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СПИСАКХРВАТАИМУСЛИМАНАКОЈИСУ
УЧЕСТВОВАЛИУОДВОЂЕЊУИУБИЈАЊУ
СРБАУМОСТАРУИОКОЛИНИ

МИЛЕСТАНИЋ

Зло чин ци Хр ва ти и Му сли ма ни, уче сни ци у уби ја њу или од во ђе њу 
на уби ја ње Ср ба у Мо ста ру и око ли ни то ком Дру гог свет ског ра та 
до по чет ка 1943. го ди не за пи са ни су у јед ном спи ску, са ста вље ном 
од че ти ри ма ње це ли не или де ла. Те де ло ве озна чи ли смо арап ским 
бро је ви ма (1–4) и као це ли ну их ов де об ја вљу је мо.

Спи сак су са ста ви ли др Цви тан Спу же вић, адво кат у Мо ста ру и Бла
шка Сли шко вић, уго сти тељ из Мо ста ра. Обо ји ца су ка то ли ци Хр ва ти. 
Сли шко вић је за вре ме ста ре Ју го сла ви је био при ста ли ца Хр ват ске 
се љач ке стран ке и про тив ник Ју го сла ви је. У то ку ра та пот пу но се 
дис тан ци рао од уста ша и на кра ју, при ли ком њи хо вог по вла че ња, је 
уби јен.

У пр вом де лу на ве ден је 251, дру гом 34, тре ћем 56 и че твр том 233 
зло чин ца што чи ни број ку од 574. Ствар ни број је 533 за то што се 
је дан њи хов број по јав љу је у два или ви ше на ве де них де ло ва спи ска 
или су на ве де ни по два пу та у јед ном де лу спи ска. То смо у да љем 
тек сту по ја сни ли. Тре ба ис та ћи да се у спи ску као глав ни ин спи ра то
ри и ор га ни за то ри по ко ља по ја вљу ју и при пад ни ци Ка то лич ке цр кве, 
а као из вр ши о ци и же не.

На ста нак овог спи ска, иако слич ни из дру гих ме ста ни су от кри ве
ни, вре мен ски се по ду да ра са об на вља њем Хр ват ске се љач ке стран
ке др Влат ка Ма че ка ко је је би ло пра ће но ис ти ца њем зло чи нач ког 
ка рак те ра хр ват ских уста ша, па се на ме ће прет по став ка да иза ових 
по ку ша ја сто ји ње но вођ ство ко је је при хва ти ло об но ву Кра ље ви не 
Ју го сла ви је као фе де ра тив не др жа ве. Пр ви део спи ска не зна мо ка
да је на стао и мо же мо са мо да прет по ста вља мо. Дру ги део спи ска, 
од но сно име на ин спи ра то ра, ор га ни за то ра и ди рект них из вр ши ла
ца по ко ља над Ср би ма аутор је до био од Ши му на Џи де из Ве ли ког 
Огра ђе ни ка 18. ја ну а ра 1943. го ди не, па је ве ро ват но та да и на стао 
или, нај ка сни је, не ко ли ко да на по сле то га. Тре ћи део да ти ран је: „8. 
3. [19]43 Bla ška“, што зна чи да га је та да ис пи сао Бла шка Сли шко вић, 
а че твр ти је ра ђен од 21. до 25. фе бру а ра 1943. го ди не.

Пр ви део спи ска има на слов Спи сак Хр ва та и Му сли ма на ко ји су уче
ство ва ли у од во ђе њу и уби ја њу Ср ба у Мо ста ру и око ли ни и ње га смо 
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узе ли као на слов за све де ло ве спи ска. Он је дво сту бач но на пи сан 
ла ти нич ном пи са ћом ма ши ном на два ли ста па пи ра са 251 ред ним 
бро јем, иза ко јих је ста вља на ко са цр та а не тач ка, и то ли ким бро јем 
на ве де них зло чи на ца. Са ста вљен је абе цед ним ре дом по пре зи ме ни
ма, али у окви ру њих ни је увек по што ван абе цед ни ре до след. Сто га 
се мо же прет по ста ви ти да је спи сак, или ви ше ма њих спи ско ва, био 
на пи сан ру ком, па је на кнад но ура ђен ка ко да нас из гле да. Да би био 
што пот пу ни ји и пре ци зни ји, ка сни је је је дан од ауто ра спи ска код 
по је ди них зло чи на ца ру ком до пи си вао име на њи хо вих оче ва, ме ста 
ода кле су и за ни ма ње, а на не ко ли ко ме ста по ред име на или ме ста 
ода кле су ста вљен је знак пи та ња као озна ка не си гур но сти у тач ност 
да тог име на, ме ста ода кле је или вр сте за ни ма ња. По ред то га 22 ред
на бро ја су под ву че на, а ис пред њих је по ву че на ко са вер ти кал на цр
та спо је на са под ву че ном ли ни јом. Та ко обе ле же ни они озна ча ва ју 
да се зло чин ци под њи ма на ве де ни по ја вљу ју и у че твр том де лу спи
ска. Све те бро је ве ов де смо обе ле жи ли кур зи вом. Код пет, од њих 
22, ја вља се ма ла раз ли ка у име ну, јер су Сма јо, Вла до, Фра но, Иви ца 
и Ми лен ко име на у пр вом де лу спи ска на пи са на као Сма ил, Вла ди
мир, Фра њо, Иван и Ми љен ко у че твр том де лу спи ска. На опи са ни 
или би ло ко ји дру ги на чин че тво ри ца ни су обе ле же на. Три се на ла зе 
у че твр том и је дан у дру гом де лу спи ска, а још су дво ји ца по два пу та 
на ве де на. Из вр ши о ци зло чи на над Ср би ма, су де ћи пре ма спи ску, ни
су са мо из Мо ста ра. Би ло их је из око ли не и дру гих ме ста у Бо сни и 
Хер це го ви ни. Од 251 зло чин ца, из Мо ста ра је на ве де но 127, Гној ни
ца 11, Би је лог По ља 10, Или ћа 8, Бла га ја 7, Бу не и Гац ка по 6, Ци ма 
5, Сто ца 4, Ав тов ца, Врап чи ћа и Ја се ни це по 3, Ви хо ви ћа, Гу ба ви ца, 
Не ве си ња и Чи тлу ка по 2, Са ра је ва и Ра би на по 1. Ауто ри за че тво ри
цу њих ни су би ли си гур ни из ко јег су тач но ме ста, па су на ве ли она 
из ко јих би мо гли би ти (Мо стар – Ду бра ве, Или ћи – Цим), док за 44 
уоп ште ни су на ве ли ме сто из ко јег је зло чи нац.

