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Др Ду шан Алек сић

ТРА ГЕ ДИ ЈА СРП СКИХ ОГ ЊИ ШТА
1941–1995. ГО ДИ НЕ 

МО НО ГРА ФИ ЈА СЕ ЛА 
Г О Р  Њ И  Ј Е  Л О  В А Ц

КОД ПРИЈЕДОРА

У 2014. години навршил  се 72 годин  од кад су партизанске снаге 
касно навече 3. јула кренуле из Козаре у напад и у раним ноћним и 
јутарњим сатима 4. јула 1942. године, у селу Горњем Јеловцу код При-
једора извр шиле про бој фашистичко-њемачко-усташког обруча око 
Козаре, гдје су прешле Јеловачку цесту, Равни Гај, Пла ниницу и Це-
рову Косу, затим преко села: Ју тро го ште, Горње и Доње Драготиње и 
других села, пре газиле ријеку Сану и прешле на просторе Под гр ме -
ча. Кажу да је те ноћи за партизанима из збјегова у Козари преко 
ослобођеног простора изашло из обруча 10.000–15.000 ци вилног срп с-
ког становништва, пре бацило се непријатељу иза леђа и тако из бје г ло 
заро бљавање у Козари и силом одвођење у геноцидне уста шке логоре 
НДХ и нацистичке Њемачке. Усташка вој ска и хрватски народ за ге-
но цид над Србима, имали су огромну подршку од Ватикана, ње говог 
католичког свештенства и фрањеваца у Независној држави Хрватској.
           Прошле, 2014. навршило се 22 године од почетка Српског одбрамбе-
но-отаџбинског рата (1992–1995), гдје је чврста муслиманско-хрват-
ско-ка то личка коалиција извршила агресију и прва започела оружану 
борбу и рат про тив српског народа, са циљем да оствари своју и вје-
ковну ватиканску жељу, да потпуно уништи Србе и православље у 
Босни и Херцеговини. Иако су изгубили велике српске просторе а 
народ побијен и протјеран, Срби су одбрамбено-отаџбинским ра-
том у географским оквирима БиХ, успјели заслужено да на својим 
вјековним огњиштима створе Републику Српску.

При је дор, 2015.





Ово дје ло по све ћу јем: 

Дје до ви ма и ба ка ма: 
Алек сић Јо ва ну–Јо ван чи ћу и Ми ки, 
По по вић Си ми и Јо ки

Ро ди те љи ма: 
Алек сић Ни ко ли Ни џи и Сте ва ни ји

Стри цу и стри ни: 
Алек сић Вла ди и Јо ван ки

Бра ћи и се стра ма

Свим па лим бор ци ма ко ји су по ло жи ли жи во те, 
бо ре ћи се за сло бо ду срп ског на ро да.

Свим не ви ним жр тва ма ко је су стра да ле 
од уста ша и Ни је ма ца, са мо за то што су би ли 
Ср би пра во слав не вје ре.

Нека им је вјечна слава и нека им је лака земља, хвала!

Аутор
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РИ ЈЕЧ АУТО РА 

Jош као ди је те био сам сре тан и ра до стан што је мо је се ло Гор њи Је-
ло вац, оп шти на При је дор, нај љеп ше. И дру га се ла би ла су ли је па на 
свој на чин, али мој Је ло вац био је нај љеп ши. Кад сам због шко ло ва ња 
мо рао да одем, био сам ту жан и не ве сео. До ла зио сам че сто, али то ни-
је би ло до вољ но јер сам же лио да у ње му стал но бо ра вим. Вре ме на су 
про ла зи ла и све се мије ња ло, а осје ћај пре ма род ном се лу ни је бли је-
дио, већ на про тив, био је као и ра ни је. По сли је мно го го ди на од су ства 
и за вр шет ка свих сте пе на обра зо ва ња, уви јек сам се са истом же љом 
и осје ћа њи ма вра ћао род ном Је лов цу. По же лио сам да осје ћа ња ста-
вим на па пир, да ис пу ним же љу и да ка жем дру ги ма ка ко је у жи во ту 
ва жно има ти и зна ти сво је род но мје сто и ње му се уви јек вра ћа ти. Та 
осје ћа ња су ме упу ти ла да на пи шем Мо но гра фи ју: Ше зде сет пет го ди-
на Основ не шко ле у Гор њем Је лов цу и ње ним ђа ци ма. Био сам стал но 
оп те ре ћен же љом да на пи шем и дру го дје ло и да иш чу пам од за бо ра ва 
јед но про шло и дав но про шло ври је ме из жи во та овог се ла, ње го вих 
љу ди, пре да ка и по том ства. Пи сао сам она ко ка ко сам осје ћао и мо гао 
на свој на чин да то ис ка жем. Сва ка ре че ни ца ко ју сам на пи сао, по ми-
ца ла ме све бли же ци љу. Си гур но је да ри је чи ма на па пи ру ни сам мо-
гао да ис ка жем сву ве ли чи ну осје ћа ња ко је но сим у се би. 

По чео сам да опи су јем ври је ме и до га ђа је и да ци ти рам ум не љу-
де, ко ји су оста вља ли ве ли ка дје ла и опи са ли до га ђа је свог вре ме на и 
исто ри ју срп ског на ро да. Же лио сам да до ђем до мно гих од го во ра, па 
сам их ста вио на па пир, у на мје ри да се што ви ше зна о Је лов цу, ње го-
вој про шло сти, тра гич ној суд би ни и ко нач но о са да шњо сти. На сто јао 
сам да до ђем до из вор них по да та ка: ка ко је на ста ло се ло Је ло вац, кад и 
ка ко се на се ља ва ло; oдакле су се Ср би у ово се ло до се ља ва ли, чи ме су 
се ба ви ли, уло гу цр кве и пра во слав не вје ре у њи хо вом оп станку. По ред 
на ве де ног, би ло је ва жно да се зна ка ко су на ста ја ла срп ска прези ме на 
– ко ја су пре зи ме на по сто ја ла и ко ја да нас по сто је у овом се лу. На вео 
сам кра ћи пре глед исто риј ских до га ђа ја, за тим ври је ме и до га ђа је из 
Пр вог свјет ског ра та и Је лов ча не ко ји су би ли со лун ски до бро вољ ци.

Об у хва тио сам раз до бље из ме ђу два свјет ска ра та: ка ко је по чео 
Дру ги свјет ски рат и ко га је иза звао. Шта се де ша ва ло са Ср би ма и ко им 
је био не при ја тељ, кад и ка ко су се Је лов ча ни 1941. го ди не ди гли на уста-
нак, за тим ко је је био на че лу уста ни ка. Ка ква је би ла уло га ко му ни ста на 
по чет ку и у то ку ра та. Ко ме је сме тао во ђа устан ка на Ко за ри др Мла ден 
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Сто ја но вић. Ко је су срп ске по ро ди це из Је лов ца би ле пред ви ђе не за исе-
ља ва ње у Ср би ју или фи зич ку ли кви да ци ју. Опи сао сам про бој не при-
ја тељ ског обру ча око Ко за ре. Шта су уста ше, му сли ма ни и Ни јем ци ра-
ди ли од срп ског на ро да ко ји се скри вао у Ко за ри. Ку да и у ко је ло го ре су 
отје ра ли за ро бље ни срп ски на род. Ка ко су се Је лов ча ни у Дру гом свјет-
ском ра ту (1941–1945) и у Отаџ бин ском ра ту (1991–1995), у оба по че ти-
ри го ди не, ју нач ки бо ри ли на рат ним по при шти ма ши ром Ју го сла ви је.

Све што је ства ра ло епо пе ју ве ли ке ле ген дар не Ко за ре у бор ба ма 
про тив ге но цид них фа ши ста и оку па то ра, до га ђа ло се у Гор њем Јеловцу, 
на Па три ји, Је ло вач кој це сти, Сту де ној, По ља на ма, Рав ном Га ју, Мље ча-
ни ци, По гле ђе ву, Сто ја но ви ћа Мај да ну, у Ко за ри, на Крушков цу, Ка ра-
ну, Ба љу и на мно гим дру гим мје сти ма на об рон ци ма слав не Ко за ре. 

Нај ве ћи дио Мо но гра фи је по све тио сам жи во ту у Гор њем Је лов цу 
по сли је Дру гог свјет ског ра та. Ка ко је до шло до од брам бе но-отаџ бин-
ског ра та 1991–1995. го ди не. Ко је иза звао рат. Ко ји Је лов ча ни су у том 
ра ту из гу би ли жи во те. Ка ко се жи ви у се лу по сљед њих 20 го ди на. Шта 
се до го ди ло са се лом, за што се ра сло ја ва и за што ти хо не ста је. 

Ка ква је би ла одје ћа Је лов ча на, чи ме су се ба ви ли, ка ко су се за-
ба вља ли и ка ко се да нас жи ви у овом се лу, има ли не ку бо љу бу дућ-
ност. При пи са њу Мо но гра фи је се ла Гор њег Је лов ца, мно ги Је лов ча ни 
су ми по мо гли, а нај ви ше по сма трач и свје док у ди за њу устан ка и ак-
тив ни бо рац и уче сник у ра ту Ма џар Ду шан–Ду шко, гар диј ски офи-
цир ЈНА, на че му му се не из мјер но за хва љу јем. По ред ње го ве по-
мо ћи у ту ма че њу исти не и до га ђа ја, на по се бан на чин се за хва љу јем: 
Кне же вић Сре ти, Лу кић Дра го љу бу, Цви јић Бо шку, Ма цу ра Мир ку, 
Ке ле че ви ћу Јо ви, Бо кан Не вен ки–Не ни, Бо кан Ба ри–Ба ри ци, Вуч-
ко вић Ан ки, Ве се ли но вић Шпи ри, Кне же вић Ми ло ра ду–Ми ћи, Ма-
џар Рај ку и дру ги ма. За хва љу јем се по ро ди ца ма и по је дин ци ма ко ји 
су ми усту пи ли фо то гра фи је пре да ка, савременика и по то ма ка.

По себ ну за хвал ност у тех нич ком ди је лу на ста ја ња Мо но гра фи је, 
не из мјер но ду гу јем Бе о гра ђа ни ма: дипл. инж. маш. Оки ље вић Мла-
де ну и Да ни, Ма ри н Де споту, Ма рин Еле ни, др Бо ри сла ву Ра ђе но ви-
ћу, Ма рин ко вић Ма ји, дипл. екон. Јан ко вић Да ни је ли, дипл. екон. Се-
миз Са ши, Цвет ко вић Алек сан дру, а из При је до ра сту ден ту Уми ће вић 
Ж. Ни ко ли, дипл. инж. еле к. Вуч ко вић Ран ку–Ба ти, дипл. инж. руд. 
Бојану Алексићу и дру ги ма.

Захваљујем се сенатору у Републици Српској проф. др Милораду 
Закићу за изузетну помоћ у организацији штампања Монографије.

Аутор
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ГОР ЊИ ЈЕ ЛО ВАЦ – ОП ШТИ НА ПРИ ЈЕ ДОР 

ГЕ О ГРАФ СКИ ПО ЛО ЖАЈ
У под нож ју за пад ног ди је ла Ко за ре и ње ног об рон ка Пла ни ни це, из ме-
ђу бр до ви тог пре во ја Пу хо ри на, се ла До њег Је лов ца и ри је ке Мље ча-
ни це, на ла зи се Гор њи Јеловaц, ко ји при па да ле ген дар ном Кне шпо љу. 

Дио се ла ко ји се на зи ва Ко ман да, вр ло је зна чај на стра те гиј ска 
тач ка. По себ но је ин те ре сант но мје сто јер се са Ко ман де ви ди дио Хр-
ват ске све до Кри же ва ца, а но ћу и осви је тље ни Кри жев ци. Гра ни ца се 
не за вр ша ва са мо на Ко ман ди, она иде пре ма Гра ди ни и Па лан ском 
Ви су, а ри је ком Мље ча ни цом иде пре ма Ши ро кој Лу ци и још да ље. 
До Дру гог свјет ског ра та Ко ман да је би ла на се ље на са не ко ли ко по-
ро ди ца. У ра ту су ско ро све стра да ле у уста шким ло го ри ма. Са мо име 
Ко ман да, на ста ло је у ври је ме тур ске оку па ци је. Кад се оку па тор ска 
вој ска у осва ја њу кре та ла, из бје га ва ла је на се ља, па је ишла пре ко Ко-
за ре и за у ста ви ла се на мје сту из над Гор њег Је лов ца. Ту се за др жа ла 
са сво јом ко ман дом, та ко да је то мје сто на зва но Ко ман да још у оно 
ври је ме и оста ло до да нас. И пар ти за ни су у Дру гом свјет ском ра ту 
има ли на Ко ман ди сво ју ко ман ду.

Се ло има још јед ну вр ло зна чај ну стра те гиј ску тач ку, а то је ле-
ген дар ни за се ок Па три ја.

Се ло се про сти ре углав ном по бре жуљ ци ма и бр ди ма, те у до-
ли на ма и рав ном зе мљи шту око по то ка и ри је ка, са пре ко ше зде сет 
по сто шу ма ра ка и шу ма. Оста ло су об ра ди ве по вр ши не, ли ва де и па-
шња ци са ни ском плод но сти и ло ше струк ту ре. Зе мљи шта су ве ћи-
ном те шка за об ра ду, ка ко због ло ше струк ту ре, та ко и због мно гих 
на ги ба и стр ми на.

Уда ље но је шест ки ло ме та ра од град ског под руч ја При је до ра 
пре ма Ко зар ској Ду би ци. Глав ни пут При је дор–Ду би ца–Нов ска (Хр-
ват ска) вр ло је фре квен тан јер се пре ко ње га по ве зу је дио Бо сан ске 
Кра ји не са ме ђу на род ним пу тем Бе о град–За греб и да ље на сје вер пре-
ма За пад ној Евро пи, а на југ пре ма зе мља ма ју жног Бал ка на и Ма лој 
Ази ји. На крат кој ре ла ци ји При је дор–Ду би ца од 30 ки ло ме та ра, на-
ла зи сe не ко ли ко стра те гиј ских та ча ка и то: Бу ко ва Ко са и Пу хо ри не, 
за тим Сту де на, Це ро ва Ко са, Кне жи ца, Ме ђу во ђе и Кру шко вац.
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То су про сто ри ко ји су кроз исто ри ју овог кра ја пред ста вља ли 
мје ста за ко ја су се нај ви ше бо ри ле су прот ста вље не стра не. Њих су 
не пре кид но бра ни ли се ља ци и њи хо ве вој ске, док су осва ја чи же сто ко 
ју ри ша ли да их осво је и да њи ма за го спо да ре.

       Географска карта – Горњи  Јеловац  општина Приједор



11Мо но гра фи ја се ла Гор њи Је ло вац

Гор њи Је ло вац има сво ја ку ћи шта и сво ја ог њи шта, а то су: на 
по чет ку се ла за се о ци: Ма џа ри, Цу ри ћи, Завишићи, Ромићи, за тим 
Бу ко ва Ко са, По ља не, Сту де на, Ри је ка, Цен тар се ла, Го ља ци, Цви ји-
ћи, Па три ја, Лукићи, Мацуре, Гајићи, Ћурини и ли је ва стра на ри је ке 
Мље ча ни це. На ула ску у се ло код Цу ри ћа је тро ме ђа Гор њег Је лов ца, 
Цр не До ли не и Па лан чи шта.

ПРИ РОД НА БО ГАТ СТВА

Кад се по ђе од Ма џа ра из над Бу ко ве Ко се, а пре ма Ду би ци, на де сној 
стра ни ви ју га вог пу та и на кра ју до ста оштре оку ке на ла зио се руд-
ник угља. Ви ше го ди на је екс пло а ти сан и на вод но због ви со ке кон-
цен тра ци је сум по ра у угљу руд ник је 1950. го ди не за тво рен. Док је 
тра ја ла ње го ва екс пло а та ци ја, до се ља ва ле су се не ке срп ске по ро ди це 
из Рав них Ко та ра, Ли ке и Дал ма ци је у Бре зи ча не и Цр ну До ли ну и за-
по шља ва ле се у овом руд ни ку.

Гор њи Је ло вац има мно го из во ра здра ве во де за пи ће, та ко да 
ни је дан за се ок ни је са тим имао по те шко ћа. У но ви је ври је ме мно-
ги су ри је ши ли то пи та ње до го во ром да из вор ску во ду во до вод ном 
мре жом до ве ду сво јим ку ћа ма и на се љи ма. По ред то га, у се лу има 
не ко ли ко из во ра бањ ске во де и то: код Кне же ви ћа „Смр де љац“, Кр-
че ви не код Сла ти не, за тим код Цви ји ћа и Шор ма за пре ма Хај де-
ров ци ма. 

Бли же гра ни це са До њим Је лов цем, на ли је вој стра ни ри је ке, а 
из над Зо ри ћа у Пла ни ни ци, био је ви ше го ди на отво рен ка ме но лом. 
Ка мен је ва ђен по вр шин ски, а по не кад и ми ни ра њем и од ро ња ва њем. 
Ра до ви су об у ста вље ни кад је от кри ве но да на Сту де ној из над Ву ки-
ћа по сто ји ка мен та кве струк ту ре ко ји се од мах мо же ко ри сти ти за 
на си па ње пу те ва као твр да под ло га. Ка мен је ко ри шћен за на си па ње 
пу те ва на ши рем под руч ју око Кне жи це и дру гих мје ста.

Из ме ђу два свјет ска ра та, на тро ме ђи се ла би ла је из гра ђе на лу-
гар ни ца у ко јој је не пре кид но бо ра вио бар по је дан лу гар. То мје сто је 
слу жи ло као ори јен тир до кле мо же да се иде у кри зним си ту а ци ја ма. 
Лу га ри су би ли за ду же ни да кон тро ли шу и одо бра ва ју сје чу при ват не 
и др жав не шу ме, ка ко у се лу, та ко и ди је лу Ко за ре. Сје ча се мо гла оба-
вља ти са мо уз њи хо во одо бре ње и до зна ке, јер се ра ди о при род ном 
бо гат ству, због че га је по треб на стро га кон тро ла.
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Се ло је има ло не ко ли ко ло ка ци ја за екс пло а та ци ју др ва из Ко-
за ре. Та кав је дан ла гер био је на бив шем школ ском те ме љу на Сту-
де ној.

Дру ги ла гер за др ва био је код за се о ка Про да ни, а тре ћи у Мље-
ча ни ци код за се о ка Ма цу ре и Бо ка ни.

Извор  ријеке Мљечанице  на  Мраковици
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НА СЕ ЉА ВА ЊЕ СЕ ЛА ЈЕ ЛОВ ЦА

Не ма исто риј ских по да та ка о на стан ку се ла Гор њи Је ло вац. За што је 
баш до би ло та кво име, ни то ни је по зна то. За тај по да так мо жда ни је 
би ло ин те ре со ва ња, а да је и би ло, све би оста ло са мо у усме ном ка-
зи ва њу. Сви јет ко ји је ра ни је жи вио на овим про сто ри ма, био је не-
пи смен и све оста је са мо на га ђа ње. Зна се да пи са них тра го ва о све му 
то ме не по сто ји. Кад су на ши пре ци кр чи ли шу ме, па ту зе мљу ора ли 
и об ра ђи ва ли, на ла зи ли су тра го ве ог њи шта ко ји го во ре да је ту жи-
вио на род и имао сво је на се о би не. Из о ра ва ли су раз не пред ме те ко је 
су ко ри сти ли у сво јим ку ћа ма. Прет по ста вља се да су то оста ци још 
из вре ме на рим ског до ба. Ме ђу тим, то мо гу би ти са мо на га ђа ња, док 
пра вих ин фор ма ци ја не ма. Ипак, мо же се ре ћи да су ту жи вје ли не ки 
на ро ди и не ка пле ме на, ко ји су оста ви ли тра го ве свог бо рав ка, а да 
овај са да шњи на род мо жда са њи ма не ма не ке срод но сти или не ких 
зна ко ва да су им по том ци или на след ни ци. 

Тур ска вла да ви на чи ни ла је стра шна зла и ти ра ни ју над пра во-
слав ним на ро дом, па је мо рао да бје жи и да се скла ња ис пред те шког 
зу лу ма. Мно ги про сто ри гдје су жи вје ли Ср би би ли су на пу шта ни и 
че сто пот пу но опу стје ли због тур ског про гон ства и на си ља. На си ље 
и ти ра ни ја тра ја ли су вје ко ви ма, а од ла зак пра во слав ног сви је та са 
ових про сто ра ни је пре ста јао. Да би се спа си ли, по је дин ци су узи ма-
ли ислам ску вје ру, са мо да би пре жи вје ли. Све је то оста вља ло ду-
бо ке тра у ме у жи во ту срп ског на ро да на овим про сто ри ма. Ипак, и 
у та квим не под но шљи вим усло ви ма пре жи вља ва ли су и оп ста ја ли, 
за хва љу ју ћи при ро ди и ду ху свог на ро да, да мо же све, па и нај те же 
да под не се и да оста не до сто јан ствен, вје ру ју ћи у Бо га и сво ју пра во-
слав ну вје ру.

Ми гра ци ја срп ског ста нов ни штва, од ви ја ла се на раз не на чи не, 
а нај че шће због тур ског зу лу ма и оку па тор ске ти ра ни је. Би ло је и дру-
гих раз ло га, али вр ло ри јет ко. Се о бе су би ле из Ста ре Ср би је, Хер це-
го ви не, Цр не Го ре, а нај ви ше из Ли ке, Дал ма ци је и дру гих кра је ва. У 
то ври је ме ни је би ло еви ден ци је ка ко би се зна ло ода кле су по је ди на 
пле ме на до ла зи ла на ове про сто ре. Сви јет је био углав ном не пи смен, 
а ни цр ква ни је мо гла ре дов но да би ље жи јер је би ла под оку па тор-
ским над зо ром и ислам ским при ти сци ма. 
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Ср би ко ји су се до се ља ва ли у Је ло вац, би ли су ве о ма от пор ни на 
при ти ске да при хва те ислам као сво ју но ву ви је ру, а та кав гест на зи ва-
ли су по тур ча ва ње. Се љач ко ста нов ни штво под тур ском оку па ци јом 
би ло је обес пра вље но и на све мо гу ће на чи не тла че но и по ни жа ва-
но. О пра ву и прав ди ни је се мо гло го во ри ти. Оку па тор их је на звао 
по ни зним име ном кме то ви. Го спо да ри су би ли ка пе та ни и бе го ви и 
ра зни дру ги угње та чи и си ле џи је. Све су то пре жи вља ва ли и оста ли 
са чвр стим срп ским до сто јан ством и сво јом пра во слав ном ви је ром. 
Про сто ри Гор њег Је лов ца ра ни је су би ли вр ло ри јет ко или ни ка ко на-
се ље ни. Ве ћи ном су се Ср би у ово се ло до се ља ва ли у 18. и 19. ви је ку 
из Ли ке и Дал ма ци је. То пор вре ђу је и чи ње ни ца, ко ја је оста ла у сје-
ћа њи ма и усме ним при ча ма. Та ко је Ва си ли ја Про дан знао за чи та во 
се ло ода кле су до се ља ва ла по је ди на пле ме на. Је ди но ни је знао ода кле 
су до шли Шор ма зи.

По зна ти ге о граф Јо ван Цви јић, ко ји је ро ђен у Ло зни ци на Дри-
ни 1865. го ди не, у свом дје лу Цви ји ће ва књи га, на стра ни ца ма од 25. 
до 82, на по се бан на чин и ар гу мен то ва но је опи сао про це се ми гра ци је 
срп ског ста нов ни штва на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, наводи:

„Исти на, из исто риј ских из во ра су по зна те из ве сне се о бе срп-
ског на ро да у тур ско до ба, и ти су нам по да ци дра го це ни. Ти чу се ма-
хом ве ли ких се о ба, ко је су се кре та ле из ван Бал кан ског по лу о стр ва у 
ју жно сло вен ске зе мље бив ше Аустро-Угар ске. Ма ло је за бе ле же но о 
се о ба ма на Бал кан ском по лу о стр ву. Али ти до ку мен ти не да ју пред-
ста ву о ве ли ким раз ме ри ма се ља ка ња, ко је се из вр ши ло у тур ско вре-
ме и доц ни је; осим то га, и кад се по спо ме ни ци ма зна за се о бу у не ки 
крај, ипак се са мо про у ча ва њем на ли цу ме ста мо же ухва ти ти: да ли 
са да има тих до се ље ни ка, са зна се њи хов рас по ред по се ли ма, у ка кво 
су ста нов ни штво ушли, ка кве су се про ме не на њи ма де си ле. Тре ба-
ло је у том по гле ду про у чи ти ста нов ни штво на ли цу ме ста, од се ла 
до се ла, од ку ће до ку ће, у свим на шим зе мља ма и те по дат ке са свих 
стра на ве ри фи ко ва ти. На то ме је ра ди ла се ри ја ис пи ти ва ча, по чев ши 
од 1896. го ди не.
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I

Kao ре зул тат тих ис пи ти ва ња из ла зи да је, по чев ши од кра ја XIV ве ка 
па кроз тур ско вре ме до на ших да на, ис пре ме шта но ско ро све ста нов-
ни штво на про сто ру од Ве ле шке Кли су ре на Вар да ру па до За гре бач ке 
Го ре. А глав ну ма су тих што се кре ћу и на се ља ва ју чи ни ди нар ско ста-
нов ни штво, чи ји су део и ста ри Ра ша ни, на род срп ске сред ње ве ков-
не др жа ве. Те стру је ко је пре ме шта ју ста нов ни штво, ме та на ста зич ке 
стру је, сти ца ле су се ви ше од че ти ри ве ка у Ср би ју; ско ро то ли ко исто 
вре ме на у Дал ма ци ју; пре ла зи ле су Ду нав, Са ву, Уну, Ку пу, чак и Дра-
ву и на се ља ва ле су Ба нат, Бач ку, Ба ра њу, Срем и Сла во ни ју, Хр ват ску, 
Шта јер ску, Крањ ску; пре шле су на мно га остр ва или ото ке Ја дран ског 
Мо ра, у Ис тру, у око ли ну Тр ста, чак на не ке сла бе стру је у Го ри цу. 

Кад се на кар ти пра те и уцр та ју сва та кре та ња до би ју се као син-
те за ми гра ци о не или ме та на ста зич ке стру је ко ји ма су се кре та ли исе-
ље ни ци из зе мље ма ти це, ода кле су из ла зи ли као у ро је ви ма, у зе мљу 
ко ло ни за ци је где су се на ста њи ва ли. Ме та на ста зич ке стру је су да кле 
ап страк ци ја ве ков ног прав ца кре та ња исе ље ни ка. Че сто исе ље ни ци 
ни су пра во ишли из зе мље ма ти це у зе мљу ко ло ни за ци је, већ су се 
кра ће или ду же вре ме на, че сто ни зо ве го ди на, за др жа ва ли у пре ла-
зној или етап ној зе мљи.

Нај ја че су би ле ди нар ске стру је на се ља ва ња. Нај знат ни ја од 
сви ју по чи ња ла је у обла сти ма сред њо ве ков не Ра шке и Зе те, а ње не су 
нај ак тив ни је обла сти, пра ве зе мље ма ти це, би ле Цр на Го ра са Бр ди ма 
и цр но гор ском Хер це го ви ном, Сје ни ца и Пе штер. Ра чва ла се у ви ше 
стру ја о ко ји ма се у де та љи ма не мо же мо ба ви ти. Зна ју се пре во ји и 
ме та на ста зич ке врат ни це, ко ји ма су се по је ди не ње не гра не кре та ле. 
Глав ни део те стру је је на се ља вао Шу ма ди ју из ме ђу Мо ра ве и Дри не. 
Дру га ње на ва жна гра на кре та ла се пре ма Бо сни до ли ном Дри не, си-
ла зи ла у Са ра јев ско По ље и ода тле до ли ном Бо сне про др ла до цен-
трал не Бо сне, у По са ви ну, па и до Бо сан ске Кра ји не. 

У ве зи са овим, из Хер це го ви не и Бо сне раз ви ла се ми гра ци о на 
стру ја ко ја је пре пла ви ла Дал ма ци ју. Ско ро све ста нов ни штво Бо ке 
Ко тор ске во ди по ре кло од цр но гор ских и хер це го вач ких до се ље ни ка; 
ста нов ни штво ду бро вач ке око ли не је у знат ној ме ри бо сан ско-хер це-
го вач ког по ре кла, ста нов ни штво са мог гра да Ду бров ни ка ве ли ким 
де лом хер це го вач ког по ре кла, а да на шње ста нов ни штво Ма кар ске 
као и Оми ша, Спли та и Ши бе ни ка та ко ђе по гла ви то бо сан ско-хер-
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це го вач ког по ре кла; ско ро ис кљу чи во тог по ре кла је ста нов ни штво 
Бу ко ви це и Рав них Ко та ра у се вер ној Дал ма ци ји.

Из за пад не Бо сне, из Гла мо ча и Ун ца, и из Дал ма ци је, са гор њег 
то ка Це ти не, кре ну ла се јед на од пр вих ми гра ци ја пре ма Хр ват ској и 
за у ста ви ла се у Жум бер ку. Дру ге гру пе су се на се ља ва ле у ју жној или 
Бе лој Крањ ској, осо би то око ме ста Ме тли ке и Ви ни це, а очу ва ле су се 
у Бо јан ци ма и Ма рин до лу. Се ри ја сла би јих се о ба про др ла је до Пту ја 
и Ма ри бо ра и до Љу бља не. До бро су по зна те три ускоч ке по ро ди це 
Алек сић, Дој чин и Вук мир, ко је су 1555. год. у Ма ри бор ском По љу 
осно ва ле се ло Уско ке, ко је се да нас зо ве Ско ки, а не мач ки Skog gen. 
Да уз гред по ме не мо, да се по сле па да Ср би је срп ско ста нов ни штво од 
Бе о гра да и Сме де ре ва исе ља ва ло у Бо сну. Осим ових би ло је још не-
ко ли ко спо ред них стру ја.

У ме та на ста зич кој обла сти има је дан део на шег на ро да ко ји је 
био нај ма ње по кре тљив. То су Му сли ма ни Бо сне и Хер це го ви не и Но-
во па зар ског Сан џа ка до пла ни не Ро го зне. Ме ђу њи ма је нај ви ше ста-
ри на ца и за то су они, кад се ап стра ху је од исла ма и тур ци зма, са чу ва-
ли не ке на ше пра ста ре цр те, ду бо ко сло вен ско-срп ске осо би не.

II
Пр ви под стрек ми гра ци ја би ли су тур ска ин ва зи ја и тур ска вла да ви на, 
и ова је доц ни је че сто би ла по вод исе ља ва њу. Али су ми гра ци је у ства-
ри иза зва не мно го стру ким узро ци ма ко ји се ма хом пре пле ћу. Има јед на 
гру па се о ба, чи ји су узро ци нај про сти ји, и то су оне ве ли ке се о бе ко је су 
ма хом за бе ле же не у исто риј ским из во ри ма. Иза зва не су исто риј ским 
до га ђа ји ма, као што су: на је зда Ту ра ка, њи хо ви ра то ви, бу не про тив Ту-
ра ка, аустро-тур ски ра то ви, на ши ра то ви за осло бо ђе ње и доц ни ји итд.

III
Ет но-би о ло шким про це си ма се на спо ра ва и ет нич ко и со ци јал-

но при ла го ђа ва ње, на ро чи то у па три јар хал ном дру штву, јер по ро ди це 
ра зног по ре кла, сту пив ши у род бин ске ве зе, при бли же се, по шту ју се 
и угле да ју јед не на дру ге. Из то га и угле да њем на по је ди не ја ке лич-
но сти, љу ди и же не, узму се у из ве сној обла сти на ро чи то це ни ти јед-
не или дру ге мо рал не осо би не, на при мер из ве стан на чин по на ша ња, 
пред у зи мљи вост и те жња за те ко ви ном, ју на штво и сме лост или му-
дрост итд., и це ло се ста нов ни штво поч не у том прав цу фор ми ра ти. 
И на то фор ми ра ње ути чу ет но би о ло шки про це си. У па три јар хал ном 



17Мо но гра фи ја се ла Гор њи Је ло вац

дру штву су се бра ко ви скла па ли пра вим ода би ра њем. Ро ди те љи су 
има ли ве ли ки ути цај у из бо ру су пру ге за сво га си на; при то ме ма-
те ри јал ни ин те ре си ни су игра ли ни ка кву уло гу; о сту па њу у брак су 
од лу чи ва ли: здра вље, из гле ди на сна жан по род и на ро чи то мо рал не 
осо би не по ро ди ца.

То су оне осо би не пре ма ко ји ма се ста нов ни штво обла сти по че-
ло фор ми ра ти и ко је се на пр вом ме сту це не. И сам мла дић и де вој ка 
их тра же јед но у дру го ме. Услед то га се оне спе ци фич не осо би не фик-
си ра ју и пре но се на сле ђем.

Исто риј ско-кул тур на ме то да да је ма ло ре зул та та код ју жних 
Сло ве на, јер се они у ра ни јим вре ме ни ма ма хом ни су мо гли сло бод но 
раз ви ја ти по ту ђим др жа ва ма. Нај ма ње да је та ме то да код Сло ве на-
ца, не што код Хр ва та, ви ше код Ср ба, ко ји су и у сред њем ве ку, и од 
по чет ка XIX ве ка, ус пе ли да нај ду же вре ме на има ју сво ју са мо стал ну 
др жа ву. Осим то га, код Ср ба је исто ри ја са чу ва на у на род ним ма са ма 
као пре да ње, и пред ста вља жи ву си лу, ко ја знат но ути че на на чин на-
род ног раз вит ка.

Срп ска на род на тра ди ци ја нај ви ше це ни три лич но сти сво је 
про шло сти: Св. Са ву, Ца ра Ла за ра и Ми ло ша Оби ли ћа. О Мар ку Кра-
ље ви ћу се, исти на, нај ви ше пе ва и при ча, јер је он пред став ник жи во-
та, са свим осо би на ма жи во та, и до брим и злим; али ње га не по шту ју 
она ко ду бо ко као пр ву тро ји цу.

Ме ђу тим, Св. Са ва, на пу шта ју ћи вла да лач ке дво ро ве и власт, жр-
тву је се се за ве ли ку ду хов ну иде ју: тра жи исти ну и пра ви сми сао жи-
во та за се бе и за свој на род. Осни ва са мо стал ни ду хов ни жи вот Ср ба. 
Ни је би ла ла ка ствар ство ри ти сво ју са мо стал ну цр кву, цр кву Св. Са ве, 
ко ја ни је ви зан тиј ска и у мно го ме је дру га чи ја од ви зан тиј ске, цр кву ко-
ја се иден ти фи ко ва ла с на ро дом и с ко јом се на род иден ти фи ко вао. Дао 
је под стрек раз вит ку срп ске сред ње ве ков не књи жев но сти. Цар Ла зар 
се при во ле ва ду хов но ме или не бе сно ме цар ству и све сно се жр тву је на 
Ко со ву, за јед но са мно го број ним плем ством и на ро дом. Обо ји цу сла ви 
и по ми ње срп ски на род сва ке го ди не, 14. ја ну а ра и 15. ју на. А Ми лош 
Оби лић је ју нак бес пре кор них ви те шких осо би на, на ко га су се на ши 
ју на ци свих доц ни јих до ба и за вре ме по след њих ра то ва угле да ли и пи-
та ли се, да ли су му се у вр ли на ма при ма кли. Вр ли не тих три ју лич но-
сти су жи ве у на ро ду и са да. Они су пред став ни ци нај бо љих на род них 
те жњи и оних осо би на ко је на род нај ви ше це ни. Они су ду хов на и мо-
рал на стра на срп ског на род ног жи во та и ње го ва пра ва осно ва.
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Те се осо би не на пр вом ме сту мо гу обе ле жи ти као ду бо ка и чи-
ста ети ка, те жња за исти ном, за ду хов ним и „не бе сним цар ством“, и 
за прав дом, за пот пу ном „бож јом прав дом“, и ве ли ка спо соб ност по-
жр тво ва ња, без гра ни ца, до уни ште ња сво је лич но сти. Сва три она 
ве ли ка ти па, и цар Ла зар и Ми лош Оби лић и Св. Са ва, жр тво ва ли 
су се за те иде а ле. Те су вр ли не жи ве ле у на ро ду и кроз пет ве ко ва 
тур ског роп ства: то све до че на по ри за кул ту ром то га вре ме на, мно-
го број ни по кре ти за осло бо ђе ње, хај ду ци и уско ци. То је сна га ко јом 
се Ср би ја осло бо ди ла у по чет ку XIX ве ка, ши ри ла и по че ла раз ви ја-
ти сво ју са мо стал ну ци ви ли за ци ју, од Ву ка до да нас. Те су се вр ли не 
ви де ле, мо жда у нај ве ћој ме ри, у то ку Ве ли ког Ра та. Ја сам за вре ме 
Ве ли ког Ра та по знао срп ске офи ци ре и вој ни ке ко ји су тра жи ли да им 
се са мо ка же на ко ји на чин мо гу нај ко ри сни је по ги ну ти, јер су же ле ли 
по ло жи ти свој жи вот за исти ну и прав ду; из гле да ли би као су ма ну ти 
оно ме ко не по зна је ту на род ну осо би ну за по жр тво ва њем – на сле ђе 
ду гог ни за ге не ра ци је. Ско ро сам ви део у Бе о гра ду хер це го вач ку де цу 
ко ја су до шла да уче гим на зи ју, и кад та де ца из го ва ра ју ре чи на у ка и 
про све та, то је не што су бли ми ра но, бо жан ско; она ће се по све ти ти 
тим иде а ли ма па ма „цр ну зе мљу је ли и с ли ста во ду пи ли“. Цео наш 
на уч ни жи вот у то ме је зна ку: до све га се до шло огром ним на по ри ма 
и по жр тво ва њем.

Те жња за исти ном, те жња за прав дом и спо соб ност по жр тво-
ва ња ко ја не по зна је гра ни це, то је иде а ли зам нај чи сти је вр сте, то су 
ве ли ке вр ли не, ко је мо гу по слу жи ти као осно ва за ства ра ње пра ве ци-
ви ли за ци је.

Тим иде а ли змом, том бес крај ном те жњом за пра вед ним, ве ли-
ким, ле пим, мо гу се је ди но об ја сни ти оне мно го број не срп ске за ду-
жби не, ма на сти ри и цр кве, са гра ђе ни за не пу них две ста го ди на го-
ди на не ма њић ке вла да ви не и ма ло доц ни је. Ге не ра ци је ће има ти да 
про у ча ва ју овај елан у кон струк ци ји, оста ле осо би не ар хи тек тон ског 
сти ла и сли кар ство. По сле је лин ских гра ђе ви на не ма ни шта леп ше на 
Бал кан ском по лу о стр ву од срп ских за ду жби на сред њег ве ка.

У том ве ли ком ком плек су или ет но граф ској обла сти срп ског на-
ро да Бо сна и Хер це го ви на има ју цен трал ни по ло жај.

Сва та на род на ма са од де сет ми ли у на го во ри јед ним је зи ком 
ко ји је то ли ко је дин ствен, као рет ко ко ји у Евро пи. Од Ис тре па ду-
бо ко у Ма ке до ни ју мо гу се се ља ци ме ђу со бом спо ра зу ме ва ти. Осим 
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то га је сла ви сти ма и знал ци ма је зи ка по зна то, да на Бал кан ском по-
лу о стр ву не ма на род но га је зи ка ко ји је то ли ко фор ми ран и уса вр-
шен за ли те ра ту ру и на у ку као што је срп ски је зик. Пр ви књи жев-
ни спо ме ник срп ског је зи ка по стао је у Бо сни 1189. го ди не, по зна то 
пи смо ба на Ку ли на. Нај леп ше на род не умо тво ри не по ста ле су на 
зе мљи шту Хер це го ви не и Бо сне. Је зик Хер це го ви не узео је осни ва-
лац срп ског књи жев ног је зи ка и но ви је срп ске ли те ра ту ре, Вук Ка-
ра џић, за књи жев ни је зик срп ско га на ро да. Тај исти је зик усво јен је 
за књи жев ни је зик Хр ва та још у пр вој по ло ви ни XIX ве ка. Мно ги 
нај за слу жни ји љу ди срп ског на ро да по ре клом су из Бо сне и Хер-
це го ви не. Не ко ли ко од да на шњих нај бо љих срп ских књи жев ни ка, 
чи ји су спи си рас про стра ње ни и це ње ни по це лом срп ском на ро ду, 
Хер це гов ци су и Бо сан ци.

Али на род обе ле же но га про сто ра ни је ве зан са мо истим је зи-
ком и ли те ра ту ром. На ве ћем де лу те ге о граф ске про сто ри је по сто ји 
срп ско на ци о нал но осе ћа ње и ми шље ње, ко је је у ши ро ким на род ним 
сло је ви ма та ко ја ко као ни код јед ног бал кан ског на ро да“.

Кад је Тур ска као си ла по че ла да сла би, да гу би ра то ве и да у сво-
јој ти ра ни ји по пу шта, Ср би су то ко ри сти ли и вра ћа ли се на ог њи шта 
сво јих пра дје до ва на ста вља ју ћи тра ди ци ју на чи на жи вље ња ко је су 
на сле ди ли од сво јих не у ни шти вих пре да ка.

Вра ћа ли су се сво јим ог њи шти ма и свом Је лов цу, мје сту ко је им 
је би ло бо ра ви ште, жи вље ње, па и не ка за шти та од тур ског зу лу ма. 
Мно го то га мо ра ли су да скри ва ју и да се на раз не на чи не сна ла зе, а 
кад им за при је ти оку па тор, скла ња ли су се у сво ју Ко за ру, си гур ну за-
штит ни цу. 

Кад год су Ср би има ли при ли ку, гра ди ли су цр кве у мје сти ма 
гдје Тур ци ни су мо гли од мах да их ви де, а то су углав ном би ле шу-
ме или уда ље на мје ста ку да Тур ци ни су про ла зи ли. Цр кве су нај-
че шће гра ђе не од др ве та. Та кву цр кву имао је и Је ло вац у Цви ји ћа 
шу ма ма све до 1897. го ди не. У та квој цр кви све ште ник је одр жа вао 
ли тур ги ју, вјен ча вао мла де и кр шта вао дје цу. Ср би су мо ра ли исто 
та ко да во де ра чу на гдје ће за сни ва ти сво ја гро бља, да не бу ду на 
мје сти ма ку да Тур ци про ла зе, јер ни су под но си ли да ви де пра во-
слав ни крст. 
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СРП СКА ПРЕ ЗИ МЕ НА

Пре зи ме на су по че ла да на ста ју вр ло ка сно, што је ства ра ло про бле ме 
да се до ђе до што ви ше по да та ка и ин фор ма ци ја. Ме ђу тим, ту су по-
је дин ци пре у зе ли ини ци ја ти ву и упу сти ли се у та кав оби ман по сао. 
Иако су има ли на мје ру да вр ло де таљ но и сту ди о зно ис тра жу ју, већ су 
у са мом по чет ку схва ти ли да о то ме не ма до вољ но из вор них по да та ка 
ка ко су оче ки ва ли.

Ме ђу тим по је дин ци ма је Ђор ђе Ја ња то вић, ко ји је у свом дје лу 
Пре зи ме на Ср ба у Бо сни, 1993. го ди не, страна 4 и 5, на пи сао је: 

 „Оби ље по да та ка о пре зи ме ни ма Ср ба на ла зи се у цр кве ним по-
пи си ма, та ко зва ним ше ма ти зми ма, од ко јих се по оби му и ра-
зно вр сно сти по да та ка из два ја ју: Ше ма ти зам пра во слав не Ми-
тро по ли је и ар хи ди је це зе да бро-бо сан ске за го ди ну 1882, Са ра је во 
1882, и Ше ма ти зам епар хи је Па крач ке, Па крац 1898. го ди не.
Ве о ма мно го по да та ка о пре зи ме ни ма Ср ба у свим срп ским зе-

мља ма, на ла зи се у ра до ви ма об ја вље ним у: Срп ском ет но граф ском 
збор ни ку – На се ља и по ре кло ста нов ни штва. По чев од 1902. го ди не 
па до да нас, у овој еди ци ји је об ја вље но ви ше од 40 ра до ва на ших по-
зна тих на уч ни ка и ис тра жи ва ча.

У вре ме по пи са 1882. го ди не Да бро-бо сан ска ми тро по ли ја је би-
ла по де ље на на 26 про то пре зви те ра та ко ји су об у хва та ли 238 па ро хи-
ја. На ње ној те ри то ри ји слу жба Бож ја је та да оба вља на у 122 цр кве, а 
слу жио је 261 све ште ник. Те ри то ри ја ми тро по ли је је има ла 1.805 се ла 
са 46.390 пра во слав них до мо ва и 348.585 ду ша.

Три го ди не пре овог цр кве ног по пи са, 1879. го ди не, Аустро у гар-
ска је из вр ши ла по пис ста нов ни штва. Пре ма том по пи су, у Бо сни и 
Хер це го ви ни је та да жи ве ло: 1.158.000 ста нов ни ка, а од то га 496.485 
Ср ба (42,88%), 448.613 Му сли ма на (38,73%) и 209.391 Хр ва та (18,30%).“

На ста нак срп ских пре зи ме на по по да ци ма са ин тер не та, из ВИ-
КИ ПЕ ДИ ЈЕ – Сло бод не ен ци кло пе ди је: „Ве ћи на срп ских пре зи ме на 
је по су фик су -ић. Су фикс -ић је сло вен ски де ми ну тив, чи ја је основ на 
уло га у ства ра њу па тро ни ма (на зи ви по име ну оца или не ког пре тка) 
и ма тро ни ма (пре зи ме из ве де но из име на мај ке).

Пре зи мен ска осно ва мо же да бу де раз ли чи та. Нај че шће је то лич-
но име ро до на чел ни ка од ре ђе не фа ми ли је. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
то је оче во, де ди но или име не ког дру гог му шког пре тка у ди рект ној 
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ли ни ји срод ства. По боч на ли ни ја срод ства, ја вља се са мо у из у зет ним 
слу ча је ви ма. По сто је и пре зи ме на на ста ла од име на жен ског пре тка. 
„Осни вач пре зи ме на“ не мо ра увек да бу де крв ни срод ник. По не кад то 
мо гу да бу ду и дру га ли ца (усво ји тељ, ста ра тељ, до бро чи ни тељ и др.). 
Та ко ђе мо гу би ти и пре ма упе ча тљи вој осо би не ког од пре да ка, пре ма 
ме сту где по ро ди ца жи ви или ода кле се до се ли ла итд.

Пре зи ме на се гра де:
–  од му шких име на, ко ја се за вр ша ва ју на по лу гла сно сло во и на 

-е и -о, и то у при свој ном об ли ку, за вр ша ва ју ћи се на -ев и -ов 
(Об ра дов-ић, Бран ков-ић, Ми ло шев-ић);

–  од жен ских и му шких име на, ко ја се за вр ша ва ју на -а (Ни кол-ић, 
Лук-ић, Нед-ић, Ми лет-ић);

–  од му шких име на ко ја се за вр ша ва ју на -ија, из о ста вља се по-
след ње -ја (Или-ја-ић, Ми ли-ја-ић);

–  с об зи ром на то да се не где му шка име на за вр ша ва ју на -а, а не-
где на -о, та ко се и пре зи ме на раз ли ку ју, у то ме се код пр вих 
изо  ста вља по след ње а и при до да се -ић, а код дру гих се са мо 
до да на ста вак -вић (Бож-а-ић, Бо жо-вић, Пер-а-ић, Пе ро-вић, 
Рај-а-ић, Ра јо-вић

–  од на зи ва за ни ма ња (Ко вач-евић, Ко лар-евић);
–  од име на мла дих жи во ти ња и др ве ћа (Вра нић, Ко со вић, Ву ко-

вић, Ву јо вић, Чво ро вић, Ли си чић, Бре зић, Кру шчић);
–  од на зи ва не ког на ро да (Бу га рин-овић, Ци ган-овић);
–  од на зи ва гра да или по кра ји не (Срем-ац, Срем-че вић, Ер де љан-

овић, Та ков-о-ац);
–  од вој ног или све ште нич ког чи на (Ка плар-евић, Ка пе тан-овић, 

Поп-овић, Поп-ов;
–  од не ке из ра зи те људ ске осо би не (Ћос-а-ић, Ра до-њић, Брк-а-ић, 

Брз-ић);
–  од име на не жи вих ства ри (Ка пић, По лић).

У гра ђе њу срп ских пре зи ме на че сто уче ству ју и при свој ни су-
фик си -ов (-ев) и -ин (ко је је у не ким слу ча је ви ма на ста ло од -ијин): 
Ни ко лин (од Ни ко ла), Пе тров (од Пе тар) итд.

Срп ска пре зи ме на мо гу, да кле, да бу ду:
–  па тро ни мич на (Мар ко вић, Јо ва но вић, Ни ко лић);
–  ма тро ни мич на (Ма рић, Са рић, Не дић);
–  пре ма лич ној осо би ни ро до на чел ни ка (Ћо сић, Бр кић).
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Стра ни вла да о ци су че сто као зва нич на пре зи ме на упи си ва ли 
лич не или по ро дич не на дим ке, на ро чи то оне ко ји су има ли по грд но 
или увре дљи во зна че ње. Та ко су на ста ла пре зи ме на ти па На ка ра да, 
Гу зи на, По пла шен, Ушље бр ка итд.

Та мо где су се ра но по че ле во ди ти ма тич не књи ге и где је во ђе на 
до бра ад ми ни стра ци ја, пр вен стве но на про сто ри ма Аустро у гар ске и 
Мле тач ке ре пу бли ке, на тим про сто ри ма су пре зи ме на фик си ра на ве-
о ма дав но.

Др жав не вла сти Аустро у гар ске су ад ми ни стра тив ним пу тем 
за бра њи ва ле по сто ја ње пре зи ме на са на став ком -ић код Ср ба, до-
но ше њем по себ ног нор ма тив ног ак та. Аустро у гар ске вла сти су 1817. 
го ди не из да ле на ре ђе ње, по ко јем Ср би у Аустри ји ни су сме ли да но-
се пре зи ме на са на став ком -ић, што је на под руч ју Угар ске по себ но 
стро го спро во ђе но. Та ко су пре зи ме на ко ја су се за вр ша ва ла са -евић 
и -овић оста ла са на став ком -ев и -ов.

Срп ска пре зи ме на са на став ком -ин на ста ла су до да ва њем при-
свој ног на став ка -ин на име ро ди те ља (нпр. „Чи ји си ти?“: Бо жин, Ла-
зин, Ма рин итд.). Сма тра се да су на ста ла у Вој во ди ни као по сле ди ца 
ад ми ни стра тив ног из ба ци ва ња на став ка -ић из срп ских пре зи ме на.“

ПРА ВО СЛАВ НА ЦР КВА 

У ври је ме тур ске вла да ви не цр кве су би ле из ло же не на па ди ма, ру-
ше њи ма и па ље њи ма, са ци љем да се за тру ко ри је ни пра во сла вља и 
ње них ви јер ни ка. Све штен ство је до жи вља ва ло вр ло те шку суд би ну. 
По ру ше не и уни ште не цр кве или би ло ка кви дру ги вјер ски објек ти, 
ни су се смје ли об на вља ти ни ти гра ди ти но ви. На род је вр ло те шко 
под но сио ти ра ни ју, јер су са јед не стра не би ли оку пи ра ни, а вје ра им 
се уки да и за бра њу ју се вјер ски об ре ди. Уни шта ва ње и ру ше ње цр ка ва 
би ло је вр ху нац ти ра ни је, во ђе но иде јом да се оку пи ра ни Ср би пре ве-
ду на ислам ску вје ру. Зна ју ћи да им пред сто ји ви је ков но роп ство, Ср-
би су на ста ви ли да жи ве у сво јој пра во слав ној вје ри. Кад већ ни су мо-
гли да има ју цр кве гра ђе не од твр дог и чвр стог ма те ри ја ла, од лу чи ли 
су да по ди жу им про ви зо ва не или од др ве та гра ђе не вјер ске објек те.

Мје шта ни Гор њег Је ло ва ца у том по гле ду би ли су од луч ни и 
не по ко ле бљи ви. Из гра ди ли су цр кву од др ве ног ма те ри ја ла, во де ћи 
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ра чу на да она бу де у Је лов цу и да ни је на ме ти тур ске вла сти и ње них 
след бе ни ка. Па три ја је би ла ва жна тач ка и пре лаз пре ко ње стал но 
је био под тур ским над зо ром. На њој су се за др жа ва ли и бо ра ви ли 
тур ски сил ни ци и моћ ни ци, ко ји су чак на том мје сту гра ди ли сво ја 
утвр ђе ња и по ди за ли чар да ке за бо ра вак. Оку па тор ски су дје ло ва ли 
на овај про стор и кон тро ли са ли су све што се ту до га ђа. Зна ли су 
да су Ср би уман и не пред ви див на род, уви јек су се њих пла ши ли. 
До бро им је би ло по зна то да их Ср би ни кад не ће при хва ти ти као 
оку па то ре, ни ти вој ску дру ге вје ре. Чи ни ли су ра зна зло дје ла и ти-
ра ни ју ижи вља ва ју ћи се на раз не не под но шљи ве на чи не. Уби ја ли су 
их, кла ли, жи ве на ко лац на би ја ли и жен ску че љад си ло ва ли. Ако 
је мо мак хтио да се оже ни, ње го ва дје вој ка мо ра ла је пр ву ноћ да 
про ве де код по га ног Тур чи на, па да он да иде код свог бу ду ћег му жа. 
До га ђа ло се да пр во ро ђе но ди је те у том но вом бра ку бу де од Тур чи-
на – оку па то ра. Та ко су у срп ски на род уно си ли злу крв и те шка по-
ни же ња. Тур чин обеш ча сти мла ду же ну, а он да одо бри да бу де же на 
Ср би на. Ве ће зло ни је мо гло да бу де од оног ко је су Тур ци вр ши ли 
док су вла да ли над Ср би ма.

Мјесто гдје је била дрвена Православна црква у Цвијића шумама (Г. Јеловaц) 
данас је то зарасло у шипражје и шуму.
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Као хра бар и до сто јан ствен на род, Је лов ча ни су од Па три је на 
сје ве ро за пад ној стра ни, на све га два ки ло ме тра уда ље но сти, у Цви ји-
ћа шу ма ма из гра ди ли цр кву од др ве та, ко ја је ду го вре ме на слу жи ла 
сво јој пра во слав ној на мје ни. У њој су одр жа ва не ли тур ги је, брач ни 
па ро ви су се вјен ча ва ли, дје ца кр сти ла и вр ше ни су и дру ги вјер ски 
об ре ди. У тој цр кви на слу жби је био па рох Цви јић Ла ко, и кад су се 
упо ко ји ли он и ње го ва же на, са хра ње ни су не да ле ко од цр кве, гдје и 
да нас по сто је њи хо ви спо ме ни ци. На мје сту гдје је не кад би ла др ве-
на цр ква не по сто је ни ка кви зна ко ви, осим рав не по вр ши не об ра сле 
ши праж јем. Оста ла су са мо сје ћа ња за по том ке, да зна ју гдје је би ла 
срп ска пра во слав на цр ква.

Православна црква Вазнесења Господњег Горњег и Доњег Јеловца 
изграђена 1897. године.

Но ва срп ска пра во слав на цр ква за Гор њи и До њи Је ло вац, из-
гра ђе на је у До њем Је лов цу 1897. го ди не. Она и да нас по сто ји, али је 
у вр ло ло шем ста њу, та ко да се у њој не одр жа ва ли тур ги ја ни ти би ло 
ко ји вјер ски об ред. Цр кву су у Дру гом свјет ском ра ту Ни јем ци и уста-
ше ко ри сти ли као осма трач ни цу. На ње ном зво ни ку стал но су има ли 
ми тра ље зе да би у слу ча ју по тре бе мо гли да деј ству ју. 
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Стварање фашистичке Независне државе Хрватске у априлу 
1941. године, усташе и Нијемци су одмах насрнули на Србе, православ-
ну цркву и свештенство. Већина попова била је убијена или отјерана у 
логоре, а неки су похватани, мучени и отјерани за Србију. Доживели 
су праву драму. Међу њима је, кажу, био и јеловачки поп Ђуро Шарац 
који је сву ту драму преживио. Послије рата дошао је у Јеловац, разго-
варао са неким људима о свом повратку у село. Нико му није дао под-
ршку из страха од Комунистичке партије и он је отишао из Јеловца. 
Партијски активисти су послије рата ширили пропаганду, да су свеш-
теници побјегли за Србију и оставили српски народ на милост и не-
милост окупатору.

Међутим, истина је била да су и свештеници страдали од окупа-
тора, као и остали православни свијет. Комунисти су се жестоко за-
лагали да спријече било какав повратак Срба православној вјери све 
до 1990. године.

Српска православна Патријаршија испред Саборне цркве 
у Београду.
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Храм Светог Саве на Врачару у Београду.

По сли је ра та, већ 1945. го ди не, Ср би су би ли за ве де ни ко му-
ни стич ким ла жи ма и под ва ла ма, а по неписаном на ло гу Пар ти ја је у 
својој пропаганди знала лажно да терети православну цркву. Та квим 
по на ша њем по себ но су се ис ти ца ли по је дин ци из До њег Је лов ца. У 
цр кву су уво ди ли сто ку, пра ви ли раз не не ре де и још го ре од то га, са мо 
да цр кву и пра во слав ну вје ру за тру и на род одво је од ње. Та ко је би ло 
не ко ли ко де це ни ја. На род се да нас осви је стио и ви ше та ко на цр кву 
не гле да, већ јој се по но во вра ћа, што са вјер ског ста но ви шта за слу-
жу је сва ку по хва лу, јер се на род вра ћа Бо гу, пра во сла вљу и се би.
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КР СНО ИМЕ 

У Ше ма ти зму пра во слав не Ми тро по ли је и ар хи ди је це зе да бро-бо сан-
ске из 1882. го ди не, о кр сном име ну пи ше: 

„Од сви ју на ро да или пле ме на на бо жи јем сви је ту, срп ски на род је 
је ди ни, ко ји је знао и умјео сво је срод но или пле мен ско име са чу ва ти, 
бар од оно га вре ме на, ка да је при је иља ду и двје ста го ди на при мио вје-
ру Хри сто ву и ча сним се кр стом пре кр стио. 

Из срп ске по вје сни це зна се, да је срп ски на род нај при је жи вио 
пле мен ским жи во том, а по ста ром пре да њу про из ла зи: да је пле ме по 
пле ме кр шта ва ло се ре дом јед но за дру гим иза брав дан ко јег све ти те-
ља или му че ни ка, те је оту да и по ни кло у на ро ду срп ско-пра во слав-
ном „кр сно име“, „сла ва кр сна“, „благ дан“, ко ји је са ко ље на на ко-
ље но, са пле ме на на пле ме, са оца на си на пре ла зи ло на по том ке под 
јед ним истим пре зи ме ном и ве ћи ном све до да нас ме ђу Ср би ма на 
Бал кан ском по лу о стр ву и Аустро у гар ској са чу ва ло се.

У да на шње ври је ме, мно ги до ма ћи ни про мје њу ју сво ја ста ра за дру-
жна и пле мен ска пре зи ме на, те их за мје њу ју са оче вим име ни ма, на 
при мер: ако му се отац звао Ра до ван, он се он да пре зи ва Ра до ва но вић, 
ако је Јо ван – Јо ва но вић, Пе тар – Пе тро вић итд., а шта ви ше мно ги су 
сво ја пре зи ме на из о па чи ли из ба цив оно -ић као нпр. Ло врић-Ло врен, 
Ко ва че вић-Ко вач, Ер це го вић-Ер цег, Ђу ра но вић-Ђу ран, Зе че вић-Зец 
итд. За то је по зва но све штен ство, да те ма не ис ко ри је њу је ме ђу сво-
јим па ро хи ја ма, те да из на ла зе сво ја ста ра пре зи ме на, па да се она ко 
зо ву као што су им се зва ли њи хо ви ђе до ви. 

Кр сно име или сла ва кр сна, са чу ва ло је Ср би ну ту пле мен ску и 
на род ну осо би ну кроз све вје ко ве пре тр пив мно ге пат ње и те го бе од 
стра не сво је јед но пле ме не бра ће, ко ја су се због сво је се бич не до би ти 
од ре кли вје ре пра во слав не и име на срп ског. Но ипак кроз мно га ис ку-
ше ња и го ле ма стра да ња у то ку ду гог вре ме на, као што нам по вје сни-
ца при ча – ве ћим су дје лом оста ли Ср би вјер ни сво јој сла ви – сво ме 
кр сном име ну, сво јој вје ри, а са ти ме и сво јој на род но сти.

У про шла ста ра и муч на вре ме на сла ве кр сне би ја ху је ди на мје ста 
и при ли ке гђе се Ср би са ста ја ху и од не при ја те ља сво јих за кло ње ни 
че стим и гу стим шу ма ма у гу ду ра ма, у ко ле ба ма – до му сво ме, утвр-
ђи ва ху се са сво јим по бо жним све штен ством у пра во слав ној вје ри, 
мо ле ћи се Бо гу да их са чу ва од да љих пат њи и стра ха.

Сла ве кр сне та да би ја ху нај при лич ни ја мје ста гђе Ср би пје ва ху ју-
нач ке пје сме уз стру не ја во ро вих гу са ла и брат ски се по здра вља ху, те 
да ва ху ме лем сво јој ма лак са лој ду ши и осна жи ва ху се за но ва тр пље-
ња што их он да оче ки ва ше.
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И за и ста „Сла ва кр сна“ је сте од вај ка да би ла Ср би ну нај ве ће оби љеж је 
срп ског име на и пле ме на, па и да нас та сла ва-кр сна име је сва ком до ма-
ћи ну срп ском и ње го вој ку ћи и по ро ди ци нај ве ћи до ма ћи дан и пра зник 
у го ди ни, ко јег се хри шћан ском по бо жно шћу, са осо би тим оби ча ји ма до-
че ку је и свет ку је а на ро чи то у се лу.

При па ли ти жи жак у кан ди лу пред све ти те љем у до му, та мја ном ока-
ди ти дом свој, од ни је ти у цр кву зеј ти на, та мја на, и сви је ћу при слу жи ти, 
да ти освје шта ти – пре ли ти па на и ју (ко љи во) у цр кви или у до му, мр тве 
да му све ште ник по ме не; у до му до че ка ти род, при ја те ље, знан це зва не, 
па и сва ког на мјер ни ка свра ти ти и уго сти ти; на со фри за па ли ти во шта-
ни цу кр сну, пре ло ми ти ко лач кр сни и од пје ва ти сво ме ср цу тро пар, а и 
на здра ви ти – то је до ма ћи ну срп ском све та ду жност на сле ђе на од ђе до ва 
и ро ди те ља, те се баш с тим од ли ку је и ка рак те ри ше од сва ког хри шћан-
ства у сви је ту.“ 

ШЕ МА ТИ ЗАМ ПРAВОСЛАВНЕ МИ ТРО ПО ЛИ ЈЕ
И АР ХИ ДИ ЈЕ ЦЕ ЗЕ ДА БРО-БО САН СКЕ 1882. ГО ДИ НЕ 

  ПА РО ХИ ЈАЛ НО СВЕ ШТЕН СТВО 
            ПА РО ХИ ЈЕ, стр. 28

Над зи ри тељ:  Или ја Зе ле ни ка па рох
ЈЕ ЛО ВАЦ:  Па ро хи ја са 4 се ла: цр ква 
па ро хи јал на  Хр. Усп. Пресв. Бо го ро ди це. 
              ку ћа       ду ша 
Је ло вац Гор њи  74     459 
Је ло вац До њи   46     351 
Мир ко вац   42     299 
Хај да ров ци   12      58
  Све га:            174        1.167
      Па рох: Ла ко Цви јић 

БО САН СКЕ И ДА БРО-БО САН СКЕ ВЛА ДИ КЕ 
(МИ ТРО ПО ЛИ ТИ) стр. 1, 2, 3 и 4.

