р. КовачевиЬ Граб ”
45 Урош J. КрстиЬ Раштелица
46 Jobo М. ЛалушиЬ Отпремл.- 

ени у 
Усташки 

логор 
CapajeBo

47 Миладин Б. БошковиЬ Тарчин ..

Све напред наведене особе за таоце узела ]е ова постна и Уста- 
шки табор у селу ПазариЬу, према наре|)ен>у Усташког логора Сара- 
]ево Бр. службено од 24 лишьа 1941 године, у ком су наре1>ен>у по 
списку поменуте особе означене.

3 anoBj едник поста] е 
стражмешетер 

Jo30 J .Др/ьа

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-41.
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89.
ИЗВШ ППТи ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ 1АН>А ОД 19.1УЛА 1941. О

БРШ У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА
о р у ж н и ч к а  п о с т а м  м н >а

Бро]. 4050,19 сршьа 1941 год.
У МН>И 
КОТАР

б ш е 1ъ и н а

Изв]ешЬе о таоцима на реону 
ове постое доставл>ам

ЗАПОВЕДНИКУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

САРА1ЕВО

На темел>у запов]еди 4 оружничке луковице ЕС. Бр. 430/1941. 
год. изв]ештавам да су у месту 1ан>и реона ове постое уочи Видовдана 
узета слфедеЬа лица за таоце и то лично их je узео Владин пов]ереник 
из Бщел.ине.

1. Мико РадиЬ трговац из 1ан>е, 2. СтанковиЬ Алекса трговац из 
1ан>е, 3. ОцепановиЬ Милан трговац из 1ан>е, 4. Светко РадиЬ трговац 
из 1ан>е, 5. Дико С^епановиЬ трговац из 1ан>е, 6. Ихьо ВасиЬ млинар 
из 1анзе, 7. Симо ЛазиЬ по^едник из 1ан.е, 8. Владо ЗориЬ шустер из 
•1ан>е, 9. Марко НиколиЬ каф ецф а из 1ан>е, 10. Тико ЛазиЬ по^едник 
из 1ан>е, 11. Велжо ОцепановиЬ трговац из 1ан>е, 12. М икаро Петро- 
виЬ по^едник из 1ан>е, 13. Милан ПерковиЬ бирташ из 1ан>е, 14. Ъоко 
Секан>иЬ п о л д н и к  из 1ан>е, 15. Слободан МиЬиЬ по^едник из 1ан>е, 
16. Лзубо ШкориЬ поп из 1ан>е и 17. Тихомир НешковиЬ поп из 1ан>е.

Владин πoвjepeниκ из Би]ел>ине Г. Ъ о р  ПерковиЬ наведена 
лица je утамничио због бегства велепос^едника из 1ан.е ПетровиЬ 
Илще и н>егових синова Васе и Милана у Србщу и истима одредио да 
се 3 пута дневно }авл>а]у оружничко] п оста^  1ан>а и 3 пута усташком 
табору 1ан.а дневно, ко]а се лица и сада налазе код сво]их куЬа у м]есту 
1ан>и сем наведена два попа к о ^  су 12 сршьа 1941 године по телефон- 
ском наре^ешу Логора Би]ел>ина притворени и отерани наводно у 
Митровицу.

Запов]едник постое 
Оружнички стражмештер 

Адем С. Му]ановиН

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-9.
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90,
ИЗВШШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ БОСАНСКИ ШАМАЦ ОД 19.

.ГУЛА 1941. О БРОГУ ЛИЦА КШ А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ
ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ БОС. ШАМАЦ 

Бр. 491 од 19-УП. 1941.
БОС. ШАМАЦ

Исказ лица к о] а су као таоци третирати шал>е

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ 
ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

/Г С./

На темел>у запов^еди Запов]едника 4. Хрватске Оружничке пу- 
ковнре ]. С. Бр 430 од 9 сршьа 1941. год. изв]ештавам, да су у прило- 
жеЬем исказу наведена лица а као таоци из рерна ове πocτaje при]е два 
дана Видовдана затворени у затвор котарске испоставе у Бос. Шамцу; 
именоване ]е затворио Усташки логорник Иво Врл>иЬ из Бос. Шамца.

Сви су на дан Видовдана на вечер у 20 ч. сворм  куЬама на сло
боду пуштени.

Сви бивши таоци сада се налазе код сворх куЬа у родном мjecτy.

ИСКАЗ

лица из реона оружничке постое Бос. Шамац, Крилног ору- 
жничког запов^едништва Тузла, к о р  су били узети /затворени/ као 
таоци уочи Видовдана. -  1941.

Те
к.

 б
р

Име и презиме

зв
ан

>е

Одаклен je

те
к 

бр
.

Име и презиме

зв
ан

»е

Одаклен je

се
ло

оп
Ьи

на

ко
та

р

се
ло

вницио ко
та

р

1. Товирац Перица

иXXег
6

ТГо
с Ти

ш
ма

Бо
с.

 Ш
ам

ац

Бр
чк

о

13. Славко Поп. РистиЬ поп

Го
ра

 С
ла

тн
иц

а

Бо
с.

 Ш
ам

ац

Бр
чк

о

2 . Товирац Зелис^е 14. Благо1а СавиЬ иXXЕС«и
'о*ос

3. БабиЬ Симо 15. Лазо МокриЬ

4. Васо Глигор^евиЬ 16. Митар ТодоровиЬ

5. .Зован МичиЬ тежак Гребнице 
Бос. Шамац Брчко

17. Лово ТодоровиЬ

кXX
4>
СГо
с

2о
с
о09
Ои
а>4о.

6 . 1оцо БачиЬ
К5Xн<и

‘о1ос Бр
ни

к

Бо
с.

 Ш
ам

ац

Бр
чк

о

18. 1ован СимиЬ
7. Стево БачиЬ 19. Нико СимиЬ
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Те
к.

 б
р

Име и презиме

зв
ан

>е

Одаклен ]е

те
к 

бр
.

Име и презиме

<и
1л00с*>

Одаклен ]е

се
ло

ЯXX
1о ко

та
р

се
ло

оп
Ьи

на

ко
та

р 
!

8. Стево СтчуановиЬ ы8Xн<и
'с?ос Ба

тк
ош

е .. 20. Недо Лу]иЬ

по
ср

ед
ни

к

Бр
ко

ви
на

9. Симо СимиЬ 21. Симо СимендиЬ

10. Андрфа МарковиЬ

ыXXВ<и
'о1ос Д

он
,а

 С
ла

ти
на 22. Станко Васил>евиЬ

11. Перо ТодоровиЬ 23. Тавро КурешевиЬ

12. 1ован СтанишиЬ 24. Го] ко МасниЬ

Заповедник поста]е 
стражмшетар 

/потпис нечитак/

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6, рег. бр. 24/3-54, 55.

91.
ОБАШЕШТЕЬЬЕ ЗАПОВШДНИШТВА ВОШ Е КРАШ НЕ 

САРАШВО ОД 19.1УЛА 1941. О ПРЕСЕЛЬЕН>У 12. 000 СРПСКИХ 
ИЗБШ ГЛИЦА СА ДРИНЕ У ВИШЕГРАД И ОКОЛИНУ*

ЗАПОВШДНИШТВО 
ВШНЕ КРА1ИНЕ 

Во]ни ощел
Бро] 26,19. сршьа 1941.

САРА1ЕВО

ЗАПОВ1ЕДНИКУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ САРА1ЕВО

Дивизща за Босанско подруч]е доставльа:
„Из Уреда Во]сково1>е /пуковник 1ендрашиЬ/ запов]е^ено ]е: 
РЬемци ]авл>а]у да р ш  увщек има на Дрини 12.000 Срба неда

леко [од] Ужица. Ти су Срби гладни и без крова и обуЬе.
Ньемци прщете да Ье на 24 дана обуставити сваки транспорт /до

сад су веЬ на 14 дана обуставили све транспорте/ ради ових 12.000.
Ворково^а запов]еда да се тих 12.000 Срба одмакне од Дрине, 

да се за пар дана прехране и настане /у Вишеград и околицу или камо 
другамо/ а то да се врши помоЬу Црвеног Крюка, оружништва Во]не 
К рарн е  и ворке у опЬе.
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Сутра или прекосутра доищет Ье Поглавник одлуку што да се с 
н>има уради и камо да их см]ести, али за то врщеме их треба привреме- 
но збринути како ]е горе наведено”.

Доставлю Вам се предн>е на знан>е. Усташки стожер у Сара^еву 
20. сршьа рано у]утру шал>е свога изасланике, ко]и Ье овим пресел>е- 
н>ем руководити, те се ньему ставл>а]у све бощице и оружничке поста]е 
у овом послу на расположбу.

П.н. зaπoвjeдниκa 
оружнички подпуковник 

/потпис нечитак/
* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-а, рег. бр. 1/2.

92.
ИЗВШШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТА.1Е БРЕЗОВО ПОЛэЕ 

ОД 19. .ГУЛА 1941. О БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ 
УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ 

БРЕЗОВО ПОЛэЕ
Брсу 445,19 сршьа 1941. 

БРЕЗОВО ПОЛэЕ

Изв]ешта] о таоцима на 
подруч]у ове постще доставлю

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

На темел>у запов]еди 1.С. Бр. 430 од 9 српн>а 1941 год. запов]ед- 
ништва 4. Хрватске оружничке пуковнще, изв]ештавам у слщедеЬем:

1. ПоповиЬ Бранко свештеник источно-православне в]ероис- 
пов]ести, из села Грбета, опЬине Брезово-пол>ске, котара Брчанског, 
ко]и je био од стране котарске области из Бщел>ине у очи Видовдана 
позват и задржан као таоц Бщеллши, кощ je одмах по лщечнику пре- 
гледан и прона1>ен услед старости 75 година, да ]е превише изнурен и 
живчано оболео, ради чега ]е од стране котарске области Б]ел>ина пу- 
шЬен ко]и се }е вратио у сво^е родно м]есто, да може несметано вр- 
шити дал>е црквене обреде.

2. ПоповиЬ Милева супруга свештеника Бранка у очи Видовда
на затворена ^е као таоц 4 дана, након чега je од котарске области у 
Брчком пуштена и повратила се ]е у cвoje родно м]есто у село Грбете 
опЬине Брезово-пол>ске, котара Брчанског.

Предн>и изв]ешта] доставл>ам на надлежност.
Запов] едник поста] е 

достражмештер 
Хусейн Ибрашимовик

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-16.
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93.
KBBJEIIITAJ ОРУЖНИЧКЕ ПОСТА1Е МИЛИЪИ ОД 20. ГУЛА 1941. О
BPOJy ЛИЦА KOJA СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ МИЛИЪИ 

Bpoj:391,20cpnH.a 1941 год.

H3BjeuiTaj о узетим таоцима 
ca pejoHa ове nocraje, доставл>а

ЗАПОВЕДНИКУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

CAPAJEBO За J.C.

На темел>у заповщеди запов]едништва 4 оружничке пуковшце 
J.C. 6 poj 430 до 1941. год. H3BjeuiTaBaM, да су узети као таоци у очи 
Видовдана ca pejoHa ове nocraje слщедеЬа лица.

Драго JaKuinh из МилиЬа гостионичар опЬине МилиЬ, котар 
Власеница, отпремл>ен je у Власеницу, по усташама, а усташки логор 
je истога узео за таоца.

ГЬубо JaKiimh православии свештеник, из Хан-Пщеска, родом 
из МилиЬа, опЬине МилиЬи, котар Власеница, отпремл>ен je у Власе
ницу по усташама, а Усташки логор га je узео као таоца.

Од ових flBojnne шдесу нико пуштен, а гд)е се сада налазе mije 
познато.

На надлежност
Запов]едник nocTaje 

Достражмештер, 
Рагиб ДемировиН

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. per. бр. 24/3-27.

94.
H3BJE1UTAJ ОРУЖНИЧКЕ nOCTAJE БРАТУНАЦ ОД 20. ГУЛА 1941. 
О BPOJy ЛИЦА KOJA СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ БРАТУНАЦ 
Bpoj 458, 20 сршьа 1941. у БРАТУНЦУ

ЗАПОВШДНИШТВУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

CAPAJEBO. (J.C.)

На тем еау  3anoBjeflH 3anoBjeflHHiHTBa те пуковнще J.C. Бр. 430 
од 9 Maja 1941 год. доставл>ам предай исказ лица Koja су у очи Ви
довдана на реону ове nocraje била узета за таоце на знаае.
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ИСКАЗ
Лица ксца су уочи Видовдана узета из као таоци реона оружничке п о с ^ е

Братунац

Тек.
бр.

Име и 
презиме

Зван>е Из ко^ег су хлеста Куда су 
отпре- 
мл>ени

Тко иxje 
узео за 
таоце

Од ових 
пуште- 
них на
слоб.

Где се 
сада 

налазисело котар

1. Михаро
Остс^иЬ

земл»ор-
адник

Побр^е Сре-
бреница

Никуда ОпБина
Бра

тунац

Пуштен 
на сло
боду

Код
cвoje
куЬе

2. Павле ЗекиЬ ·· Блечева ·· ··
3. Алекса

КовачевиЬ
·· Лозница ·· ··

4. Обрад
СавиЬ

·· Вол>е-
вица -

··

5. Тавро РадиЬ ·· Загони ·■
6. Лазар

ОсгсциЬ
-- ··

7. Томо МиЬиЬ ·· Подч-
ауш

··

8. Во^ин
ЖивановиЬ

■· Суха ·· ■·

9. Цви)а
ТодоровиЬ

·· Реповац ·· ··

10. Младен Крс- 
мановиЬ

- ·■ ·· ··

11. Миладин
Вукаши-
новиЬ

” Магаши-
Ьи

” ” "

Заповедник поста]е 
Стожерни наредник 
Рудолф Ш ушшарик *

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-17.
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H3BJEIUTAJ ОРУЖНИЧКЕ ÜOCTAJE БОСАНСКА РАЧА 
ОД 20. 1УЛА 1941. О БРО.ГУ ЛИЦА KOJA СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ 

УОЧИ ВИДОВ ДАНА*

95.

ОРУЖНИЧКА nOCTAJA БОС. РАЧА 
Bpoj 338. 20 сршьа 1941 године 

у БОС. РАЧИ.

Изв]ешЬе о таоцима 
доставл>ам

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

На темел>у запов]еди те пуковнзуе J. С. Бр. 430/41 годину H 3B je - 

штавам слщедеКе:
Са noflpynja ове nocTaje уочи Видовдана узети су у таоце два 

свештеника грчко источне Bjepe и то: Стево ПоповиЬ и ЛЬубо Крн>иЬ, 
оба из Бродца, опЬине исте, Котара Бщел>инског, од стране Усташког 
стана у Бщельини, Kojn су идуЬег дана спроведени из Бщел>ине у 
наводно MjecTO Керестинац код Загреба, одакле ce joui нису повра- 
тили.

Запов]едник nocTaje 
Стожерник-наредник 

МаШо J. Бобан

*АВИИ. ф. НДХ. к. 14306, рег. бр. 24/3-52.

96.
ДОПИС КОТАРСКЕ ОБЛАСТИ ВЛАСЕНИЦА ОД 20. .ГУЛА 1941. 
ВЕЛИК01 ЖУПИ ВРХБОСНА О ПРЕСЕЛзЕГЬУ 12.000 СРБА СА 

ОБАЛЕ ДРИНЕ НА ТЕРИТОРШ У ОВОГ КОТАРА

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
КОТАРСКА ОБЛАСТ У ВЛАСЕНИЦИ 

Стр. През. бр. 2/41.

Власеница дне 20. сргиьа 1941.

ВЕЛИКО.) ЖУПИ ВРХБОСНА 
у Capajeey

Ова облает обав]ештена je са поуздане стране, да се ових дана 
имаде [да] од Дрине одмакне 12.000 Срба и да се исти за пар дана пре-
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хране и настане у котареве д але  од Дрине, ме^у Koje котареве долази 
и OBaj котар. -  Обзиром, да je oßaj котар пасиван Kpaj и да веЬ дуле 
времена пучанство овог котара формално maflyje, jep je набава хране 
за OBaj котар веома отежана обзиром на комуникационе везе и по- 
м ал к ал е  превозних средстава. -  Ово тешко стан>е Koje влада због 
п ом алкала  хране за исхрану пучанства доласком поменутих Срба до
вело би до ужаса и бфеде, а што би неминовно имало и тежих по- 
слфедица. -  Осим изложеног мора се имати у виду, да oeaj котар 6pojn 
преко 75% Срба од фелокупног пучанства, и када би достигли ови 
исел>ени Срби у oeaj котар у онако бфедном стан>у у каквом се налазе 
-  гладни, жедни-голи и боси, а Срби овога Kpaja и тако CTpaxyjy од исе- 
л а в а л а  и веЬ се данима налазе по шумама у yejepefty да их се тражи 
за транспортовале у сврху иселавала, створио би се код истих ре- 
волт, због чега би неминовно дошло код истих до побуна у веЬим 
pa3MjepaMa због чега би муслимански живал., на Kojn су Срби и онако 
огорчени био за HajKpahe врфеме уништен.

Обзиром на изложено молим, да се код надлежних HajxHTHnje 
предузму потребне Mjepe, да се свако упуКивале Срба у oeaj котар од- 
мах обустави и да се нареди, а да исти ни у ком cnynajy не могу бити 
овамо транспортовани, него да се исти TpaHcnopTyjy у оне котареве у 
KojHM je доспфела жетва и гфе нфе претежно пучанство српско.

Котарски предсщ ник 
Грухоуьик

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-а, per. бр. 1/2.

97.
H3BJEIHTAJ ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ ОРА1ШЕ Н/САВИ ОД 20. ГУЛА 

1941. О БРОГУ ЛИЦА KOJA СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ 
УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ ОРА1ШЕ н/С.

Bpoj 537,20. сршьа 1941 године

H3Bjemhe о таоцима за 
Видовдан доставла.

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

CAPAJEBO

На тем елу там ош ле 3anoßjeflH Bpoja J.С. 430 од 9 српла 1941. 
доставла се H3Bjemhe о узетим таоцима и то:
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1. РистаниЬ Милош сельак из Копаница, опЬина Брчко, котар 
Брчко

2. Душан РистаниЬ сел>ак из Копаница, опЬине и котара Брчко
3. Урош РистаниЬ сел>ак из Копаница, опЬине и котара Брчко
4. Стево РистаниЬ сел>ак из Копаница, опЬине и котара Брчко
5. Стеван РистаниЬ сел>ак из Копаница, опЬине и котара Брчко
6. МиЬо МарковиЬ сел>ак из Копаница, опЬине и котара Брчко
7. BojKo ЛовановиЬ сел>ак из Копаница, опЬине и котара Брчко
8. Крсто МитровиЬ сел>ак из Копаница, опЬине и котара Брчко
9. Цejетко РадиЬ сел»ак из Копаница, опЬине и котара Брчко 
Сва наведена лица била су узета као таоци у очи Видовдана, по

Усташким органима у Копаницама, те у истом селу била у jeflHoj куЬи 
затворена два дана а потом пуштена на слободу.

Предн>е се доставлю на надлежност.

3anoBjeflHHK nocTaje 
стражмештер 

/потпис нечитак/

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. per. бр. 24/3-16.

98.
H3BJEIinA J ОРУЖНИЧКЕ EIOCTAJE ПАПРАЪА ОД 21. .1УЛА1941.0  
БРО-1У ЛИЦА KOJA СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТАМ ПАПРАЪА 

Bpoj 354,21. сршьа 1941 године 
ПАПРАЪА

H3BjeuiTaj по запов]еди бр.
J.C. 430 од 9. сршьа 
1941. г. доставл.а

ЗАПОВЕДНИКУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

САРАЕВО

На темел.у запов]еди Запов]едника 4. Хрватске оружничке пук- 
овнще у Capajeey J.C. Bpoj 430 од 9 сршьа 1941 године, изв]ештавам 
Запов]едника, да су таоци са pejoHa ове nocTaje били притворени у очи 
Видовдана ове године по Запов]еди Запов]едника Стожера 5. опход- 
ног батал>уна у Зворнику Бр. сл. од 26. VI. т.г. код ове nocTaje ainje- 
деЬи Срби и то:
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1. ВукашиновиЬа Лэубо бив. претседник општине ПапраЬа, и 
н>егов бил>ежник .ТефтиЬ Милутин, оба из села Матковца, опЬине П а
праЬа Котара Власеничког,

2. БошковиЬ Перан, старфешина села Калабаче, опЬине Дри- 
н>ача, котара Зворничког,

3. ПантиЬ Глигор, земл>орадник из истог села. опЬине и котара,
4. ЗекиЬ Лазар и 1екиЬ Не1)о сел>аци оба из Папраче, ко^и су 

били притворени 27. VI. 1941. год. у 12 сати а у исти су пуштени на сло
боду сво]им куЬама 28. VI. т.г. у 12 сати по запов]еди Запов]едника 5. 
опходног батальона из Зворника бр. сл. од 18. VI. ко]а ]е запов]ед до
ставлена куриром.

Осим горе наведених таоца 6и)о]е притворен СиманиЬ Милош 
трговац из ПапраЬе, ко]и ]е по исто] запов]еди отишао са изв]ешта]ем 
запов]еднику 5. опходног баталона Зворник и тамо бщо притворен од 
27-29 VI. т.г. када и он пуштен на слободу.

Н ^ед ан  од напрфед наведених ни]е био проверен у ко]е друго 
м]есто веЬ се исти налазе и сада код сво]их куЬа, осим Лэубе Вукаши- 
новиЬа и Милутина 1ефтиЬа ко]и су од стране Усташа из Власенице 
поели]е отпуста код ове поста]е от]ерани у Власеницу одакле се до 
данас повратили нису, нити се сада знаде гаде се исти налазе.

Предши изв]ешта] доставлам с молбом на знан>е.

Запов]едник поста]е 
Оружнички стражмештар 

МулаАгановиН

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-24.

99.
ИЗВШШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ КАЛЕСШ А ОД 

21.1УЛА 1941. О БР01У ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ 
УОЧИ ВИДОВДАНА*

ОРУЖНИЧКА ПОСТА.1А КАЛЕСША 
Бро!· 442,21 српн>а 1941 год.

Изв]ешЬе о таоцима доставлю

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

На тем елу запов]еди Запов]едништва 4 Хрватске оружничке 
пуковнфе СД. Бр. 430/41 изв]ештавам, да су били узети за таоце уочи
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Видовдана и задржани у притвору опЬине Спречанске под стражом 
оружника ове поста]е а по запов]еди оружничког вода Зворник бро] 
службено од 25 лишьа т.г. а са накнадном запов]еди оружничког вода 
Зворник бро] службено од 26 лишьа т.г. таоци су пуштени свор] куЬи 
и то:

1. ЪетковиЬ Тошо земл>орадник из села Дубнице
2. ЪетковиЬ Трато земл>орадник из села Дубнице
3. СандиЬ .Гован земльорадник из Ра]инаца
4. НиколиЬ Петар земл>орадник из Кусоньа и 
6. ТешиЬ Марко кафецща из Дубнице.

Ове таоце узео ]е запов]едник поста]е по свом избору а на 
темел>у предн>е запов]еди оружничког вода Зворник.

Назнан>е,
В.Д. Запов]едника оружник 

Хасан М. ЗухриК

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-10.

100.
ИЗВ1ЕШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ КЛАДАЕЬ ОД

21..ГУЛА 1941. О БР01У  ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ 
УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
Оружничка поста]а КЛАДАЬЬ 
Бро]. 391/41, 21 VII 1941 год

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

САРА1ЕВО

На темел>у тамошше запов]еди 1.С. Бр. 430 од 16. VII. 1941 годи
не доставлю се предн>и исказ лица са реона ове поста]е, ко]а су уочи 
Видовдана била узета за таоце по овдаппьем Усташком логору.
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ИСКАЗ
Лица-таоца ко]а су била притворена у очи Видовдана по Усташком 

логору у Кладн>у, а са реона су поста]е Кладан>

Тек.
бр.

Име и презиме Заниман>е Одаклен су родом Опаска
Село Котар

1 Миха]ло СавиЬ парох Кладан. Сада се са 
породицом 

налази у кон. 
логору у Сиску

2 ВиЬентфе СавиЬ индустрий ..
3 Саво Палангета сел»ак-пол>. .. Код куЬе
4 Небо ВуловиЬ м ВучиниЬи Кладан.
5 Милован ЕЬимовиЬ кафецфа Кладан.
6 1ован КуцаловиЬ пол>одел. ВрановиЬи Кладан.
7 МиЬо Бу^ак кипар Кладан.
8 Небо ШкшъевиЬ пол>од. ВрановиЬи Кладан.
9 1ован Штуке1ьа ··
10 Периша АлексиЬ
11 Владимир ЗовичиЬ Орловци
12 Десимир СтанишиЬ м
13 Божо СтанишиЬ ..
14 Лазо ЧовиЬ кафецфа Ступари
15 Миле СимиЬ пол»оделац
16 1ако ЪериЬ М
17 1ако МилиЬ
18 Милан Ерделфа М
19 Димшо 1ан>уш Сливне
20 Милан ЗорановиЬ Кон>евиЬи
21 Сава СтанишиЬ ВучиниЬи
22 Лазо МилетиЬ КовачиЬи
23 Матфа КруниЬ м
24 Радован МилетиЬ м
25 Милан РеметиЬ ..
26 Бранко ТамбуриЬ СтариЬи
27 Васо МиловиЬ ..

Сва у исказу наведена лица после Видовдана упуЬена су на сло
боду т.р cвojим куЬама а од ко]их се само на тек. бр. 1 и 2 сада налазе у 
концентрационом логору Сисак са породицама као иселени дочим се 
остали налазе код сво]их куЬа.

Запов]едник поста]е стажмештер
Раш. Д. Закуйовик

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-26.
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101.
H3BJELUTAJ ОРУЖНИЧКЕ ÜOCTAJE ГОРН>И Ж АБАР ОД 

22. JYJIA 1941. О БР01У ЛИЦА KOJA СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ 
УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
ОРУЖНИЧКА ПОСТА.1А 

ГОР. ЖАБАР 
Bpoj.513

H3Bjemhe о таоцима 
доставлю

ЗАПОВ.1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ 
ПУКОВНШЕ CAPAJEBO

Горн>и Ж абар 22. српаа 1941

На темел>у заповеди те пуковнще J. С. Бр 430 од 9 сршьа 1941. 
год. изв]ештавам запов]едништво, да су као таоци уочи Видовдана са 
noflpynja ове nocTaje била узета лица и то:

Нико ЪуриЬ земл>оделац, BnajKO ПавловиЬ тежак, OrojaH То- 
миЬ тежак. МиЬо Kojnb тежак, Петар СимиЬ тежак, МиЬо ПавловиЬ 
тежак, Павле ПавловиЬ тежак. Перо ПетровиЬ тежак, Стево Давидо- 
виЬ тежак, Лука ИвановиЬ тежак, Димитров СтефановиЬ (свеЬе- 
ник), Лазо CajaoBHh тежак, Стако СтакиЬ тежак, Мика СтакиЬ 
тежак. Марко ПавловиЬ ковач, Симо СтакиЬ тежак, Jobo СаровиЬ 
тежак, 1оцо ЛазиЬ гостионичар, Марко ЖивковиЬ тежак. Перо Три- 
фуновиЬ тежак, Неделжо НиколиЬ тежак, Живан НиколиЬ тежак, 
CTojaH Скул>евиЬ тежак, ЛЬубо Ду(мовиЬ тежак, Милан С аровиЬ те
ж ак сви из Горн>ег Ж абара и Алекса ВидаковиЬ (начелник опЬине) из 
Дон>ег Ж абара, котара Брчко.

26. липн>а 1941 наведене особе по O B o j nocrajH а споразумно и 
3ajeflHH4KH са усташким табором у Трамошници, као такови су уочи 
Видовдана приведени усташком логору у Брчко.

Од свих наведених особа jeflHHO je пуштен на слободу Мика 
СтакиЬ из Гор. Жабара, а дочим су сви други задржани на логорнику и 
данас ce joui налазе у притвору у Брчком.

nocra je  зaπoвjeдниκ 
стражмештер 
JocuuПавиН

* АВИИ. ф. НДХ, к. 143-6. per. бр. 24/3-25.
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ПРШ ЕДЛОГ ПОГЛАВНИКОВОГ ПОВШ РЕНИКА У САРА1ЕВУ ОД
23..ГУЛА 1941. МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШНЬИХ ПОСЛОВА ЗА 

НАСЕЛ»АВА1ВЕ ИСТОЧНЕ ГРАНИЦЕ НДХ МУСЛИМАНСКИМ И 
КАТОЛИЧКИМ ЖИВЛЕМ*

102.

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА Сараево 23. српн,а 1941.
ПОВШРЕНИШТВО САРАЕВО 

Бро] 2326/41

Насельаван>е источне 
границе.

МИНИСТАРСТВУ ХРВАТСКОГ ДОМОБРАНСТВА 
ЗАГРЕБ

Током овог м]есеца обишао сам што с доглавником Адемагом 
МешиЬем што сам могао мjecτa у унутрашн>ости Б и X. и ова пограни
чна м]еста уз Дрину: Рогатицу, Власеницу, Сребреницу, Зворник и 
Бфеллшу. Свуда сам одржао скупштине или шире састанке, а осим 
тога уже договоре са претставницима м]есних власти и осталих ду- 
жностника. и тако дошао сам у непосредни додир са свима м]еродав- 
ним сло]евима гра^анским и сельачким.

Свагдуе се видно опажа задовольство и велико одушевл>ен>е на
рода са стварагьем Независне Државе Хрватске и дубока захвалност и 
л»убав према Поглавнику и приврженост Држави Хрватскор

Сва неточна Босна као и Херцеговина настан>ена ]е искл.учиво 
муслиманским и грчко-источним пучанством. Муслиманско сеоско 
пучанство врло ]е оскудно са земл>ом, ]ер ]е аграрном реформом ко]у 
je проводила бивша Београдска влада преко сво]их м]есних власти, 
пого!)ен само муслимански евфет не само градски као пос]еднички не
го и сеоски. Познато ]е, да су одузета не само сва тзв. кметовска зем- 
л,ишта него и беглучка т.р потпуно слободна земл>а, ако се само дого- 
гио какав случай да ]е муслиманска нека породица за врщеме св]е- 
тскога рата или прфе тог рата дала ко]у сво^у н>иву на обраду неком 
припаднику грчко-источне в] ере, било да je та муслиманска обител» 
остала без домаЬина, било да ]е ова] био у во]сци.

Приликом узурпацщ'а аграрног землшшта или опЬинских па- 
шн»ака поступак ]е тако1>ер био дво]ак. Муслиманима ]е узурпирано 
земл»иште с рфетким изузетцима одузимато, док ]е припадницима гр
чко-источне в]ере узурпирано землшште оставлено.

ОпЬинска испашишта и утрине у муслиманским селима били су 
предмет одузимагьа и диобе ме{?у добровольце са отвореном тенден
циям  да муслиманског сел>ака што веЬма стфесне и ограниче.

Све ]е то довело до осиромашен.а муслиманских сел>ака и до 
стваран»а великог бро^а бескуЬника.

И ако су и мени као и сваком познаваоцу прилика у Босни и 
Херцеговини ове некултурне м]ере биле врло добро познате, ипак
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ово све на сваком мом састанку изношено са ]еднодушним зах^евом: 
да им све ове неправде и наси/ьа, ко]а су на муслиманима кроз щдело 
врщеме српске владавине вршене, исправе и да добщу зем лу они мус- 
лимани сел>аци и грабани бивши пос^едници, ко]и су остали без сво]их 
земал>а, што су их насли]едили од сво^х предака или током времена 
куповали било као сел>аци било као мали обртници, занатлще и тр- 
говци од сво]их скромних уштеда.

Пошто Ье пресел>аван>ем Срба остати доста слободне обрадиве 
земл>е, сасма ]е природно, да ове земл>е треба првенствено населити 
сел>ацима и сиромашним гра1>анима из дотичних кра]ева, ко]и има]у 
или врло мало или нимало земле.