Сле де ћи део спи ска от ку цан је на јед ном ли сту, дру гом ла ти нич ном 
пи са ћом ма ши ном и без на во ђе ња абе цед ног ре до сле да име на у ње
му. Са сто ји се из два де ла, озна че на рим ским бро је ви ма је дан и два. 
У пр вом је на ве де но пет глав них ин спи ра то ра и ор га ни за то ра, а у 
дру гом 29 из вр ши ла ца или по ма га ча ко ји су вр ши ли по кољ Ср ба, као 
и ме ста из ко јих су они. Из Ве ли ког Огра ђе ни ка би ло их је 12, Блат
ни це 5, Дра ги чи на и Лип на по 4, Ча ли ћа и Ма лог Огра ђе ни ка по 3, 
Хам зи ћа 2 и Че ри на 1. На овом спи ску ауто ри су за бе ле жи ли да тум 
ка да су и од ко га до би ли име на зло чи на цако ља ча. Је дан од ових из
вр ши ла ца на ве ден је и у че твр том де лу спи ска. 

Тре ћи део спи ска пи сан је ру ком, ла ти нич ним сло ви ма. По чет је на 
ли сту прет ход ног де ла спи ска, у про ду жет ку, и ис пи сан на још јед
ном ли сту. Са ста вљен је та ко што је пр во упи са но име па пре зи ме без 
абе цед ног ре до сле да и упи са них ред них бро је ва, ко је смо до да ли и 
ста ви ли их у угла сте за гра де. Као на слов на сре ди ни ли ста на пи сан 
је рим ски број два, ма ло да ље, одво је но са де сне стра не да тум и име 
јед ног од ауто ра спи ска и гла си: „II  8. 3. [19]43 Bla ška“. У овом де лу 
спи ска на јед ном ме сту име на су на пи са на упо ре до са дру гим, а на 
дру га два ме ста ис пи са на су вер ти кал но и то смо озна чи ли фу сно та
ма. Од 56 зло чи на ца ко ли ко се на ла зи на спи ску, код 15 је обе ле же но 
по чет но сло во име на, на исти на чин као и ред ни бро је ви у пр вом 
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де лу спи ска, што би зна чи ло да се они на ла зе и у не ком од дру га три 
де ла спи ска. Ме ђу тим, је дан се на ла зи у пр вом де лу спи ска, пет у 
че твр том, а де вет их се не на ла зи у оста лим де ло ви ма спи ска. Код 
јед но га је и ов де име је дан пут пи са но Пе ро, а дру ги пут Пе тар, док је 
код дру гог пре зи ме пи са но Фи ја ла и Фи а ла. Пет их је ко ји ни су обе
ле же ни, а на ла зе се у че твр том де лу спи ска, с тим што је за јед ног 
име пи са но Ни ко ла и Ни ко. У овом де лу спи ска ауто ри су са мо код 
пе то ри це име но ва них озна чи ли из ког су ме ста, а на ве ден је Мо стар 
три пу та, Блат ни ца и Ви ло ви ћи. 

На кра ју је че твр ти део спи ска, на пи сан ру ком на осам ли сто ва. Ру
ко пис се раз ли ку је у од но су на прет ход ни, тре ћи део спи ска. По сто ји 
код ње га на слов ко ји се, због оште ће ња ко пи је и сла бе ви дљи во сти, 
не мо же про чи та ти, из у зев го ди не на кра ју 1943, а пре ње ве ро ват
но је на пи са но ве ља ча. Овај део спи ска по да ци ма је нај пот пу ни ји и 
као да је по пу ња ван по не по сто је ћим ру бри ка ма. Пр во су упи са ни 
ред ни бро је ви 1–240, по том код по је ди на ца вој ни чи но ви, а сле де, 
без абе цед ног ре до сле да, пре зи ме на и име на са на ве де ним име ни
ма њи хо вих оче ва у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, го ди на ро ђе ња, ме сто 
ода кле су, да тум упи си ва ња у спи сак (21, 22, 23. и 25. фе бру ар 1943) 
и, на кра ју, на че ти ри ме ста као при мед ба реч од пу штен. По го ди ни 
ро ђе ња нај ста ри ји је из 1873, а нај мла ђи из 1924. го ди не. Од 233 ли
ца упи са на у спи сак, њих 213 је из Мо ста ра, 4 Цим – Мо стар, 3 Гац
ка, 2 Не ве си ња, по је дан До ње Брат њо – Мо стар, Со вић – Љу бу шки, 
Остро жац – Ко њиц и Бла гај – Мо стар, док за 7 ни је озна че но ме сто 
ода кле су. Су де ћи по кон ци пи ра но сти овог спи ска прет по ста вља мо 
да пред ста вља не ка кву вој ну фор ма ци ју. 

На ше ин тер вен ци је у спи ску од но се се на скра ће но на пи са не ре чи 
ко је смо до пу ни ли и то ста ви ли у угла сте за гра де. Код ред них бро је
ва у пр вом де лу спи ска иза ко јих су ста вље не ко се цр те, ста ви ли смо 
тач ке. По ред то га, на ме сти ма где су ла ти ни цом на пи са сло ва дј уме
сто ђ ста ви ли смо сло во ђ. Та мо где ни смо би ли си гур ни да смо до бро 
про чи та ли текст ста ви ли смо знак пи та ња у угла стој за гра ди да би се 
раз ли ко вао од оних ко је су и ауто ри ста вља ли.

Опи са ни спи сак је као по клон до спео у Ар хив Срп ске ака де ми је на
у ка и умет но сти и за ве ден је у Исто риј ској збир ци Ар хи ва СА НУ под 
сиг на ту ром бр. 15092. 

[Прилог]:

1.