„Још по чет ком 6. ви је ка на ла зи мо у Бо сни тра го ве хри шћан ства и 
спо ме на о епи ско пи ма: Ви та ли су и Ан дри ји (530–532) ко ји би ја ху у 
рим ским на се о би на ма. 
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Све вла ди ке бо сан ске, ко ји при па до ше пра во слав ној цр кви, мо же-
мо по ди је ли ти у три пе ри о да. У пр ви до ла зе по зна те вла ди ке до Св. 
Са ве; у дру ги од Св. Са ве до па да Пећ ке па три јар ши је под Ца ри град-
ску; а у тре ћи од па да Пећ ке па три јар ши је до да нас. 

По исто риј ским из во ри ма зна се, да су Ср би по че ли у ве ћим ма са-
ма при ма ти хри шћан ство под вла дом ца ра ИРА КЛИ ЈЕ; а под Ва си ли-
јем Ма ке дон цем при ми ше сви Хри сто во Је ван ђе ље од грч ких све ште-
ни ка и ве ће по кра ји не има ђа ху сво је вла ди ке. Од бо сан ских спо ми њу 
се ови, по свој при ли ци од срп ске на род но сти:

I пе ри од
1. Те о дор 1068. год.  4. Ра ди гост 1171. год.
2. Вла ди слав 1141.   5. Да нил 1191.
3. Ми ло ван 1171.

II пе ри од
6. Хри сти фор 1220. год.  19. Ак сен ти је 1589–1592. 
7. Јо а ни ки је ....................  20. Те о дор 1614.
8. Иса и је 1286–1291.   21. Ма ка ри је 1620.
9. Јо ван I. 1293–1307.  22. Иса и је 1622–1656.

10. Ме то ди је 1322.   23. Ло гин 1656.
11. Ни ко ла 1329.  24. Хри сти фор 1666–1681.
12. Јо ван II.   25. Ата на си је 1681–1688.
13. Шпи ри дон  26. Ви са ри он 1690–1708.
14. Јован III   27. Мој сеј Пе тро вић 1709–1713.
15. Ве ли мир Влад ми ро вић 1463.  28. Ми лен ти је Ми лен ко вић 1716–1740.
16. Јо ван IV  29. Га ври ло Ми хић 1749–1752.
17. Пе тро ни је   30. Па и си је Ла за ре вић 1752–1759.
18. Га ври ло 1578.  31. Ва си ли је Бр кић-Јо ва но вић 1760.

III пе ри од
32. Се ра фим 1766.   42. Пај си је 1871–1874.
33. Ки рил 1767–1779.   43. Ан тим 1874–1880.
34. Кал ник 1809–1812.  44. Са ва Ко са но вић (Ср бин) 1881–1885.
35. Ви ни ја мин 1817–1835.  45. Ђор ђе Ни ко ла је вић 1886–1896.
36. Авро си је 1836–1841.  46. Ни ко лај Ман дић 1896–1907.
37. Иг ња ти је I 1842–1850.  47. Ев ге ни је Ле ти ца 1896–1907.
38. Про ко пи је 1851–1855.  48. Пе тар Зи мо њић 1921–1941.“
39. Ди о ни си је I 1856–1860.  49. ---------------- (1941–1951)
40. Иг ња ти је II 1861–1868.  50. Др Нек та ри је Круљ 1951–1966.
41. Ди о ни си је II. Или је вић  51. Вла ди слав Ми три вић 1967–1992.
      (Бу га рин) 1868–1871.  52. Ни ко ла Мр ђа 1992. и са да.
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У Шематизму пише: стр. 21.
„Моштаница је у ду бич кој нахији, а храм је на зван Пре о бра же ње Хри-
сто во. На цр кве ном кљу чу тог ма на сти ра сто ји на зна че на 1111. го ди на 
и по то ме се сма тра да је те исте го ди не од круп ног и угла ђе ног ка ме на 
са зи дан у шу ми Ко за ри, у об ли ку кр ста, а 1877. го ди не остао је без кро-
ва, по ро бљен и по па љен. Не зна се ко га је са зи дао, прем да на род при ча 
да је за ду жби на Не ма њи ћа, и да је са зи дан на овом мје сту гдје је све ти 
Те о дор Ти рон спа љен и у ње му се оста так ру ке све ти те ље ве са чу вао. Та 
ру ка је због ве ли ких ра то ва пре не се на на бре жу љак из над Ко стај ни це, 
у се ло Ко мо го ви на. Та мо су ка лу ђе ри са зи да ли но ви све ти ма на стир 
Мо шта ни цу и у ње му су пре би ва ли док ни су по мр ли, а на кон њи хо ве 
смр ти ма на стир је пре тво рен у мир ску цр кву, гдје се и све ти ња на ла зи, 
ко ју би по же љи ов да шњег на ро да тре ба ло опет пре ни је ти на мје сто на 
ко ме се и прах ње го вог све тог ти је ла на ла зи. 

Има тра го ва да је и код При је до ра по сто јао пра во слав ни ма на-
стир, па се и са да јед на рав ни ца об ра сла шу мом на зи ва Ка лу ђер ско 
по ље.“ 

Манастир Моштаница, Козарска Дубица, 19. 8. 2009. године.
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Секретар комитета (комуниста) из Бос. Дубице организовао 
је 19.8.1953. године групу својих чланова, који су у Моштаници 
претукли свештанике и владике, подерали им одјећу, чупали браду и 
ломили кости. Ово су причали Јеловчани који су били просутни тог 
дана у Моштанициц. 

Да нас, 2012. го ди не, ма на стир Мо шта ни ца се на ла зи у из ван ред-
но до бром ста њу, што за слу жу је сва ку по хва лу Пра во слав ној цр кви и 
ње ном слу жбе ном осо бљу, ко је ула же та ко ве ли ке на по ре да овај ма-
на стир из гле да ка ко до ли ку је срп ском на ро ду.

ГРОБЉА

Ме ђу нај ста ри је зна ко ве и оби љеж ја јед ног на ро да спа да ју гро бља. 
Из бор њи хо вог мје ста и по ло жа ја био је раз ли чит код ра зних на ро да 
и њи хо ве при пад но сти ра зним вје ра ма. Код Ср ба то је био озби љан 
про блем, јер су им раз не жи вот не окол но сти дик ти ра ле од ре ђе не ста-
во ве. Док су би ли сто ти на ма го ди на под тур ском вла шћу, мо ра ли су 
во ди ти ра чу на да ло ци ра њем гро бља не иза зо ву оку па то ра. Мо ра ли 
су их ло ци ра ти на та квим мје сти ма за ко ја су би ли си гур ни да ће би ти 
што ма ње уоче на од Ту ра ка и по ту ри ца, на сил ни ка и моћ ни ка. Због 
то га да нас има мо нај ви ше гро ба ља на не ком не при сту пач ном мје сту. 
Кад се то све са гле да, ви ди се да на ша гро бља за слу жу ју у ово ври је ме 
бо ље и по вољ ни је по ло жа је, ка ко бих се лак ше њи ма до ла зи ло и одр-
жа вао њи хов из глед. По сто ји ми шље ње да код Ср ба ни је мно го раз ви-
јен осје ћај па жње и по што ва ња пре ма сво јим пре ци ма и мр тви ма. То 
се мо гло уочи ти уна зад не ко ли ко де це ни ја, кад су гро бља без об зи ра 
на ка квом су по ло жа ју, би ла за пу ште на и за ра сла у ви со ку тра ву и 
ши праж је. По сто јао је још је дан про блем. На над гроб ним зна ко ви ма, 
спо ме ни ци ма, вр ло су ри јет ко ис пи си ва на име на по кој ни ка. Би ло је 
мно го слу ча је ва да је на гро бу био по ста вљен са мо оби чан ка мен из-
ва ђен из во де или од ва љен од не ке сти је не. Кад изу мру они ко ји зна ју 
чи ји је то гроб, по сли је то га ви ше се ни шта не зна. Осим то га, на род је 
био и не пи смен, па ни је знао да на том ка ме ну укле ше име по кој ни ка.

У по след ње ври је ме у Је лов цу је из мје њен од нос пре ма из гле ду 
гро бља. Ре дов но се ко си тра ва и ко ров из ме ђу гро бо ва, по ди жу се вр-
ло ли је пи спо ме ни ци са име ни ма и сли ка ма. Не ка гро бља су огра ђе на, 
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а не по пу ње на гроб на мје ста уред но се одр жа ва ју. Та кав од нос пре ма 
пре ци ма и сво јим умр лим за слу жу је сва ку по хва лу и при зна ње.

Гро бља су че сто слу жи ла као ори јен тир, да се зна гдје се на ла зе 
стра не сви је та. Код пра во слав них, пра ви ло је да се умр ло ли це са хра-
њу је у гроб ни цу ко ја је окре ну та ис ток–за пад, та ко да ли це по кој ни ка 
бу де окре ну то ка ис то ку. 

Да нас у Гор њем Је лов цу по сто ји пет гро ба ља и то:

Гробље  „Југовића  бријег“, испод Патрије према Мљечаници.

Гробље централног дијела села.
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Гробље Ријечана на брежуљку изнад главне цесте.

Гробље Цвијића и Лукића у њиховим шумама.
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ПРЕ ЗИ МЕ НА У ГОР ЊЕМ ЈЕ ЛОВ ЦУ

1.  АДАМОВИЋ 20.  ГЛАМОЧАНИН
2.  АЛЕКСИЋ 21.  ГЊАТИЋ
3.  БАБИЋ 22.  ГЊАТОВИЋ 
4.  БОГУН 23.  ГУСКИЋ
5.  БОЈАНИЋ 24.  ДОБРИЈЕВИЋ
6.  БОКАН 25.  ДОШЕН
7.  БУВАЧ 26.  ДРЧА
8.  ВИДОВИЋ 27.  ЂАКОВИЋ
9.  ВИЛА 28.  ЂАПА

10.  ВЛАДУШИЋ 29.  ЗАВИШИЋ
11.  ВРБАН 30.  ЗОРИЋ
12.  ВУЈАСИНОВИЋ 31.  ИЛИЋ
13.  ВУКАДИНОВИЋ 32.  ЈАЈЧАНИН
14.  ВУЛЕТИЋ 33.  КАЧАВЕНДА
15.  ВУКОВИЋ 34.  КЛИЧКОВИЋ
16.  ВУКИЋ 35.  КНЕЖЕВИЋ
17.  ВУКОЈЕВИЋ 36.  КОРАЛИЈА
18.  ВУКОТА 37.  КОЛАР
19.  ГАЈИЋ 38.  КУНИЋ

Гробље на Пољанама (Г. Јеловац).
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39.  ЛАЗИЋ 58.  САБЉИЋ
40.  ЛАТИНЧИЋ 59.  САВИЋ
41.  ЛУКИЋ 60.  СРДИЋ
42.  МАЛЕТИЋ 61.  СТАКИЋ
43.  МАРИН 62.  СТОЈАНОВИЋ
44.  МАЦУРА 63.  СТРИКА
45.  МАЏАР 64.  ТОЛИМИР
46.  МИКАНОВИЋ 65.  ТОПИЋ
47.  МУДРИНИЋ 66.  ТОРБИЦА
48.  ПЕТРИЋ 67.  ТРАМОШЉАНИН
49.  ПИЛИПОВИЋ 68.  ТУБИН   
50.  ПОПОВИЋ 69.  ЋУРИН
51.  ПРЕДОЈЕВИЋ 70.  ЦВИЈИЋ  
52.  ПРОДАН 71.  ЦУРИЋ
53.  РАТКОВИЋ 72.  ЧАЂО
54.  РАЧЕТОВИЋ 73.  ЧИЧИЋ
55.  РЕЉИЋ 74.  ЧУПИЋ
56.  РОКВИЋ 75.  ШОРГА
57.  РОМИЋ 76.  ШОРМАЗ

ВРИ ЈЕ МЕ И ДО ГА ЂА ЈИ СЕ ЛА ГОР ЊЕГ ЈЕ ЛОВ ЦА

Ве ће на се ља ва ње се ла за по че ло је у 18. и 19. ви је ку. До се ља ва ли су 
Ср би из ра зних кра је ва, би ло са ис то ка, за па да и ју га. Ни су до ла зи ли 
ди рект но, већ су се на том пу ту и за др жа ва ли од ре ђе но ври је ме, док 
се ни су за стал но на ста ни ли у Је лов цу. Жи вје ли су вр ло те шко и си-
ро ма шно. Зе мља је би ла сла бе плод но сти, а об ра да нај ви ше са во лов-
ском за пре гом, др ве ним ору ђем и ра ли цом. Би ли су без шко ле и за-
на та, и у све му са мо у ки. Ра се до ма ће сто ке би ле су нај при ми тив ни је, 
са ни ском про из вод њом и ма лим днев ним при ра стом. Глав на кул ту ра 
за ис хра ну ста нов ни штва био је ку ку руз. Има ли су и во ћар ских кул-
ту ра: ја бу ке, кру шке и шљи ве, а би ле су за сту пље не и ди вље кул ту ре. 
Про свје ће ност је вр ло спо ро про ди ра ла и би ли су вр ло да ле ко ис под 
европ ске ци ви ли за ци је.

Тур ска власт, њен при ми ти ви зам, на сва ком ко ра ку зло чи нач ка, 
фе у дал на за о ста лост, још је ви ше по гор ша ва ла жи вот срп ског на ро да. 
Мо ра ли су све то при хва та ти и са том му ком и пат њом жи вје ти. Бу не 
и ра то ви су би ли, па су мо ра ли да ра ту ју и ги ну не за се бе, већ за ту ђу 
власт и оку па то ра.
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Сло ве нац Бо рис Зи херл у дје лу „Члан ци и рас пра ве“ 1948. го ди-
не на стр. 9 пи ше: 

„За срп ски на род ства ра ње Ју го сла ви је зна чи ло је ко нач ну по бе-
ду ње го вих осло бо ди лач ких те жњи ра ди ко јих се и ди гао на уста нак 
1804. го ди не, ра ди ко јих је за вре ме бал кан ских ра то ва оте рао Тур-
ке из сво је зе мље и ра ди ко јих је пру жио ма сов ни от пор ди вљач кој 
аустро-ње мач кој на је зди 1914. го ди не, па на ста вља: 

„Срп ски на род, ко ји је у свом на ци о нал ном устан ку 1804. у исти 
мах и пр ви на Бал ка ну по ди гао бар јак де мо крат ске ре во лу ци је, ни је 
ни ка да схва тао Ју го сла ви ју дру га чи је не го као др жа ву сло бо де, јед на-
ко сти и брат ства свих ју го сло вен ских на ро да“.
Ср би су би ли не ја ки да по бје де тур ску вој ску, али су се ипак бу-

ни ли и на сто ја ли да Тур ке отје ра ју. То им ни је по ла зи ло за ру ком све 
до 1868. го ди не.

У Бо сни су Ср би по ди гли Бо сан ско-хер це го вач ки уста нак 1875. 
го ди не, због ко јег су се ло ше про ве ли.

Дра го љуб Жи во ји но вић у свом дје лу: Пе тар I Ка ра ђор ђе вић, 
жи вот и де ло, на стр. 116. и 117, 121, 122, 123, пи ше:

„У про ље ће 1875. го ди не Кне же вић Пе тар и Љо тић на пу сти ли су 
Ни цу и, пре ко Дал ма ци је, оти шли у Бо сан ску Кра ји ну, Хр ват ску и 
Сло ве ни ју. Кне же вић Пе тар је пу то вао под име ном ма јо ра Пе тро ви ћа 
(он је пу то вао и под пре зи ме ном Мр ко њић). 

На ушћу Уне у ри је ку Са ву, на ли је вој оба ли на ла зи се мје сто Ја се но-
вац, а на де сној стра ни се ло Гра ди на. Кад је прешао ријеку Саву Срби 
су га у Босни возили у запрежним колима и покривали сламом.На-
род но пре да ње ка же да је 1875. го ди не ту тај но пре шао у Бо сну Пе тар 
Ка ра ђор ђе вић, бу ду ћи срп ски краљ. Он се бо рио са Србима у Бо сни на 
ру ше њу тур ске вла сти под псе у до ни мом Пе тар Мр ко њић, по ко јем је 
Мр ко њић Град до био име. 

По чет ком ју ла 1875. го ди не до ла зи до од ме та ња кне шпољ ских кне-
зо ва због не мо гућ но сти да ис пла те на ме те ко је им је раз ре зао па ша из 
Би ха ћа. По сте пе но су се пла ни не Ко за ра, Па сти ре во, Про са ра и Мо та-
ји ца пу ни ле од мет ни ци ма, ко ји су под сти ца ли на бу ну. На мет и де се-
ти на при ти ска ли су бо сан ског се ља ка. То је од ре ди ло обим и при ро ду 
устан ка. У ње му не ма је дин стве ног ви ђе ња про бле ма, а ти ме ни је дин-
стве не ак ци је. По крет око При је до ра по сте пе но се ши рио на чи та ву 
ју го за пад ну Бо сну, Ко стај ни цу и дру га ме ста. Уста нак је био сти хи јан 
и нео р га ни зо ван. Мно ге по ро ди це пре шле су у Хр ват ску, по бу ње ни 
се ља ци па ли ли су по гра нич не ка ра у ле и чар да ке. По крет се про ши рио 
на Ду би цу и Гра ди шку. Тур ске тру пе и зап ти је па ли ле су хри шћан ска 
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се ла. По бу ње ни се ља ци и тур ске вла сти по вре ме но су пре го ва ра ли у 
ра зним кра је ви ма (Ко стај ни ца, При је дор, Гра ди шка, Ду би ца). Се ља ци 
су за хтје ва ли сма ње ње по ре ских на ме та, за чи је су по ве ћа ње чи ни ли 
од го вор ним до ма ће му сли ма не, а не тур ску др жа ву. Се љач ки по крет 
до жи вео је слом по што ње го ви во ђи ни су схва ти ли да они ру ше дру-
штве но и по ли тич ко уре ђе ње Ото ман ског Цар ства. Они су оче ки ва ли 
од Цар ства да ре ши на го ми ла не те шко ће и по бољ ша њи хов дру штве-
ни и еко ном ски по ло жај.

Са зна ње да се дру штве ни и по ли тич ки по ло жај хри шћан ског жи-
вља мо гао ре ши ти и из ме ни ти ра ши ри ло се тек по сле сло ма пр ве 
фа зе устан ка, кад су на ње го во че ло ста ли пред став ни ци бо сан ских 
тр го ва ца, ко ји ма су се при дру жи ли по ли тич ки еми гран ти. Они су 
про по ве да ли на ци о нал ну иде о ло ги ју и по ли тич ки пре о бра жај, што 
пред ста вља су штин ску про ме ну у од но су на зах те ве се ља ка. Ра ди-
кал на про ме на на че ла омо гу ћи ла је по ве зи ва ње устан ка са зва нич-
ном срп ском по ли тич ком иде о ло ги јом, со ци ја ли стич ким по кре том 
и аспи ра ци јом пре тен де на та. Сви они су тра жи ли и на шли сво је ме-
сто у устан ку, ма да су њи хо ви про тив реч ни ци ље ви сла би ли је дин-
ство уста нич ких ре до ва Уста нак се ши рио, об у хва тао но ве обла сти 
и укљу чи вао све ве ћи број љу ди. Уста ни ци су би ли по де ље ни на две 
гру пе: јед на је спро во ди ла по ли ти ку зва нич не Ср би је, а дру га се ве-
зи ва ла за со ци ја ли стич ки по крет. На ње ном че лу су се на ла зи ли Ва-
са Пе ла гић, Ма ша Хр ва ћа нин и Сто јан Угри нић. Гру па је има ла свој 
про грам. По крет на чи јем че лу се на ла зио Kне же вић Пе тар био је 
бли зак со ци ја ли сти ма, иако је вој нич ки и по ли тич ки био одво јен. 
Та кав од нос и рас по ред сна га умно го ме су пред о дре ди ли де лат ност и 
ис ход кне же ви ће вих на сто ја ња у Бо сни.

Кра јем ав гу ста, кне же вић Пе тар је на пу стио Беч и до шао у Си сак, 
ода кле је оти шао у Ду би цу, код Ма ше Хр ва ћа ни на, ко ји га је по ве зао 
с ра зним лич но сти ма.

Пр ви ути сак ни је био при ја тан. Кне же вић Пе тар је оче ки вао да бу-
де при мљен ра ши ре них ру ку, али се то ни је до го ди ло. Уме сто то га, 
на и шао је на не по ве ре ње, уз др жа ност, не ред, су рев њи вост, ра чу ни-
цу, ку ка вич лук, од бој ност, па и отво ре но не при ја тељ ство. Иде а ли ста, 
пре о се тљив и по вре ђен у сво јим осе ћа њи ма, кне же вић је про це њи-
вао љу де и њи хо ве по ступ ке пот пу но не га тив но. Кад је за тра жио да 
по ђе у Ко за ру, где се на ла зи ло не ко ли ко хи ља да уста ни ка, Ма ша га 
је од био, ре кав ши му да при че ка не ко ли ко да на. Кне же ви ће ве ре чи 
по ка зу ју ка ко је су дио о љу ди ма ко ји су во ди ли уста нак: ’Мло го лар ме 
ма ло дје ла. А уоп ште све ћо ра во во ђе но и ћо рав рад. Ни ти се зна ко 
пи је, ни ко пла ћа.’
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Кне же ви ће во при су ство у Ду би ци, су срет са љу ди ма и пу то ва ња у 
окол на ме ста иза зва ли су по до зре ње и сум њу код ло кал них вла сти и 
ме шта на. Ма ша је пред ло жио да се Кне же вић за не ко вре ме уда љи од 
бо сан ске гра ни це, што је он при хва тио.

Су срет са Ма шом и Угри ни ћем по ка зао је да со ци ја ли сти, за ко је 
се зна ло да су Kнежевића по зва ли да се при дру жи устан ку у Бо сни, 
ни су би ли спрем ни да га без ре зер вно при хва те и по др же. Кне же вић 
је схва тио да се не што нео бич но до га ђа ло, па је то же лео да раз ја сни. 
Два да на ка сни је са стао се са Ма шом у Ду би ци, ис при чао му свој су-
срет са Угри ни ћем и са др жај по ру ке. Ма ша се пре тва рао да ни шта 
ни је раз у мео, по ку ша вао да то из вр не на ше ре тлук. У то ме ни је ус пео. 
Кне же вић је та кво по на ша ње об ја снио ти ме што су Пе ци ја и Угри нић 
зна ли ко је он. Са знао је да су Пе ци ја и Све то зар Ха џи-То мић бо ра-
ви ли код ње га у Ду би ци. Чу ди ло га је др жа ње Ма ши но, па се не рас по-
ло жен исте ве че ри вра тио у Ја се но вац. Су тра дан је био у Си ску, где се 
на шао са Љо ти ћем. Ис ко ри стио је при ли ку да му са оп шти по след ње 
ве сти и сум ње. У на ме ри да раз ја сни си ту а ци ју, Љо тић је оти шао у 
Ду би цу, а по том у Ја се но вац и Гра ди шку. По по врат ку са стао се 31. 
VI II/12. IX са Кне же ви ћем у Ја се нов цу. Опи сао му је шта се до го ди ло 
при ли ком ње го ве по се те Гра ди шки. Угри нић је од Ха џи-То ми ћа са-
знао да је до био на лог да уби је кне же ви ћа, и да га је Пе ци ја уве ра вао 
да ће то из вр ши ти, да не тре ба да бри не, итд. Угри нић је хтео да из-
бег не уби ство у сво јој ку ћи.“

Пре ма при ча ма ко је су ко ла ле де це ни ја ма у Гор њем Је лов цу, 
зна ло се да је Пе тар Ка ра ђор ђе вић (ко ји је ка сни је по стао краљ Ср-
би је), у свом тај ном кре та њу, чак су га у Бо сни возили у бурету, а у 
на мје ри да по мог не Ср би ма у ди за њу устан ка 1875. го ди не, ко ри-
стио и дру га пре зи ме на: Мр ко њић, Кне же вић, Пе тро вић. До ла зио 
је у на ше кра је ве, вр ло че сто у Ду би цу и оби ла зио је се ла око Ду би-
це, иако то ло кал ним вла сти ма ни је би ло по во љи. Био је у Кне шпо-
љу и раз го ва рао са де ле га ци јом ко ја је за сту па ла овај крај, па та ко 
и Гор њи Је ло вац. Де ле га ци ју се ља ка пред во дио је Си мо По по вић из 
се ла Ко ши ћа, а чла но ви де ле га ци је би ли су: Ни ко ла Ђа па из Ме ђу-
во ђа и Ми лан Ћу рин из Мир ков ца. 

У раз го во ру они су да ли пу ну по др шку Пе тру Ка ра ђор ђе ви ћу. 
Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да ме ђу уста ни ци ма по сто ји рас кол и сла ба 
ор га ни за ци ја. 
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Д. Жи во ји но вић да ље на во ди: 
„И сам во ђа устан ка у Бо сан ској Кра ји ни, Пе тар–Пе ци ја По по вић 

је чак обе ћао да ће фи зич ки ли кви ди ра ти Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа. На 
кра ју се до го ди ло да је 1878. го ди не уста нак у кр ви угу шен, а Пе ци ју 
су уби ли Тур ци.“

Споменик Петру Поповићу Пецији код Манастира Моштаница, 
Козарска Дубица.

Да би се спа си ли, Ср би су мо ра ли да на пу сте свoја ог њи шта и 
да бје же пре ко Уне и Са ве у Ка у ре, гдје је би ла аустриј ска власт. Је-
лов ча ни су од ла зи ли пре ко Кне жи це, Бе го ва По ља, Сла би ње и у се лу 
Пе три ња код Ко стај ни це пре га зи ли су ри је ку Уну, за тим ри је ку Са ву 
и пре шли у Ка у ре. На ста ни ли су се на под руч ји ма: Ли по вља на, Га ре-
шни це, Ли пи ка, Па кра ца и дру гих мје ста. Ту су оста ли че ти ри го ди не, 
све до до го во ра Аустри је и Тур ске, кад су по че ли да се вра ћа ју на спа-
ље на ог њи шта. Кад су до шли у Је ло вац, Ву ле ти ћи су има ли са мо јед но 
дрв це ши би це, да на зга ри шту и спа ље ном ог њи шту по но во пот па ле 
ва тру. Жи вот је био ве о ма те жак и сва ког да на не из вје стан.
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По сли је бо сан ско-хер це го вач ког устан ка ко ји се до га ђао на овим 
про сто ри ма, број го спо да ра се уве ћао. Би ли су са мо Тур ци, а он да је 
до шао и ути цај Аустро у гар ске. Сва ко је имао за циљ да што ви ше екс-
пло а ти ше, а ни ко да за и ста по мог не. Иако је осла био ути цај Тур ске, 
ипак је за се ља ка оста ло да им пла ћа тре ћи ну од оног што об ра дом 
зе мље про из ве де. Док се љак са ко њи ма или дру гом сто ком гажењем 
одва ја из сно по ва зр но жи та на ар ма ну, до тле ис пред ње га сје ди Тур-
чин – бег или ње гов иза сла ник, и че ка да сва ка тре ћа мје ра, та ко зва-
ни по лум њак бу де ње гов. Јеловачки бег звао се Мехмед Капетановић 
који је у дјетињству оболио од неке болести, па су му љекари одсјекли 
обје ноге испод кољена, због чега се кретао у посебним колицима. 
Сељаци су га због начина кретања називали „кусаљ“. У је сен, кад се 
бе ре ку ку руз, на њи ви је бег или чо вјек ко је га је он овла стио, и ка ко се 
бер ба оба вља, за бе га се одва ја сва ки тре ћи се пет убра ног ку ку ру за у 
кли пу. И кад би се љак хтио за се бе не што да са кри је, од бе го вог чо вје-
ка ни је мо гао. Он је стро го по сма трао и пре бро ја вао сва ку мје ру. Ако 
и ус пи је не ко да за ва ра бе гу очи, при ја ви ће га ро ђак или ком ши ја, па 
је се љак опет на др љао. То је Ср би ма ло ша ма на, по не кад су скло ни ви-
ше да од мог ну нeго да по мог ну. Ри јет ко кад су сло жни и пра ва бра ћа. 
Па кост је те шка бо лест, али ме ђу Ср би ма је че сто при сут на.

Брежуљак на Студеној, гдје рјечица Јеловача излази до цесте, одакле је Алексић 
Теодор–Теја са својим помоћницима, побио на цести aустроугарске жанадаре 

и ослободио браћу Симеуна и Душана Лукића из Јеловца.
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Тур ској и аустриј ској вла сти се љак је мо рао да ку лу чи. То је јед-
на вр ста по ре за ко јег је се љак мо рао да да је у ви ду лич ног ра да. Био је 
то те жак рад, јер се ра ди за дру го га. У Аустри ји се ку лу чи ло и ра ди ло 
на јав ним објек ти ма као што су пу те ви, ка на ли и дру го. Би ло ка ко 
би ло, Ср би ма ни је би ло ла ко. У вој ску се ни је ишло у сво јој др жа ви, 
већ се ишло та мо гдје аустриј ска власт од ре ди. Је лов ча ни су нај ви ше 
од ла зи ли у Аустри ју, Ма ђар ску и Сло ве ни ју. Нај те же је Ср би ма би ло 
што су мо ра ли да но се оку па тор ску уни фор му, њи хо ве др жав не озна-
ке и сим бо ле.

На род је жи вио у вр ло те шким и не под но шљи вим усло ви ма. Би-
ло је то крај ње те шко си ро ма штво и би је да. Ра ди ло се са мо за ко ру 
гор ког хље ба. Оку па тор је био сва ког ча са спре ман да им и то от ме 
ако би му се от ка за ла по слу шност. Сва ка сље де ћа го ди на ни је би ла 
ни шта бо ља од прет ход не. Шко ла ни је би ло, на род не про свје ћен а са-
мим тим и не спо со бан да се из бо ри за не ке олак ши це или бар у не-
чем по вољ ни је усло ве за жи вот. И по ред та ко ло шег жи во та, Ср би су 
би ли уман и пле ме нит на род, па ако ни је мо гао да се из бо ри за бо љи 
и за слу жни ји жи вот, он је бар знао па мет но и до бро на мјер но да раз-
ми шља. То му ни је мо гао ни ко да оду зме или за бра ни.

Мно ги Је лов ча ни су зна ли да има не гдје и бо љег жи во та, али се 
ни су усу ђи ва ли да ис ко ра че и не куд кре ну. Би ло је по је ди на ца ко ји су 
би ли хра бри и од ва жни, са убје ђе њем да ће им би ти мно го бо ље ако оду 
из оку пи ра не срп ске зе мље. У Је лов цу су по је дин ци та ко раз ми шља-
ли и од лу чи ва ли да на пу сте сво ја вје ков на ог њи шта и кра ну у да ле ки 
сви јет, у Аме ри ку. Ме ђу пр ви ма ко ји су оти шли за Аме ри ку 1909. го-
ди не био је Те шо Зо рић. Имао је мла ђег бра та Стој ку, ко ји је на пу стио 
Је ло вац и за стал но се на ста нио у При је до ру, гдје је до кра ја жи во та у 
цен тру гра да др жао вр ло по зна ту ка фа ну. Те шо ни је до ла зио у зе мљу, 
али сво је си нов це Ђу ру, Пе ру, Ла зу и њи хо ве по том ке ни кад ни је за бо-
ра вио. По сли је Дру гог свјет ског ра та слао им је па ке те са одје ћом, ка ко 
за од ра сле, та ко и за ди је цу. Умро је у Аме ри ци у ду бо кој ста ро сти.

У Аме ри ку је из Је лов ца оти шао и Јо ван До бри је вић. Ре дов но је 
пи сао сво јој род би ни. Би ло је још Је лов ча на ко ји су оти шли за Аме ри-
ку, али се ма ло ко вра ћао. У Аме ри ци су ра ди ли вр ло те шке по сло ве 
и ко ли ко су мо гли по ма га ли су сво ју род би ну. За Јо ва на До бри је ви ћа 
не ки на ши зе мља ци су пи са ли ка ко је 1912. го ди не иза бран за нај љеп-
шег му шкар ца у Аме ри ци. Да ли је био иза бран за је дан крај или за 
чи та ву др жа ву, за са вре ме ни ке оста је не по зна то. Јо ван је си гур но био 
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ве о ма ли јеп чо вјек, чим је био иза бран за нај љеп шег. Умро је у Аме ри-
ци и ни кад ни је до ла зио. Пу то ва ње до Аме ри ке тра ја ло је ду же од два 
мје се ца у јед ном прав цу. Пу то ва ло се углав ном па ро бро дом. Пи сма су 
у оба прав ца пу то ва ла ве о ма ду го.

Кад је по чео Пр ви свјет ски рат 1914. го ди не, ве за са Је лов ча ни-
ма би ла је пре ки ну та све до за вр шет ка ра та. Рат је био вр ло те жак за 
срп ски на род, јер је Ср би ју на па ла Аустро у гар ска ца ре ви на. Са ових 
про сто ра Аустри ја је мо би ли зи ра ла Ср бе у рат про тив Ср би је, али и 
про тив Ру си је. Мно ги мо би ли зи ра ни Је лов ча ни, кад су се на шли на 
фрон ту, чим им се ука за ла при ли ка пре бје гли су на срп ску или ру ску 
стра ну. Ни су хтје ли да се бо ре про тив сво је пра во слав не бра ће. Да би 
сти гли до срп ске вој ске, то је за њих би ла пра ва гол го та. Сви ко ји су 
пре бје гли на ру ску стра ну, пре ва љи ва ли су ве о ма дуг пут да би до шли 
до срп ске вој ске. Не ки су од ла зи ли на Да ле ки ис ток све до Вла ди во-
сто ка, па ода тле бро до ви ма до Со лу на, гдје су се ис кр ца ва ли и при-
кљу чи ва ли срп ској вој сци.

Срп ски вој ни ци су са бо ти ра ли гдје год су мо гли. Тра жи ли су све 
мо гу ће раз ло ге да не бу ду на фрон ту, јер ни су же ље ли да се бо ре за ту ђу 
ца ре ви ну, ко ја им је би ла оку па тор. Из ме ђу оста лог, ис при чао је Вла де 
Алек сић, да су Ср би као вој ни ци у аустриј ској уни фор ми на мјер но, да 
би из бје гли од ла зак на фронт, на свом тје лу иза зи ва ли оште ће ња. Тр-
ља ли су ко жу тра вом ку ку ри је ка, и та ко иза зи ва ли ин фек ци је ко је су 
ства ра ле ве ли ке кра сте, због че га су би ли по ште ђе ни да не од ла зе на 
фронт. У то ври је ме на стао је, ка же Вла де, и по зна ти стих: 

 „Ви диш дра га, онај бри јег, та мо ра сте ку ку ри јек, 
та мо ра сте она тра ва што нас спа ша ва.“ 

Солунци су причали да је ру ски цар Николај Ро ма нов при мо-
рао Ен гле зе и Фран цу зе да по мог ну срп ској бра ћи у бор би про тив 
Аустро у гар ске. Ако не при хва те ње гов при је длог, за при је тио је да ће 
Ру си ја скло пи ти мир са Аустри јом и та ко Фран цу зи ма и Ен гле зи ма 
ство ри ти ве ли ке не во ље. При је длог Ру ског ца ра био је при хва ћен и 
они су Ср би ма да ли оруж је и му ни ци ју, и упу ти ли сво је рат не је ди-
ни це. Срп ска вој ска уз по моћ Ср ба до бро во ља ца и са ве зни ка би ла је 
спрем на да Аустриј ској ца ре ви ни за да те жак по раз, а та ко се и де си ло.

Отво рен је ве ли ки фронт на Кај мак ча ла ну и у тим те шким бор-
ба ма Ср би су до но гу по ту кли аустриј ску вој ску и на ста ви ли да их 
тје ра ју све до Кла ген фур та (Це лов ца) у Аустри ји. Аустри ја је ка пи ту-
ли ра ла и ца ре ви на је трај но не ста ла.
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У је сен, 1. 12. 1918. го ди не, фор ми ра на је но ва др жа ва Кра ље ви на 
Ју го сла ви ја у чи ји са став су ушле да на шња Сло ве ни ја, Хр ват ска, Бо сна 
и Хер це го ви на, Ма ке до ни ја и Цр на Го ра. На че лу те но ве др жа ве на-
ла зио се краљ Пе тар I Ка ра ђор ђе вић. Био је на пре сто лу вр ло крат ко, 
та ко да је кру ну пре пу стио свом мла ђем си ну Алек сан дру Ка ра ђор ђе-
ви ћу, ко ји је био са мо у вје рен и вр ло твр до глав. Вој во да Жи во јин Ми-
шић је мо лио Алек сан дра да под кру ну не узи ма Хр ва те и Сло вен це, 
јер ће Ср би ма на ни је ти ве ли ке про бле ме. Краљ ни је по слу шао вој во ду, 
а Хр ва ти су ор га ни зо ва ли атен тат и краљ Алек сан дар уби јен је 1934. 
го ди не у Мар се љу при ли ком по сје те Фран цу ској.

Из Гор њег Је лов ца би ло је 32 до бро вољ ца, а са њи ма су би ла још 
че тво ри ца ко ји су се до се ли ла у Је ло вац, та ко да је укуп но би ло 36 
со лун ских до бро во ља ца. Мно ги су по ло жи ли сво је жи во те на Кај мак-
ча ла ну, а ве ћи на их је би ла ра ње на.

СО ЛУН СКИ ДО БРО ВОЉ ЦИ ИЗ ГОР ЊЕГ ЈЕ ЛОВ ЦА 

1. Бо кан Сте во  19. Ма џар Сто јан 
2. Ву ле тић Пе тар  20. Му дри нић Јо ван
3. Ву ко вић Спа со ја  21. Му дри нић Вељ ко
4. Зо рић Сте во  22. Му дри нић Пе тар
5. Илић Пе тар 23. Пе трић Јо ван
6. Кне же вић Срет ко  24. Про дан Са ва
7. Кне же вић Ни ко ла 25. Про дан Мла ђен
8. Ко ра ли ја Мар ко  26. Ро мић Осто ја
9. Ма рин Јо ван  27. Ро мић Ни ко ла

10. Ма цу ра Ко ста 28. Стри ка Ра де
11. Ма цу ра Ми ле 29. То пић Ми ле
12. Ма цу ра Пе тар–Пе ро  30. Ту бин Мар ко
13. Ма џар Пе тар–Пе па 31. Цви јић Дра го ја
14. Ма џар Ни ко ла  32. Цви јић Срет ко
15. Ма џар Пе ро 33. Цу рић Или ја
16. Ма џар Ла зо 34. Ча ђо Ми кај ло 
17. Ма џар Сте во  35. Шор маз Сто јан 
18. Ма џар Ђу ређ  36. Шор маз Пе ро
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Ни ко ла–Ни џе Алек сић је при је мно го де це ни ја знао име на свих 
до бро во ља ца уче сни ка ра та, па је чак из дик ти рао име на свих 36 бо ра-
ца. Власт Јо си па Бро за Ти та ни је при да ва ла ни ка кав зна чај со лун ским 
до бро вољ ци ма, чак је би ло не по жељ но по ми ња ти њи хо ву бор бу и ју-
на штво. Због та квог од но са и не у ва жа ва ња њи хо вих за слу га, био је 
за по ста вљен спи сак ко ји је са чи нио Ни џе. 

НЕ КО ЛИ КО ФО ТО ГРА ФИ ЈА СО ЛУН СКИХ ДО БРО ВО ЉА ЦА 

Бокан Стево Кнежевић Никола

Тубин МаркоМаџар Никола



45Мо но гра фи ја се ла Гор њи Је ло вац

„Шпа њол ска бо лест“

У то ку Пр вог свјет ског ра та срп ске зе мље као и чи та ву Евро пу за де-
си ла је те шка бо лест. По ја ви ла се пр во у Шпа ни ји, па је та ко и до би ла 
име „шпа њол ска“ бо лест. За ври је ме те сна жне епи де ми је у Евро пи 
је умр ло ви ше ми ли о на ње них ста нов ни ка. То је вр ло те шка и опа ка 
бо лест. Крат ко тра је и пра ће на је ви со ком тем пе ра ту ром. Љу ди су ма-
сов но уми ра ли све га за не ко ли ко да на. Ри јет ки су би ли они ко ји су је 
пре жи вје ли. Мла ди и спо соб ни би ли су мо би ли зи ра ни на ра ти ште, 
та ко да је био озби љан про блем са хра ни ти умр ле осо бе. Не ке ку ће су 
ско ро опу стје ле због ове те шке и опа ке бо ле сти. Осим што се ги ну-
ло на ра ти шту, код ку ће је те шка бо лест ско ро од ре да од но си ла љу де. 
По сље ди це јед ног и дру гог зла би ле су тра гич не, та ко да је ва жи ла она 
на род на: „И од зла има го рег.“ 

По за вр шет ку Пр вог свјет ског ра та, срп ски на род ко нач но је до-
че као да има сво ју др жа ву у ко јој је мо гао сло бод но да жи ви, да се 
кре ће и да ра ди, а ко је же лио мо гао је да се шко лу је и уса вр ша ва. До-
шло је до пра ве екс пан зи је и про спе ри те та. Та мо гдје ни је би ло шко ла, 
би ле су отва ра не но ве. По че ли су и срп ски ка дро ви да из ла зе из тих 
и дру гих ви ших шко ла. Љу ди су се све ви ше за по шља ва ли у др жав-
ним слу жба ма. Све је по сте пе но би ло бо ље. Зе мљи шта ко ја су др жа ли 
бе го ви, про да ва на су се ља ци ма уз при лич но по вољ ну ци је ну. Ку по-
ва на зе мљи шта би ла су ве ћи ном под шу мом, па су их се ља ци кр чи ли 

Маџар Ђуређ
Продан Млађен
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и пре тва ра ли у ора нич не по вр ши не, та ко су по ста ја ли све бо га ти ји и 
имућ ни ји. У бра ко ви ма се ра ђа ло мно го дје це, па је при ра штај срп ског 
ста нов ни штва био знат но по ве ћан. На род се ви ше обра ћао ље ка ри ма 
и ли је чио се од ра зних бо ле сти, ко је су би ле из ље чи ве и та ко про-
ду жа вао жи вот ни ви јек. По че ла се ма сов но на ба вља ти ква ли тет на и 
ра сна сто ка. Од га ја ли су и бо љу ра су ко ња, што је би ла у се лу глав на 
атрак ци ја. У се лу је осно ва на Зе мљо рад нич ка за дру га са ци љем да им 
бу де од ко ри сти, а та ко је и би ло. Сви су же ље ли да бу ду што љеп ше 
об у че ни и обу ве ни. У мо ди је би ло да му шкар ци но се ше ши ре, што 
их је озна ча ва ло да су пра во слав не вје ре и да су Ср би. Од ла зи ло се на 
цр кве не збо ро ве и упо зна ва ли се мла ди мом ци и ли је пе дје вој ке.

Био је то на чин жи во та се о ског ста нов ни штва, ко ји је по стао 
тра ди ци ја, та ко да има мо не ке оби ча је ко ји се и да нас ува жа ва ју. Ср-
би су би ли на кло ње ни сво јој пра во слав ној вје ри и ре дов но од ла зи ли 
у цр кву, а у шко ла ма је оба ве зан пред мет би ла вје ро на у ка, ко ју су пре-
да ва ли све ште ни ци. Ни је би ло ви ше ни Тур ске ни Аустри је да Ср-
би ма кро ји суд би ну и од ре ђу је бу дућ ност. При ра штај ста нов ни штва 
на гло је по рас тао. У свим срп ским зе мља ма све је би ло мно го бо ље, а 
жи вот је био мно го ла год ни ји.

УСТА ШЕ И КО МУ НИ СТИ У БОР БИ ПРО ТИВ СР БА 
И ПРА ВО СЛА ВЉА

Кад је 1918. го ди не ство ре на Кра ље ви на Ју го сла ви ја, у тој др жа ви на-
шло се ви ше на род но сти с раз ли чи тим вје ро и спо вје сти ма. Хр ва ти и 
Сло вен ци ко ји су чи ни ли све да уђу у кра ље ви ну, у то ме су и успје ли. 
Чим су би ли при мље ни, Хр ва ти су од мах по че ли да под ри ва ју ту кра-
ље ви ну, јер им ни је био циљ да жи ве у тој но вој др жав ној тво ре ви ни, 
већ да је раз о ре и да Ср би ма ство ре ве ли ке про бле ме. Краљ Алек-
сан дар је од био при је длог вој во де Ми ши ћа да их не узи ма у но ву др-
жа ву, због ко је се од ре као и име на Ср би је, a та од лу ка га је ко шта ла 
жи во та, а Ср би ју на кра ју гу бље ња за пад них срп ских зе ма ља. Хр ва ти 
су раз ви ли же сто ку мре жу про па ган де про тив Ср ба и пра во сла вља. 
Пре ма же љи Хр ва та, Кра ље ви ну Ју го сла ви ју тре ба ло је ра зо ри ти и од 
ње ство ри ти ви ше ма њих др жа ва. Уче ству ју ћи у то ме, Ко мин тер на 
– Kомунистичка ин тер на ци о на ла је ода бра ла као са ве зни ке на ци о-
на ли сте – се па ра ти сте. У то ме су Хр ва ти би ли нај ја чи и нај о па сни ји. 
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Има ли су сво ју ор га ни за ци ју „Уста ша“, ко ја је би ла под ди рект ним 
ути ца јем и над зо ром ри мо ка то лич ке цр кве.

Де јан Лу чић у свом дје лу Па ве ли ћев те ста мент, том 1. на стр. 
72. пи ше:

„Ва ти кан ски са рад ни ци би ли су не са мо све ште ни ци за ра же ни 
на ци о на ли змом већ и чи тав фран ко вач ки на ци о на ли стич ки по крет. 
Под ути ца јем ва ти кан ских же ља, до ла зи до бли ске са рад ње се па ра-
ти ста и кле ри ка ла ца. Та сим би о за про из ве ла је уста шки по крет, чи ји 
су но си о ци би ли пред став ни ци бур жо а зи је, у пр вом ре ду адво ка ти и 
све ште ни ци. Све штен ство је од и гра ло пре суд ну уло гу у ор га ни зо ва-
њу уста шког по кре та на те ре ну и у пре но ше њу кле ро-на ци о на ли стич-
ких иде ја „ели те“ ме ђу на род. Мо дер ним је зи ком ре че но, све штен ство 
је оба ви ло „ин док три на ци ју“ нео п ход ну за ја ча ње уста шко-кле ри кал-
не иде је ко ја је ра за ра ла „ју го сло вен ство“. Ка то лич ка штам па тог вре-
ме на из ра зи то је уста шког ду ха, ма да из де ма го шких раз ло га на сту па 
одво је но и за сту па цр кве не и вер ске ин те ре се.

На рав но, овај ком плот ве што је ко ор ди ни ран у Ва ти ка ну. Ан те Па-
ве лић је мио гост у овој ме ђу на род ној вер ској ор га ни за ци ји – и то ком 
свог „др жав нич ког“ би ти са ња, по глав ник је че сто ис ти цао за слу ге ва-
ти кан ских пре ла та за ства ра ње и де ло ва ње уста шког по кре та. По сле 
пот пи си ва ња Ла те ран ског пак та 1929. го ди не, Ва ти кан ви ше не кри је 
по ду дар ност сво јих им пе ри јал них те жњи са фа ши стич ким. Му со ли-
ни јев план о раз би ја њу Ју го сла ви је по ду да ра се са ва ти кан ским, а по-
лу га тог пла на би ла је уста шко-кле ри кал на спре га у Ју го сла ви ји.

У сво јој књи зи Стра хо те за блу да, Ан те Па ве лић је 1937. го ди не ту-
ма чио ци ље ве свог по кре та и до во дио их у ве зу са на вод ним те шким 
по ло жа јем ка то ли ци зма у Ју го сла ви ји. Те о ри ја о срп ско-пра во слав ној 
хе ге мо ни ји и о хр ват ско-ка то лич кој пат њи, лан си ра на из Ва ти ка на, али 
и из Ко мин тер не – Ко му ни стич ке ин тер на ци о на ле (из дру гих раз ло-
га), ства ра ла је по вољ но тле за ја ча ње се па ра ти стич ких тен ден ци ја.“ 

На стр. 73. Лу чић пи ше:
„Ва ти кан ни је крио сво ју по др шку уста шком по кре ту, ко ји се по-

ла ко ра ђао, раз ви јао и ја чао под окри љем Ита ли је у ино стран ству и 
под по кро ви тељ ством све штен ства у зе мљи. Го ди не 1943, у ча со пи су 
Cro a tia Sac ra број 20–21, пи сао је Пе тар Гр гец да је Пи је XI још да ле ке 
1925. го ди не по де лио бла го слов хо до ча сни ци ма из Хр ват ске, ко ји је 
про ту ма чен као па пин бла го слов за све оно што ва ља учи ни ти да би 
се Ју го сла ви ја сру ши ла.“
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Kaкo пи ше на ве де ни лист: 
„С тим бла го сло вом по шли су Хр ва ти да ље у жи вот. С њим су ожи-

во тво ри ли и с њим ће са чу ва ти сво је нај ве ће иде а ле: сво ју вје ру у Све-
мо гу ћег и сво ју – Не за ви сну Сло бод ну Хр ват ску др жа ву.“
„Го ди не 1939, гру па хо до ча сни ка уста шке, шо ви ни стич ке, ве ли-

ко хр ват ске ори јен та ци је, до не ла је па пи ’адре су пред став ни ка на ро да’ 
у ко јој је фор му ли са на те жња за раз би ја њем Ју го сла ви је, ка ко је то 
твр дио др Иво Гу бе ри на, све ште ник и уста шки офи цир, ко ји је низ 
го ди на у еми гра ци ји био глав на ве за из ме ђу Ва ти ка на и Па ве ли ћа.“ 

У бро шу ри „La for ma zi o ne cat to li ca del la Cro a zia“ (Рим, 1943. го-
ди не) об ја шње но је:

„Хи сто ри ја вје ков не бор бе хр ват ског на ро да по ка зу је те жњу за 
не за ви сно шћу. Та бор ба во ђе на је у исто ври је ме и за са чу ва ње ве за 
са све том Сто ли цом те је нај вид ни ји до каз при вр же но сти хр ват ског 
на ро да Све тој рим ској и ка то лич кој цр кви до на ших да на!“

„У за гре бач кој ре ви ји Хр ват ска смо тра (1943. го ди не) број 7–10, 
све ште ник др Иво Гу бе ри на, ра чу на ју ћи да је го спод ство уста ша трај-
не при ро де, отво ре но је по ка зао мо ти ве ко ји су по ве за ли Ка то лич ку 
цр кву на че лу са па пом и хр ват ски се па ра ти стич ки по крет, нај бо ље 
ор га ни зо ван у фор ми уста штва, у за ве ру про тив Ју го сла ви је.“ 
Аутор Де јан Лу чић у свом дје лу да ље на во ди ка ко је се ја на мр-

жња – кроз цр кве не ор га ни за ци је, па на стр. 75. пи ше сље де ће: 
„Мон стру о зност и ма сов ност уста шких зло де ла ни су би ли про-

из вод ин ци ден та, већ ду го трај не ин док три на ци је ко ја се спро во ди ла 
кроз вер ске ор га ни за ци је.

Цен тар ’Ве ли ког кри жар ског брат ства’ и ’Ве ли ког кри жар ског 
се стрин ства’ на ла зио се у За гре бу. Ор га ни за ци ја је би ла цен тра ли-
стич ка. Пред сјед ни штва тих ор га ни за ци ја по твр ђи вао је за гре бач ки 
над би скуп др Алој зи је Сте пи нац, као пред сед ник Би скуп ских кон фе-
рен ци ја. Под руч на дру штва има ла су сво је упра ве, у ко ји ма је дру-
штве ни ду хов ник (увек све ште ник или ре дов ник) во дио глав ну и од-
лу чу ју ћу реч.

’Ве ли ко кри жар ско брат ство’ има ло је 1938. го ди не око 540 кри-
жар ских дру шта ва са 30.000 чла но ва, а ’Се стрин ство’ 452 дру штва са 
18.935 чла ни ца (по да ци др Ми ла на Бе лу ха на, Не дје ља, број 35 од 25. 
сеп тем бра 1938).

При кри ва чи свој про тив на род ни рад то бо жњим вјер ским ци ље-
ви ма ’Ве ли ко кри жар ско брат ство’ и ’Се стрин ство’ од и гра ли су уло гу 
од га ји те ља јед ног ди је ла омла ди не у ду ху фа ши зма, на ци о нал не, вјер-
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ске и ра сне не сно шљи во сти, те су још за ври је ме Ју го сла ви је у ве ли кој 
мје ри про па ги ра ли и по ма га ли уста шку ор га ни за ци ју и при пре ма ли 
те рен за оку па ци ју и до ла зак на власт уста шких зло чи на ца“.

Лу чић да ље на во ди на стр. 87:
„’Уго вор ко му ни ста и уста ша’, про тив ’срп ског хе ге мо ни зма’ и 

срп ског пра во сла вља ко ме тре ба ’сло ми ти кич му’ – 1937. Срем ска 
Ми тро ви ца.“ 

Лу чић на стр. 7. и 8. на во ди:
„Ср бе мр зе што су пре пре ка за ши ре ње ка то ли чан ства пре ма Ис-

то ку. Мр зе их што су пре пре ка за ши ре ње исла ма пре ма За па ду. 
У два де се том ве ку мр зе ли су их и ко му ни сти за то што свој на ци-

о нал ни ин те рес ни су хте ли да пре то пе у цр ве ну им пе ри ју. Ско ро све 
Ср бе ко ји су би ли за ко му ни зам без мр жње пре ма срп ству, Мо сква је 
по би ла! Оста ли су са мо по слу шни. Ко му ни зо ва ње Ср би је ни је до шло 
са ис то ка, већ са за па да, пре ко ко му ни ста Хр ват ске и Сло ве ни је...

Исто риј ски гле да но, Ср би су би ли осу ђе ни на кр ва ву ели ми на ци ју 
за то што до та да ни су по гну ли гла ву ни пред ко јом стра ном иде о ло ги-
јом. Тај от пор ује ди нио је не при ја те ље. На за па ду је ста јао моћ ни Ва-
ти кан и ње го ва цр на ин тер на ци о на ла. На ју гу зе ле на ин тер на ци о на ла 
исла ма... По ред све га ту је би ла и гер ман ска мр жња пре ма Ср би ма.

Пре су да је би ла крат ка и ја сна: Ср бе тре ба уни шти ти!
Ег зе ку то ри су би ли сви. Не мач ку ин ва зи ју ис ко ри сти ли су они ко-

је су Ср би по бе ђи ва ли у прет ход ним ра то ви ма. Срп ски на род до жи-
вео је ге но цид на вер ској и по ли тич кој осно ви. Tоком ра та уби је но је 
око ми ли он и три ста хи ља да Ср ба, од свих не при ја те ља!

Ју го сла ви јом је за вла дао ко му ни зам!
Гре си ге но ци да опро ште ни су од стра не КПЈ (Ко му ни стич ка пар-

ти ја Ју го сла ви је). Опро ште но је у име „брат ства и је дин ства“ свим 
оним на ро ди ма ко ји су уче ство ва ли у ге но ци ду. Бу га ри ма и Ма ђа ри ма 
опро ште но је у име ко му ни стич ке со ли дар но сти. Ал бан ци ма не са мо 
да је опро ште но већ су и на гра ђе ни обил ном по мо ћи у њи хо вој др жа-
ви. Рат ни плен Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји отет од Ср ба санк ци о-
ни сан је за ко ни ма ко је су до не ли ко му ни сти. Прог на ним Ср би ма оте-
та је зе мља и за бра њен им је по вра так. У име „брат ства и је дин ства“...

У Не за ви сној др жа ви Хр ват ској уби је но је око 800.000 Ср ба, че тврт 
ми ли о на их је прет њом хр ват ског уста шког но жа пре ве де но у ка то ли-
чан ство...

Хр ва ти уста ше, али и Хр ва ти умет ни ци као На зор и Аугу стин чић 
кад су ви де ли да ка то лич ка хр ват ска др жа ва не ће оп ста ти про ме ни ли 
су ћу рак. За бо ра ви ли су да су пи са ли оду Па ве ли ћу и ва ја ли би сту 



50 Душан Алексић

по глав ни ку – по ста ли су пар ти за ни. Уста ша Су леј ман Фи ли по вић по-
стао је члан вла де, члан АВ НОЈ-а. У име „брат ства и је дин ства“ ње му 
су ко му ни сти опро сти ли зло чи не над Ср би ма...

Опро ште ни су зло чи ни и дру гим уста ша ма и до мо бра ни ма. Мно ги 
су по ста ли ге не ра ли ЈНА, при ма ни су код Јо си па Бро за.

Кад су уста ше и до мо бра ни ма сов но пре ла зи ли у пар ти за не по сле 
1943. го ди не, нор мал но је да је пар ти зан ски по крет по ста јао све ви ше 
под њи хо вим ути ца јем. Хр ват ски дух је за вла дао је ди ни ца ма, а Ср би 
су по ла ко по ти ски ва ни са ис так ну тих ме ста из бо ре них бор бом.

У та квим исто риј ским окол но сти ма би ло је нај јед но став ни је пре-
ћи пре ко хр ват ско-уста шког ко лек тив ног зло чи на. Нај лак ше је би ло 
све то про гла си ти срп ском про па ган дом а тра го ве уни шти ти.“ 

У истом дје лу, на стр. 103, 104, 105, 106. и 107, Лу чић на во ди сље де ће:
„У сту ди ји „Ма со ни у Ју го сла ви ји (1764–1988)“ Зо ран Д. Не не зић 

из нео је по дат ке ко ји су за пре па сти ли по сле рат ни на ра штај: от крио је 
да је по сто јао са вез из ме ђу ко му ни ста и хр ват ских на ци о на ли ста про-
тив срп ског на ро да. Ево шта је об ја вио: 

„У пр вом ка ту у со би, гдје се при ка зу је рад ко му ни ста у бив шој 
Ју го сла ви ји, на ла зе се на зи ду гра фи ко ни и нат пи си, из ко јих је ви-
дљи ва ве за ко му ни ста и ма со на, као и то да су ко му ни сти пр ви по ста-
ви ли те зу да не по сто ји тзв. ју го сло вен ски на род, не го да је Ју го сла ви ја 
склоп од 6 за ро бље них на ро да. Во дич об ја шња ва по сје ти о ци ма, да су 
ко му ни сти глав ни крив ци за про паст Ју го сла ви је и то нај ви ше ра ди 
то га, што су под у пи ра ли уста шки По крет, као и оста ле на ци о нал не 
по кре те у бив шој Ју го сла ви ји. Во дич твр ди до слов но: „Ко му ни сти су 
би ли са ве зни ци свих де струк тив них еле ме на та и они су нам го во ри ли 
сво је вре ме но, не мој те пу ца ти на Уста ше, а ви сви си гур но зна те шта су 
Уста ше учи ни ле Ср би ма.“

На овај на чин се на тој из ло жби ста вља ју у исти ред ко му ни сти с 
уста шким по кре том“ (А VII, Фонд НДХ, 235–29/2–91–91).

При лог бр. 20.
Ре фе рат Ми ла на Ба ни ћа (1943):

„Да на 4. де цем бра о.г. Ра дио-Лон дон до нео је вест да је Вр хов ни 
за ко но дав ни од бор пар ти зан ске вој ске у Ју го сла ви ји на сво јој кон фе-
рен ци ји обра зо вао ко ми тет за на ци о нал но осло бо ђе ње, за пра во но ву 
пар ти зан ску вла ду.

Ов де ће се из не ти оно о че му ни ко до са да ни је ни пи сао ни ти го во-
рио, по за ди ну це ле ове по срп ски на род тра гич не игре, ко ју во де на ши 
су се ди из Не за ви сне хр ват ске др жа ве.
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Пр ва ета па ове ак ци је уни шта ва ња као што је по зна то из вр ше на 
је углав ном то ком 1941. и 1942. го ди не, а за вр ше на ка пи ту ла ци јом 
Ита ли је, ко ја је из сво јих им пе ри ја ли стич ких ци ље ва, за јед но са ка-
то лич ком цр квом по ма га ла и рас пи ри ва ла де ло уни шта ва ња. Ре зул-
тат је по ра зан – за Ср бе. Сто ти не хи ља да по би је них Ср ба са под руч ја 
Хр ват ске не за ви сне др жа ве, кру на је овог ру ши лач ког хр ват ског бе са.

Пр ви циљ – на ста ви ти са би о ло шким ис тре бље њем Ср ба и Пра во-
сла вља, и то што ве ћим про ши ре њем под руч ја деј ства, по мо гућ но сти 
из ван хр ват ских по ли тич ких гра ни ца, и пре но ше ње ак ци је на са му 
ма тич ну срп ску те ри то ри ју. Дру ги циљ вр ло лу кав, нај бри жљи ви је и 
ве што скри вен, са сто ји се у то ме, да се из це ле ове игре из ву че по ли-
тич ка ко рист за фи на ле, да се оси гу ра мост пре ко ко га ће се мо ћи у 
слу ча ју по тре бе од сту пи ти.

Сред ство за оства ре ње ово га ци ља иако на пр ви мах из гле да па ра-
док сал но, уста шки ре жим на шао је да нас у ко му ни стич кој ору жа ној 
ак ци ји во ђе ној од Хр ва та Јо си па Бро за Ти та и ње го вим нај бли жим са-
рад ни ци ма у при вре ме ној вла ди „осло бо ђе не те ри то ри је“, Хр ва ти ма: 
др Ива ну Ри ба ру, Ан ту ну Аугу стин чи ћу, др Јо си пу Смо дла ку, Су леј-
ма ну Фи ли по ви ћу, Фро лу Фра њи и Бо жи да ру Ма го ве цу.

Ово ме тре ба до да ти још је дан, ко ли ко не ча стан и не до сто јан то-
ли ко и опа сан мо ме нат, а ко ји је свој ствен хр ват ском мен та ли те ту. 
Има ти Јо си па Бро за, ка то ли ка–Хр ва та ма кар и по ну жди за са рад ни-
ка, зна чи оси гу ра ти се би по ли тич ку бу дућ ност за слу чај по бе де са ве-
зни ка. По глав ник је ту за са да, а Јо сип Броз за сва ки слу чај. Ова ква 
по ли ти ка и њен успех га ран то ва ни су и чел ни ци ма да уз Ти та се де и 
хр ват ски по ли ти ча ри ко ри фе ји, др Ри бар, др Смо дла ка (бив ши по сла-
ник код Ва ти ка на), Су леј ман Фи ли по вић (му сли ман), уста шки пу ков-
ник, ко ме ње го во ко му ни стич ко уве ре ње да је уисти ну из иде о ло шких 
по бу да при сту пио Ти то вом шта бу не би мо гло до зво ли ти стра хо ви ти 
по кољ срп ских же на и де це у Бо сни, те Фра њо Фрол, ду го го ди шњи са-
рад ник и исто ми шље ник др Ма че ка и бив. оди јел ни пред стој ник при 
Бан ској вла сти у За гре бу. Ово не ко ли ко Хр ва та, чла но ва Ти то ве вла де 
до пу шта ве ро ва ње да се ша ре но хр ват ско дру штво оку пи ло „у вла ди 
осло бо ђе не те ри то ри је“ са по себ ним по ли тич ким ци ље ви ма, иза ко-
јих сто ји и По глав ник и це ла Хр ват ска за јед но са др Ма че ком.“

Да ље, на стр. 107. сто ји под тач ком бр. 5:
„Уста шко-ко му ни стич ка са рад ња чи је пер спек ти ве са да за па жам, 

ни је но ва по ја ва. По зна то је да ово при ја тељ ство да ти ра још из бив-
ше Ју го сла ви је, и да је на ба зи бор бе про тив Срп ства, Пра во сла вља 
и „срп ске хе ге мо ни је“ до би ла свој ре а лан из ра жај у про то ко лу спо-
ра зу ма из ме ђу вођ ства уста шке ор га ни за ци је и вођ ства ко му ни стич-
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ке пар ти је Ју го сла ви је. Спо ра зум је за кљу чен у Ка зне ном за во ду у 
Срем ској Ми тро ви ци 1937. го ди не, а пот пи сан од стра не Мо ше Пи-
ја де (ко му ни ста–Је вре ј) и др Ми ле Бу да ка (уста ша–Хр ват). Ње го ва 
иде о ло шка осно ва са же та је у чла ну 2 и 3 ко ји гла се:

2) Вођ ство ју го сла вен ске ко му ни стич ке пар ти је све сно сво је уло ге, 
при зна је да се Бал кан ско по лу о стр во не ће та ко ду го мо ћи ко му ни зи-
ра ти, док се срп ству и пра во слав ној цр кви не сло ми кич ма, по што је 
по зна то да су упра во ова два фак то ра увек спре ча ва ла ка ко про ди ра-
ње Осман ли ја на за пад, та ко и ко му ни зма и Аустри је пре ма ис то ку. 
Ра ди то га ово вођ ство сло жно је је у то ме да при пре ми за јед нич ки 
те рен за ко му ни зи ра ње Ју го сла ви је и Бал кан ског по лу о стр ва и за уни-
ште ње све га оно га што је срп ско и пра во слав не ве ре. 