Населаванье Словенаца у ове пограничне котареве, за ко]е ]е на
род чуо, шце пож елно из ових разлога:

Населаваньем домаЬег становништва на напуштена и слободна 
землиш та удоволава се ]едно] при]еко] потреби за збрин>аван>ем ]е- 
дног великог бpoja домаЬих л>уди, ро^ених у том кра]у, вичних опас- 
ностима, ко]и позна]у опЬе прилике тога кра]а, те су спремни и од- 
лучни да у свим згодама и под щцену сво]их живота бране сво]у родну 
груду, а с тим у]едно да буду и нарача и нафоузданща брана и одбрана 
источне границе наше Независне Државе Хрватске. Мора се рачуна- 
ти с тим, да су то све прекал>ени граничари, ко|и су знали столеЬима 
ста]ати на бранику сво]е домовине и ко]и су предано и будно бдили 
као в]ечна стража на Дрини.

Коначно, и свака стопа земл>е дуж щуеле источне границе нато
плена ]е потоцима крви ньихове и н>ихових предака. Као граничари од 
робела прекал>ени су борци и вични свим марифетлуцима е р е в а н 
ских граничара с ону страну Дрине, уви]ек спремни да за сво] Дом и 
родну груду прол^у без устезан.а сво]у крв.

Насел>аван>е Словенаца у граничним котаревима према Србщи 
и Црно] Гори нще опортуно нити пож елно из ових разлога:

Словенци су католици, па се не само по ]езику негоЬ и по в] ери 
битно разлику]у од тамошиьег муслиманског пучанства. Као католици 
имат Ье дакако сво]е посебне богомоле-цркве и сво]е посебне в]ерске 
свечаности и састанке, па Ье увщек остати као посебна Целина, зби- 
]ени у сво]е редове и повучени у се, а то подва]ан>е бита Ье по]ачано 
р ш  и ]езичком разликом. Разлика у в]ери не може довести ни до скла- 
пан.а бракова и родбинских веза измену муслимана Хрвата и като
лика Словенаца, па Ье стога бита знатно отежана свака асимила- 
торска могуЬност тих словенских населеника, те Ье се за догледно 
време ос]еЬати Словенцима и сматрати се нечим посебним и ту^им.

Сасма друго Ье бити, ако се Словенци населе у кра]евима са до- 
маЬим католичким пучанством гще Ье имати хрватско-католичко 
свеЬенство -  имат Ье за]едничке богомоле, цркве, за]едничке в]ерске 
свечаности и састанке, те Ье посто]ати могуЬност за склапанье брако
ва и родбинских веза са хрватским католичком пучанством.
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Има р ш  ]една и то врло важна околност, ко]у не сми]емо из 
вида губити, а то ово:

Политика ]е словенских во^а за в р ^ е м е  1угослави]е била уви)ек 
у складу са српским жел>ама, а против хрватских интереса. ПропашЬу 
)угослави)е и ти словенски наши насел>еници ос]еЬати Ье се joш дуго 
времена као плачидрузи са Србима, а то Ье нарочито подгрщавати 
н>ихови сународници Словенци, ко]и су као и ови наши морали на
пустите сво]у земл.у па се преселити у Срби]у. Тако Ье они кроз дул.е 
ври)еме кушати одржавати не само духовне него и стварне везе и са 
Србима и напосе са Словенцима, ко]и буду насел>ени у Срби]и.

Та Ье духовна па и стварна веза са Словенцима у Србщи бити 
там лакша, ако са обадви]е стране Дрине буду насел>ени ти Словенци 
исел>еници.

Како према томе ти Словенци нема]у никакве ни симпат^е камо 
ли л.убави према нашо] држави Хрватскор а нщесу ни иначе познати 
као храбри и прщегорни граничари, то би шихово усел>ававье у нашем 
пограничном подруч]у могло бити само ]едан непотребни а можда 
шкодл>иви баласт нашем обрамбеном систему.

Према свему изложеном предлажем, да се на слободна земл>- 
ишта уз нашу источну границу населе домаЬи муслимани или като- 
лици граничари из самих дотичних котарева. А ако би претекло зе- 
мл>е, предлажем да се на н>у населе ро^ени Хрвати било католици 
било муслимани из других, првенствено пограничних, а онда из уну- 
трашншх котарева.

Свима тим граничарима било старо^едеоцима било досел>ени- 
цима треба дата земл>е у обилно] м]ери, тако да буду потпуно задо- 
вол>ни па да се на та] начин потенцира не само наталитет него и н>и- 
хова пожртвованост у одбрани сво]е куЬе и домовине.

Ова] при]едлог послао сам Министарству унутарн>их послова, 
Министарству сел.ачког господарства и Државном равнател>ству за 
понову.

Поглавников пов]ереник 
Проф. ]акща ХациЬ *

* АВИИ, ф. НДХ, к. 171-а, рег. бр. 45/1-1,3.
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H3BJEIIITAJ ПОТПУКОВНИКА С П ЕП А Н А  
JAKOBJbEBHTiA ОД 23.1УЛА 1941. О СИТУАЦШИ У САНЦАКУ*

ЗАПОВ1ЕДНИ111ТВУ 4. ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ И ЗАПОВ1ЕДНИШТВУ 
BOJ НЕ KPAJHHE CAPAJEBO

Налазим се у С^еници. Заузели смо с т р а т е г и е й  πoлoжaj изме
ну nocTaje Велике баре и Буфера према U,pHoj Гори у цшьу да спречи- 
мо надиран>е црногорских побун>еника према С]еници. Воде се ме^у- 
собне непрестане борбе. Муслимани са женама и здецом стижу у маса- 
ма на нашу страну. Црногорци попалили су сва муслиманска села. По- 
janao сам наше снаге са пола čaranje из IIpH6oja. Побуна у LJpHoj Гори 
дал>е Tpaje. Данае су тал^ански  авиони бацали летке, Kojn позива]у 
побун>енике да се умире и врате ceoj им куЬама.

П оставлен je рок од 3. дана. Све ухваЬене побун>енике су стр- 
Hjejbann.

Сада би било згода да хрватска eojcKa окупира Санцак, под из- 
говором да се уведе ред и заштити наш муслимански елеменат, Kojn je  
овэде у веЬини. -  Мислим да ова прилика не би се CMjena пропусти™ у 
колико се у on h e рефлектира за Санцак и да извршимо свету дужност, 
да заштитимо муслимане, Хрвате у Санцаку.

Ово доставите joiu данас: госп. Хакфи ХациЬу, госп. Врале Бо- 
жидару, госп. ФранцетиЬу и запов}еднику Дивизфе.

103.

Taj. Bpoj, 40.

Потпуковник 
CtujeUaH JaKoe/beeuh *

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-а, рег. бр. 11/2-1.
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104.
ОКРУЖНИЦА РАВНАТЕЛэСТВА УСТАШКОГ РЕДАРСТВА 

ОД 23.1УЛА 1941. ЗА РЕГИСТРОВ А№Е СРВ А -  ПРАВОСЛАВАЦА 
НА ТЕРИТОРШ И НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ*

РАВНАТЕГЬСТВО УСТАШКОГ РЕДАРСТВА 
НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ У ЗАГРЕБУ 
Бро]: та]ни: 1/1941 .-II.

Предмет: Регистриран>е Срба 
Православаца-окружница.
Особно!

Загреб, дана 23. сршьа 1941.

ЖУПАМА 1-22.
УСТАШКОМ ПОВ.1ЕРЕНИШТВУ ЗА БОСНУ 

И ХЕРЦЕГОВИНУ -  САРАЕВО -  Г. ФРАНЦЕТИЪ

Наслов се позива да према узорцима приложених тисканица 
изда сходну одредбу Редарственом Равнател>ству, Равнател»ству Уста- 
шког Редарства уколико су веЬ такова основана у с^едиштима Жупа, 
Предсто]ништвима редарства и Котарским областима и м]естима гд е  
нема редарства, да свако на своме подруч]у т.р с]едиштву Редарства, 
Котарске области /град, м]есто/ проведе у року од 15 дана регистри- 
тагье свих Срба као и оних ко]и су били када православие вjepe.

Вал>а испунити на]при]е листове, а затим само на]важнще по- 
датке /личне и породичне-в]ерске/ преписати у картоне, те сложити 
картотеку по бро]евима и абецедном реду.

Картотеку треба водити у дупликату, од ко]ег Не се ]едан при- 
м]ерак слати овом Равнател>ству.

Потребни персонал замолити од Усташког Стожера у м]есту.
Вал>а радити само са поузданим л>удима, точно и савщесно.
Главу тисканице пром]енити према називу уреда ко]и Не спро- 

водити регистрираше. О учин>еним са бро]ем регистрираних Срба / 
без т. зв м]ешовитих бракова и веЬ проведених на католицизам/ 
изв]естити непосредно ово Равнател>ство позивом на бро] горние

За  Дом спремни!

Равнател. усташког редарства 
Независне Државе Хрватске 

Церовски в.р.

* АВИИ, ф. НДХ, к. 179. рег. бр. 13/2-1.
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105.
УПУТСТВА ДРЖАВНОГ РАВНАТЕЛзСТВА ЗА ПОНОВУ 

ОД 24.1УЛА 1941. ЗА  ИСЕЛэАВАЕЬЕ ПОРОДИЦА МШШОВИТИХ
БРАКОВА*

ДРЖАВНО РАВНАТЕЛэСТВО ЗА ПОНОВУ 
Птк Бро}: 16/1927-1941

Загреб, дне 24. сршьа 1941
Предмет: Упуте за и селавале  
обители два]у в] ера.

СВИМА КОГАРСКИМ ОБЛАСТИМА 
СВИМА РЕДАРСТВЕНИМ РАВНАТЕЛзСТВИМА

На многобрсуне, а разнолике упуте ради исел>ава1ьа м]ешаних 
бракова одговарамо ово:

1. ако ]е муж православие в]ере, жена католичке, а эдеца право
славна, тада се щцела обител> може оставити ]едино и само у случа]у, 
ако се муж ни]е особито полигички истицао у протухрватском смислу, 
и ако н ^ е  и сувише економски ]ак, да би могао и дал>е бита опасан;

2. ако je муж католичке жена православие в]ере, била или р ш  
]ест, а щеца католици, онда цц)ела обителз има остати;

3. ако ]е муж православие в]ере, в]енчан с католкин>ом у като
личке] цркви, а эдеца су исто католици, онда и та цщела обителз има 
остати;

4. ако ]е муж православие в]ере, в]енчан са католкигьом у като- 
личко] цркви, а эдеца су православие вjepe,τaдa се цщела обител> мо
же оставити, у колико не предлеже разлози као под 1;

5. ако православии живи у конкубинату са католкин>ом и има 
д|еце ко]а су тако!>ер католичке в]ере, онда и та цщела обител има ос- 
тати;

6. ако католик живи у конкубинату са православном и има эде- 
це ко]а су православна, онда мора^у бити иселзени, поготову ако пре
длеже разлози под 1;

7. ако православии живи у конкубинату са католкин>ом и има 
/цеце ко]а су православна, онда щцела обител. може остати, у колико 
не предлеже разлози као под 1;

8. ако je обител православна, а ]едан члан из те обители ак
тивно служи у хрватско] во]сци, тад цщела обител може остати, у ко
лико не предлеже разлози из точ. 1;

9. ако ]е обител или самац послще 10. V I1941. затражио прелаз 
на католичку в]еру, или]е ме^утим на ту в]еру веЬ прешао /или на ко]у 
другу вjepy/, а опКе ]е познато, да ]е сво]им досадан>им радом и живо-
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10. она] самац или обител> православие в]ере, ко]а се нуело ври- 
]еме од 1918. до данас ло]ално односила према хрватском народу и то 
народно насто]ан>е морално, матери]ално и политички подупирала, 
тад таква обител>, или самац, може остати;

И . код брачних парова, ко]и су задржали сваки сво]у в]еру и гще 
су мушка д]еца православие, женска католичке в]ере, а познато ]е да 
мушки или женски брачни друг ни]е радио збором и твором против 
хрватског народа, тада тако^ер иста обител. може остати, у колико не 
предлеже разлози из точ. 1.;

12. ако Хрват или Хрватица прешао на православну в]еру 
само ради женидбе, а д]еца су остала католици, а из то остали добри 
Хрвати, тад имаду и ти остати. Исти ]е случа] ако су обо]е брачних 
другова прешли на православну в]еру ради женидбе, а д)'еца су им ка
толици;

13. ако ]е муж Србин поб]егао, а д]ецаиж ена Хрватица, или дру
ге народности остала, тада их треба оставити;

14. старци и старице у колико су сами, без чланова обители има
ду остати.

том радио против интереса хрватског народа, та] мора бити исел>ен. У
противном има остати;

Поново нагласу]емо у свим олакотним случа]евима, особе могу 
бити ослобо1)ене од исел>ен>а само онда, ако нису познате као непри- 
]ател>и Хрвата и Хрватске Државе, и ако сви без разлике напусте пра
вославну в]еру и пре!>у у католичку цркву.

Прилог: Упута за састав молбе 
ради самосталног изсел>ен>а.

Државни равнател 
У. Рожанковик *

* АВИИ. ф. НДХ, к. 170, рег. бр. 18/12-1.
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ОКРУЖНИЦА ДРЖАВНОГ РАВНАТЕЛ>СТВА ЗА ПОНОВУ ОД 24.
1УЛА 1941. О ПОСТУПКУ СА ПОКРЕТНОМ И НЕПОКРЕТНОМ 

ИМОВИНОМ ИСЕЛэЕНИХ И НЕСТАЛИХ СРВ А*

ДРЖАВНО РАВНАТЕЛ>СТВО ЗА ПОНОВУ
Птк. Бро]: 15/1920-1941. Загреб, дне 24. српн>а 1941.

Предмет: Чувагье покретне и непокретне 
имовине испражн>ених победа, трговина, 
индустрща, обрта, те куЬа исел>ених 
и несталих Срба.

СВИМА ОПЪИНСКИМ ПОГЛАВАРИМА

О поступку, евреи и раду овог РавнатеЛ)Ства упознати сте путем 
надлежне Вам котарске области. Шта више, код Вас сигурно веЬ пос
т о в  и ради испостава пов]ереништва као и потребни м]есни одбор.

Ме^утим из многих м]еста примили смо разне ввести  о раду ис
постава и м]есних одбора као и о неха]у опЬинских управа, а то нас 
нука, да Вам изравно саопЬимо ово:

Ц]елокупни пос)еди--трговине-обрти-индустри]е, те покретна и 
непокретна имовина несталих и веЬ исел>ених Срба, као и оних ко]и 
Ье се р ш  иселити, постали су законском одредбом поглавника влас- 
ништво Независне Државе Хрватске, с ко]им ]едино право управля
л а  и располагала имаде државно равнател>ство за понову.

Савезно с тиме изволите одмах прогласити у дедишту опЬине, 
те по свим селима и заселцима:

1. да сваки она] ко]и ]е до данас било што купио, преузео на чу
вале , уж ивале или као поклон од Србина, да то сами на]касни]е у ро
ку од 8 дана писмено при]аве опЬинском поглаварству,

2. да сваки она] ко]и ]е самовоЛ)Но одузео или присво]ио по- 
кретну имовину са победа или из куЬе бившег добровол>ца, или оти- 
шлог Србина, исту врати у року од 3 дана уз обав]ест опЬинском 
поглаварству.

То се односи на живо благо-ситно и крупно-куЬни нам]ешта], 
господарско ору!>е-готов новац-врщедносне предмете и т.д., и т.д.

Тко се овом позиву не одазове, а накнадно се установи, да се код 
н>ега налази ту|)а имовина, бит Ье предведен пред покретни прщеки 
суд.

Све опЬине упозору]емо, да су нам веЬ познати многи случа]еви 
распрода]е имовине буд за што, као и неповласно присва]ан>е свевр- 
сне имовине, као: некретнина-покретнина-стоке-господарског ору- 
1)а-вршачких и других стро]ева, и т.д., и т.д.

Стога, ако за 10 дана не примимо позитивне писмене изв]ешта]е 
о точки 1. и 2. из ко]их Ье бити видл>иво; тко ]е од кога што присво]ио, 
или добио, те да ли ]е то вратио, када и кому, повеет Ьемо поступак
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против свих одговорних функционера и накцештеника односних оп- 
Ьина.

Да што брже добфемо точан преглед веЬ напуштених и остав- 
лених победа и куЬа, са територфа свфу опЬина, позивамо Вас, да 
нам у року 10 дана пошал>ете такав прегледни исказ, из Kojer he бити 
видливо: тко je изселио или нестао-из Kojer Mjecra-ca колико душа, 
или сам што je све оставио /приложити точан детални полис о имови- 
ни/, тко чува ту покретну и непокретну имовину, тко веЬ o6paijyje или 
Ье обра^ивати земл>у-што je са жетвом жита, како he се обавити бер- 
ба кукуруза, винограда-воЬа, кош ла, тко Ье извршити нову cjeTBy и 
т.д., и т.д.

Како су истодобно из Хрватске Државе отишли Срби, разно- 
врсни индустрфалци и власници пилана, те трговци-гостионичари- 
хотелфери-обртници и т.д. дужност Вам je у року 10 дана послати по
лис и тих луди по струкама и лихове имовине уз напомену; тко je, 
поименично провео инвентуру тих послова -  тко чува далу и ноЬу, /као 
и селачке победе/, да ли je могуЬе веЬ тко у послу поставлен noBje- 
реником, тко je то, тко ra je  поставио noejepeHHKOM и када, T.j., да ли су 
оставлена и ина српска подузеЬа у погону, или су затворена и запе- 
чаЬена и по кому.

У посебном изказу пош алите нам попис Срба: трговаца, обрт- 
ника и слично, Kojn joiu самостално воде CBoje послове, па и подузеЬа 
у KojHMa су Срби сувласници.

Истодобно jaBHTe и ово:
чфе-у Kojoj улици-кбр-какове-како велике-са колико станова 

станбене куЬе и виле-су напуштене и препуштене на чувале Вама, 
као rpaljaHCKoj или ceocK oj опЬини.

Има ли свака такова куЬа чувара-пазитела? Тко сада убире на- 
jaMHHHe и чфом дозволом, гфе се flenoHnpajy убране HajaMHHHe? Тко 
се брине за управу куЬа, плаЬале jaBHHX даЬа и т.д.?

Посебним исказом jaBHTe нам тко на територфи Ваше опЬине 
чува бившу српску црквену имовину, парохфе, те манастирска и епар- 
хфска добра, куЬе и друго.

Од 1. VIII. 1941., па дале, имате нас редовито стално H 3 B je ii iT a B a -  

ти о свима npoMjeHaMa у горньим предметима, као и о оном што сами 
установите да ово равнателство мора знати.

Потврдите нам примитак ове окружнице!
Посебице нам je журно потребно знати колико веЬ сада имаде: 

рогате стоке копитара, свила и т.д. оставлених по иселеницима и код 
кога се благо налази на чувалу.

П рф е него ли се приступи jaBHHM дажбама и pacnpoflajn овог 
инвентара, како смо дали упуте котарским предстфништвима, потре
бно нам je -  затражени попис, саставлен по селима -  доставити за- 
jeflHo са горе затраженим податцима.

Према томе са jaBHOM дражбом стоке треба мало почекати.
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НАРОЧИТА НАПОМЕНА!

Упозоравате се да су сви послови напред наведени, строго TajHe 
природе, хитни и неодгодиви, и да сваки пропуст и неправилно извр- 
шевье горшег налога подпада под удар прописа о npnjeKOM суду.

Изволите повремено доставл.ати нам H3BjeuiTaje о току уредо- 
ван>а, те о евентуалним опаскама, како би ово равнател>ство могло ус- 
кладити CBoje налоге према фактичким приликама и пракси.

Државни равнател> 
)[осий] Рожанковик

* АВИИ, ф. НДХ, к. 170, per. бр. 17/12-1.

107.
H3BJEIIITAJ PABHATEJbCTBA ЗА JABHH РЕД И СИГУРНОСТ ОД 

26.1УЛА 1941. О ХАПШЕНЬУ И ИСЕЛ>АВАНЬУ СРБА*

МИНИСТАРСТВО УНУТАРВЬИХ ПОСЛОВА 
PABHATEJbCTBO ЗА 1АВНИ РЕД И СИГУРНОСТ 

НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ 
Пре. Bpoj:1304-I-1941.

Предмет: H3Bjeuihe о сташудо 
26. српн>а у 8 сати.
Загреб 26. ершьа 1941.

ИЗВ1ЕШЪЕ

Измену 24 и 25. VII. у ноЬи око 1 [час] атентатор 1осип Селанец 
хтио ]е бацити бомбу кроз прозор спаваЬе собе на усташког таборни- 
ка Милу Ш корньча из Тополовца код Сиска, али се бомба одбила од 
жел>езне прозорске решетке и усмртила атентатора.

У ноЬи измену 24. и 25. VII, испал>ено]е из шуме кра] цапрашког 
логора 20 пушчаних хитаца на исел>енички логор. Логору ]е послано 
по]ачан>е.

У Би]ел>ини ]е било концентрирано око 28.00 добровольца из 
Срема. Око 25.000 ]е поб]егло у Срби]у, док ]е остатак од 3.000 по на- 
ре!>ен>у Во]сково^е пребачен у Тузлу. Из котара Б]ел>ине поб]егло ]е 
око 500 домаЬих Срба у Србщу.

У сукобима са комунистичким побун>еницима из Црне Горе у 
Санцаку пало ]е око 50 побувьеника на подруч]у При]епол>а. Ме!>у па
лима било ]е неколико обучених у одоре тали]анске во]ске, а оруж]е 
тако!>ер талщанско. Ме!>у истима било ]е неколико бивших д|елатних
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часника]угословенске всуске затим студената и сел>ака. 16-шн>и уста- 
ша ХадшадиЬ убио je сам 3 четника у борби.

Запов]едништво 3. хрв. оруж. пуковн^е]авл>а из Башалуке о на- 
cτojaн>y проналаска падобранаца. ксуи су се наводно спустили 19. о. мр 
у околици Кулен Вакуфа, а коХ се cлyчaj спомише у изв]ешЬу од 20. о. 
мр Досадаппьи резултат у том правцу ]е нфечан.

У Независно] Држави Хрватско] има р ш  2204 учител>а и учите- 
л>ица грчко-источне в(ере, те министарство наставе предлаже ншхово 
отпреман>е у сабирне логоре.

Усташе наводно из Вировитице, а не зна се по чХем налогу ухи
тили су 12 Срба у Дарувару, те осморицу одвели у непознатом правцу.

Из Дарувара ]авл>а котарска облает, да жетва обеЬа]е изванре- 
дни природ, а слично и Вуковар. Напротив котарска испостава у Ку- 
пресу ]авл>а, да хране уопЬе нема, и народ гладу)е. Слично jaвл>a и 
Сомобор. Котарска облает у МетковиБу тврди, да се уопЬе не може 
добити било каквог круха. Дошло ]е по селима до обол>ен>а.

Из свих изв]ешЬа произлази, да комунистичких летака и пром- 
ичбе уопЬе те саботаже и атентата има само око индустрфских веЬих 
м(еста (Загреб, Сисак, Карловац, Сара]ево), дочим комунистичке Х е
латное™  сада готово другие нема осим по]единачних п окуп ка .

Котарска облает из Пурпевца ]аъзьа, да су се р ш  14. о. мр пову- 
кле ма!?арске страже са лфеве обале Драве на стару државну границу 
посвема.

Котарска облает у Магла]у напомин.е, да (е на]авл>ен долазак 
иселеника Словенаца изазвао душевно нерасположен>е пучанства, 
]ер и домаЬе пучанство потпуно оскуХева у храни, у земл»и и склони- 
штима, те ]е о томе са стране котарске области изв]ештено равна- 
тел>ство за понову.

19. о. мр ухваКено (е у Сен>у дво(е Жидова коХ су се помоЬу та- 
лфанских карабишера хт]ели пребацити у И талру, а долазили су из 
Загреба. Код ньих (е прона^ено 26.000 лира.

18. о. мр одржао (е у Загребу Др. С. БуЬ предавагье: „Борба 
комунизма са националсоцрализмом”, те ]е п рре  завршетка пре
давала нагласио, да ]е дужност сваког честитог усташе Хрвата, да 
припомогне властима у борби против комунизма. Предавайте (е за- 
вршено усташким поздравом „За Дом спремни!”

За  Дом спремни!

Равнател.
КваШерник Еуген *

* АВИИ, ф. НДХ, к. 153-а, рег. бр. 8/1-1.
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108.
H3BJEIIITAJ ИТА Л И J АНСКО Г ВИЦЕКОНЗУЛА У БАЬЬАЛУЦИ 

ОД 26. .ГУЛА 1941. ИТАЛШАНСКОМ ПОСЛАНСТВУ У ЗАГРЕБУ О 
ПРОТ-ГЕРИВАГЬУ СРБА И JEBPEJA СА ТЕРИТРШ Е БИВШЕ 

ВРБАСКЕБАНОВИНЕ*

Кр. Тал. Вицеконзулат 
БАЛА ЛУКА

Предмет: Mjepe за про^еривале Срба.
Веза: Moja експрес 6p3ojaBica бр 18. од 9. т. Mj. и брзо]авке бр. 22 и 23. 
до од 12 и 13 т. mj.

Како сам H3Bjecreo горе означеним брзо]авкама, прем]ештено 
je 13 т. Mj. око 150 православних обители. Koje овэде бораве, ж елезни- 
цом у Сл. Пожегу, гд)е се сада налазе.

Одласком горе споменутих обители. Koje су биле Haj6oraTHje у 
Б а л а  Луци, 6poj се православаца, Kojnx joiu имаде овэде, смалио за 
2000. Ме^утим су одпутовали предходно cвojeвoлнo. Говори се, да Ье 
кроз Mjeceu листопад сви православци и Жидови морати бити пре- 
MjeinTeHH другамо, али то се сматра неизвршивим, ако се промотре 
потешкоЬе, на Koje су власти досада наилазиле при npeMjeuiaay првих 
контигената ових особа. Овд^е затем готово сви православци бораве у 
полима, a Kojn су у веЬини насупрот муслимана и католика. Рачуна се, 
да им се 6poj на noflpy4jy бив. Врбаске бановине креЬе око 40.000 
према 180.000 муслимана и 135.000 католика. Што се тиче непокрет- 
нине и обЬенито целог иметка, Koje су оставили у овоме граду H36je- 
глице или изгнаници, она je заплщ елена од овдашлих власти Koje су 
прилепиле печате на вратима станова. flo3HajeM, да су ипак неке куЬе 
са покуЬством реквириране од овдаш лег лем . 3anoBjefl., Koje их je 
употребило за станове частницима и BojHHUHMa. Углавном станови, 
Kojn су оставили слободне Срби и Жидови, и Koje су узеле хрватске 
власти бит he Hajnpnje употреблени, гэде треба, за лем . окупационе 
чете и затем за хрв. MjecHe власти. Hnje мало aiy4ajeBa код Kojnx je 
дошло до размимоилажела при избору непокретнина србског влас- 
ничтва измену лем. 3anoBjeflHH4TBa и стожерника др. ГутиЬа.

Што се тиче трговина. Koje су припадале православцима или 
Жидовима, а налазе се у овоме граду, оне су великим дщелом noeje- 
рене водству хрв. noejepeHHKy, Kojn су затем поставлени.

П ро^еривале православаца са noflpynja бив. Врбаске бановине 
дога^а се на основу Hajneiuhe личног критер^а, по разбору стожер
ника и компетентног Великог жупана. Доиста, док у БихаЬу шце ос- 
тао ни jeflaH православац, у Б а л а  Луци их je остало, како сам npnje 
рекао, око 2000., а неки су овд]е имали и времена да спреме пртлагу и 
да се побрину пригодно за ceoj иметак, док су други морали одпуто- 
вати кроз мало сати. Многи су πoвjepили дио свога иметка, Kojn je 
лако пренослив, родителима или п р^ател и м а католичке Bjepe, Kojn 
су могли овэде остати неометани, али jeflHOM недавном MjepoM овда-
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ппьих редарствених власти сви они юуима ]е пов]ерен иметак са 
страна православаца обавезни су прщавити под на^еж ом  казном.

.Гедна важна \уера ]е одредба овдашкьег стожерника од дана 21. 
т. мр ко] а ]е управл>ена свим подручним властима подруч]а бив. Врба- 
ске бановине, ко]а нареОДе сабираше свим могуЬим средствима свих 
полиса, ко]е су имале православие жупе, и уручен>е истих на]ближим 
католичким жупним уредима.

Осим тога у ова] град су почели долазити Словенци са слове- 
начког подруч]а, ко]е \е припало РЬемачко] савезно са уговором ко]и 
]е постигнут измену владе Ра]ха (Яе^сИа) и Хрватске. 20. тек. м. стигло 

око 200, ко]и су се привремено см]естили у згради Трговачке Ака- 
демще.

Кр. Вицеконзул 
Обершо Фабиани в.р.

* АВИИ, ф. НДХ, к. 153-А, рег. бр. 13/5-124. Изв]ешта] у саставу елабората КЗРЗ.

109.
ИЗВШШТА1 ОРУЖНИЧКЕ ПОСТАШ ВЛАСЕНИЦА ОД 27.1УЛА 

1941. О БР01У  ЛИЦА К01А СУ УЗЕТА КАО ТАОЦИ 
УОЧИ ВИДОВДАНА*

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА
4. ХРВАТСКА ОРУЖНИЧКА ПУКОВНИМ 
ОРУЖНИЧКА ПОСТА1А ВЛАСЕНИЦА 

Бро) 437, Власеница, 27-УП. 1У41.

Изв]ешта] о таоцима 
доставл>ен

ЗАПОВ1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШЕ

САРА1ЕВО

На темел>у запов^ести, запов]едника 4 оружничке пуковшце 
Сара]ево ЕС. Бро] 430 од српн>а 1941 године доставлю се изв]ешта] о 
узетим таоцима на подруч]у ове поста]е у очи Видовдана и то:

1. Душан Бобар поп, Данко 1окиЬ, трговац, 1ово МиЬиЬ трго- 
вац, М арко ЪалмиЬ бив. бил>ежник, Бранко ЖдериЬ геометар, Лазо 
РадаковиЬ гостионичар, Ъор1>о ВишковиЬ, писар код котарског суда, 
Момчило МиЬиЬ, студент, Н ем ала Бобар, грунтовничар, Ан1>елко
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ДракулиЬ, опанчар, сви из Власенице, Душан 1овиЬ, пол>оделац, Деу- 
риЬ Саво, пол>оделац, ДеуриЬ Васо пол>оделац сви из села Горн>ег За- 
луковика, Новица ДракулиЬ пол>оделац, Коста ДракулиЬ пол>оделац 
и Душан ДракулиЬ полюделац.

2. СунариЬ М аноро трговац, Радислав СунариЬ гостионичар, 
Буле СунариЬ трговац, ЧишиЬ Мустафа бив. котарски претсгофик, 
Ристо Ан^елиЬ пол>опривредни референт, Владо Мисета, пол>оделац, 
Ра]ко МиЬиЬ гостионичар, Милан МиЬиЬ гостионичар, ХЬубомир 
СавиЬ пекар, Душан СавиЬ студент богословие, Марко ОслтуиЬ опан
чар, Чедо МаксимовиЬ записничар код котарског дуда, Стано]е ,1уро- 
шевиЬ шустер, Раде Ба]агиЬ шустер, Радован Чечур пол>оделац, 
Ристо Ба]агиЬ пол,оделац, Милорад МиЬиЬ трговац, Саво ТуриЬ сто- 
лар, Милан СтанишиЬ гостионичар, 1ово 1окиЬ пол>оделац сви из Вла
сенице, Слободан МарковиЬ писар код котарског претстофиштва, 
Бош ко МаровиЬ надзорник школски у мировини, Никодин ПетровиЬ 
гостионичар, 1ован НиколиЬ кафецща сви из села Тетиме, Цвщан 
ДрагиЬ пол>оделац, Милош ДрагиЬ пол>оделац, Осто]иЬ 1ован пол.о- 
делац, Чедо Осто]иЬ пол>оделац, Зарф а Осто]иЬ пол>оделац, Коваче- 
виЬ Радован пол>оделац сви из села Српског Цемата, Велжо Ступар 
студент богословие и 1аков СиманиЬ гостионичар оба из села Цико- 
та, Ристо ЪуриЬ полюделац, Никола ЪуриЬ пол.оделац и Душан Ъу- 
риЬ пол>оделац из села Дон>ег Залуковика.