    1. Абра мо вић Ни ко ла, Мо стар
    2. Ан друн Ма те
    3. Ара по вић Не ђељ ко, Мо стар
    4. Ан дри ше вић Иван
    5. Бу хач Мир ко, Мо стар
    6. Бе бек Мир ко, Мо стар – Ан дри јин
    7. Бу љан Ан дри ја, Мо стар
    8. Бо стан џић Су ле, Мо стар
    9. Бу ко вац Ни ко ла, Мо стар
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  10. Бо рас Фра но, Бла гај
  11. Бо рас Јо зо, Бла гај
  12. Бу рић Звон ко, Мо стар
  13. Бен цо Па во
  14. Бар ба рић Стје пан, Мо стар
  15. Бу цо њић Јер ко, Мо стар
  16. Бу дак Пе тар, чиновн[ик] – Мо стар
  17. Бар ба рић Ја ков, Мо стар
  18. Бар ба рић Пе тар, Мо стар
  19. Бар ба рић Вје ко слав, Мо стар
  20. Бе љин Исмет, Мо стар
  21. Бје ло брк Ми ро слав, Мо стар
  22. Бен цо Дра го, Мо стар, оп ћи на
  23. Бе го вић Ха ки ја
  24. Бла же вић Ло вро, агент – Мо стар
  25. Бар ба рић Виц ко, Бу на
  26. Бај го рић Ха сан, Мо стар
  27. Бо ро вац Мир ко, Чи тлук
  28. Ба ра ко вић Ет хем, Мо стар – Ду бра ве
  29. Бла же вић Слав ко, Бу на
  30. Ба тлак Му јо, Бла гај
  31. Бе нић Ши мун, агент – Мо стар
  32. Цвит ко вић Иван, Или ћи – Лу ле 
  33. Цвит ко вић Сто јан, Цим
  34. Ћо рић Ју ре, Ја се ни ца
  35. Ће ма ло вић Ха сан, Бу на
  36. Чо ла ко вић Ха сан, Мо стар
  37. Чер кез Јо зо, шо фер
  38. Ћу сто вић Са фет, Мо стар
  39. Де ми ро вић Али ја, Мо стар
  40. Др ље вић Омер /Адем/, Мо стар
  41. Ди здар Сал ко, Мо стар
  42. Ди лић Сма јо, Гац ко
  43. Ди лић Ха мид, Гац ко
  44. Ди лић Хам ди ја, Гац ко
  45. Дра го је Сил ве стар, Мо стар
  46. Дра го је Сто јан, Мо стар
  47. Дра го је Ни ко ла, Гној ни це
  48. Дуј мо вић Иван
  49. Дуј мо вић Пе ро, Цим
  50. Др маћ Мар ко, Ја се ни ца
  51. Дри но вац Дра го
  52. Де ми ро вић Му ста фа, Бу на
  53. Де ми ро вић Али ја, Мо стар
  54. До ган да Мир ко
  55. Џе ба Иван, Бу на
  56. Фле гер Вла до, Мо стар
  57. Фре њо Му јо, Мо стар
  58. Го ле мац Ни ко ла, Мо стар
  59. Го ле мац Ши мун, Би је ло По ље
  60. Го ле мац Сто јан, Би је ло По ље
  61. Го ле мац Бо шко, Би је ло По ље
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  62. Го ле мац Па во, Би је ло По ље
  63. Го лош Ха сан
  64. Го ле мац Иван, Би је ло По ље
  65. Ху ре мо вић Сал ко, Мо стар
  66. Ха џи о ме ро вић Омер, Мо стар
  67. Ха лај ки је вић Ма тан, Мо стар
  68. Ха сан бе го вић Му мо, Ав то вац
  69. Ха сан бе го вић Шу кри ја, Ав то вац
  70. Ју ри ца Пе ро, Мо стар
  71. Ју кић Пе ро, Мо стар
  72. Ја хић Му ха мед, Мо стар
  73. Ју рић Дра го, Мо стар
  74. Ју ри ца Фра но, Или ћи
  75. Ју ри ца Ан те, Или ћи
  76. Јур ко вић Вин ко
  77. Ја звин Ха ки ја, Бла гај
  78. Ко мље но вић Ке ко, Мо стар
  79. Ки каш Фра њо, агент – Мо стар
  80. Кр та лић Иван, Гној ни це
  81. Кр та лић Стје по, Гној ни це
  82. Кр та лић Мир ко, Гној ни це
  83. Кр та лић Пе ро, Гној ни це
  84. Кр та лић Јо зо, Гној ни це
  85. Кр та лић Кре ши мир, Гној ни це
  86. Кр та лић Мар ко, Гној ни це
  87. Кр та лић Ан те, Гној ни це
  88. Коњ хо џић Ђе мал, Мо стар
  89. Кај таз Ав до, Мо стар
  90. Кре шић Стан ко, Мо стар – Бо шков 
  91. Кур то вић Сма јо, Гац ко
  92. Ко тло Ни јаз, Мо стар
  93. Кри жа нић Јо зо, Мо стар
  94. Кре шић Сто јан, Мо стар
  95. Кре со Мах мут
  96. Кне зо вић Ни ко ла, Цим (Мо стар)
  97. Кре шић Слав ко, Мо стар – Ни ко ле бир таш 
  98. Кре шић Иван, Мо стар             ll       ll
  99. Ка рић Ах мет, Мо стар
100. Ко жул Или ја, Би је ло По ље
101. Ка та ли нић Дра го, Мо стар
102. Кља јо Кар ло, Или ћи – Иван пе кар
103. Ко ло ба ра Фра но, Врап чи ћи
104. Ко ма ди на Бо жо, Или ћи – Цим
105. Ко жул Ил кан, Врап чи ћи
106. Ко жул Сто јан, Би је ло По ље
107. Кај таз Хај дар, Гу ба ви ца
108. Кре шић Пе ро, Ви хо ви ћи
109. Кља јо Иви ца, Или ћи – Или јин но ви нар
110. Кри жа нац Ју ре, Мо стар, обу ћар
111. Кр та лић Ил ко, Гној ни це
112. Ко жул Гр га, Би је ло По ље
113. Кор дић Вин ко, Мо стар
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114. Ле дић Стан ко, Мо стар – Кљај ни рит [?]
115. Лу чић Бо жо, Би је ло По ље
116. Ла ста Ан те, Мо стар
117. Ле ко Ни ко
118. Ли ван чић Ма те, Бу на
119. Ле хе лич ки Фер до, Мо стар
120. Ми ли ће вић Ја ков, Мо стар
121. Ми ли ће вић Ни ко ла, Мо стар, бо ја џи ја
122. Ми ли ће вић Пе тар, Мо стар
123. Ми ли ће вић Ју ре, Или ћи
124. Ми ли ће вић Ће ло, Мо стар (Ан дри ја)
125. Му са Кре ши мир, Мо стар
126. Ми јан То мо, Мо стар Ан дри јин – ... [?]
127. Ми јан Ви це, Мо стар –  ... па сто рак – Су то на или Су то ра  [?]
128. Мур вар Ва тро слав, Мо стар
129. Ме мић Ду ран, По гра ђе – Бла гај
130. Мар ти но вић Иван, Мо стар
131. Ми ку лић Ју ре, Би је ло По ље
132. Мар ко тић Или ја
133. Ми скић Звон ко, Мо стар
134. Ми ри ца Сал ко, Мо стар
135. Мар кић Бран ко, Мо стар – ?
136. Ма јић Ни ко ла, Мо стар – зи дар
137. Ма тић Алојз, Мо стар – Гр гин
138. Ма тић Иван, Мо стар – ?
139. Ми ше тић Звон ко, Мо стар дух[ана] фа бри ка
140. Мар ко тић Ни ко ла, Мо стар – Ју го сло вен
141. Маг зан Ни ко – Па вин 
142. Ми ли ће вић Емил, Мо стар
143. Мар ти но вић Ан те, Или ћи
144. Ми хаљ Ил кан, Врап чи ћи
145. Ма рић Пе тар, Пи ле та
146. Ман дић Ан те фабр[ика] ду ха на
147. Ме дар Му јо
148. Ни блер Мир ко, Мо стар
149. Но га ви ца Ђу ро
150. Но во Мех мед, Мо стар
151. На кић Ни ко ла, Мо стар
152. Ни ко лић Јо зо, Цим
153. Оме ра гић Исмет,1 Мо стар
154. Осто јић Кри жан, Чи тлук
155. Он дељ Лу ка, Ја се ни ца
156. Об ра до вић Стан ко, Сто лац
157. Он дељ Ра фо, Мо стар
158. Омец Љу бо
159. Па жун Лу ка, Мо стар
160. По ро би ја Ан те, Мо стар, шум[ска] ди рек ци ја 