Вођ ство хр ват ске уста шке ор га ни за ци је пред о се ћа, да ће у слу ча ју 
да не на сту пи бр за про ме на, хр ват ски на род под ле ћи ју го сла вен ској 
по дло сти и срп ској хе ге мо ни ји, те ну ди сво ју са рад њу сви ма под јарм-
ље ним на ро ди ма Кра ље ви не Ју го сла ви је, а по го то ву ко му ни стич кој 
пар ти ји, ка ко би се по жу рио ток до га ђа ја, свим сред стви ма, а пре ма 
упу та ма ово га вођ ства.

3) Вођ ство хр ват ске уста шке ор га ни за ци је оба ве зу је се да ће пот-
по ма га ти и уче ство ва ти у сви ма ма те ри јал ним из да ци ма, де мон стра-
ци ја ма, ма ни фе ста ци ја ма и ра зним штрај ков ним ак ци ја ма, ко је про-
во де ко му ни стич ке фор ма ци је.

Вођ ство ко му ни стич ке пар ти је сма тра хр ват ску уста шку ор га ни за-
ци ју као ва жан фак тор и као по ма га ча у уни ште њу по сто је ћег ста ња, у 
по сти за њу уста шких иде а ла обе ћа ва сва ку сво ју по моћ.

Вођ ство ових пар ти ја оба ве зу је се да ће из ме ђу се бе из бе га ва ти све 
не су гла си це и ра спре, на при мер: пу тем јав них про гла са, при ват них 
раз го во ра итд. Те да ће се обо стра но без у слов но пот по ма га ти у слу-
ча је ви ма де мон стра ци ја, ре во лу ци је или ра та, а осо би то што се ти че 
уни ште ња све га оног што је срп ско или пра во слав но, као што је то 
на гла ше но у тач. 2 ово га Спо ра зу ма.“ 

КА КО СУ ВР ШЕ НЕ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА РУ ШЕ ЊЕ 
КРА ЉЕ ВИ НЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

Ства ра њем Кра ље ви не Ју го сла ви је 1. 12. 1918. го ди не, Ср би су оче ки-
ва ли да ће до би ти ста бил ну др жа ву у ко јој ће вла да ти сло бо да, јед на-
кост, рав но прав ност и сна жан при вред ни раз вој. Њи хо во оче ки ва ње 



53Мо но гра фи ја се ла Гор њи Је ло вац

би ла је ве ли ка за блу да. Иако су се Ср би у ко рист та кве др жа ве од ре кли 
име на сво је срп ске др жа ве, тј. Ср би је, до жи вје ли су да од мах по ње ном 
осни ва њу, поч не да дје лу је се па ра ти зам и при пре ме за се це си ју. На то-
ме су се нај ви ше ан га жо ва ли Хр ва ти. По њи хо вој про па ган ди, твр ди ли 
су да су осје ћа ли не рав но пра ван по ло жај. Иако су тра жи ли и мо ли ли 
да уђу у та кву др жа ву, од мах су је по че ли оспо ра ва ти, тра же ћи и из ми-
шља ју ћи раз ло ге за сво је не за до вољ ство. И Ва ти кан ни је мо гао да се 
по ми ри са тим да ка то лич ки на род жи ви у др жа ви у ко јој има нај ви ше 
пра во слав ног ста нов ни штва. Та кав став и од нос био је ве ли ка по др шка 
Хр ва ти ма. По ред Ва ти ка на, и Ње мач ка, вје ков ни не при ја тељ Ср ба, ста-
ја ла је на стра ни Хр ва та и по др жа ва ла их у њи хо вој же љи да се оса мо-
ста ле и до би ју сво ју хр ват ску др жа ву. Би ло је Је лов ча на ко ји су из ме ђу 
два свјет ска ра та од ла зи ли у Ње мач ку на рад и за др жа ва ли се по не ко-
ли ко го ди на. При ча ли су ка ко се Ње мач ка на ла зи у ве ли кој при вред ној 
екс пан зи ји и да би као вр ло ја ка зе мља мо гла от по че ти ра то ве по Евро-
пи. Има ли су ути сак као да ће оку пи ра ти чи тав сви јет и њи ме вла да ти.

Глав ни ор га ни за тор за се це си ју Хр ват ске би ла је Ка то лич ка цр-
ква и ње но све штен ство. Вр ло де таљ но су вр ши ли при пре ме и тра жи-
ли са рад ни ке ко ји ће им по мо ћи у њи хо вој же љи и на мје ри. По др шку 
су са за до вољ ством од мах до би ли од ко му ни ста и ислам ског ста нов-
ни штва. Чак су то са ко му ни сти ма по себ ним уго во ром за кљу чи ли, 
ка ко да за јед нич ки ра де на том пла ну и ње го вој ре а ли за ци ји. За Хр-
ва те је би ло нај ва жни је да су до би ли ве ли ку по др шку од Ва ти ка на и 
Ње мач ке. Све је би ло сра чу на то, не са мо да сру ше Кра ље ви ну већ да 
уни ште Ср бе и пра во сла вље. У скуп шти ни те др жа ве стал но су ис-
ти ца ли њи хо ву за по ста вље ност и не пра ве дан трет ман у Ју го сла ви ји.

Пр во су Хр ва ти ор га ни зо ва ли уби ство кра ља Алек сан дра Ка ра-
ђор ђе ви ћа 1934. го ди не у Мар се љу, кад је био у зва нич ној при ја тељ ској 
по сје ти Фран цу ској. За тим су се ре ђа ли ра зни ис па ди, де мон стра ци је, 
про во ка ци је и при јет ње. Ор га ни зо ва ли су уста шки по крет и сво јом мр-
жњом и про па ган дом вр ло бр зо су га ома со ви ли. Све је би ло усмје ре но 
про тив Ср ба и пра во сла вља. Вр ло де таљ но су раз ра ди ли стра те ги ју дје-
ло ва ња и ме то де ка ко ће уни шти ти Ср бе и Кра ље ви ну као др жа ву.

Ју го сло вен ска вла да је зна ла да јој при је ти ве ли ка и не из бје жна 
опа сност и она 25. мар та 1941. го ди не пот пи су је пакт са Ње мач ком. 
То Ен гле ској ни је од го ва ра ло. Тра жи ла је раз лог да отво ри не ко но во 
рат но жа ри ште, гдје би се Ње мач ка укљу чи ла и та ко сво је вој не сна ге 
ан га жо ва ла на дру гим мје сти ма, а не да их ко ри сти про тив Ен гле ске. 
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У при лог та квој так ти ци, Ен гле ска ор га ни зу је др жав ни удар и ру ши 
ју го сло вен ску вла ду 27. мар та 1941. го ди не. Тај удар ко му ни сти су при-
пи са ли се би, што ни је би ло тач но. Ру ше ње пот пи са ног пак та са Ње мач-
ком, же сто ко је раз љу ти ло Адол фа Хи тле ра и он је де сет да на ка сни је, 
6. апри ла 1941. го ди не, из вр шио агре си ју на Ју го сла ви ју и тог да на пр во 
бом бар до вао Бе о град. Ју го сла ви ја је за два на ест да на ка пи ту ли ра ла.

Уста ше ко ри сте тај до га ђај и већ 10. апри ла 1941. го ди не фор-
ми ра ју Не за ви сну др жа ву Хр ват ску (НДХ), ко ја је об у хва та ла да на-
шњи про стор Хр ват ске, без Ис тре и Ри је ке, за тим чи та ву Бо сну и 
Хе це го ви ну и Сри јем све до Бе о гра да. На тим про сто ри ма уста ше 
ус по ста вља ју хр ват ску власт и за во де не ви ђе ни те рор и зло чи не над 
срп ским на ро дом. У тај те рор и ге но цид ду бо ко су би ли уми је ша ни: 
Ње мач ка, Ма ђар ска, Бу гар ска, Ита ли ја, му сли ман ски на род и Шип-
та ри са Ко со ва и Ме то хи је. Формирана усташка држава (НДХ) одмах 
је прихватила фашистичку идеологију и њемачки нацизам од кога су 
страдали милиони европских народа. Срп ском на ро ду ни је ни шта 
пре  о ста ло већ да се бра ни од кр во лоч них оку па то ра. Без оруж ја и 
мла ђих Ср ба, ко ји су за ро бље ни и од ве де ни у ње мач ке ло го ре, би ло је 
вр ло те шко. Ме ђу тим, мо ра ло се не што под хит но ура ди ти. Уста шка 
власт по че ла је од мах у При је до ру ди је ли ти оруж је Хр ва ти ма и му сли-
ма ни ма, док су Ср би оста ли без на о ру жа ња.

ГОР ЊИ ЈЕ ЛО ВАЦ И ЊЕ ГО ВА РАТ НА ТРА ГЕ ДИ ЈА
Кад је фор ми ра на Не за ви сна др жа ва Хр ват ска 10. 4. 1941. го ди не, 
већ су 13.4.1941. године њемачке снаге окупирале Приједор и у њему 
формирале врло јак усташки гарнизон НДХ. Овај догађај му сли ма ни 
су до че ка ли са оду ше вље њем. Од мах су по ста ли чвр сти ко а ли ци о ни 
парт не ри са Хр ва ти ма и за јед нич ки по че ли фор ми ра ти вој не је ди ни це 
зва не уста ше. Том оду ше вље њу ни је би ло кра ја, јер су и јед ни и дру ги 
же сто ко мр зе ли Ср бе пра во слав це. Хр ва ти као ка то ли ци, ни су ува жа-
ва ли ни ка кву дру гу вје ру осим ка то лич ке. Ис ко ри сти ли су му сли ма не, 
као по зна те ср бо мр сце, и ра ши ре них ру ку их при хва ти ли. Зна ли су да 
ће од то га има ти ко ри сти и да ће му сли ма ни же сто ко кла ти, си ло ва ти 
и уби ја ти срп ски на род. Та ко је и би ло у то ку че ти ри го ди не ра та. Ди-
о бом оруж ја Хр ва ти ма и му сли ма ни ма у При је до ру, мла ђи и од ра сли 
Ср би на пу шта ли су град и скла ња ли се нај ви ше у Гор њи Је ло вац и Бо-
жи ће, као и у дру га срп ска се ла. Кад се си ту а ци ја ма ло сти ша ла, хра-



55Мо но гра фи ја се ла Гор њи Је ло вац

бри ји су мо гли да си ђу у При је дор, ку пе основ не на мир ни це и од мах 
се вра те. Та кво ста ње јед ног да на ис ко ри стио је Дра го љуб, син Вла де 
Алек си ћа и не при мјет но до нио из При је до ра ра дио-апа рат на ба те ри је 
и у ку ћи Ко сте Са ви ћа пре дао га др Мла де ну Сто ја но ви ћу. Ра дио-апа-
рат му је био ве о ма ва жан, да би мо гао има ти уви ђај у до га ђа је ван 
Ко за ре. Ср би су има ли не ке по је ди нач не ка на ле да би не што на ба ви ли 
из гра да, али на жа лост, то су би ли са мо по је ди нач ни слу ча је ви ко ји су 
вр ло бр зо би ли пре ки ну ти. Из гра да су ма сов но у срп ска се ла бје жа ли 
Ср би, чак су не ки и чи та ве по ро ди це во ди ли са со бом. У Је лов цу је би-
ло мно го та квих из бје гли ца, а ме ђу њи ма би ло је чак и је вреј ских по-
ро ди ца. По сли је кра ћег вре ме на, по је дин ци из бје гли Ср би вра ћа ли су 
се у При је дор, јер је уста шка власт на вод но по че ла да убла жа ва сво ју 
ти ра ни ју, што се ка сни је по ка за ло као чи ста зам ка. Вр ло ма ло из бје-
глих Ср ба мо гло је под ве ли ким ри зи ком да се вра ти у град. Уста шка 
власт је зна ла да пр во тре ба так тич ки ра ди ти и Ср бе на раз не на чи не 
за ва ра ва ти, а да не при мје те шта ће им се до го ди ти. С тим ци љем они 
су у по чет ку од лу чи ли да по се ли ма тре ба све углед не по је дин це спри-
је чи ти да ор га ни зу ју уста нак или не ку по бу ну. Ме ђу тим, та кав став 
су мо ра ли да ми је ња ју, јер су им по је ди не по ро ди це пред ста вља ле ве-
ћу опа сност од по је ди на ца. Из бор по ро ди ца и њи хо во озна ча ва ње вр-
ше ни су мно го го ди на ра ни је, па им се пру жи ла при ли ка да то са да 
из ву ку на ви дје ло, у тре нут ку ка да од те ин фор ма ци је има ју ко рист. 
Кри те ри јум је био да се про вје ри да ли је из те по ро ди це био пра во-
слав ни све ште ник, за тим учи тељ, кнез, тр го вац, со лун ски до бро во љац 
или не ка дру га углед на лич ност, ко ја је оли ча ва ла љу бав пре ма срп-
ству и пра во сла вљу. Уста шки спи сак по тен ци јал но опа сних по ро ди ца 
за њи хо ву власт на пи сан је и за Гор њи Је ло вац. Спи сак ни је до не сен у 
Је ло вац, али се до зна ло ко је су по ро ди це би ле на тој уста шкој ли сти. 
Пр ви ко ји је до знао за цр ни тај ни уста шки спи сак из Је лов ца био је 
Вла де Алек сић, ко ји је ви ше пу та по сли је ра та о том спи ску пре зи ме на 
при чао свом си нов цу Ду ша ну. Уста ше су од лу чи ле да пр во упу те пи-
сме но упо зо ре ње да се озна че на по ро ди ца хит но исе ли у Ср би ју или 
ће, у про тив ном, за не по слу шност сно си ти те шке по сле ди це. Би ло је 
по зна то да је та кво пи сме но упо зо ре ње до био пр во Сте во Бо кан, а за 
оста ле се не зна. По уста шком пла ну, на та квом спи ску на ла зи ло се 12 
по ро ди ца из Гор њег Је лов ца. Ме ђу тим, у овом се лу ни јед на по ро ди ца 
не би про шла ни шта бо ље од ових 12 на њи хо вом спи ску. То је би ла са-
мо так ти ка и при пре ма за ли кви да ци ју чи та вог срп ског на ро да. 
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Вик тор Но вак у свом дје лу Mag num Cri men, на стр. 603, 604, 605. 
и 606, пи ше:

„До глав ник др. Ми ле Бу дак одр жао је ве ли ку уста шку скуп шти ну 
6. ју на (1941) у Кри жев ци ма, да кле по сли је по сје те Ва ти ка ну. У то ме се 
го во ру др. Бу дак освр нуо и на вјер ско пи та ње у НДХ са уста шке точ ке 
про ма тра ња. Па ка же: „И то ми уви јек на гла ша ва мо. Она је др жа ва 
ислам ска, гдје је наш на род ислам ске вје ре. Ја на гла шу јем ово, јер је 
по треб но, да се зна де, да смо ми др жа ва дви ју вје ра, ка то лич ке и му-
сли ман ске. Ми зна мо, ко ли ку је уло гу на ша вје ра кр шћан ска од и гра ла 
у по ви је сти на шој, па је сто га и др жи мо.“ 

Па да ље на ста вља: 
„Ми има мо бра ћо и се стре, још јед ну дра го цје ност, ко ју ви упра во 

баш ов дје осје ћа те, то је на ша грч ко-ка то лич ка цр ква. Кад го во рим 
ка то лич ка, он да се ти че и њих. Ми Хр ва ти мо же мо би ти срећ ни и по-
но сни што има мо ту сво ју вје ру, а ујед но мо ра мо би ти сви је сни, да су 
на ша бра ћа Му сли ма ни на ши нај чи шћи Хр ва ти као што је већ наш 
бла го по кој ни учи тељ Ан те Стар че вић го во рио. То је јед на од вред но-
та, ко ју мо ра мо угра ди ти, кад из гра ђу је мо на шу НДХ. 

На ве ли ком уста шком збо ру, одр жа ном 13.VII 1941. у Кар лов цу, др. 
Бу дак го во рио је опет о вје ри и цр кви као и о по глав ни ку, чи јим ра-
дом, по ње го ву су ду, а то смо ви дје ли и по су ду над би ску па Сте пин-
ца, ру ко во ди Бож ја Про вид ност. Сва ка ко са свим до сљед но по што је 
чи тав уста шки по крет био од пр вих да на НДХ по ве зан са цр квом и 
ње ним нај ви шим, као и нај ни жим слу жбе ни ци ма.“ 

Он да ље ка же: 
„Бра ћо и се стре! Ци је ли уста шки по крет те ме љи се на вје ри. То је 

при је све га ве ли ка вје ра у на шу пра вед ну ствар, ве ли ка вје ра у Све мо-
гу ће га, ко ји пра вед но га ни кад не оста вља. На на шој ода но сти цр кви и 
ка то лич кој вје ри те ме љи се ци је ли наш рад, јер нас је по ви јест на у чи-
ла, да кад ов дје не би смо би ли ка то ли ци, да би нас дав но не ста ло (...) 
Уста шки по крет за то и про по ви је да осје ћај за ту вје ру, јер је она бит на 
са сто ји на на ше ду ше и те мељ уста шког по кре та.“

„Сву да гдје се Ми ле Бу дак на уста шким збо ро ви ма спо ти цао тих 
мје се ци за пи та ње пра во сла вља и Ср ба у Хр ват ској, он је или од ре ђе-
но и ја сно, или у алу зи ја ма при је тио про го ни ма.

У Го спи ћу, на ве ли кој скуп шти ни фа на тич ки уста ша Ми ле Бу дак 
био је већ пот пу но ја сан и на не за о би ла зан на чин по ка зао ка ко уста-
ше ми сле да ри је ше пи та ње пот пу ног ис тре бље ња Ср ба. Он је ре као: 
’Је дан дио Ср ба ће мо по би ти, дру ги ра се ли ти, а оста ле ће мо пре ве сти 
у ка то лич ку вје ру и та ко пре то пи ти у Хр ва те.’
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Др Ми ле Бу дак ни је био у уста шкој вла ди је ди ни ко ји је на рје ша-
ва ње по ста вље ног тзв. срп ског пи та ња или пи та ња бли зу два ми ли-
о на Ср ба на ова кав кле ро фа ши стич ки на чин гле дао. Ова ко, као што 
је он го во рио, по ти цао и са вје то вао, го во ри ли су и по ти ца ли и дру-
ги по глав ни ко ви до глав ни ци и ми ни стри, за ко је је ина че над би скуп 
Сте пи нац у сво јој окру жни ци од 28. апри ла 1941, ре као да их до бро 
по зна је и да има у њих пу но по вје ре ње, па та ко не ка има ју по вје ре ње и 
сви оста ли све ће ни ци, на ко је се обра тио над би скуп Сте пи нац.“ Уста-
шки ми ни стар др Ми ло ван Жа нић ка же: 

„Уста ше! Да зна те: Ја го во рим отво ре но: Ова др жа ва, ова на ша до-
мо ви на мо ра би ти Хр ват ска и ни чи ја ви ше. И за то они ко ји су до шли 
ова мо, ти тре ба и да оду. До га ђа ји кроз сто ље ћа, а осо би то ових два-
де сет го ди на по ка зу ју, да је ту сва ки ком про мис ис кљу чен. Ово мо ра 
би ти зе мља Хр ва та и ни ког дру го га и не ма те ме то де, ко ју ми не ће мо 
као уста ше упо тре би ти, да на чи ни мо ову зе мљу зби ља хр ват ском и да 
је очи сти мо од Ср ба, ко ји су нас сто ти не го ди на угро жа ва ли и ко ји би 
нас угро зи ли пр вом зго дом. Ми то не та ји мо, то је по ли ти ка ове др жа-
ве и то кад за вр ши мо, из вр шит ће мо са мо оно што пи ше у уста шким 
на че ли ма. 

Ове при јет ње, ко је до ла зе с вр хо ва уста шке упра ве, већ су у тим 
да ни ма има ле и сво ју стра хо ви ту, је зи ву при мје ну. Јер сва ки уста ша 
ра зу мио је сво је во ђе да тре ба бр зом ко љач ком ме то дом рје ша ва ти 
ово зна ме ни то кле ро фа ши стич ко пи та ње. Од во ђе ње та ла ца у ло го ре, 
хап ше ња на све стра не, пљач ка ња и уби ја ња пра во сла ва ца, нај при је 
све ће ни ка и ин те ли ген ци је, па он да и се ља ка, по је ди нач но и у ску-
пи на ма, би ла су већ на сва ко днев ном ре ду у Хр ват ској, Дал ма ци ји и 
Сри је му, Бо сни и Хер це го ви ни.“ 

Вик тор Но вак у свом дје лу Маgnum Cri men, на стр. 608, пи ше:
„Отво ре но шћу и искре но шћу из ра жа ва ња и об ја вљи ва ња пла но-

ва о ис тре бље њу Ср ба и пра во сла вља, све је ипак над ма шио по глав-
ни ков ба ња луч ки сто жер ник др. Вик тор Гу тић. На свом те ро ри стич-
ком пу ту мје се ца ма ја 1941., ко ји га је во дио кроз Бо сан ску Кра ји ну, 
и куд год је про шао, ши рио је је зу те ро ра ко ји има да до ђе. Гу ти ћа 
је сву да до че ки ва ло до ма ће све ћен ство и по здра вља ло га као спа-
си о ца чи та вог кра ја. У При је до ру, као и у свим оста лим мје сти ма, 
кроз ко ја је про шао, одр жао је го во ре пу не при јет ња упу ће не Ср би-
ма. Уста шки ре пор тер ба ња луч ких но ви на Хр ват ска Кра ји на за би-
ље жио је је дан низ стра хо ви тих из ја ва овог мон стру о зног уста ше, 
пра вог па то ло шког при мјер ка нај звјер ски јег ко ља ча. Сто жер ник др. 
Гу тић отво ре но упу ћу је при јет њу свим не при ја те љи ма НДХ, да ће 
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се уско ро под у зе ти све, да их се еко ном ски уни шти, да их се ис ко-
ри је ни и да је им се са вјет, да се дра го вољ но исе ле са под руч ја НДХ, 
јер ће уско ро и са ми уви дје ти, да им жи во та ме ђу Хр ва ти ма не ма. У 
Сан ском Мо сту одр жао је др. Вик тор Гу тић го вор, за ко ји ње гов ре-
пор тер ка же: Гу тић је за хва лио и уста шким са ве зни ци ма, ве ли ким 
во ђа ма Хи тле ру и Му со ли ни ју, ко ји су омо гу ћи ли ис пу ње ње ви ше-
сто љет ног сна Хр ва та. За хва лио је мла дим уста шким су рад ни ци ма, 
ко ји су по ло жи ли за кле тву уста шку још у Ју го сла ви ји, ко јих да је би-
ло, ка ко то он под вла чи, у са мој Хр ват ској пре ко три сто ти не хи ља да 
и по ред са вр ше не „оба вје штај не слу жбе“! 

Он да ље ка же:
„Не ма ви ше срп ске вој ске! Не ма ви ше Ср би је! Не ма ге џа на ших 

кр во пи ја, не ста ло је ци ган ске ди на сти је Ка ра ђор ђе ви ћа па и код нас 
– уско ро – дру мо ви ће по же ље ти Ср ба ља, ал’ Ср ба ља ви ше би ти не ће. 
Из дао сам дра стич не на ред бе за њи хо во пот пу но еко ном ско уни ште-
ње, а сли је де но ве за пот пу но ис тре бље ње. Не бу ди те сла би ни спрам 
јед но га. Др жи те уви јек на уму да су то би ли на ши гро ба ри и уни шта-
вај те их гдје стиг не те а бла го слов на шег по глав ни ка и мој не ће вам 
уз мањ ка ти. Сва ки, ко ји се за њих бу де за у зи мао, по ста је са мим тим 
не при ја те љем хр ват ске сло бо де... Ср би не ка се не на да ју ни че му, и за 
њих је нај бо ље не ка се исе ле, не ка их не ста не из на ших кра је ва.

Ове упу те ко је је дао уста шким стар је ши на ма и њи хо вим су рад ни-
ци ма би ле су до слов но као де фи ни тив но рје ше ње срп ског пи та ња.“

На стр. 609. за Гу ти ћа пи ше: 
„А овај др Гу тић, пра ва зви јер у спо до би чо вје ка, био је исто доб но 

и је дан при мјер ни уста шки ми си о нар, на ро чи то за слу жан са сво јим 
по себ ним „пси хо ло шким“ ме то да ма за пре до би ја ње „ши зма тич ких“ 
ду ша за ка то ли ци зам, ка ко би био и у Па ве лић-Сте пин че вој НДХ је-
дан па стир и је дан ов чи њак. Сво је по ли тич ке и ми си о нар ске од лу ке 
до но сио је не сум њи во у скла ду са са мим по глав ни ком.“
На уста шкој скуп шти ни у Ба ња Лу ци, сто жер ник Гу тић је још 

дра стич ни је за при је тио Ср би ма:
„Али су тра ћу при тег ну ти. Пу цат ће кич ма. По ру чи те то на шим 

не при ја те љи ма. По ру чи те им, пу цат ће кич ма... На стат ће чи шће ње... 
Не ма ми ло ср ђа... По глав ник и хр ват ски ми ни стри је два че ка ју да до ђу 
у очи шће ну Ба ња Лу ку, а то ће би ти бр зо, бр зо ће мо и ми ра ди ти. Ја 
ћу би ти ов дје гво зде на ме тла... и ја ка жем, не ка ми ни је дан не до ла зи 
мо ли ти за на ше ду шма не.“
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ПРИ ПРЕ МЕ ЗА УСТА НАК

Ср би у Је лов цу зна ли су да до ла зе цр ни да ни и да се мо ра тра жи ти 
из лаз. Бор ци ко ји су пре жи вје ли рат при ча ли су да је го то во спон-
та но до шло до при је дло га да се осну је не ко ти је ло ко је ће да ру-
ко во ди и усмје ра ва ак ци је на пру жа њу от по ра оку па то ру. Пр во је 
би ло ре че но да то бу де не ки Од бор у чи ји са став би ушли хра бри и 
спо соб ни љу ди из се ла. По ред то га, пред ло же на је и ло ка ци ја гдје се 
Од бор мо же са ста ја ти, а да не бу де угро жен у слу ча ју да не при ја тељ 
од не куд упад не.

У Је лов цу су би ле три та кве ку ће, у не по сред ној бли зи ни Ко-
за ре, све га по не ко ли ко сто ти на ме та ра уда ље не од шу ме. То су ку ће 
Бо ка на Сте ве, Про дан Гој ка и Са вић Ко сте. Ку ће су мо гле да слу же 
за си гу ран бо ра вак ру ко во де ћих љу ди, а у слу ча ју да на ле ти не при-
ја тељ, они се за ко ји ми нут мо гу скло ни ти у шу му. Јед но гла сно су се 
до го во ри ли да мје сто одр жа ва ња са ста на ка и до го во ра Од бо ра, бу де 
у ку ћи Сте ве Бо ка на, со лун ског до бро вољ ца ко ји је био и на чел ник 
оп шти не Ме ђу во ђе. За тво ре ни про сто ри као што су ку ће има ју не-
ких не до ста та ка, па су са стан ци одр жа ва ни у шу мо ви том бре жуљ ку 
ко ји се из ди же иза ри је ке Мље ча ни це зва ном Гра ди на, а на ла зи се 
из ме ђу ку ћа Бо ка на и Ма цу ра. Мје сто је пре глед но и пред ста вља ло 
је до бар за клон.

Др Мла ден Сто ја но вић, ор га ни за тор устан ка на Ко за ри, оку пио 
је не ко ли ко вр ло зна чај них љу ди у шу мар ку Гра ди на код Бо ка на, да се 
до го во ре и од лу че како да вр ше при пре ме за ди за ње устан ка на Ко за-
ри. По ред то га од лу чи ли су да се иза бе ре ор ган ко ји би се звао На род-
но о сло бо ди лач ки од бор за Гор њи Је ло вац. 

Са стан ку су при су ство ва ли др Мла ден Сто ја но вић, Бо шко Ши-
ље го вић професор, Сте во Бо кан, Јо сип Ма жар Шо ша, Осман Ка ра-
бе го вић и још не ко ли ко љу ди. Сви су би ли чла но ви Ко му ни стич ке 
пар ти је Ју го сла ви је, осим др Мла де на Сто ја но ви ћа и Сте ве Бо ка на, 
ко ји ни су би ли чла но ви Пар ти је. Са стан ци су одр жа ва ни сва ке ве че-
ри. Јед не ве че ри Шо ша пред ло жи да Сте во Бо кан бу де Пред сјед ник 
На род но о сло бо ди лач ког од бо ра (НОО) у Гор њем Је лов цу. Пр ви чла-
но ви пред ло же ног Од бо ра за Г. Је ло вац 1941. го ди не би ли су: пред-
сјед ник Бо кан Сте во, чланови: Алек сић Вла де, Про дан Гој ко, Пе трић 
Сте во (до та да шњи кнез), Кне же вић Ан то ни ја и Шор маз Ђор ђо.
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Др Младен Стојановић

  Када су усташе у јесен 1941. године са Поглеђева напале Јело-
вац, тог дана убиле су Стеву Бокана. Послије краћег времена за пред-
седника Народноослободилачког одбора, а на приједлог Продан Гој-
ка, изабран је Гајић Перо. Том приједлогу Шоша се противио, али је 
био усамљен јер је, причали су у селу, раније имао са Гајићем неке 
неспоразуме. То је аутору текста казала Бокан Невенка–Нена која је 
послуживала водеће људе, организаторе устанка на Козари.
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Бокан Стево

Продан Гојко Петрић Стево

Кнежевић Антонија  Шормаз Ђорђо

Алексић Ј. Владимир–Владе

Чланови првог НОО 1941. године у Горњем Јеловцу
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КО МУ НИ СТИ МЕ ЂУ ОР ГА НИ ЗА ТО РИ МА УСТАН КА

У ка сним ве чер њим са ти ма 6. апри ла 1941. го ди не, огла си ло се зво но 
на је ло вач кој цр кви. На род је иза шао из ку ћа и слу шао зву ке цр кве-
ног зво на. Ноћ, а цр ква зво ни. Шта се до го ди ло? Си гур но не што ло ше. 
Би ло је са бла сно слу ша ти да се цр ква у не до ба огла ша ва. У ра но ју тро, 
у пет са ти, тог април ског да на на пад ну та је Ју го сла ви ја и бом бар до ван 
Бе о град. Цр ква је на тај на чин оба ви је сти ла на род да је на пад ну та ње-
го ва др жа ва и да је по чео рат. То је збу ни ло сва ког Ср би на, ба ци ло га 
у ве ли ку бри гу и ту гу, пи та ју ћи се шта ће би ти. 

У јед ној тв-еми си ји, мно го го ди на по сли је ра та, ге не рал пу ков-
ник ЈНА Са ва Ке сар из се ла Ма ри на, при чао је: „Кад су се чу ла зво на 
на ше цр кве, сви смо тр ча ли пре ма њој да чу је мо шта се до го ди ло. До-
зна ли смо да је на пад ну та Ју го сла ви ја.“ Ду го су оста ли ис пред цр кве 
и до го во ри ли се да се мо ра ју на о ру жа ти и при пре ми ти на од бра ну. 

Ср би су би ли пр ви на ни ша ну агре со ра и мо ра ли су се ор га ни-
зо ва ти и при пре ми ти за од бра ну. Има ли су свог три бу на, хра бру и од-
луч ну лич ност др Мла де на Сто ја но ви ћа. Оку па тор га је од мах ухап-
сио и одво јио од на ро да. Успио је по бје ћи и до ћи ме ђу свој на род, ко ји 
је у ње му ви дио свог бу ду ћег ве ли ког во ђу. Та ко је и би ло. Оку пио је 
око се бе углед не и хра бре љу де и у Гор њем Је лов цу са са бор ци ма ор-
га ни зо вао уста нак про тив оку па то ра. 

У окру же њу др Мла де на би ло је и чла но ва Ко му ни стич ке пар-
ти је Ју го сла ви је, ко ји су сво је члан ство ду бо ко та ји ли да не би би ли 
от кри ве ни. У ве ћи ни слу ча је ва би ли су обра зо ва ни или у сво јим сре-
ди на ма од ве ли ког ауто ри те та. Као по зна ти и при зна ти, не због свог 
члан ства у Ко му ни стич кој пар ти ји, јер то ни су смје ли ни да ка жу, већ 
због по пу лар но сти из дру гих раз ло га, на шли су се у ор га ни за ци ји ди-
за ња устан ка. Ве ћи на их је би ла по ста вље на на ру ко во де ћа мје ста и 
та ко су има ли ве ли ку шан су да ру ко во де и од лу чу ју, спро во де ћи по-
ли ти ку и ди рек ти ве Комунистичке пар ти је. На тај на чин пре у зе ли су 
ру ко во ђе ње устан ком, а да то уста ни ци и ши ро ке на род не ма се ни-
су при мје ти ле. Има ле су у њих ве ли ко по вје ре ње, без трун ке сум ње 
да је на тај на чин у њи хо ве ре до ве до спе ла ко му ни стич ка иде о ло ги ја. 
Ши ро ке срп ске ма се ни су се ди гле да би на власт до ве ле ко му ни сте и 
сру ши ле кра ља, већ да од бра не срп ски на род од на ци стич ке Ње мач ке 
и уста ша, ко ји су на мје ра ва ли да уни ште чи тав срп ски на род и пра-
во сла вље. Кад се уста нак раз вио и по че ло фор ми ра ње пар ти зан ских 
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је ди ни ца, по не ко је мо гао да пре по зна да се ту уно си иде о ло ги ја ко ја 
у по чет ку ни је би ла за па же на. Во де ћи љу ди би ли су ко ман ди ри или 
ко ман дан ти и већ су дик ти ра ли си ту а ци јом и од ре ђи ва ли шта тре ба 
ра ди ти на не ки рок. Та ко је по сте пе но до шло до спо зна је да устан ком 
ру ко во де љу ди ко ји су чла но ви Ко му ни стич ке пар ти је. Кад се све ово 
са гле да, он да и ни је чу до што је та ко бр зо до пу ште но да бу де укло њен 
на род ни три бун и во ђа срп ског на ро да, ван пар ти јац др Мла ден Сто ја-
но вић. Он ни је био смет ња на ро ду, већ ко му ни сти ма. Бор ци су има ли 
по вје ре ње у сво је ру ко во ди о це, па су при хва ти ли да та ко и бу де. На-
род, до по чет ка 1944. го ди не, ни је ни чуо ни знао да по сто ји не ки Јо-
сип Броз Ти то, ко ји је на че лу Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је. Кад 
су то до зна ле ши ро ке на род не ма се, при ча ли су бор ци, на род ни је био 
оду ше вљен да на че лу њи хо ве бор бе бу де Хр ват и ко му ни ста. Про шли 
су те шку гол го ту са Хр ва ти ма и му сли ма ни ма и на кра ју, на њи хо вом 
че лу био је не по знат чо вјек. 

Уста шка вој ска и хр ват ско-му сли ман ска ко а ли ци ја ни су би ле је-
ди на сна га ко ја је Ср би ма на но си ла зло. Је сте да су би ли нај моћ ни ји, 
али би ло је и пер фид них ига ра и тај них ор га ни за ци ја и слу жби, ко је 
су во ди ле сво ју игру, ства ра ју ћи зам ку ко ју су на вјешт на чин уба ци ли 
ме ђу Ср бе. И они су ко ри сти ли ва ти кан ску ли це мјер ну из ре ку о брат-
ству и је дин ству. У по чет ку ди за ња устан ка, ни су се де кла ри са ли да су 
ко му ни сти, јер су зна ли да је Ср би ма до бро по зна то да ко му ни стич ки 
ре жим не при зна је и ру ши мо нар хи ју (кра ље ви ну) и цр кву уда ља ва од 
на ро да. Са та квим ста вом и иде о ло ги јом, по ја ви ти се ме ђу Ср би ма не 
би има ло ни ка квог успје ха. Чла но ви Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви-
је, ро дом су би ли из ових кра је ва, обра зо ва ни, и као по је дин ци ужи ва-
ли су ве ли ки ауто ри тет, ве ћи ном пре ко угле да и ауто ри те та по ро ди це 
или по је дин ца у по ро ди ци, ко ји је мо жда био све ште ник, на род ни по-
сла ник, бо гат чо вјек или по не чем дру гом ужи вао по вје ре ње. Та кви по-
је дин ци ушли су у во де ће струк ту ре ор га ни зо ва них уста ни ка и до би-
ва ли во де ће по ло жа је и нео гра ни че но по вје ре ње. На јед ној стра ни они 
се ста вља ју у уло гу по ма га ња Ср би ма, а на дру гој су има ли циљ да се 
ду бо ко ин фил три ра ју ко ри сте ћи по вје ре не функ ци је, да уно се ко му ни-
стич ку иде о ло ги ју, са ци љем да ус по ста ве ко му ни стич ки ре жим, у че му 
су вр ло вје што на кра ју успје ли. Во де ћи врх уста ни ка имао је у сво јим 
ре до ви ма до ста чла но ва КПЈ. Иако су члан ство др жа ли у стро гој тај-
но сти, пред ла га ли су шта тре ба ра ди ти и ка ко се ор га ни зо ва ти и ка ко 
уста нак пре ве сти у уло гу На род но о сло бо ди лач ког ра та (НОР-а), а ти ме 
 во ђе ње ра та под во де ћом уло гом Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је.
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Ср би ко ји су би ли чла но ви Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је, 
би ли су не ин фор ми са ни и у ве ли кој за блу ди да је искре но и исти ни-
то оно што ко му ни сти пи шу и го во ре. Ни су зна ли да су то ли це мјер-
не игре и да по сто ји тај ни уго вор из 1937. го ди не, из ме ђу уста ша и 
КПЈ, про тив Ср ба, а то је вје што и го то во трај но при кри ва но.

Јед ног да на при хва ти ли су Ти та, да би на кра ју схва ти ли да је он 
не чи ји ту ђи чо вјек, а не њи хов и да их је во дио у прав цу у ко ме су по-
но во мо ра ли да се бо ре за оно због че га су се и ди гли на уста нак 1941. 
го ди не. Ме ђу тим, све је би ло ка сно.

Јо сип Броз Ти то је већ 1943. го ди не на за си је да њу АВ НОЈ-а у Јај-
цу по ци је пао Кра ље ви ну Ју го сла ви ју на осам ди је ло ва. 

П. Симић у дјелу Тито феномен 20. века, стр. 123, пише: „Од 
142 делегата одлучивали су у име већине од 161 одсутног делегата“. 
За одлуке АВНОЈ-а у Јајцу  1943. г. није било кворума, па Одлуке нису 
биле ни валидне. Државну имовину претворио је у тзв. друштвену 
која је, на крају, имала вриједност Алајбегове сламе.

У квин сли шкој Не за ви сној др жа ви Хр ват ској, уста ше су до бро 
зна ле ка ко да из вр ше свој за да так и оства ре сво је иде је. Ва ти кан је 
кроз исто ри ју не пре кид но ра дио на уни шта ва њу пра во сла вља на Бал-
ка ну. Ни кад ни је био при ја тељ са исла мом, али ако су у пи та њу Ср-
би, он да Ва ти кан све за бо ра вља. Тра жи при ја те ље и по др шку би ло с 
ким, са мо да уни шти Ср бе и пра во сла вље. Став Ва ти ка на био је, да 
јед ну тре ћи ну Ср ба про тје ра са њи хо вих ог њи шта, дру гу тре ћи ну да 
по ка то ли чи, а тре ћу тре ћи ну да по би је. Хр ва ти су му у тој на мје ри 
би ли нај по у зда ни ји, иако су ско ро 80% Хр ва та по ка то ли че ни Ср би. 
Да би све то што бо ље и пот пу ни је спро ве ли, ства ра ју ко а ли ци ју са 
му сли ма ни ма, ко ји су исто та ко срп ског по ри је кла. И јед ни и дру ги и 
да нас же ле да уни ште сва ки вјер ски ко ри јен свог по ри је кла, ка ко би 
се на тај на чин рас те ре ти ли гри је ха због свог пре бје га у оку па тор ску 
и зли ко вач ку вје ру. Та ква ко а ли ци ја би ла је вр ло чвр ста и моћ на, она 
и да нас тра је, све док свој на ум не оства ри.

Ср би су рат оче ки ва ли и од ње га стра хо ва ли. Зна ли су ако поч не, 
ло ше ће про ћи, јер су већ му сли ма ни и Хр ва ти оштри ли зли ко вач ке 
ка ме. Ње мач ка је уве ли ко осва ја ла Евро пу. Оче ки ва ло се да ће јед ног 
да на до ћи као оку па тор и на ове про сто ре, али се ни је оче ки ва ло да 
ће омо гу ћи ти уста ша ма да по дру ги пут у 20. ви је ку извршe стра шан 
ге но цид над пра во слав ним срп ским на ро дом. 
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УСТА ШЕ ХАП СЕ СР БЕ

Ње мач ка је 1941. го ди не оку пи ра ла Кра ље ви ну Ју го сла ви ју и већ 10. 
апри ла 1941. фор ми ра на је кви слин шка Не за ви сна др жа ва Хр ват ска 
(НДХ). Као ње на зва нич на вој ска, уста ше су од мах по че ле са те ро ром 
и про го ном Ср ба. Хап си ли су по гра до ви ма и се ли ма углед не и обра-
зо ва не Ср бе. 

Ме ђу пр вим ухап ше ни ма из При је до ра, био је углед ни Ср бин, 
др Мла ден Сто ја но вић. По знат као вр ло спо со бан ље кар и из ра зи ти 
бо рац за сло бо ду и де мо кра ти ју, по стао је у Бо сан ској Кра ји ни је дан 
од нај ве ћих на род них три бу на сво га вре ме на.

Уста ше су га у При је до ру за тво ри ле у јед ну згра ду у бли зи ни 
ње го ве род не ку ће и пра во слав не цр кве. Знао је да му при је ти ве ли-
ка опа сност и фи зич ка ли кви да ци ја. До сје тио се да у за тво ру иза зо ве 
по мет њу и збу ни стра жа ре и чу ва ре и да то ста ње ис ко ри сти за свој 
би јег из уста шких кан џи. Ка ко је за ми слио, та ко је и ура дио. За па лио 
је за твор и успио не при мјет но да по бјег не.

Ра де Ба шић у свом дје лу Мла ден Сто ја но вић, на стр. 17. пи ше:
„Уста шки сто жер за Бо сан ску Хр ват ску из Ба ње Лу ке упу тио је 21. 

ју ла свим пот чи ње ним ко тар ским обла сти ма из вје штај при је дор ске 
ко тар ске обла сти, ко ји гла си:

Из вје шћу јем, да је ов да шњи ли јеч ник др Мла ден Сто ја но вић, озна-
че ни ко му ни ста, био за тво рен, као та оц.

Но ћас, пол са та по сли је по но ћи др Сто ја но вић је по шао у за ход, 
са гор њег спра та у до њи, при че му га је сли је дио стра жар Ре шић Фе-
хим. Кад су др Сто ја но вић и стра жар Ре шић си шли до по ло ви не сте-
пе ни ца, та да је др Сто ја но вић за ви као „По жар,“ а Ре шић кад је ви дио 
по жар, по ви као је на оста ле ухап ше ни ке, ра ди га ше ња и спа ша ва ња, 
до чим је Сто ја но вић ис ко ри стио ту стр ку ра ди по жа ра, па је уни шао у 
за ход и кроз за ход ски про зор не по зна то ку да по бје гао. 

По сто ји те ме љи та сум ња, да је сла му др Сто ја но вић за па лио да 
иза зо ве ме теж и да то ис ко ри сти у ци љу да по бјег не.

По жар је бр зо уга шен.
За др Сто ја но ви ћем од мах је по ве де на по тје ра, али до да нас без 

успје ха.
О бјек ству др Сто ја но ви ћа из вје ште ни су сви су сјед ни ко та ре ви, а 

по тра га је на ре ђе на и под ре ђе ним ору жнич ким по ста ја ма.
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Мо лим да се за име но ва ним др Сто ја но ви ћем рас пи ше све стра на 
по тра га. Ње гов лич ни опис је сли је де ћи:

Стар 40 го ди на, ста са ви со ког, ли це обло, очи цр не, ко са сме ђа, бра-
ду и бр ко ве бри је. У слу ча ју ухи ће ња да се под ја ком стра жом до пра ти 
овој обла сти.

Гор ње се до ста вља на жур но из вр ше ње.“
Бје жао је кроз ноћ. Знао је пут и ста зе ку да тре ба про ћи, а да на 

пу ту не срет не уста ше. Сти гао је у се ло Бо жи ће у ка сне ноћ не са те, 
код по вјер љи ве по ро ди це Ан ђе лић. Са оду ше вље њем су га до че ка ли 
и од мах смје сти ли да се од мо ри. По сли је кра ћег од мо ра, да ли су му 
одје ћу и обу ћу. Ђа ци при је дор ске Ви ше гим на зи је и сту ден ти, чим су 
чу ли да је др Мла ден Сто ја но вић по бје гао из за тво ра, од мах су сти-
гли у Ан ђе ли ће и пре у зе ли бри гу око ње го вог смје шта ја, за шти те и 
бо рав ка.

Сви су би ли срет ни да је др Мла ден по но во ме ђу њи ма. Већ 
од тог ча са ни је био са мо на род ни три бун, већ и жи ва ле ген да и во-
ђа устан ка, ко ји је за не ко ли ко да на био по диг нут. Стал но мје сто др 
Мла де на би ло је у Горњем Јеловцу, у Козари и на Па лан ском Ви су, 
ода кле је био из ван ре дан по глед од Пи ска ви це, Омар ске, При је до ра 
до Бре зи ча на, а на југ пре ма Сан ском Мо сту, Гр ме чу и Аги ћи ма.

На оп шти ни При је дор би ло је ви ше за тво ра. Је дан од та квих 
био је код оп шти не у Па лан чи шту на до мак При је до ра. За тво ре ни-
ци су би ли Ср би из Је лов ца, Па лан чи шта и Цр не До ли не. Та о це су 
на нај сви ре пи ји на чин ту кли и му чи ли, а по себ но нај же шћу тор ту-
ру вр ши ли су пет на ест да на над Дми тром Ма џа ром из Је лов ца, због 
то га што је он, не што ра ни је же сто ко ис ту као уста шу-му сли ма на из 
Пу хар ске.

Од мах су по че ле про во ка ци је му сли ма на из Пу хар ске у срп-
ским се ли ма и на се љи ма, по себ но у Гор њем Је лов цу. У то ме су се на-
ро чи то ис ти ца ли Иви ца Гла ви чар, Хр ват и Абид Кур то вић, му сли-
ман. Сва ки дан су до ла зи ли би ци кли ма у Је ло вац. Но си ли су пу шке 
и ни ко им ни шта ни је смио ре ћи, а дје ло ва ли су као не ка по ли ци ја. 
У ства ри, они су би ли уста ше и за то по на ша ње и вр шља ње по се-
лу има ли су као не ко пр во. У по чет ку су од во ди ли ви ђе ни је љу де из 
се ла. Хва та ли су по Је лов цу по је ди не Ср бе и та ко су јед ног да на на 
же тви пше ни це 1941. го ди не, код Ми кај ла Ро ми ћа, на њи ви у Гор њем 
Је лов цу, за ро би ли Лу ку Сто ја но ви ћа из Ве ли ког Па лан чи шта ко ји је 
био пред рат ни тр го вац. До ве ли су га до тр го ви не Слав ка Јај ча ни на, 
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а ода тле су га по ве ли за При је дор. С об зи ром на то да су сва тро ји ца 
има ла би ци кле, Лу ка им пред ло жи да он утр чи у ку ћу код мај ке, јер 
је ку ћа би ла по ред це сте, да по не се по га чу. Око то га су се из гле да до-
го во ри ли и он згра би свој би цикл и од мах на ти сне бје жа ти. Уста ше 
би ци кли ма по ју ре за њим, али Лу ка ба ци би цикл и пре ско чи пре ко 
жи ви це, про тр чи по ред сво је ку ће, гдје га мај ка ни је ни при мје ти ла и 
по бјег не у Бр ки ће. Дво ји ца уста ша су све пре тра жи ла, али га ни гдје 
ни су про на шли. На кра ју су ис тје ра ли ње го ву мај ку из ку ће, али она 
о ње му ни шта ни је зна ла, јер га ни је ни ви дје ла. Ту су се још не ко ври-
је ме за др жа ли, тра жи ли и ис пи ти ва ли и на кра ју су оти шли за При-
је дор. По сли је овог слу ча ја на ста ла је убр за на кон тро ла овог кра ја од 
стра не уста ша. Већ су тра дан у Ма џа ре до ђу три Ни јем ца са не ким 
ма лим аутом и ту на ђу Сте ву, Сто ја на, Ђур ђа и Ни ко лу. Ни јем ци же-
ле да их го не, али су се они ра штр ка ли. Тро ји ца Ма џа ра су го во ри ла 
ње мач ки, па су ра зу мје ли шта Ни јем ци смје ра ју. Ко ла су би ла ма ла да 
их по ве зу са со бом, па Ни јем ци од у ста ну да их го не и та ко се са ми 
вра те у При је дор.

Од мах по сле овог до га ђа ја, Ср би су ухва ти ли це ста ра Ху ску, од-
у зе ли му пу шку, а ње га пу сти ли да се вра ти ку ћи. Из Ду би це је кре ну-
ла јед на гру па уста ша за При је дор са на мје ром да хва та Ср бе и да их 
тје ра за При је дор. Док су сти гли до Ма џа ра, има ли су огром ну ко ло ну 
за ро бље них Ср ба, ко је су до тје ра ли до При је до ра и све су их ту ноћ 
по кла ли. 

ЈЕ ЛОВ ЧА НИ ПО ДИ ЖУ УСТА НАК

Већ дру ги дан, 30. 7. 1941. год. одр жан је са ста нак на Пу хо ри на ма, у 
јед ном ма лом ја се но вом шу мар ку зва ном Ја се ње. Ту су би ла за са ђе на 
у круг ја се но ва ста бла, а у сре ди ни је био чист про стор до ста ве ли ке 
по вр ши не, вр ло по де сан за оку пља ње ве ли ког бро ја љу ди и све што 
се у ње му до га ђа ни је са стра не ви дљи во. Да нас на том мје сту по сто ји 
ве ли ка њи ва у об ли ку кру га, али тог ја се но вог шу мар ка ви ше не ма.

Са стан ком је ру ко во дио др Мла ден Сто ја но вић, по зна ти ље кар 
из При је до ра и би ло је при сут но мно го љу ди. Из Је лов ца је био Алек-
сић Вла де и још мно го дру гих Је лов ча на (њих је би ло нај ви ше), за тим 
су би ли му шкар ци из Па лан чи шта и Цр не До ли не. На са стан ку је за-
кљу че но:
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1. да се диг не уста нак про тив оку па тор ске вла сти.
2. да се при је ди за ња устан ка на пад не уста шки за твор код оп-

шти не у Па лан чи шту и осло бо де Ср би та о ци. Паланчари су на челу 
са Вокић Душаном, од мах пр ве но ћи, 30. ју ла 1941. го ди не, у 23 сата 
и 30 минута напали затвор и ослободили 26, док други кажу око 40 
талаца, Срба. Ме ђу тим, не ки таоци ни су хтје ли да бје же и те но ћи 
уста ше су их све по кла ле на јед ном пу ту ис пред Пу хар ске. Су тра дан, 
кад су на и шли Ср би из Је лов ца, по кла не за тво ре ни ке успје ли су да 
за ко па ју.

Њива на Пухоринама, гдје је у круг био засађен јасен „Јасење“ у којем је доктор 
Младен  Стојановић одржао састанак, гдје је одлучено да се Срби дигну на устанак.

Ујутро, 31. јула 1941. године, подиг нут је уста нак и Алек сић Вла-
де из Гор њег Је лов ца био је пред вод ник уста ни ка на Сто ја но ви ћа Мај-
да ну. На тај на чин отво рен је фронт пре ма уста ша ма ко ји су на ди ра ли 
из Пу хар ске и При је до ра. Сва ки дан су на па да ли, а уста ни ци су ус пје-
ва ли сва ког пу та да их од ба це и на на па де су са мо од го ва ра ли. Ср би су 
др жа ли фронт на Сто ја но ви ћа Мај да ну као глав ном мје сту уста шког 
на па да, за тим у Па лан чи шту на Во ки ћа Гла ви ци и код гро бља Му њи-
за у Цр ној До ли ни. 

Ма џар Ду шан–Ду шко сје ћа се јед ног бор бе ног сти ха коjи је сво-
јој пу шци, чвр сто др же ћи је у ру ка ма на пр вој ли ни ји фро та, пред 
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уста ни ци ма из го во рио Вла де Алек сић: „Пу шко мо ја не мој ми сла га ти, 
а за око ја те не ћу мо ли ти.“ Сви су га на Мај да ну по што ва ли, ува жа ва-
ли и слу ша ли. Ни је био на ме тљив и осје ћа ли су да во де ћа уло га при-
па да ње му, јер је био ве о ма хра бар и уман, пра ви из бор да ру ко во ди 
уста ни ци ма на Мај да ну. 

Стојановића Мајдан, мјесто гдје су Јеловчани држали фронт према усташама 
и муслиманима.

Ср би су на Мај да ну има ли до бар пре глед и за клон, мо гли су да 
при ме те уста ше ка да се при бли жа ва ју. Вла де Алек сић, као пред вод-
ник уста ни ка, био је за ду жен да ру ко во ди и оруж јем и имао је вој нич-
ку пу шку. Кад су се уста ше при бли жи ле, он је опа лио пр ви ме так. У 
том ча су Вла ди је при тр чао Ма рин Пе ро ко ји је био од ли чан стре лац, 
по тра жио је пу шку од Вла де и он му је дао, а Марин је опа лио још не-
ко ли ко пу та пре ма уста ша ма. Вла де је ко ман до вао „На пред на ши,“ у 
том ча су кре ну ли су уста ни ци са сје ки ра ма и ви ла ма, уз по ви ке „Ура.“ 
Бор ба је по че ла. Успје ли су да на тје ра ју уста ше на бје жа ње и док су 
ју ри ша ли за њи ма, ви дје ли су тра го ве кр ви, кao да је не ко уби јен или 
са мо ра њен. Не при ја тељ се раз бје жао и уста ни ци су га тје ра ли све до 
Пу хар ске. У том ју ри шу Ср би ни су при мје ти ли да су уста ше у том шу-
мар ку на ве ли ко ста бло ста ви ле ми тра љез. Про тр ча ли су ис под ста-
бла и у по врат ку га опет ни су при мје ти ли. Да су га про на шли има ли 
би корисно оруж је.
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На свим отво ре ним фрон то ви ма и за сје да ма, Ср би су ви дје ли 
да су уста шке сна ге по ве ћа не и да су до бро на о ру жа ни. От пор је пру-
жан са мо са не ко ли ко пу ша ка, што је би ло не до вољ но. Уста ни ци се 
та да по вла че на ре зер вни по ло жај на Пу хо ри не и ту на ста вља ју од-
би ја ти уста шке на па де. Фронт на Мај да ну др жан је око три не де ље. 
Уста ни ци су би ли ор га ни зо ва ни и има ли су сво ју ку хи њу код Јај ча на, 
па су се смје њи ва ли и ре дов но до ла зи ли на обро ке. Је дан од ку ха ра 
био је Алек сић Си мо из Је лов ца. Не при ја тељ је јед ног да на про био 
фронт ко ји су др жа ли Ср би. Усташе су око 20. августа 1941. године 
(неки су причали да је то било на Преображење Господње 19.8.1941. 
нап. аут.) напале Горњи Јеловац и за два до три дана по па ли ле ку ће, 
шта ле и све има ње што су љу ди има ли, за тим пше ни цу и оста ле жи-
та ри це при пре мље не за вр шид бу и то су спа ли ли. Уста ше су ишле ис-
пред а за њи ма ци ви ли. Ха сан Ка чар Је јо, по зна ти уста ша из Пу хар-

Алексић Ј. Владимир–Владе 
Предводник јеловачких устаника 1941. године на Стојановића Мајдану. 

Владе је на Козари међу првима испалио устанички метак на усташе и НДХ.
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ске го во рио је: „Бр же, бр же ди цо, да по па ли мо што ви ше срп ских 
ку ћа.“ Ни шта ни су оста ви ли, а да ни су спа ли ли. Био је то пр ви на пад 
уста ша и му сли ма на НДХ из Пу хар ске и При је до ра на се ло Гор њи 
Је ло вац. 

Прва усташка жртва из Горњег Јеловца био је Илија Цурић.
Пред по че так Дру гог свјет ског ра та, Гор њи Је ло вац имао је нај-

ви ше ста нов ни ка. Про из вод ња у по љо при вре ди би ље жи ла је нај бо ље 
ре зул та те, а сточ ни фонд био је вр ло ве лик. Нај ви ше је би ло за пре га 
и нај бо љих ко ња, во ло ва и кра ва, за тим сви ња и ова ца. Све је то ства-
ра но и од га ја но по же љи се ља ка, ње го вим тру дом и упор ним ра дом, а 
са да кр во лоч не уста ше-зло тво ри све то пред њи хо вим очи ма спа љу ју, 
пљач ка ју и уни шта ва ју, са мо за то што су Ср би пра во слав не вје ре. Са-
став уста шке вој ске, био је од Хр ва та и му сли ма на, ко ји су од у ви јек 
би ли жељ ни срп ске кр ви и зло чи на. 

Кад је фронт на пу штен, јер се ни је мо гао пру жа ти от пор, ве ћи 
дио ка дра – бо ра ца, оти шао је на Баљ, Ка ран и Кру шко вац.

По сли је на пу шта ња уста нич ког фрон та код Мај да на и Пу хо-
ри на, у Гор њем Је лов цу ста ње се на гло по гор ша ло, по себ но по сли је 
упа да уста ша ав гу ста мјесеца 1941. го ди не, кад су се ло по па ли ли и 
опљач ка ли. Од ра сли му шкар ци мо ра ли су се скла ња ти, јер се ни кад 
ни је зна ло кад уста ше мо гу из не на да да упад ну у се ло. Сви су зна ли 
да Ср би мо ра ју би ти спрем ни на от пор. Из Је лов ца је у то ку ље та 
1941. го ди не оти шло не ко ли ко до бро во ља ца у Ко за ру и то: Про дан 
Ра до ван, Ма рин Пе ро, Ву ле тић Вла де, Ву ко та Ми лан, Ча ђо Ми лан, 
Адамовић Ђуро и дру ги. Ни је се зна ло гдје се на ла зе због њи хо ве 
без бјед но сти, са мо се прет по ста вља ло да су у Ко за ри, што је и би ло 
тач но. Би ли су ма ло број ни и сла бо на о ру жа ни, па ни су пред у зи ма ли 
ни ка кве бор бе не ак ци је. Че као се од го ва ра ју ћи тре ну так кад ће им се 
при кљу чи ти но ви бор ци. У Ко за ри су би ли ор га ни за то ри устан ка на 
че лу са др Мла де ном Сто ја но ви ћем. Имао је са рад ни ке ко ји су му са 
те ре на до но си ли ин фор ма ци је о зби ва њи ма на те ре ну и о оку пља њу 
Ср ба у се ли ма на ди за њу устан ка и да је на род вр ло упла шен, ин фор-
ма ци је о пла но ви ма уста ша и ко ли ка су опа сност за оп ста нак срп ског 
на ро да. 

При пре ме за ор га ни зо ва ну бор бу би ле су све стра не. У на ро ду је 
вла да ло ве ли ко рас по ло же ње да се ор га ни зу је бор ба про тив уста шке 
вла сти. Се ло се укљу чи ло у при пре ме и сви мла ди мом ци су се при ја-
ви ли на из бор но вих бо ра ца. Пре глед и из бор вр шен је у Ко за ри. Би ло 
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је слу ча је ва да се за при јем из јед не ку ће ја вља ло по не ко ли ко мо ма ка. 
Кад је за вр ше но са при је мом, усле ди ла је њи хо ва вој нич ка обу ка. Да би 
се обу ка пра вил но из во ди ла, сва ки кан ди дат је мо рао да има пу шку, а 
ње ни је би ло. Ор га ни за то ри су се до сје ти ли да сви но ви бор ци на пра ве 
др ве не пу шке. Сви су вр ло бр зо на пра ви ли др ве не пу шке, исте ве ли-
чи не као што су би ли ка ра би ни из фа бри ке „Кра гу је вац“. Вр ло ли је по 
су их уре ди ли и ра зним бо ја ма пре фар ба ли, па су из гле да ле као пра ве 
фа брич ке пу шке. Обу ком су би ли об у хва ће ни сви до бро вољ ци ко ји 
ни су слу жи ли вој ни рок. Они ко ји су од слу жи ли вој ни рок, од мах су 
би ли спо соб ни за је ди ни цу. На жа лост, мно ги ко ји су већ би ли у вој сци 
и они ко ји су од слу жи ли, по сле на па да Ње мач ке на Ју го сла ви ју и ње не 
ка пи ту ла ци је за па ли су у ње мач ко роп ство. У Ње мач кој су оста ли у 
за ро бље ни штву пу не че ти ри го ди не, а не ки и ви ше.

Омла дин ци ко ји су би ли ода бра ни и за вр ши ли у Ко за ри сво ју 
обу ку, већ су у је сен 1941. го ди не ушли у са став ор га ни зо ва не бо рач ке 
фор ма ци је. Из Гор њег Је лов ца обу ку бу ду ћих бо ра ца из во дио је Пе-
трић Ву ка шин–Вук, јер је у вој сци Кра ље ви не Ју го сла ви је био стар је-
ши на, па је за та кву вр сту обу ке био оспо со бљен.

Пар ти зан ској ко ман ди ко ја се на ла зи ла у Ко за ри, сва ког да на 
су се при ја вљи ва ли но ви омла дин ци, па чак и они ко ји су би ли пре-
мла ди. Мо ли ли су ко ман ди ре и ко ман дан та да их при ми, а ка да су 
их од би ја ли пр ви пут, они су по но во мо ли ли све док их стар је ши на 
не при ми. Они ко ји су би ли при мље ни би ли су ве о ма срет ни штo ће 
се бо ри ти на пр вој бор бе ној ли ни ји, про тив оку па то ра, а за сло бо ду 
срп ског на ро да.