Напред именовани под 1 ни]е се могло дознати куда су отерани 
као таоци а под 2 налазе се на слободи, сем М анора СунариЬа, Ради
слав СунариЬ и Буле СунариЬ ко]и су поклонили сво]е покретно и 
непокретно иман.е држави, те затражили пропратницу за пресел>ен>е 
у Србщу, са породицом што им ]е и одобрено, те су отселили. Предн>и 
изв]ешта] доставлю се на знание.

Заступа
запов]едника поставе 

оружнич. достраж мештар. 
Х у со МуциН *

* АВИИ, ф. НДХ. к. 143-6. рег. бр. 24/3-23.
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no,
СПИСАК ШВРЕ1А КОШ  1Е УСТАШКО РЕДАРСТВО БАН>АЛУКА 
ДОСТАВИЛО 29..ГУЛА 1941. РЕДАРСТВЕНОМ РАВНАТЕЛхСТВУ 

РАДИ ТРАНСПОРТОВАНбА У КОНЦЕНТРАЦИОНИ ЛОГОР*

Бан>а Лука, 29. сршьа 1941.

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА 
Усташко Редарство 
Б poj 304 1941

РЕДАРСТВЕНОМ РАВНАТЕЛхСТВУ
БАЬЬАЛУКА

ynyhyje Вам се списак дол>е наведених Жидова с молбом да се 
спреми у Ваше Равнател>ство, jep he исти бити транспортовани у кон-
центрациони логор.

Када буду сви допремл>ени 
тел>ство.

1. Польокан Р. 1акоб
2. Краус Д. Александар
3. Монти) ас X. Рафаел
4. Монти)ас X. Исак
5. Пол>окан Р. Исак
6. Монтщас И. 1озеф
7. Леви Л. Мамо пуштен
8. Баум И. Лавослав
9. Полгар Р. Фрагьо
10. Леви М. Леон
11. Леви М. 1озеф
12. Леви М. Алберт
13. Леви 1. Исак
14. Рот М. .(осип
15. Hajбax Б. Хуго
16. ЗеликовиЬ А. Самуел
17. Шта)нлауф Л. Давид
18. Нахми)ас Д. Ьозеф
19. Шта)нлауф X. Изидор
20. Нахми)ас С. 1озеф

За Дом спремни!

изволите обави]естити ово Равна-

21. Леви 1. Ма)ер
22. Монти]ас X. Леон
23. Леви И. Xajим
24. Нахми]ас1. Самуел
25. Хофман М. Филип пуштен (г. Ребац)
26. Брамер Р. Ернест г. Ребац
27. Херцог М. Леополд
28. Алтарац И. 1озеф
29. Ласло М. Иггьат
30. Салом А. Аврам
31. Леви Т. Исак
32. Барух 3. Исак
33. Браун М. 1улио пуштен (г. Ребац)
34. Леви С. Мориц
35. Алтарац М. Мико
36. Лихтенптцн И. 1озеф
37. Папо С. 1озеф
38. Папо А. Сумбул пуштен на слободу
39. Салом Алберт Бертин
40. Кабшьо А. Ели)ас

Равнател. усташког редарства 
Бан>а Лука 

Надзорник Усташког 
Редарстваза 

Бившу Врб. Бановину 
Квашерник Озрен *

* АВИИ, ф. НДХ, к. 169, per. бр. 2/2. Исто: Антун МилетиЬ, Конценшрациони логор 
JaceHoeau,, Београд 1986, кн>. 1, док. бр. 12, стр. 67.
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ш .
H3BJEIHTAJ О РУ Ж Н И Ч К Е ПОСТА JE Б РЧ К О  ОД 5. АВГУСТА 1941. О 

Б Р Ш У  ЛИЦА KOJA СУ У ЗЕТА  К А О  ТА О Ц И  УО ЧИ  ВИДОВДАНА*

9. сршьа 1941.
БРЧКО
5. коловоза 1941. год.

ЗАПОВ1ЕДНИШТВУ 4. ХРВАТСКЕ ОРУЖНИЧКЕ ПУКОВНШ Е

CAPAJEBO

Преднш исказ особа узетих као таоци уочи Видовдана са реона 
Брчко на темел>у запов]еди запов]едника пуковнще J.C. Бр. 430 од 9 
сршьа 1941 год. доставл>ам на надлежност.

ИСКАЗ
Особа са реона оружничке nocTaje kojh су уочи Видовдана у Брчком

узети као таоци

Тек.
бр.

Име и презиме Зва>ье Из Kojer je 
MjecTa

Опаска

1 Саво КолаковиЬ трговац Брчко

2 ЪорЬо ВуковиЬ ·· >·
3 Саво УзуновиЬ
4 LUjeTKO Дам]ановиЬ

5 Славко МединиЬ onh. чинов.
6 Коста НешковиЬ гостионичар

7 ГЬубо Цв^етковиЬ трговац

8 Перо ПавловиЬ .. комуниста

9 Сека ПавловиЬ кЬи Перина ··
10 Душан БуЬен трговац
11 Л>убо БожичковиЬ четник

12 Тошо ВидаковиЬ ** ··
13 Драго ПапиЬ ··
14 Саво ЦеловиЬ ” Kapabop-

ЬевиЬ

nocraje запов]едник 
стожерни наредник 

/потпис нечитак/

* АВИИ, ф. НДХ, к. 143-6. рег. бр. 24/3-45.
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Шш ШшШШШ

112.
МЕМОРАНДУМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВИЕ ЦРКВЕ ОД АВГУСТА 

1941. ГЕНЕРАЛУ ФОН ДАНКЕЛМАНУ, ВРХОВНОМ ВШ НОМ 
ЗА П О В ЕД Н И К У  У СРБШ И О УСТАШКИМ ЗЛОЧИНИМА НАД 

СРБИМА ОД ОСНИВАЕЬА НДХ ДО АВГУСТА МШСЕЦА*

ГЬегово] екселенцир
Ваздухопловном Генералу фон Данкелману, 
Врховном вором  заповеднику у С рбир

Београд

ЕКСЕЛЕНЦШО!

Жалосне вести, ко]е нам стижу свакодневно о зверствима и на- 
сшъу ко]е се проводи над незаштиЬеним народом српским у хрватско] 
држави уопште а нарочито у српским кра^евима: Лици, Срему, Босни 
и Херцеговини, налажу нам да на те ужасе скренемо пажн>у Ваше Ек- 
селенцре као претставника н>емачког народа и као човека.

На подруч]у дананнье државе Хрватске налази се преко
2,000.000 Срба. Они живе на то] територир или веЬ од доласка Сло- 
вена на Балкан, као н. пр. у Босни и Херцеговини, Д алмацир и Лици, 
или су се доселили за време ратова измену А устрре и Турске када их 
]е А устрра населила у в о] но] К рарни да штате А устрру и средн>о- 
европску културу од турске на]езде. У то] воро] Кра]ини уживали су 
Срби као ратници посебне повластице р ш  од времена цара Леополда, 
ко]е су р ш  проширили царица М арра Т ерезра  и цар 1осип II. Во]на 
Кра]ина ]е укинута осамдесетих година прошлог века.

Н>емачка ]е во]ска створила независну државу Хрватску и пре
дала у н>о] управу ПавелиЬу и гьеговим усташама. Ми веру]емо да 
интенци]а шемачког во]ника -  кога знамо као храброг и смионог во]- 
ника, што су му признали и на]веЬи непррателш  н>егови -  била да 
створи државу у кор] Ье владати ред, закон и правда, а да ]е од н>ема- 
чког ворика била далеко и помисао да стварагьем Хрватске створи 
државу у кор] Ье се систематски проводити злочин и зверства какве 
исторра н р е  забележила до данас.

Од самог осниваньа Хрватске државе, почео ]е прогон народа 
српског, затваран>е, мучен>е, пл>ачкан>е и убран>е, али се то изводило 
у ман>о] мери док су н>емачке трупе биле распоре^ене у Хрватско] и 
док су команданти шемачких гарнизона и као ворици, и као л>уди суз- 
б р али  зверске инстикте управл.ача хрватских и н.ихових помагача. И 
у то су се доба дешавали злочини к о р  су оличеше свирепости и садис- 
тичке нарави. У брани су л>уди на на]окрутни]и начин, а пре тога су 
били страховито мучени, ва!>ене су им живима очи, сечене уши, нос, 
полни удови, разапин>ан>е на куЬним вратима, мучеше на све начине 
ко]е ]е могло да измисли само безумл.е и дивл>аштво.
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По одласку н>емачких и италэданских окупаторских трупа са по- 
друч]а хрватске државе прогони, шьачкан>е, мучен>е и убщаше Срба, 
ко]е ]е дотле било ограничено, претворило се у ха]ку на Србе и масов- 
но убщагье je добило характер потпуног истребгьен>а народа српског. 
Министри Хрвати: Миле Будак, др. Милован ЖаниЬ, др. Мирко Пук и 
стожерник др. Виктор ГутиЬ натецали су се ко]и Ье што више да на- 
дражи народ хрватски против Срба и да у н>ему пробуди на]ниже ин- 
стикте зверске. Ти су министри ]авно из]авл>ивали да Ье треЬину Срба 
побити, треЬину иселити, а треЬину покатоличити и на та] начин ис- 
коренити преко 2,000.000 Срба из државе Хрватске.

Ови говори министара хрватских проведени су у дело и настало 
]е масовно одво!)ен>е Срба у концентрационе логоре, истериваше из 
земл>е и немилосрдно уби]ан>е л.уди, жена и деце. Одведени су све- 
штеници српски са породицама, матичне кн>иге православие предате 
су жупницима католичким, цркве српске рушене, манастири шьач- 
кани, а народ српски присшъаван да остави сво]у православну веру и 
прелази у католичку. У свима овим неделима имало]е нажалост удела 
и католичко свештенство.

ЕКСЕЛЕНЦШО,

Народ српски, ко]и ]е вековима крвльу сво]ом бранно част свога 
имена и на на]грозни]им мукама умирао за сво]у свету веру, ни]е могао 
остати равнодушан према овим на]нови]им усташким насилшма, него 
]е иако разоружай и голорук устао у одбрану сво]у, имагьа свога, не]а- 
чи сво]е и вере сво]е. И ову оправдану и нужну одбрану народа срп
ског, ко]а ]е захватила Херцеговину, Босанску К рауну и Лику, а у на]- 
нови]е време и Средн>у Босну, проглашу]у управл.ачи хрватски кому- 
нистичким покретом и желе том лаж]у да оправда]у насил>а и звер
ства сво]а пред цивилизованим светом, а првенствено пред народом 
ньемачким ко]и ]е почео да испол>ава сво]е негодовала против ових 
злочина.

Српски ]е народ дубоко религиозан и национално свестан иту]е  
сво]у религиозност и националну свест доказао и сво]им вековним 
борбама до данас. Српски ]е народ у огромно] веЬини 90% земл.орад- 
ник са патри]архалним одго]ем и нити ]е имао нити има ишта за]едни- 
чког са комунистичким иде]ама, иде]ама индустрщског пролетариа
та. И зато ]е на]бестидни]а неистина када се одбрана народа српског 
од зверских напада усташких означу]е комунистичким покретом и 
говори о злочинима Срба.

Српски ]е народ крвл>у сво]ом створио 1угослави]у и у времену 
од 1914 до 1918 поднео тешке и небро]ене жртве за слободу сво]у и 
браЬе сво]е. И у том раздобл>у претрпео ]е народ теже и болнще удар- 
це од браЬе сво]е Хрвата и муслимана, него ли од непри]ател>а сво]их. 
Али Србин, во]ник и витез, и након крваве борбе и победе ни]е тра- 
жио освете веЬ ]е пружио братску руку и Хрватима и муслиманима, 
загрлио их као заблуделу браЬу сво]у и опростио им сва недела ко]а су
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починили над народом српским. Племенита и витешка душа Срби- 
нова била ]е задо]ена хришЬанском врлином -  праштаням. И када се 
године 1918 у .Гугославри био]авио покрет за истребл>иван>е машина, 
нарочито нямачких, доселяних 1898 године, српска влада ]е одмах 
пресекла сваку такву агитацру и угушила τaj покрет у самом зачетку 
и никоме н р е  учиняно никакво насиля. Данае иста она хрватска и му- 
слиманска браЬа, ко] о] ]е Србин опростио грехе, враЬа]у л>убав Ср- 
бима на та] начин што Србима одузима]у сву имовину, веру и животе и 
гоне их као дивля звери. И то чине они ко]и су добили државу и власт 
жртвама нямачких вози ка.

ЕКСЕЛЕНЦШО,

У име поробляног народа српског, к о р  сада пада под ударцима 
избезумляних усташа, а о чир] су култури, племенитости, храбрости 
и воричким  врлинама дали нароволш ре оцене на]веЬи културни и 
вори  умови народа нямачког, ми Вас молимо као претставника ня- 
мачког, као претставника ворика нямачког и као човека да на]хитни- 
]е предузмете све да престану крвави прогони и истребляла народа 
српског у држави Хрватско] ко]у ]е створила нямачка во]на сила и да 
не дозволите да пред цивилизованим човечанством и пред исторром  
света и пред историрм шемачког народа, падне одговорност за сва 
наведена недела на народ шемачки; нити да наведени бесрамни зло- 
чини усташких зликоваца баце сенку на част народа шемачког и во]- 
ника шемачког, ко] и има висок по]ам о части и витештву.

Подаци
о неделима хрватских власти према делу 
српског народа на територир Хрватске 

државе, према информацрама добивеним 
до 8. августа 1941. године

Убиства
На територир Хрватске државе убрен  ]е велики бро] Срба и 

православног свештенства. С обзиром на тешку ситуацру ко]а влада 
на територир те државе као и нашу немогуЬност да лично проверимо 
све ствари и дознамо све случа]еве, ]ер тамо влада толики терор да ни- 

могуЬе преЬи из ]еднога села до другога, а камо ли из среза до среза 
или преко границе државе, подаци ко]е доносимо нису иецрпни и они 
Не бити бледа слика онога што се тамо дога{>а. Претпоставл.амо, пре
ма вестима ко]е и у последше време стажу и ко]е говоре о страхови- 
тим масовним убиствима, да бро] убрених надмашу]е невероватно 
високу цифру од 180.000 жртава.

а. Свештена лица
1. 1една од првих жртава усташких терора био ]е башалучки 

епископ Платон са протом Душаном СуботиЬем из Бос. Градишке.

316

http://www.balkaninstitut.com



Они су убкцени ноЬу измену 5 и 6 jyHa 1941 године на путу измену Б а
ше Луке и Котор Вароши и бачени у реку Врбан.у Koja je избацила 
шихове лешеве. Када je прона1>ен леш владике Платона, пошто HHje 
био препознат, донет je на обдукщцу у просектуру башалучке болни- 
це, чак je одре^ена и комисща Koja je имала да састави обдукциони про
токол, ме!>утим када je у лешу препознат владика Платон, наречено je 
да се обустави обдукщуа и свака истрага, а леш je закопан код BojHH- 
чког гробл>а.

Истовремено почела су убиства свештенства и српског народа и 
по другим срезовима Хрватске државе, па ниже flajeMO списак y6nje- 
них свештеника до кога смо могли доЬи.

2. Прота Милош МандиЬ из среза грачачког, прота Богдан Опа- 
чиЬ из Глине, н>егово тело избацила je река Сава, свештеник Никола 
ВучковиЬ из Дрл>аче, свештеник Дане БабиЬ из Свица /уб^ен  и леш 
на!>ен у бари/, свештеник ГрозданиЬ из Радуча, свештеник Петар Maj- 
сторовиЬ из Дол>ана /мучен у затвору у ГоспиЬу толико да се у оча- 
jan>y сам обесио/.

3. Прота Бранко Добросавл>евиЬ из Вегьуна, срез Слушски. 
Усташе су му наредили да ископа гроб за свога сина студента. Када je 
то учинио сина су му довели на раку, мучили га пред н>им толико да je 
због злоставл>ан>а издахнуо. Затим су наредили оцу да над мртвим си- 
ном изврши опело. За време опела три пута je прота Бранко падао у 
несвест, али су га кундацима присшьавали да доврши опело. Haj3afl и 
он je сам зл оставлен и уб ^ен  на истом месту. Проту и сина убио je ус- 
ташки повереник Иван Illaj(j)ap по занимашу учител>.

4. Прота n a jo  ОбрадовиЬ бивши сенатор из Бруна, свештеник 
flaMjaH Штрбац из Босанског Грахова, свештеник Илща  Будмир из 
Црнога Луга, свештеник Или]а Башац из Дрвара и свештеник Ратко 
1еличиЬ из Дрвара, одведени према Книну и убщени.

5. Свештеник Ристо ЪатиЬ из села OrojKOBHha, среза Ливно, од- 
веден са jotu осам гра^ана у шуму код Ливна, убщен 3ajeflHO са н>има и 
бачен у jaMy.

6. Свештеник Ъ ор^е БогиЬ из Нашица уб ^ен  17 jyHa према 
причалу проте nejHHOBHha, колонисте из Брезника Kojn je скривен за 
jeflHO дрво посматрао шегово y6njaH>e. nejHHOBnh прича о томе ово: 
„Усташе су везале свештеника БогиЬа 3ajeflHO дрво, после чега je нас
тало мученье. Отсекли су му уши, нос, je3HK и браду 3ajeflHo са кожом. 
НесреКни свештеник викао je од бола, али, пошто je био jaK и здрав, 
држао се усправно за сво време мучен>а. Затим су му ископали очи и 
када су видели да joui увек CTojn усправно распорили су му груди и он 
се тек тада нагнуо да падне.” Сакривени Пе}иновиЬ je тада чуо да 
jeflaH усташа говори: ,,MajKy му влашку joiu му срце куца. Johi je жив.” 
Иза тога су плануле пушке и тиме су прекратили муке овога човека.

7. Boja BojHHOBHh, катихета из Осщека уби)ен. Зна се да су сви 
свештеници из Осщека похапшени и злоставльани. Река Драва изба-
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цила лешеве трои ц е  српских свештеника, али се ш ф  могло дозна- 
ти ко] и су.

8. П рота Живко ДаниловиЬ из .1Ьуби]е, среза П р ф д о р , након 
теш ког мучеша убфен ]е у близини Баша Луке. (Прота Богдан Вра- 
шешевиБ заклан 19]уна у Крупи на Врбасу кра] Баша Луке).

9. П рота Стеван ЪурчиЬ убфен ]е у Огулину. Пре убиства му ]е 
ишчупана брада, пребфене ноге и руке. Свештеник Душан Клипа из 
Плаш ког убфен. Свештеник Милан ТришиЬ из Врлике, ухапшен 10 
]уна, заклан у усташком логору у Книну. Свештеник Михаило МиниЬ 
из Бшьешева, среза Зеница заклао га ]е ]едан католички свештеник, 
свештеник Милош ПетровиЬ из Лужана, среза Дервента убфен, 
свештеници Милош СавиЬ, Душан Бобар, 1анко СавиЬ, Лзубо 1акшиЬ 
и Драго МаскировиЬ сви из Власенице, убфени дана 22 ]уна 1941 го
дине. Свештеник Бориво]е БожиЬ из Палаче, срез Вуковар убфен, 
прота Спиро СтаровиЬ, срез Гацко, убфен Ьускфом у главу, прота 
Видак Вшшьевац из Гацког однесен ]е болестан из постел>е и убфен ]е 
за]едно са протом СтаровиЬем, проте Владо ГвозденовиЬ и 1ефто Гу- 
]евиЬ, свештеници О пьен РадиЬ и Петар Сто]ановиЬ, те ф к о н  Душан 
АшкрабиЬ, сви из Мостара побфени су. К алуф ри  ДеретиЬ и Манас- 
тирлиБ из Л>убиша убфени су. Свештеник БогуновиЬ из Дошег Лапца 
убщен ]е са женом и два синчиЬа и сви су бачени у ]едну ]аму измену 
Лапца и Боричевца у ко]у су бачени и многи други поуби]ани Срби из 
Дшьег Лапца и Кулен Вакуфа. Свештеник Брзин из Болча, жив зако
пан у Гудовцу Д ф ловар / 28 априла 1941.

б. Световна лица
Поред свештеника поубфани су многи виф нф и  л>уди -  Срби у 

свима кра]евима државе Хрватске. Негде су убиства вршена у масама. 
Да]емо приближни преглед по срезовима:

10. Баьъа Лука: У граду и у цело] покрафни Босанско] Крафни 
провоф ни су и проводе се нечувени злочини и терори. Усташки сто- 
жерник др. Виктор ГутиЬ на]авио ]е одмах првих дана прогон и покол> 
Срба. 1авно ]е позивао муслимане и Хрвате да га следе у примерима 
ко]е Ье им дата и уистину веЬ 5 ма]а почшье без обзира са страхо- 
витим прогонима и убиствима Срба из Баша Луке и околине коф  су у 
Баша Луку довоф ни. Поред напредних споменутих епископа П ла
тона, свештеника СуботиЬа, ДаниловиБа и ВрашешевиЬа, убфени су 
редовито ноЬу кроз ово време стотине Срба ме|)у коф м а наводимо 
само: Николу Ъурчщ'у трговца коме су ископали очи и извадили удо- 
ве, Бош ка ПланиЬа, Перу Пердува, учител>а Лэубу СрдиЬа, Ж арка 
ДавидовиЬа, КовачевиЬа, Симу Мар]анца народног посланика из 1а]- 
ца, Ъор1)а БолиЬа бележника из МркошиЬа Града, Душана Бранко- 
виБа народног посланика, коф  ]е заклан са протом ВрашешевиЬем, у 
Крупи код Баше Луке 19 ]уна. У неколико наврата в о ф н и  су Срби из 
околине Баше Луке из разних башалучких затвора камионима и изван 
града у масама убфани.
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11. Б]'еловар: 28. арпила 1941. год. ноЬу, хрватске усташе под 
во!)СТвом Мартина Цикуша, Франке БусиЬа и неког Курке из Гудовца, 
натерали су на]угледни]е сел>аке из села Гудовца, Тука, Брезовца, Ко- 
локочевца и Болча да ископа]у раку и н>их 243 на бро^у побили пу- 
шкама, ножевима и кол>ем, затим су их бацили у за]едничку раку, по
лили кречом и затрпали. Ме£>у н>има су били 7 живих /поп Брзин и 
учител> Стеван ИвановиЬ из Борча/. Ово ]е установила и фотографи- 
сала зьемачка комисида и уступила во^ним властима на поступак.

12. Билека: До 20 ]ула и то до доласка италщанске окупаторске 
власти, убили су Хрвати и бацили у ]аму „Кобшьа глава” свега 13 Ср- 
ба, а ме^у овим надзорника путева Чавал>угу и жанд. капетана Ивано- 
виЬа. Након тога наступила су масовна убиства ко]а достижу врло ве
лики бро] и пен>у се на стотине мртвих. Побщени су сви угледни гра
бани и сел>аци из среза.

13. Босанска Косша]'ница: Прва убиста почизьена су над Куни- 
Кем Станком, Степаном Крнетом и 1а]чанином Божом и Лазом, ко]и 
су почетком ]ула или концем]уна живи разапети закивагьем руку и но
гу на вратима, мучени и коначно ножем уби]ени. Стижу нам сада ве
сти да ]е у том граду и околини масовно убфан српски живаль, уколико 
ни]е избегао, напросто искорежен.

14. Босанска Градшика: Ни ово место нще избегло зло] судбини 
ко]а ]е услед хрватских злочина стигла целу Босанску Крауну. Наво
димо само неколико имена убщених Срба: Лаза 1ан>етовиЬ, Младен 
КулузовиЬ, Миладин Чи]евиЬ, Стево ГЬежиЬ, Сава БокиЬ, Стево Чи- 
чиЬ и Раде Бан>ац. Жив сведок ]е том Богдан Комадина ко]и ]е био са 
№има стрел>ан, за]едно бачен у Саву па, иако теш ко ран.ен у врат и 
прса, успео да преплива реку и да жив стигне у Београд.

15. Бихак: У овом месту доласком хрватских власти настало ]е 
страховито гон.ен.е и прогон Срба у масама. Према подацима у четири 
наврата убщени су 81 Србин и то од 18]уна до 14]ула 1941 год. Од уби- 
]ених наводимо следеЬе: инж. Михаило Мандий, н.егов брат Велжо 
МандиЬ трговац, браЬа Ж арко и 1ово КозомариЬ трговци, др. Милан 
Во]водиЬ претседник Окружног суда, др. Душан Матавул> лекар, 
Бож о ПоповиЬ директор Земал>ске банке, Илща  ЪукиЬ и син Ъор1?е, 
трговац, Ъор1)е БрекиЬ трговац, Милан Шарак и Бранко МаксимовиЬ 
омладинци, пензионери Ъуро Кора, 1ово Трбо]евиЬ, 1ово Рако, Стево 
ПиштовиЬ, Или]а 1ововиЬ, 1ово Брдар, син му Воислав од 17 година, 
затим И лф а Билби]а и малолетни син Перо и Душан Ступар трговци, 
Живко ЧулиЬ, директор Српске банке, професор Михаило Ж арко- 
виЬ, инж. Туруди]а, грунтовничар Л>убо Башеглав, чиновник Васа 
ЦвфановиЬ, студент технике Страхин>а РадетиЬ, студент права Нада 
БрковиЬ, студент права С тан ке  ЧучевиЬ, адвокат др. Сима Илише- 
виЬ, директор гимназфе Д имитров ПетровиЬ, порески инспектор 
Риста ПроданоЬиЬ и поседник Спасо]е ПавиковиЬ.

Ова убиства вршили су усташки официри Анте РожиЬ из Са- 
ра]ева, Анте ШкориЬ из Зенице, и на^крволочниф ме!?у н>има Енвер
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КапетановиЬ са усташама. Одлуку о ншховим убиствима доносио ]е 
усташки одбор, ме!>у осталима: .Таков Ъал срески начелник, Петар 
СимиЬ логорник, Мате Девуд, професор, Мадо ВидовиЬ, Мурат Ибра- 
химпашиЬ, Иван БуниЬ адвокат, Анте Вугрин, 1осип Голуб, механи- 
чар Мирко ГолубовиЬ, омладинац Давид Пршут гимназиста, два бра
та ВисковиЬа и остали. По наре^еау  поменутих истреблено ]е место 
БихаЬ до последн>ег Србина. Сви су поубадани, интернирани, раселе- 
ни и у збеговима.

16. Босанско Грахово и Д рвар : Из среза Босанско Грахово по- 
ред пет свештеника ко]и су веЬ напред споменути, одведено ]е око 100 
трговаца, чиновника, занатлада и радника и побадено ]е у четири на- 
врата 64 особе, а поред н>их 42 сел>ака из села ПеЬи, МалешиЬа и Об- 
ла]а. Ме1>у убаденим наводимо само неколико: инж. Богдан Калаба, 
директор Шипада, 1ово Крецо претседник општине, Петар Билбада 
трговац, Никола 1о]иЬ тежак, Арежина Миле, Петар Рашула, столар, 
Марко СаблиЬ инвалид без руке, предузимач Милан ГолубовиЬ, 
чиновник Шипада ШкориЬ Стеван, чиновник Целулозе, 1ован Ада- 
мовиЬ, Билбада 1ово чиновник Шипада, радници Душан Билбада, Сло
бодан ЪукелиЬ, Стево ЪукелиЬ, Владета Билбада, шеф Берзе рада, 
затим Коста ВидовиЬ, кро]ач Перо Билбада, Владо Билбада, Миле 
Билбада, Танасаде Билбада, Страхиньа Билбада, затим Шуба, Го]ко и 
Никола Билбада и многи други.

Након ових убистава наста]е масовни прогон у Грахову и цело] 
околини тако страховит да ]е према нашем сазнан>у било чак више 
случа]ева мучен>а и силован>а дево]чица од 12 година о чему Ье бити 
говора р ш  на другом месту.

17. Борово: У Борову ]е убадено много Срба. Само ноЬу измену 
26 и 27 ]уна убадено ]е 16 Срба и бачено кра] Дунава у воду. У плиЬаку 
]е остао само ]едан жив. РЬему ]е указао помоЬ др. Елер, БЬемац.

18. Гацко: У овом срезу убадено ]е 500 до 600 лица и то луди, ж е
на и деце, све ово након доласка усташких власти, ]ер пре тога наде се 
десило ни ]едно убиство. Убадан>е ]е почело у селу Коритима гаде се 
након убадале 163 селака на брду званом „Кобшьа глава”, а након 
убадагьа бачени су у ]аму „Голубн>ача” дубоку до 40 метара и то тако 
да су их везали по тро]е за]едно. Ме1>у баченима ]е било много живих 
па су усташе бациле у ]аму бомбе да их коначно дотуку. Упркос тога 
]едан ]е успео да се жив извуче и пребаци у Црну Гору. Отуда ]е дошао 
претседник општине вучедолске, Ристо Б]елица, са лудима и успео да 
извуче из ]аме шест живих луди од корх  ]е ]едан умро, а остали се 
налазе у болници. Након тога бацани су и други убадени у ]аму тако да 
]е бачено свега 226. Задах ]е постао тако страшан да ]е италаданска 
во]ска морала посути бензин у ]аму и запалити га. Након тога]е дошло 
до хапшен>а и убадаиьа у самом граду и целом срезу гатачком, тако да 
]е убадено како смо споменули око 600 луди ме!>у н>има: Глигор ЛЬу- 
чиЬ из Н иколаца, Лазар МастиловиЬ из Изгора, Благо] е и Радош Ша- 
риЬ из Стелена, Никола ШаровиЬ из Серлице, Божо Див]ан из Кра-
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варева, МиЬо ПоповиК из Грачанице, два брата МанофовиКа из Гра- 
чанице, Тодор СтаровиЬ из Гацка, Тодор МилошевиЬ из Родов Пол>а, 
Вел>ко Вишн>евац бив. нар. посланик из НадиниЬа, Груф Вшшьевац 
из Гацка, Милорад СтаровиЬ из Автовца, Трифко и ,1ован Ло]евиЬ из 
Ливника и Спасо]е НенадовиЬ из Автовца. Убфан>а су извршена на 
нафвирепфи начин, скоро нико нфе убфен из пушке, него су им зло- 
чиначке усташе мал>евима разбфали чело и просипали мозак. Мно- 
гима су отсекли руке и ноге, вадили очи, па их ф ш  живе бацали у пе- 
Ьине, тако да су у много случа]ева дотукли их ран>ене бомбама.

Н афеж а судбина стигла]е села Корита, Степей и Градац. У тим 
селима готово нема ни ]едног живог Србина, jep све избегло што 
нфе убфено. Не чу]е се нити плач, нити ]аук, а цару]у авети и шири се 
несносни смрад од пал>евине и од поубфаних лешева.

19. Босанска Круйа: 25. ]ула о.г. отпочела су у Бос. Крупи масов- 
на хапшен>а жена, деце и стараца са посла, са путева, са ньива, из трго- 
вина, са улица, где год ]е ко затечен. Приликом хапшеша вршена су 
нечувена злоставл>ан>а. До тога дана било]е по]единачних убистава у 
овом срезу, и колико нам ]е било познато, у свему ]е убфено неколико 
гьуди. Ме^утим, измену 25 и 30 ]ула о.г. похапшено ]е у томе срезу и 
доведено у зграду Соколског дома, Судски и полицфски затвор, у 
Православну цркву преко 800 особа. 28. jyлa око 5 часова после подне 
покушьени су сви Срби грабани из самог места Крупе и н>их 45 на 
бро]у, после мучен.а у цркви одведени су камионима према БихаЬу на 
место звано „Црно ]езеро” где су поубфани. Сутрадан су по из^ави 
очевидца Хусейна Ш еферовиЬа машинисте из Крупе ншхови лешеви 
пливали реком. У Соколском дому за то време убфено ]е те ноЬи 210 
л>уди и жена, а у истом дому пре тога убфено ]е ф ш  преко 300 л>уди, 
тако да се сматра да ф  тих дана од 25 до 30 ]ула у месту Крупи и 
на]ближо] околини побфено преко 600 особа. Лешеви убфених зако- 
павани су добрим делом у самом дворишту Соколског дома. Ове по- 
датке примили смо од фдног Србина очевидца ко]и се случало спа- 
сао. После свих тих д о г а ^ а  настаф хаос и узбуна ме!>у Србима, коф  
су, нема]уЬи другог излаза, почели да се активно бране. Тада ф  тек 
настао прогон у целом срезу и масовно убфаше Срба.