1 По да ци на ве де ни у гла си лу хр ват ског уста шког по кре та, „Hr vat ski na rod“ да 
је Исо Оме ра гић као та бор ник и иза сла ник та бо ра био на при ред би и са стан ку 
Уста шке мла де жи у Мо ста ру, нај ве ро ват ни је је да се од но се на ов де на ве де ног 
Исме та Оме ра гић, са мо је име на пи са но у кра ћој ва ри јан ти. „Hr vat ski na rod“, 
дру го из да ње, IV, 1942, бр. 328 (17. ја ну ар), 3; бр. 340 (31. ја ну ар), 5. 
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161. Пи ска ло Мар тин
162. Пе ку шић Сал ко, Не ве си ње
163. Пи њак Му јо
164. Па ша лић Але
165. Пу ти ца Омер
166. Пре ка Ђор ђо, Не ве си ње
167. По по вић Ју ре, ру дар
168. Пу љић Бо шко, Мо стар – Гу ба ви ца
169. Пу љић Мир ко, Мо стар
170. Пу љић Бо жо, Сто лац
171. Пу љић Мар ко, Гу ба ви ца
172. Ре бац Ђу ка, Мо стар
173. Ром Јо зо, Мо стар
174. Ра јић Ан те, ? Ми јо
175. Ро зић Ни ко ла, Мо стар
176. Ру ки ја На да
177. Ра да ма но вић Вик тор
178. Ро зић Мар ко
179. Ро зић Ни ко ла, Мо стар
180. Ра гуж Или ја, Сто лац
181. Ра јић Сће по
182. Се фић Омер, Мо стар
183. Се фић Ме хо,2 Мо стар
184. Си му но вић Пе ро, Мо стар – чин[овник] жељез[нице]
185. Сол до Иван, Мо стар
186. Смо љан Здрав ко, Мо стар
187. Смо љан Ра де, Мо стар
188. Со ба лић Ми јо
189. Сер да ру шић Фи лип, Мо стар
190. Све пер Фра њо, Мо стар
191. Смо љан Бо рис, Мо стар
192. Си мо но вић Пе тар, Мо стар
193. Сли пи че вић Му јо, Мо стар
194. Сал чин Му јо, Бла гај
195. Смо ло Фра њо, Сто лац
196. Сер да ру шић Слав ко, Мо стар
197. Су дар Фра њо, Са ра је во
198. Шу њић Ха сан, Мо стар
199. Шан тић Ибро, Мо стар
200. Ше хо вић Су леј ман, Мо стар
201. Шко бић Ја ков, Мо стар
202. Шу ње Му мин
203. Шет ка Фра њо, же ље зни чар
204. Ши мић Јо зо
205. Шкар да Ми лен ко
206. Шу ман Бо жо, Цим
207. Шко бић Тон ћо, Мо стар
208. Шко бић Фра њо, Мо стар
209. Тур каљ Дра го, Мо стар

2 Био је члан Уста шке мла де жи и уче сник на њи хо вој при ред би. „Hr vat ski na
rod“, дру го из да ње, IV, 1942, бр. 328 (17. ја ну ар), 3. 
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210. Тр дић Па вао, Мо стар
211. Та но вић Бај ро, Гац ко
212. Турк Иван, Мо стар – по ли ци ја
213. То кић Ни ко, Мо стар
214. То лић Иван, Мо стар
215. Тр но вац Омер
216. Та лић Иван, Гној ни це
217. Та но вић Де дан, Гац ко
218. Та сли џа Сал ко, Мо стар
219. То по тан Ав до, Ра би на
220. Уре мо вић Сал ко, Мо стар
221. Вла сић Ми ро, Мо стар
222. Вр до љак Пе тар, Мо стар
223. Ви да чак Мир ко
224. Вла дић Ју ре, Цим
225. Во ла рић Иван
226. Зе хић Ха сан
227. Зов ко Иван,3 Мо стар
228. Зов ко Или ја
229. Зов ко Мар тин, Мо стар
230. Зов ко Сто јан, Мо стар
231. Зов ко Ни ко ла, Мо стар
232. Зов ко Пе ро
233. Зељ ко Стје пан, Мо стар фабр[ика] дух[ана]
234. Зељ ко Сто јан
235. Зе ле ни ка Стан ко, Мо стар, по ли цај
236. Зе ле ни ка Мар ко, Мо стар,       ll
237. Зе ле ни ка Ан те, Мо стар
238. Зе ле ни ка Иван, Мо стар
239. Зов ко Слав ко, Бла гај
240. Зов ко Цви тан, Мо стар
241. Зов ко Ив ка
242. Зов ко Ми шо
243. Зли ча рић Ан те
244. Зло ми слић Иван, Мо стар
245. Зло ми слић Бла го, Мо стар
246. Зу бац Ни ко ла, Мо стар
247. За дро Јо зо, Мо стар, стро јо во ђа ?
248. Зов ко Ју ре
249. Зов ко Ан дри ја, Или ћи
250. Хру ста но вић Ху сни ја, Мо стар
251. Па шић Фе хим, Ав то вац

3 Уста ша Иван Зов ко је 20. но вем бра 1941. од по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа име
но ван за уста шког сто жер ни ка у Сто же ру Хум са се ди штем у Мо ста ру и са за
дат ком да „мо ра под у зе ти све што је по треб но за ко нач ну про вед бу уста шке ор
га ни за ци је и Уста шке вој ни це, те Глав ном Уста шком Ста ну под ни е ти при е длог 
име но ва ња свих уста шких ду жност ни ка“. „Hr vat ski na rod“, дру го из да ње, III, 
1941, бр. 280 (22. но вем бар), 1. 
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2.