ОСНИ ВА ЊЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ СКОЈ У ГОР ЊЕМ ЈЕ ЛОВ ЦУ 

У ље то 1941. го ди не, у Је лов цу је осно ва на Омла дин ска ор га ни за ци ја, 
ко ја се зва ла Са вез ко му ни стич ке омла ди не Ју го сла ви је – СКОЈ. На 
пр вом осни вач ком са стан ку био је при су тан Ма џар Ду шан–Ду шко и 
он ка же да је са ста нак одр жан у ку ћи Алек сић Бо шка. Скупу су при су-
ство ва ли као го сти и ор га ни за то ри осни вач ког са стан ка: Ба шић Ра де 
и Ли ча нин Слав ко. Тог да на за се кре та ра ор га ни за ци је у Гор њем Је-
лов цу иза бра на је Алек сић П. Ву ка, а за за мје ни ка Алек сић Ти хо мир–
Ти ћо. У ор га ни за ци ју тог да на при мље ни су по ред Ву ке Алек сић и 
Ти хо ми ра, Ду шан–Ду шко Ма џар за тим: Алек сић Ђу ја, Алек сић Дра-
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го љуб–Да ди, Алек сић Па не, Алек сић Ра до ван, Му дри нић В. Бран ко, 
Кне же вић Ђу ро, Кне же вић Бо жи дар, Др ча Пер са и Др ча Ана.

По сли је не ко ли ко да на одр жан је сле де ћи са ста нак ко ме су од 
ви шег ру ко вод ства при су ство ва ли Ли ча нин Слав ко и Ћи ве ри ца 
Слав ко. Са ста нак је одр жан из над ку ће Алек сић Пан те, гдје се скре-
ће пре ма ку ћи Алек сић Ра де. Ту је би ло по год но мје сто, јед на тра ти-
на, пра ва при ли ка за та кве са стан ке, али уз са му шу му. У слу ча ју да 
се до ја ви опа сност, вр ло ла ко и бр зо мо же се скло ни ти у шу му. Овaj 
састанaк во дио је Алек сић Ти хо мир, за ко га Ду шко ка же да је био ве-
о ма спо со бан и да је знао да ру ко во ди са стан ком и да је имао да ра за 
ова кву уло гу. Тог да на при мље ни су но ви чла но ви СКОЈ-а: Ко лар Љу-
бан, Ла зић Дра го мир, Кне же вић Ана, Алек сић Бран ко, Ма џар Слав ко, 
Ма џар Све то зар, за тим је дан мо мак из Про да на. У члан ство су при-
мље ни и Лу ки ћи, дво ји ца или тро ји ца из Бо ка на и је дан из Шор ма за.

Ћи ве ри ца Слав ко био је по себ но упу ћен у тај ност ра да ор га ни-
за ци је, јер по сле осни ва ња она је мо ра ла има ти и сво ју кон спи ра ци ју. 
Са ста нак је обез бе ђи вао Ви ла Бла го ја са јед ном гру пом љу ди, да не би 
од не куд на и шао не при ја тељ. Он је био ди рект но за ду жен за одр жа ва-
ње и обез бе ђе ње то га са стан ка.

Ор га ни за ци ја је ра ди ла до ју ла 1942, па је има ла пре кид све до 
ка сне је се ни исте го ди не. Тад је за се кре та ра ор га ни за ци је СКОЈ-а иза-
бран Бо кан Влај ко, а за тим Лу кић Дра го љуб, па Ма цу ра Па ва, Ћу рин 
Сто ја и на кра ју Алек сић Спа со ја све до спа ја ња ор га ни за ци ја СКОЈ 
и УСА ОЈ у је дин стве ну ор га ни за ци ју, под име ном На род на омла ди на 
Ју го сла ви је.

НЕ ПРИ ЈА ТЕЉ ЈЕ НА ПА ДАО СЕ ЛА

Д. Ћургуз и М. Вигњевић у дјелу Козарски одред, стр. 261-616.
„Уста ше су вр ло агре сив но за ла зи ле у се ла, пљач ка ле и за ро бља ва ле 
љу де. То су по себ но ра ди ли у то ку офан зи ва, у ав гу ста и ок то бру. У 
но вем бру 1941. го ди не ор га ни зо ва ли су офан зи ву на Ко за ру. Не при-
ја тељ ски циљ био је да оп ко ле и уни ште сна ге Дру гог кра ји шког пар-
ти зан ског од ре да у Ко за ри. Кре ну ли су са ње мач ким и уста шко-до-
мо бран ским сна га ма из гар ни зо на: Ба ња Лу ке, При је до ра, Бо сан ског 
Но вог, Бо сан ске Ко стај ни це, Бо сан ске Ду би це и Бо сан ске Гра ди шке.
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Ру ко вод ство шта ба Дру гог кра ји шког од ре да у Ко за ри, пред ло-
жи ло је да че те дје лу ју са мо стал но на свом те ре ну, без ди рект ног су ко-
ба са не при ја те љем и да му се пре ба це иза ле ђа и да се оба ве зно за др-
жа ва ју на сво јим те ре ни ма. Ула зе ћи у се ла, не при ја тељ је чи нио те шке 
зло чи не над ци вил ним ста нов ни штвом, клао и уби јао љу де, ста ре и 
из не мо гле, же не и дје цу, ко ји су би ли за те че ни код сво јих ку ћа. У се лу 
Гор њем Је лов цу по кла ни су: Бо кан Сте во, Мар ко, Си мо, Бла го ја и Си-
ме ун, за тим Љу бан Про дан, Сте ван Ма цу ра и Љу бо мир Ву ја си но вић.

Дру ги ко зар ски од ред у де цем бру 1941. го ди не имао је у свом 
са ста ву са мо че те ко је су би ле под ко ман дом Шта ба од ре да. Пр ва че-
та се на ла зи ла на Мед ња ку у Ко за ри и зва ла се При је дор ска. У њој је 
би ло 29 бо ра ца из Гор њег Је лов ца. Ко ман дир је био Ра де Кон дић, а 
Ду шан Ми си ра ча по ли тич ки ко ме сар.“

ВОЈ НО ПО ЛИ ТИЧ КО СА ВЈЕ ТО ВА ЊЕ НА КО ЗА РИ 
ДЕ ЦЕМ БРА 1941. ГО ДИ НЕ

У дјелу Козарски одред, стр. 345-346.
„У шта бу Дру гог кра ји шког од ре да 21. де цем бра 1941. го ди не на Ши-
ро ком Бри је гу у Ко за ри, одр жа но је вој но по ли тич ко са вје то ва ње ко-
ме су при су ство ва ли Ђу ро Пу цар Ста ри и Осман Ка ра бе го вић, за тим 
ко ман ди ри, по ли тич ки ко ме са ри и пар тиј ски рад ни ци из по за ди не 
са Ко за ре. Ко ман дант Ко зар ског од ре да, др Мла ден Сто ја но вић, дао 
је кра так пре глед вој но по ли тич ке си ту а ци је на Ко за ри, са освр том 
на пре ду ста нич ки и уста нич ки пе ри од, ис ти чу ћи да је пла ном би-
ло пред ви ђе но да се при је устан ка осни ва ју че те у Ко за ри. Ме ђу тим, 
кр ва ви уста шки те рор над срп ским ста нов ни штвом у ци љу ње го вог 
пот пу ног уни ште ња, при си лио је на род да се диг не на уста нак, при-
је не го ли су би ле осно ва не пла ном пред ви ђе не че те, на гла сио је др 
Мла ден Сто ја но вић. 

По себ но је на гла ше на по тре ба да се ра ди са омла ди ном, као 
глав ном ре зер вом на род но о сло бо ди лач ке бор бе, на учвр шћи ва њу и 
да љем ши ре њу ор га ни за ци је на род но о сло бо ди лач ких од бо ра, и ука-
за но на не до стат ке у ра ду са ор га ни за ци јом же на.

Дру ги ко зар ски од ред у то ври је ме имао је де вет до бро на о ру-
жа них че та, па је од лу че но да се од по сто је ћих че та фор ми ра ју три 
ба та љо на у са ста ву Дру гог кра ји шког на род но о сло бо ди лач ког пар ти-
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зан ског од ре да. Од мах по за вр шет ку са вје то ва ња фор ми ра ни су ба-
та љо ни. По чет ком 1942. го ди не на ста вље но је са фор ми ра њем но вих 
че та на под руч ју Ко за ре.

Глав но мје сто гдје су се на ла зи ли пар ти за ни би ла је Ко за ра. 
По сто ја ла су и дру га мје ста, али то су би ле ма ње формације бо ра ца. 
Уста ше и Ни јем ци су већ од ра не је се ни 1941. го ди не на па да ли срп ска 
се ла. Зим ска офан зи ва на Ко за ру би ла је у ја ну а ру и фебруару 1942. 
го ди не, гдје су не при ја тељ ске фор ма ци је би ле на ре ла ци ји Бо сан ска 
Ду би ца–При је дор. Њи хов циљ био је да про ђу кроз Кне шпо ље, да 
уни ште пар ти зан ске сна ге, по хва та ју и по би ју срп ски на род. Та на-
мје ра ни је им ишла ка ко су оче ки ва ли. Пар ти за ни су их не пре кид но 
на па да ли и успо ра ва ли њи хо во кре та ње. Оче ки ва ли су да ће за дан 
сти ћи у При је дор, али ни је би ло та ко.“ (Док су на ди ра ли пре ма При-
је до ру, у Ма џа ре је до шао Ми лош Ши ље го вић и са оп штио да су Ни-
јем ци и уста ше кре ну ли из Ду би це и да ће про ћи, што је бор це ја ко 
раз о ча ра ло, и до дао: „Наш је за да так (пар ти за на) да по сни је гу оста не 
кр вав траг од Кру шков ца до Бу ко ве Ко се, нап. аут.). „Не при ја тељ је 
не пре кид но те шком ар ти ље ри јом гра на ти рао Ко за ру и окол на се ла. 
Сни јег је био ве о ма ви сок и го то во не про хо дан. Се о ске ку ће иона ко 
ма ле, ни су има ле про сто ра да при ме из бје гло ста нов ни штво. Ме ђу-
тим, вла да ло је ве ли ко ра зу мје ва ње, сло га и со ли дар ност, та ко да су 
сви има ли мје ста. Ту зим ску офан зи ву Је лов ча ни су по злу до бро за-
пам ти ли. Пар ти за ни су не пре кид но на па да ли и успо ра ва ли не при ја-
тељ ско кре та ње, та ко да је њи хов про ла зак тра јао око пет на ест да на, 
док су из Ду би це сти гли до При је до ра.

То ком про ље ћа и по чет ком ље та не при ја тељ је стал но на па дао 
на Ко за ру и ње на се ла. По ла зи ли су из гра до ва и пре ко се ла пре ма Ко-
за ри. Ту су их до че ки ва ли пар ти за ни, па су на ста ја ле же сто ке бор бе. 
Пар ти за ни су успи је ва ли да их од би ју и вра те у При је дор, Бо сан ски 
Но ви, Ко стај ни цу, Бо сан ску Ду би цу, Гра ди шку и Ба ња Лу ку. Те же-
сто ке бор бе тра ја ле су све до кра ја ју на 1942. го ди не. Не при ја тељ је 
при пре мио же сто ку офан зи ву на Ко за ру. Пар ти за ни су зна ли да се 
при пре ма офан зи ва, па су се и они при пре ми ли. Ме ђу тим, пар ти за-
ни су у не пре кид ним бор ба ма има ли гу би та ка и пре ко 450 ра ње них 
бо ра ца. Мо ра ло се о њи ма во ди ти ра чу на, гдје их смје сти ти и до ста-
ви ти им хра ну, а у том ча су на ла зи ли су се у Ши ро кој Лу ци по ред ри-
је ке Мље ча ни це. То је би ло го то во не мо гу ће. Ако не при ја тељ про дре 
у Ко за ру за ро би ће све ра ње ни ке и по би ти. Би ли су у по кре ту и ни је 
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се зна ло ку да са њи ма, а да не бу ду за ро бље ни. Углав ном су ле жа ли на 
но си ли ма или су би ли у ко ли ма. Не при ја тељ је ушао у Ко за ру, сти гао 
до Ши ро ке Лу ке и на нај сви ре пи ји на чин по клао све ра ње ни ке.“ 

Мје ста у Гор њем Је лов цу ко је је не при ја тељ че сто на па дао би-
ла су Мље ча ни ца, Ју го ви ћа Бри јег, Ви но гра ди не, Цви ји ћа Гај, Го ља ци, 
Сре дељ, за тим до ли на Ри је ке, Сту де на, од Це ро ве Ко се, па до Бу ко ве 
Ко се и Пу хо ри на.

ОМЛА ДИН СКИ ВОЈ НО ПО ЛИ ТИЧ КИ КУР СЕ ВИ 
НА КО ЗА РИ 1941/1942. ГО ДИ НЕ 

У дјелу Козарски одред, стр. 432-437.
„На омла дин ске кур се ве при ма ни су ис так ну ти ји омла дин ци из ре-
до ва до бро во ља ца, ко ји су се ја вља ли у пар ти зан ске че те. Они су на 
кур се ви ма сти ца ли основ на зна ња из вој не вје шти не. Об у ча ва ни су у 
ру ко ва њу оруж јем. Из так тич ке обу ке из у ча ва ло се по ди ла же ње не-
при ја тељ ском по ло жа ју, на ро чи то у то ку но ћи, отва ра ње ва тре, ба ца-
ње бом би, ју риш, бор ба пр са у пр са, са вла да ва ње ра зних пре пре ка, 
из бор мје ста и по ста вља ње за сје да, из но ше ње ра ње ни ка и пру жа ње 
пр ве по мо ћи, одр жа ва ње ве за у ко ло ни у то ку по кре та но ћу, одр жа ва-
ње ве за по мо ћу сиг на ла и ра зних уго во ре них зна ко ва, за тим ма ски ра-
ње и ко па ње ро во ва и дру го. 

Вој но по ли тич ки курс из Гор њег Је лов ца за вр ши ло је 38 до бро-
во ља ца и то: 

1. Ада мо вић О. Ђу ро  20. Лу кић Д. Сте во
2. Ада мо вић О. Пе ро 21. Лу кић Д. Бор ко 
3. Алек сић Ј. Ми ле  22. Лу коћ П. Стан ко
4. Алек сић В. Дра го љуб–Бе ба  23. Ма цу ра С. Пе ро
5. Алек сић П. Здрав ко 24. Ма цу ра П. Јо ван
6. Алек сић Р. Или ја  25. Ма џар С. Слав ко
7. Алек сић Н. Ти хо мир–Ти ћо 26. Ма џар Ра де
8. Алек сић Н. Па не  27. Ма џар Ни ко
9. Бо кан В. Ми лан 28. Ма џар Жив ко

10. Бо кан С. Влај ко 29. Ма рин Ј. Ду шан
11. Цви јић Р. Здрав ко  30. Про дан Г. Ра до ван
12. Цви јић Д. Рај ко  31. Ре љић Ми ло рад
13. Цви јић Р. Мар ко  32. Ре љић Слав ко
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14. Ча ђо Ми ло рад 33. Ре љић Мар ко
15. Чи чић Д. Вла де  34. Ср дић Ђ. Ра де
16. Ћу рин Ра до ван  35. Шор маз Ђ. Ми лан
17. Ђа ко вић Љ. Лу ка  36. То пић М. Здрав ко
18. Ко лар П. Са ван  37. Вр бан С. Ра до ван
19. Ла зић Ђ. Дра го 38. Зо рић Н. Ве ли мир–Ве ло“

ОМЛА ДИН КЕ ИЗ ГОР ЊЕГ ЈЕ ЛОВ ЦА УКЉУ ЧЕ НЕ 
У АК ТИВ НОСТ НОП-а

У дјелу Козарски одред, стр. 604-616.
„Нај ви ше омла дин ки сту пи ло је у је ди ни це Од ре да за ври је ме не-
при ја тељ ске офан зи ве на Ко за ру. Же не-бор ци би ле су бол ни чар ке у 
бол ни ца ма, у че та ма и ба та љо ни ма, бор ци на по ло жа ји ма и на од го-
вор ним иле гал ним и пар тиј ским за да ци ма, у ор га ни за ци ја ма и ру ко-
вод стви ма СКОЈ-а и Ан ти фа ши стич ког фрон та же на. Све су то би ле 
мла де же не, а у нај ве ћем бро ју омла дин ке.

Као бор ци и по за дин ски ак ти ви сти из Гор њег Је лов ца би ле су:
1. Алек сић Љ. Ма ри ја 11. Лу кић Ра до са ва
2. Алек сић В. Ђу ја  12. Лу кић Да ра
3. Алек сић П. Ву ка  13. Ма цу ра Ана
4. Бо кан Ма ра  14. Шор маз-Ра уш Јо ван ка
5. Цви јић Ко са 15. Шор маз Ана
6. Цви јић Да ра 16. Ви ла Ј. Ђу ја
7. Ћу рин Сто ја 17. Ви ла Ј. Ра дој ка
8. Чи чић Д. Бо са  18. Ву ле тић В. Пер са
9. Др ча Ана 19. Ву ле тић Р. Са ва

10. Ђа ко вић Р. Не на  20. Зо рић Ђ. Дра ги ња“

У Гор њем Је лов цу об у ча ва но је ви ше од 30 омла дин ки. Тај за да-
так об у ча ва ња по вје рен је Алек сић Ти хо ми ру–Ти ћи, због че га је био 
по ву чен из је ди ни це. Обу ка се одр жа ва ла у ку ћи Алек сић Јо ва на–Јо-
ван чи ћа. Про гра мом је би ло пред ви ђе но упо зна ва ње омла дин ки са 
ци ље ви ма НОП-а, и њи хо во ан га жо ва ње. У то ку ра да би ло је при сут-
но и не ко ли ко дје во ја ка из дру гих се ла. Обу ка је тра ја ла дви је не дје-
ље, а за вр ше на је пред на пад на При је дор, ма ја 1942. го ди не и ње го во 
осло ба ђа ње од уста ша и Ни је ма ца. 
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Кад је др Мла ден Сто ја но вић успио на вр ло вјешт на чин да по бјег не 
из уста шког за тво ра у При је до ру, пр во је до шао у се ло Бо жи ће, а за-
тим се смје стио у Ко за ри на Па лан ском Ви су. Вр ло че сто је си ла зио у 
Гор њи Је ло вац, гдје се по не ко ли ко да на за др жа вао, ра де ћи на ор га ни-
за ци ји ди за ња устан ка. Је лов ча ни су би ли оду ше вље ни ње го вим бо-
рав ком у се лу и сма тра ли су га сво јим. Зна ли су да је он ве ли ки чо вјек, 
од ве ли ког по вје ре ња и да са њим тре ба ићи. Та ко је и би ло. 

Ви јест да је уби јен др Мла ден Сто ја но вић, у Је лов цу је при мље на 
као у то ври је ме нај ве ћа тра ге ди ја овог се ла. 

До да нас је ви ше ауто ра пи са ло о том тра гич ном до га ђа ју, а у то 
ври је ме да та су и зва нич на са оп ште ња. У дје лу Д. Ћур гу за и М. Виг-
ње ви ћа: Ко зар ски од ред, на стр. 512. да та су зва нич на са оп ште ња Шта-
ба IV кра ји шког на род но о сло бо ди лач ког пар ти зан ског од ре да, од 4. 
апри ла 1942. го ди не и про глас Окру жног ко ми те та Ко му ни стич ке 
пар ти је Ју го сла ви је за Ко за ру и Шта ба Дру гог кра ји шког на род но о-
сло бо ди лач ког пар ти зан ског од ре да, из дат 16. апри ла 1942. го ди не. 
У са оп ште њу се на во ди да су но ћу 1. апри ла 1942. го ди не, раз-

бој нич ке чет нич ке бан де из вр ши ле на пад на Штаб од ре да и по би ле 
све осо бље Шта ба, осим ко ман дан та и по ли тич ког ко ме са ра, ко ји су 
се у то ври је ме на ла зи ли на те ре ну. 

„Исте но ћи, чет нич ке бан де упа ле су у ам бу лан ту у Јо шав ки и по-
кла ли све на ше бо ле сне и ра ње не дру го ве ко ји су се ту на ла зи ли ра-
ди ли је че ња. Дру га Мла де на Сто ја но ви ћа, ко ји је та ко ђе ле жао ра њен, 
чет ни ци су од ве ли са со бом у шу му, гдје су га при си ља ва ли да пи ше 
ра зна ка пи ту лант ска пи сма, да би га на кра ју опет уби ли, тим при је 
што то Мла ден си гур но не ће учи ни ти.“

О уби ству др Мла де на Сто ја но ви ћа, да нас се мо же по ста ви ти ви ше 
пи та ња: за што је ко ман дант Опе ра тив ног шта ба на род но о сло бо ди-
лач ких пар ти зан ских од ре да за Бо сан ску Кра ји ну упу ћен на ри зи чан 
те рен, без си гур ног обез бе ђе ња и та ко по стао лак пли јен не при ја те ља. 
Чи ја је би ла иде ја да се ри зи ку је и ста ви пред не при ја те ља јед на та ко 
ве ли ка лич ност, из у зет но зна чај на за срп ски на род. Мно го је не раз ја-
шње них пи та ња.

Др Мла ден Сто ја но вић био је ствар ни ор га ни за тор устан ка срп-
ског на ро да, а ни је био члан Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је. За хва-
љу ју ћи по вје ре њу ко је је ужи вао др Мла ден, на род се ли стом ди гао на 
уста нак и он га је пред во дио. КПЈ ни је од го ва ра ло да уста нак пред во-
ди ван пар ти јац. 
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Пар ти ја је по сла ла сво је чла но ве – ак ти ви сте, али их ни је пред-
ста ви ла на ро ду да су чла но ви КПЈ, већ по осно ву ра ни је, на раз не на-
чи не сте че ног угле да.

Срп ски на род био је за кра ља и отаџ би ну, али и не за ко му ни-
стич ку власт, што ће се ка сни је ви дје ти. Основ ни циљ Пар ти је био је 
сру ши ти кра ља, до ћи до вла сти и за ве сти ко му ни стич ки ре жим. Ак-
ти ви сти ко је је упу ти ла Пар ти ја би ли су око др Мла де на и ко ри сти ли 
ње го во по вје ре ње у на ро ду за сво је ци ље ве.

За што и от куд су до шли Иви ца Ма жар–Шо ша и Иви ца Ма ру-
шић, зва ни Рат ко. Шо шу је упу ти ла Пар ти ја и он је оче ки вао да ће 
би ти ко ман дант пар ти за ни ма на Ко за ри. Ме ђу тим, уста ни ци и бор ци 
иза бра ли су др Мла де на. 

То је за Шо шу био те жак уда рац, јер онај ко га је упу тио, очекиваo 
је да ће он би ти ко ман дант, а не са мо за мје ник. Шо ша, то су при ча ли 
бор ци, ни је сим па ти сао др Мла де на, јер је ње го во пред во ђе ње уста ни-
ка ре ме ти ло пла но ве оних ко ји су га по сла ли на Ко за ру. Шо ша је био 
Хр ват и те шко му се мо гло по вје ро ва ти кад су Ср би гле да ли зло чи не 
ко је над њи ма чи не уста ше. Не ки Хр ва ти ко ји су до шли у пар ти за не, 
мје ња ли су сво ја име на да не би би ли сум њи ви Ср би ма. 

Споменик др Младену Стојановићу у Приједору, организатору и вођи устанка 
српског народа, против Нијемаца и усташа 1941. године у Босанској Крајини, 

великом народном трибуну и легендарном вођи српског народа.
(Рад брата – кипара Сретена Стојановића.)
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За што је др Мла де ну до зво ље но да иде на те рен и то без си-
гур не физичке за шти те? Не мо же се је дан на род ни три бун, жи ва ле-
ген да устан ка срп ског на ро да, ста ви ти го то во на бри са ни про стор у 
непознатом крају. То ни су би ла чи ста по сла. Зашто је Партија дуже 
вријеме скривала од народа да је убијен др Младен. То су знали само 
борци што наводи на сумњу да је у тра гич ну суд би ну др Мла де-
на Сто ја но ви ћа умје шан и сам врх КПЈ. У народу се у тајности још 
онда причало, а данас и јавно, да су Младенову издају организовали 
комунисти, Коста Нађ и остали. Комунисти су га посмртно прогласили 
за Народног хероја и тиме је све било завршено. 

Доктор Младен сахрањен је по други пут у Приједору 1960. 
године, а пуковник Остоја Мијић казао је да нема неких делова 
Младеновог тијела. Коме су требали ти дијелови? Само наручиоцима 
ликвидације, да се увјере, да доктора Младена више нема.

Осам де се тих го ди на про шлог ви је ка, на јед ном су сре ту бо ра ца 
Дру гог свјет ског ра та на под руч ју Мље ча ни це, ауто ру овог дје ла при ча-
ла је пр во бо рац Дра ги ња Сто ја но вић, уда та Ше во, да је на том су сре ту 
до шло до оштрог ди ја ло га из ме ђу пу ков ни ка Мла ђе Ста ни ћа и ге не ра-
ла Бо шка Ши ље го ви ћа. Ста нић је твр дио да је др Мла ден Сто ја но вић 
био члан Пар ти је, а Ши ље го вић да ни је. Бор ци су би ли убје ђе ни да је др 
Мла ден ипак био члан Пар ти је, а Ши ље го вић је упор но твр дио да ни је. 
Ге не рал Ши ље го вић је био члан Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је од 
1940. го ди не, ле ген дар ни по ли тич ки ко ме сар са Ко за ре и на род ни хе рој 
и био је ви ше упу ћен у пра ву исти ну тог пи та ња и од го во ра. Осим то га, 
Ши ље го вић је био ви со ки вој ни и пар тиј ски функ ци о нер у са мом вр ху 
Ју го сла ви је, па се мо же при хва ти ти пра ва исти на да др Мла ден Сто ја-
но вић ни кад ни је био члан Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је (КПЈ).

За Је лов че не је од по себ не ва жно сти да ви ше са зна ју о по ро-
ди ци Сто ја но вић, а са да је при ли ка да се о то ме на пи ше. Идеј ни и 
ствар ни во ђа ди за ња Ср ба на уста нак, био је др Мла ден Сто ја но вић, 
по ро ђе њу При је дор ча нин. С. Стојановић у дјелу Записи протином 
руком, стр. 9-16 пише: „Син је пра во слав ног све ште ни ка про те Си-
ме Сто ја но ви ћа, ро ђе ног у При је до ру 1859. го ди не. Ње го ви пре ци 
су се до се ли ли из Не ве сињ ског по ља и на се ли ли у Ми ску Гла ву код 
Љу би је и у Пот ко зар ју. До се ли ли су се као Јак ши ћи, а у Ми ској Гла-
ви јед ни су се пре зи ва ли Кне же ви ћи, а дру ги по Сто ја ну Јак ши ћу, 
Сто ја но ви ћи. Ра се ли ли су се у око ли ну При је до ра гдје се пле ме уве-
ћа ва ло и ши ри ло. 
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Про та Си мо Сто ја но вић имао је де ве те ро дје це и сви су би ли на-
кло ње ни књи зи и уче њу. За вр ши ли су сред ње шко ле, а не ки фа кул те те. 
Ње гов син Сре тен био је да ро ви ти сли кар и ва јар. По себ но се ис ти цао 
син Мла ден, ко ји је за вр шио сту ди је ме ди ци не у За гре бу и Бе чу, и по-
стао вр ло угле дан ље кар, не са мо у При је до ру већ и у чи та вој Бо сан-
ској Кра ји ни. Мла ден је од оца на сли је дио го вор нич ки дар и имао вр ло 
ши ро ко обра зо ва ње. Био је на кло њен де мо кра ти ји и сло бо ди. Као ђак 
у ту злан ској гим на зи ји, био је члан „Мла де Бо сне“, а по сли је са ра јев-
ског атен та та, ње га и бра та Сре те на та да шње вла сти хап се и осу ђу ју 
на 16 го ди на ро би је. Дио ро бо ва ња про ве ли су у там ни ца ма, а по сли је 
Пр вог свјет ског ра та за вр ша ва ју сту ди је.“ Мла ден не са мо да је био 
ље кар већ је био ху ма ни ста и ве ли ки чо вјек. Знао је да ће рат ко ји се 
уве ли ко при пре ма би ти тра ги чан за срп ски на род. Ро ђен у пра во слав-
ној све ште нич кој по ро ди ци, осје ћао се ду жним да се ста ви у слу жбу 
од бра не срп ског на ро да. Ни је био члан Ко му ни стич ке пар ти је, већ је у 
суд бо но сном ча су по стао на род ни три бун и ста вљен је на че ло ор га ни-
зо ва ња устан ка, про тив фа ши ста, оку па то ра и уста шке ар ма де.

У ор га ни зо ва њу устан ка на под руч ју Ко за ре а и чи та ве Бо сан ске 
Кра ји не и бор би про тив оку па то ра, био је по ста вљен за ко ман дан та 
Ко зар ског пар ти зан ског од ре да и у исто ври је ме био је и ко ман дант 
Опе ра тив ног шта ба за Бо сан ску Кра ји ну. 

По ги нуо је у се лу Јо шав ци код Ба ња Лу ке 1. апри ла 1942. го ди-
не, под вр ло сум њи вим окол но сти ма. У народу се причало да Пар ти ја 
ни је до зво ља ва ла да не ко ко ни је њен члан има та ко ви со ку функ ци ју 
и по пу лар ност у на ро ду. 

Ње го ва по пу лар ност и углед у пје сми и на ро ду Козаре и да нас 
тра је, а не чи јим ци ље ви ма и ин те ре си ма то ни је од го ва ра ло, па се сум-
ња да је од лу че но да бу де ли кви ди ран. Тог ча са срп ски на род Ко за ре и 
Бо сан ске Кра ји не из гу био је хуманисту, по у зда ног во ђу и ле ген дар ног 
ко ман дан та, ко га исто ри ја и овај на род ни кад не ће за бо ра ви ти. 

ПР ВО ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ ПРИ ЈЕ ДО РА 16. МА ЈА 1942. ГО ДИ НЕ 

У дјелу Ко зар ски од ред, стр. 531–551. 
„При је дор, ве ли ка рас кр сни ца и вр ло ва жна стра те гиј ска тач ка, по 
про цје ни ру ко вод ства Дру гог ко зар ског Од ре да мо рао је би ти осло-
бо ђен од не при ја те ља. Сам град имао је вр ло до бру ма ка дам ску пут ну 
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мре жу пре ма Ба ња Лу ци, Ду би ци, Но вом, Ко стај ни ци, Љу би ји, Сан-
ском Мо сту и Гра ди шкој. На том пла ну у ру ко вод ству Од ре да из вр ше-
не су вр ло де таљ не при пре ме, као и про цје на вој не сна ге не при ја те ља 
у са мом гра ду. Још при је по чет ка при пре ма, у гра ду су по је дин ци са-
мо стал но дје ло ва ли и јав но упо зо ра ва ли му сли ма не да се не упу шта ју 
у про гон и уби ја ње Ср ба. (У том дје ло ва њу по себ но су се ис та кли: 
Рајко Ра де тић, Жив ко Ро дић, Си мо Ко мле нић, а Си мин син Ра де је 
чак по При је до ру ша ма рао му сли ма не и  при је тио им да ви ше не на-
па да ју Ср бе. 

Вр ло зна чај ну уло гу у при пре ма ма на па да на При је дор и ње го-
вом осло ба ђа њу има ли су број ни бор ци из При је до ра ко ји су би ли 
у је ди ни ца ма од ре да ко ман ди ри и по ли тич ки ко ме са ри че та и ба та-
љо на: Ми ле Ра ји лић, Ду шан Утје ши но вић, Јо цо Ма ри ја но вић, Сло-
бо дан Ма ри ја но вић, Ми ле и Ђу ро Ву че но вић, Рај ко Ра де тић и мно-
ги дру ги. 

План на па да на При је дор из ра дио је Опе ра тив ни штаб за Бо сан-
ску Кра ји ну под ко ман дом Ко сте На ђа, са ру ко во ди о ци ма Дру гог кра-
ји шког од ре да и Окру жног ко ми те та КПЈ за Ко за ру: Јо си пом Ма жа-
ром–Шо шом, Бо шком Ши ље го ви ћем и Рат ком Ву јо ви ћем–Чо че том и 
ко ман дан том Пр вог кра ји шког од ре да Ми ло ра дом Ми ја то ви ћем. 

У бор ба ма за осло бо ђе ње При је до ра уче ство ва ла је глав ни на 
сна га Дру гог кра ји шко-ко зар ског од ре да – 14 че та, за тим ди је ло ви 
Пр вог кра ји шког од ре да, че ти ри че те и дви је че те Ба ниј ске удар не 
бри га де.

Прва крајишка бригада формирана је 21. маја 1942. године
 у селу Ламовита, у којој је било доста Јеловчана.
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При ли ком осло бо ђе ња При је до ра 16. ма ја 1942. го ди не, за ро-
бље но је 1.100 до мо бра на, око 200 уста ша и жан да ра, дви је ха у би це, 5 
ба ца ча, 5 те шких ми тра ље за, 15 пу шко ми тра ље за, пре ко 100.000 пу-
шча них ме та ка, ра дио-ста ни ца, ве ће ко ли чи не са ни тет ског ма те ри ја-
ла и мно го оста ле вој не спре ме. Већ пр вог сло бод ног да на фор ми ран 
је Град ски на ро но о сло бо ди лач ки од бор, у чи јем су се са ста ву на ла зи-
ли углед ни гра ђа ни свих на род но сти. На ред бом Опе ра тив ног шта ба 
за Бо сан ску Кра ји ну, 21. ма ја 1942. го ди не, у се лу Ла мо ви та ис под Ко-
за ре фор ми ра на је Пр ва кра ји шка на род но о сло бо ди лач ка пар ти зан-
ска удар на бри га да.“ У осло ба ђа њу гра да При је до ра од не при ја тељ ске 
вој ске, ве ли ки број бо ра ца био је из Гор њег Је лов ца.

Међу Србима на Козари били су и понеки муслимани и Хрвати.
У дјелу Ко зар ски од ред, стр. 553-562. „Да на 23. ма ја 1942. го ди не 

до ле тје ли су из Ба ња Лу ке на аеро дром Ури је код При је до ра, Фра њо 
Клуз ави о ном „По тез XXV,“ Ру ди Ча ја вец и Ми лу тин Ја збец Ми шо 
ави о ном „Бре ге XIX“ ко ји су пре бје гли од уста ша и при кљу чи ли се 
пар ти зан ским је ди ни ца ма. На аеро дро му се већ на ла зио је дан ави он 
ко јег су пар ти за ни ра ни је оште ти ли, па се мо рао при сил но спу сти ти у 
При је дор. Ово је био ве о ма ва жан до га ђај у исто ри ји ства ра ња је згра 
пр ве пар ти зан ске еска дри ле. 

При је дор је био сло бо дан 25 да на, све до 10. ју на 1942. го ди не, али 
су не при ја тељ ске сна ге вр ши ле же сток при ти сак да га по но во има ју 
под сво јом кон тро лом. Пар ти зан ске је ди ни це по ву кле су се из гра да и 
ор га ни зо ва ле из вла че ња што ве ћих ко ли чи на рат ног ма те ри ја ла, пре-
ба цу ју ћи га на сло бод ну те ри то ри ју пре ма Гр ме чу.“ У том из вла че њу 
на о ру жа ња и му ни ци је, био је ан га жо ван један број Је лов ча на са коњ-
ским за пре га ма. По сли је ду жег бо рав ка на простору Подгрмеча они 
су се без за пре га вра ћа ли на Ко за ру.

СР БИ СЕ МА СОВ НО СКЛА ЊА ЈУ У КО ЗА РУ 

Ср би су уви дје ли да су до шла те шка вре ме на и да мо ра ју да тра же из-
лаз. На ко ји на чин, то ће им по ка за ти тра гич но ври је ме ко је ће вр ло 
бр зо до ћи. Пар ти за ни су им би ли је ди на на да. Они су из во ди ли ди вер-
зи је и на па де, али са та ко на о ру жа ним не при ја те љем ко ји је у за ле ђи ни 
имао све под сво јом оку па ци јом, ни је се мо гло бо ри ти. Је ди ни осло нац 
би ла им је шу ма, и то док је под ли стом. У њој не ма ни хра не, ни ку ћа 
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или не ких дру гих обје ка та. Се ла око Ко за ре, иако под стал ном фа ши-
стич ком ва тром, успи је ва ла су да оси гу ра ју хра ну за бор це. Мно ге ку-
ће већ су би ле спа ље не и опљач ка не, па је био још ве ћи про блем ка ко 
ста нов ни штво да пре жи ви, а са њим и пар ти за ни. Ући у фрон тал ну 
бор бу са та квом си лом, ко ја је жа ри ла и па ли ла по ско ро чи та вој Евро-
пи, би ло је не мо гу ће. Ипак, хра бри бор ци су зна ли да их ју нач ки до-
че ка ју и вр ло успје шно од ба це и од вра те од њи хо ве на мје ре. Ме ђу тим, 
кад фа ши сти уви де да има ју вр ло јак от пор, они по ја ча ју сво је сна ге 
и по ти сну пар ти за не. Та ко су се су ко бља ва ли у ма њим бор ба ма и на 
ма њим ло ка ци ја ма све до ју на 1942. го ди не, кад су при пре ми ли ве ли ку 
не при ја тељ ску офан зи ву на под руч ју чи та ве Ко за ре.

Поглед са Патрије на Козару.

На род се при пре мао за бје жа ње пред не при ја те љем. По у зда но 
мје сто би ла им је Ко за ра и то им је би ла је ди на на да да пре жи ве. На-
род је већ по чет ком ју на по чео да се скла ња у Ко за ру у збје го ве, оче ку-
ју ћи да ће ту на ћи спас. То ком тог мје се ца, све је ви ше на ро да бје жа ло 
у Ко за ру са за пре гом и ко ли ма, во зе ћи по не што за ли ха хра не, одје ће 
и по сте љи не. До ла зи ли су у Ко за ру у збје го ве, пра ви ли др ве не ко ли бе 
и тра жи ли мје ста да смје сте сво је по ро ди це. Ишли су са коњ ском или 
во лов ском за пре гом. Пра вац кре та ња ко ло на био је од је ло вач ке це сте 
(за дру га, са да шња шко ла), пра вац Па три ја и та ко су ула зи ли у Ко за ру. 
Већ од са мог си ла ска са је ло вач ке це сте, до шло је до раз два ја ња из-
бје гли ца. Јед ни су од мах код гро бља скре та ли пре ма До бри је ви ћи ма, 
дру ги код Ви ла на прав цу за Про да не. Не ки су из До њег Је лов ца по ред 
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Цви ји ћа из ла зи ли на Па три ју. Са свих стра на ишли су у Ко за ру. Био је 
то стра ви чан при зор. Хи ља де љу ди, же на и дје це у стра ху на пу шта ју 
сво ја ог њи шта, бје же сво ме спа си о цу, ве ли кој мај ци Ко за ри. С дру ге 
стра не у Ко за ру и збје го ве бје жа ли су Ср би од Ду би це, Гра ди шке и 
окол них мје ста Ко за ре. Срп ски на род ко ји је бје жао ис пред не при-
ја те ља, био је са под руч ја При је до ра, Бо сан ског Но вог (Но ви Град), 
Ко стај ни це, Ба ни је, Гли не, сви су бје жа ли у Ко за ру. Са из бје гли ца ма, 
по след њи су у Ко за ру ушли ста нов ни ци Гор њег Је лов ца. 

Један од збјегова у Козари.

На род ко ји је бје жао, имао је сво је шу ме и шу мар ке, али ни су 
би ли си гур ни да се у њих скла ња ју, јер су зна ли да су Хр ва ти и му-
сли ма ни, као уста шка вој ска, вр ло кр во лоч ни и да Ср би као пра во-
сла ван на род, по њи хо вој на мје ри и иде о ло ги ји, мо ра ју би ти уни ште-
ни. Страх од та кве зло чи нач ке вој ске ко ју су пред во ди ли фа ши стич ка 
Ње мач ка, ва ти кан ска иде о ло ги ја и уста шка кр во лоч на вој ска, био је 
огро ман и за то су Ср би мо ра ли да тра же спа са бје же ћи у Ко за ру.

Не при ја тељ је оп ко лио Ко за ру и по сте пе но је сте зао обруч око 
ње. У збје го ви ма се са на ро дом на ла зи ло око три хи ља де пар ти за на. 
Ни су мо гли да се од у пру тој си ли ко ја се сру чи ла на из бје гли на род и 
ње го ве бор це. Ру ко вод ство пар ти за на од лу чи ло је да иза ђу из обру ча 
и пре ба це се не при ја те љу иза ле ђа. 
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ВЕ ЛИ КА НЕ ПРИ ЈА ТЕЉ СКА ОФАН ЗИ ВА НА КО ЗА РУ 
ЈУ НА И ЈУ ЛА 1942. ГО ДИ НЕ 

У дје лу Ко зар ски од ред, на стр. 693-697:
„У го то во сва ко днев ном на па ду не при ја те ља, и 19. ју на 1942. го-

ди не во ђе не су же сто ке бор бе на ре ла ци ји До ло ви–Па три ја–Ју го ви ћа 
Бр до–По гле ђе во. Сна жан от пор је ди ни ца Дру гог ко зар ског од ре да у 
ре јо ну Гор њи Је ло вац–Па три ја, из не на дио је и за бри нуо не са мо Опе-
ра тив ни штаб „За пад на Бо сна“ и ко ман дан та ге не рал-ма јо ра Шта ла 
већ и ко ман ду ју ћег ге не ра ла и ко ман дан та у Ср би ји ге не ра ла Ба де-
ра. По раз 1. гор ске ди ви зи је на при ла зи ма Ко за ри, при мо рао је ге не-
ра ла Шта ла да ра ди на при ку пља њу и уво ђе њу свих рас по ло жи вих 
ње мач ких сна га код за преч не гру пе „Југ“, ко је би тре ба ло да из ве ду 
на пад на Ко за ру. Њи хо ва про цје на би ла је да се на Ко за ри на ла зи око 
4.000–5.000 пар ти за на ко ји се бо ре вје што и вр ло жи ла во. У вре ме из-
ме ђу 18. и 25. ју на 1942. го ди не, пар ти за ни су за у ста ви ли да љи по крет 
сна га бор бе не гру пе „За пад на Бо сна,“ од ба ци ли их са об ро на ка Ко за-
ре и на ни је ли им огром не гу бит ке у људ ству. То је при мо ра ло ге не ра ла 
Ба де ра да по кре не ње мач ке сна ге из Ср би је и упу ти их на Ко за ру. Ње-
мач ки ко ман дант ге не рал Фри дрих Штал, 28. ју на 1942. го ди не до но си 
„Опе ра циј ски план за уни ште ње пар ти за на на Ко за ри. 

Раз би је не не при ја тељ ске сна ге, ко је су пре тр пје ле ве ли ке гу бит ке 
од пар ти зан ских сна га, оку пља ју се, до би ва ју још по ја ча ња и у по но-
вље ном на па ду 25. ју на 1942. го ди не, по сли је под не, сти жу на ли ни ју: 
Ју го ви ћа бр до–Па три ја–До ло ви–це ста При је дор–Кне жи ца. На осво-
је ној ли ни ји не при ја тељ се бр зо утвр ђу је ус по ста вља њем си сте ма ро-
вов ске од бра не на ре ла ци ји од Ви но гра ди на (Лу ки ћа) до Алек си ћа Га-
ја, као и на чи та вом ре јо ну.“ 

Лукић Драгољуб каже:
„Тих да на јед на гру па хра брих пар ти за на од лу чи ла је да се не при-

мјет но при бли жи не при ја те љу и из вр ши ди вер зи ју на њи хо ве по ло-
жа је. Од лу че но је да се про би ју са Ко за ре, пре ко Ју го ви ћа бри је га до 
на се ља Шор ма за и ода тле из не над но на пад ну не при ја те ља на Ви но-
гра ди на ма код Лу ки ћа. Ак ци ја је би ла вр ло успје шна. Бор ци су се не-
при мје ће ни при бли жи ли до са мог не при ја те ља, ко ји је био у јед ној 
пут ној усје кли ни, из вр ши ли же сток на пад и уби ли око 350 ње мач ких 
вој ни ка. С об зи ром на ве ли ки број по ги ну лих, ње мач ка ко ман да ни је 
би ла у мо гућ но сти да их тран спор ту је за Ње мач ку, већ их је за ко па ла 
на јед ној Лу ки ћа њи ви. То је за ње мач ке бан ди те био же сток и нео че-
ки ван уда рац.“
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У дје лу Ко зар ски од ред, на стр. 705. и 706. пи ше:
„У то ку осам јун ско-јул ских да на, из ме ђу 25. ју на и 3. ју ла 1942. го-

ди не, на ју го и сточ ним, ју жним и за пад ним па ди на ма Ко за ре са мо мје-
сти мич но су вр ше ни на па ди на ди је ло ве не при ја тељ ских по ло жа ја. На 
ју го сточ ном сек то ру не при ја тељ по ку ша ва да сво је по ло жа је по мје ри 
на пред пре ма Ко за ри, али му не ус пје ва. Сна жним от по ром сна га IV 
ба та љо на по вра ћен је на зад. На за пад ним по ло жа ји ма, гдје је ра ни је 
вр шен нај сна жни ји при ти сак, не по ку ша ва да ље по кре те, већ се утвр-
ђу је на до стиг ну тој ли ни ји.

И упра во у то ври је ме, кад је из гле да ло да је не при ја тељ за стао, да 
му је по тре бан пре дах и да не мо же да ље, вр ше се ин тен зив не при-
пре ме за но ви офан зив ни по крет не при ја тељ ских сна га пре ма Ко за-
ри. До вла че се но ве ње мач ке сна ге из Ср би је у Бо сан ску Ду би цу. Но-
во фор ми ра на гру па ’Бо ров ски’, ре ор га ни зо ва ни ди је ло ви гру пе ’fon 
Wedel’ и 3. гор ски уста шко-до мо бран ски здруг (бри га да) сре ђу ју сво је 
редо ве и ускла ђу ју пла но ве за от по чи ња ње кон цен трич ног зло чи нач-
ког на па да на окру же не сна ге Дру гог кра ји шког на род но о сло бо ди лач-
ког пар ти зан ског од ре да ’Мла ден Сто ја но вић’ и на око 80.000 ци вил-
ног ста нов ни штва по збје го ви ма у Ко за ри.

Оку па тор ски ње мач ки на ред бо дав ци, ко ман дант ње мач ких ору-
жа них сна га на Ју го и сто ку ге не рал Val ter Kun ce, ко ман да ју ћи ге не рал 
и ко ман дант у Ср би ји ге не рал Paul Ba der и њи хо ви пот чи ње ни ко ман-
дан ти ди ви зи ја: ге не рал-ма јор Hajn rih Bo rov ski, ко ман дант гру пе ’Бо-
ров ски’, не по сред ни на ред бо дав ци зло чи на на Ко за ри, са ко ман дан ти-
ма бор бе них гру па ’fon We del’, пот пу ков ни ком Fri dri hom fon Vede lom 
и ’fon Gej zo’, пот пу ков ни ком Fraj he rom fon Gej zom, по кре ну ће сво је 
ње мач ке хор де на пар ти зан ске сна ге и на род Ко за ре. 

Све срд но ће им се ста ви ти на рас по ла га ње ње мач ко-ита ли јан ски 
аген ти, слу ге оку па то ра и уста шки зло чин ци, по глав ник Ан те Па ве лић 
и ње гов до глав ник Слав ко Ква тер ник са ко ман дан ти ма уста шко-до мо-
бран ских је ди ни ца у са ста ву ње мач ких сна га у бор бе ној гру пи ’За пад-
на Бо сна’ ко је су не по сред но уче ство ва ле у офан зи ви на Ко за ру.“

ДРУ ГИ КО ЗАР СКИ ОД РЕД „МЛА ДЕН СТО ЈА НО ВИЋ“

Штаб Дру гог ко зар ског од ре да са чи ња ва ли су: 
• Ко ман дант: Обрен-Об рад Сти шо вић, по ли тич ки ко ме сар, Бо-

шко Ши ље го вић, за мје ник ко ман дан та: Јо сип Ма жар Шо ша, 
за мје ник по ли тич ког ко ме са ра Ду шан Ми си ра ча. 
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Ба та љо ни: I, II, III, IV и Удар ни ба та љон: 
• ко ман дант Пр вог ба та љо на: Жар ко Зго ња нин, по ли тич. ком. 

Ре ља Лу кић;
• ко ман дант Дру гог ба та љо на: Стан ко Ми лић, по ли тич. ком. Ни-

ко ла Лу ке тић;
• ко ман дант Тре ћег ба та љо на: Мир ко Пе кић, по ли тич. ком. Јо цо 

Ма ри ја но вић;
• ко ман дант Че твр тог ба та љо на: Мла ђо Об ра до вић, пол. ком. 

Ми лан Вр хо вац;
• ко ман дант Удар ног ба та љо на: Ран ко Шип ка, по ли тич. ком. Ни-

ко Ју рин чић. 

Ћур гуз и Виг ње вић у дје лу „Ко зар ски од ред“ стр. 737, 738, 739 и 743 
пи ше: 

„У дру гој по ло ви ни ју на 1942. го ди не, по сли је тро не дељ них, те шких 
и не пре кид них бор би, си ту а ци ја у не при ја тељ ском окру же њу Ко за ре 
би ла је не из вје сна и сва ким да ном све те жа. Штаб Дру гог ко зар ског 
од ре да оба вје шта ва Опе ра тив ни штаб за Бо сан ску кра ји ну. ’Због че-
стих су ко ба са до бро утвр ђе ним и ја ким не при ја тељ ским сна га ма на-
о ру жа ним ауто мат ским оруж јем и ар ти ље ри јом, Од ред има ве ли ки 
број ра ње них дру го ва, до 450.’ Не при ја тељ и да ље на па да пре ма Ко-
за ри из При је до ра и са дру гих сек то ра због че га ’смо мо ра ли во ди ти 
фрон тал ну бор бу ка ко би успје ли за шти ти ти ци вил но ста нов ни штво 
у Ко за ри и на ше ра ње не дру го ве.’ 

На пла ну пру жа ња не по сред не по мо ћи би ло је пред ви ђе но да се 1, 
3. и 4. че та I ба та љо на, ко је су око 25. ју на иза шле из обру ча, по но во 
по вра те у Ко за ру у са став ба та љо на. Зна чи, пред у зи ма се све да се рас-
по ло жи вим сна га ма у по за ди ни по мог не сна га ма у окру же њу. 

Дру ги кра ји шки на род но о сло бо ди лач ки пар ти зан ски од ред ’Мла-
ден Сто ја но вић’ са око 80.000 ци вил ног ста нов ни штва, оп ко љен са 
свих стра на, пру жио је сна жан от пор, ту као и раз би јао до уни ште ња 
не при ја тељ ске сна ге и је ди ни це, све док ни је ис цр пио сви је фи зич ке 
сна ге и са знао на мје ре не при ја те ља о пла ни ра ном уни ште њу. А тад је 
усли је ди ла од лу ка за про бој не при ја тељ ског обру ча, ка ко би се спа-
си ле сна ге Од ре да и ста нов ни штво од не при ја тељ ског уни ште ња. У 
то ври је ме ни је би ло дру гих рје ше ња, дру гих из ла за ко је би бор ци и 
на род при хва ти ли, осим бор бе. Са мо бор ба, ма кар и не рав но прав на 
(а та ква је и би ла), спа си ла је на род и глав ни ну сна га Дру гог ко зар ског 
од ре да ’Мла ден Сто ја ни вић’ од уни ште ња. 
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Од лу ком Шта ба Од ре да и Окру жног ко ми те та, а с ци љем спа-
ша ва ња жи вих сна га Од ре да, од лу че но је да се из вр ши про бој. Про бој 
се вр ши на ју риш у прав цу Је ло вац–Ју тро го шта–Гра ди на–Кри ва Ри-
је ка–Ка ран.“

ПЛАН ПРО БО ЈА НЕ ПРИ ЈА ТЕЉ СКОГ ОБРУ ЧА 
И ЊЕ ГО ВА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА

План про бо ја из не при ја тељ ског обру ча и ње го ва ре а ли за ци ја, пу бли-
ко ван је у дје лу: Ко зар ски од ред, на стра на ма: од 743, па је ко ри шћен 
мје сти мич но до 805. стра не, гдје пи ше: 

РАС ПО РЕД СНА ГА 

Удар ни ба та љон

„Удар ни ба та љон на сту па и про би ја се на ли је вом кри лу у ре јо ну Па-
три ја—Цви ји ћа бр до пре ко До ло ва–Је ло ва ца, тзв. Бр до и на па да на 
Пла ни ни цу до Сре де ља. По про бо ју оста вља дио сна га за оси гу ра ње 
пре ла за на це сти ка При је до ру. Уз по моћ по за дин ских че та, тре ба да 
ор га ни зу је пре ко па ва ње це сте. Ово оси гу ра ње оста је до про ла за це-
ло куп не ко мо ре. Са оста лим сна га ма про га ња не при ја те ља и по ста-
вља фронт пре ма Аси ној стра жи и Бре зи ча ни ма. Чи та во ври је ме мо-
ра би ти у ве зи са Пр вим ба та љо ном, ко ји се на ла зи де сно од Удар ног 
ба та љо на и мо ра има ти за ло мље но ли је во кри ло пре ма не при ја те љу у 
Па лан чи шту.

Пр ви ба та љон

Од по чет ка Пр ви ба та љон кре ће са Па три је пре ко До ло ва и де сним 
кри лом за ви ја пре ма је ло вач кој цр кви и по ма же Дру гом ба та љо ну у 
ли кви ди ра њу тог упо ри шта. Ли је вим кри лом на па да за јед но са Удар-
ним ба та љо ном и ли кви ди ра Пла ни ни цу. По ли кви ди ра њу упо ри шта 
у Је лов цу, све сво је сна ге ро ки ра ули је во, а по том на сту па у прав цу 
Гра ди не, Ма ри на и Гра ба шни це. Ве зу одр жа ва ли је во са Удар ним, а 
де сно са Дру гим ба та љо ном.
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Дру ги ба та љон

На па да ли је вим кри лом са Па три је и До ло ва пре ко Чу пи ћа ку ће и Ју-
го ви ћа бр да. На па да и ли кви ди ра Цви ји ћа гај, Хај де ров це и До њи Је-
ло вац. Де сним кри лом на па да од Па три је пре ко Ју го ви ћа бр да, Га је ва, 
Хај де ров це и Гор њи Мир ко вац. Одр жа ва ве зу ли је во са Пр вим ба та-
љо ном, а де сно са Тре ћим ба та љо ном.

Тре ћи ба та љон

На сту па до ли ном ри је ке Мље ча ни це и об рон ци ма Па три је пре ма 
Хај де ров ци ма и пре ко истих шу ма пре ма Мир ков цу. Ба та љон тре ба 
да упу ти јед ну удар ну че ту да се што при је про би је у по за ди ну не при-
ја тељ ских ро во ва и да боч но и с ле ђа на па да на Хај де ров це. По из ла-
ску на це сту Бо сан ска Ду би ца–Кне жи ца–При је дор, оси гу ра ва исту 
и уз по моћ по за дин ских че та ру ши мост на це сти. За ври је ме бор бе 
оста вља јед ну че ту са те шким ми тра ље зом код Ме ђу во ђа на ли ни ји 
По гле ђе во–Тру бар ци пре ма Стра жи ци и Еле зо ва чи. По сли је пре ба-
ци ва ња свих сна га Тре ћег ба та љо на, при ку пља се и кре ће у прав цу 
Кне жи ца–Му ра ти–Ту би ћа бр до–Бањ ци. Штаб Од ре да ће би ти у ку ћи 
Ту би ћа.

Че твр ти ба та љон

У за штит ни ци је ди ни ца ма и чи та вој ко мо ри. Ли је во кри ло Че твр тог 
ба та љо на кре ће се Ви тлов ском и Мље ча ни цом до Бо ка на. Одав де из-
ла зи на вис и об рон ци ма Па три је и Хај де ро ва ца кре ће се пре ко Ра ди-
ши ћа га ја за о би ла зе ћи де сно Цви ји ћа гај. Иде гор њим ди је лом Хај де-
ро ва ца у прав цу Кне жи ца, одр жа ва ју ћи ве зу са Тре ћим ба та љо ном, 
ко ји се на ла зи на то ме кри лу. Ли је во кри ло кре ће се ли је во од Чу пи ћа 
ку ће пре ма Па лан чи шту–Пу хо ри но Бр до на Ђа ко ви ћа ду ћан на це сти 
у Је лов цу. Др жи ве зу са Удар ним ба та љо ном. 

На Пла ни ни ци оста вља че ту за бр зо ро ки ра ње на сре ди ни из-
ме ђу ли је вог и де сног кри ла у ре зер ви. При шта бу Че твр тог ба та љо на 
оста ју сна ге Пр ве кра ји шке бри га де. 

Од сту па ња не ма ра ди на пу ште них сек то ра и вој не си ту а ци је у 
ко јој се Од ред на ла зи. Но ве ра ње ни ке из вла че и но се са со бом. 
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Сва ки ба та љон оп скр би ти са по јед ном ре зер вном че том ра ди 
но ше ња ра ње ни ка. Оста ви ти ре зер ву вој ске ко јом ће ба та љо ни рас-
по ла га ти.

Ба те ри ја – је дан брд ски и је дан про ту тен ков ски топ по ста вља ју 
се на Бр до Чу пи ћа да ту ку Цви ји ћа гај и Рав ни гај и Хај де ров це. По 
ли кви ди ра њу истих кре ћу за Пр вим ба та љо ном. 

Ра ње ни ци и ко мо ра при ку пља ју се код Чу пи ћа ку ће, а за тим по 
из вје шта ју шта ба Од ре да кре ћу пре ма Ка ра ну. 

У пла ну про бо ја ни је на зна че но ври је ме.
„У последњем часу од лу че но је да се про бој обру ча из ве де 3/4. 

ју ла 1942. Све при пре ме, до во ђе ње је ди ни ца на прав це про бо ја, смје-
штај те шких ра ње ни ка у скло ни шта у Ко за ри, ор га ни зо ва ње по за-
дин ских че та и омла ди не за пре но ше ње и пре во же ње не по крет них 
ра ње ни ка, тре ба ло је за вр ши ти за ве о ма крат ко ври је ме. Пре ко на род-
но о сло бо ди лач ких од бо ра оба ви је штен је и по кре нут на род у збје го-
ви ма за про бој и из ла зак из обру ча. Дру ги ко зар ски Од ред от по чео је 
про бој не при ја тељ ског обру ча око Ко за ре 3. ју ла око 24 ча са. 

На ли је вом кри лу сна га Од ре да са прав ца ко те 340–Па три ја пре-
ма по ло жа ји ма не при ја те ља у ре јо ну До ло ви–Ју го ви ћа бр до, кре нуо 
је Удар ни ба та љон пред во ђен ко ман дан том Ран ком Шип ком. По сли-
је кра ћег деј ства ми но ба цач ке ва тре по не при ја тељ ским по ло жа ји ма, 
бор ци Удар ног ба та љо на, по др жа ва ни ми тра ље ском ва тром, на че лу 
са пу шко ми тра ље сци ма и бом ба ши ма, кре ну ли су на ју риш. Же сто ка 
бор ба во ди ла се око гро бља у Гор њем Је лов цу, да би у ра ним ју тар њим 
ча со ви ма до шло до раз би ја ња не при ја тељ ског по ло жа ја у ре јо ну До-
ло ви–Ју го ви ћа бр до.

Овим прав цем на па дао је и Пр ви ба та љон под ко ман дом не у-
стра ши вог ко ман дан та Жар ка Зго ња ни на. На пад сна га Пр вог ба та-
љо на из ве ден је у цен тру бор бе ног рас по ре да ње мач ког пје ша ди ског 
пу ка, гдје је уз знат не људ ске гу бит ке у људ ству остао без ко манд ног 
ка дра. Сна жан при ти сак сна га Удар ног и Пр вог ба та љо на у ре јо ну До-
ло ви–Ју го ви ћа бр до, упад у ро во ве не при ја те ља и бор ба пр са у пр са, 
ство ри ли су по мет њу у не при ја тељ ском бор бе ном рас по ре ду и ко-
ман до ва њу. То је омо гу ћи ло сна га ма ових ба та љо на да про ду же по-
крет пре ма це сти При је дор–Кне жи ца и да из би ју на Пла ни ни цу, ка ко 
је пла ном про бо ја би ло пред ви ђе но. Глав ни на сна га Удар ног и Пр вог 
ба та љо на, осим 4. омла дин ске че те Удар ног ба та љо на, иза шла је из 
обру ча. 
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Пр ви по ку шај про бо ја сна га Ко зар ског од ре да „Мла ден Сто ја-
но вић“ из не при ја тељ ског окру же ња, иако све је ди ни це ни су иза шле, 
зна чио је и пр ви успјех у про бо ју. Про би ла се глав ни на сна га Пр вог и 
Удар ног ба та љо на.

Жарко Згоњанин 
Неустрашиви командант са Козаре.
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У прав цу про бо ја и на ди ра ња ових ба та љо на, про шао је и дио 
Шта ба Од ре да, ко ман дант Обрен-Об рад Сти шо вић и за мје ник по ли-
тич ког ко ме са ра Од ре да Ду шан Ми си ра ча са при штап ским ди је ло ви-
ма и из вје сним бро јем лак ших и по крет них ра ње ни ка. Из обру ча је 
иза шао и Бран ко Ба бич Сло ве нац, се кре тар Окру жног ко ми те та Пар-
ти је за Ко за ру.

На сек то ру не при ја тељ ских по ло жа ја у ре јо ну Гор њег Је лов ца, 
ку да су се про би ја ли Пр ви и Удар ни ба та љон, не при ја тељ је био раз-
би јен и ство ре на бре ша ко ја је оста ла отво ре на све до 9 ча со ва 4. ју ла 
1942. го ди не. Кроз ову бре шу про ла зи ли су бор ци и на род и из вла чи-
ли се у по за ди ну не при ја те ља. Из обру ча је иза шло око 10.000 љу ди 
ко ји су би ли у збје го ви ма у Ко за ри.

Ме ђу тим, у прав цу на па да сна га Дру гог и Тре ћег ба та љо на, иако 
је би ло дје ли мич ног успје ха и раз би ја ња не при ја тељ ских по ло жа ја, 
ни су се ство ри ли усло ви за да ље про ди ра ње у пла ни ра ном прав цу. 
Због то га су и да ље у обру чу оста ли: чла но ви Опе ра тив ног шта ба Од-
ре да Јо сип Ма жар Шо ша, ина че за мје ник ко ман дан та Од ре да, Рат ко 
Ву јо вић Чо че и Ми лош Ши ље го вић, сна ге Дру гог, Тре ћег и Че твр тог 
ба та љо на са шта бо ви ма ба та љо на, ди је ло ви Че твр тог ба та љо на Пр ве 
кра ји шке бри га де са ко ман дан том Пе тром Ме ћа вом и за мје ни ком по-
ли тич ког ко ме са ра ба та љо на Бор ком Ар се ни ћем.

У по кре ту пре ма мје сту про бо ја оста ли су сви те жи ра ње ни ци 
и ста нов ни штво ко је ни је успје ло да стиг не бли же мје сту за про лаз из 
обру ча. 

Гољак поред Патрије, гдје су се водиле жестоке борбе у пробоју партизана из Ко-
заре 3-5.7.1942. године, гдје су један до другога били бројни фашистички ровови.
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На по при шту бор би у ре јо ну До ло ви–Па три ја–Ју го ви ћа бр до–
Мље ча ни ца пре ма це сти При је дор–Кне жи ца, оста ли су број ни по ги-
ну ли и ра ње ни бор ци Удар ног, Пр вог, Дру гог и Тре ћег ба та љо на, ко ји су 
у си ло ви том ју ри шу ов дје би ли по го ђе ни не при ја тељ ским кур шу ми ма.