Да] ем о делимично списак убфених Срба у Бос. Крупи: Саво 
БилчаровиЬ, Васо БилчаровиЬ, Живко Гулан, Лука Славу], Свето 
Славу], Богдан Славу], Бут МишковиЬ, Перо ЪукиК, 1ово Радма-но- 
виЬ, Ъуро РадмановиЬ, И лф а и Велжо СмшьаниЬ, Го]ко РогиЬ, Ми
хаиле Дамуша, Ъ ор^е ЛэвичиК, Никола БеуковиЬ, 1ово Тишма, 1евто 
ЛуфновиЬ, Бранко СониЬ, Живко СониЬ, Милош Штрбац, Лазар 
Штрбац, Л>убо Штрбац, И лф а Студен мла!>и, Раде ВофновиЬ, До]чин 
КовачевиЬ, Во]ин КовачевиЬ, Милан Мазалица, 1оцо ЛонгиновиЬ, 
Душан УмиЬевиЬ, Миха]ло Бобан, Миха]ло Косман, Бошко Штрбац, 
Милош Калембер, Ъуро Ерар, Душан 1овановиЬ, 1ово 1овановиЬ, 
Л>упче 1овановиЬ, Душан ПредофвиЬ, Ъ ор^е МафиЬ, Драго МафиЬ, 
Владо Кокоруш, 1ово АдамовиЬ, 1ово БабиЬ, Никола КарановиЬ,
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Митар ДукиЬ, Стево МудриновиЬ, 1ово МудриновиЬ, Ъ ор^е ТупарЬ, 
пет чланова породице 1ове Гака, Миле Бокан, Спасо ЗориЬ, Ъуро 
КнежевиЬ, Ристо Половина, Станко МилановиЬ, син Станка Милано- 
виЬа, И л р а  Качавенда, Душан Качавенда, Божа СтанчевиЬ, Милан 
СтанчевиЬ, Божо Грмуша, Стево ЪириЬ, пет чланова породице 1ове 
1овановиЬа, Ъ ор^е БилчаревиЬ, Стево Баланин, Милан Богдано- 
виЬ, Богдан БогдановиЬ, Зоран РодиЬ, Никола ВукобратовиЬ, 1ован 
ВукобратовиЬ, Светозар ГаковиЬ, Сава ИлиЬ, Благо]е ШтулиЬ, Раде 
ЗориЬ, Алекса ЗориЬ, Сто]ан КарановиЬ /свега 92/.

У читаво] Крупи преостало ]е само неколико одраслих Срба 
мушкараца, к о р  су пребегли у Београд и пренели ове податке. У бра- 
н>е Срба у масама извршили су хрватске усташе удружени са домаЬим 
муслиманима. Л>уди нису убрани пушкама, него ножевима, секирама, 
косама и вилама. Пре него што су побрени мучени су на разне на
чине, пробадани вилама, расецани секирама, и сакаЬени тако да je са 
кьих висило отсечено месо и удови.

О поубраним сел>ацима Србима из крупског среза не могу се 
дати ни приближно утвр^ени подаци, ]ер у б р а л а  р ш  тра]у, али се 
рачуна да бро] поубраних Срба у овоме срезу достиже 5.000 душа.

20. Босански Нови·. Ни ова] срез, нити само место н р е  избегло 
судбини Босанске Крупе. Истих дана и на исти начин као и у Грахову, 
Дрвару и Крупи убрено je преко 500 Срба на зверски начин. Овде смо 
у могуЬности да наведемо само jeдaн део лица ко]а су убрена, ]ер би 
набра]але имена свих поубраних сувише далеко одвело. У брени су: 
Милан Грубор, Саво и Петар СучевиЬ, АЬим ЪермановиЬ, Ъор1)е и 
Саво ЗориЬ, 1ово БодиЬ, 1ово МилановиЬ, Драган Челан, Бранко То- 
машевиЬ, Милан М арторовиЬ, Божо Несвенулица, Божо ВинчиЬ, 
Грур Штрбац, Драгутин Басрак, 1Ьуба ОбрадовиЬ, Симо Дробац, 
Нико Санац, Перо СундаЬ, Душан СпириЬ и други.

21. Босански ПеШровац: И у Босанском Петровцу до 25 ]ула би
ло ]е само по]единачних убистава. Након тога дана настало ]е хапше- 
л е  и одво1>еле Срба у непознатом правду. 27. ]ула покупл>ено ]е из 
само овога места 45 гра^ана Срба, одведено у непознатом правду и по 
свим знацима убрено. Ме1>у лим а налазе са два брата СмшьаниЬа, 
трговац Басара и син трговац, НоваковиЬ, Крецо, Де]ановиЬ, ГрубиЬ. 
Из околине Петровца бро] поубраних и одведених ]е огроман, а н р е  
нам тачно познат.

22. Глина·. У срезу глинском као и у целом кра]у у Лици, Б ан р и  и 
Кордуну вршена су страховита насшьа и зверства са у б р ал ем  Срба. 
У овом кра]у веЬ одмах у почетку убрено ]е око 450 Срба. Ова прва 
убиства дала су потстрека за дал.а зверска у б р а л а  тако да ^е само 
место потпуно очишЬено од Срба, а исто тако и легова цела околина. 
Рачуна се да у томе срезу нема ни ]едног ]единог Србина, ]ер су сви ко- 
р  нису успели да побегну побрени.

23. Двор на Уни\ Одмах почетном ма]а у ово чисто српско место 
дошле су усташе и сво] први корак обележили српском крвл,у. Истог
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дана побфени су: Jojo Орешчанин финансфски прегледник, Милан 
Драгосавл>евиЬ жандар, поднаредник, Младен Дурман пензионер, Ва- 
со Мркобрад бележник. Наредних дана наставл>ено je то масовно уби- 
jaH>e тако да хрватске власти нису стизале да сахран>у)у CBoje жртве, 
веЬ су их бацали по шумама и потоцима. Met>y убфеним наводимо: 
инж. шум. Смол>ановиЬ, општински бележник (Милан) Иван Kocjep, 
служител. Среског суда Стево Бунцар, тежак Милан БожовиЬ, и по
средник Ъакола из села Ру)еваца. Злочине су извршили БиЬо Балта, 
Миле, Никола и Ивица PyjeBap, Миле Зорбас, Перо ПеричевиЬ и 
1аков КатушиЬ, а по наре^евьу стожерника тамонпьег римокатоли- 
чког жупника ЧулиЬа. И у овом срезу изгледа да je српски живал., уко- 
лико нф е избегао, истреблюн a 6poj жртава прелази преко 1.000.

24. Дервенша: Познато нам je да су овде вршена убиства у вели
ком 6pojy, али нам недостфу тачни подаци. Наводимо oeaj карактер- 
истичан ^ y 4 a j: Мирко РадовановиЬ из села Мале Бруснице обешен je 
за дрво зато што се жалио H>eMa4Koj власти на поступак хрватске сол- 
датске власти Koja je одузела сво иман.е селу и наредила сел>ацима или 
да се селе или да пре1>у у католичку веру.

25. Власеница: ВеЬ 22 jyHa почело je масовно убфан>е Срба у 
овом месту поред разних злостава, пониженна и прогона Kojn су сва- 
кодневна nojaBa над Србима. Само поменутог дана, према казиван>у 
очевидаца cny4ajHO спасених Ъор1>а ВишковиЬа и Лаза РадаковиЬа, 
убфено je преко 40 Срба у близини иман>а Бргул>а, а под boIjctbom од- 
носно по налогу Мустафе МутавелиЬа из CapajeBa, те мештана др 
Ш ефкфе КадиЬа и браЬе Рагиба,-Сул>е и Хусейна КадиЬа бив. народ- 
ног посланика, Махмута МаниЬа, Салка КуртагиЬа, Зулфаге и др. 
Асима БушатлиЬа. Самим убфакьем руководили су студенти Kojn су 
били означени и познати као комунисти. Сулю СушиЬ и Ал>о ТопчиЬ. 
Meijy убфенима наводимо осим поменутих свештеника joui следеЬе: 
Бранко ЖдериЬ геометар, Jobo МиЬиЬ трговац, Глигор ЪуриЬ зем- 
л.орадник, Ан^елко, Коста, Новица и Душан ДракулиЬ, Данко 1окиЬ 
трговац, Ристо НуковиЬ хотелфер, BojnH ДргьиЬ претседник опш- 
тине у Хан Пфеску, Мирко ЧамциЬ, Милан ne jnh  трговац (Милутин) 
ГолубовиЬ 1евтиЬ, Л>убо ВукашиновиЬ претседник општине у Па- 
крацу, Радован Чечур судски гласник, Лука и Васо ДеуриЬ землюрад- 
ници, Душан 1овичиЬ и Драго 1акшиЬ трговци, као и многи други ко- 
jHMa се не зна име. Ово убфан.е наставл>ено je и нфе до данас окон
чено. Bpoj жртава je свакако огроман и за сада нам нф е познат.

26. Вуковар: Пре доласка хрватске власти у овом месту било je 
убистава Koja су вршили Ма^ари. Они су убили колико нам je познато 
11 Срба. Ме^утим, доласком усташа након 18 априла настала je пл.а- 
чка, хапшеше и масовно убфанье Срба. Ови злочини вршени су по на
логу усташких функционера из О сфека Majopa Лукца, трговца Ш тер
на и М атфевиЬа и др. Корског мла^ег, Kojn je каснфе од самих усташа 
као комуниста затворен. Само за неколико првих дана убфено je и 
бачено у реку 180 Срба, док су flBojnpa услед страшног мучеша из-
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вршили самоубиство. И након овога злоставлаш а прогони Срба не 
п р е с с у . Имена убщених не можемо тачно навести, али знамо да се 
ме^у н>има налазе: Спасо]е Х мел, Младен АделиЬ, Лаза ОбавиЬ, Ду- 
шан СтарчевиЬ, Ъура СамарциЬ, др. КнежевиЬ, и други из села Ба- 
лаЬа чи]а нам ]е судбина непозната. Ледан део ових уби]ен je у Борову 
како смо то под бр. 17. навели.

27. Дон>и Лайац : Ова] срез ]едан ме!?у онима ко]и су надеж е 
пого!>ени успоставлалем  хрватских власти. Посто]е села ко]а су пот- 
пуно уништена и Срби истребл>ени. Села Срб и Сува]а били су об]е- 
кти прогона хрватских усташа и хрватске во_)ске. НоКу измену 22 и 23 
]уна у селу Србу били су сви ухапшени угледни Срби, а остатак сло- 
бодних побегло из страха у шуму. На дан 28 ]уна вршено ]е и дале 
хапшен>е и убщено ]е на месту званом „Куку” брду 18 Срба и бачено у 
пеЬину истовремено са лешевима у затвору уби)ених шумара Дане 
Батинице и наредника Душана Углице. На дан 2 ]ула око 600 усташа и 
хрватских в о зи к а  приредили су праву ха]ку у селима Србу и Сува]и на 
преплашено Српско становништво и креЬуЬи се у стрел>ачком стро]у 
кроз ова села побили све Србе без обзира на пол и године старости. 
Тога дана само у ова два села уби]ено ]е око 3.000 душа. Како пре ово
га д о г а ^ а  тако и после наставл>ено ]е зверско у б р а л а  Срба у овоме 
срезу, па има сигурности да су Срби овде уистину истребл>ени jep су 
сви поубщани у колико нису у бегству.

28. Госйик. прогон над Србима ни]е мимоишао ни срез ГоспиЬ. У 
самом месту као и у сейма селима, побиле су хрватске усташке власти 
готово све Србе. Из само ]еднога села Велуна одвеле су усташе ]е- 
днога дана 350 луди од ко]их се вратило 50 изубщаних и унакажених 
док се остали налазе по околним шумама поубщани, унакажени и по- 
вешани. У целом кра]у вршена су оваква убщан.а на на^вирегаци 
начин.

29. Карловац : у овом месту убщено ]е више ви^ених Срба, ме^у 
н>има др Ву]ичиЬ адвокат, убщ'ен ]е на на]свирепи)и начин и бачен у 
реку Корану, и капетан 1ан>анин. Ову дворцу нашли су чобани зако- 
пане до половине у земли. Душан ДокмановиЬ, железничар, везаних 
ногу и руку бачен]е у реку Купу ко]а ]е после два дана избацила шегов 
леш. 1осип 1уран заклан ]е на прагу сво]е куКе на очиглед сво]е целе 
породице. 1едан железнички службеник преклан]е у магацину везан 
за сто. Два чувара ж елезничке пруге уби]ени су на путу измену Дуге 
Ресе и Свеча]а и бачени поред пута. И ова] срез ни]е био поште1>ен од 
масовних у б р ал а .

30. Коььиц: одмах по доласку хрватских власти настало je кла- 
н>е Срба. По из]ави jeднoг учитела веЬ првих дана поубщано ]е око 
400 Срба на зверски начин. Д етални подаци нам недоста]у.

31. Кореница: И ово личко место готово са целом околином ]е 
истреблено од Срба. Поубщано ]е на стотине луди. Проверено ]е да 
су им усташе живима отсецали уши и нос и терали их да пасу траву.
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32. Мосшар: Мостар, центар Херцеговине, био )е и сада )е це-н- 
тар покол>а Херцеговачких Срба. Под покровительством хрватских 
власти усташе су почеле 24 )уна са убфаььем Срба. Од 24 па до 27 )уна 
убрено )е преко 200 гра^ана ко]и су претходно мучени. Ме^у убэдени- 
ма наводимо: Л>убо Шаин, Милко Глоговац, Ранко Семиз, чиновник 
фабрике дувана, Ъор1>е ГоловиЬ трговац, Ристо (ГоловиЬ) ГолубовиЬ, 
К орЬ  трговац, Тошо Нун>иЬ, трговац, 1ово Оборина трговац, Перо 
ЧолиЬ, Боро ВасшьевиЬ, .ГЬубо Крул>, трговац, Митар ХамовиЬ трго
вац, Душан ХамовиЬ трговац, Душан МучибабиЬ, трговац, Милан 
Ву]асиновиЬ трговац, Цветко КуиЬ златар, Тавро ПаликуЬа, гостио- 
ничар, 1Ьубо ПаликуЬа гостионичар, Мирко 1аниЬ и синови, 1Ьубо 
1аниЬ, Васо .ГаниЬ студент, Ъ ор^е Пешко трговац, Трифко 1аниЬ 
учител>, Ъ ор^е Тилибат учитегь, Лэубо (К о р ) К орЬ , чиновник, Михо 
МшьевиЬ, трговац. 1ово Антел>, жел>езничар, Др Александар Лукач, 
лекар, Михо БланиЬ, Лука Кулаш, Миле ЧерековиЬ трговац, Бранко 
ЧерековиЬ, Милан БивиЬ општински благарик, Боро ВасшьевиЬ, 
(Боро) Ристо ВановиЬ, (Мирко) Митар ВановиЬ, Митар ВановиЬ, Да- 
нило ВановиЬ, Алекса СамарциЬ, општински намештеник, Милан 
Шотра шпедитер, Аца Перин судски чиновник. Раде МилетиЬ, кн>и- 
жар, Младен МилутиновиЬа директор електричне централе, Душан 
Комад, Горо СалетиЬ, инж. Марко Ковачина, МиЬо Бе)ат лимар, 
Ристо КовачевиЬ, жел. Бранко С торЬ, (Бранко) Панта ИванишевиЬ, 
Перо ВукиЬевиЬ, Васо Ивел>а, Миле КадревиЬ трговац, Ъор1р А)ваз 
и син, Ристо ВурчиЬ, квьижар, Саво Каблар, кро)ач, ВучиЬевиЬ пен- 
зионер, Вукашин ПетковиЬ свештеник, 1евто Ву)евиЬ свештеник 
(поред веЬ напред споменутих свештеника) Вел>ко КомненовиЬ, П е
ро РадуловиЬ трговац, И л р а  Тохол», трговац, Цветко Тохол», бравар, 
В л аро  СамарциЬ, Страхиша Чабак, Васо Васил>евиЬ, Ристо ЛэолшЬ, 
Спиро ПродановиЬ, (Томо) Ристо КулшЬ, и р ш  многи други. Како се 
види побрени су сви у граду Мостару домаЬини, и очеви и многи 
младиЬи. У бреж Ц е 6 свештеника, 55 обртника, 22 )авна културна рад- 
ника, 26 чиновника, 61 службеник и велики бро) радника. Само 122 
убрена оставили су сво)е породице са 412 незбринуте деце, а сви су 
ови л>уди мучени и убрани на разне начине те бацани у воду те добар 
део мучки убрани и бачени код села Читлука у )едну )аму. После овог 
првог покол>а, ове нечувене и страшне грозоте покупили су Хрвати 
муслимани из Мостара и околине р ш  око 500 Срба разних доба и 
разних сталежа и побили их тако, да се рачуна бро) убрених у овом 
срезу на преко 700.

33. Невесин>е: веЬ почетком )уна чим су хрватске власти ушле у 
Невесише похапсиле су усташе 21 на^угледнрих л>уди и одмах их 
побили. У само) вароши убили су на очи ма)ке малолетног сина поре
зника НицевиЬа. Село Удружаш било ]е ме!>у првима харано од ус- 
таша. После су дошла на ред друга села и вршена убран>а на)углед- 
нрих льуди у веЬем бро)у. По општо) процени сведока р ш  у почетку 
од 24)уна уби)ено)е око 500 л>уди у овом срезу. Тада)е уследио отпор и
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оружана самоодбрана Срба, а што ]е након тога наступило нф е те- 
шко претпоставити. Крв ]е у овом срезу текла потоцима и масакрира- 
н>а и клан>е Срба наставл>ено ]& у масама. По казиван>у очевидаца 
били су Срби мучени и сечени на комаде, тако да се ифе могла обав- 
ити сахрана лешева, него су скупл>ани комади-делови тела убфених у 
лименим коритима преношени и бацани у за]едничку раку. Колики ]е 
бро] убфених не знамо, али ]е сигурно да су убфени и жене и деца, а 
остали су у животу само они ко]и су избегли у планине и пеЬине.

34. Требин,е: у овом месту почела су прва убиства у Херцего- 
вини. ВеЬ у месецу ма]у убфено je у граду 9 лица, после кофх ]е уби- 
става дошло масовно убфаше по селима. У самом граду бро] убфених 
се попео по нашем сазнан>у на 230, а располажемо са списком од 60 ли
ца. И ова] срез ]е стигла судбина осталих срезова Херцеговине, тр 
истребл>ен>е Срба.

35. Сшолац·. страшном покол>у овога места и околине претход- 
ила су по]единачна убиства Срба доласком хрватске власти. Поме- 
нути покол» извршен ]е у овом срезу после погибче М фе БабиЬа уста- 
шког капетана, ко]и ]е дириговао убфаше Срба. Поклани су сви пра
вославии л>уди, жене и деца ко] и су год запали у руке Хрвата или мус- 
лимана. Утамашена су читава села за]едно са женама, децом и стар- 
цима, у колико су били Срби православии, варошица Чашьина, Гаве
ла, БерковиЬи, ТасовчиЬи, ДомановиЬи су уништени и порушени а 
нека од ньих попал>ена и порушена а нарочито село БерковиЬи од кога 
]е остало само згариште и задах раскиданих лешева. Бро] жртава 
прелази више хил>ада.

3. Л>убин>е: у срезу Л>убин>е поубфано]е око (2500) Срба, а само 
у две ]аме „Голубинка” и „Ласта” бачено ]е (317) л>уди. Село Ъуковац 
поби]ено ]е све и уништено. Срез Лэубински ]е потпуно истребл>ен 
тако да у целом срезу ни]е остао ни ]едан ]едини Србин.

37. Нашице: У нашичком срезу вршена су убиства и клагьа Срба 
под водством некога ГаличиЬа из села Трибишевца, те уз суделоваше 
Бонифацф а СариЬа, Фраше Лустига, Ъуре 1озиЬа, Боже ЖарковиЬа, 
1озе ПавловиЬа и других. Убфени су у селу Габриловцу Предраг Ма- 
музиЬ, професор, Перо КовачевиЬ учител., Раде ВукобратовиЬ, жанд. 
У селу Сушини убфени су Ра]ко НоваковиЬ, Петар СимиЬ, Лазо Си- 
миЬ, Ъор1>е ИгшатиЬ, Влада ЖиЬиЬ, и ]ош неки непознати. На]веЬи 
терор и страховита мучен>а са убиствима вршена су у овом срезу ко
л о н к е  „Ново личко село”. Ме)>у убфенима познати су нам Бранко 
СрбиЬ, Раде РадаковиЬ, Милош РадаковиЬ, Ъуро ГавриловиЬ, Буде 
Клашн.а(к), 1ово ЖикиЬ, Новак ВукобратовиЬ, Симо ДелиЬ, Никола 
ДелиЬ, Спасо]е ОрлиЬ. Убфени у живици иза куЬа Буде Клашн>а из 
пушчаних плотуна, а када су смртно ран>ени попадали онда су усташе 
ба]онетима боли и разбфали главе. Очевидац ових д о г а ^ а  ]е Ъуро 
ВукобратиЬ. На на]грозни]и начин убфен ]е свештеник Ъор1>е БогиЬ 
из Нашица /види напред бр. 6/.
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38. Нова Градишка: након масовног хапш еаа ко^е ]е уследило 
одмах првих дана поставаааем  хрватске власти, а ко]у су узели у руке 
ПератовиЬ професор, судфа ШимуниЬ, садагьи велики жупан Н. Гра- 
дишке и Милан Лукац, почело ]е и масовно у б ф аае  Срба, убфани су 
Срби из свих κpajeвa, а нарочито ]е извршен покоа у Ст. Петровом 
Селу и Брод. Слатнику где ]е убфено око 30 на]боаих домаЬина са 
дум-дум мецима, тако да се убфени нису могли препознати. У затвору 
у Ново] Градишки убфен ]е Раде БогдановиЬ, Сават син поштансксг 
чиновника Тепавца, а убфени су Тавро КовачевиЬ и каф ецф а ПротиЬ 
коф  ]е на интервенцфу Немаца сециран али су секцфу извршили два 
Хрвата и констатовали да ]е умро од фрактуре лубагье. Убфен ]е и се- 
а а к  ПоповиЬ из села Пол>ане и свештеник ЗфалиЬ из Брегана, опш- 
тине Окучанске. У ово] општини такорер ]е настало масовно у б ф аае  
Срба, а тачан бро] жртава нфе нам познат.

39. Коста]ница, Сун>а, Сисак, Петршьа: Оно што се догодило у 
Бос. Коста]ници /напред под бр. 13/ одиграло се и у суседно] Хрватско] 
Коста]ници где ]е од првога дана вршена нечувена инквизицфа над 
српским живаем . У Коста]ници уби]ен]е велики бро] Срба меру аим а 
Па]о МатфевиК, Ж арко ДракулиЬ, И лф а Зец, зван „Стриговац” и и е 
гова два сина Раде и Бранко. Након тога наста]е покол> Срба коф  се 
ширио према Сун>у, Блинском путу, Цапрагу, Сиску и П етриаи. У се
лу Дрл>ачама поред убфеног свештеника и угледних домаЬина 
убфено]е и дво]е деце сехьака БафБа ко]и су усташе бацили из ]уреКег 
камиона да су остала на месту мртва. У селу Киньасла убфени су 1ово 
ВуфвиЬ и жел>езничар ВукобратиЬ. У Блитском Куту убфени су Пе- 
тар и Симо Перица Капицфа. У само] П етриаи убфен ]е веЬ првог 
дана трговац Руг]ешиЬ и аегов  син ко]ега су претходно одвели у Ца- 
праг. Многа села петриаска, а напосе Постерне и Цепелиш, остала су 
пуста ]ер су сви Срби, уколико нису избегли побфени. Убфени су 
тако1>е Вукафо Бошко, КруниЬ Глигор, КруниЬ 1ован сеааци  из Ста- 
рог Села, КосариК Осто]а, ВлатковиЬ 1ован и Милан, те професор 
Влатко МатковиЬ из Велике Градуле, СабаиЬ Сава и НоваковиЬ 
Ъуро из Мале Градуше, учител> СубановиЬ из П етриае, учитеа  Ков- 
]ановиЬ Стево из Б ри ае, СабаиЬ Дам]ан, старац из Мале Градуше и 
Мобдар 1агдовиЬ, калуфер СабаиЬ 1ован и Руна]иЬ Коста трговац из 
Сунье, са целом породицом одведени су у логоре и П етриау и Цапрагу 
и изложени страховитим поступцима о чему Ье бита говора на засеб- 
ном месту. Цео ова] кра] управо ]е завфен у црно. Савом дневно плови 
30 до 40 Српских лешева ме1>у кофма се налазе читаве породице пов- 
езани за]едно и ауди и жене и деца.

40. Огулин, Ошочац: зверства и убиства и у овим кра]евима 
тешко ]е описати и набро]ати. Све што се догадало у осталим местима 
Лике, Банф е и Кордуна, спроворено ]е и у овим местима. Ж еаезни- 
чари 1оветиЬ и Сурва]а из Огулина убфени су у затворима, односно 
поднели су страховито злоставааае . Велимир РаичиЬ такоре ж еае- 
зничар из Огулина одведен ]е и мучен. Судбина му нфе позната. Бро]
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уб^ених Срба ]е огроман и не може се са сигурношЬу навести, али ]е 
сигурно да су сви ови кра]еви око Огулина и Оточца очишЬени од 
Срба. Многи од н>их во^ени су у логоре и тамо убщени тако да се не 
зна ко ]е и где ]е убщен.

41. Осщек: О сечки  гарнизонски затвор представлю ]едно од 
значащих места дананнье усташке инквизищце. У том затвору убще- 
но ]е много Срба из О оцека и околине на усташама сво]ствени начин 
и побацани у Драву. У том затвору убщен je постепеним мучекьем 10- 
ван Ъур1>евиЬ директор житарске задруге, jeдaн непознати дрогери- 
ста из Осщека (мислим ЗориК) коме су претходно унаказили лице, 
отсекли нос и уши и ископали очи. На православии Ускрс убщено ]е 18 
Срба на православном гробл,у. БраЬа СтанковиЬ родом из Пирота 
претходно су ошьачкани а затим уби]ени. П олищ ф ки чиновник 
Аграс страховито je тучен и уби]ен, а иьегова породица морала 
платити 100.000 динара да доби]е дозволу да га пренесе и сахрани у 
породичну гробницу у Загребу.

Само првих дана у самом О с^еку  бачено ]е у Драву око 170 Ср
ба. Они су убщени на купалишту „Рампас”. У селу Чепински Марти- 
нац ухапшено ]е 18 Срба и 15 априла, везани су конопцем за камион и 
вучени 12 км. до села Ливане где су поуби]ани уколико веЬ нису били 
мртви. Потом су натоварени на камион и довежени у Осщек. Бранко 
ВрашешевиЬ и отац сахрагьени су посебно ]ер су за живота платили 
]едном усташи у ту сврху 1.000 динара. Код села Врлюни убщено je 27 
Срба. Пошто су бачени у jeднy раку, Немци су их ископали, извршили 
обдукщцу и по]единачно су их сахранили. Ова злочинства над Србима 
наставл>а]у се из дана у дан.

42. Славонски Брод, Славонска Пожега, Пакрац и Подравска 
СлаШина: У овим срезовима]е бро] уб^ених Срба недостижан. У селу 
Дубочцу код Брода доведено }е ноЬу око 30 Срба и сви су поклани на 
]едном паппьаку, а затим им ]е везано камен>е и сви су побацани у 
Саву. Из Ст. Слатине кра] Брода одведено]е 20 Срба ко]и су уби)ени и 
побацани у за]едничку раку, исто се догодило у Ст. Петровцу. Очеви- 
дац д о г а ^ а  Ъор1>е МуциЬ. Остала села Сл. Брода Српски живал, до- 
живео ]е исту судбину. Ме1>у уб^енима набра]амо Никола МуциЬ, 
Адам Сумардоуа, 1осо Крн>иЬ, Ъуро и 1оцо МудиЬ, Душан РелиЬ, Ми
лан ПавиЬ, Проко СундаЬ. Никола Латинац, Ъуро ВукадиновиЬ, 
Никола Мергер, Марко Лончар, Никола и Драгутин ВерзиЬ, Лука 
ПоповиЬ и Стеван ПошиЬ. Из села Сл. Кобаш одведено ]е 28 jyлa не- 
познато куда више Срба, ме!;у н>има А н д реа  УливеновиЬ, Сава Ву- 
ковиЬ, Стево ЗрниЬ, Милан СировиниЬ и други. Након тога покуп- 
л,ени су сви преостали мушкарци и одведени, а многи знаци казу]у да 
су поуби^ани. НоЬу измену 6 и 7 августа трупа од 10 усташа ко]е je 
предводио Иван КулунциЬ упала]е у куЬу бившег Српског добровол,- 
ца Николе ВукашиновиЬа из Сл. Кобаша, истерали н>егову жену 
Мару стару 52 године одвукли ]е изван села изболи }е барнетим а и 
бацили у Саву. На кра]у су се вратили и у куЬи све оплючкали.
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У Славонсксу Пожеги убщени су сенатор ЛЬубомир 1овановиЬ и 
учител Иван СтрелиЬ, oбojицa на улици. У Александровцу кра] По- 
ж еге и околини убфено ]е само првих дана преко 200 Срба. И Пакрац 
са околином свакодневно je поприште убф ала Срба. Од избеглица 
добрцамо извешта]е ко]и су управо поразни ]ер говоре о масовном 
убэдалу Срба. Др Миленко МарковиЬ адвокат из Пакраца тако je 
страховито злоставлан и повре^ен да ]е према извешта^има κoje смо 
добили подлегао свофм озледама.

У Подравско] Слатини након по]единачних убистава убили су 
Хрвати 16 ]ула 19 селака и то: Милу Буку, Ъ ор^а Туруд^у, И лфу 
БогуновиЬа, Дану Паучу, Симу Соранза, Лазара Крнету, Го]ка Бо]е- 
новиЬа, Илфу Мил>уша, Божу МитриЬа и Луку Чучу. Сви су они баче- 
ни у зajeдничκy раку и посути негашеним кречом иако су давали знаке 
живота. Оставили су иза себе 36 незбринуте деце. У селу Петровцу 
заклали су за]едно саженом и децом Мишка О ^ ан о в и Ь а , у селу Соп
л у  на!>ен ^е леш МилиЬа из Митровице. Обдукщцом ]е утвр1>ено да ]е 
разби)ена лобала, сломлена лева рука, отсечен нос и уши и да ]е ка- 
стриран.

43. Сремски Карловци : и у овом срезу успеле су усташе да врше 
сво]а недела и веЬ почетком]ула убфени су Милан ГостовиЬ и Славко 
СавиЬ. Ова у б р а л а  су се наставлала и проширила и на друге грани- 
чне срезове. Бро]а убщених нам ]е непознат.