I

1. Ши мун Бун тић, бив ши тр го вац у Че ри ну ро ђен у Лип ну
2. Ду ган џић Вра неш – Ма тин из М[алог] Огра ђе ни ка
3. Шу ша Иван – Ма тин [?]      ll    Ча ли ћа
4. Бар ба рић Фи лип Пе рин        ll    Дра ги ћи не4

5. Фра Гр га Ва сиљ, жуп ник из Че ри на5

Сви од 1. до 5. глав ни ин спи ра то ри и ор га ни за то ри по ко ља.

II

  1. Ву чић Дон ко       из  Блат ни це
  2.    ll Ма те, гла вар   [ll]  ll
  3. Тољ Мар тин пок[ојног] Ни ко ле  [ll]  ll
  4. Ле ско Ан дри ја – Ју кин   [ll]  ll
  5. Бе ван да Ју ре, ко вач   [ll]  ll
  6. Пе хар Или ја, гла вар   [ll] В[еликог] Огра ђе ни ка
  7.    ll Ма те – Гр гин [ll] [ll]  ll
  8.    ll Мар ко пок[ојног] Пе ре [ll] [ll]  ll
  9.    ll Вра не – Ши му нов [ll] [ll]  ll
10. Ле ско Пе ро пок[ојног] Ши му на [ll] [ll]  ll
11. Вла хо Иван – Ан дрин [ll] [ll]  ll
12. Ми ли ће вић Ју ре, гла вар [ll] [ll]  ll
13. Му са Јо кан пок. Ан те, та бор ник [ll] [ll]  ll
14. Ми ле тић Гр го пок[ојног] Ви ду ке [ll] [ll]  ll
15.     ll        Бо жо             ll  [ll] [ll]  ll
16. На кић Ми ле пок[ојног] Мар ти на [ll]      [ll]  ll
17. Ми ли ће вић Вра не пок[ојног] Ива на [ll] [ll]  ll
18. Мар ти нац Ни ко ла пок[ојног] Сти пе [ll]  Дра ги чи на
19. Бар ба рић Иван пок[ојног] Ан дри је    ll
20. Сто јић Иван, гла вар      ll
21. Ман џо Јо зо пок[ојног] Ја ко ва  из    М[алог] Огра ђе ни ка
22. Ду ган џић Ма те – Ма тин [ll]    [ll]  ll
23. Зу ша Ни ко ла зван Жи кић  [ll]  Ча ли ћа
24. Му са Јо зо, гла вар [ll]      ll
25. Не дић Бо жо пок[ојног] Ни ко ле  [ll] Хам зи ћа
26. Бо рач [?] Ан дри ја  – апо њу шић [ll]  ll
27. Ћо рић Јо зо пок[ојног] Ан дри је                      Лип но
28. Рас пу дић Ру дан, гла вар    ll
29. Ми ле тић Ва ћа [?] Ан тин   ll

Сви од 1. до 29. јед ним ди је лом су са ми из вр ши ва ли по ко ље или су 
би ли при ру ци они ма, што су их из вр ши ва ли. Гор ње по дат ке дао ми 
је да на 18. I 43. Ши мун Џи да пок[ојног] Ма те из В[еликог] Огра ђе
ни ка.

4 Ов де је ова ко на ве де но ме сто, а у на став ку под ред ним бро јем 18 на пи са но је 
Дра ги чи на.

5 По Op ćem še ma ti zmu Ka to lič ke cr kve u Ju go sla vi ji из 1939. Гр га Ва сиљ, фра ње вац, 
био је управ ник жу пе Че рин, Бро ћан ског де ка на та. Ро ђен је у Ме ђу гор ју.
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3.

II.  8. 3. 43. Бла шка

[  1.] Ми јо Ра јић, фабр[ика] ду ха на  Мо стар
[  2.] Фра но Ја ки ша, ла ки рац    ll
[  3.] Јо зо Ма џо † Ми јат     ll  
[  4.] Пе ро Му са † Ма те
[  5.] Ра фо Ша пи на † књи жар
[  6.] Др Бо жо Ни ко лић
[  7.]   ll   Иван Кор дић
[  8.] Љу бо Јур ко вић
[  9.] Јо зо Хам зић – кро јач
[10.] Дра го До ко, се о ска оп ћи на6

[11.] Јо зо Па вло вић, стро јо во ђа
[12.] Па вао Ми ли хир, посл[овођа] жељ[езничарске] ра ди о не
[13.] Ма те [?]   ll Ор га. [?]7 
[14.] Здрав ко Ша рац, прав ник
[15.] Иван Стег нар 
[16.] Лу ка Бен цо † Ни ко ле
[17.] Фра но Бен цо   
[18.] Сти пе Ми шић – бир таш
[19.] Ни ко ла Ми хић † Мар ка
[20.] Стан ко Га брић – бир таш
[21.] Ан те Ма ри ја но вић    ll
[22.] Иван Смо љан † Па ве
[23.] Па во  ll      ll
[24.] Зво не  ll      ll
[25.] Му ја га Ар па џић
[26.] Ели ха [?]     ll   тр го вац
[27.] Ма ри јан Ву ји ца, бир таш
[28.] Иван Зов ко – Ту та – Цим
[29.] Иван8

[30.] Ма то Ци гић  ll
[31.] Дра го      ll фабр[ика]  ду ха на
[32.] Ми јо Шу њић, учи тељ
[33.] Звон ко     ll       Ми јин
[34.] Ни ко ла Ла сић п[окојног] Бла жа – Ви хо ви ћи
[35.] Иван До ган, под у зет ник 
[36.] Сти по     ll      – Ива нов
[37.] Зво но Дуј мо вић – сто лар 

6 По сле овог име на и пре зи ме на на пи са но је још јед но, од ко јег по сто ји део 
са мо два сло ва на кра ју ко пи ра ног ли ста и не мо же се про чи та ти. Сле де ћа два 
име на и пре зи ме на ов де на ве де на у ру ко пи су спи ска на пи са на су у про ду жет ку 
име на др Б. Ни ко ли ћа и И. Кор ди ћа. 

7 Ово име на ве де но је на по чет ку ли ста и због оште ће ња ко пи је ру ко пис се не 
мо же ја сно про чи та ти, а де то ни је знак да је пре зи ме и за ни ма ње исто као прет
ход но на ве де но. Ви ди на по ме ну бр. 6. 