У си ту а ци ји у ко јој су се по сли је за др жа ног про до ра на шли шта-
бо ви Дру гог, Тре ћег и Че твр тог ба та љо на са за мје ни ком ко ман дан-
та Од ре да Јо си пом Ма жа ром Шо шом, те шко је би ло не што ви ше или 
не што дру го пред у зи ма ти, осим по но ви ти, од но сно про ду жи ти про-
бој на истом прав цу. То ком 4. ју ла 1942. го ди не, на кон оне мо гу ће ног 
и од не при ја те ља за др жа ног про бо ја сна га три ба та љо на из окру же-
ња, на ста вље но је из вла че ње и при ку пља ње је ди ни ца ко је су оста ле у 
обру чу. Са по при шта бор би при сти за ле су про ри је ђе не че те, во до ви, 
де се ти не и гру пе из чи јих ре до ва су у то ку прет ход не но ћи не ста ли, 
по ги ну ли и ра ње ни мно ги бор ци. Ду гим ко ло на ма бо ра ца при дру жи-
ла се и ко ло на ра ње ни ка ко је су но си ли на но си ли ма или пре во зи ли 
сточ ним за пре га ма. Вра ће ни су са прав ца про бо ја и упу ће ни уз ри је ку 
Мље ча ни цу у Ши ро ку лу ку. 

Сви ма је би ло из у зет но те шко. И бор ци ма и на ро ду. Али и да ље је 
по сто ја ла на да да ће се на ћи рје ше ње. Ов дје, на ма лом про сто ру Ши ро-
ке лу ке, пре ма Бо ка ни ма и Па три ји, ди је лу се ла Гор њег Је лов ца, ди је ле-
ћи за јед нич ку суд би ну са сво јим бор ци ма, оче ви ма, си но ви ма, бра ћом, 
ро ђа ци ма и при ја те љи ма, на род из збје го ва у Ко за ри че као је да опет 
кре не у по нов ни окр шај са ње мач ким и уста шко-до мо бран ском кр во-
ло ци ма. Кре та ло се у бор бу на жи вот или смрт, у бор бу за оп ста нак и 
сло бо ду. Не при ја тељ је у то ку да на из свих вр ста ору ђа, ар ти ље ри је и 
ми но ба ца ча, уз бом бар до ва ње и ми тра љи ра ње из ави о на, деј ство вао 
по ре јо ну кон цен тра ци је, на но се ћи но ве број не жр тве бор ци ма и ста-
нов ни штву. Је ди ни из лаз био је да се по но ви про бој из обру ча. 

По че так по нов ног на па да на не при ја тељ ске по ло жа је от по чео је 
навечер 4/5. ју ла 1942. го ди не. За по че ла је же сто ка бор ба. Са не при-
ја тељ ских ва тре них ли ни ја отво ре на је уби тач на ва тра из свих ору ђа 
и оруж ја. Имао се ути сак да се гра на те про сто ме ђу соб но су да ра ју у 
зра ку. Је ча ла је чи та ва Ко за ра.

Не за др жи вом сна гом бор ци су кре ну ли пре ма не при ја тељ ским 
по ло жа ји ма. Ју ри ша ли су и упа да ли у ро во ве. От по че ла је бор ба на 
жи вот и смрт. Бор ци су се из мје ша ли са не при ја тељ ским вој ни ци ма. 
Па да ли су мр тви и ра ње ни бор ци. Ви ше ни је би ло мо гућ но сти за ко-
ман до ва ње. Бор ци, ко ман ди ри и по ли тич ки ко ме са ри ди рект но су 
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се об ра чу на ва ли са ње мач ким и уста шким зли ков ци ма у ро во ви ма. 
Од си ли не деј ства оруж ја, пу шко ми тра ље за, руч них бом би, гра на та и 
ми на, из гле да ло је да је све у пла ме ну, да све го ри. 

По што ни ово га пу та ни су успје ли да се про би ју из обру ча, пре-
о ста ли ди је ло ви сна га Дру гог, Тре ћег и Че твр тог ба та љо на по ву кли су 
се пре ма Ко за ри. Са овим сна га ма у окру же њу су оста ли: 

Јо сип Ма жар Шо ша, за мје ник ко ман дан та Од ре да и чла но ви 
Опе ра тив ног шта ба Од ре да Рат ко Ву јо вић Чо че и Ми лош Ши ље го вић. 

Бор ци Дру гог ко зар ског Од ре да, ко ји у по но вље ном про бо ју ни су 
иза шли из окру же ња, по вла че се пре ма Ко за ри 5. ју ла 1942. го ди не уз 
знат не гу бит ке. Са њи ма је ко ло на те шких ра ње ни ка. Тог да на на Чу пи-
ћа Ко си у Ко за ри, от по че ло је при ку пља ње бо ра ца ко ји су се вра ћа ли са 
по при шта бор би. Истог да на ду га ко ло на бо ра ца и ра ње ни ка по вла чи 
се пре ма Ви тлов ској, гдје се под ру ко вод ством Јо си па Ма жа ра Шо ше, 
за мје ни ка ко ман дан та Од ре да, а под же сто ким деј ством не при ја тељ ске 
ар ти ље ри је и ави ја ци је, одр жа ва са ста нак са шта бо ви ма ба та љо на. Тра-
жи ло се ри је ше ње за очу ва ње ових сна га и ра ње ни ка са њи ма. 

Пред ве че 6. ју ла 1942. го ди не, на Жи во де ру у Ко за ри от по чео је 
са ста нак ко му ни ста. Тре ба ло је да се од лу чи о да љој суд би ни ди је ла 
сна га Од ре да.

Су тра дан, 7. ју ла 1942. го ди не, за мје ник ко ман дан та Од ре да Јо-
сип Ма жар Шо ша у до го во ру са Рат ко Ву јо ви ћем Чо че том и Ми ло-
шом Ши ље го ви ћем, из да је на ре ђе ње да се је ди ни це Од ре да по ди је ле 
у ма ње удар не гру пе и да се у та квом са ста ву скла ња ју и про ла зе у по-
за ди ну не при ја те ља. Ова квом ста но ви шту, по што је би ло по кре ну то 
на пар тиј ском са стан ку, су прот ста ви ли су се ру ко во ди о ци шта бо ва 
Тре ћег и Че твр тог ба та љо на, али вре ме на за на кнад но од лу чи ва ње 
ни је би ло. Ова ква од лу ка из не на ди ла је и те шко дој ми ла ко ман ди ре 
и по ли тич ке ко ме са ре че та, ко ји су мо ра ли да је са оп ште бор ци ма. 
По сма тра на са ви ше аспе ка та и из ви ше угло ва, ова од лу ка је раз ли-
чи то оци је њи ва на, као вр ло по гре шна и осу ђи ва на.“

Ве ћи на на ро да оста ла је у збје го ви ма на Ко за ри. Не при ја тељ је 
ушао у Ко за ру и ско ро сав на род за ро био и од мах отје рао у ло го ре: 
Ја се но вац, Ста ра Гра ди шка, ци гла на При је дор, Си сак, Це ро вља ни, Ја-
стре бар ско, Ста ро Сај ми ште Зе мун и мно ге дру ге. Ко за ра је оста ла 
без сво јих бо ра ца и свог на ро да. Из тих ло го ра ма ло ко се вра тио жив. 
Гор њи Је ло вац је из гу био око 667, или кон крет ни је, преко 50% сво јих 
не ви них ста нов ни ка.



96

ТЕ ШКИ ЗЛО ЧИ НИ НАД РА ЊЕ НИ ЦИ МА У ШИ РО КОЈ ЛУ ЦИ

У дјелу Ко зар ски од ред, стр. 767-771. 
„За ро бље них а пре жи вје лих са Ко за ре не ма. Оста ли су са мо по не ки 
ко ји су успје ли да се при је до ла ска не при ја тељ ских вој ни ка у Гра бо-
вац у Ши ро кој лу ци, мје сту гдје су по кла ни ра ње ни ци, из ву ку и не гдје 
при кри ју. Сви оста ли, ко ји ни су успје ли, иако су по ку ша ва ли, па ли су 
не при ја те љу у ру ке. По кла ни су на нај звер ски ји на чин, ка ко су се већ 
на Ко за ри ис ти ца ли ње мач ки и уста шко-до мо бран ски зли ков ци. 

Нијемци и усташе масакрирали су у Горњем  Јеловцу у долини 
ријеке Мљечанице 450 рањених бораца. Заробљених партизана 

на Козари није било, све су побили.

Ши ро ка лу ка у Ко за ри тих јул ских да на 1942. го ди не би ла је сва 
у кр ви. Пре жи вје ли оче ви ци на зи ва ли су је Кр ва вом лу ком. Је дан од 
пре жи вје лих ра ње ни ка, Ми ло рад Ви ка ло, сје ћа се дра ма тич них тре-
ну та ка у про бо ју: 
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’На сту пи ла је ноћ. При бли жа ва ли смо се Ши ро кој лу ци. Ко ло на 
ра ње ни ка на но си ли ма и ко ли ма, би ла је ду га. Са ко ло ном се по ми је-
шао на род. Не ки ра ње ни ци пре по зна ли су сво је, па су их до зи ва ли. 
Не ко се та ко срео са сво ји ма, али су мно ги на том пу ту за у ви јек ра-
ста вље ни. Те јул ске но ћи, у Ши ро кој лу ци сте кло се мно го сточ них 
за пре га са ра ње ни ци ма. Би ло је мно го љу ди, же на, дје це, ста ра ца, 
сто ке. 

Обруч те но ћи ни је про би јен. Ни смо из не ти. То пов ске гра на те и 
ми не па да ле су у ма су ра ње ни ка и на ро да. На стао је ме теж. Ле тје ли су 
у зрак љу ди и сто ка мје ша ју ћи се са ка ме њем, зе мљом и ли шћем. Из-
гле да ло је да се ни ко не ће жив из ву ћи.’

Пре жи вје лих на мје сту по ко ља ра ње ни ка ни је би ло. По сли-
је про ла ска ње мач ких ју ри шних од ре да, а по сле њих уста шко-до мо-
бран ских бој ни I. гор ског здру га, под ко ман дом зло чин ца пу ков ни ка 
Мир ка Зга ге, у Гра бов цу у Ши ро кој лу ци и ње го вој не по сред ној бли-
зи ни уз ри је ку Мље ча ни цу, оста ли су ис ка са пље ни ле ше ви те шких 
ра ње ни ка на кр ва вим но си ли ма и сточ ним за пре га ма. Тра го ви ње-
мач ких и уста шких ко ља ча и зло чи нач ки би јес ис ка љен над ра ње-
ни ци ма, ви дје ли су се на све стра не. Не ки ма су би ле од сје че не гла ве, 
дру ги су би ли са број ним ра на ма. Ле жа ли су мр тви и на све стра не 
раз ба ца ни. Са мо ди вље зви је ри у об ра чу ну са сво јим про тив ни ци ма 
и у по тра зи за хра ном мо гле би би ти ова ко не ми ло срд не. И ово су 
би ле зви је ри у људ ском об ли ку, ко је су при је смр ти сво га про тив ни ка 
ужи ва ле у ње го вом му че њу и у то ме су се са мо раз ли ко ва ли ње мач ки 
и уста шки ко ља чи од кр во лоч них жи во ти ња.

Тра ге ди ја ко зар ских ра ње ни ка је за стра шу ју ћа, а ко ља чи нео пи-
си во кр во лоч ни. По сли је та ко стра шне и тра гич не дра ме са ра ње ни-
ци ма, у Ко за ри су се при ку пља ли пре жи вје ли бор ци. Из Под гр ме ча се 
на Ко за ру вра ћа ју ди је ло ви Пр вог ба та љо на са ко ман дан том Жар ком 
Зго ња ни ном и II ба та љо на са за мје ни ком ко ман дан та Дра гу ти ном 
Ћур гу зом. Са њи ма се у Ко за ру вра ћа и Бо шко Ши ље го вић, по ли тич-
ки ко ме сар Дру гог ко зар ског Од ре да „Мла ден Сто ја но вић.“ 

Не при ја тељ је осје тио да се на под руч ју Па сти ре ва на ла зе пар-
ти за ни и спре мао се да их на пад не. Ме ђу тим, уви јек ста ло же ни и не-
у стра ши ви ко ман дант Пр вог ба та љо на Жар ко Зго ња нин био је од-
лу чан да се кре не пре ма Ко за ри. (Жар ко је пред ло жио да во ђа пу та 
од Па сти ре ва до Ко ман де на Ко за ри бу де Вла де Алек сић из Гор њег Је-
лов ца, а та ко је и би ло, нап. аут.). 
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Пред во ђе не ко ман дан том Жар ком Зго ња ни ном, дви је че те Пр вог 
ба та љо на и 2. че та Удар ног ба та љо на, кра јем ју ла 1942. го ди не про шле 
су не при мјет но кроз не при ја тељ ски стре љач ки строј, пре шле це сту 
При је дор–Кне жи ца и у ра ним ју тар њим ча со ви ма, раз бив ши ди је ло ве 
уста шке бој не „Дев чић“, пре ко Па три је из би ле у Ко за ру. Са Чу пи ћа ко-
се, че те Пр вог ба та љо на оти шле су у Ко за ру, на Мед њак, а 2. че та Удар-
ног ба та љо на пре ма ју жним па ди на ма Ко за ре, на Ма слин ба ир. 

Сту па ју ћи у ве зу са пар ти за ни ма у Сла во ни ји, до мо бран ски 
офи цир ис при чао је да је на Ко за ри уче ство ва ло 80.000 не при ја тељ-
ских вој ни ка и да су у то ку бор би има ли око 3.000 по ги ну лих и не ста-
лих вој ни ка.“

Младе Козарчанке преносе рањеног друга.
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МА СОВ НО ОД ВО ЂЕ ЊЕ ЦИ ВИЛ НОГ СТА НОВ НИ ШТВА 
У ЛО ГО РЕ СМР ТИ

Срп ски на род се већ ви ше од три не де ље на ла зио у збје го ви ма у Ко за-
ри, са не што ма ло хра не, смје штен по ко ли ба ма и на го лој зе мљи. Ис-
цр пљен, умо ран, гла дан и упла шен, осје ћао је да су до шли цр ни да ни 
са мо за то што су Ср би пра во слав не вје ре. Ва ти кан и уста ше же ле да 
пот пу но уни ште Ср бе. Сад им се пру жи ла при ли ка да ко нач но оства-
ре свој вје ков ни циљ, фор ми ра ју ћи НДХ др жа ву.

Ју ри шни од ре ди ње мач ког 734. пје ша ди ског пу ка, кре ну ли су 5. 
и 6. ју ла 1942. го ди не уз ри је ку Мље ча ни цу и Ши ро ку лу ку у Ко за ру, у 
стре љач ком стро ју са раз ма ком ме тар од вој ни ка до вој ни ка, и од мах 
по че ли за ро бља ва ти ци вил но ста нов ни штво и при ку пља ти га у ве ли ке 
гру пе за тран спорт у ло го ре. Уста шке сна ге са ње мач ким по ја ча њем кре-
ну ле су исто та ко у стре љач ком стро ју, пре ко Гор њег Је лов ца, на прав цу 
од Мље ча ни це, Ју го ви ћа бр да, Па три је, Про да на, До бри је ви ћа, Тра мо-
шља на, уз Је ло ва чу и од Бе ли ћа и Пу хо ри на, све пре ма Ко за ри. Ни је би-
ло при ли ке да се не ко мо же са кри ти, јер је у том стре љач ком стро ју био 
је бан дит до бан ди та. Ушли су у Ко за ру раз ја ре ни и кр во лоч ни. На и шли 
су на из бје гло ста нов ни штво оку пље но у збје го ве. Не ке му шкар це на 
мје сту су уби ја ли, док су оста ле са ку пља ли и из во ди ли из Ко за ре, ства-
ра ју ћи ве ли ке ко ло не за од во ђе ње у ло го ре. На прав цу од Ко ман де и Чу-
пи ћа ко се, па пре ма уну тра шњо сти Ко за ре, све ста нов ни штво ко је је за-
ро бље но на ли је вој стра ни пу та пре ма Мље ча ни ци, од ве де но је у ло гор 
Ја се но вац, а за ро бље ни на де сној стра ни пу та отје ра ни су у ло гор „Ци-
гла на“ у При је дор. У до ли ни ри је ке Мље ча ни це би ло је нај ви ше збје-
го ва, па ти ме и ста нов ни штва ко је су Ни јем ци за ро би ли, из ве ли га на 
јед ну ве ли ку њи ву по ред Мље ча ни це и од мах га пре да ли уста ша ма. Док 
је на род до во ђен на ову лу ку, уста ше су у знак при јет ње, пред за ро бље-
ни ци ма за па ли ле ку ћу Јо ва на Ба но ви ћа. Још ку ћа ни је би ла ни са го ре ла, 
уста ше су по кре ну ле за ро бље ни на род низ до ли ну Мље ча ни це, пре ма 
Бо ка ни ма и Тру бар ци ма и да ље низ ри је ку. Ко ло на се спо ро кре та ла и 
би ла је ве о ма ду га, а по ред то га но ше на су дје ца и лич на одје ћа, што је 
оте жа ва ло кре та ње ко ло не. Пред ве че ко ло на је сти гла до Ба ки ћа ба ре. 
Ту је би ла и ње мач ка ко мо ра са те шким ка ми о ни ма и вој ном опре мом. 
За ро бље ни на род је под ве дрим не бом и на го лој зе мљи пре но ћио и су-
тра дан уста ше су га по кре ну ле, умор ног, глад ног и ис цр пље ног. Љет но 
до ба, же сто ка вру ћи на, а још без во де и хра не, вр ло те шко се кре тао. 
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Кад је та огром на ко ло на сти гла на Кру шко вац, оче ки ва ло се да ће би ти 
во де за пи ће. Ту се одав но на ла зио из вор и бу нар. Ме ђу тим, од то га ни је 
би ло ни шта, већ са мо ве ли ко бла то и ло кве у ко ји ма су се сви ње бр ља ле, 
а у тим свињ ским ле жи шти ма би ло је во де ко ју су за ро бље ни ци мо ра ли 
да пи ју. Из не мо гли и ис цр пље ни, па да ли су у не свјест, а за ро бље ни ци 
су их ди за ли и во ди ли са со бом. Био је то пра ви па као за ста ре, дје цу и 
мла де, јер су де се ти не и де се ти не ки ло ме та ра мо ра ли да пре ђу пје ши це, 
без хра не, но се ћи дје цу и сво је за ве жља је. 

Козару су детаљно претресали сваког дана све до 31. јула 1942. 
године. Прве колоне заробљеника са Козаре стигле су 7. јула 1942. 
године у логор Јасеновац. 

Жене и дјеца Козаре отјерани су у усташке концентрационе логоре.
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Српски народ на путу у усташки логор.

Одвођење српског народа са Козаре у  најкрволочније логоре.

На Козари су усташе НДХ и њемачки на ци сти у јулу 1942. године 
извршили геноцид над српским народом. У тај геноцид дубоко је био 
умијешан нацистички официр Курт Валдхајм, који је много година 
кас није уз помоћ хрватских, словеначких и шип тарских кадрова у 
СФРЈ, сакрио своју злочиначку прошлост и постао Гене рал ни се кре-
тар УН, а затим и председник Аустрије.
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Сви путеви са Козаре водили су у геноцидне  логоре: Јасеновац, Стара Градишка, 
Церовљани,  Сисак, Старо сајмиште – Земун, Јастребарско,  Приједор и друге.

Заробљене мушкарце у Козари, одводе у  најкрволочније усташке логоре.
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У геноцидним логорима, усташе и Нијемци за вријеме офанзиве у љето 
1942. године, затворили су 68.600 Козарчана. Међу њима било је 23.000 дјеце.

Српска дјеца у геноцидном усташком логору.
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Кад су ко ло не сти за ле у Ду би цу, уста ше и ду бич ки му сли ма ни су 
одва ја ли од ра сле му шкар це и ста ри је осо бе и од мах су их у јед ном ве-
ли ком дво ри шту уби ја ли. Док су се кре та ли у ко ло ни, ни су ни прет по-
ста вља ли гдје их во де и шта ће им се све нај тра гич ни је до го ди ти. Од ве-
ли су их из њи хо ве Ко за ре, пре ко Бо сан ске Ду би це у стра вич ни ло гор 
Ја се но вац. Та квих ко ло на би ло је на све стра не, све док ни је сав срп ски 
на род отје ран у ло го ре: Ја се но вац, Ста ра Гра ди шка, Це ро вља ни, Си сак, 
Ја стре бар ско, Сај ми ште код Зе му на и мно ге дру ге зло чи нач ке ло го ре. 

Из Ко за ре, за ро бље ни на род го њен је пје ши це нај ма ње два да на, 
до стра шног ло го ра смр ти Ја се нов ца. 

Сам ула зак у ло гор ода вао је сли ку ужа са и стра ве. Огром на рав-
на по ља на са ви со ком гу стом бо дљи ка вом жи цом, кроз ко ју ни мач-
ка не би мо гла про ћи, а ка мо ли чо вјек. С де сне стра не ду бо ка ри је ка 
Са ва, ко ја ће ка сни је да од не се на хи ља де ис ка са пље них и уна ка же-

Сав свој бијес због неуспјеха офанзиве на  Козару, 
усташе и Нијемци искалили су на  недужном народу.
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них срп ских ти је ла. На дру гој стра ни ри је ке, ви со ко ста бло то по ла, са 
огром ном кро шњом, на чи јим ће гра на ма све до осло бо ђе ња вје ша ти 
Ср бе. На кон ула ска у ло гор, би ло да је ди је те или од ра сла осо ба, гу био 
је сва ку на ду да ће у овом ло го ру пре жи вје ти. Сва ког да на при сти жу 
но ва ли ца и но ви за ро бље ни ци.

Из мо ре ни, на па ће ни и глад ни, ула зе кроз стра вич ну ка пи ју ло-
го ра, у ши ро ку ло гор ску по ља ну, под же сто ким љет ним сун цем, без 
би ло ка квог кро ва, спу шта ју се на го лу зе мљу. На све стра не у ло го ру 
са мо глад, плач и су зе. Дје цу одва ја ју од ро ди те ља. Од ра сле му шкар це 
и ста ри је љу де од во де на дру гу стра ну. Ни шта не слу ти на до бро. Пре-
ко ри је ке Са ве пре во зе ло го ра ше и од во де их иза се ла Гра ди на, у не ку 
шу му, ода кле се ни ко не вра ћа. По не кад по ку пе по не ко ли ко ло го ра-
ша, до ве ду их на ка пи ју, ту их по пи шу, ста ве у ва го не за сто ку и не куд 
их од во зе. Глад и бо лест над ви ле се над ло го ра ше, а на де да ће би ти 
бо ље не ма. Сва ки дан је све те жи и го ри. Оне ко је су од ве зли у сточ-
ним ва го ни ма рас по ре ди ли су по ку ћа ма у сла вон ским се ли ма. На тај 
на чин су рас те ре ћи ва ли ло гор, а ка сни је су их вра ћа ли у се ло Гра ди ну 
или су би ли ба че ни у пећ за спа љи ва ње Ср ба ло го ра ша. 

Ра до мир Бу ла то вић у дје лу Кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац, 
пи ше на стр. 15:

„Уста ше су уби ја ле на та кав на чин да је ис тра жи те љи ма би ло те-
шко да до ђу до пра вог по да тка, кад је у пи та њу број стра да лих. Има-
ли су они сво ју еви ден ци ју, ко ју су на кра ју го то во пот пу но уни шти ли 
да би при кри ли сво ја зло дје ла. То су би ли по пи си кро ја ча и кр па ра. Та 
за ни ма ња, као и гро ба ри, има ју кључ ну уло гу при утвр ђи ва њу при-
бли жног бро ја љу ди ко ји су днев но стра да ли. Днев ни учи нак твор-
ни це смр ти у Ја се нов цу дик ти рао је по тре бан број гро ба ра и кр па ра. 
Гро ба ри за тр па ва ју, да се не ка же да не са хра њу ју жр тве, јер за њих 
не ма сан ду ка и одје ће у ко јој се по ла жу у ра ку. Гро ба ри су у ве о ма 
ма лом бро ју оста ли жи ви. Њи хо ва ка зи ва ња да ју од го вор на пи та-
ње, не са мо ко ли ко је днев но стра да ло љу ди, не го и ка ко су уби је ни. 
Па ра лел но са ра дом гро ба ра, ди рект но је ве зан по сао кро ја ча или кр-
па ра. Кр па ри су има ли ду жност да одје ћу и обу ћу са уби је них сва-
ки дан сор ти ра ју. Они из но се да ни је би ло да на ка да ни су сор ти ра ли 
пет до де сет ко ла ро бе. Одва ја ла се дје чи ја ро ба од од ра слих, жен-
ска од му шке. За тим се про во дио си стем раз вр ста ва ња: ко жа, ву на, 
сви ла, син те тич ка одје ћа итд. То се чи ни ло са очу ва ни јом одје ћом, 
а ону по де ра ну, ка кве је би ло до ста, по себ но су па ко ва ли за пре ра ду 
у тек стил ним твор ни ца ма. На ме ће се, да кле, ов дје и дио од го во ра на 
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пи та ње: да ли је уста шка власт има ла у Ја се нов цу еко ном ског ин те ре-
са? Кр па ри ни су ди рект но са ло го ра ша ски да ли ро бу, не го је то био 
по сао дру гих, али су пра ли, кр пи ли и раз вр ста ва ли. Пре ма ко ли чи-
ни днев не об ра де одје ће са жр та ва, мо же се при бли жно, мно же но са 
бро јем да на по сто ја ња Ја се нов ца, утвр ди ти број стра да лих. По ка зи-
ва њу кро ја ча, кр па ра и гро ба ра мо гло би се до ћи до укуп ног бро ја 
жр та ва у Ја се нов цу.“ 
Та кве сце не до га ђа ле су се сва ког да на, све до апри ла 1945. го-

ди не. 
У ја се но вач ком и оста лим уста шким ло го ри ма ши ром Не за ви-

сне др жа ве Хр ват ске, на чи јем че лу је био по зна ти зли ко вац и кви-
слинг, по глав ник Ане Па ве лић, сво је жи во те на нај сви ре пи ји на чин 
за вр ши ли су мно ги ста нов ни ци се ла Гор њег Је лов ца. О то ме су при ча-
ли ри јет ки по је дин ци ко ји су пре жи вје ли стра хо те му че ња и уби ја ња 
Ср ба у уста шким ло го ри ма.

УСТА ШКИ ГЕ НО ЦИД НИ ЛО ГОР ЈА СЕ НО ВАЦ 

Власт Не за ви сне др жа ве Хр ват ске (НДХ), од мах по осни ва њу 10. апри-
ла 1941. го ди не по че ла је да отва ра ло го ре за уни ште ње Ср ба и пра во-
сла вља. Ло го ри су отва ра ни на све стра не. На че лу Не за ви сне др жа ве 
Хр ват ске био је по глав ник Ан те Па ве лић.

Слика геноцидног усташког логора Јасеновац од 1941. до 1945. године.
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Десно од капије Јасеновачког логора  налазила се висока дрвена кула  
осматрачница на којој је стално била стража са рефлектором и митраљезом. 

Oко логора било је више таквих истих кула осматрачница, 
из којих је даноноћно вребала смрт.
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За брза масовна клања у Јасеновцу усташе су користиле „специјални нож.“ 
По овом нацрту усташких злочинаца, у немачкој фирми „Солинген“ 

израђивани су овакви кољачки ножеви.
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Р. Бу ла то вић у књи зи: Кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац, стр. 24, 
38, 39, 49, 52. до 55, 76, 77. и 149, пи ше: 

„Од лу ци вла сти од мах се при кљу чи ла ка то лич ка цр ква и ње ни све-
ште ни ци, на че лу са над би ску пом др Алој зи јем Сте пин цем. Ита ли ја је 
за хтје ва ла да уста ше укло не кон цен тра ци о не ло го ре са њи хо ве ути-
цај не зо не у НДХ. Сто га уста шка власт осни ва но ву твор ни цу смр ти 
на под руч ју НДХ ко ја при па да ње мач кој оку па ци о ној зо ни. На рав но, 
Ни јем ци се не про ти ве ус по ста вља њу кон цен тра ци о них ло го ра, јер 
је њи хов циљ, да што ви ше љу ди, же на и дје це бу ду ли кви ди ра но, ка-
ко би они, по на ци стич кој те о ри ји, као ви ша ра са сви је том за вла да-
ли. Уста ше би ра ју ло ка ци ју за свој нај ве ћи кон цен тра ци о ни ло гор на 
ушћу ри је ке Уне у ри је ку Са ву, гдје се на ла зи на се ље Ја се но вац, по ко-
јем је и ло гор до био име. 

Усташки логор Јасеновац – Врата

Зид око ло го ра био је опа сан бо дљи ка вом жи цом кроз ко ју је те-
кла стру ја ви со ког на по на, да не би ко мо гао по бје ћи. Ли кви да ци о ни 
цен тар у До њој Гра ди ни имао је про стор огра ђен бо дљи ка вом жи цом, 
гдје су уста ше за то че ни ке ве за ле жи цом око ру ку и ода тле во ди ли на 
ис ко па не ра ке и уби ја ли у Гра ди ни. Не ки за тво ре ни ци су ипак успје ли 
да са вла да ју и ту пре пре ку и по бјег ну.

У огра ђе ном ло гор ском про сто ру на ли је вој оба ли ри је ке Са ве, по-
ред ба ра ка за смје штај за то че ни ка би ле су згра де за упра ву ло го ра, 
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не ке ра ди о ни це, а би ло је по моћ них обје ка та и из ван ло го ра, ма га-
зи ни итд. По не за пам ће ном злу, му че њу ло го ра ша, би ле су по зна те 
про сто ри је ко је су уста ше на зи ва ле: Зво на ра, Ту нел, Гра ник, Ске ла, 
Лан ча ра, Пи ла на, Сто ла ри ја и Млин.

Од оно га што су ло го ра ши за пам ти ли, нај ви ше се по ми ње ске ла. 
Она је би ла ве за ло го ра на ли је вој са ли кви да ци о ним цен тром у Гра-
ди ни на де сној оба ли ри је ке Са ве. Зна се да је ске ла би ла из гра ђе на од 
др ве та, на пра зним ба чва ма као пла то гдје се уто ва ра ју ло го ра ши и 
пре во зе у Гра ди ну. Да је Са ва не би за но си ла, би ла је по ве за на жи цом 
ко ја је кли зи ла на сај ли за тег ну тој с оба ле на дру гу стра ну ри је ке Са ве. 
Ске лу су уста ше пред осло ба ђа ње ло го ра по то пи ле. 

Убр зо ће се Ја се но вац про чу ти и за пам ти ти по злу и не за пам ће ним 
мон стру о зним зло чи ни ма ка квих не ма у исто ри ји чо вје чан ства. 

Пр ве уста шке за ко не про пи си вао је Слав ко Ква тер ник, за мје ник 
Ан те Па ве ли ћа, и др Ми ло ван Жа нић, по вје ре ник Ан те Па ве ли ћа 
за уну тра шње по сло ве. За ко ни су се по че ли до но си ти већ 10. апри ла 
1941. го ди не.

Уста шка ма сов на стра ти шта, гдје су по би је ни не ду жни љу ди, же не 
и дје ца, на ла зе се у свим кра је ви ма НДХ. То је иза зва ло ма сов ни на-
род ни уста нак, ко ји је оку па то ри ма за да вао мно го гла во бо ље, па су 
на сто ја ли да се на пер фид ни ји на чин на ста ви ге но цид, осни ва њем јед-
ног ве ћег стра ти шта ко је не би би ло на оку свих љу ди ши ром зе мље. 
Та ко је Ја се но вац по стао за мје на за сва гу би ли шта кле ро на ци фа ши-
стич ких твор ни ца за ма сов но уби ја ње на ро да. 

Осни ва њем пр вих кон цен тра ци о них ло го ра у НДХ, ру ко во дио је 
Еуген Ква тер ник.

Пр ви ко ман дант ја се но вач ког ло го ра био је Ми јо Ба бић, а од 3. 
VII. 1941. го ди не за мје нио га је Вје ко слав Лу бу рић зва ни Макс, ко ји 
је, уз не ке ма ње пре ки де, остао ту све до кра ја по сто ја ња НДХ. Ко ман-
дан ти ја се но вач ког ло го ра још су би ли: фра Вје ко слав Фи ли по вић, 
зва ни Ми ро слав Мај сто ро вић и Љу бо Ми лош.

Је дан од нај сви ре пи јих ло го ра смр ти, отво рен је са ге но цид ним 
за дат ком у мје сту Ја се но вац. Смје штен је у ме ђур јеч ју Са ве, Уне, Ве-
ли ког Стру га и Тре бе жа. За у зи мао је по вр ши ну од 2100 метара ква-
драт них, а чи ни ли су га: Lo gor I „Ver sa jev,“ Lo gor II „Kra pje,“ Lo gor III 
„CI GLA NA“ (нај стра вич ни ји), Lo gor IV „Ko ža ra,“ Lo gor V „Ci gan ski“ и 
Lo gor VI „Mla ka“.

„На дан про гла ше ња НДХ, ни је би ло по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа. 
Сти гао је из Ита ли је у Кар ло вац 13. апри ла 1941. го ди не и са стао се са 
ње мач ком де ле га ци јом на че лу са Ве сен ма је ром, по здра вља ју ћи ње-
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мач ког пред став ни ка ри је чи ма да је Хр ват ска и у про шлом ра ту би ла 
са ве зник Ње мач ке, да Хр ва ти ни су Сло ве ни не го су гот ског по ри је-
кла, и да ће са да ло јал но са ра ђи ва ти са Тре ћим рај хом. 

Кула и печат – Јасеновац (горе). 
Павелић и Макс Лубурић (други слијева) 

на Козари јуна 1942. године (доле).
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Усташки логор Јасеновац – Граник

Топола на десној обали Саве код Јасеновца 
на којој су усташе вјешале логораше.

Снимак крика малог Козарчанина, 
направљен у лето 1942. године.
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По до ла ску Ан те Па ве ли ћа у За греб, од мах по чи ње да се при мје њу-
је уста шки за кон. Пр ви та кав за кон, ко ји је пот пи сао Ан те Па ве лић, 
до не сен је 17. апри ла 1941. го ди не, са мо три да на по до ла ску по глав-
ни ка у За греб. То је за кон ска од ред ба за од бра ну на ро да и др жа ве ко-
јом се да је уста ша ма пра во да чи не што хо ће у име од бра не НДХ. У 
пр вом ста ву овог за ко на сто ји:

’Тко би ло на ко ји на чин по ври је ди или је по ври је дио част и жи вот-
не ин те ре се хр ват ског на ро да или би ло на ко ји на чин угро зи оп ста нак 
Не за ви сне др жа ве Хр ват ске или др жав не вла сти, па ма кар дје ло оста-
ло са мо у по ку ша ју, чи ни се крив цем зло чин ства ве ле и зда је.’ 

У дру гом ста ву се већ из ри че смрт на ка зна. Он гла си:
’Тко се учи ни крив цем у точ ки 1. на ве де но га, има га сти ћи ка зна 

смр ти.“ Ка жња ва се без су да, уз по моћ при је ких вој них су до ва. 
У тре ћем ста ву се ка же:

За су до ва ње по овој за кон ској од ред би, по ста вља ми ни стар за пра-
во су ђе по по тре би из ван ред не на род не су до ве од три осо бе, ко је има ју 
су ди ти хит ним по ступ ком по про пи си ма уки ну тог хр ват ског ка зне-
ног по ступ ка о при је ком су ду.’
Др Ми ле Бу дак је дао основ не обри се уста шке про па ган де у 

тек сту ’Не ко ли ко ми сли о уре ђе њу сло бод не и не за ви сне хр ват ске 
др жа ве.’

П. Бу ла то вић да ље на во ди: „Ан ти срп ска про па ган да во ђе на је нај-
ве ћом же сти ном то ком ма ја и ју на 1941. го ди не на мно го број ним по-
ли тич ким ску по ви ма ши ром НДХ. Ме ђу нај ак тив ни јим у тој про па-
ган ди би ли су: Ми ле Бу дак, Мла ден Лор ко вић, Алек сан дар Се итз, 
Ан дри ја Ар ту ко вић, Јо зо Ду ман џић, Ма ти ја Ко ва чић, Вик тор Гу тић, 
Ма те Фр ко вић, Мир ко Пук и мно ги дру ги. Срп ски на род по ред оста-
лих, по зло чи ни ма до бро пам ти: Ан дри ју Ар ту ко ви ћа, Дин ка Ша ки-
ћа и ње го ву су пру гу На ду Ша кић и мно ге дру ге крв ни ке.

У го во ру на збо ру у Ду гом Се лу, Алек сан дар Се итз је из ја вио: ’Ср ба 
и Жи до ва ни ти мо же би ти, ни ти ће их би ти, јер за то јам чи хр ват ска 
вој ска и хр ват ске Уста ше.’

Ср бе су уста ше у про па ганд ним сред стви ма на зи ва ле ра зним дру-
гим име ни ма, као вла си, ка ра вла си, ко је ка кви до се ље ни ци итд. Циљ 
је био да се сма тра ју до шља ци ма, ко је ва ља са свим ис три је би ти. Ра сна 
по ли ти ка је у уста шком си сте му ишла у три прав ца: исе ља ва ње, ма-
сов но уби ја ње и пре кр шта ва ње на ка то лич ку вје ру. 

Па ра лел но са про го ни ма, прек шта ва њем и ма сов ним уби ја њем 
Ср ба, уста шка про па ган да да је до зна ња да иза ње сто ји Тре ћи рајх. 
Јер је, ипак, у НДХ жи вје ло око 1.900.000 Ср ба или око јед на тре ћи-
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на чи та вог ста нов ни штва, што се ни је мо гло за о би ћи као чи ње ни ца 
„код рје ша ва ња срп ског пи та ња“. То је уста ше на гна ло на ра зно вр сне 
об ли ке про во ђе ња ге но ци да. Сто га се на сто ја ло ушут ка ти сва ко га ко 
по ку ша да ши ри исти ну о уста шком те ро ру.

Сил но ис ти ца ње да су му сли ма ни нај чи сти ји Хр ва ти, ср чи ка НДХ, 
ни је мно го по мо гло, ка да су упра во му сли ма ни пре ва ре ни. Сто га им 
се уста шка про па ган да обра ћа 22. ма ја 1941. го ди не: ’Бо сна је би ла, она 
је сте и остат ће кич ма хр ват ског на ро да и хр ват ске др жа ве. Му сли-
ма ни ма Хр ва ти ма не ма гра ни ца у пре у зи ма њу вла сти у Не за ви сној 
др жа ви Хр ват ској.’

Да ва ње би ло ка квих пра ва Ср би ма и Је вре ји ма уста ша ма чи ни по-
себ ну увре ду. Они то не кри ју у бо га тој про па ган ди и на па да ју чак 
пар ти за не, што да ју сло бо ду на ро ди ма ко је су они ста ви ли ван за ко на. 
Сто га ва ља схва ти ти и број на уста шка стра ти шта као основ уста шког 
те ро ра.

Са мо у ав гу сту 1941. го ди не ли кви ди ра но је по ње мач ким из во-
ри ма 300.000 Ср ба и дру гих ро до љу ба. Нај ве ћи број уби је них био је 
из Бо сне и Хер це го ви не, јер је на овом под руч ју и би ло нај ма сов ни је 
уби ја ње.“

У свом дје лу Mag num cri men, Вик тор Но вак на стр. 646. до 651, 
720. до 722, пи ше: 

„Да на 7. фе бру а ра 1942. го ди не уста шки ко ља чи, и то јед на сат ни-
ја, дви је тје ле сне Па ве ли ће ве бој не, пред во ђе не од уста шког над по-
руч ни ка Јо си па Ми сло ва и жуп ни ка из Пе три ћев ца код Ба ња Лу ке, 
Вје ко сла ва Фи ли по ви ћа, ина че уста шког ко ља ча сат ни ка, из вр ши ли 
су ка ко по на чи ну из вр ше ња, та ко и по бро ју жр та ва, је дан од нај-
звјер ски јих по ко ља над не ви ним срп ским на ро дом ба ња луч ког кра ја. 
Пре ко 2.300 не ви но уби је них му шка ра ца, же на, дје це и ста ра ца, би ли 
су жр тве овог по ко ља. Из овог се ви ди, код ка квог по сла уче ству је фра 
Вје ко слав Фи ли по вић, ко ји је при до ла ску уста ша (у мје сто Ра ко вац 
гдје је из вр шио стра шан по кољ 52 срп ска рад ни ка) ове по здра вио са 
по кли чем: ’Уби јај те, а ја ћу вас раз ри је ши ти гри је ха.’

’Фи зи о но ми ја овог уста шког са ди сте, до бит ће свој пра ви вид у 
ње го вом ка сни јем дје ло ва њу, као ше фа зло гла сног Ја се но вач ког ло го-
ра. Кад је осје тио да би га ње го ва на си ља у Бо сни, мо гла до ћи гла ве, 
скло нио се у За греб, гдје су му цр кве не вла сти по вје ри ле слу жбу ’ис-
по вјед ни ка’ у за тво ру на Сав ској це сти. Ту је он чи нио ми се, ис по вје-
дао и при че шћи вао за тво ре ни ке, ко ји су при је смр ти за же ље ли утје хе 
Бож је. Ме ђу тим, ов дје ни је би ло на ро чи тог по сла за фра Фи ли по ви ћа. 
У је сен 1942. по ја вио се у уни фор ми уста шког офи ци ра по име ном 
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Ми ро сла ва Мај сто ро ви ћа као за по вјед ник ло го ра у Ја се нов цу. Сви са-
ди стич ки ин стинк ти јед не мон стру о зне лич но сти ов дје су се раз ви ли 
до нај стра хо ви ти јих па рок си за ма. По сто је свје до ци ко ји вје ро до стој-
но свје до че, да је та зви јер по би ла сво јом ру ком ве ли ки број уне сре-
ће них ло го ра ша.’

’Пред Бо жић 1942. у ло го ру Ку ла на ла зи ло се око 600 же на и дје-
це, до ве де них из не ких се ла на Ко за ри. Нај при је их је оста вио ви ше 
да на без во де и хра не, док се же не ни су по че ле пе ња ти на про зо ре и 
ви ка ти. На Бад ње ве че уста ше су их по би ле. Та кав је био Бо жић 1942. 
го ди не.’

’Дру ги свје док из Ја се нов ца, но ви нар Ђор ђе Ми ли ша у сво јим ло-
го ра шким за пам ће њи ма го во ри и о фра Фи ли по ви ћу-Мај сто ро ви ћу. 
При ка зав ши ње го ву вањ ску фи зи о но ми ју, озна чу је га као нај и зра зи-
ти јег пред став ни ка фа ри сеј шти не, ко ји се пре тва ра као сла дак, при-
ја зан, на сме јан и дје тињ ски на и ван и до бар. Гдје је све то као све ће-
ник, та ко бр зо на у чио, те шко је ре ћи, јер је у ко љач ком по слу сво јим 
зна њем и окрут но шћу био не над кри љив. Ду го је вре ме на био глав ни 
из вр ши тељ ма сов них кла ња у Гра ди ни, за ко ји би се рад и по себ но 
обла чио. Обич но на ве чер на ву као би чуд ну не ку зе лен ка сту кућ ну 
ка ба ни цу, из вр ша вао кла ња, и тек ују тру дру гог да на вра ћао се сав 
кр вав. Не ко је ври је ме во дио са со бом број не уста шке аген те, за то-
че ни ке, ко ји су му по ма га ли при кла њу у Гра ди ни. По нај при је би их 
до бро на пио у ча снич кој бла го ва о ни, и оту да би за јед нич ки кре ну-
ли пу тем вла сти та им звјер ства. На ви као на стал но кла ње, ни је дан 
се од ма сов них ко ља ча ни је за др жао у тој са тан ској ра бо ти, ко ли ко 
он... Јед ног љет ног да на, за ври је ме за то че нич ког по днев ног од мо ра, 
би ли су про стр ти сто ло ви пред за по вјед ни штвом, и за по себ ним сје-
дио сам и ру чао. Од јед ном се пред њим по ја ви уста ша под пу шком и 
укру ће но не што ра пор ти ра... Из дав ши на лог, уста ша се ве се ло уда љи 
пре ма глав ним вра ти ма па кла, гдје је крај стра же че као за то че ник. И 
пред ве де га. Нај ве ћим ми ром од ло жи ви ли цу и нож, из ва ди ре вол вер, 
устри је ли га, а кад јад на жр тва пред стол кло не, са мо уста ши ре че: 
’Зо ви гро ба ре’, и у исти трен на ста ви с је лом... Од мах се са зна ло да се 
ра ди ло о по ку ша ју бјег ства, о че му је упра во ра пор ти рао. Ка сни је као 
за по вјед ник афи ли ја ци је па кла Ста ре Гра ди шке, оба вљао је сам и сва 
стри је ља ња при на сту пи ма. Мје се ца ју на 1945. по ве де на је глав на рас-
пра ва про тив рат них зло чи на ца у Хр ват ској, и на че лу свих сто ји фра 
Фи ли по вић-Мај сто ро вић Ми ро слав ка да је и осу ђен на ка зну смр ти 
вје ша њем. У обра зло же њу осу де ка же се за Фи ли по ви ћа, да је још ма ја 
1942, слу жио ми се, па опет се ни је жа цао да оба вља нај кр ва ви ји по сао 
уби ја ња ма љем, кла ња но жем, и да вље ња за то че ни ка Ја се но вац и Гра-
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ди шка, те да тај по сао на ста ви до ко нач ног сло ма фа ши зма. Са ру ка ма 
за пр ља ним још то плом кр вљу сво јих жр та ва, он је по дје љи вао опрост 
од гри је ха сво јим су рад ни ци ма у кла њу. Фра Фи ли по ви ћев су рад ник 
у Ја се нов цу био је и фра Звон ко Бре ка ло за ко га ка жу ње го ви по зна-
ва о ци, „да би тре ба ло са ста ви ти чи та ве књи ге, да би се опи са ли сви 
чу до ви шни зло чи ни... по моћ ни ка Фи ли по ви ће вог у Ја се нов цу.’ 
Ђор ђе Ми ли ша зна та ко ђер за фра Звон ка Бре ка ла као су рад-

ни ка на кр ва вом по слу по ред мон стру о зног фра Фи ли по ви ћа-Мај-
сто ро ви ћа. И он је уче ство вао у му че њу, уби ја њу и кла њу срп ских 
за то че ни ка. 

Је дан дру ги свје док ко ји је про шао ужа се ја се но вач ког па кла и 
спа сао се при са мом кра ју ра та, озна чио је као нај кр во лоч ни је убо ји це 
фра тре Фи ли по ви ћа, Бре ка ла, Мат ко ви ћа и Бр кља ни ћа. ’Ове звје ри-
фра три,’ при ча Ла зар Јан ков, ти по граф ски рад ник из Зе му на, „но си ли 
су уни фор му и као сви ко ља чи, но си ли су нож за чи змом, ко јим су се 
че сто слу жи ли и пред за то че ни ци ма. Та ко је јед ном, 1942, пред стро-
јем од 2.000 за то че ни ка фра тар Фи ли по вић за клао са сво јим по моћ-
ни ком Ма ти је ви ћем два де се то ри цу за тво ре ни ка, ко је је из дво јио из 
стро ја, а оста лим је на ре дио: ’Ај де ви дру ги у сво је на стам бе’. За то че-
ни ци се окре ну ли и по шли у ло гор, али је Ма ти је вић за ва пио чу па ју-
ћи се за ко су: ’Дај ми још јед ног да за ко љем’. ’Не мој, до ста је два де сет’. 
’Кр ви, кр ви сам же дан!’– ви као је су ма ну то Ма ти је вић, на што му је 
фра тар хлад но до ба цио:’ Ко љи, ако хо ћеш све’. Уста шка звјер за и ста 
је уле тје ла у гу жву за то че ни ка и успје ла за кла ти још тро ји цу, док су се 
дру ги раз бје гли.

На ка то лич ки Бад њак 1942. Фи ли по вић је пред стро јем за то че-
ни ка стри је љао тро ји цу, ко је је окри вио да су хтје ли по бје ћи. Јед на 
жр тва ни је би ла смрт но по го ђе на, па је ја у ка ла. Убо ји ца је до хва тио 
нож, под мет нуо сво ју ша ку жр тви под гр ло, за клао не срет ни ка и по-
пио пу ну ча шу кр ви: „Ах, што је слат ка пар ти зан ска крв.“ Ти фра три 
зли ков ци ка кве сви јет не пам ти, ни су за бо ра вља ли ни бо го слу же ње. 
У дви је-три не де ље је дан пут слу жи ли су они ми су у јед ном одје ље-
њу сто лар ске ра ди о ни це, чак са ол та ром, са све ће нич ким ру хом пре-
ко сво јих уни фор ми на то пље них кр вљу и но же ва за дје ну тих у чи зме. 
Чак су и бо го у год не бе сје де др жа ли... По сли је та кве јед не ми се, ко ју су 
слу жи ли Фи ли по вић и Бре ка ло, Фи ли по вић је одр жао бе сје ду у ко јој 
је ре као и ово: „Ви не тре ба да се бри не те за ти је ло. Бри ни те се за ду-
шу, да вам она бу де чи ста, јер са мо је ду ша вјеч на, а ти је ло је смрт но...“ 
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Ме ђу уста шким крв ни ци ма би ла је и ’уста шка ду жно сти ца’ Ма ја Бу-
ждон... Кад се јед ном она вра ти ла у ло гор с кла ња на Са ви, сва кр ва ва, 
и по хва ли ла се гла сно фра тру Фи ли по ви ћу ко ји је на и шао: „Ја сам их 
се дам за кла ла.“ Фра тар Фи ли по вић био је та ко ус хи ћен, да јој је при-
тр чао, за гр лио је и при ти снуо на гру ди она ку кр ва ву: ’Е, сад те во лим, 
сад те ви дим да си пра ва уста ши ца.’

Усташе са одсјеченом главом православног свјештеника.

О тим мон стру ми ма и о њи хо вом жи во ту и дје ло ва њу у Ја се-
нов цу да ло је још низ свје до ка по раз не из ја ве, ко је до пу њу ју је зи вост 
њи хо вих фи зи о но ми ја. Ни Дан те, ни Го ја, не би би ли у ста њу да за ми-
сле ова кву вр сту све ће ни ка. Фра Фи ли по вић-Мај сто ро вић, ухва ћен и 
из ве ден на суд из ја вио је на са слу ша њу, да се у Ја се нов цу на ла зио као 
уста шки офи цир и управ ник ло го ра од кра ја ју на 1942. до кра ја ок то-
бра 1942. Ево са мо је дан ста вак из ње го ва са слу ша ња пред Зе маљ ском 
ко ми си јом за утвр ђи ва ње зло чи на ју на 1945: 
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Масакрирани Срби по ријечима фра Ивана  Рагужа 
„не смије остати ни сијеме животиња“.

’... При зна јем да сам лич но код јав них стри је ља ња убио око сто ти ну 
за ро бље ни ка ло го ра Ја се но вац и Ста ра Гра ди шка. Исто та ко при зна-
јем да су се за ври је ме мо га упра вља ња у ло го ру Ја се но вац вр ши ла ма-
сов на уби ја ња у Гра ди ни, али ја у то ме ни сам су дје ло вао, иако сам за та 
ма сов на уби ја ња знао. Ис пра вљам се, ја сам код тих ма сов них уби ја ња 
при су ство вао, али их ни сам из вр ша вао. Та ма сов на уби ја ња до пу штао 
сам као упра ви тељ, јер сам имао усме не на ло ге од Љу бе Ми ло ша а још 
ви ше од Мат ко вић Иви це, а кат ка да и од Мак са Лу бу ри ћа. У Гра ди-
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ни уби ја ло се ма љем, и то та ко да би жр тва мо ра ла си ћи у ис ко па ну 
ја му, на што је сли је дио уда рац ма љем по гла ви од о стра га. Осим то га 
се уби ја ло стри је ља њем и кла њем. Кад су се вр ши ле ли кви да ци је же на 
и дје во ја ка у Гра ди ни, знам да су се над мла ђи ма вр ши ла си ло ва ња... 

... За мо је ври је ме, по мом ра чу ну, ли кви ди ра но је у ло го ру Ја се но-
вац 20–30.000 за то че ни ка...(да кле, за са мо че ти ри мје се ца!). 

... Из Ја се нов ца сам до шао у ло гор Ста ра Гра ди шка кон цем ли сто-
па да 1942. до 27. III. 1943. За гор ње ври је ме до га ђа ле су се у ло го ру 
Ста ра Гра ди шка ма сов не ли кви да ци је, ко је су се обич но вр ши ле из ван 
ло го ра...

... 16. IV. 1945. вра тио сам се у Ја се но вац, гдје сам остао до кон ца. 
(По ри че да је уче ство вао при стра хо ви том ма сов ном ли кви ди ра њу 
ло го ра ша, ма да је до кра ја био управ ник!). 

... По при ча њу Мак са Лу бу ри ћа, ко ји је вје ро јат но во дио еви ден ци-
ју о уби је ним Ср би ма, уби је но је у НДХ кроз ове че ти ри го ди не око 
по ла ми ли о на Ср ба. 

Горе: сељак себи копа гроб, 
а усташе му показују нож 

којим ће бити заклан. 
Доле: посао је обављен.



120 Душан Алексић

Србин којем су усташе одсјекле главу.

Специјалитет усташких крволока – одсјецање главе сјекиром.
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Фрањевац, фратар Вјекослав Филиповић био је један од највећих кољача 
у логору Јасеновац: у свјештеничкој одори (лијево), 

у усташкој  униформи (десно). 

Најкрволочније усташе у Јасеновцу били су: 
Макс Лубурић (лијево) и Љубо Милош (десно).



122 Душан Алексић

У овој пећи, у усташком логору Јасеновац, спаљивљни су Срби логораши.

Као што је ово дје ли мич но са мо при зна ње фра Мај сто ро ви ћа-Фи-
ли по ви ћа до во љан до ку ме нат, ко ји освје тља ва до ко је се аб нор мал не 
и амо рал не про ва ли је мо же сро за ти је дан све ће ник, нај стра хо ви ти ји 
из да ји ца и Бо га и је ван ђе ља, још га ви ше из об ли ча ва и је дан дру ги 
уста ша, ко ји је и фра Мај сто ро ви ћа-Фи ли по ви ћа као и оста ле ње го ве 
дру го ве-све ће ни ке из бли за по сма трао.“

Уста шки офи цир Јо сип Ма ти је вић из ја вио је пред Зе маљ ском 
ко ми си јом за утвр ђи ва ње зло чи на те шке мо мен те из жи во та ових ло-
гор ских све ће ни ка:

„1944. г. ка да сам по дру ги пут до шао на ду жност у Ја се но вац као 
за по вјед ник тен ков ске сат ни је у чи ну по руч ни ка, за те као сам у ло-
го ри ма Ја се но вац и Ста ра Гра ди шка мно го вој ске. За ври је ме НДХ 
би ло је ме ђу вој ском и ве ћи број све ће ни ка, ко ји су тре ба ли да вр ше 
вјер ске ду жно сти ме ђу вој ском, али исти ни су вр ши ли те ду жно сти 
са вје сно, већ чи сто обрат но. Док су на јед но ме мје сту вој сци др жа ли 
про по вје ди, до тле су они на дру гом мје сту ра ди ли чи сто обрат но и 
ни ма ло вјер ски. Ме ђу пр ви ма се ис ти цао уста шки све ће ник Бре ка-
ло Звон ко, ко ји је но сио стал но уста шку уни фор му, ре вол вер, а на 
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пр си ма на ли је вој стра ни, но сио је озна ку „криж“ да би се рас по-
знао као све ће ник. Из над кри жа је пи са ло „Све за По глав ни ка“, а 
ис под кри жа „Уста шка обра на“. Он је знао и ис по вје да ти за то че ни ке, 
ко ји су тра жи ли ис по вјед, те је њи хо ве из ја ве, ко је је до био на ис по-
вје ди пре да вао уста шким за по вјед ни ци ма ло го ра. То се по на вља ло 
че шће пу та, а уко ли ко не би не ки од за то че ни ка хтио да при зна сво је 
„кри ви це“ пре ма уста шким вла сти ма, исти би га на го во рио на при-
зна ње на ис по вје ди, а он је те из ја ве пре да вао за по вјед ни штву ло го ра, 
ко је их је за тим му чи ло и ли кви ди ра ло.– На да ље исти Бре ка ло про-
во ди чи та ве ор ги је пи јан ства и не мо рал ног жи во та са сво јим ко ле га-
ма и та ко ђер уста шким све ће ни ци ма Чу ли ном (зар фра Ан се ли мо?) 
и Звон ком Ли пов цем.

Анте Павелић, Андрија Артуковић, јерусалимски муфтија 
Ел Хусеини и Миле Будак.
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Виктор Гутић

Поглавник тзв. НДХ Анте Павелић са својим усташама.



125Мо но гра фи ја се ла Гор њи Је ло вац

Униформа дивизије „Ханџар“.

Повјешани Срби у геноцидном логору Јасеновац.
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Кад је ба чен на те рен као за по вјед ник бој не, мно го је па лио се ла 
и клао ста нов ни штво, осо би то по Ко за ри и око ли ци Бос. Ду би це. У 
Бос. Ду би ци са сат ни ком Ива ном Су да ром, зва ним Јо јо, по ку пио је 
све пра во слав не и по ту као до зад ње га, те их ба цио у Уну. У ис тра га ма 
је му чио и ту као да до ђе до при зна ња, про сто ре че но био је ве ли ки 
крв ник. Док је био за по вјед ник у Ду би ци, к ње му су че сто до ла зи ли 
све ће ни ци Бре ка ло, Ли по вац и Чу ли на. На по ми њем да су исти као 
све ће ни ци уби ја ли, ту кли, пи јан че ва ли и на звјер ски на чин му чи ли 
за то че ни ке.“ 
Го ран Ба бић у свом дје лу „Са мо ти, син ко, ра ди свој по сао“ на 

стр. 25, 26. и 27, пи ше: 
„А та да у да љи ни ви дјех ка ко из да љи не сти же нај ве ћи хе рој ове 

зе мље... Уском ста зом, из ма гле, с Гра ди не, на и ла зи Ву ка шин Ман дра-
па из Кле па ца, код Ча пљи не. Фос фор ја че по чи ње зра чи ти. Све си ја. 
На сми је шен над ја мом сје чи вом ма ше Жи ле Фри га но вић, млад кр шан 
де ли ја, сре тан у свом кла њу. Ја ма се пу ни јер се Жи ле кла дио с Пе ром 
Бр зи цом и дру зи ма (Зри ну ши ћем и Шип ком), ко ји ће ви ше те но ћи у 
зе мљу спу сти ти ду ша. Ву ка шин се сми је ши, над злом над не сен, гле да-
ју ћи у да љи ну. Он иза све га ви ди ме не.

Али не ви ди бу да ла сти Жи ле. При ча ју, го во ре, пи шу о њи хо во ме 
су сре ту мно ги. Не ђо др Зец, пре жи вје ли ли јеч ник из па кла, и За им 
Топ чић у ро ма ну ’Љу до лов ка’ (исту ствар ви дјев ши дру га чи је). У пр-
вом бро ју ’По ру ка’ из 1970, др Зец опи су је страх, зеб њу, смут њу и по-
мут њу не срет ног Жи ле Фри га но ви ћа, тог ко ља ча с ма ном. Про го ни ле 
су га ис ко па не Ву ка ши но ве очи па ни је мо гао да се сми ри (гле, пре-
зент са да! – умје сто ин фи ни ти ва – от куд сад, пак то?). Дај мо ри јеч 
бо ле сни ку, што сто ји сав мо кар, сред го ми ле ко ја је ца: „Об у зео ме те 
ве че ри не ки нео би чан за нос, чи ни ло ми се као да сам на де ве том не-
бу. Ни кад у жи во ту ни сам осје тио та кво бла жен ство, и већ по сли је 
не ко ли ко са ти за клао сам 1.100 љу ди, док су оста ли је два сти гли да 
за ко љу по 300 до 400. И та да, док сам био у нај ве ћем за но су, слу чај но 
сам ба цио по глед у стра ну и ту угле дао јед ног по ста ри јег се ља ка, ко ји 
с не ким не схва тљи вим ми ром сто ји и спо кој но гле да ка ко ја ко љем 
жи ве и ка ко се они у нај ве ћим му ка ма пре ту ра ју. Тај ње гов по глед ме 
не ка ко пре сје као: учи ни ло ми се као да сам се из оног нај ви шег за но са 
на јед ном ска ме нио и јед но ври је ме ни сам мо гао да се мак нем. А за тим 
сам оти шао до тoг се ља ка и од ње га са знао да је он не ки Ву ка шин (н. 
п. Ман дра па) из се ла Кле па ца код Ча пљи не, ко ме су у ку ћи све по у би-
ја ли, а ње га с не ких шум ских ра до ва по сла ли у Ја се но вац. Он је све то 
го во рио с не ким не до ку чи вим ми ром ко ји је ме не те же по га ђао не го 
сва стра вич на кук ња ва око нас.
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Гле да ју ћи и слу ша ју ћи овог стар ца, у ме ни се на јед ном раз бук та ла 
же ља да му раз би јем мир и спо кој ство нај сви ре пи јим му че њи ма и да 
у ње го вим му ка ма и стра вич ним ко пр ца њи ма по вра тим свој за нос и 
бла жен ство ужи ва ња у бо ли.

Из дво јио сам га и по са дио на је дан пањ.
На ре дио сам му да вик не: ’Жи вио по глав ник Па ве лић’, или ако то 

не ка же да ћу му од сје ћи ухо. Ву ка шин је шу тио. От ки нуо сам му ухо. 
Он ни је ре као ни ри је чи. По но во сам му ре као да ви че: ’Жи вио Па ве-
лић’ или ћу му от ки ну ти и дру го ухо. Он је и да ље шу тио. От ки нуо сам 
му и дру го ухо. Ви чи: ’Жи вио Па ве лић’, или ћу ти от ки ну ти нос. А кад 
сам му и по че твр ти пут за по ви је дио да уз вик не ’Жи вио Па ве лић’ и за-
при је тио му да ћу му но жем из ва ди ти ср це из гру ди, он ме по гле дао и, 
упе рив ши по глед не ка ко кроз ме не и пре ко ме не у не из вје сност, по ла ко 
раз го вјет но ми је до ба цио: ’Ра ди ти, ди је те, свој по сао!’ По сли је све га, 
ова ње го ва по след ња ри јеч пот пу но ме из бе зу ми ла, ско чио сам на ње-
га, ис ко пао му очи, исје као ср це, при клао гр ло од уха до уха и но га ма 
га сју рио у ја му. Али, та да је и у ме ни не што пре пу кло и те но ћи ни сам 
ви ше мо гао да ко љем. Пе ро Бр зи ца је по би је дио, јер је за клао 1.350 ло-
го ра ша и ја сам му без ри је чи пла тио оп кла ду. Од те но ћи ви ше не мам 
ми ра. Кад год у му че њу и кла њу по ку шам по но во да до жи вим онај по-
себ ни за нос и за до вољ ство, уви јек ме из не на да про стри је ли Ву ка ши-
нов по глед и та да ма лак шем, ба цим нож и не мо гу ви ше да ко љем.“

Пред „Раскужну постају“, они су дотјерани из  логора „Стара Градишка“.