44. Прщедор: првих дана хрватске власти било ]е по срезу πoje- 
диначних убистава по селима а убщ'ена су 4 сел>ака из Лэубфе, к о ^  су 
били затворени у Б а л а  Луци и враЬени по хрватским властима сво]им 
куЬама као невини. Чим су стигли у П р^едор, повезани су и наводно 
праБени по усташама до куЬе. На путу су убфени од пратиоца са дум- 
дум метцима у ле!>а. После тога дана из дана у дан наставлена су и по- 
веЬан бро] убистава и злостава над Србима, док нису последних дана 
достигла кулминацфу. По вероватним казивала очевидаца бро] уби- 
]ених у овом срезу пеле се на неколико хилада. У самом малом месту 
П рфедору убфено ]е преко тисуЬу гра!>ана, жена и деце. Од убфених 
наводимо само следеЬе: Перо РадетиЬ, Милован РадетиЬ, Симо Б о 
рол а , Милан Ву]асиновиЬ, Перо ОбрадовиЬ, ЖигиЬ Ocτoja, Драго 
Бо]аниЬ, Сима Гламочанин, Душан КовачевиЬ, Миле Брдар, Душан 
ГрабановиЬ, Лэубо Стано]евиЬ, Вид ПлемиЬ, Милутин ДфовиЬ, Стан- 
ко РадолиЬ, Перо Ражем, МиЬо, Мика, Лука, И лф а и Коста МедиЬи, 
Бранко Х рлак, два брата СтевиЬа, Остсца Ма]киЬ, Милорад Лэуби- 
шиЬ, Коста ЛэубишиЬ, Стево и Бошко Харан, МиЬо и Лазо Вуко]евиЬ, 
два брата Чанка, Обрад СавиЬ, Стеван МфатовиЬ, Блаж о РодиЬ, Ни
кола Ступар, Лазо ЪамиЬ, Мирко ЖикиЬ, Крсто СрдиЬ, Пристаф 
ГатовиЬ, Брацо Ча1)о, 1овица АрамбашиЬ, Бранко Башкот, Рацо Бан- 
овиЬ, жене Перса Чанак, Мичинца Вуко^евиЬ, те деца Брацо ГруфЬ, 
12 година Дам]ановиЬ син Радин 14 година, Ни(н)ко Деспот 12 година, 
Милан Билбф а 12 год. и два шегрта непознатог имена. У Прфедору 
на „Ур]ама” убфено ]е оэдедном 400 селака ко]и су доведени из села.
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Ова] последней покош вршен ]е 31 ]ула и 1 августа 1941. године 
дан>у а и ноЬу нападом на куЬе и изво1>ен>ем на улице, где су Срби уби- 
]ани од Хрвата без обзира на пол и године старости. Очевидци при- 
ча]у да ]е био страховит призор: лешеви на све стране по улицама и 
двориштима, баштама, крв по улицама )& текла тако да су немачке 
вофе власти биле фрапиране и згражаване над нечувеним зверствима 
Хрвата, биле присил>ене да у том месту узму потпуну власт и изврше 
извесне репресалфе према хрватским усташама и властима.

Углавном убфаша и стрел>аша су вршена пред Српском црквом, 
гимназфом и на „Урфама”. Убфаша вршили су хрватска регуларна 
во^ка, усташе и муслимани мештани. Спецфална оделеша од мусли- 
мана и Цигана одвлачила су лешеве поубфаних уз награду да сло- 
бодно пл>ачка]у жртве. Они су их скидали наге, а чак су жртвама 
скидали златне зубе те товарили по 7 до 8 дешева на кола и одвозили 
до огромних ]ама у близини гробл>а ко]е су настале од авионских 
бомби те бацили их и затрпавали, а делимично бацали у Сану. Очеви- 
дац ]е видео око 30 кола ^ а  су била натоварена са лешевима.

Тих истих дана хрватска во]ска зajeднo са усташама и наоружа- 
ним муслиманима, отишла ]е у сва села среза Прфедор и тамопньи 
српски живал, редом поубфали, а куЬе жито и сено попалили тако да 
]е по хрватским податцима у самоме срезу убфено православних око 
5.000 што л>уди, жена и деце.

Очевидац приликом бегства из Прфедора возом за Београд ви
део ]е поред станичне пруге згаришта а местимично и лешеве поред 
попал>ених куЬа к о ф ф ш  нису били покопани, а око 20 лешева и ако]е 
веЬ био 6 август, како плове Саном и Уном. Згаришта су следила од 
П рфедора све до Суше. Исту судбину имали су срезови Сански Мост, 
Босански Нови, Босанска Крупа и Босанска Дубица.

45. МркоььиЬ Град: и ова] врло мирни срез дочекао ]е пре крат
кой времена несретну судбину и покол> Срба. Последше вести говоре 
нам о навали усташа коф као праве шъачкашке хорде се]у смрт и шъа- 
чка^у по целом κpajy. У самом овом малом местанцу само ]еднога дана 
поклали су близу 200 Срба, што льуди, што жена и деце. Ова] покол, 
баш и сада тамо у на]веЬем ]еку. У селу Подрашници су поубфана 47 
лица веЬином одраслих а има жена и деце. Засеоци ДаниловиЬи и 1ан- 
ковиЬи су до темел>а спал>ени.

46. К/ъуч\ Усташе из Кл>уча 31 jyлa позатварале су све Србе гра- 
1>ане из Юьуча од 17 година па на горе. Првог августа дошла у Кл>уч 
спецфална екипа „летеЬих усташа” Карловчана преко Санског Мо
ста те 1 и 2 августа побили су мушко становништво и то стрел>ан,ем у 
групама на три места: у основно] школи у jeднoj соби где су их пре- 
тходно скинули до гола и онда наге отрешали, поред реке Сане место 
звано „Склоп” и треЬе место 1 км удал>ено од Юьуча, „Алинско 
врело”. Они коф су убфени у граду повезани су на кола те делимично 
бачени у Сану, а делимично закопавани код Алинског врела и у буси- 
]ама. Према исказу очевидаца поубфано]е само гра^ана 700-800. Преко
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140 до 150 кола лешева извежено je. У сваким колима je било по 8 до 9 
луди -  лешева ви!>ен^их тежака, Kojn су доведени у град, убщено je 
око 2.000. Од жена убщене су две селанке. Жене поуби)аних биле су 
све затворене, мучене на свиреп начин, као п ал ел ем  шибица под нос, 
недаван>е хране, те су на}зад и за десет дана све пуштене.

Од домаЬих Хрвата HHje нико учествовао у убиствима.
У Бравском убщено je  око 450 тежака, док у друга села среза клу- 

чког нису залазили, него само оно што je  ранще доведено у К луч  по- 
6njeHO je . Од К лучана остали су живи: Коста ВуковиЬ гостионичар, 
Ристо 1азиковиЬ трговац, Милутин ДуновиЬ, Ристо ДуновиЬ и Бранко 
1анковиЬ. Карактеристично je  што су месне усташке власти на неко- 
лико дана пред OBaj покол затражиле од гра1?ана да npef>y у като- 
личанство те je  под прессом  маса света прешла у католичку веру те je  
након тога, а и поред тога поубщани су без разлике што су прешли у 
католичку веру. Поубщани су следеЬи ви^енщи грабани:

Ъор}>е МладеновиЬ, трговац, Душан МладеновиЬ трговац, Ми
лан ВуковиЬ, трговац, Мирко ВуковиЬ, трговац, Jobo 1оаковиЬ, гос
тионичар, Сава МандиЬ, трговац, Саво СавиЬ месар, MmiHBoje Черкли- 
ja, управник школе, МиЬо ЖивковиЬ, шумар, Саво Стс^чиЬ шумар, 
Ж и(в)ко 1анковиЬ трговац, Илща ЗелиновиЬ, трговац, Boja Савано- 
виЬ трговац, Милан Бокан, инвалид солунац, Лазо ВукомановиЬ пен- 
зионер, Jocnn Ми)иЬ, трговац, Ъор1?е СиучиЬ, месар, Симо IUajoBHb 
пензионер, Симо Бован лимар, Ъ ор^е (ПаниЬ), лимар, Душан (П а
ниЬ) лимар, Миле Кубура, лугар, MmiHBoj СтаниЬ, лугар, Душан 1ан- 
ковиЬ трговац, Душан НоваковиЬ обуЬар, управник поште са CBojHM 
особлем , особл>е среског начелства са свим српским особлем, за- 
меник среског начелника Бродац, МачкиЬ, чиновник, Ъор1>е CTojnh 
месар и ср.

47. Срез Сански М ост : усташке власти из самог места похапси- 
ле су 27 HajBHtjeHHjHx гра!>ана. Сутрадан доведено je  око 50 селака из 
села Koja не rpaBHTHpajy према Грмечу. Сутрадан по овоме T.j. 29 ухап- 
шено je у самом месту око половице мушких гра^ана Срба тако да je  
укупно затворено око 150 луди. У среду 30 jyaa пристижу муслимани 
из села Koja rpaBHTHpajy око Грмеча са лажним вестима да су их 
напали четници. Услед тих вести сви хрватски службеници специ- 
jaлним возом HanyiHTajy град, а предвече дошла je  треЬа усташка 
napTnja са сатником Маковцем и домобранска čaranja на челу са сат- 
ником С ш ^циЬ ем  Kojn предузима команду места и запоседнуте су све 
улице у граду. Усташе су све имали бицикле и упутили се у место.

У четвртак 31 jyna доведена je маса српског селачког ж ивла из 
околице те су их одмах похапсили док су по селима усташе почели 
y6njara целокупни српски живал., Претходно су по селима и кроз цео 
срез домаЬе усташе на дан два пре овога обавестили, да нико не сме 
куЬе напуштати, jep ко се затекне ван куЬе биЬе убщен те су стране 
усташе летеЬи одред затекле ово становништво код куЬе. ДомаЬи му
слимани су служили летеЬим одредима као путово^е те ако je у Kojoj
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куЬи био ко]и мушкарац отсутан цела породица т.р и жена и деца били 
су поуби^ани. Муслимани су правили незапамЬена зверства ]ер су 
шкарама убфали жене и децу. Тако je целу ноЬ, а у петак 1 августа до
волен у Сански Мост српско-сел>ачки живал>. Тога дана у подне пу
стили су жене и децу да иду куЬама, али и ту су успут страдали од мус- 
лимана ]ер су и на путу убрали. По подне су прегледали све похап- 
шене, ко_)их било око 2.000 те су им све ствари одузете, ко]е су ма 
какву вредност претставл>але па чак и сел>ачке торбе, опанке, ципеле, 
те су онда изво^ени у партфама 20 до 30 льуди на ова три места; мар- 
вено] пфаци варошког гробл.а на граду, где су муслимани ранфе иско
пали огромне ]аркове те су убфани и одмах затрпавани али површно, 
тако да су многи удови вирили. Та стрельаша су тра]ала три дана док 
сви похапшени нису поубфани т.р око 2.000 л>уди. У срезу ]е убфено 
око 2.000 л>уди. Сва стрел>аньа вршиле су усташе летеЬег одреда а уби- 
]ан>а месни муслимани. У понедел>ак 4 августа дово^ени су по мусли- 
манима и Я ш  неки сел>аци и акоф  забрана за дал>е убфан>е, убфени су. 
У Лушци Паланци пошли су у уторак 5 августа, но осим Ядног старца 
коЯ  се Я  обесио нису никога затекли, ]ер Я  све побегло у Грмеч, па су 
све зграде запалили и потпуно уништили. 6. августа доведено Я  58 
сел>ака из Буснова, срез П рфедор и одмах по домаЬим усташама уби- 
Яно. У четвртак 7 августа Хрвати и муслимани грабани приредили су 
опрошта] усташама, па Я  настала теревенка. НафеЬа зверства вршио 
Я  Филип Радош родом из Херцеговине, коЯ  Я  био на 1анка Пусти и у 
емиграцфи, затим СилаЯиЬ и Маковец. П рвиЯ  силовао жене, вадио 
ножем заметак трудним женама, секао уши и носеве. Судфа Мацан у 
погледу таоца питаоЯ  стожерника д-ра ГутиЬада ли треба и ншх поу- 
бфати, а ГутиЬ Я  одговорио: и жене и децу. Тако су сви таоци осим 
Жидова Самуела Хасана, коЯ  се Я  исказао легитимациям да Я  Па- 
велиЬев агент од ранфе, те Я  2 августа и пуштен, стрельни, као и Ве- 
селина МиличковиКа к о Я Я  био болестан од заразне болести па ради 
тога пренешен на куЬно лечен>е 29 ]ула 1941.

Након покол>а стране усташе су извршиле пл^ачку по селима, по 
граду и све вредности покупиле, док су муслимани плачкали по сели
ма, палили н>иве, уништавали марву. По селима]е вршено и силоваше. 
У граду су остала свега 24 Србина изнад 15 година од тога су 4 били 
неурачушьиви, док су сви остали поубфани. Од ви^енфих погинули 
су: инж. Веселии НедимовиЬ ш еф шумарства, Марко ЛэубовиЬ пол. 
пристав, Светислав НоваковиЬ порески чиновник, Коста БодиЬ 
пошт. чиновник, И лф а Сагрфц'а пош. чиновник, поштар Марко, Пан- 
телф а ЛазиЬ ш еф станице, 1ово МиликовиЬ трговац, Лазар Милич- 
ковиЬ ветеринар, Драгутин СпасовиЬ поседник, И лф а Басара гос- 
тионичар, Душан Басара чин. шумске управе, Вид МшъковиЬ трго
вац, 1овица СтаноЯвиЬ трговац, Гаспар 1ово зидар, Гаспар Никола 
зидар, МитровиЬ 1ово обуЬар, ДрагичевиЬ Светозар шофер, Дра- 
гиЬевиЬ Светозар тежак, КузмановиЬ Васо обуЬар, ЛазиЬ Бошко 
трговац, Трашпало И лф а трговац, БрафЬ 1ово пекар, ДокиЬ Коста
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радник, ДелиЬ Мир ко поседник, ДелиЬ Ъор1>е поседник, МщатовиЬ 
Милан трговац, ПоповиЬ Михаиле пензионер, Бокан Вел> ^ак, Вел>- 
ковиЬ Милан капелник, Гвоздей Петар поседник, Гвоздей Младен тр
говац, Гвоздей Милан чиновник, Бодник Ъуро студент права, Зу- 
ручиЬ Тошо свршени правник, ЗуручиЬ Драга учител.ица, БорковиЬ 
Огн>ен учител>, ИвезиЬ 1ово тежак, ИвезиЬ Славко кро^ач, ИвезиЬ 
Душан гостионичар, ИвезиЬ Симо ковач, ИвезиЬ Перо обуЬар, 
ИвезиЬ Р а ^ о  кро]ач, ИвезиЬ Илща кро]ач, ГрбиЬ Перо радник, 
ЖивковиЬ Михаило кро]ач, Мар]ановиЬ Миле тежак, НоваковиЬ 
Груф гостионичар, МиличевиЬ Лазо гостионичар, ДрагишиЬ Вука- 
шин брщач, ДрагишиЬ Бошко чиновник, ТостиЬ Милан чиновник, 
ТостиЬ Стеван трговац, Крагу л> 1ово гостионичар, РадовиЬ Лазар 
гостионичар, Мил>евиЬ Трифко радник, АлиЬ Драго трговац, Тркул>а 
Жико раванар, МладеновиЬ Неделжо ^ак, ЛазиЬ Свиле 1>ак, ЛазиЬ 
Бранко матурант, ОсталиЬ Никола обуЬар, Во]водиЬ 1ово обуЬар, 
Во]водиЬ Вид тежак, КовачевиЬ Душан обртник и Мил>ановиЬ Бран
ко ковач.

48. Ц азин : Ова] срез има веЬином муслимане са]едно отприлике 
3.000 Срба, а граничи се са крволочним петрин>ским срезом из кога су 
пребациване усташе и са домаЬим усташама вршили повремена уби- 
]ан>а Срба. Ради тога скупило се из целога среза око 1.000 душа срп- 
ског живл>а те отишло у град Цазин да замоле заштиту. Место заш- 
тите добили су смрт, ]ер су сви под неким изговором задржани да ноЬе 
на jeднoj пол>ани где су на зверски начин поуби]ани. 1едан очевидац 
Хрват причао ]е о томе страховитом и грозном покол>у.

49. Имошски: У овом граничном далматинском срезу ко]и je од 
пре чувен са сво]е зверске мржн>е према Србима поубщани су сви Ср- 
би мушкарци до ]еднога, тако да уистину нема ни ]едну мушку главу, 
остале су само безглаве породице: жене и деца.

МУЧЕНэА

Поред мука на ко]е су ставл.ени сви убфени Срби, ]ер су ретки 
cлyчajeви да су убиства вршена без претходног мучекьа и малтети- 
ран>а, свакодневне су шцаве: страховито мучеше, премлаЬиван>е, от- 
сецаше πojeдиниx делова тела, ва!>ен>е очи)у, пребщаше руку и ногу. 
Износимо само неколико конкретних случа]ева:

50. У Петровом Селу где су убщени под 38. наведени сел.аци из 
Бродског Слатника, вршен ]е нечувен масакр пре убиства. Несретни- 
цима су пребщане руке, тучени су циглама и у страшном ]ауку ко- 
начно су уб^ани  дум-дум метцима.

51. Има случа]ева мазаша изметом па натериваше револвером 
других да лижу, пребщаше вреЬама цигала, стезаше глава убрусима, а 
некоме сел>аку ПоповиЬу завртали су мошницу. У затвору у Ново] Гра- 
дишци толико ]е мучен Мирко ТрниниЬ из Нове Градишке да ]е ко- 
начно умро. Пре смрти испричао ]е следеЬе: сваки дан ноЬу измену И 
и 12 сати пуштена]е у затвор]една трупа Хрвата и тада би шеф затвора
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Корен осветлио ручном батерфом лице jeflHor затвореника, како би 
ови спопали, одвукли у засебну Келфу где би га тукли вреЬама у ко- 
jnMa je била цигла. По]единце су по целом лицу мазали льудским изме- 
том, а друге тада силили револвером да их лижу. Hajrope би прошао 
OHaj Kojn би се одупирао. Пошто je поменути ТрниниЬ био врло сна- 
жан, то се одупирао и н>ега су напали око 16 усташа и тако га измрц- 
варили да ни ]едан орган шеговогтела нфе остао без повреде. Причао 
je надал>е да су тако убфени кафецфа ПротиЬ, сел>ак Гавро Коваче- 
виЬ и млади Тетовац. Тада je страховито мучен на исти начин и адво
кат др. Галски.

52. У под 41. /поменутом опечком гарнизонском затвору по на- 
ре!>ен>у усташе М атфаковиЬа бив. кожарског радника, затворени Ср- 
би мучени су на oeaj начин: игле су им набадане под нокте а они уда- 
рани дрвеним палицама и конопцем везивани на клупе. Тако везаним 
развлачене су им ноге на обе стране и то je изазивало страховите и 
несношльиве болове. Ухапшене су терали да mbyjy на српску заставу и 
да зубима OTKHflajy комад по комад и jefly. При томе добфали су 
ударце у главу. Када се све то свршило натерали су их да босим ногама 
газе по бодлшкавим жицама прикованим на даскама. nojeflHH4HMa су 
ставл>али на главу трнов венац и по н>ему тукли тако да се трше заба- 
дало и крв цурила на лице у млазевима. Храну су им давали врло рет- 
ко, а воду joui pelje. Када су неки због тога обневидели и почели да 
губе свест давали су им по 200 грама хлеба. Храну Koja им je слата од 
куКе узимали су усташе за себе. Свештеници су морали да чисте ру- 
кама клозете док им je 1?убре бацано у лице.

53. Близу Грачаца yönjeHje др. ВелжоТорбица лекар. БЬему су ус
таше секли ножем дубоко бразде на грудима, сипали со у ране и зашива
ли и шивеЬи питали CBojy жртву: „Да ли je докторе успела операцфа”.

54. Милош ТеслиЬ индустрфалац из Сиска мучен je на нарочито 
зверски начин. Сава je избацила н>егов леш са ископаним очима, уна- 
каженим лицем и страшно избоденим и искасапхьеним телом, тако да 
му je грудни кош 3janno отворен. Усташе HacMejaHor лица фотографи- 
сали су се поред CBoje жртве.

55. У BocaHCKoj К о с ^ н и ц и  /види бр. 13/ разапиььани су живи 
л.уди са закиван>ем руку и ногу на вратима и након страховитог муче- 
н>а ножем убфани.

56. У селу Отоци код Бос. Крупе жена Степана Стипара и две 
кЬери силоване су, а потом бачене у реку, а било je cny4ajeBa да су 
л>уди живи закопавани, како je  то напред и више Хрвата спомишало.

57. У Баша Луци убфен je трговац Никола Ъ урчф а на грозан 
начин. Пошто je претходно мучен, ископане су му очи, изва^ени 
удови, руке и ноге, убфен je коначно каменом и метком у главу.

ЗАТВАРАГЬА И ОДВОЪЕЬЬА У КОНЦЕНТРАЦИОНЕ ЛОГОРЕ

Од првог дана успоставл>аньа хрватских власти у свима местима 
где има српског живл>а затвараше je свакодневна nojaea. 3aTBapajy се 
л>уди без саслушаша и без суда, и то у масама. За многе се од н>их не зна 
где су, док се многи налазе у концентрационим логорима. По многим
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сигурним знацима одведени у непознатом правду они се уби]а]у. За- 
творенима ни ]едног часа шуе живот сигуран, ]ер ]е редовна по^ава да 
се по]единци ноЬу одводе из затвора и на свиреп начин у6ща)у. То се 
догадало чак и са таоцима ко]и су били затворени и листа ко]их ]е би
ла обелодашена. Бро] затворених и у логоре одведених Срба огро- 
ман и достиже више од 100.000, а познато нам ]е да се само у три-че- 
тири логора налази око 27.000 интернираних Срба.

Права ха]ка подузета ]е против српских свештеника и ььихових по- 
родица, те градског становништва и интел игенщуе. Одведен ]е стари 
сара]евски митрополит Петар ЗимозьиБ, на]веБи морални ауторитет 
Српске цркве. У почетку ]е био интерниран у Керестинцу, а касни]е са 
]едним великим транспортом свештеника и ви!>ени]их гра^ана одве
ден у 1адовно кра] ГоспиЬа да са осталим, иако као осамдесетогоди- 
шн>ак изнемогао, гради цесту. По на]нови]им вестима многи су од н>их 
побщени, а преосталима ]е живот у стално] опасности. Тако1?е про
терли из Загреба тешко оболели митрополит Досите], а из Мостара 
епископ Никола], ко]ег су усташе страшно малтретирали и мучили, 
чупа]уБи му браду и преби]а]уЬи га. Према сигурним и провереним ве
стима усташе су 17 ]ула одвели из Плашког владику Саву Трла]иЬа у 
непознатом правду. Новац су му одузели, ствари ошьачкали, а сада ]е 
проверено да ]е и он одведен на 1адовно где дели страшну судбину 
осталих.

58. Према данашньем стан>у готово су сва места на подруч]у Хр- 
ватске потпуно очишЬена од Срба, ]ер су сви, уколико нису избегли, 
или поубщани, или одведени и затворени. Приликом хапшеша и од- 
во^еша усташке власти не дозвол>ава]у Србима да са собом понесу ни 
довольно хране ни одела. Хапсе се и протеру]у хил>аде породица без 
игде ичега, а у самим логорима где проведу по неколико недел>а не да- 
]у им ни храну. У Дал>у ]е тако протерано око 100 породица без ствари 
и новца, па и храна им путем т у е  давана. Приступило се коначно ра- 
сел.аван>у целих села и градова. Добро ]е познато свима да су исел>ени 
готово сви градови Хрватске почев од Загреба па до Баша Луке, Би- 
хаЬа, При]едора, Бос. Новог, Бос. Крупе и других места, од ко]их су 
готово сва имала српску веЬину. У шима данас нема готово ни ]едног 
Србина.

За  време насилног депортираша дога!>а]у се многе страшне 
сцене, ]ер усташе врло драстично, да не кажемо зверски, поступа]у 
преко депортиранима. Обично ноЬу долазе у куЬе и нареде укуЬани- 
ма да се за пет минута припреме за пут, понесу собом новац, пртл>аг и 
драгоцености (]ер Ье им то тобоже требати на путу), док кл>уч од куЬе 
мора] у предати усташким властима, као и под претшом потписати да 
сав сво] покретан и непокретан иметак поклавьа]у Хрватско] држави. 
Пошто скупе све депортоване започише претрес свега што су они по- 
нели са собом при чему одузима]у новац, накит, различите драгоце
ности, па и сваки бол>и комад одеЬе или обуЬе оставл.а]уЬи само изно- 
шени, а од новаца у на]бол>ем случа]у 500 динара на породицу. Све то
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пре личи на шьачку, него на уговорену селидбу. Тако су ноЬу 5 jy a a  ус- 
таш е упале у станове ви^енщих Срба. Многима су ]едноставно прова
лили у стан држеЬи у jeflHoj руци електричну лампу, а у flpyroj ре- 
волвер и уз HajnorpflHnje узвике натерали их напола голе из станова. 
Такви су се cay4ajeBH по свима местима догадали, а ]едан нека по
служи као пример: Зорка КозомариЬ, супруга Ж арка КозомариЬа из 
БихаЬа, Kojn je  пре н>е одведен и уб^ен . Када су joj у iteH oj боли за 
мужем саопштили да се мора са Tpoje деце сместа спремити на пут, 
због великог узбу^ен.а и страха отровала се сирЬетном киселином. 
H ajcT apnje дете има 8 година, a HajMaalje 4 године. Ово HajMaatje умр- 
ло je  од запал.ен.а мозга исте ноЬи. Има, и то веЬ врло много, случа- 
je e a  да услед добивених батина или услед страха многи умру пре него 
што стигну до логора. На пр., прота n a jnh  из Петрин>е.

Стан>е депортираних je више него бедно. Разбщене су породи- 
це, раставл>ени очеви, односно мужеви од жена и деце Kojn су остали 
препуштени сами себи и „бризи усташа”. Свакодневне су nojaee смр- 
ти, утвр^ено je да им се не дозвол>ава лекарска помоЬ, па ни женама у 
nopot>ajy, тако да има смртних cny4ajeBa MajKH и новоро^енчади. Haje 
им дозвол>ено чак да приме ни вакцинащце против заразних болести.

59. Усташке власти су предузеле интегрално депортиран>е свих 
православних свештеника са територ^е Хрватске државе с ншховим 
породицама тако да данас на Toj територщи нема ни jeflHor свеште
ника сем оних у казаматима. Када се зна да на Toj територщи има осам 
православних enapxnja са великим 6pojeM свештеника, онда се може 
схватити сав ужас ових мера. На Taj начин православии српски народ 
ocTaje без духовних пастира, препуштен на милост и немилост уста- 
шким католичким властима. Напоминаемо овде, што се тиче свеште- 
ничких породица да су оне нарочито извргнуте зверским поступцима 
усташа. Нарочито je чест ^y4aj силоваша свештеничких жена и деце. 
Тога уосталом има и у другим породицама.

60.  Логор у ГосйиНу и ]адовну. Нарочито je чувен логор за право 
мучеништво на ,1адовну Kpaj ГоспиЬа, испод Велебита, на преко 1500 
мет. надморске висине. Тамо л.уди раде под нajτeжим околностима 
напорне радове. Узме ли се да се баш на 1адовну налазе наши Hajy- 
гледнщи льуди, а поред тога често у fly6oKoj старости, то je за нас Србе 
Taj логор joui страш ней и болн^и. Поред 1адовна наши се многи 
угледни л>уди и jaBHH радници налазе смештени по затворима у Гос- 
пиЬу. Ж ивот тих л>уди у 1адовну и ГоспиЬу управо je страшан. Храну 
не flo6njajy по неколико дана или je flo6njajy jeflHOflHeBHo тобожн>у 
супу са хлебом или незачишено вариво, а усташе их муче же!>у. У та 
два логора налази се око 2.500 Срба. Како je веЬина у fly6oKoj старо
сти, а од првих дана ствараша државе Хрватске били су веЬ по разли- 
читим логорима и по тамницама, док сада раде нajτeжe мануелне 
послове под HajcTpaniHnjHM околностима, то свима н.има прете тешка 
обол>ен>а и смрт.
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НАСИЛНО ПОКАТОЛИЧАВАШЕ И РУШЕН>Е 
ПРАВОСЛАВНИХ ЦРКАВА

Од самог почетка усташке власти су почеле да терором преводе 
у католицизам многе православие Србе. Зна се за интимну везу ко]а 
п остов  измену католичке цркве и усташке власти, што сведочи и 
ф акат да ме^у усташким функционерами има велики бpoj католи
чках свештеника. Понуда за католичеше учшьена ]е нафре са држав- 
ним службеницима кофма ф  скренута пажша на то да у државно) слу
ж ба могу остати само они православии коф  приме католичку веру, 
што je, наравно, била само обмана. И не само то, лишава)уЬи српски 
народ шеговог свештенства Црква нагони православие на вршеше ка- 
толичких обреда. Према исказу г. 1анка Б)еговиЬа, пароха грбович- 
ког, католички свештеници са наоружаним усташама зaτвapajy пра
вославие цркве и одузима)у црквене матице, пошто претходно опл.ач- 
ка]у све црквене драгоцености. У Б а н ф  Луци, а за подручф бивше Вр- 
баске бановине, издана ]е службена наредба да се све матичне кшиге 
преда]у католичким жупама, епископски двор у Пакрацу заузели су 
католички свештеници 12 априла а саборну цркву запечатали.

Да се и ово ради по плану хрватске државне власти сведочи го
вор, к о ф ф  одржао ф ун а у Пршавору др Виктор ГутиЬ, стожерник из 
Баша Луке. ГутиЬ ф  рекао: „У овом срезу постоф три цркве отете хр- 
ватском народу од ко ф х ф ф д н а  у Пршавору /мислеЬи при томе на три 
руске православие цркве у том срезу/. Сутра их заузмите и на гьима на
пишите: „Хрватски дом”. Они коф  су примили православну веру тре
ба одмах да пре!>у у католичку веру, да не бих ф  и по томе доносио по- 
себне одлуке. Овоме српском гнифзду у Пршавору поручуфм да Ьу ф  
доКи и заузети себи 24 часа времена да то српско гнифздо очистим. 1а 
Ьу убифти а ви Ьете замном.” ВеЬ 10 )уна по подне православии све- 
штеник истеранф  из свога стана и одузета му црква, а на храму напи
сано „За Хрватски дом”. Недавно ф  Миле Будак изфвио да на терито- 
риф  хрватске државе могу постофти само две вере: католичка и мус- 
лиманска, а то значи да православна мора бита уништена.

62. По свима κpajeвимa хрватске државе руше се православие 
цркве. Порушене су две цркве у Баша Луци, а затим у БихаЬу, Бос. 
Градишки, Ново] Градишки, Челинцу κpaj Баша Луке, а запашене две 
цркве у селима Србу и Cyвajy, срез дошолапачки. Н аф овиф  вести го
воре нам о непрестаном и дал>ем рушешу цркава, нарочито по Босан- 
ско) Крафни и народ се у чуду пита од кога долазе ове чисто бол>- 
шевичке методе.

ГОЪАЧКЕ И УЦЕНЕ

Од самог почетка cвoje власти усташе су немилице пл.ачкали и 
уцешивали Србе за коф су веровали да има)у новце. УпуЬивани су пис- 
мени налози (као у Б ан ф  Луци) готово свима Србима да у одре^еном 
року од 6 сати положе одреф не суме новца у корист и за потребе хр-
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ватске всуске и усташког логора. Из овога следи да то нису лични нео- 
буздани прохтеви по]единаца, него ]едан од метода уништаван>а срп- 
ског живл>а. М ногоброфи су примери у свима местима да су уцен>и- 
вани по]единци са често врло високим, милионским сумама, при чему 
им се претило убиством ако у одре^еном времену не положе новац. 
Сигурно]е утвр^ено да се ифе стало код самих претн>и него да су мере 
изво^ене и делом уколико по]единци нису у одре^еном времену могли 
да положе новац. Иако ]е изашло наре^еше хрватске власти да су све 
те мере незаконите, оне се и дал>е продужу]у. На куБе депортираних 
ставл>ене су цедул>е: „ИзвлашЬено у корист хрватске државе”. Трго- 
вачке радгье су заплен>ене и опл>ачкане помоЬу комесара, а сопстве- 
ници избачени на улицу. Некадашнш милионери голи и боси, без игде 
ичега, пребацу]у се у Србфу. Броф и случа]еви су толико добро позна- 
ти да их ]е излишно набра]ати.

ИЗЛАВЕ ХРВАТСКИХ ПРЕТСТАВНИКА ВЛАСТИ

64. Да се сви ови cлyчajeви насил>а и безакон>а не д о г а ^ у  слу
чайно од неодговорних елемената и олоша, него да представл^'у сми- 
шл>ени систем за истребл>ен>е Срба диригован од на]веЬих функцио
нера Хрватске државе види се из следеЬих из]ава:

Министар др. Милован ЖаниЬ на збору у Ново] Градишки 2 ]у- 
на: „Ова држава, ова наша домовина, мора бита хрватска и ничфа ви- 
ше и зато ти ко]и су дошли овамо треба и да оду. Д о г а м и  кроз сто- 
леЬе, а особито ових 20 година, показу]у да ту сваки компромис 
апсолутно исключен. Ово има бити земл>а Хрвата и никог више. Ми 
то не таф мо, то ]е политика ове државе и када то извршимо изврши- 
Ьемо само оно што Ье бити у усташким начелима.”