8 Су де ћи по спи ску ру ко пи са на ко пи ји ово и на ред на че ти ри име на на пи са  
на су на по себ ном ли сти ћу и вер ти кал но на ле пље на на лист с де сне стра не у 
ви си ни од име на Иван Зов ко – Ту та па смо их за то ста ви ли ов де у спи сак. Пр во, 
сем име на Иван, не мо же се про чи та ти због оште ће ња, а де то код М. Ци ги ћа 
озна ча ва да је ње го во за ни ма ње исто вет но као и код Ива на.
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[38.] Иван Ба ри шић, фи нанц
[39.] Фра њо Фи ја ла, по двор ник
[40.] Иван Мр шић, сто лар
[41.] Ни ко ла Пла ни нић † Ан те
[42.] Сто јан Бе гић † Ми је – Ра дош
[43.] Жу на Ђу ре Осто ји ћа
[44.] Ђу ро Осто јић, жељ[езнички] чи нов ник
[45.] Ема Ра јал
[46.] Ја ки ца Ан тон
[47.] Же на Ми ми ца Му са
[48.] Ма ри ца Кра мер же на
[49.] Ан дри ја Иван ко вић
[50.] Сти пе Ша рац, бир таш
[51.] Га лић – вој ни на ред ник Блат ни ца
[52.] Стан ко Ша рац – сто жер ник
[53.] Ђу ро Спу же вић, под жу пан
[54.] Иво Хо ће вар – по вје ре ник
[55.] Др Ми ли вој Ма ру шић
[56.] Гр га Чу ле фабр[ика] ду ха на9 

4.

..... ве ља ча 1943.
    1.   Кај таз Ху со Ха са на гин 1899.  Мо стар 21. II 1943.
    2.   Брај ло вић Мех мед 
  Му ста фин        ll  ll  ll
    3.   Ка ра џа Азиз Осма нов 1923.  ll  ll
    4.   Бар ба рић Пе тар † Ма те  1914.  ll  ll
    5.   Ра јић Ми јо Мар ков 1900.  ll  ll
    6.   Смо љан Да не †Ју ре 1895.  ll  ll
    7.   Ху ско вић Ха сан  1880.  ll  ll
    8.   Му ра та гић Ав до  1915.  ll   ll
    9.   Де ми ро вић Ибра хим 1919.  ll   ll
  10.   Шу њић Зден ко Ми јин  1911.  ll     ll
  11.   Уди љак Мир ко Јо си пов 1915.  ll   ll
  12.   Ми ку лић Мар ко  1910.  ll    ll
  13.   Бар ба рић Фер до Ло врин 1910.  ll     ll
  14.  Буц ман Ибра хим 1903.  ll      ll
  15.  Смо љан Ан то  1903.  ll        ll
  16.  Ма ри ја но вић Ан те 1903.   ll  ll
  17.  Та ла ја Иван Мар ков 1907.  ll  ll
  18.  Бех мен Ибро 
  р[ах]м[етли] Мех ме да 1921.  ll          ll
  19.  Ци пра Ан те Аугу стов  1909.  ll          ll
  20.  Ми ку лић Ју ре Ма тин 1908.  ll          ll
  21.  Пла ни нић Ни ко Ан тин 1909.  ll          ll
  22.  Бе бек Мар тин Ан дри јин 1915.  ll          ll
  23.  Ку кић Фра њо Јо зин 1919.  ll          ll
  24.  Ша рац Мар ко † Ива на 1912.  ll  ll
  25.  Ха џи о сма но вић Асим 1898.  ll  ll
  26.  Ка ра џа Осман  1899.  ll  ll
  27. на ред ник  Ба џак Ах мет 
  р[ах]м[етли] Ху син 1873.  ll  ll

9 Ова два по след ња име на на пи са на су вер ти кал но на мар ги ни с де сне стра не.
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  28.  Ка ра џа Ху се ин Са ли хов 1900. Мо стар 21. II 1943.
  29. над по
        руч ник Ле вен тић Мар ко  1901. [?] ll  ll
  30.10 
  31.  Мр шић Иван  1907.    До ње 
          Брот њо  ll
           Мо стар
  32.  Ра дош Јо зип  1907.  Мо стар  ll
  33.  Ди лић Сма ил  1894.   Гац ко  ll
  34.  Ди лић Ха мид  1884.    ll  ll
  35.  Па шић Вех би ја  1889.  ll  ll
  36.  Пр љић Пе ро  1915.  Со ви ћи
                 Љу бу шки   ll
  37. по руч ник Кља јо Иван  1915.  Мо стар  ll
  38.  др Кор дић Иван  1899.  Остро жац
           Ко њиц  ll
  39.  Ма шић Јо сип  1905.  Мо стар  ll
  40.  Бо рас Јо зо  1894.  Бла гај
          Мо стар  ll
  41.  Бе бек Фра њо Ан дри јин 1906. Мо стар  ll
  42.  Или чић Сти пан † Јо зе 1903.  ll  ll 
  43.  Ко ло ба ра Фра њо † Лу ке 1897.  ll  ll
  44.  Џе нић Омер Ра мин 1892.  ll  ll
  45. на ред ник  Го ле мац Ни ко ла  1907.  ll  ll
  46.  Бла же вић Пе ро Ви да ков 1899.  ll   22. II 1943.   од пу штен
  47.  Чу љак Иван  1907.  ll   ll                 од пу штен
  48.  Га кић Кар ло Пе рин 1893.  ll  ll
  49.  Маг зан Ан те  1921.  ll  ll
  50.  Ша пи на Ра фо † Мар ков 1885.  ll  ll
  51.  Вуј но вић Ан дел ко11 1919.  Не ве си ње    ll
  52.  Ма ду на Иван  1894.  Мо стар  ll
  53.  Пе рић Мар тин  1910.  ll  ll
  54.  Мар ко тић Ма те  1924.  ll  ll
  55.  Зе ле ни ка Иван  1923.  ll  ll
  56.  Мо ро Ан те  1923.  ll  ll
  57.  Мар ти но вић Ру долф 1922.  ll  ll
  58.  Мар ко тић Или ја  1923.  ll  ll
  59.  Мар ти но вић Кре ши мир 1924.  ll  ll
  60.  Зељ ко Кре ши мир 1924.  ll  ll
  61.  Шко бић Ма рин ко 1923.  ll  ll
  62.  Ко шу та Влат ко  1924.  ll  ll
  63.  Тр бо ња Са лих  1901.  ll  ll
  64.  До ко Ми ро слав  1923.   ll  ll
  65.  Се фић Еш реф12  1923.  ll  ll
  66.  Тав чар Еду ард  1923.   ll   ll
  67.  Зов ко Фра њо  1922.  ll  ll
  68.  Фран чић Јо сип  1923.  ll   ll
  69. стож[ерни]
        на ред ник Зељ ко Стје пан  1894.  ll  ll
  70. вод ник Се лим хо џић Мех мед 1905.  ll  ll
  71.  Фле гер Вла ди мир 1922.  ll  ll

10 Ред ни број 30 и име на ве де но под њим на ла зе се на кра ју ли ста, па су при ли
ком ко пи ра ња спи ска исе че ни и не ви де се. 