128 Душан Алексић

В. Но вак у дје лу: „Mag num cri men“ на стр. 720, 721 и 722:
„Жуп ник у При је до ру, Мсгр. и за ча сни ка но ник Ње го ве Све то сти 

Па пе, Јо сип Ка у ри но вић, јед на ко је ва трен уста ша, као што је био оду-
ше вље ни ми си о нар. Већ од са мог по чет ка НДХ, Ка у ри но вић су ра ђу-
је са нај и стак ну ти јим уста шким ко ља чи ма, ко ји по Гу ти ће вој ме то ди 
ра де на чи шће њу Бо сне од Ср ба. Ма чем и пре кр шта ва њем. Иако стар, 
Ка у ри но вић је као ва трен фран ко вац сво јим за ла га њи ма за уста шки 
по крет над ма шио и по не ког мла ђег дру га у ви но гра ду Го спод њем. 
Свје до ци те шко те ре те Ка у ри но ви ћа као зло ду ха у те шким да ни ма, 
кад је те рор уста ша све ви ше узи мао ма ха, а он не са мо да ни је за у ста-
вљао би јес по ди вља лих Па ве ли ће вих ’чи ста ча’ Бо сне, не го је уве ли ко 
и сам по ти цао на све то енер гич ни је мје ре. Ме ђу оста лим, о Ка у ри-

Синови ножа на делу: године 1942. јасеновачке усташе тестером 
су одрезали главу Бранку Јунгићу, младићу из села Грабоваца 
код Босанске Градишке. Тестера се чува у бањалучком музеју.
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но ви ћу је дао ис црп ну сли ку, је дан му сли ман и су дац, Му ха мед Са-
ди ко вић, ко ји га је ви дио на дје лу, као и ве ли ки број ње го ве су бра ће. 
Са ди ко ви ћев ис каз ко ји пре ма шу је 27 стра ни ца, у ко ме је да та сли ка 
тра ге ди је на ро да у Бо сни, ко ју су још ви ше по ја ча ли са ми ка то лич ки 
све ће ни ци, фра три и свје тов ни, те жак је до ку мент вре ме на и лич но-
сти о ко ји ма го во ри, на ро чи то кад ка рак те ри зи ра си ту а ци ју од 10–15. 
апри ла 1941.

Код гра ђан ства, про ма тра ју ћи га по вје ра ма, при мје тио сам ова ко 
рас по ло же ње: пра во слав ни по ти ште ни и за бри ну ти, али ло јал ни пре-
ма ње мач кој си ли; му сли ма ни ве се ли, кли чу Хи тле ру и ди ве се ње мач-
кој вој ној си ли, док се олош на зи ва пе том ко ло ном, они не по ка зу ју 
да су спрем ни пре у зе ти власт у сво је ру ке, те че ка ју за то ини ци ја ти ву 
од Ни је ма ца. Ка то ли ци ван се бе од оду ше вље ња кли чу Хи тле ру и Па-
ве ли ћу, те уви јек као по пра ви лу пред во ђе ни мје сним жуп ни ци ма, 
пре у зи ма ју власт у сво је ру ке. Пре ма са вје то ва њи ма Ка у ри но ви ћа 
би ли су хап ше ни пра во слав ни све ће ни ци. Он уче ству је у убој стви-
ма и оби ла зи крај ору жа ном пу шком... 

И до и ста, као што је на сли као су дац Са ди ко вић овог зли ков ца ко-
ји је мје сто с кри жем оби ла зи сво ју жу пу с пу шком, он је као уста шки 
бо рац, нај не при ја тељ ски ји пре ма НОП-у и по ро ди ца ма пар ти за на, од 
ко јих су мно ге упра во због ње го вих де нун ци ја ци ја стра да ле, по ги ба с 
пу шком у ру ци, бо ре ћи се с пар ти за ни ма, 17. V. 1942., кад су ови про-
др ли у При је дор. Ко ли ко је био ци је њен у уста шким ре до ви ма, овај 
ста ри си јач мр жње пре ма срп ству и пра во сла вљу, ви ди се и по то ме, 
што га је по глав ник на ро чи то од ли ко вао при ли ком по смрт них све ча-
но сти, ко је су уста ше ука за ле том зли ков цу по сли је ње го ве екс ху ма ци-
је. По глав ник га је од ли ко вао „ве ли ком сре бре ном ко лај ном по глав-
ни ка дра А. Па ве ли ћа... за хра бро и од ва жно др жа ње код на па да ја 
по бу ње ни ка на мје сто При је дор у про ље ће 1942. ка да је с пу шком у 
ру ци по ги нуо хра бар бра ни лац Не за ви сне др жа ве Хр ват ске. Па опет, 
кле ро фа ши стич ки ли сто ви су за ку ка ли над „му че нич ком смр ти хе ро ја 
вје ре и на ро да“ – иако нам и овом ма ло по да та ка ја сно по ка зу је јед ног 
упор ног и зло чи нач ког уста шу, ве ле и здај ни ка, ко ји се ни је жа цао да се 
до хва ти пу шке у по чет ку НДХ, и ко ју је но сио све до сво је смр ти као 
’хра бар бра ни лац НДХ’. А опет, ’Хр ват ски на род’ при зна је да је де кан 
Ка у ри но вић ’као бо рац ју нач ки по ги нуо... на кон ју нач ке бор бе, у ко-
јој је тро ји цу усмр тио, а сед мо ри цу ра нио... и у не до стат ку стре љи ва 
с пу шком у ру ци ис тр чао из жуп ног уре да, да на ста ви бор бу пр са о 
пр са, у ко јој је под ле гао...’ А на са хра ни ’вој ско во ђа’ Ква тер ник по слао 
је ви је нац са нат пи сом: ’Сво ме узор све ће ни ку!’ – као да је ре ци мо Ка-
у ри но вић био не ки офи цир, или Ква тер ник би скуп. 



130 Душан Алексић

Глав ни жи вот ни циљ овог ста рог све ће ни ка био је фран ко влук, за 
Аустри је, а кле ро фа ши зам за Ју го сла ви је. То ни је мо гао да са кри је ни 
не кро лог Ка то лич ког ли ста, кад се за ње га ка же да је био ’у хр ват ском 
на ци о нал ном ра ду је дан од нај глав ни јих чим бе ни ка, а осо би те је за-
слу ге сте као за град њу Хр ват ског До ма у При је до ру. За ври је ме нај-
кру ће дик та ту ре био је пред сјед ник свих хр ват ских дру шта ва...’

Градина је била највеће стратиште Јасеновачког логора, на десној обали 
Саве, на простору од 29 хектара. Снимак начињен у лето 1942. године.
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Де кан Ка у ри но вић, као уста ша је да ле ко зра чио. Де кан Ка у ри но-
вић је и као уста ша по ги нуо – и та ко је дао је дан при лог ви ше Еуге на 
Бе лу ха на ’Во ју ју ћој Хр ват ској’, али не за иде а ле еван ђе ља, већ на ка-
зних кле ро фа ши стич ких, уста шких на че ла, ко ја су про гу та ла хи ља де 
не ви них жи во та. 

„Кад су уста ше про ве ле свој про грам, он да су при сту пи ли те ро ру 
ко ји ће кул тур на хи сто ри ја сла вен ска на по се жи го са ти као не кр шћан-
ско, не чо вјеч но и не кул тур но дје ло, ка кво по ви јест ни је за би ље жи ла 
на сво јим стра ни ца ма ни код на је зде Ван да ла и дру гих бар бар ских 
на ро да. Ова не кул тур на дје ла гро зно по ја ча ва и та окол ност, што су 
при из вр ша ва њу њи хо вом у знат ном бро ју уче ство ва ли и мно ги ри-
мо ка то лич ки све ће ни ци, а мо рал ну по др шку су им да ва ли чак и не ки 
би ску пи и ви ши хо џе.“
У свом дје лу Па ве ли ћев те ста мент, Де јан Лу чић на стр. 125, 

147. и 150, пи ше: 
„Цр на ин тер на ци о на ла (Ва ти кан), ис ко ри сти ла је же љу де ла Хр ва-

та да оства ре са мо стал ну др жа ву, усло вља ва ју ћи сво ју по др шку пре-
тва ра њем те зе мље у до ми ни он ка то ли чан ства. Да би се та по ли ти ка 
ре а ли зо ва ла де це ни ја ма је пре ко мре же све ште ни ка вас пи та ван на-
род у прав цу вер ске ис кљу чи во сти. Пре ве де но на на род ни је зик КА-
ТО ЛИЧ КИ СВЕ ШТЕ НИ ЦИ УЧИ ЛИ СУ ХР ВА ТЕ ДА МР ЗЕ СР БЕ 
ЈЕР СУ ПРА ВО СЛАВ ЦИ... Не ко ће – ра ди објек тив но сти ре ћи: ’Би ло 
је из у зе та ка’, и то је тач но, али ти из у зе ци су би ли ми нор ни. До каз за 
то је ма сов ност зло чи на, што зна чи да је он био про из вод ко лек тив ног 
де ла а не екс цес.
Да иза ис тре бље ња Ср ба и пра во сла вља на те ри то ри ји НДХ 

сто ји ка то лич ки фа на ти зам (под сти цан од Ка то лич ке цр кве) го во ре и 
мно ги не мач ки из во ри. Та ко, ре ци мо, СС ге не рал ма јор Ер нест Финк 
у свом пи сму ко је је по чет ком 1944. го ди не по слао Хајн ри ху Хи мле ру, 
за уста шке ко ља че ка же да су ’ка то лич ки на стро је ни’ и да су ’дру га чи-
је на стро је не од ве ли у кон цен тра ци о не ло го ре и за кла ли на бал кан-
ски на чин.’

Те рор над срп ским пра во слав ним на ро дом уста ше не би мо гле 
та ко успе шно да спро ве ду да им у ово ме ни су по ма га ли ри мо ка то лич-
ки све ште ни ци. Они су про тив пра во сла вља де ло ва ли по ин струк-
ци ја ма Ва ти ка на и мно гих од њих, по зло чи ни ма над пра во слав ним 
Ср би ма, над ма ши ли су и уста шке те ро ри сте.

И по ред то га што Кап тол и Ва ти кан да нас ума њу ју, па и пот пу но 
не ги ра ју зло чи нач ко дје ло ва ње јед ног де ла ка то лич ког кле ра у НДХ 
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над срп ским на ро дом, оста ло је мно го ма те ри јал них до ка за ко ји се не 
мо гу уни шти ти. Уме сто хри шћан ску љу бав ови по по ви ко ља чи сво јим 
кр ва вим ка ма ма се ја ли су – мр жњу.

Градина, мјесто, гдје су из логора Јасеновац преко ријеке Саве,  превођени 
логораши и на свиреп начин убијани. Улегнућа која се виде на слици су гробнице, 

гдје су жртве убијане или живе бацане у јаме и затрпаване.

Градина, мјесто, гдје се сваке године у априлу одржава Велики скуп евоцирајући 
сјећања на геноцидност усташке крволочне коалиције у Другом свијетском рату.

Ср би су ства ра њем НДХ про гла ше ни не по жељ ним. За бра ње на је 
упо тре ба ћи ри ли це, уки нут је на зив ’срп ска пра во слав на ве ра,’ а уве ден 
’грч ко-ис точ на’. За бра ње но им је кре та ње но ћу, исе ља ва ни су из град-
ских че твр ти ви со ког стан дар да, да би се у њи хо ве ста но ве и ку ће усе-
ли ла но во на ста ла ве ли ко хр ват ска го спо да. Да би би ли по ни же ни, Ср би 
су мо ра ли око ру ку да но се пла ве тра ке са сло вом ’П’, што је зна чи ло 
пра во сла вац. Хап ше ња су би ла све че шћа, од по је ди нач них ка груп-
ним. Кад су се за тво ри на пу ни ли, Ср би су од во ђе ни у ’са би ра ли шта’.
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У тим ’са би ра ли шти ма’ уста ше су по че ле да вр ше зло чи не. Да би 
’скра ти ли по сао’ ве ли ко хр ват ски шо ви ни сти су от по че ли са ма сов-
ним зло чи ни ма на те ре ну. 

Без број ни су до ка зи да су мно ги све ште ни ци у ри мо ка то лич ким 
уни фор ма ма по ста ја ли уста шки пред вод ни ци. Узе ли су пу шку и нож 
у ру ке и кла ли не ви не љу де, не ви ни срп ски на род – са мо за то што је 
дру га чи је ми слио, за то што се ни је кла њао рим ско ме па пи. 

Рим ски ду хов ни им пе ри ја ли зам у НДХ био је из над овог у до ба 
ин кви зи ци је, ка да су стра да ли по је дин ци. У до ба ове кле ри кал но-шо-
ви ни стич ке тво ре ви не сви Ср би има ли су суд би ну ве шти ца. Мо ра-
ли су да умру у гро зним му ка ма! По др шка све му то ме до ла зи ла је из 
Ват ка на, и са Кап то ла. Из уста, из пе ра, по мо ћу штам пе и де ло ва ња 
над би ску па, би ску па, ши ре на је јед на иде о ло ги ја ко ја је по сво јој мон-
стру о зно сти оста ла без прем ца у исто ри ји људ ске глу по сти.“ 

Страшни геноцид над стотинама хиљада Срба православне вје-
ре у логору Ја се но вац, извршила је католичка црква 1941–1945. го д., 
на челу са њеним са ди стом и невиђеним кољачем Хрватом фратром 
Вје ко сла вом Фи ли повићем званим Мирослав Мајсторовић. Ако каже 
оп штин ски би љежник за подручје Јасеновца Хрват Милан Дуземлић, 
да је пред крај рата гледао у логору бројку од 1,400.000 ликвидираних 
логораша, онда се може ова изјава узети као чврст доказ и слободно 
претпоставити да је у логору Јасеновац убијено, заклано и у пећи спа-
ље но преко милион Срба уз огромну подршку поглавника Анте Па-
велића и његових крволочних усташа Независне државе Хрватске.

Из школ ског про гра ма обра зо ва ња, по зна то је да је Јо зеф Мен ге ле 
на ци стич ки ље кар, ко ји је сте као на ди мак „Ан ђео смр ти,“ вр шио окрут-
не екс пе ри мен те на љу ди ма (in vi vo) – у жи вом ор га ни зму. У га сне ко мо-
ре отје рао је 400.000 љу ди. Кон крет но у Аушви цу вр шио је екс пе ри мен-
те, сум њи ве на уч не ври јед но сти. Из ме ђу оста лог, нај ви ше се ба зи рао на 
из во ђе ње екс пе ри ме на та из обла сти ге не ти ке и раз мно жа ва ња људ ске 
вр сте уоп ште. Мно ги пре жи вје ли ло го ра ши оста ли су трај но не спо соб-
ни за  ре про дук ци ју. Овај опа ки на ци стич ки ље кар умро је 1967. го ди не 
у Бра зи лу, а што је нај жа ло сни је, ни кад се ни је по ка јао за сво је зло чи не.

У ло го ру Ја се но вац вр ше ни су та кви екс пе ри мен ти. Дје цу ко-
ја су би ла под врг ну та ова квој ме то ди му че ња на зи ва ли су за мор чад. 
Маџар Бошко, му шко ди је те од го ди ну да на, из Гор њег Је лов ца, би-
ло је под врг ну то овој стра вич ној Мен ге ле вој ме то ди. Умро је 2011. у 
70-ој години. Ни кад ни је по же лио брак, ни ти да има брач ног дру га. У 



134 Душан Алексић

При је до ру је жи вио Ко мле нић Во ји слав–Во јо на ко ме је при мје њи ва-
на зло чи нач ка ме то да уби ја ња му шко сти, са те шком пси хич ком уту-
че но сти. Ни кад ни је имао брак ни ти по том ство.

Ис тра жи вач исто риј ских до га ђа ја Алек сан дар Са ша Ве љић у 
раз го во ру на те ле ви зи ји „Пал ма плус“, Ја го ди на, 14. 11. 2009. го ди не 
ка зао је сље де ће: „На осно ву ве ро до стој них све до ка, под пу ном са вје-
шћу твр дим, да је у Ја се нов цу уби је но нај ма ње 1,400.000 љу ди, гдје је 
кључ ни све док био Ми лан Ду зе млић, оп штин ски би ље жник у Ја се-
нов цу, Хр ват ко ји је за вр шио у том ло го ру, ни је уби јен, али је при чао 
ка ко су га му чи ли. Он је сво јим очи ма ви део те бро је ве и по све до чио 
по сле ра та, што се то од мах си сте мат ски са кри ло.“

Историчар Јован Пеин у дневном београдском листу Курир од 
24. марта 2012. године, стр. 10, наводи: 

„Броз је у јесен 1941. тражио од Драже Михајловића да не пре-
лази Дрину! Да призна НДХ, да препусти народ усташама.“

Пеин даље наводи:
„да су Хрвати најпримитивнији народ у Европи. Они су људо-

ждери. Ко би још у ХХ веку носио огрлицу од дечјих очију? А тако 
су се сликали чувари логора у Јасеновцу“.

По сто ја ла је иде ја да пар ти зан ске је ди ни це на пад ну ло гор Ја се-
но вац и да осло бо де за то че ни ке. На то ме се ра ди ло вр ло озбиљ но. 

Споменик у Јасеновцу (Хрватска) жртвама које су Хрвати и муслимани 
у коалицији као усташе, извршили над српским народом, уз велику подршку 

и благослов Ватикана и Њемачке.

Ге не рал Па вле Јак шић у свом дје лу: Над успо ме на ма, 1. стр. 523, пи ше: 
„У ме ђу вре ме ну сам са знао пре ко аутен тич них све до ка да су на пад 

на Ја се но вац за пла ни ра ли, сре ди ном 1942, Кра ји шни ци Ма жар-Шо-
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ша, М. Пе кић и бра ћа Ши ље го ви ћи, а сре ди ном 1943. сла вон ски вој-
но по ли тич ки ру ко во ди о ци – Драп шин, Де мо ња, Ма рин ко вић, Ста ни-
ву ко вић... Да је те ак ци је ауто ри та тив но спре чио та да шњи по ли тич ки 
ко ме сар Глав ног шта ба Хр ват ске, Вла ди мир Ба ка рић, док су го то во 
сви пла не ри овог ви ше по ли тич ког не го вој ног по ду хва та, то ком вре-
ме на за вр ши ли жи вот на ми сте ри о зан на чин, или до жи ве ли нео бич не 
по ли тич ке и мо рал не ло мо ве!“
Пр во бо рац Пе те ко зар ске бри га де Јо во Ке ле че вић ка же, да је 

ње му при чао Ра де Бу лат, је дан од ко ман да на та, да је до био за да так да 
ода бе ре 200 нај спо соб ни јих бо ра ца и да бу ду оспо со бље ни на пла ни-
ни Псуњ, за на пад на ло гор Ја се но вац. Обу ка је тра ја ла два мје се ца. 
Кад су би ли об у че ни и рас по ла га ли свим мо гу ћим ин фор ма ци ја ма 
ка ко да на пад ну ло гор, сти гла је оба вјест из Глав ног шта ба Хр ват ске 
да се об у че ни бор ци рас по ре де у сво је је ди ни це. Та ко је спри је чен 
на пад на ло гор Ја се но вац и отво ре но по др жан уста шки ге но цид над 
срп ским на ро дом. 

Душко Маџар каже да је педесетих година прошлог вијека имао 
позив да у Јасеновцу присуствује комеморацији жртвама геноцидног 
логора. Скуп је дуго ишчекивао и појавио се из врха хрватског ру-
ко водства Иван Крајачић, звани Стево и дивљачки повикао: „Откуд 
толика помпа за тако мало закланих српских свиња!“ Крајачић је 
растурио скуп, а за тај усташки наступ није одговарао јер је читав 
живот имао заштиту од Тита и Тито од њега.

ЛО ГОР „СТА РА ГРА ДИ ШКА“

Ло гор је био смје штен у ра ни јем ка зне ном за тво ру, ко ји је 1941. го-
ди не пре тво рен у кон цен тра ци о ни ло гор. У Ста рој Гра ди шкој ло гор 
је при па дао ја се но вач кој твор ни ци смр ти и звао се Са бир ни, од но-
сно Рад ни ло гор V – „Ста ра Гра ди шка“. Овај ло гор се стал но пу нио 
за то че ни ци ма као и Ја се но вац, а ни је ли кви ди ран све док су уста ше 
има ле власт. Био је опа сан ви со ким зи дом са из вид ни ца ма на угло-
ви ма у ко ји ма су уста ше да но ноћ но с ми тра ље зи ма чу ва ле стра жу. 
Уну тар зи ди на стро го су би ли одво је ни про сто ри за му шке и жен ске 
осо бе. Ло гор у Ста рој Гра ди шки на ро чи то је био по знат због уби ја-
ња ма ле дје це и же на. Пре ма ис тра жи ва њи ма Мир ка Пер ше на, то је 
би ло дру го нај по зна ти је му чи ли ште хи ља да љу ди ко је је по сто ја ло за 
чи та во ври је ме НДХ. 



136 Душан Алексић

Изгладнела деца у логору Стара Градишка била су увек одвајана 
од родитеља и на најсвирепији начин мучена.

У логору „Стара Градишка“ усташе су српску дјецу гушиле цијанкалијем.
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Мар ко Руч нов у дје лу „За што Ја се но вац“ на стр. 710 пи ше: 
„То је оно вре ме осам де се тих и де ве де се тих го ди на прет ход ног 

сто ле ћа ко је је обе руч ке да ва ло оби ла те зна ке на до ла зе ћег но вог гло-
бал ног мра ка, и ка да сам сам по ку ша вао да од го во рим на вла сти то 
пи та ње: ’Да ли по е зи ја сми сла има / на кон Ја се нов ца и Освјен ћи ма’ 
(прем да је го то во не у ме сно би ло да се ишта и про му ца сти хом на ту 
те му, по сле оног стра шног сти ха не по зна те за то че ни це ста ро гра ди-
шког уста шког ло го ра, ис пи са ног вла сти том кр вљу на зи ду јед не ће-
ли је-стра ти шта: ’Не кос’ дра ги тра ве по крај Са ве / по ко си ћеш мо је 
очи пла ве’). Због то га се и у овом на став ку мог абе це да ри ју ма зла (и 
до бра) ја се но вач ког си сте ма уста шких ло го ра ге но ци да и ма сов них 
усмр ће ња по ја вљу ју и пра ви дра гу љи пле ме ни то сти, хра бро сти и људ-
ске све тло сти у тој нај цр њој та ми не ви ђе ног људ ског па да и оне љу ђа, 
ко је је са со бом до нео уста шки кле ро на ци стич ки по крет у свој сво-
јој раз ро га че ној мр жњи (ко ја је за кон ски сти му ли са на и стра вич но 
„опред ме ће на“ бу квал но у ме га раз ме ра ма). Ти при ме ри од нај ре ђе 
вр сте тог људ ског до бра би ли су пра ви све ти о ни ци и ре пе ри људ ско-
сти, ко ји су и вла сти тим жи во том уз не ви ђе не му ке, до ка зи ва ли да 
људ ска на да ни је ни ка ко не сол вент на, чак и у та квим усло ви ма без-
на ђа и људ ског по ср ну ћа, ка кви су вла да ли у ско ро че тве ро го ди шњем 
мра ку и су но вра ту и не мер љи вом злу ја се но вач ког си сте ма уста шких 
ло го ра смр ти. 

Ко нач но, на оно чу де сно Ње го ше во пи та ње-ди јаг но зу – „Што је 
чо вјек, а мо ра бит’ чо вјек“ – мо жда је на нај бо љи на чин од го во рио 
је дан од нај по зна ти јих ја се но вач ких ве ли ко му че ни ка Ву ка шин Ман-
дра па из Кле па ца код Ча пљи не, жр тва, али исто вре ме но и су ди ја свом 
крв ни ку, са оном ње го вом по зна том по след њом ово зе маљ ском ре че-
ни цом: „Ра ди ти, ди је те, свој по сао!“

ЛО ГОР „СИ САК“

Ло гор у Си ску био је смје штен у не ко ли ко обје ка та: у фа бри ци ста кла 
у Те сли ћу, у основ ној шко ли у Но вом Си ску, со ла ни Re is, згра да ма 
ју го сло вен ског со ко ла и жен ског са мо ста на Све та Вин ка. Фор ми ран 
је по сли је јун ске ње мач ко-уста шке офан зи ве на Ко за ри 1942. го ди-
не. Та да је до ве ден ве ли ки дио Ко зар ча на, углав ном ста ра ца, же на и 
дје це. Ло гор је фор ми ран 3. ав гу ста 1942. го ди не. По сто јао је ло гор 
за од ра сле, а по себ но за дје цу ко ја су одва ја на од ро ди те ља. Мај ке су 
одва ја не од дје це и упу ћи ва не на при сил ни рад у Ње мач ку за јед но са 
спо соб ним му шкар ци ма. 
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Ло гор за од ра сле у Си ску ко нач но је ли кви ди ран тек ја ну а ра 
1945. го ди не. 

Српска дјеца у злогласном усташком логору у Сиску. 

ЛО ГОР „ЈА СТРЕ БАР СКО“ 

Не за ви сна др жа ва Хр ват ска у свом про гра му за уни ште ње срп ског 
на ро да пред ви дје ла је и отво ри ла ло гор за дје цу. Је дан та кав ло гор 
смје сти ла је на ре ла ци ји За греб–Кар ло вац, у мје сту Ја стре бар ско. У 
ње му је умо ре но на сто ти не срп ске дје це, а вр ло че сто га је по сје ћи вао 
над би скуп Алој зи је Сте пи нац. Ни гдје у сви је ту ни је по сто јао ло гор 
за дје цу, са мо у фа ши стич ко-уста шкој хр ват ској др жа ви по глав ни ка 
Ан те Па ве ли ћа. Ло гор су јед ном на па ли и осво ји ли пар ти за ни са Кор-
ду на и том при ли ком осло бо ди ли пре ко 900 дје це и од ве ли их на сло-
бод ну те ри то ри ју. Уста ше су дје цу уни шта ва ле на раз не на чи не, а вр-
ло че сто из глад њи ва њем, пре тва ра ју ћи их у жи ве ко сту ре и та кви су 
уми ра ли. Све су ра ди ли са мо да уни ште срп ски на род и пра во сла вље.

У ЛЕ ПО ГЛА ВИ су уста ше та ко ђе фор ми ра ле кон цен тра ци о ни 
ло гор. Ко нач на ева ку а ци ја ло го ра по че ла је сре ди ном апри ла 1945. го-
ди не. Ма њи дио за то че ни ка уби јен је у са мом ло го ру, а оста ли су упу-
ће ни у Ја се но вац и та мо умо ре ни.
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ЛО ГОР „СТА РО САЈ МИ ШТЕ“ – ЗЕ МУН 

Удру же ње за уљеп ша ва ње ли је ве оба ле ри је ке Са ве, под име ном „Н. 
Б.“, до ни је ло је 1932. го ди не Од лу ку о из град њи но вог објек та, ко ја је 
тра ја ла пет го ди на, та ко да је са јам са па ви љо ни ма за вр шен 1937. го-
ди не. Ри је ка Са ва је 1941. го ди не би ла др жав на гра ни ца из ме ђу оку-
пи ра не Ср би је и Не за ви сне др жа ве Хр ват ске, ко ја је има ла цен трал ну 

Страшни усташки логор за 3.336 српске дјеце у Јастребарском.

У дјечјем логору Јастребарско, ликвидирано је и умрло 1.011 дјеце.
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власт од стра не Ни је ма ца у Зе му ну. Оку па тор је сај ми ште, с че лич ним 
тор њем ви со ким 74 м, у про ље ће 1942. го ди не на територији државе 
Хрватске пре тво рио у кон цен тра ци о ни ло гор у ко ме је ли кви ди ра но 
на сто ти не хи ља да не ви них Ср ба и дру гих на ро да. Са јам ски па ви љо-
ни по ста ли су мје сто хо ло ка у ста и нај ве ћи ње мач ки кон цен тра ци о ни 
ло гор у Ис точ ној Евро пи у Дру гом свјет ском ра ту. Ло гор је рас фор-
ми ран у дру гој по ло ви ни ок то бра 1944. го ди не, по сли је осло бо ђе ња 
Бе о гра да. Бив ши ло гор ски про стор и објек ти са ви со ким тор њем и 
по диг ну тим спо ме ни ком на ли је вој оба ли ри је ке Са ве сада при па да ју 
оп шти ни Но ви Бе о град. 

Независна држава Хрватска била је удружена злочиначко ка то-
личко-муслиманска банда уз благослов Ватикана, Њемачке и Ита ли је.

Логор „Старо сајмиште“ код Земуна, мјесто холокауста и највећи њемачки и 
усташки концентрациони логор у источној Европи у Другом свијетском рату.

Споменик жртвама холокауста у логору „Старо сајмиште“ код Земуна. 
Са лијеве стране споменика види се у даљини торањ сајмишта, 

који је кориштен као осматрачница над логором, гдје су били постављени 
бројни стражари, врло јаки рефлектори и митраљези.
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УСТА ШКИ ЛО ГОР „СТИ ПИ ЦА ДЕВ ЧИЋ“ У ГОР ЊЕМ ЈЕ ЛОВ ЦУ

Кад су Ни јем ци и уста ше ушли у Ко за ру и у збје го ви ма про на шли срп-
ски на род, отје ра ли су га у нај кр во лоч ни је ло го ре смр ти. Да би на ста-
ви ли да ље ис тре бљи ва ње и уби ја ње Ср ба, у Гор њи Је ло вац до ве ле су 
сво ју ко љач ку бој ну да на ста ви са кла њем и уби ја њем срп ског на ро да 
на овим про сто ри ма. Већ у ју лу 1942. го ди не, у Је ло вац је сти гла уста-
шка ко љач ка бој на и смје сти ла сво ју ко ман ду у ку ћу Сте ве Пе три ћа, 
по след њег је ло вач ког кне за. Међу усташама био је и понеки  Нијемац. 
Ода тле су од мах пре ко це сте, на уз ви ши ци, на ку ћи шту Мар ка Ма ри-
на и у ње го вом шу мар ку, из гра ди ли сво ја утвр ђе ња за ду жи пе ри од 
бо рав ка. Ако је ко ја ку ћа у се лу оста ла не за па ље на или не ки дру ги 
обје кат, од мах су га раз ру ши ли и др ве ну гра ђу, брв на, гре де и оста ло 
од во зи ли у Ма ри не и угра ђи ва ли у сво ја утвр ђе ња, ко ја су би ла под 
зе мљом. На це сти ис пред Сте ви не ку ће, и кућа Тубина, од мах су ста-
ви ли рам пе, па се мо гло про ћи са мо уз уста шко одо бре ње. Кад су сво-
ја утвр ђе ња за вр ши ли и смје сти ли се у ло гор, Сте ви ну ку ћу су од мах 
за па ли ли. По сли је про бо ја пар ти за на из обру ча око Ко за ре, мно го бо-
ра ца је по ги ну ло, а исто та ко и ци ви ла ко ји су се кре та ли за пар ти за-
ни ма. Њи хо ва ти је ла оста ла су на по при шти ма хра бре ју нач ке бор бе, 
по чи та вом Гор њем Је лов цу и Рав ном Га ју. Фа ши сти су сво је мр тве 
по ку пи ли и од ве зли, а пар ти за не и ци ви ле ни је имао ко да са хра ни, 
јер се ни ко ни је усу дио од уста ша из ло го ра да по ку ша по не ки леш да 
за ко па. Од мах би био ухва ћен, му чен и уби јен. Тек на кон го ди ну да на 
па и ви ше, оно ма ло пре жи вје лих Је лов ча на ску пља ло је њи хо ве ко сти 
и за ко па ва ло. По сли је де сет и ви ше го ди на, ва ђе не су њи хо ве ко сти и 
ко нач но са хра њи ва не на ло ка ци ја ма ко је су би ле од ре ђе не за пар ти-
зан ска гро бља.

Из овог ло го ра уста ше су не пре кид но, од ју тра до ве че ри, сва-
ког да на из ла зи ле у се ло. Они ма ло број ни Је лов ча ни ко ји су до би ли 
ле ги ти ма ци је – ис пра ве за бо ра вак и кре та ње, би ли су у ве ли кој опа-
сно сти да бу ду ли кви ди ра ни, што се че сто пу та и до га ђа ло. Зло чи ни 
су вр ше ни нај ви ше на про сто ри ма Је лов ца и Па лан чи шта. У Је лов цу 
су у је сен 1942. го ди не по кла ли мно ге по ро ди це и по је дин це. На це-
сти су до че ки ва ли по врат ни ке из фа ши стич ких ло го ра и ту их од мах 
уби ја ли. По је ди нач но су уби ја ли гдје год су сти гли. Та ко су ухва ти ли 
Уро ша Ву ле ти ћа, оде ра ли му ко жу са гла ве, па га за кла ли. На исти 
на чин су уби ли Уро ша Га ји ћа, Осто ју–Осту Ада мо ви ћа, Зо рић Ђу ју и 
ње ног си на Сто ја на и мно ге дру ге. Но ћу су пра ви ли за сје де на це сти 
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и Пла ни ни ци и ту су уби ја ли. Са став Па ве ли ће ве вој ске био је од нај-
мрач ни јих уста ша, ве ћи ном из Имот ског, Хер це го ви не и Хр ват ског 
За гор ја, а има ли су до ста и му сли ма на. Так ти ка им је би ла да у по-
чет ку по не ку осо бу про пу сте и чим се пру жи при ли ка по ку пе их по 
ку ћа ма или до че ка ју на пу ту и све до тје ра ју до це сте и ту их по ко љу. 
Уста ше су са не ким по ро ди ца ма ус по ста вља ле кон такт, а он да их све 
по ко љу. Би ло је и оних Је лов ча на ко ји су се по по врат ку из ло го ра мо-
ра ли да се при ја ве уста шкој упра ви у При је до ру, а њих су до че ки ва ли 
на је ло вач кој це сти и све на нај сви ре пи ји на чин ли кви ди ра ли. Иако 
је офан зи ва на Ко за ру већ про шла, дра ма на ро да се на ста вља ла. За то 
ври је ме уста ше су по би ле у Је лов цу мно го љу ди, чак и чи та ве по ро-
ди це. У Па лан чи шту су јед не ве че ри из вр ши ли стра ви чан по кољ око 
400 срп ских же на и дје це, а у то ме су им нај ве ћу по моћ, као ко ља чи, 
пру жи ли му сли ма ни из При је до ра, по себ но из Пу хар ске.

Не да ле ко од Ма џа ра, а из над Бу ко ве Ко се, уста ше су уби ле ви ше 
од 40 ци ви ла са под руч ја Бо сан ског Но вог. Сви су би ли по је ди нач но 
ве за ни, а он да ме ђу соб но и груп но. Пу ца ли су им пи што љем у гла ву. 
Та ко су ис пред ку ће То де Сто ја но ви ћа уби ли на исти на чин пре ко де-
сет Бр ки ћа.

У Гор њем Је лов цу по кла ли су по ро ди це Кне же ви ћа, Му дри ни ћа, 
До бри је ви ћа, Ма ле ти ћа и дру ге. Та ко су ко љач ки дје ло ва ли и нео пи-
си ве зло чи не чи ни ли над срп ским на ро дом, ка ко у Гор њем Је лов цу, 
та ко и у окол ним се ли ма пу них де вет мје се ци, док ни су у мар ту 1943. 
го ди не оти шли из Је лов ца да уби ја ју Ср бе на дру гим ло ка ци ја ма и чи-
не стра вич не зло чи не.

Ме ђу уста ша ма био је ве ли ки број му сли ма на из Пу хар ске и сви 
су же сто ко кла ли и уби ја ли. Ме ђу њи ма по себ но се ис ти цао Ха сан 
Ка чар, зва ни Је јо. Му сли ма ни из Пу хар ске ма сов но су би ли у уста-
ша ма. По сли је ра та бор ци су при ча ли да је са мо Дел ки ћа би ло 19 у 
уста ша ма, а тај по да так је јед ном при ли ком по твр дио Му ха рем–Ха ре 
Бла же вић. Је лов ча ни су зна ли за све те уста ше, али су због по ли ти ке 
Јо си па Бро за Ти та пре ћу та ли и ни су тра жи ли да се суд ски го не, а то 
им се ло ше вра ти ло 1992. го ди не.

У то ку 1943. го ди не, кад су уста ше на пу сти ле свој зли ко вач ки 
ло гор у Је лов цу и кад се мо гло жи вје ти ма ло опу ште ни је, не при ја тељ 
је вр ло че сто за ла зио у се ла и уби јао ко га је ухва тио. Углав ном су до-
ла зи ли из При је до ра или Ду би це. Та кве из не над не упа де из во ди ли су 
све до за вр шет ка Дру гог свјет ског ра та.
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ПЕ ТА КО ЗАР СКА БРИ ГА ДА

У дје лу Ко зар ски од ред, на стр. 798. и 807, пи ше: 
„За смо тру пре жи вје лих бо ра ца 19. и 20. ав гу ста 1942. го ди не, за 

Дру ги кра ји шки на род но о сло бо ди лач ки пар ти зан ски од ред, за бор-
бу на ро да Ко за ре, не по сред но је ве за на и по е ма Скен де ра Ку ле но ви ћа 
’Сто јан ка мај ка Кне жо пољ ка’. 

Ин спи ри сан сна жним от по ром бо ра ца и на ро да Ко за ре у бор-
би про тив ње мач ких оку па то ра и ње го вих уста шких сна га, у ко јој је 
и сам уче ство вао, бо рац и књи жев ник Скен дер Ку ле но вић сво јим 
умјет нич ким из ра зом успио је да ис ка же хе рој ску бор бу и стра да ње 
на ро да Ко за ре и да до при не се да се за Ко за ру да ле ко чу је. На Па ле жу 
у Ко за ри, на ле ди ни ци по крај јед ног па ња, ство ре на је по е ма „Сто јан-
ка мај ка Кне жо пољ ка“. Сти хо ве ове по тре сне рат не по е ме, још пот-
пу но не до вр ше не, го во рио је њен аутор пред 900 по стро је них бо ра ца 
Дру гог кра ји шког на род но о сло бо ди лач ког пар ти зан ског од ре да ко ји 
су пре жи вје ли те шке бор бе и стра да ња у офан зи ви на Ко за ри.

Смо тра пре жи вје лих бо ра ца свр ста них у че ти ри ба та љо на опо-
вр гла је не при ја тељ ску про па ган ду о уни ште њу пар ти зан ских сна га 
на Ко за ри.

Ци вил но ста нов ни штво са бо сан ско-ду бич ког, бо сан ско-гра ди-
шког, бо сан ско-нов ског и ди је ла при је дор ског сре за од око 70–80.000 
му шка ра ца, же на и дје це по хва та но је и от пре мље но у ње мач ко-уста-
шко за ро бље ни штво, у ло го ре смр ти. 

Али и у ова ко те шкој си ту а ци ји, си гур но нај те жој рат ној го ди ни 
на Ко за ри, от пор не при ја те љу ни је пре стао, већ је на ста вљен. Пре жи-
вје ли бор ци Ко зар ског Од ре да „Мла ден Сто ја но вић“ бр зо су се свр-
ста ли у сво је је ди ни це и от по че ли са ору жа ним ак ци ја ма. 

Већ 22. сеп тем бра 1942. го ди не, Ко зар ски од ред пре ра стао је у 
бри га ду. За ко ман дан та бри га де по ста вљен је Јо сип Ма жар-Шо ша, 
а за по ли тич ког ко ме са ра кне жо по љац Бо шко Ши ље го вић. Ко за ра 
је до би ла сво ју ПЕ ТУ КРА ЈИ ШКУ (КО ЗАР СКУ) НА РОД НО О СЛО-
БО ДИ ЛАЧ КУ ПАР ТИ ЗАН СКУ БРИ ГА ДУ. У ње ном са ста ву би ла су 
че ти ри ба та љо на са 1.100 бо ра ца, 940 пу ша ка и 45 пу шко ми тра ље за. 
Пе та бри га да и по е ма „Сто јан ка мај ка Кне жо пољ ка“ не раз дво је но су 
ве за не и дио су исто ри је на ро да Ко за ре и ње го ве пр ве вој не и пар ти-
зан ске је ди ни це.“
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У овој бри га ди би ло је мно го ис так ну тих бо ра ца из Гор њег Је-
лов ца. По себ но се као ва тре ни бо рац и ју нак ис ти цао Алек сић Вла де 
Дра го љуб–Бе ба, ка пе тан I кла се. Ју нач ки је по ги нуо са се стром Ђу јом, 
по руч ни ком, на Ба но вом бр ду осло ба ђа ју ћи Бе о град 16.10. 1944. го ди-
не. Имао је са мо 20 го ди на. 

УЛО ГА КО МУ НИ СТА УПУ ЋЕ НИХ НА КО ЗА РУ

Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је упу ти ла је сво је пар тиј ске ак ти-
ви сте на про сто ре Ко за ре, са ци љем да пре у зму уло гу ор га ни за то ра 
устан ка. Вр ло је симп то ма тич но да ни је дан од ак ти ви ста ни је био Ср-
бин. Ср би су већ има ли сво је љу де ко ји ће да во де уста нак и да ру-
ко во де бор ци ма. Ме ђу тим, до шло је до ка дров ског по ја ча ња, али без 
пред ста вља ња чи ји су то ка дро ви и ко их је упу тио. Је дан од та квих 
ка дро ва био је и не свр ше ни сту дент ме ди ци не Осман Ка ра бе го вић из 
Ба ња Лу ке. Ка ко је успио да се укљу чи у ор га ни зо ва ње срп ског устан-
ка, то је и да нас не по зна ни ца, али је успио да се до бро пла си ра на овим 
про сто ри ма. Био је ко ме сар ко зар ског по кре та и нај ва жни ја Партијска 
лич ност на Ко за ри. Ср би ни су уста ли про тив му сли ма на, за то што су 
би ле дру ге вје ре, већ су уста ли да се од њих бра не, па је  би ло до ста те-
шко по вје ро ва ти у искре ност и на кло ност му сли ма на пре ма Ср би ма. 
Јер да му сли ма ни ни су га ји ли та ко ве ли ку мр жњу пре ма Ср би ма са мо 
за то што су дру ге вје ре, би ло би све дру га чи је. Ко а ли ци ја му сли ма на са 
Хр ва ти ма ство ри ла је ге но цид ну иде ју за пот пу но уни ште ње срп ског 
на ро да. Осма на су Ср би по себ но чу ва ли од му сли ма на, јер му је при је-
ти ла ве ли ка опа сност за то што је пре шао на срп ску стра ну. Ме ђу тим, 
ка ко је рат од ми цао и код Осма на су се не ке ства ри и ми сли ми је ња ле и 
по чи њао је да на ги ње пре ма сво ји ма. Кад су се ње мач ке и уста шке сна-
ге по вла чи ле и у па ни ци бје жа ле из Са ра је ва пре ко Ба ња Лу ке пре ма 
За гре бу и да ље, пар ти за ни су их до че ки ва ли и же сто ко на па да ли. Због 
не при ја тељ ског бје жа ња на ре ла ци ји Ба ња Лу ка–При је дор, ко ман дант 
39. ди ви зи је Ми лан Зо рић, ро дом из Др ва ра, енер гич но тра жи да се 
од мах мо би ли зи ра ју му сли ма ни из Ко зар ца, па да они до че ку ју и на-
па да ју ње мач ку и уста шку вој ску, а да се Ср би ма ло од мо ре. Ме ђу тим, 
то ме се још же шће су про ста вио Осман Ка ра бе го вић. С об зи ром на то 
да је Осман био пар тиј ски функ ци о нер, ње го ва ри јеч би ла је ја ча од 
ри је чи ко ман дан та вој ске. Чу вао је сво је, а не ка Ср би ги ну. Овај слу чај 
ис при чао је пр во бо рац, Зо ри ћев брат Обрад. 
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Кад је Осман био Пред сјед ник из вр шног ви је ћа БиХ, при ча ли 
су Ср би ко ји су ра ди ли у овом Ви је ћу, гре шке или про не вје ре ко је би 
на пра вио не ки му сли ман, Осман би вр ло же сто ко бра нио и шти тио. 
Чак јед но ври је ме ни је то ни крио. Ра дио је шта је хтио. И по ред свих 
за слу га, он је за бо ра вио Ср бе и ста вљао их на дру го мје сто, а они су 
му ство ри ли ка ри је ру. То су му да ли Ср би са Ко за ре. 

У Гор њем Је лов цу био је са др Мла де ном, али по сли је ра та ка жу 
да ни кад ни је до шао на Козару, а за што? Шта се у том човјеку послије 
рата промијенило, Србима ни до данас није јасно. 

Јо сип Ма жар Шо ша до шао је из Ба ња Лу ке у Гор њи Је ло вац (до 
лу гар ни це) ље та 1941. го ди не, не ким ма лим ауто мо би лом. Ту је на шао 
не ко ли ко Ма џа ра и са њи ма раз го ва рао и ни је му би ло ја сно што се он 
пре зи ва Ма жар, а они Ма џар. По на род но сти био је Хр ват. Ни је ми-
је њао име, већ се углав ном ко ри стио на дим ком Шо ша, па се ни је мо-
гло ла ко до ку чи ти ком на ро ду при па да. До ћи из Ба ња Лу ке, па пре ко 
При је до ра сти ћи у Је ло вац и истим пу тем се вра ти ти у Ба ња Лу ку, тај 
да је Ср бин био би сто пу та уби јен. Ту при ви ле ги ју имао је са мо Шо-
ша, ка ко и на ко ји на чин, то је ве ли ка тај на не ке по себ не слу жбе. Док 
су уста ни ци др жа ли фронт на Сто ја но ви ћа Мај да ну, бра не ћи се од 
уста ша и му сли ма на, Шо ша ни је био са Ср би ма. До ла зио је у Је ло вац 
код Сте ве Бо ка на и Гој ка Про да на и ак тив но уче ство вао у из бо ру На-
род но о сло бо ди лач ког од бо ра за Гор њи Је ло вац. Био је вр ло енер ги чан 
за по је ди на пи та ња, али је мо рао ува жа ва ти оно што је пред ла гао др 
Мла ден Сто ја но вић. Шоша је био по ста вљен за за мје ни ка ко ман дан та 
Од ре да за Ко за ру.

Бор ци су би ли огор че ни на од лу ку Јо си па Ма жа ра Шо ше, за-
мје ни ка ко ман дан та Од ре да, да рас пу сти вој ску и да се сна ла зи ка ко 
ко хо ће и зна. У том ча су на Ко за ри, Шо ша је био све. Ка ко је на ре ђи-
вао, та ко је мо ра ло да бу де. У Ко за ри се скри вао ју ла и ав гу ста 1942. 
го ди не, без би ло ка кве ак ци је. Ко зар ски бор ци ко ји су оста ли, ру ши-
ли су све, ра ди ли што су мо гли и стал но су на па да ли не при ја те ља.

Кад се по ву кла не при ја тељ ска вој ска, Шо ша је сло бод но хо дао 
и по но во по стао „бог“ на Ко за ри. За др жао је глав ну функ ци ју и на-
ста вио са сво јом стро го ћом и аро ган ци јом. Ако му не ко ни је од го-
ва рао, био је уби јен у „Шо ши ном Јар ку.“ За ко га је био Шо шин ја рак 
и че му је слу жио? Слу жио је да се у ње му уби ја ју Ср би ко ји му ни су 
би ли по во љи. Вр ло ло ше се по на шао пре ма Ко зар ча ни ма по сли је 
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офан зи ве на Ко за ру. На род је у Ко за ри за ро бљен и отје ран у ло го ре. 
Све им је оста ло у Ко за ри, па и сто ка ко ја је лу та ла, а не при ја тељ је 
хва тао и од го нио. Не што на ро да што је оста ло, спа ша ва ло је кра-
ве, ве зи ва ло за ста бла да на хра ни мли је ком дје цу и по ро ди цу. То су 
чи ни ли из ну жде, да по ро ди ца пре жи ви. Шо ша је од ре дио па тро ле 
да хва та ју та кве осо бе и да их на ли цу мје ста уби ја ју. Ухва ти ле су 
не ко ли ко за оста лих бо ра ца и по ве ли их код јед ног од ко ман да на та, 
са ци љем да их по стри је ља ју. Тог ча са на и шао је Ра де Ро мић, оба вје-
штај ни офи цир ба та љо на и пи тао за што те љу де во де. Од го во ри ли 
су да су осу ђе ни на стри је ља ње. Ро мић је знао да су то ра ди ли из 
ну жде, а не да пљач ка ју. Ро мић их је од мах по вео код Шо ше, об ја-
снио му шта је у пи та њу и он их је пу стио. Та кву су лу ду иде ју Жар ко 
Зго ња нин је од био. Ме ђу тим, па тро ле су на ста ви ле свој за да так и 
не по треб но у „Шо ши ном Јар ку“ ли кви ди ра ле мно го љу ди и то пр-
во бор це Ср бе: Мар ка Вуј чи ћа, Ви да ка Ср ди ћа, Јо ву Му њи зу, дво ји-
цу из Па лан чи шта и још мно го дру гих. Ко ман дант Пр вог ба та љо на 
Жар ко Зго ња нин, при мје тио је да то ни је у ре ду, пре шао је пре ко 
то га, јер је оче ки вао да ће у тој си ту а ци ји би ти уса мљен. Жар ко та ко 
не што ни је одо бра вао. Ина че ко ман дан ти ба та љо на су, по пар ти зан-
ском на чи ну ра то ва ња, би ли при лич но са мо стал ни.

Мар ко Руч нов у свом дје лу „За што Ја се но вац“, Се па рат N. 1. на 
стр. 879. пи ше: 

„Спо ме ни мо са мо Ко за ру и ње но зло гла сно стра ти ште – Шо шин 
Ја рак, на зва но по Јо си пу Ма жа ру Шо ши, ко ји је био упра во без ду-
шан пре ма срп ским се ља ци ма на Ко за ри. У то ку зло гла сне не мач ко-
уста шке офан зи ве на Ко за ру у ле то 1942. и стра шне тра ге ди је срп ског 
на ро да на том под руч ју, он се са крио са још дво ји цом бо ра ца у јед ну 
зе му ни цу у Про са ри. Кад су иза шли из зе му ни це тра жио је од ових 
сво јих бо ра ца (Ср ба), кад на и ђу на остат ке не до кла ног срп ског на ро-
да на Ко за ри, да ње га не осло вља ва ју ње го вим (ве о ма по пу лар ним) 
на дим ком, јер се пла шио осве те ко за рач ких се ља ка (све до че ње Пе-
ри це Руч но ва Ја ти ћа, пр во бор ца из Мра зо ва ца код Коз. Ду би це, ко ји 
се са Шо шом скри вао у по ме ну тој зе му ни ци – ко лек ци ја ауто ра). До 
да нас то срп ско гу би ли ште ни је ни так ну то, ни ти жр тве иден ти фи-
ко ва не. Као да је и да ље оста ло у жи во ту оно смр то но сно и са тан ско 
упо зо ре ње за Ср бе са Ко за ре – ’Па зи шта ра диш, ина че идеш за Шо-
шин Ја рак!’“ 
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У то ку ра та у ре до ви ма НОР-а, вла дао је ред и ве ли ка ди сци-
пли на, јер се и за ша ку убра них шљи ва у не ком се о ском воћ ња ку нај-
стро жи је ка жња вао сва ки вој ник и ру ко во ди лац. У бли зи ни Срп ца, у 
се лу Но жич ко, би ла је уба че на јед на ди вер зант ска гру па као кул тур на 
еки па од пет чла но ва и пред ста ви ла се да су умјет ни ци и му зи ча ри и 
по че ли су да ор га ни зу ју при ред бе. 

Сто јан Љ. Зво нар у свом дје лу Но жи чан ски мо но граф ски пу то-
ка зи опи сао је дје ло ва ње уба че не не при ја тељ ске гру пе. Он на во ди да 
је у се лу Но жич ко у мар ту 1944. го ди не до шло до кра ђе во ска у пра-
во слав ној цр кви у Но жич ком. Кра ђу је из вр шио вој ник из кул тур не 
еки пе XI ди ви зи је НОВ-е. Ово је би ла ве ли ка кра ђа за ко ју се мо гла 
из гу би ти чак и гла ва

Кра ђу је из вр шио про во ка тор ко ји је уба чен као „до бро во љац“ 
из не при ја тељ ских ре до ва, спе ци јал но об у че них шпи ју на и ди вер за-
на та у Аустри ји, што је вр ло бр зо и от кри ве но: „На јед ној при ред би у 
се лу Кри шков ци код Лак та ша, 26. мар та 1944. го ди не, ор га ни зо ва на је 
при ред ба, гдје је до шло до пи јан ства не ких бо ра ца, а ра ки ја је ку пље-
на и пла ће на укра де ним во ском. Во сак из цр кве украо је члан кул тур-
не еки пе Асим Хр нић. То је по себ но из не на ди ло бор це Пе те ко зар ске 
бри га де, чи ји је штаб оба вје стио штаб XI ди ви зи је, а они штаб Пе тог 
кор пу са, лич но ње ног ко ман дан та Јо си па Ма жа ра-Шо шу. Он је од лу-
чио да ни ко га не ка зни, већ да се кул тур на еки па рас фор ми ра, а ње ни 
чла но ви по ша љу у је ди ни це. У је ди ни ца ма гдје су би ли рас по ре ђе ни, 
пла ни ра ли су да по кра ду оруж је и пре бјег ну фа ши сти ма у Кла шни це. 
Са Хр ни ћем био је ор так Ен вер Ха рам ба ша. Хр нић је успио да укра де 
про тив тен ков ску пу шку, са до ста му ни ци је и по бјег не, док је Ха рам-
ба ша остао. Био је ухап шен и при знао да су он и Хр нић на мје ра ва ли 
ба ци ти бом бу у штаб. Ха рам ба ша је стри је љан, а Хр нић је 18. 9. 1944. 
го ди не ухва ћен у Ба ња Лу ци и стри је љан. Слич но су про шли и њи хо-
ви са у че сни ци – ди вер зан ти и шпи ју ни.“

Кад су се фор ми ра ле пар ти зан ске је ди ни це, Шо ша је ишао по 
ви со ким функ ци јама од: Од ре да, Бри га де, Ди ви зи је и по ги нуо је на 
Тра ни ку као ко ман дант Кор пу са 1944. го ди не. 

Бор ци су има ли ути сак да је Шо ша имао ве ли ку по др шку ру ко-
во де ћих љу ди, па чак и лич но од са мог Ти та.
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Иви ца Ма ру шић зва ни Рат ко, до шао је на Ко за ру по сли је Шо-
ше и од мах је био укљу чен у ру ко во де ће струк ту ре ме ђу пар ти за ни ма.

При ча ли су пр во бор ци по сли је ра та, да они сма тра ју да су Јо сип 
Ма жар Шо ша и Иви ца Ма ру шић зва ни Рат ко, Хр ва ти, ко је је упу-
ти ла Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је и да су би ли нај ве ћа не сре ћа 
за на род Ко за ре, ба рем за на ред них сто го ди на. По сла ти су да ри је ше 
пи та ње Ко за ре и ње ног срп ског на ро да и да га пот пу но уни ште. Твр-
ди ли су пр во бор ци да је то по сте пе но от кри вао Жар ко Зго ња нин, 
али с об зи ром на то да је био ве ли ки ауто ри тет у пар ти за ни ма, ни су 
му смје ли ни шта, али он та да ни је био у мо гућ но сти да то обје ло да ни.

По ка зи ва њу пр во бо ра ца, те шко ра ње ног Иви цу Ма ру ши ћа но-
си ли су на но си ли ма, па ка да се не ки од њих окли зне, а то по ври је ди 
Иви цу, он им је као њи хов по што ва ни ко ман дант сва ког пу та опсо вао 
мај ку срп ску.

Био је ко ман дант једне кра ји шке бри га де и ни је пру жио ни ка-
кву по моћ Ко за ри. То су при ча ли бор ци ко ји су би ли уче сни ци свих 
бор би на овим про сто ри ма. Уло га Иви це Ма ру ши ћа би ла је вр ло сум-
њи ва. Мо рао је по мо ћи Ко зар ча ни ма кад су се про би ли из ко зар ског 
обру ча и до шли у Под гр меч, гдје је би ла Дру га кра ји шка бри га да. Ко-
ман дант Пр вог ба та љо на Жар ко Зго ња нин ни кад ни је на и шао на по-
др шку и пра ви при јем од стра не Иви це Ма ру ши ћа зва ног Рат ко. Кад 
је то Жар ко осје тио, сам је од лу чи вао.

Бор ци ко ји су про шли сва ра ти шта са сво јим ко ман дан том Жар-
ком Зго ња ни ном, при ча ли су по сли је ра та да је био ве о ма хра бар, 
не у стра шив ко ман дант, вр ло спо со бан, па ме тан и по вјер љив чо вјек. 
Ро ђен је 1917. го ди не у се лу Гор ња Дра го ти ња, Оп шти на При је дор, у 
си ро ма шној се љач кој по ро ди ци. Био је ру дар у руд ни ку Ље шља ни код 
Бо сан ског Но вог. Умро је млад, 1970. го ди не у За гре бу у чи ну ге не рал-
пот пу ков ни ка. Био је је дан од пр вих ор га ни за то ра устан ка на Ко за ри 
са др Мла де ном Сто ја но ви ћем. Жар ко је био са мо је дан и из у зе тан. 
Ње му ни је имао ко да на ре ди. Био је ве ли ки ко ман дант и пра ви чо вјек 
на пра вом мје сту. Шест недеља послије пробоја Жар ко се вра тио на 
Ко за ру, у по но вну бор бу и окр шаје. Та квих љу ди као што је био Жар-
ко, ни је би ло мно го. У про бо ју из Ко за ре, он је био од лу чу ју ћа лич-
ност, по ка зао је нај ви ше у ра то ва њу и учи нио нај ви ше. Ње гов Пр ви 
ба та љон ли кви ди рао је нај ви ше фа ши ста, а из гу био нај ма ње сво јих 
бо ра ца. На про сто ри ма Гор њег Је лов ца, Жар ко је по ка зао ви со ку вој-
нич ку спо соб ност у ра то ва њу и ко ман до ва њу, због че га га је се ло до-
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жи вља ва ло као свог пра вог Је лов ча ни на и свог ко ман дан та. Ни је био 
на род ни хе рој, али је за Је лов ча не и на род Ко за ре био ве ћи од хе ро ја.

Пр во бор ци из Је лов ца по сли је ра та су се пи та ли „За што је Ко-
му ни стич ка пар ти ја по сла ла свог ак ти ви сту Бран ка Ба би ча, Сло вен-
ца, на Ко за ру и ко то ни је имао по вје ре ње у Ср бе? Све упу ћу је да би 
то мо гло да бу де ве за но за Уго вор уста ша и ко му ни ста из Ка зне ног за-
во да у Срем ској Ми тро ви ци из 1937. го ди не. За Ба би че во обез бе ђе ње 
на Ко за ри био је од ре ђен Је лов ча нин, хра бри бо рац Пе ро Ма рин, ко ји 
ни је био члан Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је.

Кад се раз го ва ра ло са пр во бор ци ма, они су се и са ми пи та ли: 
„За што је Ко му ни стич ка пар ти ја на Ко за ру по сла ла Ко сту На ђа да за-
мје ни Ср би на Обре на-Об ра да Сти шо ви ћа. Шта се ње го вим до ла ском 
по сти гло? По сти гло се то да је до шао ка то лик, чо вјек Јо си па Бро за Ти-
та, и да је Ср бин укло њен са по ло жа ја, јер се пер фид но во ди ло ра чу на 
да се ре а ли зу је Уго вор из Ка зне ног за во да у Срем ској Ми тро ви ци из 
1937. го ди не. Бор ци са Ко за ре ка жу да су има ли до во љан број спо соб-
них ко ман да на та да во де уста нак и спа ша ва ју срп ски на род од уста-
шке и ње мач ке на је зде и оку па ци је.

Мом чи ло Јо кић у дје лу Тај ни до си је – Јо сип Броз, на во ди: 
„Јо сип Броз од ла зи у Шпа ни ју, не да се бо ри, већ да се пре ко сво јих 

аге на та об ра чу на са свим ин тер бри га ди сти ма ко ји су на тај ном Бар се-
лон ском кон гре су осум њи чи ли ње га, као стра ног аген та и гла са ли за 
Пет ка Ми ле ти ћа за ге не рал ног се кре та ра КПЈ, док ће Ко ста на пра ви-
ти спи сак љу ди ко ји су гла са ли про тив Бро за и ко ји се из Шпа ни је на 
чу де сан на чин не ће вра ти ти, а дру ги рет ки по је дин ци, ко ји су по сле 
сло ма 1938. го ди не, ус пе ли да се вра те из Шпа ни је, би ће ли кви ди ра ни 
у Ју го сла ви ји, као на кнад не жр тве због исти не ко ју су из ре кли... Та ко 
је Ко ста у НОБ сти гао ме ђу по след њи ма у на шој ре во лу ци ји, али му 
Броз пр вом до дје љу је чин ге не ра ла ар ми је, ге не ра ла са пет зве зди ца, 
за за слу ге из Шпа ни је. Ве ли ки ли кви да то ри и лов ци на гла ве би ли су 
Ко пи нич и Кра ја чић до кра ја жи во та.“

По ста вља се пи та ње: За што су Хр ва ти кад су до ла зи ли ме ђу уста-
ни ке Ср бе, узи ма ли срп ска име на? Ко их је на то упу ћи вао и за што? 
Од го вор у на ро ду био је, да би при кри ли свој хр ват ски траг и да до би ју 
на кло ност и по вје ре ње срп ског на ро да, јер су зна ли да су Ср би све сни 
зла и зло чи на ко је им чи не Хр ва ти. Та кав слу чај био је са Иви цом Ма-
ру ши ћем зва ним Рат ко и Иваном Крајачићем званим Стево и др. 



150

ЋЕ ЛИ ЈА КО МУ НИ СТИЧ КЕ ПАР ТИ ЈЕ У ГОР ЊЕМ ЈЕ ЛОВ ЦУ 

У је сен 1942. го ди не у Је лов цу је Ко му ни стич ка пар ти ја фор ми ра ла 
сво ју пар тиј ску ће ли ју. Ни је по зна то ко ји је ак ти ви ста ор га ни зо вао 
са ста нак за фор ми ра ње ће ли је. Исто та ко ни је по зна то ко ли ко је би-
ло при сут но дру го ва на овом осни вач ком ску пу, ни ти мје сто гдје је 
одр жан осни вач ки скуп. Осим то га, ни је по зна то ко је иза бран за се-
кре та ра ће ли је. Пе ро Га јић ка же да је он био иза бран, док је Ћу рин 
Ми ло рад твр дио за себе да је он био изабран. Да је то би ло ра ни је ин-
те ре сант но, мо гло се до ћи до пра ве исти не, али са да не по сто ји ни је-
дан жи ви уче сник овог осни вач ког ску па ко ји би ре као пра ву исти ну. 
Пар тиј ска ор га ни за ци ја је дје ло ва ла од да на осни ва ња, па све до 1990. 
го ди не, али ни је раз ја сни ла не ке до га ђа је из Другог свјетског ра та. 

Зна се да је Ко са Цви јић при мље на у КПЈ 1943, а да је по ста вље-
на за се кре та ра ће ли је у Гор њем Је лов цу 1944. го ди не.

 

АН ТЕ ПА ВЕ ЛИЋ У ПРИ ЈЕ ДО РУ – 12.7.1942. ГОДИНЕ

Мла ден Оља ча у дје лу Ко за ра на стр. 372. и 373, пи ше: 
„У При је до ру, По глав ни ка до че ку је ма јор ње мач ке вој ске Пу тлитз, 

ко ман дант град ске по са де и је дан од ју на ка у бор би на Ко за ри, и пре-
да је му при ја вак. По глав ник се ср дач но ру ку је с овим ње мач ким ча сни-
ком. У име уста шке мла де жи, По глав ни ка по здра вља ју Ру долф Вел чов-
ски и Ан ки ца Кар дум, се стрич на по кој не ло гор ни це Ан ђел ке Са рић, 
ко ја је на звјер ски на чин уби је на од пар ти за на при го дом њи хо ва за-
у зе ћа При је до ра. По глав ник за тим оби ла зи бол ни цу у ко јој ле же вој-
ни ци ра ње ни у бор ба ма на Ко за ри, те од ли ку је за по ка за ну хра брост 
у бор ба ма ове ра ње ни ке: Мех ме да Али бе го ви ћа, Де ду Пи ва ча, Ша ба на 
Та ли ћа, Ђу ру Ша то ви ћа, Му ха ре ма Ока но ви ћа, Осма на Цр на ли ћа и 
Ђу ру Ма да ра са. На кон то га се По глав ник су сре ће са гру пом пру жних 
рад ни ка, ко ји га по здра вља ју у сво јим рад ним оди је ли ма, др же ћи на 
ра ме ни ма ло па те, ро гу ље, крам по ве и по лу ге за ва ђе ње ка ме на.“ 
Они ко ји су би ли при сут ни на до че ку Ан те Па ве ли ћа у При је-

до ру, при ча ли су да је то био ве ли ки тре ну так и ра дост за му сли ма не 
и Хр ва те. Му сли ма ни су би ли по себ но оду ше вље ни. У са мом цен тру 
При је до ра био је му сли ман до му сли ма на, а из да љи не су се ви дје ли 
цр ве ни фес до фе са. Раз дра га ност и нео пи си во рас по ло же ње, кли ца-
ло се и апла у ди ра ло по глав ни ку Ан ти Па ве ли ћу и Не за ви сној др жа ви 
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Хр ват ској. Сла вље и ра дост ка кво се не пам ти, јер је до шао ве ли ки 
при ја тељ и стра шни не при ја тељ Ср ба и пра во сла вља. Ка ко је са оду-
ше вље њем до че кан, са истим жа ром и љу ба вљу био је ис пра ћен, уз 
по ви ке „До ђи Ан те Па ве ли ћу, че шће“. 