Министар др. Миле Будак на банкету у ГоспиЬу: Дедан део Ср
ба побиЬемо, други део Кемо раселити, а остале Ьемо превести на ка
толичку веру и тако преточити у Хрвате.”

Исти Будак на збору у Крижевцима 6 ]ула: „Хрватска држава ]е 
хришЬанска... она ]е и држава исламска где ]е наш народ исламске ве
ре. ,1а наглашу]ем ово ]ер потребно да се знаде да смо ми држава 
две]у вера католичке и исламске, и наши непрфателш комунисти из 
Србфе н авал к у  на в]еру, ]ер знаду да кад би нам то порушили да би 
могли радити с нама шта хоЬе]у.”

Министар др. Мирко Пук на збору у Крижевцима 6 ]ула: „Срби 
су дошли у наше кра]еве са турским четама као шьачкаши, као талог 
и смеКе Б алкана. Не можемо допустите да у нашо] народно] држави 
влада]у два народа. 1едан ]е бог, ]едан ]е и народ ко]и влада, а то ]е хр- 
ватски народ. Они коф  су дошли у нашу домовину пре 200 и 300 го
дина нека се врате одакле су и дошли. Доглавник Миле Будак рекао ]е 
на ]едно] скупштини, да за кьега вреди хрватска реченица: „или се 
уклони или нам се поклони”! а )а Вам кажем или се уклони из наше 
домовине милом или Ьемо Вас истерати силом.”
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Споменути министар ЖаниЬ рекао je према „Хрватском листу” 
од 5 ово: „Ми имамо ме!)у нама к о р  нису никад према нама били 
лojaлни. Дошли су у ове кра]еве, када ]е за турских ратова изгинуло 
много наших л>уди и када су опустели наши домови. Дошли су овамо, 
раширили се попут]ежа и почели нас угрожавати и скоро угрозили. А 
то су Срби. Из свега овога што се догодило знадемо да они нама неЬе 
никада добро желити, нити о нама добро мислити. Ми усташе добро 
знамо док се то питаше Срба не реши да Ье наша држава бита узне- 
миравана. Знадемо, да идемо право кад тражимо: Преко Дрине! Ми се 
код тога позивамо на наше животне интересе и нашу властиту снагу, 
на наше животне потребе и зато им ми поручу]емо: Преко Дрине!”

Стожерник усташке власти у Башо] Луци др. Виктор ГутиЬ на
рочито ]е био издашан у из]авама овакве врсте. 28. мaja по повратку 
од ПавелиЬа из]авио ]е следеЬе: „На мо]е задовол>ство и на корист на
рода свршио сам у Загребу велике и важне послове. Сада има да прис
тупим грандиозном делу чишЬеша хрватске Босанске крайне од неп- 
ожел>них елемената, а нарочито Баша Луке, ]ер она постое главни 
град Независне државе Хрватске. Без сумше предузети Ье се нартро- 
ж р'е и на]енергични]е м]ере, юд)'е се уопште могу и даду извести. Оно 
што сам до сада предузео тек]е  ситница, ]една таква маленкост ^ а  се 
може само микроскопски видети, па онда можете мислити шта р ш  
чека непррател>а Независне државе Хрватске у нашом питомо] Бо- 
санско] К рарни. У том погледу имамо одрреш ене руке. ХоЬу да слу
жим службу Б ож р] и нapoднoj воли. Сви непожелни елементи биЬе у 
нашо] К рарни  у нарраЬем року уништени тако да Ье ускоро затрти 
н>има сваки траг, ]едино што Бе остати биЬе зло сеЬаше на ших.”

На усташко] скупштини у Баша Луци стожерник ГутиЬ]е рекао: 
„Али од сутра Ье притегнути. ПуцаЬе кичма. Препоручите то нашим 
непрратешима. Поручите им: пуцаБе кичма!... Настат Ье чишЬеше ... 
Нема милоср^а. Поглавник и хрватски министри ]едва чека]у да до^у 
у очишЬену Баша Луку, а то Ье бита брзо, брзо Ьемо и ми радити. 1а Ьу 
бита гвоздена метла, овде \а кажем нека ми ни ]едан не долази молити 
за наше душмане.”

На збору у Санском Мосту 30 ма]а ГутиЬ ]е рекао: „Нема више 
српске ворке, нема С рбре! Нема геца наших крвопра, нестало]е ци- 
ганске династре Кара^ор^евиЬа, а код нас ускоро друмови Ье поже- 
лити Србаша, ал Србал>а више бита неЬе. Издао сам драстичне на- 
редбе за шихово потпуно економско уништеше, а следе нове за потпу- 
но истребл>еше. Не будите слаби ни спрам ]еднога. Држите увек на 
уму да су то били наши гробари и униш таваре их где стигнете, а бла- 
гослов нашега поглавника и мо] неЬе вам изостати. Срби нека се не 
нада]у ничему, а за ших ]е на]бол>е нека се иселе, нестану из наших 
кра]ева, из наше домовине.” Иста ГутиЬ као видшиви знак сво]е па- 
жше дао ]е Хасану ШабиЬу награду од 2.000 динара зато што ]е убио 
на]више Срба у селу К реву  код Санског Моста.
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„УСТАНАК" ПРОТИВ УСТАШКИХ ВЛАСТИ

65. Поред напред истакнутих зверстава, шьачке, прогона, муче- 
н>а и уби^аььа л>уди, жена и деце, католичезьа, рушен>а цркава, чишЬе- 
ша, у Хрватско) све до 27 )уна подносили су Срби, иако тешко, али 
Ьутке сву ову инквизищцу у очекивашу да Не бита скори кра) овоме 
тешком стан>у и крвопролиЬу.

Ме^утим, из дана у дан бивало)е све горе. Ставл>ени ван закона, 
притиснута терором на)више и на)страшни)е врсте, Срби у Хрватско), 
бежеЬи испред сигурне смрти, почин>у да напушта)у сво)а огн>ишта, у 
оча)ан>у беже у шуму и латавши се оруж)а)едино што им преоста)е, у 
самоодбрани пружа)у отпор.

Тако долази, односно наста)е тобожнш „устанак” четника у 
Херцеговини, Босанско) Крайни, Лици и другим деловима Хрватске, 
где н астан ^у  Срби.

Побуне и немири изазвани бол>шевичким поступком и боллие- 
вичким методама хрватских власти почин.у око 27 )ула на разним ме- 
стима и у разно време, )ер акцща ни)е припремана нити организована, 
те)единство покрета и оружаног отпора не поспей. Самим успостав- 
л>ан>ем хрватских власти на територи)и Босне и Херцеговине, те Лике 
где су у веЬини Срби, а напосле у Босанско) крайни где чине апсолу- 
тну веЬину око 70% према муслиманима и Хрватима (католика свих 
народности има свега 12%) доведени су Срби у тежак положа). П о
куш ав  да се истребе Срби, масовна уби)ан>а и економска упропаш- 
Ьаван>а, а нарочито присилна исел>аван>а и протериван>а са ро^еног 
огрьишта без игде ишта диктирали су том несретном народу отпор. 
Све што )е могло побеЬи, побегло )е у шуме и планине, а како нису 
имали никаквог ослонца код власти, нити заштите од сво)их л>уди, 
ко)и су га дотада водили, )ер су сви побщени или избегли, почео )е да 
се помаже како на)бол>е зна. Латио се оруж)а и са оруж)ем у руци, без 
хране, а често и без воде, штити сво) голи живот. Злочиначки рад 
Хрвата побудио )е ова) иначе добро стсцеЬи и побожен, врло питом и 
миран, национално врло свестан народ у тим кра)евима и повредио 
код гьега на)свети)а осеЬан>а. Како )е свештенство све протерано, на
род )е био присшьаван на католичке верске обреде, то )е био пос
ледуй атак на Србе, али)е разумгьиво да народ нще то прихватио, и да 
се цео та) свет нити више крштава, нити венчава, нити сахран.у)е, те 
да са оваквим радом хрватских власти на)бол.е припрема анархи)а и 
боллпевизам тим кра)евима.

26 августа агроном Кла)иЬ стожерник из Осщека дошао )е у Сла- 
вонску Пожегу у логор и измену 18 и 19 сати побио из митрал>еза 480 
гьуди. Сви су били затворени у )едну бараку, па су кроз прозоре по- 
би)ени митрал>езом. *

* АВИИ, ф. НДХ, к. 312, рег. бр. 17/1. Ова] прим)ерак на^ен]е у архиву 1угословенске 
кратьевске владе у Лондону.
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И ЗМ В А  ДР ФЮДОРА ЛУКАЧА, Л>ЕКАРА ИЗ МОСТАРА,
О ПОКОЛзУ СРБА У „УСТАШКСЧ ХРВАТСКОГ’

АПРИЛ 1941 -  АПРИЛ 1942.*

„Проган>ан>а иубфан>а Срба у ПавелиКево] Хрватско] започела 
су одмах по доласку шемачких трупа у разне кра]еве 1угослави]е, из
мену 11-15. априла 1941. Чим би у неком \ ije c T y  усташке власти преу- 
зеле управу у cвoje руке, одмах су почели са проган>ан>има и убща- 
н>има нajcвиpeπиje врсте. Шта ]е српски народ од усташа за само ]едну 
годину претрпео, не да се сравнити ни са чиме сличном нити у хисто- 
рщи на.щивл>ифх народа. Када ]едном буду покупл>ени сви подаци о 
бро]у масакрираних Срба и начину, како су уништавани, остаЬе циви
лизовано човечанство констернирано и неБе моЬи веровати, да су та- 
ква зверства усред Европе и под очима БЬемачке била могуЬа.

Поступали су свуда по унапред смишл.еном и од ПавелиЬа из 
Загреба диригованом плану: Први акт ]е био да су Србима отели ра
дио апарате, аутомобиле, телефоне и писаЬе машине. Затим су сли]е- 
дила хапшеша. У Загребу ]е веЬ 12. априла путем штампе и огласима 
наречено свима Србима,, незагрепчанима, да у року од 12 сати мора]у 
напустити град и да Ье сваки, ко]и Србина буде крио, бита стри]ел>ан!” 
Срби и 1евре]и су морали иселити из сво]их станова и преселити на 
перифер^у! Срби и 1евре^ су и онако били побщени или одведени у 
концентрационе „логоре”, а само малом дфелу загребачких Срба ус- 
пщело ]е спасити се у Србфу. 1едан од првих, ко]и ]е изложен стра
шном мучевьу, био ]е загребачки митрополит Досите], „влашки поп”, 
како су га усташе звали.

Истодобно су започела масовна хапшеша по веЬим градовима: у 
Сара]еву, Мостару, Баша-Луци, Травнику, Сплиту, Дубровнику, Ливну 
и другим м]естима затворено ]е просечно 200-300 Срба, а у многим 
мjecτимa и на]бол>и Хрвати-Националисте-1угословени, тако на пр. у 
Сплиту б. Бан Бу]иЬ, нар. посланик и прав, прота С ер гее  Урукало, 
али све ове ослободили су затвора итали]анске трупе, чим би оне за- 
пос]еле ко]е м]есто. Ради овога заштиБиван>а Срба са стране Итали- 
]ана п остов  изразита мржн>а усташа према Италфанима!

Одмах иза тога су започела бацан,а Срба у концентрационе „ло
горе” и одво^еша у загребачке затворе. Тако ]е тих првих дана одве- 
ден из Сара]ева Др. Душан 1ефтановиЬ, преддедник индустр. трг. Ко- 
море и касн^е je у Загребу са ф ш  9 других стри)ел>ан, тобоже као 
„комуниста”! Из Сара]ева су тих дана одвели и познатог вредног нац. 
радника Др. В оислава БесаровиЬа, ко]и ]е бачен на присилне радове, 
гэде ]е и подлегао. Тако исто ]е страдао и Милан БожиЬ, православии 
прота, нар. посланик и нац. радник из Capajeвa. За  Богдана ВидовиЬа, 
познатог соколског идеолога, зна се само да одведен. Никада се кас- 
нще шце ]авио. 1агьушевиЬ, управник нар. позоришта, тако^ер ]е од
веден ме!?у првима и не зна се да ли ]е ф ш  на животу. Митрополита,
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Егзекутивну власт имали су тада у Сарафву професор Закща 
ХациЬ и католички свештеник Брало. Први ф  био нека врста во^е 
Хрвата -  Муслимана из Босне и Херцеговине и лични прфатель Ра- 
диБа и М ачека, когаф  смфста напустио и придружио се ПавелиБу. По 
непровфреним вфестима Х ациБ ф  био против убфаньа Срба, док ф  
Брале форсирао (као свештеник) масовно убфаше Срба.

Т адаф  почело масовно бфжан>е Срба из Сарафва у Србфу. ГЬе- 
мачке окупаторске власти давале су дозволу за та путоваша и нису их 
пречили. Те власти нити су Србе из почетка прогониле, нити су их за- 
штиБивали, али су пасивно гледали, шта усташе са Србима раде. Н а
против, италфанске власти су свуда, гдф су само могли, Србе зашти- 
Бивали. Тако су италфанске власти смфста упутиле из затвора при- 
творене и прогон>ене Србе: око 300 у Мостару, Ливну, Требин>у и Ду
бровнику.

Хапшеша су вршена без икаквих писмених налога, према само- 
вол.и или бфесу пофдиних шефова полицфе или мфсних усташа. У 
Сарафву ф  предвьачио у звфрствима против Срба ФранцетиЬ, шеф 
полицфе, а у Мостару злогласни Хочевар, коф  )е некада ранфе био 
поручник Крал>еве Гарде у Београду и ради разних кра^а вофичког 
новца кажшен и отпуштен из вофке. Он ф  успио да се М ачековим л>у- 
дима у Загребу прикаже као политичка жртва и поставлен ф  ф ш  
1941. за ш ефа полицфе у Мостару. Одмах после ПавелиЬевог прогла- 
са исти ф  смфста напустио Мачека и придружио се усташама и лично 
организовао масовно убфанье Срба. Н аф фрниф  сарадник му ф  био у 
убфан.у Булати, срески подначелник у Мостару, коф ф  власторучно 
убфао л>уде и често пута ф ш  полуживе бацао у Неретву са градског 
моста.

Прва убфаша у масама провеле су усташе у ноЬи изм. 31 маф и 1 
)уна 1941. Те ноЬи су усташке трупе послане нарочито у ту сврху из 
Загреба, под водством мфсних усташа и шефова полицфе упали у 
куЬе на)угледнифх Срба у Дубровнику, Требишу, Мостару, Ливну, 
Глини, ГоспиБу, Бавьалуци, Стоцу, МетковиЬу и другим мфстима и 
одвели из сваког мфста просечно по 8-10 на)угледнифх Срба, одвукли 
на кратко одето)ан>е од града и без икаквих процедура поубфали их и 
побацали или у оближн>е рфеке или природне дубоке )аме. Н федан 
л>еш нф е у земл»у закопан!

Природно, Срби нису очекивали да Бе на ова) начин бити уби- 
фни без су)>ен.а и без икакве кривице. Настала )е паника ме^у прео- 
сталим, а то су усташе и хтфли. Данае се позитивно зна, да су на- 
ре!>ен,а за ова убфан.а долазила директно из „Главног усташког ста
на” у Загребу, да су донесена по лично) одлуци ПавелиЬево), а уз на
рочита тражен>а и одобравакьа АртуковиБа, Будака и других 
„доглавника”.

Петра ЗимшьиЬа, бацили су одмах првих дана у затвор, и ако )е имао
75 година и у затворуф  мучшьима и оскудицама и подлегао.
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Ово прво убраш е Срба требало ]е да обезглави српски народ у 
кра]евима, гд^е су Срби били у веЬини или многоброри. У та] први мо- 
менат села р ш  нису била страдала. Нажалост, српски грабани, везани 
за сво]е егзистенцре по градовима, нису одмах схватили сву опасност, 
ко]а им од усташа пррети  и нису поб]егли из градова и села у шуме, 
]ер су се надали, да Не се усташе са тим првим убран>ем задовол,ити.

Ме^утим, 24 дана иза првог погрома, тачно 24 ]уна 1941. почео 
]е прави покол>: приближавао се Видовдан и усташе су ]авно гово- 
риле, да Ье Срби запамтити ова] Видовдан! И сада долази до народ- 
м уклрег злочина усташког: 22. ]уна изда]е ПавелиЬ наре^ен>е у слу- 
жбеним новинама, путем рад ра  и чак путем пропов]еди у црквама да 
Ье свако бити н артрож ре кажгьен, ко ма како насшье учини према 
гра!>анима државе! Али истодобно шал.е свим усташким таборима 
шифроване депеше, да сваки табор према своме нахо1>ен>у проведе 
баш тих дана пред Видовдан убраш е и истрреблзензе Срба. Стога и 
видимо, како су разни кра]еви више страдали од других.

И доиста од 24-28 ]уна убрено ]е у Босни и Херцеговини, Дал- 
м ацри, Лици, Хрватско] и Срему преко 100.000 Срба! Потпуно не- 
виних л>уди! Ова] пут одво1)ен.а нису ни вршена више по ноЬи, него по 
дану. Срби су хватани као дивл>е зв]ери, по улицама, у властитим ста- 
новима, у сворм  уредима, сел>аци по пол>има. Бацани су у теретне ау
томобиле и одво1рни ван градова и тамо масовно убрани. Многи су 
при томе ставл5ени на нарвирепра муче№а...

Тако ]е у Ливну угледни л>екар, управник болнице Др. Душан 
МитровиЬ, к о р  ]е био искрени пррател. Хрвата и радио за хрватски 
елеменат и као чов]ек и као л.екар преко 20 година, одведен из стана 
са женом и 2 реце: пред очима родителе нарре су убрена реца, за- 
тим жена и тек на кра]у льекар.

У Ливну су од тамонньих 2000 Срба убили преко 1900! Остало ]е 
само нешто стараца, старих жена и ситне реце. У-Лэубушком су убили 
апсолутно опште омил.еног општинског л>екара Др. Александра Лу
кача.

У Стоцу су убили све Србе осим 3 старца са преко 8000 сел>ака, 
тако да су сва српска села потпуно истрребл>ена.

У Мостару су убили преко 1200 л.уди, ме1?у н>има и на]угледнре 
личности: 7 свештеника, општ. л>екара Др. Вел>ка 1елачиЬа, на]углед- 
н р е  трговце као браЬу ЧерековиЬе, Л>убу Шаина, 1ову Оборину, То
шу БЬумиЬа и н>егова брата Веллса, професора гим назре, инжин>ере, 
судре и жел>езничке чиновнике.

Остатак Срба спасио се што б]ежан>ем у шуме, што одласком у 
Србру. при чему су уз огроман новац куповане од „Гестапо-а” пропус- 
нице за одлазак у Србру.

Ужасан поколз извршиле су усташе у Банзалуци, гр е  су првих 
дана убили епископа Платона и 5 других свештеника и побацали их у 
Врбас, а затим све угледнре Лзуде, у колико нису успели да поб]егну у 
Србру.
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У БихаБу и околици нфе остала жива ни ]една душа! Пред Ви- 
довдан похапсили су селаке из околине БихаЬа и 9000 луди ]е убфено 
за само 4 дана. Овд)е су извршиоци били олош циганско-муслимански 
а усташе су им плаЬале за сат клала „по 50 динара, кило овчфег меса 
и кило раки]е”!!!

У Глини ]е достигнут врхунац убф ала! Сваке ноБи доводили су 
везане Србе у православну цркву и у само] цркви клали ножевима по 
800-1000 луди. Лэешеви су формално пливали у проливено/ крви, а 
убице су се хвалиле да су газили „српску крв” до колена...

Долина Неретве од Мостара према МетковиЬу сва ]е истрфеб- 
л>ена: у Чаплини ]е остао само ]едан ]едини жив Србин. У селима 
Клепцима и Прибиловицима кра] Чаплине одвели су по 300 на]углед- 
нфих селана, а све на превару, рекавши им да их воде на радове, а кад 
су их одвели из села, онда су их затворили у велике штале и исте запа
лили, тако да су под страховитом мукама помрли.

ОпЬенито су села ипак м але страдала од градова, ]ер су селани 
остали наоружани, док су градови били предали оруж]е. Осим тога 
селак  ]е лакш е могао поб]еБи из села у гору и одавде давати отпор. С 
тога]е цф ела четничка акцфа у Босни и Херцеговини била диктована 
првенствено обраном голог живота. Од села су страдала она, гд|е су 
Муслимани селаци пристали уз усташе и с лим а за]едно ударили на 
српска села. Тако у Автовцу кра] Гацка, затим у источним срезовима 
Босне. Али с тога су страдала и сва околна муслиманска села, на ко]а 
су Срби навалили да се свете, чим су усташе отишле. У самом Сара]е- 
ву ]е било у децембру 1941. преко 40.000 изб]еглица Муслимана из ис- 
точних кра]ева Босне, а у Загребу 30.000 из Бос. К райне.

Уопште, држан>е Муслимана било]е ]адно и кукавички: као увфек 
до сада држали су се са оним, ко]и ]е моментално имао власт у рукама. 
95% придружили су се отворено усташама и суэделовали су на]актив- 
ни]е у убфашу Срба, тако н.пр. у Мостару, где ]е уби]ан>е лично вршио 
позната пропалица ХуремовиБ. Она] мали постотак од 5% юэф се ни- 
су приюьучили, били су часне изнимке, те су чак издали и потписану 
отворену резолуцфу против овог свирепог убщаша невиних луди. 
Ове луде су касни]е усташе затвориле, проганьале и одузимале им слу
жбе /као на пр. шеф срес. суда у Мостару Му]о ПашиЬ, држ. тужилац у 
Мостару Авдо ГавриловиЬ/.

После видовданског покола било ]е релативно мирно око ]едно 
м]есец дана. Пошто су све организаци]е уништене, сва соколска дру- 
штва, февачке дружине и читаонице запалене, а интелигенцфа поби- 
]ена или одведена, остао ]е селачки народ без икаквог водства, ]ер су 
сви учители отпуштени, свештеници или уби]ени или одведени, а 
велики дио српских цркава ]е порушен /велика црква у Бан.а Луци ]е 
до тем ела порушена, као и она у БихаБу/, а све остале су затворене. 
Кньиге парохфских звал а  су уништене, тако да нема више никаквих 
црквено-правних докумената. Д е ц а  се не могу да крсте, нико не може 
да се в]енча, а сви се сахран>у]у без црквених обреда.
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Католичко свештенство од самог почетка почело je интензивно 
радити на прево^ен>у преосталог живл>ау католичку ßjepy, с обеЬагьи- 
ма да he им се на raj начин поклонити живот! И доиста, око 30% прео
сталог прав. ж ивла прешло je у католичанство, али многима ни то ни- 
je помогло, jep су накнадно ипак били убфени.

Наставак погрома и убфаньа био je око 20. jyna. Тада су кона- 
чно одлучили да и остатак мушкараца као и све жене и щецу из срп- 
ских Kpajeea униште. Тада у почела одво^ен>а Срба у концентрационе 
логоре.

Али како су изгледали ти концентрациони логори! То нису била 
нити бараке, него огра^ене отворене н>иве или старе CTaje без крова, 
пода, без леж ала, гэде je народ затворен као стока. MjecTO хране до
бивали су jeflHOM дневно неку врсту тобожн>е чорбе, а у ствари млаке 
воде са 5-6 зрна граха. ВеЬина je умирала на axyraoj срдоболш у року 
од три неэдел>е дана. Р^озлоглаш енф и логор je био OHaj у Засеновцу 
на Сави, у коме je подлегло преко 60.000 л>уди!

За  жене je био HajcTpaniHHjH логор OHaj у Лоборграду. Не да се 
описати у каквом су сталу те жене биле. Без икакве могуЬности пра- 
л а  и чиш Ьела лежале су те jaflHnpe у yжacнoj пршавштини, а све мла- 
3>е су силоване и на^ене су младе yjeBojnHye од 14 година носеЬе.

Hajrpo3Hnje крвопролиЬе доживео je логор на острву Пагу! Ту 
je било на^ено око 4500 Срба, 2500 Jeepeja и око 1500 Хрвата-нацио- 
налиста, комуниста и тобож лих масона. И они су држани на отворе- 
ном и сви до задлега побфени су на нарочито свиреп начин. Када су 
найме усташе дознале да he Паг преузети поново И талфани под cBojy 
управу, то су у задвьи час побиле сав oBaj cejeT у логору, само да их 
И талфани не би могли ослободити!

Страховита крвопролиЬа починена су надале у pHjeaoj Лици. 
Ту су страдали нарочито учители, свештеници и железничари. Зе- 
дног jeflHHor дана одведено je равно из службе 70 жел>езничара право 
на стратиште и убфено, и ако ради тога промет данима шуе могао би
та одвщан. А  лихове породице остале су не само без хранителе, него 
су и саме биле проголене и у логоре бацане.

nojeflHHa MjecTa као CapajeBo и околица дошла су релативно до- 
ста касно на ред. Тек у октобру и новембру 1941. Тада су почеле 
казнене експедищуе у села око Capajeea: Пале, Блажур Ромашуа, Се- 
мизовац, Pajлoвaц, све чисто српска села. Поступали су увфек на иста 
начин: преваром би ухватили селаке или ноЬним нападима помоЬу 
„домобранаца”.

H ajjann отпор против усташа дали су они срезови, гэде су Срби 
били потпуно компактни: Босанска KpajHHa, неточна Босна и Херце- 
говина. Ту су српски селаци организовани у одреде MjecepHMa давали 
отпор и бранили CBoja села и често пута хаметице потукли домобран- 
це. У борбама око Вишеграда пало je  око 47 домобранских официра и 
800 BojHHKa. У борбама око К олица и села Борка пало je  у jeyHOM
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кланцу око 40 усташа са во!>ом на челу. Г недина муслиманска села 
потпуно су уништена у неточно] Босни и Крайни.

Четнички одреди су уништавали жел>езничке пруге, нарочито 
ону Сара]ево-Вишеград и Сара]ево-Брод. На неточно] прузи муесеци- 
ма ни]е било промета.

Пошто се домобранске чете саме нису хт]еле да боре, а усташа 
шуе било доволшо, то су Н ф ем циу ]есен и зиму 1941. дали 2 дивизи]е, 
да покоре Србе у неточно] Босни. Те су дивизи]е ишле путевима и про- 
дирале су у терен само 5-10 км од пута, али сел>аци су се склан>али 
дубл>е у непроходне шуме и после повраЬаша Ни]емаца опет господа- 
рили путевима изм. по]единих м]еста. Тако ]е било читавих подуч]а 
гд]е Нфемци никада нису могли продри]ети и гд]е усташе никада нису 
имале власт у сво]им рукама у прво] години свога режима. Напро
тив,четничке власти имале су сву управу, поште и телефоне у сво]им 
рукама. Без четничке пропуснице нико нфе могао путовати.

У прол.еЬе 1942. поведена ]е поновна акщуа против Срба, наро
чито у Посавини, а на]крвави]е у Брчком гще су поубщали остатак 
Срба, иако су били прешли у кат. в] еру.

1едан од на]крволочни]их убица Срба био ]е свакако изв]есни Су- 
дар из Лике, ко]и ]е сво]евремено био ]едан од организатора личког 
устанка против .Тугославфе. Он се сада светио за сво] таданш пропали 
устанак. Хвалио се ]авно по Невесишу да ]е он на]више Срба од свих 
усташа побио сво]им рукама. Очевидци су причали, да су вид]ели како 
]е исти власторучно трзао малу щ'ецу са ма]чиних груди и разби]ао им 
главе, док на очиглед ма]ки нису погинули. Он ]е предн.ачио у групи 
зликоваца ко]и су женама резали груди, а мушкима вадили очи живи
ма. Хвалили су се, да су пова^ене очи слали Усташком Стану у З а 
греб, као доказ колико су доиста хьуди убили, ]ер од бро]а поби]ених 
овисила ]е награда, унапрфе^еше, отсуство и сл.

Изв]есни Зовко звани „Бан” са Широког Брф ега кра] Мостара 
убио ]е власторучно 90 на]угледни]их Срба гра^ана. Каснфе ]е од ита- 
ли]анских власти ]устифициран, ]ер ]е посли]е доласка итал. во]них 
власти носио оруж]е и ]ер ]е код н>ега на1?ено 8 златних сатова, ко]е ]е 
отео убфеним жртвама. Кад ]е био осушен на смрт, заузимао се за н>е- 
га цео католички клер, на челу са бискупом Фра Ало]зи]ем МишиЬем 
ко]и ]е лично ишао команданту да га моли за помилование овог орди
нарной разбо]ника.

Колико су по неки пут биле бро]не жртве види се из овог дра- 
стичног доказа: пошто нису хт]ели да се подвргава]у труду копаша ра
ка, то ]е опште употребл>авана процедура била, да се л>ешеви баца]у у 
ри]еке. Током ]ула]е бачено у Неретву измену Мостара и МетковиЬа 
око 15.000 л,ешева тако, да су исти формално преплавили ри]еку и 
бродови су морали себи да крче пут измену л>ешева! Ради страхоте 
призора отказали су капетани бродова вожн>е Неретвом! Ови л>е- 
шеви су каенфе бацани морем све до отока Хвара и Корчуле!
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Колико ]е опет било свирепости, како човфчанство нф е запам- 
тило, види се из овог по в]еродостофим св]едоцима пров]ереног дога- 

У  Невесишу су усташе ухватиле ]едну српску породицу, оца, маз
ку и четворо феце. М афу и фецу су затворили и оца одвофли. 7 пуних 
дана су их мучили гла^у и же^у, а онда су мафи и феци донели св]еже 
печеное и воду; фдна чел>ад бацила су се на]ело и пошто су све πojeли, 
рекли су им во^е усташа да су по]ели месо печеног оца...

Како су се при свему овоме држали Хрвати: осим шаке до зуба 
наоружаних усташа, коф  су се одмах на почетку формирали, држало 
се хрватско гражданство особито по градовима врло резервисано. Ни
ти су учествовали у прогонима Срба нити су га напротив осу1>ивали. 
Било их ]е чак знатан брор коф  су се склонили у кра]еве окупиране 
И талфанима, гфе нфе било овог убфан>а. Многи од н>их су пали у 
велику немилост код ПавелиЬа и сами онда били прогаиьани. Уопште 
сви честити и поштени Хрвати осу^ивали су ова ужасна убф аня, али 
су били немоЬни да ма шта предузму]ер су усташе били наоружани, а 
они голоруки.

Селяци Хрвати понашали су се у разним м]естима различите; 
нафивлшф у убфан>у Срба били су селяци из околице Имотског и 
Лэубушког, щ е  су се селяци не само придружили усташама него и на 
сво]у руку убфали и шьачкали. 1едан од таквих самосталних убофца 
био ]е изв]есни Цане Милош, коф  ]е организовао убиства у 1Ьубу- 
шком и поубфао све тамшшье Србе.

Али било ]е кра]ева гфе су селяци Хрвати усташе одмах по до- 
ласку проферали и нису дозволили, да се и ]едном ншховом суфеду 
Србину ма шта догоди. Такав случа] био \е у Купресу и Бф елом  Пол>у.

Врло жалосну улогу одиграло ]е при цело] катастрофи католи
чке свештенство. Не само да нису ни ]едну реч фвног протеста изу- 
стили против овог сасвим некршЬанског клан>а, него су редовито би
ли у првим редовима усташа, а у много случа]ева чак као активни 
судионици са пушком руци. Они су доставляли, кога да се убфе, они 
су предводили масе усташке. У Мостару ]е секретар бискупов, Фра 
Др. Теол. Лео ПетровиЬ организовао и предводио цфелу усташку 
акцфу у селима око ИлиЬа, каснфе ]е мирно посматрао, како су 7 н>е- 
гових колега, православних свешеника из Мостара, одвели на стрфе- 
лиште. Ни за ]едног нфе проговорио ни ]едну реч, и ако ф  са свим био 
добро познат, са неким чак по 30 година! У Сплиту су у ]едном ка- 
толичком феменишту коме су се одгафли млади теолози саставили 
списак свфу сплитских Срба и Хрвата .1угословена, око 1200 лица, и 
та] списак доставили су преко Главног усташког стана италфанским 
властима и тражили издаваше тих лица усташама у ]едину сврху, да им 
у Хрватско] могу одузети животе! Италфанске власти су ова] мон- 
струозни захтфев одбиле.