11 У спи ску је име ова ко на пи са но. Ве ро ват но је гре шка у пи са њу. Ми сли мо да 
би би ло ис прав но на пи са ти Ан ђел ко.

12 Био је члан Уста шке мла де жи и уче сник на њи хо вим при ред ба ма. „Hr vat ski 
na rod“, дру го из да ње, IV, 1942, бр. 328 (17. ја ну ар), 3.
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  72.  Бо жић Ан те  1924.  Мо стар  22. II 1943.
  73.  Бу цо њић Па шко  1904.  ll  ll
  74.  Ро тим Гр га  1915.  ll  ll
  75.  Бу цо њић Иван  1903.  ll   ll
  76.  Бар ба рић Иван  1903.  ll   ll
  77.  Ле ко Мар ко Ан дри јин 1912.  ll    ll
  78.  Ко ло ба ра Иван  1888.  ll   ll
  79.  Шу њић Слав ко  1923.  ll    ll
  80.  Цу ка ле Ста ни слав 1923.  ll    ll
  81.  Бар ба рић Мар ко  1923.  ll   ll
  82.  Ци гић Ми љен ко  1924.  ll    ll
  83.  Пе ру ти на Ла зо  1924.  ll    ll
  84.  Ју рић Дра го  1922.  ll    ll
  85.  Зло ми слић Стје пан 1922.  ll   ll
  86.  Јо ва но вић Мла ден 1924.  ll    ll
  87.  Хан зић Јо сип  1908.  ll   ll
  88.  Фи а ла Фра њо  1891.  ll   ll
  89.  Ка лај џић Ле биб Са ли хов 1888.  ll    ll
  90.  Смо љан Здрав ко  1923.  ll    ll
  91.  Ци ли га Зво ни мир 1924.  ll   ll
  92.  Мар ти но вић Бер то 1923.  ll   ll
  93.  Љо ље Ви ценц  1922.  ll   ll
  94.  Ви да чак Ан те Па вин 1923.  ll   ll
  95.  Бу рић Иван  1920.  ll   ll
  96. на ред ник    Ђо но вић Ру долф 1913.  ll   ll
  97. ду шо
        бри жник     Бар ба рић фр[атар] 
  Мла ден13    1898.  ll    ll
  98.  Ба бић Јо сип  1899.  ll    ll
  99.  Го ле мац Фи лип  1908.  ll   ll
100.  При мо рац Ма те  1917.  ll   ll
101. за став ник  Агић Ибра хим  1921.  ll    ll
102.  Шун та Јо сип  1922.   ll   ll
103.  Ју ри ца Вла ди мир  1922.  ll   ll
104.  Бар ба рић Ми љен ко 1923.  ll    ll           од пу штен
105.  Шпе хар Ти хо мир 1922.  ll       ll
106.  Ба ка мо вић Зи јах  1925.  ll       ll
107.  Ја рак Пе тар  1923.  ll       ll
108.  Бо тић Дра го  1920.  ll     ll
109.  Га лић Стје пан  1923.  ll     ll
110.  Шко бић Ја ков  1892.   ll  ll
111.  Мар ко тић Ма те  1923.  ll  ll
112. по руч ник  Бар ба рић Ви ценц 1922.  ll  ll
113. за став ник  Шкар да Ми љен ко 1921.  ll  ll
114.  Би хор Са лих  1891.   ll  ll
115.  Се фић Омер Х.  1897.  ll  ll
116.  Ву чи на Пе ро  1909.  ll  ll
117.  Ша рац Мар ко Стје па нов 1912.  ll  ll
118. на ред ник  Ха лај ки је вић Ма тан 1905.  ll  ll
119.  Ба шић Ан дри ја  1922.  ll  ll
120. вод ник  Та та ре вић Стје пан 1921.  ll  ll
121.  Бе шо Омер Али јин 1892.   ll  ll
122.  Ка шић Сто јан † Ива нов 1899.  ll  ll
123.  Бен цо Фра но † Ни ко ле 1906.  ll  ll