КУРТ ВАЛД ХАЈМ 

Ње мач ки оба вје штај ни офи цир Курт Валд хајм, имао је по себ ну уло гу 
на про сто ру Ко за ре, па се мо же прет по ста ви ти да је бо ра вио и у Гор-
њем Је лов цу.

М. Видојевић у дјелу Четврти рајх, стр. 171-178 пише: 
„Го ди не 1940. по стао је члан На ци стич ке пар ти је НСДАП, и као 

пот по руч ник Вер мах та пре ла зи у слу жбу оба вје штај ног одје ље ња 45. 
пје ша диј ске ди ви зи је, а оба вје штај ни рад оста ће ње го во за ни ма ње до 
кра ја ра та. Ње го ва је ди ни ца уче ство ва ла је у Укра ји ни у про го ну Је-
вре ја, гдје је уби је но 25.000 љу ди, а у ци је лој кам па њи 100.000 Ру са и 
Укра ји на ца, због че га је од ли ко ван Гво зде ним кр стом Дру гог ре да. 

Ка сни је је пре ба чен у Ко ман ду ју го и сто ка, Гру пу ар ми ја „Е“, ко ја 
је би ла над ле жна и за те ри то ри ју Кра ље ви не Ју го сла ви је. Пре ко ове ко-
ман де пре да ва ни су за ро бље ни ци за ло гор „Ста ро Сај ми ште“ код Бе о-
гра да (гдје је био за то чен и је дан број Је лов ча на, а ма ло их је пре жи вје-
ло, н.п.). По себ но се ис та као у опе ра ци ја ма од ма зде про тив ци вил ног 
ста нов ни штва на Ко за ри у то ку ље та 1942. го ди не, кад је уби је но не ко-
ли ко хи ља да ци ви ла, а у уста шке и ње мач ке ло го ре од ве де но око 80.000 
жи те ља овог кра ја, због то га је био по хва љен од ко ман дан та, ге не ра ла 
Шта ла, а по глав ник НДХ Ан те Па ве лић од ли ко вао га је Сре бре ном ко-
лај ном кру не кра ља Зво ни ми ра са хра сто вим гран чи ца ма. Ко ли ко је 
био си лан и осје ћао да је не до дир љив, 1986. го ди не дао је ин тер вју срп-
ском но ви на ру Дан ку Р. Ва со ви ћу, ка ко га кле ве ћу и ла жу, и да се он не 
сје ћа ни Ко за ре ни Су тје ске, ни Па ве ли ће вог од ли ко ва ња. То је уз бур-
ка ло свјет ску јав ност, али су у Ју го сла ви ји уз по моћ Си на на Ха са ни ја, 
Мил ке Пла нинц, Бран ка Ма му ле и Бу ди ми ра Лон ча ра, као и глав ног 
ма ни пу ла то ра Ми тје Крај ге ра, тај слу чај у пот пу но сти за та шка ли.

Курт Валд хајм је до гу рао чак до по ло жа ја ге не рал ног се кре та ра 
Ује ди ње них на ци ја. За ње го ве за слу ге ве ро ват но из Дру гог свјет ског 
ра та, јер дру гих за слу га ни је имао, Јо сип Броз Ти то га је од ли ко вао 
ви со ким ју го сло вен ским од ли ко ва њем. 
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У Од лу ци др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње рат них зло чи на 
ФНРЈ, у до си јеу Ф 25572 од 18. де цем бра 1947. го ди не пи ше да је рат-
ни зло чи нац. По ред то га он се на шао на „А“ ли сти рат них зло чи на ца 
Ко ми си је за рат не зло чи не УН, бр. 79 на ред ном бро ју 724, од апри ла 
мје се ца 1948. го ди не.“ 

Горе: Курт Вадхајм. У средини: Курт Валдхајм и Јосип Броз Тито.  
Доле: Курт Валдхајм (обележен стрелицом), Анте Павелић (лево) 

и генерал-мајор Штал, снимљени 1942. године. 

Овај зло чи нац про кр ста рио је ве ћим ди је лом Евро пе и сва гдје 
је оста вљао стра шне зло чи не, сигурно и на Ко за ри и у Је лов цу, гдје су 
би ле нај те же бор бе и не по ко ре ни на род. Ство рио је огром ну ка ри је ру 
ис кљу чи во на зло чи ни ма и сви су га од ли ко ва ли, па и Јо сип Броз Ти то. 
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ЈЕ ЛО ВАЦ ПО СЛИ ЈЕ ОД ВО ЂЕ ЊА НА РО ДА У ЛО ГО РЕ

У пр вој по ло ви ни ју ла 1942. го ди не, се ло Гор њи Је ло вац до жи вје ло је 
нај ве ћу тра ге ди ју у свом по сто ја њу. На сто ти не Је лов ча на из бје гло је 
из се ла у Ко за ру, гдје су би ли за ро бље ни и отје ра ни у уста шке ло го-
ре. У се лу го то во да ни је би ло жи ве ду ше. По је дин ци су успје ли да се 
са кри ју, да пре жи ве на ле те уста ша и Ни је ма ца и да не бу ду отје ра ни 
у ло го ре смр ти. Уста ше су не пре кид но кр ста ри ле по се лу и хва та ле 
пре жи вје ле ци ви ле. У Је лов цу су по ди гли свој ло гор – утвр ђе ње – на 
ку ћи шту Мар ка Ма ри на и не пре кид но оби ла зи ли се ло. Све што је мо-
гло да им бу де од ко ри сти, но си ли су у ло гор. Из При је до ра су до ла зи-
ле хор де му сли ма на, пљач ка ша, и та ко ђе од но си ле све са со бом. Та кву 
јед ну гру пу пред во дио је Мах мут Ку ле но вић из При је до ра, а би ло је 
и дру гих гру па. Ку ле но ви ћу ни је би ло до вољ но што је пљач као, већ је 
са хра ње ног пар ти за на ис ко пао из зе мље и пу цао у ње го во мр тво ти је-
ло, уз ве ли ки апла уз и по ви ке ње го ве гру пе пљач ка ша. Пљач ка ши су 
хва та ли жи ву сто ку ко ја је лу та ла се лом: го ве да, ко ње, ов це и ко ко шке 
и од но си ли у град. Од но си ли су го то во жи то или су га же ли, па та квог 
од во зи ли. У је сен су бра ли и од во зи ли ку ку руз. Ни су оста вља ли ни 
ка це за ком, бу рад за ра ки ју, плу го ве и раз не дру ге пред ме те ко ји су 
им мо гли би ти од ко ри сти. У њи ви Лу чи ци Пан те Алек си ћа на и шли 
су на вр ша ли цу за стр на жи та Је лов ча ни на Ра де Ђа ко ви ћа, и од мах 
су је за па ли ли. Од во зи ли су и раз не гра ђе вин ске ма те ри ја ле, одје ћу, 
обу ћу, по сте љи ну фа брич ку или од ко но пље, ла на или ву не. Би ла је то 
не ви ђе на пљач ка се ла и срп ске имо ви не. Што им ни је би ло од ко ри-
сти, то су од мах спа љи ва ли. 

Са оду ше вље њем су ишли по се лу, тра жи ли шта мо гу да од не су, 
уз ве ли ку лар му и по ви ке на сав глас. Псо ва ли су мај ку срп ску пар ти-
зан ску и не пре кид но су при је ти ли. По је дин ци, углав ном ста ри је осо бе 
ко је су оста ле у жи во ту, до би ја ли су до ку мен та да мо гу у се лу бо ра ви-
ти. Млад и од ра стао чо вјек ни је имао шан су, јер би био од мах уби јен. 
По се лу су на све стра не би ли ле ше ви пар ти за на и ци ви ла. Ду го вре-
ме на ни ко се ни је усу дио да их за ко па. Кад су пре жи вје ли по врат ни ци 
из ло го ра до ла зи ли у се ло, за ти ца ли су та кву стра вич ну сли ку и ужас.

У Ко за ри је имао ку ћу Ми лан Ча ђо, из ван ре дан бо рац, а ње гов 
отац Ми кај ло био је со лун ски до бро во љац. Ми лан је ме ђу пр ви ма у 
ље то 1941. го ди не, кад је по па љен Је ло вац, оти шао у шу му са још не-
ко ли ко Је лов ча на.
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Ко ста Са вић је имао ку ћу у Је ло ва чи, од мах уз Ко за ру, па је то 
би ло по год но мје сто за бр зо са кри ва ње у шу му. Код ње га су до ла зи ли 
ути цај ни љу ди, а ка сни је се до зна ло да су би ли чла но ви Ко му ни стич-
ке пар ти је и то: Сло бо дан Ма ри ја но вић, прав ник, Јо цо Ма ри ја но вић, 
прав ник, Ра де ти ћи, Ро ди ћи, Ко мле ни ћи и дру ги. 

Због кон фи гу ра ци је те ре на и не мо гућ но сти вој не тех ни ке да до-
ђе до тог се ла, Ју тро го шта ни је та ко би ло на же сто ком уда ру оку па-
то ра, па је у том се лу пре жи вје ло до ста ста нов ни ка. Ме ђу тим, мно го 
му шка ра ца из овог се ла је из ги ну ло у пар ти за ни ма. У ње му је мно го 
Ср ба на шло скло ни ште и не ки смје штај. На род у овом се лу по ка зао 
се као пра ви брат ски на род, што им се не мо же за бо ра ви ти. У том по-
гле ду нај ви ше за слу га имао је Ка јо Ро дић и ње го ва по ро ди ца, за тим 
Ба ла ба ни, Ме ди ћи, Ђа ко ви ћи, Мај сто ро ви ћи, Ку ни ћи, Лу ки ћи, Ви-
ле, До ше ни и мно ги дру ги.

Се ло Цр на До ли на, од мах је у по чет ку ра та мно го стра да ло од 
му сли ма на из Пу хар ске. Уби ли су мно го му шка ра ца, а они ко ји су 
пре жи вје ли оти шли су у пар ти за не.

И по ред та ко те шког ста ња, мо ра ло се ка ко-та ко пре жи вља ва-
ти. Ни чег ни је би ло. Ако се на ђе ма ло ку ку ру за, не ма гдје да се са ме-
ље. На ба вља ни су жрв ње ви на ко ји ма се мо ра ло руч но мље ти и та ко 
до ла зи ти до бра шна. На ба ви ти кра ву, то је био пра ви про блем. Во ло-
ви су би ли ри јет кост. По не ки коњ мо гао се на ћи ако су га пар ти за ни 
од ба ци ли због ис цр пље но сти или шу ге. На род се сна ла зио та ко што 
је шу гу су зби јао ку па њем ко ња во дом у ко јој је ку ва на ста бљи ка ду-
ва на. Би ла је и по не ка сви ња, а оне се бр зо мно же, ме ђу тим, од јед ном 
се по ја ви ла ко ле ра и оне су ма сов но уги ња ва ле. Кра јем ма ја 1943. го-
ди не, у ври је ме по чет ка зре ња пше ни це, по ја ви ла се на је зда пољ ских 
ми ше ва ко ји су уни шта ва ли ско ро сав усјев. Сље де ће го ди не ни је их 
уоп ште би ло. 

Ни јем ци су стал но из на ла зи ли раз не на чи не да на шко де оку пи-
ра ном на ро ду. Успје ли су ме ђу Ср бе да уба це узроч ни ка ти фу са, вр ло 
те шку за ра зну бо лест. Уба ци ли су ва шке, ко је је на род на зи вао уши, 
вр ло по де сне за пре но ше ње узроч ни ка за ра зе. Бо лест је по себ но те-
шка, иза зи ва вр ло ви со ку тем пе ра ту ру, са цр ве ним оси пом по тје лу. 
Обо ле ли вр ло те шко пре жи вља ва ју баш због ви со ке тем пе ра ту ре. Био 
је и дру ги об лик ове бо ле сти ко ји се у на ро ду на зи вао тр бу шни ти фус, 
бо лест про бав них ор га на и њу го то во да ни ко ни је мо гао да пре жи ви. 
Пред крај рата појавила се и шуга, заразна кожна болест. 
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Не при ја тељ је био у гра до ви ма и вр ло че сто је за ла зио у се ла. Ко-
га ухва те од мах га уби ју, по ку пе што на ђу и вра те се у ба зу. Пар ти за ни 
су пру жа ли от пор ка да се на ђу на те ре ну не при ја те ља. Бри га де Ко зар-
ча на би ле су по ву че не у дру ге кра је ве, та ко да је на овим про сто ри ма 
би ло вр ло ма ло пар ти за на. 

У Гор њем Је лов цу ак тив но је ра дио На род но о сло бо ди лач ки 
од бор, за тим СКОЈ, Ак тив же на и пар тиј ска ће ли ја. Омла ди на је 
има ла гру пе ко је су по ма га ле си ро ма шним и угро же ним по ро ди ца-
ма у око па ва њу ку ку ру за, же тви, сје чи др ва и дру гим по сло ви ма из 
по љо при вре де.

Све по ро ди це ко је су има ле во лов ску за пре гу и ко ла, вр ло че-
сто су пре во зи ле пар ти зан ску рат ну опре му, ка да је то би ло по треб но. 
Зна ли су да иду чак и до Ли си не на Ко за ри. Омла ди на је ор га ни зо ва ла 
бер бу ку ку ру за у ду бич кој рав ни, об ра ла ку ку руз, из ве зла га, а да их 
не при ја тељ ни је при мје тио. У свим тим ак ци ја ма уче ство ва ли су Је-
лов ча ни. Кад год је би ло по треб но, да ва ли су хра ну за бор це на ра ти-
шту. Пре жи вје ли Је лов ча ни чи је су ку ће би ле до те ме ља спа ље не, ни су 
мо гли да се вра те на сво ја ог њи шта све док је тра јао рат. А кад су се 
вра ти ли, пр во су по ди за ли ба ра ке и им про ви зо ва не објек те, па он да 
уз по моћ др жа ве гра ди ли ку ће. У Про да ни ма је би ла отво ре на ра ди-
о на за пра вље ње и оправ ку обу ће-опа на ка у ко јој су ра ди ли Љуп ко 
Про дан и Бран ко Алек сић док ни је оти шао у пар ти за не. Би ло је ор га-
ни зо ва но пле те ње ча ра па и дру ге одје ће за бор це на ра ти шту.

Из ко зар ских бри га да сти за ле су ви је сти кад не ко од Је лов ча на по-
ги не. Са ра ти шта су до ла зи ли бор ци ко ји су оста ја ли без ди је ло ва ти је ла, 
а се ло их је до че ки ва ло са из у зет ним по што ва њем. Кроз се ло су че сто 
про ла зи ле пар ти зан ске је ди ни це, али се ни кад ни је зна ло ку да од ла зе.

Два де сет го ди на по сли је ра та, на гра ни ци два Је лов ца још су 
се чу ли ја у ци Ане Ма ти јаш за си ном Сте вом. Уста ше су га ухва ти ле 
и за кла ле на Го ља ку, на до мак ку ће. Имао је са мо 17 го ди на. Ње го ва 
мај ка Ана је сва ке не де ље из ла зи ла бар јед ном на Сте вин гроб, и ја-
у ци ма и на ри ца њем под сје ћа ла на род да ту ле жи њен је ди нац, ко га 
је у ве ли кој ра до сти до ни је ла на овај сви јет. Уста ше крв ни ци су јој 
уби ли ди је те, ње ну ра дост, ње ну на ду и сре ћу, а оста ви ле са мо тра-
јан бол, ту гу и мај чин ски ја ук. Та квих мај ки на Ко за ри и срп ским 
ог њи шти ма би ло је на хи ља де.

Се ло је жи вје ло и ра ди ло, али се и ве се ли ло, игра ло и пје ва ло, 
без об зи ра на ње го ву тра ге ди ју. Же ља за жи во том би ла је ве ли ка, јер 
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се оче ки ва ло, а то се и до го ди ло, да ће на род ко ји се ди гао на уста нак 
до жи вје ти за слу же ну по бје ду и осло бо ђе ње. Омла ди на је че сто ор-
га ни зо ва ла при ред бе са пје смом Ко за ре, ре ци та ци ја ма и ске че ви ма. 
Осно ва ли су у се лу пје вач ки збор ко ји је во ди ла Је лов чан ка Па ва Ма-
цу ра из Мје ча ни це.

Пред крај ра та, у је сен 1944. го ди не, власт је ор га ни зо ва ла у Ма-
цу ра ма и Ка ча вен да ма на По ља на ма, те чај за опи сме ња ва ње. У ку ћи 
Бо је Цви ји ћа био је ор га ни зо ван те чај ко ји је во дио Дан ко Да мја но-
вић из При је до ра. Осим те ча ја за опи сме ња ва ње, Дан ко је оку пио и 
ор га ни зо вао пр ве уче ни ке ко ји су учи ли по школ ском про гра му. Био 
је то ве ли ки дан за Гор њи Је ло вац, јер је осно ва на шко ла иако рат још 
ни је био за вр шен. 

У то ку ра та, а и по сли је ње го вог за вр шет ка још не ко ли ко го ди-
на, по ја ви ла се нер вна бо лест, у на ро ду зва на „жив ча на“. При је на-
па да чо вјек се осје ћа пот пу но здрав и без ика квих смет њи. Не ко ли ко 
тре ну та ка при је на па да бо ле сти, бо ле сник осје ти не ке нео бја шњи ве 
про мје не и на гло из гу би сви јест. Код не ких се по ја ви ма ло пје не на 
усна ма и не ко ли ко ми ну та од ле жи у том ко ма то зном ста њу. Ме ђу тим, 
у че стим слу ча је ви ма нер вног на па да бо ле сник је вр ло не ми ран. Док 
тра је на пад, бо ле сник уда ра ру ка ма и но га ма, мо ра ју га др жа ти нај ма-
ње дви је осо бе да се не би сав из у да рао, по не кад га др же и ви ше њих и 
опет га те шко мо гу об у зда ти. То тра је око де се так ми ну та, па и ви ше, 
и кад на пад по пу сти бо ле сник се осје ћа умор но, ис цр пље но и по ти-
ште но. Био је то не ки син дром ко ји се по ја вио као по сле ди ца те шког 
ра та. По сли је не ко ли ко го ди на, та вр ста бо ле сти је иш че зла, а по не ки 
слу ча је ви одр жа ва ли су се вр ло агре сив но све до смр ти бо ле сни ка. 

СРП СКЕ ПО РО ДИ ЦЕ ИЗ ЈЕ ЛОВ ЦА ПРЕД ВИ ЂЕ НЕ 
ЗА ИСЕ ЉА ВА ЊЕ ИЛИ ЛИ КВИ ДА ЦИ ЈУ 

Уста шка власт Не за ви сне др жа ве Хр ват ске (НДХ) има ла је од ра ни је 
при пре мљен Про грам и Уго вор са Ко му ни стич ком пар ти јом Ју го сла-
ви је (КПЈ) из Ми тро вач ке ка зни о ни це 1937. го ди не, за уни ште ње Ср-
ба и пра во сла вља. Уго вор у име ко му ни ста пот пи сао је Мо ша Пи ја де, 
а за уста ше је пот пи сао др Ми ле Бу дак.

Ре а ли за ци ја Про гра ма и Уго во ра от по че ла је већ 10. апри ла 
1941. го ди не, на дан фор ми ра ња Не за ви сне др жа ве Хр ват ске. 
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Ло кал на уста шка власт, па та ко и при је дор ска, зна ју ћи да ће Ср би 
ре а го ва ти и пру жи ти от пор, од лу чу је да из се ла укло ни углед не и ути-
цај не по ро ди це ко је би мо гле да бу ду ор га ни за то ри по бу не и устан ка 
про тив оку па тор ске вла сти. Због то га уста шка власт од лу чу је да оба вје-
сти та кве по ро ди це да се од мах исе ле у Ср би ју или, ако не при хва те упо-
зо ре ње, да ће би ти фи зич ки ли кви ди ра ни. Данас се види да су Хрвати 
на геноциду и отимању српских земаља, створили фашистичку гено-
цидну државу Хрватску. Српској јавности добро је позната изјава преко 
медија председника Хрватске геноцидног кривоустог Фрање Туђмана, да 
је Хрватска побједила 1941. и 1991. године, чиме је на најдрскији начин 
потпуно рехабилитовао Анту Павелића и усташку коалицију Хрвата и 
муслимана који су извршили стравичан геноцид над Србима, Јеврејима 
и Ромима. Таква коалиција и данас латентно постоји и не одриче се свог 
наума, све док постоји иједан Србин православац.

По себ но је по треб но на гла си ти да су Хр ва ти пр ви у Евро пи по-
че ли ма со ван, пот пу ни ге но цид и ет нич ко чи шће ње над Ср би ма 1941. 
до 1945. го ди не, за тим 1991. до 1995. го ди не, и до да нас од те иде је ни-
су од у ста ли. 

На њи хо вом спи ску за Гор њи Је ло вац, че сто је при чао пред-
вод ник устан ка Вла де Алек сић, би ле су сле де ће по ро ди це: 

1. Алек си ћи 2. Бо ка ни  3. Ви ле   
4. Кне же ви ћи 5. Лу ки ћи  6. Ма ри ни  
7. Ма џа ри 8. Му дри ни ћи 9. Пе три ћи 
10. Про да ни 11. Цви ји ћи 12. Шор ма зи 

БОКАНИ 
По ро ди ца Бо кан има ла је ве о ма сна жан ути цај ка ко у Гор њем Је лов цу, 
та ко и у ши рој око ли ни. Ни су се са ми ис ти ца ли, већ их је на род због 
људ ских ври јед но сти, по на ша ња, на чи на жи вље ња и кул ту ре ци је нио 
и би рао за сво је пред став ни ке. По при ро ди ни су би ли на ме тљи ви, али 
су уви јек би ли пр ви ода бра ни.

Уви дјев ши шта ће им се до го ди ти, Ср би су од лу чи ли да се бра не, 
јер дру ги из бор ни су има ли. Во де ће по ро ди це у се лу оку пља ле су на-
род и до го ва ра ле се шта им је чи ни ти. Та квих по ро ди ца у се лу би ло је 
ви ше, а ме ђу њи ма су би ли и Бо ка ни. Ку ћа им је би ла на вр ло по вољ-
ном мје сту, ту су се тај но мо гли оку пља ти ор га ни за то ри устан ка, јер 
су би ли у не по сред ној бли зи ни Ко за ре, је ди не при род не за штит ни це 
срп ског на ро да. 
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Кад је др Мла ден Сто ја но вић по бје гао из уста шког за тво ра у 
При је до ру, имао је по вје ре ња да до ђе у ку ћу Сте ве Бо ка на, со лун ског 
до бро вољ ца и ту је са сво јим са рад ни ци ма вр шио при пре ме и до го-
вор за ди за ње устан ка. Ње го ви нај бли жи са рад ни ци би ли су: Бо шко 
Ши ље го вић, Јо сип Ма жар Шо ша, Сте во Бо кан, Ми лош Ши ље го вић, 
Мир ко Пе кић, Дра го ја Ми ља то вић и дру ги. Сте во је пред ло жен за 
пред сјед ни ка На род но о сло бо ди лач ког од бо ра за Је ло вац, а за се кре-
та ра Вла де Алек сић. Шо ша је по мо гао Сте ви да иза бе ре оста ле чла но-
ве Од бо ра. Осим то га, др Мла ден Сто ја но вић је пред ло жио да Сте во 
Бо кан бу де ње гов вој ни по вје ре ник за то под руч је. 

Бокан Стево Бокан Драгиња

У Пр вом свјет ском ра ту, Сте во је био мо би ли зи ран у аустриј ску 
вој ску. Ни је же лио да ра ту је про тив Ср ба, па је ис ко ри стио пр ву при-
ли ку и пре бје гао код Ру са. Сти гао је чак на да ле ки ис ток све до Вла ди-
во сто ка, ода кле је бро дом до шао до Грч ке и при дру жио се срп ској вој-
сци. Био је со лун ски до бро во љац и ис ку сни бо рац на Кај мак ча ла ну, 
гдје је био ра њен. Кад је про би јен овај фронт, он је са срп ском вој ском 
сти гао до Кла ген фур та (Це ло вец) у Аустри ји.

Од обра зо ва ња Сте во је имао основ ну шко лу, а Мар ко Зец ка же 
да је за вр шио и ни жу гим на зи ју. Имао је у се лу зна чај ну уло гу. О ње му 
је би ла спе ва на и пје сма: 

„Сте во Бо кан, срп ског ро да, 
до би ра ну на Кај мак ча ла ну, 
ју нак хај дуч ки за ви ја ра ну тра вом 
– пр ви сти же Бе о гра ду слав ном.“ 
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Био је би ран за на род ног по сла ни ка у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. 
Кад му је ис те као ман дат, био је по ста вљен за би ље жни ка у оп шти ни 
Кнеж по ље, а за тим за на чел ни ка ове оп шти не. Ме ђу тим, и да ље се 
ак тив но ба вио по ли ти ком. Осно вао је зе мљо рад нич ку за дру гу у се-
лу Ме ђу во ђу. У кне жо пољ ској оп шти ни осно вао је и би бли о те ку, гдје 
и да нас по сто ји пе чат ове би бли о те ке. Сте ви но по том ство ни је би-
ло рас по ло же но да се оти сак пе ча та пу бли ку је као до ка зни ма те ри јал 
ње го вог ра да и ње го вих за слу га у Кнеж по љу. 

По до ла ску уста шке вла сти, Сте во Бо кан је пр ви ко ји је 1941. 
го ди не до био пи сме ну оба вјест да се од мах са по ро ди цом исе ли у Ср-
би ју. Са пи сме ном оба вје шћу упо знао је Бо шка Ши ље го ви ћа, ко ји му 
је ре као да не до ла зи у об зир ни ка кво исе ља ва ње, јер ов де се мо ра 
оста ти и во ди ти бор ба за осло ба ђа ње од фа ши ста. Ако се бу де од ла зи-
ло, не ће се има ти с ким ра то ва ти, по го то ву ако од ла зе на род и бор ци. 
Сте во је по слу шао Бо шка, од био је уста шко упо зо ре ње и на ста вио рад 
на ор га ни зо ва њу и ди за њу срп ског на ро да на уста нак.

Не при ја тељ ска оба вје штај на слу жба је би ла упо зна та са ра дом 
Сте ве Бо ка на на ор га ни зо ва њу устан ка, због то га је од мах фор ми ра-
на спе ци јал на уста шка вој на је ди ни ца на чи јем че лу су би ли по зна ти 
зли ков ци Ру ка ви не са Вра нов ца. Је ди ни ца се пре ко По гле ђе ва не при-
мјет но спу сти ла у Мље ча ни цу и низ ри је ку до шла до бо кан ског мли-
на. У мли ну су про на шли Сте ву и на ре ди ли му да иза ђе и при је ђе пре-
ко ри је ке. Кад је био на сред Мље ча ни це, уста ше су му пу ца ле у ле ђа и 
он је пао мр тав у во ду. За тим су оти шли до ку ћа Бо ка но вих и по би ли 
Сте ви ну бра ћу и још не ко ли ко чла но ва по ро ди це Бо кан. По па ли ли су 
њи хо ве ку ће, узе ли коњ ске за пре ге и отје ра ли. 

Код мли на су ухва ти ли и Па ну Вр ба на и од мах га ве за ли и по ве-
ли са со бом. Ме ђу тим, кад су до шли до ку ћа Бо ка на, од ве за ли су га и 
на ре ди ли да упрег не ко ње и при пре ми ко ла. Ко њи су би ли вр ло си ло-
ви ти, та ко да је на стао ко шмар и уста ше су се умје ша ле да би се ко њи 
упре гли у ко ла. Тај тре ну так ме те жа Вр бан је ис ко ри стио и по бје гао у 
пар ти за не. Од пр вог да на био је углед ни пр во бо рац. Про шао је те жак 
рат ни пут пар ти за на са Ко за ре.

Кад је на пад ну та Кра ље ви на Ју го сла ви ја, Сте вин нај ста ри ји син 
Ра де био је мо би ли зи ран у од бра ни зе мље. Ме ђу тим, за ро би ла га је 
ње мач ка вој ска и отје ра ла у за ро бље ни штво у Не мач ку, гдје је про вео 
че ти ри го ди не. Кад се вра тио из за ро бље ни штва у се ло, на ста вио је 
сто па ма сво га оца, ор га ни зо вао је по моћ за си ро ма шне по ро ди це и 
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раз не дру ге ак ци је ко је су се ор га ни-
зо ва ле у Је лов цу. Био је пред сјед ник 
Се љач ке рад не за дру ге у Мље ча ни ци, 
вр ло ци је њен и по пу ла ран у се лу. Ба-
вио се ин тен зив но дру штве ним и по-
ли тич ким ра дом у се лу. Био је од бор-
ник у Скуп шти ни оп шти не Бо сан ска 
Ду би ца. За ви со ке при но се у по љо-
при вре ди на свом има њу, чак је до био 
Пр ву оп штин ску на гра ду у При је до ру 
и ви ше пу та био је на гра ђи ван. По-
себ но су га ци је ни ли по љо при вред ни 
и ве те ри нар ски струч ња ци и њи хо ве 
струч не слу жбе. Бокан Раде

 Бокан Влајко, пуковник ЈНА Бокан Миле

Сте вин син Влај ко је мла ђа ге не ра ци ја. У ра ту је био се кре тар 
СКОЈ-а за Гор њи Је ло вац. Оти шао је у пар ти за не и про шао дуг бор бе-
ни пут са сво јом је ди ни цом. По сли је ра та остао је као ак тив ни вој ни 
ста ри је ши на у Ју го сло вен ској на род ној ар ми ји. Пен зи о ни сан је у чи ну 
пу ков ни ка ЈНА. 

Кад је по чео рат, Сте вин син Ми ле је био за вој ску пре ви ше 
млад. Остао је са мај ком и пре жи вио рат не стра хо те. По сли је ра та се 
шко ло вао и ра дио као еко но ми ста у Бо сан ској Ду би ци и За гре бу. 
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Сте ви на кћи Не вен ка–Не на, рат је про ве ла у збје го ви ма на Ко-
за ри. Би ла је упу ће на у рад и ак тив но сти оца Сте ве и са њим у ку ћи 
до че ки ва ла ор га ни за то ре устан ка и све оста ле љу де ко ји су до ла зи ли 
код ње ног оца. Да нас су ње на свје до че ња о тим до га ђа ји ма вр ло ва жна 
јер су ври је дан ма те ри јал за оне ко ји се ба ве до га ђа ји ма из про шло сти. 

Ра ди на су пру га Ву ка, ро ђе на По по вић из Ко ши ће, уче ство ва-
ла је у свим до га ђа ји ма и Сте ви ним ак тив но сти ма и при пре ма ма за 
уста нак. Би ла је ве о ма ври јед на и ода на по ро ди ци. Мно го је по ма га ла 
су пру гу Ра ди. 

 Бокан Невенка–НенаБокан Вука

Кад је на ста јао овај текст, од Бо ка на ни је би ло ни ког да ис при ча 
до га ђа је из ра та, осим Бран ко ве су пру ге Ба ре–Ба ри це, па је аутор од-
лу чио да ње ну жи вот ну при чу на пи ше ка ко је она ка за ла. 

У се лу Под гра ђе, оп шти на Са мо бор, у под нож ју пла ни не Жум бе-
рак, ро ђе на је Ши ло бод Ба ра–Ба ри ца, 12. 2. 1927. го ди не. Жи вје ла је у 
си ро ма шној се љач кој по ро ди ци са че тве ро дје це. За вр ши ла је основ-
ну шко лу и би ла је до бар ђак. Ро ди те љи ни су би ли у мо гућ но сти да је 
шко лу ју, па је оста ла код ку ће. Јед ног да на 1943. го ди не, у њи хо во се ло 
до шли су пар ти за ни, а са њи ма су би ле и дви је дје вој ке, пар ти зан ке. 
Ба ри ца се из дво ји ла од оста лих и обра ти ла пар ти зан ском ку ри ру са 
мол бом да њу и још дви је дје вој ке из се ла при ме у пар ти за не. Све је од-
мах до го во ре но и од ре ђе но је мје сто за са ста нак. У од ре ђе но ври је ме 
до шао је ку рир и од вео их на пла ни ну Жум бе рак и пре дао их у ко ман ду 
(н.п. писца на Жумберку и околини до Другог свјетског рата живјело 
је око 35.000 Срба, а сада захваљујући Хрватима готово да их и нема). 
Од мах су би ле упу ће не мје сец да на на курс, да се об у че са ба ра та њем 
пу шком, бом бом и са ни тет ским ма те ри ја лом за пру жа ње пр ве по мо-
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ћи бор ци ма. Ба ри ца је би ла у Дру гој че ти Дру гог ба та љо на 13. Про-
ле тер ске бри га де, гдје је ко ман дант био пред рат ни ко му ни ста Кар ло 
Мра зо вић. Ба ри чин ко ман дир че те био је Мај хен Сте во. На Жум бер ку 
су оста ли јед но ду же ври је ме, све до на ре ђе ња да њи хо ва бри га да иде 
у са став Пр вог про ле тер ског кор пу са. Са Жум бер ка су кре ну ли пре ко 
Ба ни је, Кор ду на и Ли ке за Бо сну, до Мр ко њић гра да. Ту је из вр шен 
рас по ред и Ба ри ца је би ла од ре ђе на у бол нич ку че ту. Ода тле је пре мје-
ште на у Риб ник, па у Јај це, гдје је одр жа ван Пе ти кон грес. Рас по ре ђе на 

је да ра ди у бол ни ци кор пу са. Ње на бри-
га да је оти шла ка Бе о град а она је оста ла 
у Јај цу. Не при ја тељ је по кре нуо офан зи ву 
и бол ни ца се ева ку и ше из Јај ца за Др вар. 
Ба ри ца је ра ди ла у бол ни ци Пе тог кор пу-
са. При јед ном не при ја тељ ском на па ду, 
ра ње на је ге ле ром у гла ву. У Др ва ру је од 
2. до 4. ма ја 1944. го ди не одр жан Дру ги 
кон грес Ује ди ње ног са ве за ан ти фа ши-
стич ке омла ди не Ју го сла ви је (УСА ОЈ), 
ко ме је при су ство ва ло 816 де ле га та из ра-
зних кра је ва зе мље, и тад је до шла Јо ван-
ка Бу ди са вље вић, ка сни је Броз, као де ле-
гат на Кон гре су.

Де сант на Др вар био је из не на дан. Ави о ни су бом бар до ва ли, па-
да ли су па до бран ци и од мах све уби ја ли. Ба ри ца је са бол ни чар ком 
Де сом во ди ла те шког ра ње ни ка. Па до бра нац ко ји је пао ис пред њих 
од мах је убио ра ње ни ка и бол ни чар ку Де су, док је она од де то на ци је 
па ла и пот пу но се из гу би ла. Бор ци су је про на шли и смје сти ли у је дан 
шу ма рак, ода кле су гле да ли ка ко Др вар ту ку и ка ко го ри. Ги ну ло се на 
све стра не. На ве чер је из да то на ре ђе ње за по крет са ра ње ни ци ма. Ци је-
лу ноћ су но си ли ра ње ни ке. Са њи ма је био и Вр хов ни штаб и ишли су 
пре ма Гр ме чу. У том кре та њу на и шли су на уско трач ну пру гу. Ра ње ни-
ке су ста ви ли на ва го не ко ји су има ли са мо плат фор му без стра ни ца и 
он да су ва го не по трач ни ца ма гу ра ли ру ка ма. На не ком мје сту су ста ли 
и ра ње ни ке но си ли на ру ка ма у пла ни ну Кле ко ва чу. Бо сан ска Кру па 
би ла им је иза ле ђа, али су чу ли ка ко се во де же сто ке бор бе. Кад су до-
шли у Под гр меч је, ни су има ли ни чег, па су ску пља ли опа ли су ви лист и 
на ње га смје шта ли ра ње ни ке. Ни је би ло ни хра не ни по кри ва ча.

Бокан Бара–Барица
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Док тор Кра ус је пред ло жио да ску пља ју пу же ве, пе ку и да их је-
ду. Бра ли су и је ли цре муш. Хра не ни је би ло ни за ра ње ни ке, ста ње је 
би ло вр ло те шко, а све је још ви ше оте жа ва ла тзв. „жив ча на бо лест“. 
Бор ци су па да ли, не ки уми ра ли. У тој шу ми оста ли су мје сец да на, 
све до на ре ђе ња да кре ну на сло бод ну те ри то ри ју. Спу сти ли су се до 
пру ге и оних ва го на гдје су опет ста ви ли ра ње ни ке и ру ка ма гу ра ли 
ва го не. Из над Сан ског Мо ста до че ка ла их је омла ди на и уз пје сму и 
ве се ље но си ла је ра ње ни ке у Сан ски Мост, гдје је би ла и ко ман да мје-
ста. Ту су смје ште ни ра ње ни ци и све је би ло мно го бо ље. Ка сни је је 
до не та од лу ка да се бол ни ца из ме сти у Ба ња Лу ку у тра пи сте, а по 
осло бо ђе њу Са ра је ва ка ми о ни ма је пре ба че на у Са ра је во у вој ну бол-
ни цу Пр вог кор пу са. Из Са ра је ва се по но во вра ћа ју у Сан ски Мост, 
гдје оста ју ду же ври је ме. Њен бу ду ћи су пруг Бран ко Бо кан, био је ра-
њен и пре ба чен на ли је че ње на Си ци ли ју, а кад се опо ра вио вра тио 
се у је ди ни цу и упу ћен на под руч је Ви со ког, гдје су тје ра ли чет ни ке. 
Ту је Бран ко по но во те шко ра њен и упу ћен у бол ни цу у Са ра је во. Ба-
ри ца је би ла за ду же на да га па зи и пре ви ја. Ме ђу тим, из ме ђу њих су 
се ја ви ле обо стра не сим па ти је и на кра ју до го вор да скло пе брак кад 
Бран ко оздра ви, да се де мо би ли шу, и та ко је и би ло. До шли су у Гор њи 
Је ло вац 1946. го ди не.

Бран ко се за по слио у Ин ва лид ској упра ви у При је до ру, гдје 
је до био и стан, та ко да се и Ба ри ца са дје цом пре се ли ла у При је-
дор. Не што ка сни је, Бран ко је ра дио у оп штин ској упра ви, а за тим 
у „Жи то про ме ту“, ода кле је пен зи о ни сан 1966. го ди не. По сли је ду-
жег ра да до би ли су и од го ва ра ју ћи стан. Јед но ври је ме Ба ри ца је 
ра ди ла у тр го вач ком пред у зе ћу. Бран ко и Ба ри ца има ли су три си на 
и сви су за вр ши ли шко ле ко је су же ље ли. Сред њи син Сло бо дан, 
за вр шио је Фа кул тет по ли тич ких на у ка и био је за по слен у При је-
до ру. По ги нуо је под вр ло сум њи вим окол но сти ма 4. 7. 1993. го ди не 
у Отаџ бин ско-осло бо ди лач ком ра ту 1991–1995.го ди не, на под руч ју 
Гра дач ца. 

Ба ри ца је уви јек би ла омла дин ски и пар тиј ски ру ко во ди лац. 
Умрла је почетком 2012. године у При је до ру, а Бран ко је умро 1984. 
го ди не. У Је лов цу и При је до ру Ба ри ца је уви јек би ла ци је ње на, по-
што ва на и ува жа ва на, јер је то и за слу жи ла.

У племену Бо ка на би ло је у то ку НОБ ви ше из ван ред них бо ра-
ца, а ме ђу њи ма би ли су: 
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Бокан Пане Бокан Влајко, 
 пуковник ЈНА

Бокан Стоја

 Бокан Милинко  Бокан Бранко

Бокан МиркоБокан Милан
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ВИЛЕ 

Пле ме Ви ла на ла зи се на ли је вој стра ни пу та, кад се кре не од глав не 
це сте пре ма Па три ји и на де сној стра ни од Про да но вог и Алек си ћа 
по то ка. За што су би ли на ли сти за исе ља ва ње или ли кви да ци ју, то је 
пи та ње на ко је се мо же да ти од го вор. Има ли су у свом пле ме ну кне за 
Ни ко лу Ви лу, па је то био до во љан раз лог да Ви ле бу ду озна че не као 
не по жељ но пле ме. Ва жи ли су за углед не по ро ди це, из чи јих ре до ва су 
би ла два жан да ра за вре ме Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ни ко ла је био оже-
њен се стром Јо ва на–Јо ван чи ћа Алек си ћа, Ма ром, и има ли су дје цу: 
Пе тра, Ро су, Ми ла на, Зор ку и Ра ду. Кад је диг нут уста нак, Ни ко ла је 
већ био у го ди на ма.

Вила Петар Вила Милан

Вила МараВила Никола
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Ни ко лин син Пе тар, био је оже њен Сто јом Ба но вић из Па лан-
чи шта. Има ли су дво је дје це Пе тру и Ма рин ка. Уби ле су га уста ше у 
Ко за ри 1942. го ди не. 

Колар Зорка, рођ.  Вила Вила Раде

Кресац МилорадКресац Роса, рођ.  Вила

Син Ми лан је био одав но у жан да ри ма, на слу жби у Хр ват-
ској. Кад је по чео рат он се на шао у уста шком за тво ру у Ле по гла ви. 
Пар ти за ни су на па ли за твор и осло бо ди ли за тво ре ни ке, па је Ми лан 
пре ко пар ти зан ске ве зе пре шао у Бо сну и до шао у наш крај. Од мах 
се укљу чио у пар ти зан ске ре до ве и био је бо рац Два де се те кра ји-
шке бри га де све до осло бо ђе ња, кад се де мо би ли сао. За вр шио је кро-
јач ки за нат и тим по слом се ба вио у се лу до кра ја жи во та. По сли је 
ра та Ми лан се оже нио Сто јом-Стој ком Стој нић из Мир ков ца ко ја 
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је ро ди ла Ми ла на-Ми ћу и Ву ка ши на-Ву ка на. Ми ћо је у Од брам бе-
но-отаџ бин ском ра ту био из ван ре дан бо рац. По ги нуо је 12. 7. 1992. 
го ди не код Гра дач ца. 

Ни ко ли на кћи Ро са се уда ла за Кре сац Ми ло ра да у Мир ко вац, 
ко ји је умро пред сам по че так ра та. Ро ди ла је си но ве Бо ру и Сре ту. На 
по чет ку ра та укљу чи ла се као ак ти ви ста и би ла у се лу од бор ник, та ко 
да је оства ри ла ста тус бор ца и има ла бо рач ку пен зи ју.

Ни ко ли на дру га кћи Зор ка уда ла се за Ко лар Љу ба на из Г. Је лов-
ца и ро ди ла Да ру и Са ва на.

Нај мла ђи Ни ко лин син Ра де по ги нуо је у Пла ни ни ци у је сен 
1942. го ди не кад је на и шао на уста шку за сје ду. 

Ви ла Бла го ја је рођен 11. 7. 1909. године. Када је по диг нут уста-
нак 1941. године, био је са Вла дом Алек си ћем на Сто ја но ви ћа Мај да ну, 
гдје је др жан фронт пре ма уста ша ма. Као фа ми ли ја ран чо вјек имао је 
четверо дје це. Пр ва же на Ста на ко ја је била ро дом из Пи ли по ви ћа–
Бран ко ви ћа, ро ди ла је: Па ву, Јо ван ку-Јо ле, Ми љу и Ми ло ша. Кад се са 
дје цом вра ти ла из ја се но вач ког ло го ра, Ста на је су тра дан кре ну ла са 
још не ким ком ши ја ма у При је дор да би до би ла ле ги ти ма ци ју за сло-
бод но кре та ње. Уста ше су их до че ка ле и у је сен 1942. го ди не по би ле на 
це сти код Ко ла ре вог по ди ћа. У не по сред ној бли зи ни су за ко па ни, а на 
том мје сту да нас се на ла зи ве ли ки спо ме ник са три јар бо ла.

Бла го ја је био ан га жо ван у се лу, а и ши ре. Био је по у здана и по-
вјер љи ва осо ба. У пр вим да ни ма устан ка мно го је по ма гао на род но-
о сло бо ди лач ком од бо ру. Док је у то ку ра та у се лу био на ра зним за-
да ци ма, имао је над ре ђе не лоше људе. Њи хо ве за хтје ве је из вр ша вао 
и већ тад је схва тио да су су ви ше лич ни у ста во ви ма. То се Бла го ји 
ни је до па да ло, имао је при мјед бе на њи хо ве ста во ве и од лу ке, али они 
су има ли ве ћи ну. По чео је да схва та да их се због не ких њи хо вих по-
сту па ка мо ра вје што кло ни ти, јер по ли ти ка ка кву су се лу на ме та ли, 
ње му је би ла стра на. Њи хо ва са мо во ља и од лу ке уви јек су до ла зи ле до 
из ра жа ја. У мно го че му се ни је са њи ма сла гао, због то га су му мно го 
ка сни је на ни је ли же сток уда рац. У по чет ку, Бла го ја је вје ро вао да је 
је ди но став Пар ти је ис пра ван и да се мо ра оба ве зно спро во ди ти. Кад 
је схва тио да ту по је дин ци има ју мно го лич ног, био је раз о ча ран, али 
је сво је ми шље ње мо рао ду бо ко да др жи у тај но сти, јер би се на ње га 
об ру ши ли и ство ри ли му ве ли ке не во ље. Оба вља ју ћи раз не функ ци је у 
то ку ра та до био је чин офи ци ра. Заслужио је Партизанску споменицу 
али су сеоске силеџије спријечиле да му се додели.
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Пред крај ра та по ста вљен је за пр вог пред сјед ни ка Оп шти не у 
Па лан чи шту, у чи јем са ста ву су би ла се ла: Ве ли ко и Ма ло Па лан чи-
ште, Гор њи Је ло вац, Бо жи ћи и Цр на До ли на. По сли је ове функ ци је био 
је од бор ник сре ског од бо ра у При је до ру, та ко да је био ак тив но укљу-
чен у струк ту ре вла сти и на за да ци ма Пар ти је. Вр ло че сто је по за да-
ци ма Пар ти је од ла зио на те рен у се ла. Послије рата био је директор 
грађевинско-комуналног предузећа у Приједору. У ме ђу вре ма ну је 
скло пио брак са Сав ком, ко ја је би ла по зна та по сво јим ви со ким људ-
ским ква ли те ти ма и у том бра ку ро ди ла је кће ри Ра дој ку и Ра да ну. 

Вила Благоја
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Жи ве ћи и ра де ћи у При је до ру, Бла го ја је сте као углед и по вје ре-
ње сре ди не у ко јој је дје ло вао и ра дио. То по је дин ци ма ни је од го ва ра-
ло, па су ис ко ри сти ли по зна ти кли ше, ко ји су спро во ди ли под име ном 
Пар ти је. Ако не ко га тре ба ком про ми то ва ти, они га стр па ју у за твор и 
др же га под ис тра гом до три мје се ца, за тим га пу сте без су ђе ња и без 
би ло ка кве суд ске од лу ке због че га је био у за тво ру. Кад иза ђе из за-
тво ра то пар тиј ским ло по ви ма слу жи да по по тре би на гла се да је био у 
за тво ру и та ко му ста ве „ка мен“ о врат, ко ји слу жи за ком про ми та ци ју 
на ду жи рок. То су ура ди ли са Бла го јом, а си гур но је да су у то ду бо ко 
умје ша ле пр сте силеџије. Та кво је би ло ми шље ње ве ћи не Је лов ча на. 
По изласку из затвора још више је био цијењен и поштован.

Због из град ње спо мен-оби љеж ја на Па три ји и до во ђе ња елек-
трич не стру је у Је ло вац, фор ми ран је Од бор у ко ме ни је био Бла го ја 
Ви ла, јер су се пре ко те из град ње оба ви ле не ке рад ње за ко је Бла го ја 
ни је смио да зна. Чи та вог жи во та био је уз Је лов ац и те жио да се се лу 
по мог не. Те шко му је па ло то што је био изо ли ран при из град њи спо-
мен-објек та, који је ве о ма ло ше из гра ђен, иако су при ку пље на огром-
на сред ства, та ко да је по сли је 15 го ди на по чео да се уру ша ва и на кра-
ју је мо рао би ти пот пу но сру шен јер је пред ста вљао опа сност. Ако би 
се не тко при бли жио мо гао је и да стра да. Са да на шње дис тан це, мо же 
се отво ре но ре ћи да је бо ље што ни је био у Од бо ру ко ји је ор га ни зо-
вао из град њу ова ко ло шег објек та. Благоја, иако је имао само основно 
образовање имао је дара да говори пред широким масама. Дикција 
и боја гласа још су му више уљепшавали јавне наступе, који су били 
искрени и са добрим намјерама, обогаћени изразитом ширином 
ма  ште, на чему су могли да му позавиде и високообразовани људи 
његовог времена. Благоја је умро у Приједору 4. 2. 1975. године.

На истом мје сту, 2009. го ди не, на Па три ји је из гра ђен нови спо-
ме ник посвећен свим бор ци ма и ци ви ли ма ко ји су стра да ли у то ку 
Дру гог свјет ског ра та из Гор њег Је лов ца.

Љу бан Ви ла је мо би ли зи ран чим је на пад ну та Кра ље ви на Ју го-
сла ви ја и за ро бљен, при сил но отје ран у за ро бље ни штво у Ње мач ку. 
По сли је ра та ње го ва су пру га Да ра ро ди ла је Ву ка ши на-Ка шу и Јо ва на. 

Ми лош Ви ла био је у жан да ри ма на Су ша ку код Ри је ке, гдје је 
за ро бљен и отје ран у роп ство у Ње мач ку. Кад се вра тио из за ро бље-
ни штва, јед но ври је ме ра дио је као књи го во ђа у за дру зи, а за тим је 
оти шао у Сри јем и ту се оже нио Бо сом Ћу рин из Је лов ца. Вра ти ли су 
се у При је дор и Ми лош је ра дио као це стар на ре ла ци ји При је дор–Ко-
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за рац, све док ни је до био ди о ни цу у Је лов цу гдје се на ста нио у Ви ла ма 
и са гра дио ку ћу. Њихова дје ца су: Не на, Ра дој ка, Ра де, Ми ле, Љу бо, 
Бра не и Де са.

Вила Љубан Вила Милош

Вила Благоја Вила Милан

Отац Јо ван–Јо вић Ви ла и ње го ве три кће ри стра да ли су у уста-
шким ло го ри ма, а Јо ва но ва кћи Де са би ла је уда та за пр во бор ца Јо ва на 
Цу ри ћа Стај ки ног. По том ци ка жу да су Цу ри ћи до се ли ли у Гор њи Је-
ло вац из Хер це го ви не из око ли не Тре би ња. Цу ри ће ву ку ћу на Сту де-
ној 1941. го ди не уста ше и му сли ма ни су до те ме ља спа ли ли. Он је као 
пр во бо рац ко ло ни зи ран у Ин ђи ју, гдје је остао до кра ја жи во та. По-
том ци су не што из мје ни ли у пре зи ме ну, па се са да пре зи ва ју Ћу ри ћи. 

Ак тив ни бор ци и са рад ни ци у НОБ из пле ме на Ви ла би ли су:
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КНЕ ЖЕ ВИ ЋИ 

Порoдица Кне же вић у Гор њем Је лов цу би ла је вр ло број на. Кад је по чео 
Дру ги свјет ски рат, би ло их је 21 че ља де. Сто јан Кне же вић, као гла ва 
по ро ди це ба вио се по љо при вре дом и био је ве о ма по што ван у се лу. 
Јед но ври је ме био је кнез. Још док је био мо мак, оже нио се из углед не 
при је дор ске по ро ди це Ра ди ћа, што го во ри о ње го вом угле ду, јер је као 
се о ски мо мак до вео за же ну дје вој ку из гра да. Сто јан је ка сни је са гра-
дио и ку ћу у При је до ру, што по ка зу је да је био знат но иму ћан до ма-
ћин. Имао је че ти ри си на: Ни ко лу, Срет ка, Ан то ни ју и Алек су.

Вила Радојка Вила Ђуја

Кнежевић АлексаКнежевић АнтонијаКнежевић Сретко
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Срет ко је био со лун ски до бро во љац и по ги нуо је у бор ба ма на 
Кај мак ча ла ну. 

Кад су по че ле при пре ме за уста нак, Кне же ви ћи су би ли ме ђу пр-
ви ма за то да се уста нак по диг не. Од мах су се ор га ни зо ва ли са оста лим 
Је лов ча ни ма и би ли су на Сто ја но ви ћа Мај да ну, гдје је др жан фронт. 
Кад је у Је лов цу фор ми ран На род но о сло бо ди лач ки од бор, Шо ша је 
за чла на од бо ра од мах пред ло жио Ан то ни ју, ко ји је мо рао да се чу ва 
и скла ња од уста ша, јер су га стал но тра жи ли и пра ти ли ку да се кре-
ће да би га ухва ти ли. Не са мо да су пра ти ли ње га, већ и ње го ву бра ћу 
и оца Сто ја на. Сви су мо ра ли да се вр ло стро го чу ва ју и скла ња ју од 
уста ша и му сли ма на из Пу хар ске. Ан то ни ја је већ био је дан од пр вих 
од бор ни ка, а то је био још је дан раз лог ви ше да га уста ше пра те, да га 
на сва ки на чин за ро бе. 

По зна то је да су уста ше пра ти ле све на пред ни је љу де у се лу, па 
ако им ус пи је, хва та ју их и во де у за твор. 

Кад су уста ше и му сли ма ни из Пу хар ске и При је до ра 1941. го-
ди не до шли у Је ло вац и спа ли ли се ло, по па ли ли су и ку ће Кне же ви ћа. 
Као број на по ро ди ца, због то га су има ли ве ли ких про бле ма око смје-
шта ја. Сто ја нов син Ни ко ла је био со лун ски до бро во љац, имао је ку-
ћу ма ло да ље од оца и она је би ла спа ље на. 

Ве ли ка офан зи ва на Ко за ру у ље то 1942. го ди не, иза зва ла је тра-
гич не по сле ди це за срп ски на род, ко ји је мо рао да се скла ња у Ко за ру. 
Сто јан је по бје гао у Ко за ру са же ном и ди је лом по ро ди це. Ухва ће ни 
су на Па лан ском Ви су и отје ра ни у При је дор, у ло гор „Ци гла на“. По-
сли је ду жег бо рав ка у овом ло го ру, вра ти ли су се на спа ље но ог њи ште 
у Је ло вац. Алек су су за ро би ли Ни јем ци у Ко за ри. Ме ђу тим, Ни је мац 
му је дао да но си не ки ко фер, али је Алек са знао ње мач ки јер је ра дио 
у Ње мач кој, па је и од бру сио Ни јем цу. Гер ман ски зли ко вац од мах је 
пу цао у ње га, он се при ди гао, а Ни је мац га је дру гим мет ком убио. 
Ан то ни ја је пре жи вио офан зи ву и скри вао се у Ко за ри. Скло нио се 
пред уста ша ма у не ком ши праж ју са Ко стом Са ви ћем. Кад су на и шле 
уста ше и по ви ка ле: „Уста ни, ви дим те, иза ђи, шта че каш“, Ан то ни ја 
је по ми слио да га ствар но ви де, иза шао је пред уста ше и та ко су га на 
пре ва ру за ро би ли. Ко ста је остао при та јен, ни је се по ја вио и та ко је 
пре жи вио. Ан то ни ју су отје ра ли на Па три ју и уби ли га код Ма цу ра, 
гдје је уби је но на сто ти не за ро бље них Ср ба. 

Син Ни ко ла, пре жи вје ли со лун ски до бро во љац, за ро бљен је 
јед ног по не дјељ ка са по ро ди цом у Ко за ри. Отје ра ни су низ ри је ку 
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Мље ча ни цу, пре ко Бо сан ске Ду би це у ја се но вач ки ло гор. Већ у Ко-
за ри био је одво јен од по ро ди це. На шли су се у Ја се нов цу. Још у то ку 
тје ра ња у ло гор, уста ше су одва ја ле му шкар це од по ро ди ца, а Сре то 
је био ма ли (рођен 1927) та ко да је остао уз мај ку. Ви дио је оца Ни-
ко лу са мо јед ном у ло го ру кад су уста ше му шкар це од не куд тје ра ле 
и ту му се гу би сва ки траг. 

Кнежевић МикаКнежевић Никола Кнежевић Сретко–Срето

Ни ко ли на по ро ди ца оста ла је у ло го ру Ја се но вац не ко ли ко не-
дје ља, а он да су из ло го ра из ве де ни, и син Сре то отје ран је у Ча глић 
код Ли пи ка, а мај ка Ми ка и се стре у се ло Бо ба ре под пла ни ном Псуњ. 
Ка сни је је Ми ка до ве ла Сре ту код се бе у Бо ба ре. Ту су би ли рас по ре-
ђе ни по ку ћа ма и за га зде ра ди ли по љо при вред не по сло ве. Би ло је не-
ко ор га ни зо ва ње и оку пља ње да иду за Бо сну и да се вра ћа ју ку ћи, али 
ни су има ли до бру ве зу, па су оста ли у се лу Ба јир код Нов ске. Ка сни је 
је до шла не ка ба ба, ор га ни зо ва ла пре воз и во зом су до шли на ста ни цу 
до Ко стај ни це. Ту се ни су за др жа ва ли, већ су бо си кре ну ли по сни је гу 
и до шли у Гор њи Је ло вац код Цви ји ћа. Ме ђу тим, код њих је би ло већ 
пу но по врат ни ка из ло го ра, па су они ода тле оти шли опет по ки ши и 
сни је гу у се ло Ју тро го шту. Ту су се смје сти ли у не ку ку ћу, без хра не и 
би ло ка квих по кри ва ча и смје шта ја. По се лу су тра жи ли хра не, а ње 
го то во да и ни је би ло. Та ко су жи вје ли у тој ку ћи све до осло бо ђе ња, 
уз ве ли ку му ку и те шко пре жи вља ва ње. 

Уста ше ко је су би ле ста ци о ни ра не у свом ло го ру „Сти пи ца Дев-
чић“ у Гор њем Је лов цу, у ра но ју тро 20. ок то бра 1942. го ди не кре ну ле 
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су у ве ли ки по кољ срп ског на ро да. До шли су код Кне жа ви ћа, гдје су 
ови жи вје ли у не кој шу пи, јер је све дру го би ло спа ље но. Са по ро ди-
цом је био дјед Сто јан и оста ли ње го ви уку ћа ни, ко ји су пре жи вје ли 
Ве ли ку офан зи ву и ло гор у При је до ру. Из ве ли су од ра сли је 50 ме та ра 
да ље од ку ћи шта и ту су их на нај сви ре пи ји на чин по би ли. За тим су 
од ве ли дје цу и њих су уби ја ли на исти на чин као и од ра сле. Уби ја ли су 
их ко љем и дру гим пред ме ти ма, та ко да се не чу је, јер би пуц ње мо гао 
да чу је оста ли на род у се лу и да по бјег не. 

Ме ђу тим, ту се зби ва ла стра шна дра ма. Дје вој ка Ана Кне же-
вић, Ан то ни ји на кћи, би ла је ве о ма ли је па и из у зет но згод на. Је лов-
ча ни су при ча ли да су је уста ше стра шно му чи ле и си ло ва ле, а за-
тим је уби ле. Док је још да ва ла зна ке жи во та др ве ном шип ком су јој 
про бо ле обје дој ке. Не ки љу ди из се ла за те кли су стра ви чан зло чин. 
У дру гој гру пи тје ра ли су дје цу и чим су сти гли до већ по би је них 

Кнежевић Милош

љу ди, по че ли су да уби ја ју дје цу. Ми ло ша, 
ко ји је имао са мо шест го ди на, уда ри ли су 
кун да ком, он је пао, пре ко ње га је пао ње-
гов ста ри ји брат и та ко су их ре дом уби ја ли. 
Кад су за вр ши ли са уби ја њем, она ко мр тве 
про ба да ли су ба јо не ти ма и ма лог Ми ло ша 
убо ли у гла ву. Он је од пр вог удар ца био у 
бе свје сном ста њу. Ле жао је ис под мр твог 
бра та чи тав дан и тек ка сно на ве чер до шао 
сви је сти, из ву као се и по ла ко по ред жи ви-
це пре шао це сту и кре нуо пре ма По ља на ма, 
гдје су га до че ка ли пар ти за ни и од ве ли на 
си гур но мје сто. 

Тог тра гич ног ок то бар ског да на 1942. го ди не, уста ше су на нај-
сви ре пи ји на чин уби ле 11 чла но ва по ро ди це Кне же вић. Кад је по чео 
рат, у по ро ди ци је би ло 21 че ља де, а кад је рат за вр шен, пре жи вје ло је 
са мо пе те ро, два му шкар ца и три жен ске. Ку ће и оста ла имо ви на до 
те ме ља су им би ли спа ље ни. Пре жи вје ли ни су има ли ни гдје ни че га. 
На спа ље ном ог њи шту мо ра ло се ства ра ти све из по чет ка.

Кнежевић Сретко умро је 13. маја 2013. у 86-ој години.
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ЛУКИЋИ

Пре ма ка зи ва њу са да шњих чла но ва по ро ди це Лу кић, у око ли ни Са-
ра је ва би ло је Ср ба Лу ки ћа ко ји су се од се ли ли у Ли ку, а ка сни је су се 
до се ли ли у Ју тро го шту. Ту су се раз дво ји ли и јед ни су оста ли, а дру ги 
су се пре се ли ли у Ду бич ку ра ван. По том ци ни су баш си гур ни у ком 
се лу су би ли, да ли у Драк се ни ћу, Де ми ров цу или Ме ђе ђој. Ода тле су 
се опет ра се ља ва ли. Јед ни су оста ли у Ду бич кој рав ни, а дру ги се пре-
се ли ли у Гор њи Је ло вац на Па три ју. При је до ла ска Лу ки ћа, на том зе-
мљи шту жи вје ли су Ни ко ле ти ћи, ко ји су на пу сти ли ово мје сто и пре-
се ли ли се у не ки дру ги крај. Не ко ли ко по ро ди ца Лу ки ћа, пре се ли ло се 
по сли је Дру гог свјет ског ра та у При је дор.

Кад је по диг нут уста нак и уста ше на па да ле на се ло, Лу ки ћи су 
мо ра ли бје жа ти и скла ња ти се у Ко за ру. Сје ћа ју се кад су фор ми ра не 
пр ве дви је пар ти зан ске че те, на Мед ња ку и Ви тлов ској. Дра го љуб 
Лу кић и Рај ко Ћу ри нод мах су са мље ли ку ку ру зног бра шна и по ни-
је ли Пр вој че ти на Мед ња ку. Тад је у Бо ка не сти гла јед на де се ти на 
бо ра ца упу ће на са Ка ра на у Ко за ру. Но си ли су пу шке и је дан пу шко-
ми тра љез.