Ова грозна катастрофа Срба од „братске” руке стала ]е до сада 
према апсолутно тачним подацима, коф  су истодобно прикупл>ени од 
2 одбора, ]едног у Сплиту, а другог таф ог у Београду, ништа ман>е
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него 700.000 душа. Не само г^едина села и м]еста, него читави срезо- 
ви потпуно су „очишЬени” од Срба. Тако су се саме Загребачке нови
не хвалиле на пр. за Вараждински срез, да у н>ему нема ни ]едног Ср- 
бина, ни 1евре]а више!

Кад се узме у обзир, да]е уз т о р ш  око 300.000 Срба морало бje- 
жати у Србфу, онда су усташе у само ]едно] години дана успфели 
убити или упропастити ]едан милион српских живота и егзистенцфа.

Пошто ]е у ПавелиЬево] Хрватско] према усташким подацима 
било 2 милиона Срба, 3 милиона и 200.000 Хрвата и 800.000 Мусли- 
мана, то ]е гьихов сатански план, да поправе сво]у лошу статистику до 
пола веЬ досада успио. Преостали милион Срба сада на реду и пре
ма свим вфестима ко]е стижу у шифрованим писмима прогони Срба 
сада се наставл^у. У црне кошулье униформисани веКи одреди опери- 
шу сада по горским кра]евима Босне и истрфебл>у]у систематски р ш  
преостала села тобоже ради четничке акцфе.

Ако са стране савезника не буде акцфа у виду репресалфа може 
се очекивати, да Ке усташе уништити коначно све Србе на подруч^у 
усташке Хрватске. 1една од ефикасних мера била би претн>а прогона 
североамеричких Хрвата, ако не престане ово бездушно уништаваше 
Срба.

* №]ава упуЬена Министарском сав]ету у Лондону 9. ]ула 1942, бр. 3660, АВИИ, фонд 
Емигрантска влада, к-172, ф. 4/3-2.
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Дошен 110
ДрагишиЬ Бошко 333 
ДрагишиЬ BojKO 270 
ДрагишиЬ Вукашин 333 
ДрагиЬ Милош 311 
ДрагиЬевиЬ Боса 88 

i -ДрагичсвиЬ Светозар 332 
Драгосавл>евиЬ Милан 323 
ДрагутиновиЬ Цв^етко 249 
ДрагутиновиЬ Мирко 249 
ДрагутиновиЬ Ристо 249 
ДракулиЬ Ан1>елко 310, 323 
ДракулиЬ Даринка 214 
ДракулиЬ Душан 311,323 
ДракулиЬ Коста 311, 323 
ДракулиЬ Мато 191 
ДракулиЬ Милован 214 
ДракулиЬ Новица 311, 323 
ДракулиЬ Петар 214 
ДракулиЬ Жарко 327 
Драшко Милан 71,75 
Драшко Никола 71.75 
Дробац Пера 104 
Дробац Симо 322 
Дрл>а 1озо 284 
Дрл>евиЬ Салко 49 
Дрл>евиЬ Славко 48 
Дрл>иЬ BojHH 323 
Дрл>иЬ ХЬубомир 276 
ДугалиЬ XaKnja 59 
ДугошиЬ Рато 137 
flyjMOBHh Фран>о 115 
Ду]мовиЬ Петар 190 
Ду)'мовиЬ 1Ьубо 297 
flyjMyuiHh Анте 112 
Ду)мушиЬ Драгутин 14, 34 
ДукиЬ Мирко 171 
ДукиЬ Митар 322 
ДукиЬ Васил^е 181 
ДуманциЬ 178 
ДуманциЬ1осип184 
ДуманциЬ 1озо 152 
ДундиЬ Мил>а 181 
ДуновиЬ Милутин 331

ДуновиЬ Ристо 331 
Дуран Исмет 119 
ДуриЬ Jobo 268 
Дурман Милан 181 
Дурман Младен 323 
Дувгьак Миле 249 
Дувгьак Ристо 255 
Душан 249 
Д ’ Амицо 235

Ъ а^Ь  53 
Ъакола 323 
ЪаковиЬ Богдан 42 
Ъал 98
Ъал 1аков 320 
ЪамиЬ Лазо 329 
ЪериЬ Душан 277 
ЪериЬ 1ако 296 
ЪермановиЬ АЬим 322 
Ъиков 1Ьубо 71 
Ъого 1ован 80 
ЪокиЬ Милош 270 
ЪокиЬ Ъоко 251 
ЪокиЬ Ъуро 243 
ЪукелиЬ Слободан 320 
ЪукелиЬ Стево 320 
ЪукиЬ Или]а 319 
ЪукиЬ Милан 253 
ЪукиЬ Перо 321 
ЪукиЬ Ъор1>е 319 
Ъулага Ъ уг 124 
Ъурин ДрагиЬ 106 
ЪуриЬ Богдан 248 
ЪуриЬ Данило 248 
ЪуриЬ Душан 311 
ЪуриЬ Глигор 323 
ЪуриЬ Нико 297 
ЪуриЬ Никола 311 
ЪуриЬ Ристо 311 
ЪуриЬ Boja 250 
ЪуриЬ ШЬепо 174,182 
ЪуриЬ Лэубо 250 
ЪуровиЬ Васо 72

ЕкмечиЬ И л^а72
ЕкмечиЬ Милорад XVIII, XXII, 4, 6
Ел ер 320
Елез Симо 242
Епет Jo30 111, 112
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Ерар Ъуро 321 
Ерцег Иван 270 
Ерделфа Милан 296 
ЕриЬ Драго 278 
ЕриЬ Jobo 268 
ЕриЬ Милан 268 
ЕЬимовиЬ Милован 296

Жалица Алекса 248 
Жалица Лазар 246 
Жалица Миле 246 
ЖаниЬ 339

ЖарковиЬ Божо 205, 326 
ЖарковиЬ Михаило 319 
ЖарковиЬ Ристо 78 
ЖдериЬ Бранко 310, 323 
Живко Павле 164 
ЖивковиЬ Марко 297 
ЖивковиЬ Михаило 333 
ЖивковиЬ МиЬо 331 
ЖивофновиЬ Драгол>уб 6 
ЖигиЬ Осто]а 329 
ЖикиЬ 1ово 326 
ЖикиЬ Мирко 329 
ЖилиЬ Бариша 121,122 
ЖивановиЬ Вофн 290 
ЖиЬиЬ Влада 205, 326 
ЖмукиЬ Гавро 242 
Жуга Лазар 217 
Жуга Нико 217 
Жуга Паво 217 
Жуга Стеван 217 
Жуга Васо 217 
ЖугиЬ Не1)о 273 
Журовец Фраььо 244 
Жутац Виде 55 
ЖутиЬ Виде 53 
Жужа Ристо 284

За]мовиЬ Мурат 160 
Зajмoвиh Назиф 160 
ЗариЬ Васо 267 
ЗариЬ Л>убо 267, 270 
ЗазаревиЬ Милош 266 
ЗвиздиЬ Шериф 43 
ЗдравковиЬ Спаа^е 69 
Зец Авдфа 187,201

Зец Бранко 327 
Зец Илфа 327 
Зец Раде 327 
ЗекиЬ Тавро 273 
ЗекиЬ Лазар 294 
ЗекиЬ Милош 273 
ЗекиЬ Павле 290 
Зелен Стево 121 
ЗеликовиЬ А. Самуел 312 
ЗелиновиЬ Илфа 331 
ЗелиЬ Х уЬ а108 
ЗегьковиЬ Mefloje 124 
ЗелжовиЬ Желжо 125 
ЗечевиЬ Василфе 254 
Згон>анин Jobo 278 
ЗфалиЬ 327 
ЗимошиЬ Петар 342 
ЗличариЬ Анте 57 
Зовко 346 
Зовко 1озо 53 
Зовко Марко 65 
Зовко Славко 57 
ЗоковиЬ Никола 55 
ЗорановиЬ Милан 296 
Зорбас Миле 323 
ЗориЬ 328 
ЗориЬ Алекса 322 
ЗориЬ Раде 322 
ЗориЬ Саво 322 
ЗориЬ Спасо 322 
ЗориЬ Владо 285 
ЗориЬ Eoplje 322 
ЗрниЬ Стево 328 
ЗубчевиЬ Мехо 49 
ЗухриЬ Хасан 295 
Зулфага 323 
Зуровац Душан 71 
Зуровац Илфа 71 
Зуровац Милан 71 
Зуровац Перо 71 
Зуровац Ристо 71, 248 
Зуровац Славко 71 
Зуровац Cnacoje 71,73 
Зуровац Светко 71 
Зуровац Велжо 71 
ЗуручиЬ Драга 333 
ЗуручиЬ Тошо 333 
ЗучевиЬ Мехо 48

ЖаниЬ Милован 152, 155, 156, 184, 315, 
338
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H6epajTep Зигфрид (Uiberreither Sieg ЛакшиЬ Л>убо 261,289, 318
fried) 177,178,179 ЛакЬин Ъура 148

ИбишбеговиЬ Хафиз Мустафа 160 ЛаниЬ Мирко 325
ИбрахимпашиЬ Мурат 320 ЛаниЬ Трифко 325
ИбрашимовиЬ Хусейн 288 ЛаниЬ Васо 325
Иваниш Томо 108 ЛаниЬ Л>убо 325
ИванишевиЬ Лован 59 ЛанковиЬ Бранко 331
ИванишевиЬ Панта 325 ЛанковиЬ Драги 258
ИванковиЬ Никола 60, 61 ЛанковиЬ Душан 331
ИвановиЬ 48, 319 ЛанковиЬ Л>убомир 258
ИвановиЬ Лука 273, 297 ЛанковиЬ Мила 258
ИвановиЬ Марко 273 ЛанковиЬ Мир]ана 258
ИвановиЬ Не1)0 280 ЛанковиЬ Cτojaнκa 258
ИвановиЬ Перо 267 ЛанковиЬ Живко 331
ИвановиЬ Симо 267 Лашанин 204, 324
ИвановиЬ Стеван 319 Лан>етовиЬ Лаза 319
ИвезиЬ Душан 333 Лагъуш Димшо 296
ИвезиЬ Илфа 333 ЛагьушевиЬ 342
ИвезиЬ Jobo 333 Ларак Рафо 91
ИвезиЬ Перо 333 Ларк 73
ИвезиЬ PajKo 333 ЛахибеговиЬ Хасо 160
ИвезиЬ Симо 333 ЛашарагиЬ Лусуфбег 186
ИвезиЬ Славко 333 Леве1)евиЬ Александар 258
Ивел>а Васо 325 Леве1)евиЬ Милош 258
ИвиЬ Нико 122 Леве1>евиЬ Наталфа 258
HeojeBHh Ахмет 276 Леве1>евиЬ Синиша 258
ИгшатиЬ Ъор1>е 205,326 ЛевриЬ Симо 249
ИлишевиЬ Сима 319 ЛевтиЬ Косто 264
ИлиЬ Сава 322 ЛевтиЬ Миливо]е 280
ИмамовиЬ Нурфа 276 Легор Стипан 181
ИхтиЬ Ахмет 182 ЛекиЬ Не1)0 294 

ЛелавиЬ Анто 64
ЛагдовиЬ Мобдар 327 ЛелавиЬ Боно 63
Jarep Стипан 170 ЛелачиЬ Велжо 343
ЛагиЬ Рудолф 49 ЛеличиЬ Марко 73
ЛазиковиЬ Ристо 331 ЛеличиЬ Ратко 317
ЛазиЬ Момчило 268 ЛелиЬ Звонко 98
Ja j3aH H H  Бозар 205 ЛендрашиЬ 287
JajnaHHH Божо 319 ЛенгиЬ Ф ерда190
JajnaHHHOM Лазо 319 ЛерковиЬ Бранко 60
Лаковл,евиЬ Стеван 10, 31 ЛерковиЬ Душан 273
Лаковл>евиЬ Александар 191 ЛерковиЬ Иван 60
Лаковл>евиЬ Степан 167, 301 ЛерковиЬ Звонко 60
Лаковл>евиЬ O ro ja H  134 ЛефтановиЬ Душан 342
ЗакуповиЬ Адем 222 ЛефтиЬ Милутин 294
ЗакуповиЬ Раш 296 ЛефтиЬ Момчило 249
ЛакшиЬ АЬим 45,46 ЛоаковиЬ Лово 331
ЛакшиЬ Драго 289, 323 ЛовановиЬ Душан 321
JaKuinh Душан 46 ЛовановиЬ Лакша 266

http://www.balkaninstitut.com



1овановиЬ Jcma 322 
JoeaHOBHh Jobo 321 
.ГовановиЬ Милан 278 
.ГовановиЬ Миле 251 
.ГовановиЬ МлаГ>ен 255 
.ГовановиЬ Слободан 10, 31 
.ГовановиЬ Cnacoje 255 
.ГовановиЬ Тихо 111 
.ГовановиЬ BojKO 293 
•ГовановиЬ Ч. Панто 280 
.ГовановиЬ Чедо 266 
.ГовановиЬ Лзупче 321 
.ГоветиЬ 327 
.ГовичиЬ Душан 323 
.ГовичиЬ Владимир 296 
1овичиЬ ЪорГ>е 321 
1овиЬ Душан 311 
.ГововиЬ Ипи)а 319 
.ГозиЬ Ъуро 205,326 
Jojnh Никола 320 
.ГокиЬ Данко 310,323 
JoKnb Jobo 311 
1окиЬ Марко 249 
1окиЬ Миле 249 
1оксимовиЬ Чедо 280 
Jo л до Исмет 279 
1оциЬ Jobo 251 
Joiuwio Или]а 268 
1укановиЬ 124 
1укиЬ Перо 68, 90 
Jynah Асиф 163 
JypaH Jocnn 324 
Jype КнежевиЬ 50 
1уришиЬ 117,124 
1уришиЬ Анте 116 
1уришиЬ Ивица 115,116 
1уришиЬ Никола 115 
1урошевиЬ Стано]е 311 
1урчевиЬ Jocko 121

Кабил>о A . Eanjac 312 
Каблар Саво 325 
КадфевиЬ Миле 325 
КадиЬ 14, 34 
КадиЬ Хусейн 323 
КадиЬ Рагиб 323 
КадиЬ Сул>а 323 
КадиЬ Ш ефк^а 323

мш«||1МММ11М|

КазимировиЬ Васа 13 
KajHh 118 
Kajnb Владо 124 
Калаба Богдан 320 
KaaajuHh 60 
KanajuHh Миле 251 
Калас LJejeTo 248 
Калас ЪорЬе 248 
Калембер Милош 321 
КалиниЬ Перо 243 
Камбер Драгутин 14, 34, 173 
КапетановиЬ Ахмет 68,76, 90 
КапетановиЬ Енвер 93, 95, 96, 98, 100, 

101,105,319
КапетановиЬ Ферхатбег 163 
Капетина Cnacoje 248 
Капиц^а Перица 327 
Капор Душан 243 
Карабег Ибрахим 244 
КараЬор1>евиЬ Александар крал> 8, 29, 

172
КараГ)орГ)евиЬ Петар 4,25, 210
Кара]ичиЬ Авдо 276
КарановиЬ Никола 321
КарановиЬ OrojaH 322
КариЬ Хилмо 163
Касим Трто 116
КатиЬ Никола 78
Катурцфа Степан 244
КатушиЬ JaKOB 323
Качавенда Душан 322
Качавенда И л^а  322
Каше 3. (Kasche Siegfried) 177, 178,179
КашиковиЬ 222
Кватерник Еуген XVII, XXI, 2, 24, 245, 

308
Кватерник Озрен 312 
Кватерник Славко 14, 34, 98, 100, 130, 

147, 148, 149,150,151, 177, 178, 184, 
185

Кватерник ТЬубомир 93 
Келава Марко 124 
КеровиЬ Благсуе 265,279 
КезуновиЬ Душан 242 
Кечек Франьо 267
Кин фон Ернест (Kühn von Ernest) 177 
Кисел Цорц (Kissel Georg) 177 
КисиЬ Никола 50 
Кла]иЬ 341
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КлариЬ Анте 19, 38 
КлариЬ Ъоко 242 
Клашн>ак Буда 326 
Клипа Душан 318 
КнежевиЬ 110, 324 
КнежевиЬ 1ово 269 
КнежевиЬ Раде 250 
КнежевиЬ Ъуро 322 
Кобаш М ур  276 
Ковац Лово 55 
Ковач Г о] ко 267 
КовачевиЬ 318 
КовачевиЬ Алекса 290 
КовачевиЬ Богдан 253 
КовачевиЬ До]чин 321 
КовачевиЬ Душан 329, 333 
КовачевиЬ Тавро 327,334 
КовачевиЬ Гашо 174,182, 240 
КовачевиЬ Перо 248, 326 
КовачевиЬ Радован 311 
КовачевиЬ Ристо 283, 325 
КовачевиЬ Ружа 47 
КовачевиЬ С п а ^ е  284 
КовачевиЬ Ворн 321 
КовачевиЬ Звонко 148 
Ковачина Марко 325 
Koвjaнoвиh Стево 327 
КозариЬ Салко 121 
КозичиЬ Лусуф 160 
КозомариЬ Лово 206,319 
КозомариЬ Зорка 336 
КозомариЬ Жарко 206, 319, 336 
К орЬ  325 
К орЬ  МиЬо 297 
К орЬ  ЛЬубо 325 
Кокоруш Владо 321 
КолаковиЬ Саво 313 
Колар Мирко 64 
Комад Арсен 80 
Комад Душан 325 
Комадина Богдан 319 
КомненовиЬ Миле 187 
КомненовиЬ Веяжо 325 
КонзуловиЬ Видак 255 
КшьхоциЬ ШаЬир 244 
Копривица Лока137 
Копривица Максим 137 
Кора Ъуро 319 
Корда Никола 75, 76

КордиЬ 57
Коренички Звонко 113 
КоросиЬ Атанасре 258 
КоросиЬ Марта 258 
КоросиЬ Bjepa 258 
КоросиЬ Bojo 258 
Коруга Ъуро 97 
КосановиЬ Богдан 269 
КосановиЬ Душан 248 
КосановиЬ Ланко 248 
КосановиЬ Милутин 171,181 
КосариЬ Ocroja 327 
Kocjep Иван 323 
Косман Mnxajno 321 
КосовиЬ Раде 187 
КостиЬ И лра  283 
КохниЬ А л р а  253 
КошутиЬ Глигор 187 
Крагул> Лово 333 
KpajHLUHHK Марко 253 
KpajHep (Kreiner) 177 
Кратовац Халил 160 
Краус Александар 312 
Кравл>ача Раде 249 
Крал, Душан 149
Кршгьави Исидор XVII, XVIII, XXI
Крбавац Кузмо 71
Крвавац Божа 74
Крецо 322
Крецо Лово 206, 320
Крен Владо 148
КрестиЬ Василфе XVI, XX, 3,12 
КривиЬ Васо 283 
Кризман Богдан 147 
Крнета Лазар 205, 329 
Крнета Сто]'ан 205, 319 
Крпа Енвер 244 
Крпо Мухамед 60 
КрсмановиЬ Младен 290 
КрстановиЬ Жарко 4 
КрстиЬ Лово 284 
КрстиЬ Марко 283 
КрстиЬ Миленко 283 
КрстиЬ Недел>ко 283 
КрстиЬ Урош 283, 284 
КрстиЬ Влатко 64 
КрталиЬ Крешимир 57,59 
КруниЬ Глигор 327 
КруниЬ Лован 327
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КруниЬ Матфа 296 
Крул. Jby6o 325 
Крчо Радован 273 
КргьиЬ Joco 328 
Крн»иЬ Л>убо 291 
КрцовиЬ Назиф 159 
Крл>анчиЬ 107 
Кубура Миле 331 
Кувач Чедо 247 
Кузман Ристо 71 
КузмановиЬ Васо 332 
КуиЬ Цветко 325 
Kyjymmh Боголуб 206 
Кукараш Обрен 192 
КукиЬ Арсо 243 
КукиЬ Милован 243 
КукуриЬ Илфа 175,182, 240 
КукуриЬ Лазар 202, 240 
Кулаш Лука 325 
КуленовиЬ БеЬирбег158 
КуленовиЬ Осман 151 
КуленовиЬ 1Дафер 10, 14, 30, 34 
КулиЬ Илфа 283 
КулунциЬ Иван 328 
КулузовиЬ Младен 319 
Кул>анин Никола 283 
Кул>иЬ Ристо 325 
КуниЬ Станко 205,319 
КурешевиЬ Тавро 287 
КуртагиЬ Салко 323 
Кусмук Ъор1>е 253 
Кухарским Ъуро 109 
КуцаловиЬ JoeaH 296 
КуЬанин Мехо 275 
Куштро Бранко 115,116,117

ЛазаревиЬ Блашко 269 
ЛазаревиЬ Спасо 270 
ЛазиЬ Бошко 332 
ЛазиЬ Бранко 270,333 
ЛазиЬ 1оцо 297 
ЛазиЬ Hefjo 255 
ЛазиЬ Пантелфа 332 
ЛазиЬ Сава 212 
ЛазиЬ Симо 285 
ЛазиЬ Свиле 333 
ЛазиЬ Тико 285 
ЛазовиЬ Тодор 281 
ЛажетиЬ АЬим 282

Лакса Владимир 58, 81, 170, 221, 227, 
235

ЛалиЬ Ангела 119 
ЛалушиЬ Jobo 283,284 
ЛамбиЬ Ангелина 62 
ЛамбиЬ Ристо 61 
ЛамбиЬ Васо 62 
ЛапондиЬ Димитрфе 270 
ЛаретиЬ Владо 282 
Ласло М, Игн«ат 312 
Латинац Никола 328 
ЛатиновиЬ Милан 278 
ЛаушиЬ Душан 283 
ЛаушиЬ Стево 283 
Леви И. XajHM 312 
Леви J. Исак 312 
Леви J. Majep 312 
Леви 1озеф 270 
Леви Л. Мамо 312 
Леви М. Алберт 312 
Леви М. 1озеф 312 
Леви М. Леон 312 
Леви С. Мориц 312 
Леви Т. Исак 312 
Лека Максо 269 
ЛекиЬ С. 281 
ЛековиЬ Бошко 250 
Лелек Богданка 276 
Лерота Таде 121 
ЛечиЬ Радован 174,182,240 
Лихтенштаф И. Лозеф 312 
ЛовриЬ Лука 272 
ЛожетиЬ Данило 281 
Ло]аница Tojko 283 
Ло]аница Ъор1>о 283 
Ло]евиЬ 1ован 321 
Ло]евиЬ Новак 281 
Ло]евиЬ Трифко 321 
ЛофвиЬ 1ован 187 
Ло]овиЬ Трифко 187 
Лофар Душан 73 
Лофур Вукан 74 
Лофур Марко 75 
Лофур Станко 75 
ЛокмиЬ БеЬир 137 
ЛонгиновиЬ 1оцо 321 
Лончар Марко 328 
ЛорковиЬ 178 
ЛорковиЬ Б лаж 111
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ЛорковиЬ Младен 177 
Лохенгрин Гирауд 196 
Лубурди Славко 60 
ЛуетиЬ Анте 235 
Лузано Александар 50 
Лу]ановиЬ JeBTo 321 
ЛуфЬ Недо 287 
Лукац 323 
Лукац Милан 327 
Лукач Александар 325, 343 
Лукач Душан 1,12 
Лукач Ф рдор 21,40, 57,341 
Лулецфа Симо 254 
ЛулиЬ Иван 205 
Лустиг Фране 205 
Лустиг Фраььо 326 
ЛуциЬ-Рагуз Нико 78 
ЛучиЬ Милош 253 
ЛучиЬ Петар 253

Л»ол>иЬ Ристо 325 
Л>убишиЬ Коста 329 
Л>убишиЬ Милорад 329 
Л>убовиЬ Марко 332 
Л>убовиЬ Саф. 240 
JbyjHh Bojo 137 
ЛэучиЬ Глигор 320

МагарашевиЬ Jobo 278 
МаглфиЬ Се]фудин 163 
МадуниЬ Пилип 122 
Matjap Jobo 202 
Мазалица Милан 321 
МазгфевиЬ Драго 261 
MajeTnh Богдан 194 
MajKHh Драго 321 
MajKHh OcToja 329 
MajKHh "boptje 321 
MajcTopoBHh 129 
MajcTopoBHh Милан 322 
MajcTopoBHh Петар 317 
МакфевиЬ Милош 248 
Маковец 332 
МаксимовиЬ Бранко 319 
МаксимовиЬ Максим 274 
МаксимовиЬ Тома 18, 37 
МаксимовиЬ ЧедоЗН 
МалешевиЬ Перо 267 
Малкоч Myjo 107

МалтариЬ Драго 256 
МамиковиЬ Богдан 268 
МамузиЬ Предраг 326 
МанастирлиЬ 318 
МандиЬ Тавро 248 
МандиЬ Михаило 206, 319 
МандиЬ Милош 317 
МандиЬ Сава 331 
МандиЬ Вел>ко 206, 319 
Мандрапа Душан 77 
Мандрапа Коста 90 
Мандрапа Урош 73 
МаниЬ Махмут 323 
Манога Бранко 248 
Мано]ловиЬ 321 
МансцловиЬ Александар 206 
Марек В ладо 109 
МариЬ 1ово 77 
МариЬ Мирко 248 
МариЬ Перо 256 
МариЬ Стево 283 
МариЬ Стсуан 79 
Mapjaн Брновац 43 
Mapjaнaц Сима 318 
Mapjaнoвиh Миле 333 
Mapjaнчиh Симо 206 
Маркаило Марко 181 
МарковиЬ Андрфа 287 
МарковиЬ Иван 149 
МарковиЬ Лованка 125 
МарковиЬ1ово 278 
МарковиЬ Миленко 329 
МарковиЬ МиЬо 293 
МарковиЬ Нико 278 
МарковиЬ Слободан 311 
МаровиЬ Бошко 311 
МарушиЬ Драго 57 
Маршалек Чедо 266 
Марчета 1ово 191 
Масал Александар 269 
МаскировиЬ Драго 318 
МаслаЬ Мартин 65 
МасниЬ ^ к о  287 
МастиловиЬ 187 
МастиловиЬ Богдан 187 
МастиловиЬ Лазар 320 
МастиловиЬ Новак 44 
Матавул, 206 
Матавул» Душан 319
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Мат^иЬ Борислав 206 
МатфаковиЬ 334 
Мат^евиЬ 323 
Мати]евиЬ Антун 256 
Мати]евиЬ Миро 97,108,109 
Мати^евиЬ П ар  327 
МатиЬ Александар 206 
МатиЬ Никола 89 
МатиЬ Васо 272 
МатковиЬ Светко 71 
Маунога Владо 256 
Махмут Шан>ета 124 
Мацан 332
Мачек 8, 9,10,11, 29, 31, 64,150, 342
Мачек Влатко 2, 24
Мацар Божидар 6
Мацар 1ован 240
МацановиЬ 1ово 249
МашиЬ Ахмед 163
МашиЬ Марко 281
Медан Богдан 85
Медан 1ово 73
МединиЬ Славко 313
МедиЬ И л^ а  329
МедиЬ Коста 329
МедиЬ Лука 329
МедиЬ Мика 329
МедиЬ МиЬо 329
Ме}ена Спаа^е 80
МензилциЬ Захид 113
Мергер Никола 328
Мершан Никола 88
МетрлиЬ Раро 248
МешиЬ Адемага 14,34,133,142
МициЬ Обрен 72
МихаиловиЬ Божо 267
МихаровиЬ 1ово 252
МихаровиЬ Ристо 278
Mиxajлoвиh Заско 249
МихаЬ Ристо 269
МихалевиЬ 195
МихалевиЬ Марко 117
МихиЬ Десимир 71
Миховил Секо 65
Ми]атовиЬ 126
Ми]атовиЬ Десанка 258
Ми]атовиЬ Драгутин 124
М^атовиЬ Милан 333
МщатовиЬ Младен 283

МиртовиЬ Cnacoje 270 
Ми]атовиЬ Стеван 329 
Ми]атовиЬ Велко 258 
М^атовиЬ Здравко 258 
М ирЬ Jocnn 331 
МикиЬ Ъор^е 6 
МилаковиЬ Весо 282 
МилановиЬ Jobo 322 
МилановиЬ М ир 268 
МилановиЬ Станко 322 
МилановиЬ Урош 268 
Милас Ивица 89 
МилетиЬ Антун 312 
МилетиЬ Лазо 296 
МилетиЬ Раде 325 
МилетиЬ Радован 296 
МилетиЬ Славко 269 
МиликовиЬ Jobo 332 
МилинковиЬ Никола 267 
МилинковиЬ Васо 267 
МиличевиЬ Лазо 333 
МиличевиЬ Вукан 273 
МиличиЬ Стево 277 
МиличковиЬ Лазар 332 
МиличковиЬ Веселии 332 
МилиЬ Божна 258 
МилиЬ JaKO 296 
МилиЬ Лазар 246 
МилиЬ Чедо 210 
МиловановиЬ Милан 273 
МиловиЬ Васо 296 
Милош Цане 347 
МилошевиЬ Лука 222 
МилошевиЬ OrojaH 284 
МилошевиЬ Тодор 187,321 
МилошевиЬ Велко 282 
МилутиновиЬ Младен 325 
МилановиЬ Бранко 333 
МилановиЬ Joko 240 
МилевиЬ Михо 325 
МилевиЬ Трифко 333 
МилковиЬ Стево 202, 240 
МилковиЬ Вид 332 
М илуш  И лра  205, 329 
МиниЬ Михаило 318 
MnpjaHHb Бошко 62 
Мисета Владо 311 
МитиЬ Божо 205 
МитриЬ Божо 329
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МитровиЬ Богдан 246 
МитровиЬ Душан 343 
МитровиЬ Jobo 71,332 
МитровиЬ Крсто 293 
МитровиЬ Мирко 273 
МитровиЬ Митар 278 
МитровиЬ Тодор 141 
МитровиЬ Весна 119 
МитровиЬ ЗЬубомир 280 
МиЬиЬ JeBTO 272 
МиЬиЬ Jobo 310, 323 
МиЬиЬ Милан 311 
МиЬиЬ Милорад 311 
МиЬиЬ Момчило 310 
МиЬиЬ PajKo 311 
МиЬиЬ Слободан 285 
МиЬиЬ Томо 290 
МиЬиЬ Васо 243 
МичиЬ 1ован 286 
МишиЬ Aaoj3Hje 346 
МишковиЬ Бут 321 
Мишура JeBTO 251 
МладеновиЬ Душан 331 
МладеновиЬ Неделжо 333 
МладеновиЬ Ъор1>е 331 
MojoBHh Радован 267 
МокриЬ Лазо 286 
Мол>евиЬ Стеван 10. 31 
Монтани ВеЬеслав 19, 38 
MoHTHjac X. Исак 312 
MoHTHjac X. Леон 312 
Монтщас X. Рафаел 312 
Монтфас И. 1озеф 312 
МорнариЬ Невенка122 
МорнариЬ Шпиро 122 
Мостарац Ника 126 
MpKaja Jobo 283 
MpKaja BojHO 283 
Мркобрад Васо 323 
МудиЬ Jouo 328 
МудиЬ Ъуро 328 
МудриновиЬ Jobo 322 
МудриновиЬ Стево 322 
МужевиЬ Милан 61 
Му)агиЬ БеЬир 160 
MyjaHOBHh Адем 285 
Myjnb Мехмед MyjaH 276 
МумовиЬ Миле 280 
Мургус Ариф 188

МургиЬ 1усуф 114 
МусиЬ Амир 160 
МусиЬ Ибро 160 
МусиЬ Сеид 160 
МустагиЬ Иван 78 
МуциЬ Хусо 311 
МуциЬ Никола 328 
МуциЬ Ъор1?е 328 
МуфтиЬ Рагиб 60 
МучибабиЬ Душан 325 
Мушета Мехо 108 
МуштровиЬ Займ 48. 49