13 Др М. Бар ба рић, фра ње вац, по Op ćem še ma ti zmu Ka to lič ke cr kve u Ju go sla vi
ji био је члан Про си но дал ног ис пит ног по вје рен ства Би скуп ског ор ди на ри ја та 
Мо стар скоду вањ ске и тре бињ ске би ску пи је и про фе сор Фра ње вач ке бо го сло
ви је у Мо ста ру.
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124.  Ар па џић Му ха мед 1913. Мо стар  22. II 1943.
125.  Бен цо Ма рин ко 
  † Ни ко лин  1916.  ll  ll
126.  Се ли мо вић Ме хо 
  Му ха ре мов   1911.  ll  ll
127.  Ми хаљ Ил кан Ју рин 1909.  ll  ll
128.  Па вић Иван – 
  Мир ко Јо зин  1918.  ll  ll
129.  Де ми ро вић Су љо Му јин 1918.  ll  ll
130.  Ни ко лић Зор ко Ју рин 1911.  ll  ll
131.  Ми ла дин Ми љен ко 
  Пе рин   1912.  ll  ll
132.  Кре шић Пе ро Ма ри ја нов 1917.  ll  ll
133.  Бе го вић Бај ро  1908.  ll  ll
134.  Че ка ло вић Љу бо мир 1921.  ll  ll
135.  Јо вић Ма те  1896.  ll  ll
136.  Бла же вић Ма те  1923.  ll  ll
137.  Пе хиљ Ав до Му јин 1922.  ll  ll
138.  Стра њак Му јо Ју син 1920.  ll  ll
139.  Са бљић Или ја Ива нов  1894.  ll  ll
140.  Чи шић Му ста фа Али јин 1902.  ll  ll
141.  До ган Стје пан  1903.  ll  ll
142.  Ма тић Иван  1901.  ll  ll
143.  Ми ку лић Мир ко  1919.  ll  ll
144.  Бе бек Вје ко  1911.  ll  ll
145.  Чу ту рић Ан те  1922.  ll  ll
146. на ред ник  Ми ку лић Иван † Ма тин 1895.  ll  ll
147.  Мр вељ Пе ро  1912.  ll  ll
148.  Зов ко Пе ро Пе тров 1906.  ll  ll
149.  Тро гр лић Мир ко Ива нов 1914.  ll  ll
150.  Ши ри рак Ха сан 
  Му ха ме дов  1893.  ll  ll
151.  Хо џић Му ха мед  1896.  ll  ll
152.  Хаџ[и]омеровић Омер 1914.  ll  ll
153.  Ба ша гић Су леј ман 1892.  ll  ll
154.  Ма рић Зво ни мир 1923.  ll  ll
155.  Маг зан Иван  1924.  ll  ll
156.  Ва сиљ Ју ре  1924.   ll  ll
157.  Бо шко вић Па вао  1924.  ll  ll
158.  Бла ће Мир ко  1913.  ll  ll
159.  Ба ри шић Бо ро  1923.  ll  ll       од пу штен
160. на ред ник  Ку кри ца Осман  1891.  Мо стар  23. II 1943.
161.  Ма ро но вић Иван 1917.   ll  ll
162.  Ло врић Ја ков  1916.  ll 
163.  Ма ри но вић–Ђон кић 
  Ан дри ја   1915.  ll 22. II 1943. 
164.  Ма ри но вић–Ђон кић 
  Стан ко     1910.   ll
165.  Цви та но вић Лу ка 1915.  Цим–
      Мо стар   ll
166.  Се сар Цви тан  1894.   ll           
167.  Ми ку лић Ми јо  1884.   ll
168.  Кре зић Стје пан  1912.  Мо стар   ll
169.  Ку кић Лу ка † Ива нов  1906.   ll
170. по руч ник  Ре бац Ни ко ла  1913.  Мо стар   ll
171. на ред ник  Бо ро је Ви дак Пе рин 1890.  ll  ll
172.  Сто јић Дра го Ми јин 1805.  ll  ll
173. вод ник  Ма тић Иван Јо зин 1889.  ll  ll
174.  Пр ска ло Ан дри ја Ма тин 1902.  ll  ll
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175.  Ку кић Блаж Ива нов 1901. Мо стар  22. II 1943.
176. вод ник  Де дић Ра мо  1891.  ll  ll
177.  Кне зо вић Фра но  1907.  ll  ll
178.  Ше стић Му ха мед 1907.  ll  ll
179.  Дуј мо вић Јо зо † Ива нов 1908.  Цим–
      Мо стар   ll
180.  Ла сић Или ја † Ан тин 1917.  Мо стар   ll
181.  Ша рац То ма † Ива на [?] 1912.  ll 25. II 1943.
182.  То мић Блаж † Ан дри јин 1903.  Цим–
      Мо стар   ll
183.  Ор ло вић Па во Та ди јин 1923.  Мо стар   ll
184.  Зов ко Иван  1912.  ll  ll
185.  Ма ри но вић – Ђон кић 
  Ан те   1911.  ll  ll
186.  Пе хар Сти пе Мар ков 1911.  ll  ll
187.  Ма рић Дра гу тин  1923.  ll  ll
188.  Арап Му ха рем  1919.  ll  ll
189.  Бр ко вић Ха лид  1918.  ll  ll
190.  Шу њић Ми ро слав 1909.  ll  ll
191.  Ро сић Фра но  1910.  ll  ll
192.  Ро сић Ми јо  1908.  ll  ll
193.  Ка ра бег Му ста фа 1910.  ll  ll
194.  Зов ко Пе ро  1905.  ll  ll
195.  Кља јо Или ја  1912.  ll  ll
196.  Зов ко Ан те  1908.  ll  ll
197.  Дуј мо вић Пе ро  1911.   ll  ll
198.  Ро зић Фра но  1911.  ll  ll
199.  Гре бо вић Шев ко  1921.  ll  ll
200.  Мар ти но вић Вин ко 1915.   ll
201.  Мар ти но вић Мир ко 1916.   ll
202.  Кре шић Или ја † Ива нов 1912.  Цим–
      Мо стар   ll
203.  Де лић Му јо  1920.   ll
204.  Ко ло ба ра Ши мун 1897.  Мо стар   ll
205.  Ко ло ба ра Фи лип  1899.  ll  ll
206.  Бу цо њић Лу ка  1913.  Мо стар   ll
207.  Ко ло ба ра Ни ко ла 1904.  ll  ll
208.  Бр кић Су леј ман  1924.  Не ве си ње     ll
209.  Ко ло ба ра Лу ка  1905.  Мо стар   ll
210.14   Ко ло ба ра Сто јан  1902.  ll  ll
211.  Га ча нин Омер  1911.  ll  
212.  Ша рац Бла го  1905.  ll
213.  Кља јо Ми јо  1911.  ll
214.  Ми ку лић Сто јан  1890.  ll
215.  Иван ко вић Мир ко 1901.  ll
216.  Му са Пе тар  1891.  ll
217.  Мер џо Јо сип  1889. Мо стар  
218.  Оме ра гић Сал ко  1904.  ll
219.  Ба лић Су леј ман  1892.  ll
220.  Цвит ко вић Пе ро  1919.  ll
221.  Цвит ко вић Слав ко 1916.  ll
222.  Ба са рић Ђу ро  1898.  ll
223.  Пр це Ми јо  1907.  ll
224.  Пр це Иван  1901.    ll
225.  Пе ру ти на Пе ро  1907.  ll

14 Са овим ред ним бро јем у ру ко пи су спи ска за вр ша ва се лист, а сле де ћи по чи
ње ред ним бро јем 211 код ко јег је са ста вљач на по чет ку, нај ве ро ват ни је, за бо
ра вио упи са ти да тум ко ји ни је на зна ча ван до кра ја спи ска.
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226.  Па пац Бо шко  1909. Мо стар
227.  Об ра до вић Спа со је 1897.  ll
228.  Ку каш Сто јан  1909.  ll
229.  Па шић Мех мед  1895.  ll
230.  Ту но вић Ха џо  1917.  ll
231.  Он да ба ка Су леј ман 1917.  ll
232.  Би ло го рац Ах мед 1896.  ll
233.  Па шић Фе хим
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.15

15 Не у пи са на име на код по след њих не ко ли ко ред них бро је ва ука зу ју на то да су 
до кра ја це лог ли ста пр во на пи са ни бро је ви а по том упи си ва на име на и дру ги 
по да ци.



Спи Сак Хр ва та
и Му Сли Ма на ко ји Су 
уче Ство ва ли у
од во ђе њу и уби ја њу 
Ср ба у Мо Ста ру
и око ли ни
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THE LIST OF THE CROATS AND MUSLIMS WHO PARTICIPATED 
IN TAKING AWAY AND KILLING OF THE SERBS IN MOSTAR AND 
THE SURROUNDINGS

In the paper The List of the Croat and Muslim criminals  who participated in 
taking away and killing of the Serbs in Mostar and the surroundings, there 
are 533 malefectors – Croats and Muslims who had been inspirators 
and organisers, executors or helpers in taking away and killing of the 
Serbs in Mostar and the surroundings in World War II, till 1943. The 
List was made at the beginning of the said year by the Croats, dr Cvitan 
Spužević, advocate, and Blaška Slišković, restaurant owner, both from 
Mostar. The fact which gives the List even more value and importance 
is that the authors put the date when and whom from they had received 
the names of the malefactors who had been killing and slaughtering the 
Serbs.

MILE STANIĆ