HaxMHjac Д. 1озеф 312 
HaxMHjac J. Самуел 312 
HaxMHjac С. 1озеф 312 
Haj6ax Б. Хуго 312 
НегулиЬ Душан 240 
НеделжовиЬ Душан 180 
НедимовиЬ Веселии 332 
НедиЬ Милан 179 
Недовед Владислав 148 
Не^елски 142 
Heljo Милан 182 
НенадиЬ Cnacoje 187 
НенадовиЬ Cnacoje 321 
НериЬ Милка 276 
НериЬ Никола 275 
НериЬ Сава 276 
Несвенулица Божо 322 
НешиЬ Милинко 255 
НешковиЬ Коста 313 
НешковиЬ Тихомир 285 
НикиЬ JepKO 265 
НикиЬ Мирон 221,222 
НикиЬ Ника 126 
НикиЬ Тодор 117 
Никола] 335 
Никола]евиЬ Ду)'ко 243 
НиколиЬ 47 
НиколиЬ Божо 57 
НиколиЬ Фран>о 149 
НиколиЬ Или]а 266 
НиколиЬ1ован 311 
НиколиЬ Марко 285 
НиколиЬ Неделжо 297 
НиколиЬ Петар 295 
НиколиЬ Ратко 256 
НиколиЬ Boja 284
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НиколиЬ Живан 297 
Ников Владо 46 
НиниЬ JoBaH 242 
Новак Виктор 19 
НоваковиЬ 322 
НоваковиЬ Душан 331 
НоваковиЬ Tpyjo 333 
НоваковиЬ PajKo 205,326 
НоваковиЬ Стево 107 
НоваковиЬ Светислав 332 
НоваковиЬ Ъуро 327 
НоговиЬ Али]'а 160 
НоговиЬ Myjo 160 
НогулиЬ Душан 174, 182 
Hojxay3eH Франц (Neuhausen Franz) 178, 

179
НосовиЬ Обрен 46 
НугьиЬ Тошо 325

ИЬежиЬ Стево 319 
НэумиЬ Тоша 344

ОбавиЬ Лаза 324 
Оборина Jobo 325, 344 
ОбрадовиЬ IIajo317 
ОбрадовиЬ Перо 329 
ОбрадовиЬ Станко 65 
ОбрадовиЬ Л>уба 322 
ОбриЬ Марко 272 
ОвЬина Ахмет 222 
ОвЬина Али)а 222 
Одак JaKOB 123 
ОдиЬ Зденко 163,164 
ОетриЬ Данило 284 
Озимица Степан 171 
OjeKOBHh Лазо 187 
ОмановиЬ Але 98,100 
ОмеровиЬ Hypnja 276 
Омориз Даутбег 186 
ОпачиЬ Богдан 317 
Орешчанин Jojo 323 
Орел, Душан 214 
ОрлиЬ Cnacoje 326 
ОрозовиЬ Петар 248 
ОршаниЬ Марко 14, 34 
ОсмиЬ 227 
ОсталиЬ Никола 333 
OcTojnb Драго 264 
OcTojHh JoBaH 311

OcTojHh Крижан 57 
OcTojnh Лазар 290 
OcrojHh Марко 311 
OcTojHh Mиxajлo 290 
OcTojtth Миле 76 
OcTojHh Heljo 255 
OcTojub Сретен 273 
OcTojnb Страхигьа 264 
OcTojHb 3apnja 311 
OcTojHh Чедо 311

ПавелиЬ Анте 2,12,14,19,147,148,150, 
151, 152, 155, 156, 157, 184, 196. 341, 
342,343,348 

ПавиковиЬ Cnacoje 319 
ПавичиЬ 106 
ПавичиЬ Или]а 106 
ПавичиЬ Степан 235 
ПавиЬ JocHn 297 
ПавиЬ Милан 328 
ПавлиновиЬ Миховил 2, 24 
ПавлиЬ Анте 24,32, 34, 38 
ПавлиЬ Jo3e 205 
ПавловиЬ Jo3o 326 
ПавловиЬ Марко 297 
ПавловиЬ МиЬо 297 
ПавловиЬ Павле 297 
ПавловиЬ Перо 313 
ПавловиЬ Сека 313 
ПавловиЬ Baajxo 297 
Пажин Алекса 90 
najnb 336 
Паклар Стево 278 
Паламента Видо 65 
Палангета Саво 296 
ПаликуЬа Тавро 325 
ПаликуЬа BaajKo 174,182,240 
ПаликуЬа Лэубо 325 
ПандуровиЬ Или]а 284 
ПандуровиЬ Новица 253 
ПаниЬ Душан 331 
ПаниЬ OraHoje 269 
ПаниЬ Ъор^е 331 
ПантиЬ Глигор 294 
ПагьевиЬ JaHKO 96 
ПагьковиЬ Милка 214 
ПанжовиЬ Сока 214 
ПапиЬ Драго 313 
ПапиЬ Радован 201
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Папо А. Сумбул 312 
Папо С. 1озеф 312 
ПариЬ Обрен 273 
Парис Едмунд XVIII 
Пауч Дана 329 
Пацак 197 
ПашалиЬ Смайл 191 
ПашиЬ Myjo 344 
ПашиЬ Мурат-бег 14,16, 34, 35 
ПашиЬ Никола 8,29 
Пецел> Tojko 71 
Пецке (Paetzke) 206 
Пе]ановиЬ Ъ. 13 ^
nejaHOBHh Ъор^е 10 4 
nejHHOBHh 317 
Пе^иЬ Милан 323 
Пе^новиЬ Ъуро 214 
ПекушиЬ СуЬрфа 41 
Пердув Пера 318 
Перендфа Богдан 248 
Перера Исидор 270 
Перин Аца 325 
ПеришиЬ Душан 76 
ПеришиЬ Jobo 75 
ПеришиЬ Свето 268 
ПеришиЬ Ъуро 77 
ПеричевиЬ Перо 323 
ПериЬ СреЬко 118 
ПерковиЬ Августин 115 
ПерковиЬ Бикан 118 
ПерковиЬ 1озо 123 
ПерковиЬ Милан 285 
ПерковиЬ b o jo  285 
Перван Ъуро 91 
Петар ШимиЬ-Пери 98 
ПетковиЬ 198 
ПетковиЬ Александар 281 
ПетковиЬ Милан 281 
ПетковиЬ Петар 14,33, 53 
ПетковиЬ Расто 281 
ПетковиЬ Симо 265,279 
ПетковиЬ Вукашин 325 
ПетрановиЬ Бранко 9 
ПетричевиЬ Миле 243 
ПетричевиЬ Стево 243 
ПетриЬ Иван 152 
ПетриЬ Иво 184 
ПетровиЬ Антонце 133 
ПетровиЬ Данило 253

ПетровиЬ Димитров 319 
ПетровиЬ Или]а 253,285 
ПетровиЬ Лео 347 
ПетровиЬ М икадо 285 
ПетровиЬ Милан 285 
ПетровиЬ Милош 266, 318 
ПетровиЬ Никодин 311 
ПетровиЬ Никола 254 
ПетровиЬ Перо 297 
ПетровиЬ Рел>а 248 
ПетровиЬ Тоша 270 
ПетровиЬ Васа 285 
ПетровиЬ Четен 181 
ПетровиЬ Ъуро 255 
Пешко Ъор1>е 325 
Пижула Милорад 202 
Пижула Божо 202, 240 
Пижула Милован 240 
Пилар Иво XVII, XVIII, XXI, XXII 
ПилиндавиЬ Пеко 280 
Пинто Машо 278 
ПирагиЬ X. Хасан 163 
ПиштовиЬ Стево 319 
ПишчевиЬ Миленко 206 
Платон епископ 316,318 
ПланиЬ Бошко 318 
ПлаушиЬ 1осиф 246 
ПлаушиЬ Велжо 247 
ПлаушиЬ Воислав 246 
ПлемиЬ Вид 329 
Полгар Р. Фран.0 312 
Половина Ристо 322 
Полуган Франю 195 
ПопадиЬ 222 
ПопиЬ Душан 249 
ПопиЬ Секула 249 
ПоповиЬ - ТадиЬ Лован 206 
ПоповиЬ 327,333 
ПоповиЬ Ан^елко 55 
ПоповиЬ Б. Никола 6 
ПоповиЬ Богдан 187 
ПоповиЬ Божо 206,319 
ПоповиЬ Бранко 288 
ПоповиЬ Драго 250 
ПоповиЬ Лука 328 
ПоповиЬ Михаило 333 
ПоповиЬ Миленко 270 
ПоповиЬ Милева 288 
ПоповиЬ МиЬо 321
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ПоповиЬ Не1>ел>ко 281 
ПоповиЬ Стево 291 
ПоповиЬ Тихомир 264 
ПоповиЬ Велжо 264 
ПоповиЬ Владо 174,182,240 
ПоповчевиЬ Васо 240 
ПошиЬ Стеван 328 
Полюкан 1акоб 312 
Полюкан Р. Исак 312 
Пран>иЬ Мариан 122 
Прдан Мирко 284 
Предо]евиЬ Душан 321 
Прека Ъор1)е 41 
Пресечки 1осип 38 
ПревишиЬ 80 
Принцип Таврило 3,25 
ПродановиЬ Ристо 319 
ПродановиЬ Спиро 325 
Продилало Душан 249 
Продилало 1ово 249 
Продилало МиЬа 249 
Прохаска Антон 234 
ПророковиЬ Алекса 272 
Просенц Радован 206 
ПротиЬ 327, 334 
ПрпиЬ Иван 81,236 
Прскало Мато 279 
Прша Давид 95,96 
Пршут Давид 320 
Птачник Зденко 171 
Пувача Дане 205 
Пудар Ъор1>е 71 
Пук Мирко 151, 158, 166, 184, 

338
ПуркиЬ Пера 124 
Пушара Васо 246 
ПушкариЬ 216 
Пушон»а 1ефто 181

Рагуз Иван 78 
Рагуз Марко 78,80 
Рагуз Станко 65, 85 
РадаковиЬ Лазо 310,323 
РадаковиЬ Милош 326 
РадаковиЬ Раде 326 
Радан Бошко 263 
Радан Радован 248 
РадаслиЬ 124 
РадетиЬ Милован 329

« а ш И И ·

РадетиЬ Перо 329 
РадетиЬ Страхи н>а 319 
РадиЬ 342 
РадиЬ Цв]етко 293 
РадиЬ Душан 280 
РадиЬ Гавро 290 
РадиЬ Илфа 256 
РадиЬ Матфа 163,164 
РадиЬ Мико 285 
РадиЬ Момчило 248 
РадиЬ Никола 256 
РадиЬ Огн>ен 318 
РадиЬ Павле 163 
РадиЬ Само] ко 248 
РадиЬ Симо 255 
РадиЬ Степан 2, 8, 24,29 
РадиЬ Светко 285 
РадиЬ Живко 163 
РадиЬ Ъор1)е 248,255 
РадмановиЬ 1ово 321 
РадмановиЬ Ъуро 321 
РадовановиЬ Мирко 323 
РадовановиЬ Митар 189 
РадовиЬ Лазар 333 
РадовиЬ Милан 44,182 
РадовиЬ Ъура 181 
РадовиЬ Ъуро 170, 280 
Радош Филип 332 
Радош Фран>о 123 
Радон>иЬ Станко 329 
РадуловиЬ Милан 103 
РадуловиЬ Перо 325 

257, 315, РадуловиЬ Смил>а 103 
Ражем Перо 329 
Раиц Балдо 78 
Раиц Никола 91 
РаичиЬ Велимир 327 
РаиЬ Ми]'о 59 
Ра]иЬ Марко 117 
Ра]иЬ Влада 253 
Ра]с Арчибалд 6 
Ра]чевиЬ Сава 222 
Рако 1ово 319 
Растовац Богдан 251 
РатковиЬ .ГЬубомир 75 
Рафаели Ъидо 50 
РачиЬ Пуниша 8 
Рашула Петар 320 
Ребац Томо 73
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РебелиЬ Фракьо 266
РегуловиЬ Салко 50
Реквард Вили (Requard W illi) 177
РелиЬ Душан 328
РеметиЬ Бранко 284
РеметиЬ Милан 296
РеметиЬ Вел>ко 284
Репац Илфа 106
РиловиЬ Иво 43
РистаниЬ Душан 293
РистаниЬ Милош 293
РистаниЬ Стеван 293
РистаниЬ Урош 293
РистиЬ Бранислав 258
РистиЬ Драго 125
РистиЬ Драгофа 258
РистиЬ Гофо 246
РистиЬ Максим 181
РистиЬ Милинко 258
РистиЬ Мла^ен 248
РистиЬ Момчило 258
РистиЬ Раденка 258
РистиЬ Саво 258
РистиЬ Славко 286
РистиЬ Српко 248
РистиЬ Стана 125
РизванбеговиЬ Омер 65
Ровер СреЬко 256
РогиЬ Го) ко 321
РогоььиЬ Видо)е 78
РодиЬ110
РодиЬ Блажо 329
РодиЬ Зоран 322
РожанковиЬ 1осип 304, 307
РожиЬ Анте 104, 319
РоквиЬ BopHBoje 51
Ролф 107
Ром Анка 43
Ром Jocnn 201
Ром 1озеф 43
Росул>аш Сава 255
Рот М. Jocnn 312
РотквиЬ 202
РуфешиЬ 327
Pyjeeau Ивица 323
Ру]евац Миле 323
Pyjeean Никола 323
Рукавина Мате 282

РунафЬ Коста 327 
Ругник Франц 269

СабиЬ Суле)ман 191
Сабл>ак Адолф  149
Саблак Иван 205
СабгъиЬ Дам)ан 327
Сабл>иЬ 1ован 327
Сабл>иЬ Марко 320
Саб/ъиЬ Сава 327
СавановиЬ Boja 331
СавиЬ Bnaroje 286
СавиЬ Богдан 247
СавиЬ Душан 311
СавиЬ 1анко 261,280,318
СавиЬ Михафо 296
СавиЬ Милош 261,318
СавиЬ Мирко 249
СавиЬ Моффе 284
СавиЬ Новак 187
СавиЬ Обрад 290, 329
СавиЬ Саво 331
СавиЬ Славко 329
СавиЬ ВиЬентфе 296
СавиЬ ХЬубомир 311
Сагр1>фа Илфа 332
СафовиЬ Jobo 297
СафовиЬ Лазо 297
Са)ловиЬ Милан 297
Сакс Карл XVI, XX
СалетиЬ Го]ко 325
СалибеговиЬ Ъамил 160
СалихбеговиЬ Хафиз Xajflap 160
СалихоциЬ Дервиш 96
СалкановиЬ Рецо 163
Салом А. Аврам 312
Салом Алберт Бертин 312
Салчин Мехо 43
Самарцфа Ocroja 284
СамарциЬ Алекса 325
СамарциЬ Видо 281
СамарциЬ Вла]ко 325
СамарциЬ Ъура 324
Санад Нико 322
СандиЬ JoeaH 295
СариЬ Бонифацфе 326
СариЬ Нико 109
Св)ежиЬ Октавфан 256
СефтиЬ Омер 57
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Секан>иЬ Ъоко 285 
СелимовиЬ Фехим 195 
Семиз Ранко 325 
СериЬ Бонифаци]ус 205 
СертиЬ 107
С^ерчиЬ Сул^ман 213
СикилиЬ Владо 282
Сила^циЬ 332
СиманиЬ Лаков 311
СиманиЬ Милош 294
СимендиЬ Мирко 255
СимендиЬ Симо 287
СимеоновиЬ Васо 278
СимеоновиЬ-ЦокиЬ Стеван 206
СимикиЬ Лова 274
Симиш Петар 190
СимиЬ Или]а 283
СимиЬ Лефто 181
СимиЬ Лован 278,286
СимиЬ Лазар 205
СимиЬ Лазо 326
СимиЬ Миле 296
СимиЬ Милош 122
СимиЬ Нико 286
СимиЬ Никола 122
СимиЬ Петар 205,297,320,326
СимиЬ Саво 122
СимиЬ Симо 287
СимиЬ Ъоко 249
СимиЬ Ъор^е 249
СимиЬ Ъор^о 278
СимовиЬ Вукола 267
СировиниЬ Милан 328
Скоко Саво 187
Скул»евиЬ Степан 297
Славу) Богдан 321
Славу) Лука 321
Славу] Свето 321
СмшьаниЬ 322
СмшьаниЬ Или]а 321
Смил.аниЬ Павле 125
Смил>аниЬ Велдсо 321
Смодиш Степан 212
Смол.ановиЬ 323
Солдо Тугомир 83
СолотиЬ Или]а 281
СониЬ Бранко 321
СониЬ Живко 321
Соранз Сима 329

Спахо Мехмед 8,10,29,30
Спас^евиЬ Блашко 255
Спасо]евиЬ Не1?о 249
Спасо]евиЬ Вел>ко 248
СпасовиЬ Драгутин 332
СпириЬ Душан 322
СпужевиЬ Ъуро 57
СрбиЬ Бранко 326
СрдиЬ Крсто 329
СрдиЬ Миле 278
СрдиЬ Л>уба 318
СтакиЬ Мика 297
СтакиЬ Симо 297
СтакиЬ Стако 297
СтанимировиЬ Михаро 270
СтанишиЬ Бошко 269
СтанишиЬ Божо 296
СтанишиЬ Десимир 296
СтанишиЬ Лован 287
СтанишиЬ Милан 311
СтанишиЬ Сава 296
СтаниЬ Миливо] 331
СтанковиЬ 328
СтанковиЬ Алекса 285
СтанковиЬ Милош 270
СтанковиЬ Урош 279
СтанковиЬ Лэубо 278
Стано]евиЬ Ловица 332
Стано)евиЬ Л>убо 329
Станзер Славо 148
СтанчевиЬ Божа 322
СтанчевиЬ Милан 322
СтаровиЬ Милорад 321
СтаровиЬ Спиро 318
СтаровиЬ Тодор 187, 321
СтаровиЬ Шпиро 44,187
СтарчевиЬ Анте XVII, XXI, 2,11,24, 32
СтарчевиЬ Душан 324
СтефановиЬ Димитров 297
СтефановиЬ Тим отее 279
СтефковиЬ Богдан 263
СтевановиЬ Лазар 272
СтевиЬ 329
Сти]ачиЬ Обрен 240
СтипановиЬ Миха]ло 270
СтипанчиЬ Лосип 14, 34
Стипе Мацар 98
СтипиЬ Ибрахим 247
СтипчевиЬ 197
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ОфпановиЬ Боца 270 
СцепановиЬ Дико 285 
ОцепановиЬ Игн.ат 278 
С^епановиЬ Милан 285 
ОцепановиЬ Тодор 270 
С^епановиЬ Вел>ко 285 
ОцепановиЬ Здравко 278 
ОцепановиЬ Ъор^е 251 
Степинац Aлojзиje XXII 
Стоисавл.евиЬ 1елка 125 
Сто]ановиЬ Мишко 205, 329 
Сто]ановиЬ Нико 279 
Сто^ановиЬ Никола 10,31,171 
OrojaHOBHb Петар 318 
OrojaHOBHh Радиво] 250 
CTojaHOBHh Секула 248 
OrojaHOBHb Стево 287 
Сто]ановиЬ OrjenaH 248 
OrojaHOBHb Jby6o 248 
OrojHh Бранко 182,325 
CTojHh Ъор1>е 331 
CTojHHh Саво 331 
СтсучиЬ Ъор^е 331 
СтоприЬ TaHacHje 279 
СтрелиЬ Иван 329 
СтринчиЬ Jypaj 50 
Студен Илн]а 321 
Ступар Душан 319 
Ступар Никола 329 
Ступар Вел,ко 311 
СубановиЬ 327 
СуботиЬ 318 
СуботиЬ Душан 316 
СуботиЬ Саво 248 
Судар Фран.о 41,59. 64,201,346 
Суле]ман ШабиЬ 252 
CyMajcTop4Hh Ивица 158 
Сумарцща Адам 328 
СунариЬ Радислав 311 
СунариЬ Буле 311 
СунариЬо Maнojлo 311 
СундаЬ Перо 322 
СундаЬ Проко 328 
Супило Франо 2, 24 
Cypeaja 327 
СучевиЬ Петар 322 
СучевиЬ Саво 322 
Суцум Драго 242 
Сушак Славко 76

Сушинг (Suschingg) 197,198 
СушиЬ Ловро 152,184 
СушиЬ С уло  323 
СушиЬ 3. 282

TajHHh Перо 249 
ТамбуриЬ Бранко 296 
Танас^евиЬ Трипко 75 
ТанасиЬ Симо 252 
ТанасковиЬ Милан 246 
Тано Аврам 270 
ТановиЬ Bajpo 121 

181,282 ТановиЬ Дедан 43 
ТановиЬ Немил 208 
ТановиЬ Ъемо 43 
Тарана Лазар 77 
Тарана Ристо 77 
ТвртковиЬ Наил 160 
Тепавац Сават 327 
ТепавчевиЬ Петко 242 
ТерзановиЬ Саво 269 
ТерзиЬ Мустафа 105 
ТерзиЬ Велимир 11 
ТеслиЬ Милош 334 
ТешевиЬ Данило 267 
ТешиЬ Марко 295 
Тилибат Ъор1)е 325 
Тишма Jobo 321 
Тишма Лазо 278 
ТодоровиЬ Henja 290 
ТодоровиЬ Jobo 286 
ТодоровиЬ Лазар 274 
ТодоровиЬ Митар 286 
ТодоровиЬ Перо 287 
Тогонал Лео 53,54, 55 
Тохол Олга 90 
Тохол. Цветко 325 
Тохол. И л^а  325 
Тохол. Лазар 75 
Тохол. Милован 90 
Тохол. Страхин.а 72 
TojwHh Никола 104 
Томас Илща 68, 83,84,91 
Томас МиЬо 121 
ТомашевиЬ Бранко 322 
ТомашевиЬ Милан 61 
ТомиЬ 124 
ТомиЬ Бранко 266 
ТомиЬ Мфат 126
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ТомиЬ CTojaH 297 
ТопаловиЬ Илфа268 
ТопчиЬ Ал,о 323 
Торбица Вел.ко 334 
ТоромановиЬ Илфа 170,181 
ТостиЬ Милан 333 
ТостиЬ Стеван 333 
Товирац Лелис^е 286 
Товирац Перица 286 
Тол>евиЬ Jobo 278 
Tpajep Едо 186 
Трашпало Илфа 332 
TpöojeBHh Илфа 99 
TpöojeBMh Jobo 319 
ТрифковиЬ Никола 268 
ТрифковиЬ OcToja 268 
ТрифуновиЬ Перо 297 
ТрифуновиЬ Радован 273 
ТрипиЬ Госпава 90 
ТрипковиЬ Митар 69 
ТришиЬ Милан 318 
Тркула Жико 333 
ТрлафЬ Сава 335 
ТрниниЬ 334 
ТрниниЬ Мирко 333 
ТробуковиЬ Митар 71 
Tpojep Jocnn 57
Трол фон Херберт (Troll von Herbert) 

177
Трпимир Муса 60
Тртан Лука 71
ТубиЬ Смил>а 106
Тугомир Солдо 68
Турман Франко 24
Тунгуз Васа 242
ТупафЬ Ъор1>е 322
ТурбиЬ Bjepa 249
ТуриЬ Саво 311
ТуркмановиЬ Адем 160
ТуркмановиЬ БеЬир 160
ТуркмановиЬ Ханоффа 160
Турнер 178,179, 206
Турнер Харолд (Turner Harold) 177
Турудфа 319
Турудфа Ъ орф  205, 329
Тусун Никола 112
ТушевлааковиЬ Бранко 264

Углица Душан 324 
Упьен 186,190, 244 
Удилаак Мирко 57 
УдовичиЬ OcToja 263 
УдовичиЬ Петар 263 
Узеир ДелалиЬ 43 
УливеновиЬ Андреа 328 
УмиЬевиЬ Душан 321 
УремовиЬ СреЬко 98 
Урукало С ергее 341 
УрумовиЬ Драган 118,121,126 
УзуновиЬ Саво 313

Фабиани Оберто 237,310 
Фалак Никола 86 
Фердинанд Францис 25 
Фердинанд Фран>о 3 
ФеризовиЬ Хакфа 107 
ФилиповиЬ129 
ФилиповиЬ Нико 68, 90 
ФранцетиЬ Jype 14, 34, 53, 63,138, 139, 

187,301.302,342 
Франк Jocan 2,24,25 
ФрковиЬ Ивица 152,184 
Фукс (Fuchs) 178

Хитлер Адолф И , 150 
ХаирлиЬ 80 
ХафуковиЬ Лэубо 72 
XajoH 1удита 270 
XajpoBHh 267 
XajpoBHh Мехмед 256 
Халер Jocen 248 
Хамид Гацо 43 
ХамовиЬ Душан 325 
ХамовиЬ Милош 17,37 
ХамовиЬ Митар 325 
Харан Бошко 329 
Харан Стево 329 
Хасан Самуел 332 
Хасанбег 186 
ХасановиЬ BejTO 280 
ХациЬ 35 
ХациЬ 192 
ХациЬ Авдо 160 
ХациЬ JaKHja 300, 342 
ХациЬ Касум 160 
ХациЬ Осман 159 
ХациЬ CynejMaH 160

http://www.balkaninstitut.com



ХациЬ Хакша 34,14,15,133,158, 301 ЦолиЬ Младен 14
ХациЬ Хамзо 98,101 
ХацибеговиЬ Шаба naja 160 
ХациибрахимовиЬ Тахир 160 
ХацимуртезиЬ Авдо 160 
ХацимуртезиЬ Хасо 160 
ХацимуртезиЬ Рецеп 160 
ХацимуртезиЬ Салих 160 
Хенрих 197,198 
Херцог М. Леополд 312 
ХеренчиЬ 114,115 
ХеренчиЬ Иво 58, 59 
Херман Тогонал 43,44 
Хилми)'а АлтиЬ 110 
Хмел. Cnacoje 324 
Хофман М. Филип 312 
Хоногал Херман 207 
Хорстенау фон Глез (Horstenau 

Glaise) 177,178 
Хочевар Иван 57 
ХоциЬ Xajpo 160 
ХоциЬ Зусуф 160 
ХоциЬ Садик 160 
ХоциЬ-МехиЬ Myjo 163 
Хрле Хамид 65 
ХрниЬ Алщ а 250 
Хрн.ак Бранко 329 
Хрььак Евица 214 
Хрн>ак Петар 214 
Х урЬ  Фаик 107 
ХумиЬ 177 
ХуремовиЬ 344 
ХуретовиЬ Халил Хаци 242 
Хурица Никола 243 
ХусановиЬ Ибрахим 182 
ХускиЬ Химзо 182 
ХусовиЬ Хусо 187

ЦветковиЬ 8, 9,10,11,29,31 
Цви)ан ДрагиЬ 311 
ЦвирЬ 1ован XVI, XX 
ЦврановиЬ Васа 319 
ЦвретиновиЬ Jobo 274 
ЦвретиновиЬ Пера 274 
ЦвитановиЬ Mujo 75 
llejeTKoenb Л>убо 313 
ЦеловиЬ Саво 313 
Церовски 302 
Цикуша Мартин 319

ЦосаниЬ Ибрта-Драгица 270 
Цосета Францеско 235 
ЦрниЬ Бранко 196 
Црногорац Данило 256 
Цуца Лука 205

ЪалмиЬ Марко 310 
ЪатиЬ Ристо 317 
ЪатовиЬ Азиз 210 
ЪебиЬ Милан 254 
ЪериЬ 49
ЪетковиЬ Тошо 295 
ЪетковиЬ Трато 295 
ЪириЬ Стефан 206 
ЪириЬ Стево 322 
ЪориЬ Иво 59 

von ЪориЬ Jobo 73, 74 
ЪориЬ Марко 65, 67 
ЪоровиЬ Владимир 4, 5 
Ъ у р Ь  М ир  121 
ЪуковиЬ Ристо 323 
ЪуриЬ Бланке 202,240 
ЪуриЬ Бор1>е 202 
Ъурлин Божо 63 
Ъ урчра  Никола 318, 334 
ЪурчиЬ Радо 264 
ЪурчиЬ Стеван 318 
ЪурчиЬ Штефан 205

Чабак Страхигьа 325 
ЧаварушиЬ Перо 122,123 
Чавал>уга 319 
Ча1р Брацо 329 
Чакмак Февзи 238 
Чакал> Jauiap 264 
Чампара Махмут 43 
ЧамциЬ Мирко 323 
Чанак 329 
Чанак Перса 329 
ЧаничиЬ Иво 115 
ЧаниЬ Иван 148 
ЧвокиЬ1ованка126 
Челан Драган 322 
Челик Деспот 255 
Челик Миливо] 115 
Челик Мирослав 255 
Челик OrojaH 255 
ЧенгиЬ Осман 220
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ЧерековиЬ 344 
ЧерековиЬ Бранко 325 
ЧерековиЬ Миле 325 
Черклиф Миливоф 331 
Черчил Винстон 11 
Чечур Радован 311,323 
ЧифвиЬ Миладин 319 
ЧичиЬ Стево 319 
ЧишиЬ Мустафа 311 
ЧовиЬ Лазо 296 
ЧовиЬ Милан 186 
ЧолиЬ 1озо 268 
ЧолиЬ Перо 325 
ЧондиЬ Никола 158 
ЧуфЬ Миф 123 
Чукац Стефан 68, 69 
ЧулиЬ Живко 319, 323 
ЧустовиЬ Хасан 43 
Чуча Лука 329 
ЧучевиЬ Станиф 319

ЦанановиЬ Хафиз Ариф 163, 164 
НидиЬ J. 273 
НидиЬ 1ука 218

ШабиЬ Хасан 340 
ШариЬ Благоф 320 
Шаин Лэубо 325, 344 
Ша^фар Иван 317 
lüajoBHti Симо 331 
Шакота Бошко 202, 240 
Шакота Радован 46 
Шарац Станко 57 
Шарак Милан 319 
Шаран Никола 283, 284 
Шаренац Миле 283 
ШариЬ XVIII, XXII 
ШариЬ Хакиф 55 
ШариЬ Иван 14.34 
ШариЬ Никола 85 
ШариЬ Радош 320 
ШаровиЬ Никола 320 
ШахиновиЬ Абдулах 263 
ШахинпашиЬ Хилмиф 186 
ШаЬир Мухамед 50 
ШеферовиЬ Хусейн 321 
Шервел> Павле 129 
ШеЬер Мирко 61

ШеЬерагиЬ Мустафа 159 
ШеЬерагиЬ Нифз 160 
ШеЬерагиЬ Салко 159 
ШеЬерагиЬ Шаким 160 
ШимиЬ Франю 234 
ШимуниЬ 327 
Шил>ег Грбо 77 
Шильег Иван 75 
Шкарамуц Вида 56 
Шкаро Миф 121 
ШкшьевиЬ Не1)0 296 
Шкил>евиЬ Тодор 273 
Шкил>евиЬ Васо 273 
ШкобиЬ Бранко 60 
ШкориЬ Анте 319 
ШкориЬ Милош 39 
ШкориЬ Стеван 320 
ШкориЬ Лэубо 285 
Шкоро Душан 71 
Шкоро 1евто 240 
Шкоршача Мило 307 
ШнариЬ Антон 196 
Шо]ат Иван 148 
Шолй Атанасфе 4, 25 
Шормаз Шиме 205 
Шотра Милан 325 
Шошо 88
Штафлауф X. Изидор 312 
Штафлауф Л, Давид 312 
Штерн 323
Штадлер XVII, XXI, XXII 
Штрасер Павле 206 
Штрбац Бошко 321 
Штрбац Дам]ан 317 
Штрбац Груф 322 
Штрбац Лазар 321 
Штрбац Милош 321 
Штрбац Л>убо 321 
Штуксгьа 1ован 296 
ШтулиЬ Благоф 322 
ШуштариЬ Рудолф 290 
Ш улак 142 
Шулэак Алф а 49 
Швоб Вилим 196 
Шворцан Владо 46 
Шн>ариЬ Анте 104,105 
Шл>ивар Мара 106 
Шл>ивар Стана 106
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Издавачи
АК АД ЕМ Ш А Н АУКА И УМШ ТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Баша Лука -  Српско Сара]ево

^ ' иЕГ*°с> . 
У %

БАЛКАНОЛОШ КИ ИНСТИТУТ 
СРПСКЕ АКАДЕМ Ш Е Н АУКА  И УМЕТНОСТИ -  Београд

За издаваче
Академик Веселии ПериН 
Академик Никола ТасиН

Ликовно-графички уредник 
Инж. СвеШко Ре/ьиН

Лектор и коректор 
Бранка КосановиК

Припрема за штампу 
ФоШо Фушура

Тираж 500 примерака 
Прво издаше

Штампа
ГРАФОМАРК, Лакташи 

Република Српска
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