Лу ки ћи су де фи ни тив но на пу сти ли сво ја ог њи шта у ју ну 1942. 
го ди не и по бје гли у збјег на Тре шње ву Ко су у Ко за ри. Док су би ли 
у збје гу, од и гра ва ла се же сто ка бор ба из ме ђу Ни је ма ца и пар ти за на 
око Лу ки ћа. Пар ти за ни су на па да ли од Ју го ви ћа гро бља, а Ни јем ци 
су би ли на Ви но гра ди на ма. Је дан дио бо ра ца успио је да се про ву че 
до Шор ма за пре ма Хај де ров ци ма, и уз ја рак за ђу Ни јем ци ма иза ле-
ђа и го то во све их по у би ја ју. При ча ло се да је та да на Ви но гра ди на-
ма уби је но пре ко три сто ти не Ни је ма ца. У тој бор би не у стра ши ви 
бо рац био је Мла ден Гран дић. По ги нуо је са мо је дан бо рац и то Пе-
тар Пе кић са Кру шков ца. Са хра ни ли су га пар ти за ни или по за ди-
на. По сли је ра та ње го во ти је ло пре не то је на Кру шко вац. Ни јем ци 
су ка сни је сво је по ги ну ле за ко па ли на јед ној Лу ки ћа њи ви. Аутор Ф. 
Ра ду ло вић, већ је ра ни је у овом дје лу ци ти ран, на пи сао је да је у ову 
за јед нич ку ње мач ку гроб ни цу, за ко пан ин же њер Ханс, ван брач ни 
син Јо си па Бро за Ти та.

Ку ћу Пе ре Лу ки ћа ко ри сти ло је не ко ли ко Ни је ма ца за сво ју ку-
хи њу и сви су по ги ну ли у тој бор би. При је офан зи ве не при ја тељ је 
ис ко пао ро во ве од Ви но гра ди на, па до Алек си ћа Га ја, а ис пред ро во ва 
би ла је бо дљи ка ва жи ца као за шти та.
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На по ди за њу устан ка код Лу ки ћа би ли су: Ра де, Стан ко, Ми лан, 
Сре то, Си ме ун и Ду шан. Ра де и Ми лан има ли су до бре ко ње и ко ла 
и кад је При је дор осло бо ђен, они су у Бо жи ћи ма по то ва ри ли опре му 
Опе ра тив ног шта ба и од ве зли за Гр меч. У ме ђу вре ма ну, по кре ну та је 
ве ли ка офан зи ва на Ко за ру и они се ни су мо гли вра ти ти. По ро ди це 
су се скла ња ле од фа ши ста, ка ко су зна ле и мо гле из бје гле су за ро бље-
ни штво. Ра де и Ми лан вра ти ли су се са пар ти за ни ма у Ко за ру по сли је 
офан зи ве. 

Кад су пар ти за ни кре ну ли у про бој, са њи ма је кре нуо је дан број 
ци ви ла Је лов ча на, ко ји ни су успје ли да се про би ју кроз обруч, па су се 
мо ра ли вра ти ти у Ко за ру, ду бо ко у шу му Кла дик и та ко су пре жи вје-
ли да не бу ду за ро бље ни. 

Ко ман дир жан да ра био је Ђор ђо Скен де ри ја, ко ји је по чео да ва-
ти до зво ле за кре та ње, али са мо за дје цу и ста ре осо бе. Ду шан Лу кић 
вра ћао се из При је до ра и жан да ри га ухва те, јер су код ње го ве ку ће 
про на шли дви је пу шке, ко је је ње гов син са крио у свињ цу. Од ве ли су 
га у Кне жи цу, а за тим у Ба ња Лу ку у „Цр ну ку ћу“ (по зна ти за твор), 
гдје му се гу би сва ки траг. Дјед Си мо на шао је не гдје ра кет ни пи штољ 
и за др жао га. Фа ши сти су га због то га стри је ља ли. 

Се ло је уз по моћ пар ти за на из вр ши ло на пад на ло гор „Дев чић“ 
у Гор њем Је лов цу и успје ли су да их ис тје ра ју из ло го ра и да га за па ле, 
али су се они ка сни је вра ти ли. Јед ног да на у мар ту 1943. го ди не, са ми 
су оти шли пре ко Бо сан ске Ду би це за Це ро вља не и ту се укр ца ли у воз 
за не ку дру гу ло ка ци ју. 

Пе ро Лу кић био је у се лу ве о ма ци је њен, па ме тан и ра зу ман 
чо вјек. Знао је у не ким кри зним си ту а ци ја ма да упо зо ри власт ка кву 
од лу ку да до не се. Жи вио је ду го и имао је ве ли ки ауто ри тет у се лу. 
Од бор у се лу ба вио се на бав ком хра не за пар ти за не. Ор га ни зо ва не 
су ак ци је за пре нос жи та. По ма га ло се си ро ма шним по ро ди ца ма и 
по ро ди ца ма чи ји су чла но ви би ли у пар ти за ни ма и на ра ти шту. Би ле 
су и дру ге раз не ак ци је, али све се ра ди ло са во љом и без по го во ра. 
Од лу ке о ак ци ја ма до но си ли су омла дин ско ру ко вод ство и од бор-
ни ци у се лу. 

Дра го љуб Лу кић био је у Гор њем Је лов цу омла дин ски ру ко во-
ди лац, а за тим члан Омла дин ског ко ми те та у Па лан чи шту. Имао је 
број не оба ве зе јер мно го се ра ди ло. Јед ног да на од лу чи да иде у пар-
ти за не. Био је при мљен и од мах је до био за ду же ње да бу де ку рир 
за ви со ке функ ци о не ре. Пр во је до био за ду же ње да но си по шту из 
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Сан ског Мо ста за Кључ, што је и из вр шио. Био је ку рир код Осма на 
Ка ра бе го ви ћа, Ру ди Ко ла ка, Ми ла на Вр хов ца и Жар ка Зго ња ни на, 
јер су они би ли ру ко вод ство за Бо сан ску Кра ји ну. Вр хо вац је био 
пред сјед ник од бо ра. Осман је био пар тиј ски ру ко во ди лац, а Жар ко 
ко ман дант фрон та. Дра го љуб је био ку рир за Ко ми тет и за на ве де-
но ру ко вод ство. У ме ђу вре ме ну, по стиг нут је до го вор да бу де ку рир 
за ОЗН-у (Окру жно одје ље ње за шти те на ро да), гдје му је био шеф 
ма јор Ђу ро Штр бац из Др ва ра. Пр во је био код Сре ске ОЗН-е, гдје 
је био шеф Рат ко Но ва ко вић из Под гр меч ја. Њи хо во стал но мје сто 
бо рав ка и ра да би ло је у Ба ња Лу ци и ту је Дра го љуб остао до де мо-
би ли са ња.

Лукић Драгоја Лукић Станко

Лукић РадеЛукић Перо

Лукић Драгољуб
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Из племена Лу кића ак тив ни уче сни ци у НОБ, би ли су: 

 Лукић ДрагољубЛукић СтанкоЛукић Раде

Лукић МиркоЛукић МиланЛукић Срето

Лукић БоркоЛукић Стево
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МА РИНИ 

По ро ди ца Ма рин би ла је при лич но имућ на и у се лу ци је ње на.
Мар ко Ма рин се на свом зе мљи шном по сје ду ба вио по љо при-

вре дом. Због ло ше струк ту ре, зе мља је би ла те шка за об ра ду. Осим то-
га, зе мља је би ла ни ске плод но сти, па су и при но си би ли ло ши ји. Мар-
ко је био оже њен Ја њом, кћер ком Ви да Зо ри ћа из Је лов ца, ко ја је пред 
Дру ги свјет ски рат умр ла. Ни је се до зна ло шта је за ври је ме офан зи ве 
би ло са Мар ком, али се зна да је не гдје стра дао у Ко за ри. Ње го ва кћи 
Ма ра би ла је уда та у Ко ла ре и они су го то во сви по кла ни, осим Ма ре 
ко ја ни је би ла са њи ма. Мар ко ва по ро ди ца је би ла број на, па је има ла 
до ста рад не сна ге. Он је имао си но ве: Љуп ка, Срет ка, Бран ка и Пе ру, 
за тим кће ри: Ма ру, Де сан ку и Ми љу. Ста ри ја два си на би ли су оже-
ње ни и има ли су сво ју дје цу. 

Марин Марко Марин Јања

Бран ко је био на слу жби у жан да ри ма. По сле ка пи ту ла ци је Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, за ро бљен је и отје ран у роп ство у Ње мач ку. Кад 
је за вр шен Дру ги свјет ски рат и Ње мач ка ка пи ту ли ра ла, Бран ко је 
остао да жи ви у Ње мач кој, гдје је за сно вао по ро ди цу и ње го ви по том-
ци и да нас жи ве у тој зе мљи. 

Пе ро, нај мла ђи Мар ков син, пред сам рат оже нио се Да ром 
До бри је вић из Је лов ца. Чим је па ла Ју го сла ви ја, при кљу чио се 1941. 
го ди не ор га ни за то ри ма устан ка про тив оку па то ра. Кад је по диг нут 
уста нак био је са Вла дом Алек си ћем на Сто ја но ви ћа Мај да ну. По сли је 
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ра та, мно го го ди на ка сни је, Вла де је при чао све нај љеп ше о Пе ри: да 
је био вр ло по вјер љив и ве о ма хра бар бо рац и ди ван чо вјек. У Је лов цу 
се зна ло да је био на ра ти шту пра ви ју нак. Од ор га ни за то ра устан ка 
до био је за ду же ње да обез бје ђу је пред став ни ка Ко му ни стич ке пар ти-
је, Сло вен ца Бран ка Ба би ча. За Пе ру ни је би ло ни ка кве пре пре ке да 
свој за да так из вр ши ка ко му је ре че но. За крат ко ври је ме по стао је вр-
ло ис ку сан бо рац. Слу жио је као при мјер сви ма ко ји су би ли са њим. 
У то ку ра та био је ра ња ван, али је све пре жи вио. Из ра та је иза шао у 
чи ну ма јо ра. Од број не по ро ди це Ма рин, рат су пре жи вјели Бранко, 
Пе ро и си нов ка Де са. У рату је страдало 27 чланова породице Марин.

 Марин Перо Марин Душан

Кад је уста шка сат ни ја „Сти пи ца Дев чић“ у ју лу 1942. го ди не 
до шла у Је ло вац, за смје штај је иза бра ла ку ћи ште Мар ка Ма ри на. 
Уста ше су из гра ди ле под зем но утвр ђе ње, ло гор, и ту оста ле де вет 
мје се ци. Из ло го ра су из ла зи ли у Је ло вац и окол на се ла, вр ши ли по-
кољ срп ског на ро да и чи ни ли раз не дру ге зло чи не, па ли ли ку ће и 
пљач ка ли се ла. 

По сли је ра та, Пе ро Ма рин и ње го ва же на Да ра, ко ја је та ко ђе 
би ла у пар ти за ни ма, су се де мо би ли са ли. Ње го во ку ћи ште би ло је 
пот пу но уни ште но, та ко да ни је би ло ни ка кве мо гућ но сти за жи вот. 
Број на по ро ди ца ње го ве су пру ге Да ре го то во да је сва у ра ту стра да ла, 
је ди но су пре жи вје ле Да ра и ње на се стра Ви та. Њи хо во ку ћи ште До-
бри је ви ћа, би ло је спа ље но, остао је са мо зи да ни по друм, ко ји су Пе ро 
и Да ра адап ти ра ли и ту су на ку ћи шту До бри је ви ћа жи вје ли са њи ма 
се стра Ви та и си нов ка Де са. 
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Пе ро се ба вио по љо при вре дом и имао је нај бо ље и нај љеп ше 
ко ње у се лу. Стра дао је 1957. го ди не због по сље ди ца па да са ста бла 
шљи ве, по сли је недељу да на умро је у бол ни ци у Си ску. Не ко ли ко го-
ди на касније, умр ла је и ње го ва су пру га Да ра. Има ли су дво је ди је це: 
Сми љу и Мар ка. 

Сми ља је са сво јом по ро ди цом жи вје ла у При је до ру, и не дав но 
је умр ла. 

Мар ко да нас жи ви са по ро ди цом у При је до ру, ве о ма је ве зан за 
свој Је ло вац и сво је ог њи ште.

МА ЏА РИ

На ше стом ки ло ме тру од При је до ра по чи ње атар се ла Гор њи Је ло вац. 
Пр ви за се ок овог се ла су Ма џа ри. На се ље ни су на тро ме ђи Гор њег Је-
лов ца, Ве ли ког Па лан чи шта и Цр не До ли не. На ове про сто ре до се ли-
ли су из Ли ке и тад су се пре зи ва ли Пе тро вић. Суд би на им је би ла да 
жи ве под тур ском вла шћу и да под но се њи хов зу лум и ти ра ни ју. На 
рас кр сни ци пре ма Пје ску љу, на ла зи ла се ку ћа пре тка овог пле ме на. 
Јед ног да на у дво ри ште овог до ма ћи на упа ла је гру па од три де сет Ту-
ра ка. Чим су ушли у дво ри ште при мје ти ли су вр ло ли је пу и згод ну 
дје вој ку. Од мах су је на па ли и сва три де се то ри ца су је си ло ва ли, на кон 
че га је она умр ла. Дје вој ка је има ла бра та Јан ка, ко ји је од не куд до шао 
и ви дио шта су Тур ци ура ди ли и да је се стра мр тва. Ни је се дво у мио, 
од мах је оти шао у шу му ку да ће Тур ци про ћи пре ма Ду би ци, до мје ста 
зва ног „клу пи ца“ и ту је са че као Тур ке. То мје сто се на ла зи на ста зи од 
Ма џа ра (са да Пе тро ви ћа) пре ма Кне же ви ћи ма. Ста за иде кроз шу ма-
рак и гу стиш и од јед ном се про ла зник на ђе из над про ва ли је, па мо ра 
опре зно си ћи да би на ста вио да ље. Јан ко је ис ко ри стио то мје сто да на 
лак на чин до че ку је Тур ке, уби ја их и ба ца у про ва ли ју.

Тај при зор гле дао је му шкар чић од 12 го ди на. При кри ва ју ћи се 
од Јан ка, оти шао је до „клу пи це.“ Ка ко су Тур ци на и ла зи ли, Јан ко је 
сва ког но жем уби јао и ба цао у про ва ли ју. Убио је два де сет де ве то ри-
цу, а кад је по сљед њи на и шао њи хов во ђа и при мје тио Јан ка и по би је-
не Тур ке, ис па лио је ку бу ру у Јан ка и та ко га убио. Чи та ву ову дра му 
гле дао је де чак ко ји се са крио, и до га ђај ис при чао уку ћа ни ма. 

Пе тро ви ћи су се од мах ди гли, спа ко ва ли и хит но се скло ни ли. 
По бје гли су пре ко Рав ног Га ја, Ба ља, пре ко ри је ке Уне, пре шли ри је ке 
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Са ву и Дра ву и на се ли ли се у Ма ђар ској. По сли је 20 го ди на, пре жи-
вје ли су се вра ти ли на сво ја ста ра ог њи шта. По до ла ску ви ше их ни су 
зва ли Пе тро ви ћи, већ они из Ма ђар ске, Ма ђа ри и слич но, па је та-
ко на ста ло њи хо во но во пре зи ме Ма џа ри. Ина че, ју нак Јан ко био је 
стриц Пе ри Ма џа ру.

Под тим пре зи ме ном на ста ви ли су да жи ве и чу ва ју сво ја ог њи-
шта и сво ју зе мљу. С вре ме ном су по ста ја ли све број ни ји. До жи вје-
ли су по че так Дру гог свјет ског ра та 1941. го ди не, и ди за ње устан ка 
про тив оку па то ра, у ко ме су Ма џа ри сви до јед ног, би ли на отва ра њу 
фрон та пре ма уста ша ма и му сли ма ни ма.

Ма џар Пе тар–Пе па, со лун ски до бро во љац, био је брат од стри-
ца Пе ри Ма џа ру. По ги нуо је на Кај мак ча ла ну на те ри то ри ји Грч ке. 

Маџар Перо

Пе ро Ма џар, со лун ски до бро во љац, 
имао је се дам си но ва и сви су уче ство ва ли у 
ди за њу устан ка и то: Сте во, Ни ко ла, Ла зо, 
Сто јан, Ђу ређ, Јо ван и Дми тар. С њи ма су 
би ли и Пе ри ни број ни уну ци. Пе ро је ро ђен 
дав не 1854. го ди не и као со лун ски до бро во-
љац знао је да му је мје сто ме ђу уста ни ци ма. 
Го ди не га ни су огра ни ча ва ле, већ је био пун 
бор бе ног ду ха и ве ли ке сна ге да се бо ри про-
тив оку па тор ских зло тво ра. Ме ђу тим, ста ње 
се ми је ња ло и оку па тор је до би вао по ја ча ња 
и по стао над моћ ни ји. 

Фронт се мо рао по мје ри ти на ре зер вни по ло жај на Пу хо ри не, 
гдје је био рас пу штен, а ста нов ни штво је мо ра ло из бје ћи у Ко за ру. 
Пе ро је у Ко за ри за ро бљен и од ве ден на Па три ју код Ма цу ра, гдје је 
уби је но на сто ти не же на, дје це и ста рих осо ба. Ода тле је успио да по-
бјег не. Био је по но во за ро бљен и отје ран у ло гор Ста ро Сај ми ште код 
Зе му на. Ме ђу тим, и ода тле је успио да по бјег не пре ко ри је ке Са ве у 
Бе о град, гдје је био опет за ро бљен и спро ве ден у Ја јин це. У том ло го ру 
не ки стар је ши на је не што по сум њао и ка ко је ис при чао Дра го ја Му-
њи за, тај бан дит је из ва дио пи штољ и убио га на сред ло го ра, а Пе ро је 
та да имао пу них 90 го ди на. 

Нај ста ри ји Пе рин син био је Сте во, со лун ски до бро во љац, ко-
га су уста ше ухва ти ле у Је ло ва чи, и на мје сту га уби ли. Сте вин син 
Дра го ја био је из у зет но па ме тан и при је уби ства, са крио је оца Сте ву 
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у гр мље и ре као му да се не ода зи ва на уста шке по зи ве. Сте во се ни је 
др жао Дра го ји ног упо зо ре ња, већ чим су по ви ка ли да га ви де, а ни су 
га ви дје ли, он је иза шао и они су га од мах уби ли. Дра го ја је знао гдје 
му је отац уби јен, не при мјет но је до шао и са хра нио оца. Кад је за вр-
шио за ко па ва ње, по ја ви ле су се уста ше са свих стра на са упе ре ним 
пу шка ма и од мах га за ро би ле. Ве за ли су га и по ве ли у При је дор. За ро-
бље ног Дра го ју су ве за ли за коњ ска ко ла и тје ра ли да као и ко њи тр чи 
га ло пом по ма ка да му до Ма џа ра, а ода тле опет га ло пом до При је до ра. 
Ни је смио да пад не на ма ка дам ску це сту, јер би га пот пу но оде ра ла. 
Од лу чио је да тр чи, да се бо ри да не пад не, ина че је го тов. Све је то из-
др жао до При је до ра. Но ге су му кр ва ри ле, јер обу ћа се по де ра ла и спа-
ла. У том ча су на це сти се по ја ви ла гру па вој ни ка, а ме ђу њи ма је био 
Срет ко Ср дић, чет ник. Он је већ био у пар ти за ни ма, па му не што ни је 
од го ва ра ло и пре шао је на дру гу стра ну. Дра го ја му је био вјен ча ни 
кум, али га та ко из му чен ни је пре по знао. Ср дић је пи тао уста ше ку да 
га во де, а они су од го во ри ли да ће би ти за тво рен у Ра де ти ћа ма га зи ну. 
Срет ко Ср дић се по ја вио у за тво ру и пи тао да ли ме ђу за тво ре ни ци-
ма има не ки ме сар, и од мах по ка зао ру ком на Дра го ју и ре као му да 
иза ђе. Кад је Дра го ја про ла зио по ред Срет ка, он му је ре као „Ку ме, не 
пла ши се“. Тад је Дра го ја пре по знао Срет ка чет ни ка, а знао је ка ква је 
про па ган да би ла, да су чет ни ци го то во го ри од уста ша. Срет ко га је 
од вео у Го мје ни цу и ту је остао де се так да на док се опо ра вио, дао му 
је два чо вје ка ко ји су га ни же При је до ра пре ве ли пре ко пру ге и он је 
пре ко Бре зи ча на и Цр не До ли не до шао ку ћи. 

Маџар Никола

Дру ги Пе рин син Ни ко ла, со лун ски 
до бро во љац, био је те шко бо ле стан и ле жао 
је код ку ће. До шао је Ни је мац, при шао му 
и по чео са њим да раз го ва ра, јер је Ни ко ла 
го во рио ње мач ки и фран цу ски. То је Ни јем-
цу би ло сим па тич но и уви дио је да је ри јеч 
о пле ме ни том чо вје ку, па га је по сје ћи вао и 
до но сио му чо ко ла де. Уста ша ко ји је сва ког 
пу та био при су тан раз го во ри ма, због кр во-
лоч но сти и љу бо мо ре ни је мо гао то да под-
не се и 1942. го ди не је убио Ни ко лу у ње го вом 
дво ри шту. По сли је не ко ли ко да на, са хра нио 
га је ње гов си но вац Ду шан-Душко. 
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Тре ћи син Ла зо, со лун ски до бро во љац, сла вио је сла ву Св. Ђур-
ђа 6. 5. 1941. го ди не и ре дов но му је ују тру до ла зио ве ли ки при ја тељ 
Јо во Му дри нић да че сти та сла ву и вра ти се ку ћи, јер је и он сла вио 
исту сла ву. Ла зо та да за па ли ве ли ку во шта ну сви је ћу. Тог ча са у дво-
ри ште уле те два Ни јем ца на тро ко ли ци – мо то ци клу. Ла зо ско чи, 
згра би пу шку и од мах поч не да пу ца на Ни јем це. При тр че уку ћа ни 
и ње го ва бра ћа и ус пи ју да га сми ре. Ни јем ци се из не на де, а Ма џа ри 
су зна ли ње мач ки и об ја сне да он сла ви сла ву и да су до шли да му то 
спри је че. Ни јем ци се сми ре и ка жу да они то не бра не. Чак му ни су ни 
пу шку узе ли. Тог ча са Ла зо је до био нер вни слом, пот пу но се из гу био, 
иако је при је то га са крио пу шку. По сли је не ко ли ко да на Ла зо по ша ље 
си но ве Ми ћу и Ду ју да по зо ву Јо ва на Му дри ни ћа да до ђе код ње га и 
кад је Јо ван сти гао у дво ри ште, Ла зо је тог ча са умро.

Че твр ти син Сто јан, со лун ски до бро во љац, за ро бљен је у Ко за-
ри и отје ран у ло гор Ја се но вац гдје је уби јен. 

Пе ти син Ђу ређ, со лун ски до бро во љац, од мах се укљу чио као 
ак ти ван бо рац. По рас по ре ду од ре де ње го вог си нов ца Ра ду да иде на 

 Маџар Ђуређ

То пи ћа бр до. Ђу ређ пред ло жи да Ра де оста не, 
а да ће он ићи, јер је у То пи ћи ма имао синовку 
Де су. У Миљаковцима је фор мирана Пета 
чета чији је командир био Ву че новић Миле, 
а комесар Раде Башић. Већ тад се примјетило 
да долази до идеолошког разилажења (парти-
зани или четници). Нијемци су на тај простор 
упутили више војске па је на стао же сток окр-
шај. Кад је Ђу ређ ви дио да не ма из ла за, из 
стојећег става убио је пет Ни је ма ца, а ње га 
је убио ше сти Ни је мац из та кве бли зи не да 
је по ред мет ка и ба јо нет у ње га за рио. Ту је 
погинуо и Вокић Ада, млади борац.

Ше сти син Јо ван–Јо ја, кад је по диг нут уста нак и отво рен фронт 
на Сто ја но ви ћа Мај да ну, био је ме ђу пр ви ма. Кад су при ти сци уста-
ша из При је до ра и Пу хар ске би ли све ја чи, уста ни ци су се по ву кли 
на ре зер вни по ло жај на Пу хо ри на ма. У јед ном мо мен ту ви дје ли су 
да пре ма њи ма иде чо вјек ко ји на сва ких пар ко ра ка па да на зе мљу 
и уста је и чуд но се по на ша. Пред вод ник фрон та Вла де Алек сић се 
пи та о: „Ако је наш бо рац, за што иде пре ма на ма и стал но се ба ца 
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на зе мљу и уста је?“ Вла де се ни је ко ле бао, схва тио је да је у пи та њу 
не при ја тељ и на ре ди да пу ца Ра де Ро мић, ко ји је био од ли чан ни шан-
џи ја. Ра де је ис па лио ме так и по го дио. Ме ђу тим, то је био Јо ван-Јо ја 
Ма џар. За остао је при ли ком по вла че ња и због не при ја те ља ко ји му 
се на ла зио иза ле ђа ба цао се на зе мљу и уста јао, а то је у уста нич ким 
ре до ви ма схва ће но пот пу но дру га чи је. Кад је Ра де Ро мић схва тио да 
је то био Јо ја, хтио је од мах да се уби је. Вла де Алек сић је по сту пио 
вр ло ко рект но и ре као: „Ја сам на ре дио да Ра де пу ца, јер због да љи не 
и чуд ног по на ша ња ни смо пре по зна ли да је то Јо ван–Јо ја. Ра де ни је 
ни шта крив, ја сам на ре дио да пу ца“. Јо ван је био те шко ра њен и по-
сли је кра ћег вре ме на је умро. 

Јо ја је био је ди ни члан Ко му ни стич ке пар ти је из Ма џа ра. Био је 
и на кон фе рен ци ји Ко му ни стич ке пар ти је, ко ја је одр жа на у Кне жи-
ци 1941. го ди не. 

Маџар Дмитар

Сед ми, нај мла ђи Пе ров син Дми тар, пред 
Дру ги свјет ски рат до бро је пре ту као му сли-
ма на Ка ру из Пу хар ске. Кад су се му сли ма ни 
до че па ли вла сти, у апри лу 1941. го ди не, ухва-
ти ли су Дми тра и за тво ри ли га у по друм шко ле 
у Па лан чи шту. Ту су га же сто ко му чи ли. Др-
жа ли су га пет на ест да на ве за ног у квр ги, све 
док га ни су уста ни ци из Је лов ца и Па лан чи шта 
осло бо ди ли. Му чен је био на све мо гу ће на чи-
не, и кад је осло бо ђен, био је пот пу но не спо со-
бан, вр ло те шко се то ком ра та опо ра вљао, та ко 
да ни је био спо со бан да оде у пар ти за не. 

Куће Маџара попаљене су 2.8.1941. године. Прва је погинула Пе-
рина жена Мика док је била у колима. Родила је 8 синова и једну кћер.

По зна ти бо рац био је Слав ко Ма џар, за ко га је Ђу ро Сто ре-
бра ре као да та квог хра брог бор ца у то ку ра та ни је срео, ка кав је био 
Слав ко. При је ра та кад је око па вао ку ку руз, он је од јед ном око па вао 
два ре да, са дви је мо ти ке у јед ном за хва ту. 

На Па три ји, при је про бо ја, у јед ној ве ли кој бор би би о је тешко 
рањен у обје но ге. Ни је оста вљао ми тра љез, већ су му до но си ли му-
ни ци ју да и да ље во ди бор бу. Ви као је бор ци ма да се по вла че, а он је 
остао да се бо ри и да им др жи од ступ ни цу. Та ко је Слав ко у тој бор би 
ју нач ки по ги нуо.



186 Душан Алексић

Па три ја и По гле ђе во би ла су два по зна та мје ста по бор ба ма у 
Дру гом свјет ском ра ту. Ни ко лин син Ни ка по ги нуо је у Гр ме чу, гдје је 
јединица била упућена у сигурну смрт. Био је то стра шан рат ни окр-
шај. Ту кли су их ави о ни и ар ти ље ри ја. Из ла за ни је би ло ни за Ни ку 
ни ти за Ра ду Ро ми ћа. Тем пе ра ту ра је би ла ми нус 20 сте пе ни, а бор ци 
су има ли ло шу одје ћу и без ика квих усло ва за жи вот, а што је би ло још 
го ре, без ика кве хра не. 

Ма џа ри су за ро бље ни у Ко за ри и отје ра ни у ло гор Ја се но вац и 
та мо оста ли не ко ли ко не дје ља. Заробљена је Сава са петеро, Мара са 
четверо и Николиних двоје дјеце. 

Ду шко, као ма ло од ра сли ји но сио је жен ску одје ћу, да би био 
што ви ше ма ски ран. Док су би ли у ло го ру, до ве ли су Марка Шор гу из 
Г. Је лов ца и синове Микајла и Раду, а са њи ма је био Стеван Мр ђа из 
Цр не До ли не. На са мој ка пи ји ло го ра из бо ли су их ба јо не ти ма, та ко 
да су ис пред њих ле жа ли, да ју ћи још зна ке жи во та, док их не ка еки па 
ни је по ку пи ла и не гдје од ве зла.

Јед ног да на усташе са пушкама и бајонетима дотјерали су Маџа-
ре и још логораша да их спале у крематоријуму али он је био у квару. 
Док су чекали оправку наишао је официр Гестапо-а Курт Валдхајм са 
групом Нијемаца. Ње му је пла чу ћи при тр ча ла јед на цу ри ца и при гр-
ли ла ње го ве чи зме. Он ју је по ди гао и ре као да је ње го ва ћер ка истог 
уз ра ста и да тог да на има ро ђен дан. На ре дио је да гру па ко ја је че ка ла 
од мах кре не за Славонију. 

У Ја се нов цу је био па као: глад, бо лест и уми ра ње. Ма џа ри су би-
ли рас по ре ђе ни у српско се ло Бре за. Душко је био код газде Михајла 
Ресановића. У се лу је био Ђо ни, партизан и велики борац, који је дао 
ин струк ци је ка ко ће Ду шко да го во ри на ско јев ском са стан ку, као 
ско је вац са Ко за ре. 

Ма џа ри су ка сни је пре шли у До њу Су бот ску. Ду шко је код Ср-
би на Душана Папића чу вао при је под не ко ње, а по сли је под не сви ње. 
Сви ко ји су до тје ра ни у ова се ла ни су има ли пра во из ла ска до же-
ље знич ке ста ни це, јер су то за бра њи ва ли уста шка власт и по ли ци ја. 
Ка сни је су Ма џа ри отје ра ни у мје сто Ча глић код Ли пи ка, гдје су оста-
ли до је се ни. Че сто их је по сје ћи вао Мар ко Др ча из Гор њег Је лов ца и 
јед не ве че ри ка зао је да ће они да пу ту ју за При је дор. До че као их је на 
же ље знич кој ста ни ци, дао им до ку мен та и кар те и они су кре ну ли из 
же ље знич ке ста ни це Нов ска, пре ко Це ро вља на, Су ње, Бо сан ског Но-
вог, за При је дор и до шли у Ма џа ре.
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Ма џар Ду шан–Ду шко (19. 1. 1927), од ла зио је у пар ти за не ви-
ше пу та. Пр ви пут оти шао је у фебру а ру 1942. го ди не, кад су Ни јем-
ци на ди ра ли из Ду би це пре ма При је до ру. Би ла је вр ло те шка зи ма 
и огро ман сни јег. Ни јем ци су се вр ло спо ро кре та ли, јер су их пар-
ти за ни не пре кид но на па да ли и успо ра ва ли њи хо во на пре до ва ње. 
Кре та ли су се успо ре но, али су не пре кид но ту кли те шком ар ти ље-
ри јом Ко за ру. 

Маџар Душан–Душко

На Букову Косу дошао је у фебруару 
1942. године вод Пете чете. Командир је био 
Кондић Раде и Душко се одмах прикључио 
партизанима и ра дио на при ку пља њу хра-
не за бор це. Би ли су нај ви ше на Мед ња ку и 
Витловској. Мла ди ко ји су при сту пи ли пар-
ти за ни ма, си ла зи ли су у Цр ну До ли ну и Па-
лан чи ште и при ку пља ли хра ну. У Је ло вац 
ни су сме ли да до ђу јер су се та мо че сто на-
ла зи ли ње мач ки вој ни ци. Пар ти за ни су не-
при ја те ља вр ло че сто на па да ли и ус пје ва ли 
да га за у ста ве, али на крат ко. Так ти ка је би ла 
на па сти и по ву ћи се, и опет на па да ти. При 
по вла че њу, Ду шко је же лио да иде са пар ти-
за ни ма, ме ђу тим, Ра де Ба шић му је ка зао да пар ти за ни не во де дје цу, 
та ко да се Ду шко на шао у про бле му. По сли је бо рав ка од два мје се ца, 
он се вра тио ку ћи у Ма џа ре. Ни јем ци су у зим ској офан зи ви по сте пе но 
на пре до ва ли и при шли до Ма џа ра на 50 ме та ра, а Душко ви стри че ви 
и бра ћа се пре ба це пре ко це сте и по бјег ну. Пу ца ли су за њи ма, али их 
ни су по го ди ли. По бје гли су у се ло Ју тро го шту и из бје гли за ро бља ва ње. 

Ду шко је на ста вио да кон так ти ра са пар ти за ни ма и они су га по 
дру ги пут пр вог ма ја 1942. го ди не при ми ли у сво је ре до ве. Од мах по-
сле то га био је осло бо ђен При је дор.

Ве ли ка офан зи ва на Ко за ру ју на и ју ла 1942. го ди не, пред ста-
вља ла је опа сност и пар ти за ни су се спре ма ли да про би ју не при ја тељ-
ски обруч и да иду пре ма Гр ме чу. Ду шко је био млад, а на ред ба је би ла 
да ве о ма мла ди не иду са пар ти за ни ма, већ да сва ко бу де код сво је 
по ро ди це. То га је ја ко раз о ча ра ло и ње га је ујак Ра де Ро мић, ис ку сни 
пар ти зан и бо рац, до вео код мај ке Са ве и ре као му да ту оста не. Та ко 
је Ду шко са по ро ди цом за ро бљен и отје ран у ло гор Ја се но вац. Кад је 
са по ро ди цом иза шао из ло го ра и био рас по ре ђи ван по се ли ма, ус по-
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ста вио је кон такт са сла вон ским пар ти за ни ма. Ре као им је да је члан 
СКОЈ-а на Ко за ри и да је већ био у пар ти за ни ма. По по врат ку из ло-
го ра, ка сно у је сен 1942. го ди не, ус по ста вио је ве зу са пар ти за ни ма у 
на мје ри да им се при кљу чи. Ду шко и ње го ва бра ћа Све то и Ми ћо и 
Ра де Мр ђа, би ли су по тре ћи пут при мље ни у пар ти за не, у дио Ко зар-
ског од ре да у мар ту 1943. го ди не, гдје је Ду шко био ба та љон ски ку рир. 
Од ред је ка сни је пре ра стао у Је да на е сту кра ји шку бри га ду, ко ја је опе-
ри са ла на под руч ју: Гра ди шке, Ду би це, Но вог, Ко стај ни це, При је до ра, 
све до Ивањ ске, гдје су се во ди ле стал не и ве ли ке бор бе. 

Јед ног про љет ног да на 1944. го ди не, Душко Маџар до био је за-
да так да поведе Рај ка Гли гића из Дво ри шта и да код Ста рог Мај да на 
ухва те и у ко ман ду приведу неку особу ко ја је ра ди ла за уста ше. Да-
ва ла им је ин фор ма ци је о то ме гдје се на ла зе пар ти за ни, ку да се кре-
ћу, с чи ме рас по ла жу и оста ло. Кре ну ли су до мје ста гдје би неко мо-
гао да про ђе. Рај ко на јед ном пу тељ ку оста ви Ду шка и ка же да га ту 
че ка. По сли је не ког вре ме на по ја ви се жен ска у хла ча ма, блу зи крат-
ких ру ка ва и крат ке ко се. Би ла је вр ло мар кант на и згод на. Ду шко јој 
на ре ди да ста не, али она се оглу ши. Кад му је при шла на не ко ли ко 
ко ра ка, ка же: „Ни сам се на да ла ни ти оче ки ва ла да ћу сре сти та ко ли-
је пог мла ди ћа.“ Рај ко је чуо тај раз го вор и од мах за у зео од го ва ра ју ћи 
став. Му сли ман ка је сти гла тач но пред Ду шка и истог ча са тр гла пи-
штољ. У том тре нут ку Рај ко ју је по ко сио и она је па ла, а њих двојице 
су побјегли. Касније је рекао Ду шку: „Да не би ме не, она те бе уби“. 
Оба ви је штен је ко ман дант Жар ко и он на ре ди да их од мах ве жу за 
стри је ља ње, јер су због уби ства ове шпи јун ке ство ри ли по ли тич ки 
про блем. Је дан од ку ри ра је знао да ће на ве че би ти стри је ља ни и хтео 
је да их од ве же, али они су од би ли. Му сли ма ни у Ста ром Мај да ну три 
да на су др жа ли мр тву шпи јун ку и оку пља ли се око ње. Жар ко је био 
огор чен, јер је на стао по ли тич ки про блем. Мир ко Ба шић, командант 
батаљона, из Јо хо ве тра жи од Жар ка да их од мах пу сти, јер је она 
хтје ла уби ти Ду шка. Ме ђу тим, Жар ко не од у ста је од стри је ља ња. Ба-
шић бу де још енер гич ни ји и ка же: „Захтијевам да се од мах пу сте“ и 
до да де да му је ве ћи по ли тич ки про блем што бор ци већ не ко ли ко 
да на не ма ју одјећи, муницију и храну. Жар ко у том ча су од у ста не од 
сво је од лу ке и Ду шко и Рај ко бу ду од ве за ни. Ко ман дант ове бри га де 
ко ја је уче ство ва ла у осло бо ђе њу Бе о гра да, био је не у стра ши ви бо-
рац Жар ко Зго ња нин. Да нас, и по ред све га што му се до га ђа ло, Ду-
шко Ма џар о свом ко ма на дан ту Жар ку при ча нај љеп ше. 



189Мо но гра фи ја се ла Гор њи Је ло вац

Ову је ди ни цу за вр ше так ра та за те као је код Зи да ног Мо ста у Сло-
ве ни ји и то у са ста ву Че твр те ди ви зи је. По сли је ду жег за др жа ва ња код 
Зи да ног Мо ста, ди ви зи ја је упу ће на пре ма Ши бе ни ку, а ода тле за Ва-
ље во. Ду шко је из Ва ље ва био упу ћен у Бе о град у пи лот ску шко лу и 
на пре гле ди ма је утвр ђе но да је пот пу но здрав. Ме ђу тим, у Мо скви на 
јед ном пре гле ду утвр ђе но је да има сла би ји слух на јед ном уху и то га је 
спри је чи ло да на ста ви пи лот ску шко лу. Пре мје штен је у Гар диј ску бри-
га ду у Бе о гра ду, гдје је ра дио на свим по сло ви ма обез бје ђе ња Ти то ве 
ку ће и Бе лог дво ра 1945. и 1946. го ди не. Че сто је пу то вао у Мо скву, Со-
фи ју, Бу ку решт и дру ге ис точ не зе мље, сва гдје гдје је Ти то од ла зио. По-
ста вљен је 1946. го ди не за ко ман ди ра во да но вих ре гру та ко ји су до ла-
зи ли на од слу же ње вој ног ро ка у Гар ду у Бе о гра ду. У је сен 1947. го ди не 
пре ко ман до ван је у шко лу у Са ра је во, а по сли је го ди ну да на вра тио се 
на исто мје сто у Гар ду, и то код Ти то ве ку ће. Ка сни је, кад је фор ми ран 
На став ни ба та љон, Ду шко је био го ди ну да на ко ман дир тог ба та љо на и 
по ста вљен за на став ни ка. Ка да је фор ми ран Гар диј ски ба та љон у Са ра-
је ву офи цир Лу ка Ре љић, родом из Горњег Је лов ца, упу ћу је га у Са ра је-
во 1951. го ди не за на став ни ка Под о фи цир ске шко ле, из ко је је иза шло 
пет кла са мла ђих вод ни ка. Пен зи о ни сан је кра јем 1955. го ди не, кад је 
по на ре ђе њу по чео да се сма њу је број срп ских офи ци ра у ЈНА.

У то ку вој не слу жбе у Са ра је ву, Ду шко се упи сао на Фи ло зоф ски 
фа кул тет, од сјек за срп ски је зик и ју го сло вен ску књи жев ност и за вр-
шио три го ди не овог фа кул те та. 

На фа кул те ту је упо знао дје вој ку Ми ру из При зре на, ко ја је та-
ко ђе сту ди ра ла и за вр ши ла тај фа кул тет. Мај ка јој је би ла про фе сор 
фран цу ског је зи ка у При зре ну. Та ве за се учвр сти ла и он се у При зре-
ну за по слио у шко ли као на став ник. Јед ног да на, је дан мла ди Шип тар 
га је упо зо рио да од мах по бјег не, јер ће га ли кви ди ра ти шип тар ска 
ире ден та. Ње го ву дје вој ку Ми ру, ко ја је ра ди ла у шко ли као про фе-
сор, ухва ти ло је два на ест Шип та ра, си ло ва ло, ис пре би ја ло и у бе-
свје сном ста њу пре ве зе на је у бол ни цу, гдје је умр ла. Кад је њен отац 
до знао шта се до го ди ло с ње го вом кћер ком, до био је нер вни слом и 
умро у бол ни ци. Ду шко је успио да по бјег не од ире ден те 1956. го ди не 
у При шти ну, а ода тле за Бе о град и та ко спа си гла ву. По но во од ла зи 
у Са ра је во и та мо сре ће свог при ја те ља из ар ми је, пр во бор ца Ми ло-
ша Тол пу, гар диј ског пу ков ни ка, ко ји је био ве о ма обра зо ван, и ипак 
1945. го ди не укло њен из Ар ми је, као Је вре јин, по од лу ци вој ног ка-
дро ви ка Фра ње Туђ ма на. Тол па у Са ра је ву по ну ди Ду шку по сао, рад-
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но мје сто на чел ни ка оде ље ња за про сти ту ци ју Уну тра шњих по сло ва 
Бо сна и Хе це го ви не. При хва тио је по ну ђе ни по сао, али вр ло бр зо је 
од у стао и пре шао на мје сто ше фа стенографског бироа у Из вр шном 
ви је ћу БиХ. 

Ка сни је је по слу жбе ној ду жно сти по ста вљен за се кре та ра Со-
ци ја ли стич ког од бо ра Оп шти не Цен тар, Са ра је во. На тој ду жно сти 
оста је кра ће ври је ме, а за тим је по ста вљен за за мје ни ка гу вер не ра На-
род не бан ке БиХ. По ред за вр ше не ви ше гим на зи је, мо рао је да за вр-
ши и сред њу еко ном ску шко лу. Гу вер нер је био Ха ки ја По зде рац, а 
њим се Ду шко ни је сла гао због пот пи си ва ња сум њи вих до ку ме на та. 
Ду шко од би ја да љу са рад њу и на пу шта то рад но мје сто. По ста је на-
чел ник за ор га ни за ци ју, план и ста ти сти ку у Оси гу ра ва ју ћем за во ду 
БиХ. Ме ђу тим, по сли је кра ћег ра да, а пре ко не ких При је дор ча на и 
на њи хо во ин си сти ра ње, при хва та мје сто за мје ни ка ди рек то ра до ма 
здра вља у При је до ру. На тој ду жно сти оста је јед но кра ће ври је ме, а 
за тим пре ла зи за ка дро ви ка у Оп шти ну При је дор. На том рад ном мје-
сту остао је ду же ври је ме и он да по слу жбе ној ду жно сти по ста вљен за 
ше фа мје сних за јед ни ца, ми ро вин ских ви је ћа и др. Због ка дров ских 
по тре ба по ста вљен је за се кре та ра пред у зе ћа „Ке ра ми ка“. По сли је ра-
да у „Ке ра ми ци“, ра дио је јед но ври је ме као тр го вач ки пут ник. У тим 
по сло ви ма до бро се сна ла зио и до бро је ра дио. Не што ка сни је, осно-
вао је пред у зе ће ко је се ка сни је ин те гри са ло са Зе мљо рад нич ком за-
дру гом у При је до ру. 

Ду шко на кра ју осни ва при ват но уго сти тељ ско пред у зе ће, ко је је 
го ди на ма до бро ра ди ло, а он од ла зи у пен зи ју. Ду шан Ду шко као пен-
зи о нер жи вио је у При је до ру гдје је и умро 8. 4. 2013. у 87-ој години.

Ма џа ри су 1941. го ди не ма сов но уче ство ва ли у по ди за њу устан-
ка, а за тим су сви од ра сли ји оти шли у пар ти зан ске ре до ве и уче ство-
ва ли у свим бор ба ма за осло бо ђе ње зе мље. 

Кад су на пу шта ли вој ну и дру ге слу жбе, има ли су чи но ве и то:
Ма џар Мир ко, пот пу ков ник, 
Ма џар Жив ко, ка пе тан I кла се,
Ма џар Ду шан–Ду шко, ка пе тан I кла се, 
Ма џар Бра не, офи цир, 
Ма џар Све то, ка пе тан I кла се, 
Ма џар Ми ћо, ми ли ци о нер, 
Ма џар Ра де, ка пе тан I кла се.
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Ма џа ри уче сни ци у НОБ би ли су:

Маџар Николе–НикаМаџар СлавкоМаџар Јован–Јоја

Маџар ЖивкоМаџар МиркоМаџар Ђуређ

Маџар БранеМаџар Раде Маџар Душан–Душко
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МУ ДРИ НИ ЋИ

По ро ди ца Му дри нић би ла је број на и ма те ри јал но при лич но имућ на. 
Углав ном су се ба ви ли по љо при вре дом. До ма ћин ку ће био је Јо ван. 
По ро ди ца је до се ли ла са стра не и ку пи ла об ра ди во зе мљи ште и ве ли-
ки ком плекс шу ме. Има ли су ви ше шу ме не го об ра ди ве зе мље. Од га-
ја ли су мно го сто ке, јер су има ли до ста па шња ка. По ред то га има ли су 
и до ста зе мље под воћ ња ци ма, та ко да су би ли ве ли ки про из во ђа чи 
шљи во ви це. Јо ван је имао пет си но ва и че ти ри кће ри, а то по ка зу је да 
су има ли ја ку рад ну сна гу.

Кад је 1941. го ди не по диг нут уста нак на Сто ја но ви ћа Мај да ну, би-
ли су при сут ни Јо ван и сви ње го ви си но ви. По сле оку па ци је зе мље, Ни-
јем ци су до шли и опљач ка ли ње го во има ње. Отје ра ли су сто ку, жи то и 

Маџар Михајло–Мићо Маџар Светозар

Мудринић Драгоја Мудринић Јован
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хи ља ду ли та ра ра ки је шљи во ви це. Ни јем ци су им на ре ди ли да бу рад 
шљи во ви це уто ва ре у ко ла и до тје ра ју у При је дор. По ро ди ца је стал но 
има ла по че ти ри во ла, а то су дви је за пре ге. Све им је у ра ту про па ло, а 
ку ћа и ку ћи ште спа ље ни. Му дри ни ћи су по бје гли у Ко за ру. 

Мудринић МиланМудринић ДушанМудринић Ђоко

Мудринић ЛазарМудринић Стојан

Уста ше су у Ко-
за ри уби ле ве ћи дио 
те по ро ди це. Јо ван је 
био за ро бљен, а ње го-
ва кћи и уну че за кла-
ни су на Па три ји код 
Ма цу ра. У пар ти за-
ни ма су би ли Сто јан и 
Ла зар, а Дра го ја је вр-
ло ак тив но са ра ђи вао 
са пар ти за ни ма. Ла-
зар је у ра ту из гу био 

ру ку. По сли је ра та из гра дио је ку ћу, али је ка сни је пре се лио у При је-
дор. На ста ром ку ћи шту оста ли су Слав ко и Сто јан. Уз по моћ по ро-
ди це и по том ства, успје ли су по но во да по ста ну имућ ни и ци је ње ни. 
Дра го ја је био вр ло сна ла жљив и же лио је сва ко ме по мо ћи. Му дри ни-
ћи су би ли ути цај ни у се лу и по ка за ли су се као до бро ор га ни зо ва на 
по ро ди ца ко ја је нај ви ше жи вје ла од по љо при вред не про из вод ње, а 
та ко је и да нас. 

Од оста лих Му дри ни ћа у НОБ као бор ци ак тив но су уче ство ва ли:



194

ПЕ ТРИ ЋИ 

Пре зи ме Пе трић је че сто у овим кра је ви ма, па та ко и у Је лов цу. На-
се ље ни су на вр ло до број ло ка ци ји. Глав но за ни ма ње би ло им је као 
и да нас по љо при вре да. Пред Дру ги свјет ски рат у Гор њем Је лов цу 
иза бран је за се о ског кне за Сте во Пе трић. Се лу је нај ви ше од го ва-
рао ње гов из бор, али кад је до шла уста шка власт, тј. власт Не за ви сне 
др жа ве Хр ват ске, кнез Сте во Пе трић био је на ли сти не по жељ них. У 
при пре ми за уста нак и из бор На род но о сло бо ди лач ког од бо ра, за од-
бор ни ка је пред ло жен и Сте во Пе трић. Ме ђу тим, он је ра ни је био би-
ран за пред став ни ка вла сти Кра ље ви не Ју го сла ви је и то ко му ни сти ма 
ни је од го ва ра ло, па су на пер фи дан на чин тај при је длог спри је чи ли и 
Сте во ни је био иза бран за од бор ни ка, већ је умје сто ње га пред ло жен 
Пе ро Га јић. Шо ша се од у пи рао и при је дло гу за Га ји ћа, али је опет на 
не ки дру ги на чин при је длог ка сни је про шао. Пе трић Сте во је имао де-
се те ро дје це. Тро је је умр ло још у ра ном дје тињ ству, та ко да је Сте во 
рат до че као са сед ме ро дје це. Нај ста ри ји син Са ван имао је 23 го ди не 
кад је диг нут уста нак. Оти шао је у пар ти за не и већ у пр вим бор ба ма 
био је ра њен, за ро бљен и отје ран у ло гор Ста ро сај ми ште код Зе му на, 
гдје је умро. Оста ла дје ца би ла су мла ђа, осим кће ри Ма ри је и мла ђе 
Не вен ке ко је су за кла не на Па три ји код Ма цу ра 1942. го ди не.

 Петрић СаванПетрић АнаПетрић Стево

У ље то 1942. го ди не у Гор њи Је ло вац до шла је уста шка сат ни ја 
„Сти пи ца Дев чић“ и смје сти ла се у ку ћу Сте ве Пе три ћа. На ку ћи шту 
Мар ка Ма ри на по че ли су да гра де под зем ни бун кер, са на мје ром да ту 
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ду же бо ра ве. За то ври је ме Сте ви на по ро ди ца је бо ра ви ла у Ју тро го штој 
и Бре зи ча ни ма, за тим на По ља на ма, Му дри ни ћи ма, Шор га ма и дру гим 
мје сти ма. Пе тар Ко лар је по звао Сте ву да са по ро ди цом до ђе у Ко ла-
ре, али Сте во ни је при хва тио по зив, ре као је да он уста ша ма ни шта не 
вје ру је. По сли је не ко ли ко да на Ко ла ри су би ли по кла ни. Кад су уста ше 
оти шле из ло го ра и Је лов ца, Сте во је са по ро ди цом до шао у Ко ла рев по-
друм, и на спа ље ном ог њи шту из гра дио при вре ме ни кров над гла вом.

На мје сту гдје је би ла ку ћа, на ла зи ли су се са мо ко ров и тра ва, па 
се ни је мо гло ни при мје ти ти да је ту не ка да би ла ку ћа. Сте во је од се-
стре Ву ко са ве из Па лан чи шта до био кра ву, а у Вуј чи ћи ма јед ну ко кош 
и оро за-пи је тла да из ле же пи ли ће. Из ко ли бе ко ју је на ог њи шту спа-
ље не ку ће са гра дио, по чео је да се ку ћи. Био је то вр ло те жак и му чан 
жи вот, али се ишло да ље у иш че ки ва њу осло бо ђе ња. 

Од оста лих Пе три ћа, Ву ка шин-Вук је већ 1941. го ди не био ак тив-
но укљу чен и ор га ни зо ван у се лу. У је сен је до био за да так да у Ко за ри 
об у ча ва ре гру то ва не омла дин це ко ји ни су слу жи ли вој ни рок за пар ти-
за не. Био је стар је ши на у вој сци Кра ље ви не Ју го сла ви је, па је био спо-
со бан да об у ча ва мла де пар ти за не и ка жу да је то ра дио веома до бро. 

Вук је у то ку ра та био не пре кид но ан га жо ван. По сли је ра та у ви-
ше са зи ва био је би ран за од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не Па лан чи-
ште, а ка сни је у Оп шти ни При је дор. Че сто је при чао ка ко је ко му ни-
стич ка власт за хтје ва ла да про во ци ра и мал тре ти ра бра та Сте ву, са мо 
за то што је при је ра та био кнез. При чао је Ни џи Алек си ћу да му је то 
би ло вр ло те шко. Кад је Бла го ја Ву ле тић до шао из за ро бље ни штва и 
при мљен у Пар ти ју, он је, као арогантна и неугодна осо ба, на увре дљив 
на чин про во ци рао, ври је ђао и на па дао бив шег је ло вач ког кне за Сте ву 
Пе три ћа, ко ји је на ле га лан на чин иза бран за се о ског кне за. Стевина 
кћи Анка каже: „Бла го ја вра ћа ју ћи се из При је до ра, за у ста ви коњ ску 
за пре гу ис пред Сте ви не ку ће, по з ва га, опсова му ма тер и са за до вољ-
ством, као члан Пар ти је, оде ку ћи.“ Мно го је та квих би ло у Пар ти ји 
ко ји су све ра ди ли да по ни зе и ври је ђа ју по ште не по ро ди це у се лу.

Сте во је у то ку ра та чи та во ври је ме био у кон так ту са пар ти за-
ни ма и ра дио на при ку пља њу хра не. Вр ло че сто је на ба вљао бра шно 
за пар ти за не и до ста вљао у њи хо ве ре до ве.

Ву ка шин-Вук био је од пр вог да на за уста нак и ан га жо ван на 
пра ви на чин, а по сли је ра та, кад је тре ба ло да до би је при зна ње и да му 
се до ди је ли Пар ти зан ска спо ме ни ца, то му је било спри је чено. Њи хов 
брат Дра го ја, стра дао је са по ро ди цом од уста ша, та ко да је ње го во 
ку ћи ште оста ло пу сто. 
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Пе трић Ра де био је ак ти ван бо рац у 
НОР-у и офи цир у ЈНА. Био је у вој ној слу-
жби у По жа рев цу, гдје је пен зи о ни сан, а ка-
сни је умро и са хра њен у По жа рев цу. Још 
је као ак тив ни бо рац из пле ме на Пе три ћа 
били су Пе трић П. Ђу ро и Петрић Дмитар.

Петрић Раде

Петрић Вукашин–Вук

Петрић Миленко,
доктор математичких наука

Петрић ДмитарПетрић П. Ђуро

У пле ме ну Пе три ћа ро ђен је 1948. го-
ди не проф. др Ми лен ко Пе трић, син Ву ка-
ши на–Ву ка и Ста не. Као мар љив и на да рен 
ђак, за вр шио је све сте пе не обра зо ва ња и 
сте као зва ње док то ра ма те ма тич ких на у ка. 
Ма те ма ти ка као пред мет, би ла је мно ги ма 
ве ли ка пре пре ка у то ку обра зо ва ња, јер су 
пре ки да ли шко ло ва ње или мје ња ли из бор у 
обра зо ва њу, са мо да би из бје гли ма те ма ти ку 
као „те жак“ пред мет. За Ми лен ка Пе три ћа то 
ни је би ла пре пре ка, већ на про тив, иза брао је 
за жи вот ни по зив да бу де про фе сор ма те ма-
ти ке и да дру ге об у ча ва о зна ча ју и ва жно сти 
ма те ма ти ке и ње ној при мје ни у мно гим сфе-
ра ма ис тра жи ва ња и на уч них до стиг ну ћа.
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ПР О ДА  НИ 

У Гор њем Је лов цу, ис под са ме Ко за ре, а из ме ђу два бр да, на ла зи се 
пле ме Про да ни. Њи хов пре дак Ва си ли ја, зва ни Чи ко, при чао је да су 
до се ли ли из Дал ма ци је, чак је знао из ког су се ла до шли. Нај пре су 
до се ли ли Мље ча ни цу, гдје је са да пле ме Кне же ви ћа, ис под бањ ског 
из во ра у Мље ча ни ци. За др жа ли су се јед но кра ће ври је ме, а он да су 
до шли у Је ло вац, гдје се и са да на ла зе. Док су би ли у Мље ча ни ци, има-
ли су про бле ма са Тур ци ма. Њи хо ве ку ће би ле су на ста ром при је ком 
пу ту При је дор–Ду би ца. Кад Тур ци на и ђу, они свра те код њих на пре-

Продан Василијa

но ћи ште, јер су има ли ве ли ке ку ће и има ње. 
Тур ци ис тје ра ју му шкар це из ку ће и на ре де 
им да им чу ва ју, хра не и ти ма ре ко ње, а они 
оста ју у ку ћи са же на ма. То Про да ни ни су 
под но си ли, и од лу че да се пре се ле у Је ло вац, 
ка ко би би ли за кло ње ни од Ту ра ка и њи хо-
вих по сје та. Као пле ме би ли су до ста број ни 
и сло жни. Зе мљи шта ко ја су за у зе ли би ла су 
ло ше струк ту ре, ви со ке ки се ло сти и ни ске 
плод но сти. Њи хо ве пр ве ком ши је су Алек-
си ћи, са ко ји ма су би ли од пр вих да на до се-
ља ва ња у вр ло до брим од но си ма. 

У ра то ви ма су ис по ма га ли јед ни дру ге. Кад на и ђе не при ја тељ, 
Алек си ћи се скла ња ју у Про да не, а ако мо ра ју ићи да ље, бли зу је Ко-
за ра, па се бје жи у шу му. Та ко је би ло 1941. на 1942. го ди ну. Би ла је 
зим ска офан зи ва, а сни јег вр ло ви сок. Ни куд се ни је мо гло. Ме ђу тим, 
до Про да на се мо гло до ћи. Алек си ћи су на шли смје штај и при вре ме-
ни бо ра вак код њих. Са је ло вач ке це сте ње мач ка ар ти ље ри ја да ни ма 
је не пре кид но ту кла Ко за ру. То пов ске гра на те ни су се мо гле ви дје ти, 
али су же сто ко фи ју ка ле. Чу ле су се стра шне де то на ци је кад их ис па ле 
и кад у Ко за ри екс пло ди ра ју. 

Про да ни су би ли на вр ло по вољ ној ло ка ци ји, јер су уз са му Ко-
за ру, па се у ну жди за не ко ли ко ми ну та сти же у ви со ку и гу сту шу му, 
а то је у оно ври је ме био нај си гур ни ји за клон и скло ни ште. По ред то-
га, си гур на мје ста би ле су ку ће Си ме, Гој ка и оста лих Про да на. Гој ко 
Про дан имао је ве ли ки ути цај и по вје ре ње у се лу. Знао је да се по ста ви 
ка ко то се лу нај бо ље од го ва ра. Иако је био се љак, имао је да ра да раз-
ми шља као ди пло ма та и да пред ви ђа по сље ди це ло ших при је дло га. 
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Кад су би ра ни од бор ни ци 1941. го ди не за Гор њи Је ло вац, Гој ко је био 
од мах пред ло жен за од бор ни ка, а ње гов син Ра до ван ме ђу пр ви ма је 
оти шао у пар ти за не и био је је дан од нај бо љих и нај хра бри јих бо ра ца. 
При ча ли су бор ци да је Ра до ван, кад се пар ти за ни су ко бе са уста ша-
ма, из сто је ћег ста ва ми тра ље зом ту као по не при ја те љу. Ни је се бо јао 
мет ка, због то га је ме ђу бор ци ма ва жио као пра ви ју нак. По ги нуо је у 
бор би са уста ша ма код Пи ска ви це. 

Продан МаријаПродан Гојко

У Гој ко вој ку ћи бо ра ви ли су др Мла ден Сто ја но вић, Бо шко Ши-
ље го вић, Осман Ка ра бе го вић и дру ги. Ту је ства ра на стра те ги ја, ка ко се 
ор га ни зо ва ти и ка ко бор бу во ди ти. Фа ши сти у то ври је ме ни су ми ро-
ва ли, већ су стал но не гдје вр ши ли на па де. У јед ном та квом на па ду по-
ги нуо је Сте во Бо кан, пред сјед ник На род но о сло бо ди лач ког од бо ра за 
Гор њи Је ло вац. Ње го вом смр ћу Је ло вац је мно го из гу био, али то мје сто 
мо ра ло се по пу ни ти из ре до ва од бор нич ког са ста ва. Јо сип Ма жар Шо-
ша при је од ла ска са овог те ре на, пи тао је Гој ка ко га пред ла же за пред-
сјед ни ка Од бо ра. Гој ко је од мах пред ло жио Вла ду Алек си ћа. Ме ђу тим, 
Шо ша је по зна вао Вла ду и ре као је да је Вла де до устан ка био тр го вац, 
и да због то га ни је за тај при је длог, иако ни је имао ло ше ми шље ње о 
Вла ди. Бокан Не на да ље ка же да су се до га ђа ји мје ња ли из ча са у час и 
пред сјед ник се мо рао иза бра ти. Од ла ском Шо ше, ње гов ути цај је осла-
био у Је лов цу и чла но ви Од бо ра иза б рали су новог пред сјед ни ка.

Чим се ука за ла при ли ка председнику, од бор ни ке ко ји су га иза-
бра ли за мје нио је сво јим љу ди ма, та ко да су Гој ко Про дан и Ђор ђо 
Шор маз, због ла жне из ја ве до кра ја ра та ни су би ли до вољ но ак тив ни, 
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спри је чио да до би ју Пар ти зан ску спо ме ни цу 1941–1945. го ди не. Би-
ло је још та квих љу ди у Је лов цу, ко ји ма је оспо рено за слу же но пра во. 
Про дан Гој ко до кра ја свог ду гог жи во та оста вио је не из бри сив углед 
и по вје ре ње у се лу, а ње гов по ро дич ни до при нос у Дру гом свјет ском 
ра ту био је ве о ма ци је њен.

Из пле ме на Про дан, ак тив ни бор ци у НОБ би ли су:

Продан Раде–ЧикинПродан Радован Продан Симо–Симан

Продан МилеПродан СлавкоПродан Божо
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ЦВИ ЈИ ЋИ

На сје вер ној стра ни се ла на ла зе се Цви ји ћи, пле ме ко је има ду гу тра-
ди ци ју ути ца ја и дје ло ва ња у Гор њем Је лов цу и ши рој око ли ни. Још 
дав не 1882. го ди не има ли су у шу ми, у не по сред ној бли зи ни пра во-
слав ну цр кву из гра ђе ну са мо од др ве ног ма те ри ја ла, у ко јој су одр-
жа ва не ли тур ги је, вјен ча ња и кр шта ва ња дје це. Из овог пле ме на био 
је углед ни пра во слав ни све ште ник, па рох Ла ко Цви јић. Кад је умро, 
са хра њен је у њи хо вом гро бљу у бли зи ни цр кве. По ред па ро ха, са хра-
ње на је ње го ва же на – по па ди ја, а и да нас по сто је још уви јек до бро 
очу ва ни њи хо ви спо ме ни ци. 

По ро ди ца Бо је Цви ји ћа при је ра та би ла је вр ло имућ на. У стро-
гом цен тру При је до ра су има ли ку ћу са ло ка лом, а то је да нас мје сто 
код Роб не ку ће „Па три ја“ и хо те ла. Го ди не 1941, не при ја тељ је на по-
себ ном спи ску за исе ља ва ње у Ср би ју или фи зич ку ли кви да ци ју имао 
и Цви ји ће, као ути цај но пле ме у се лу. Сма тра ли су да их као и оста ле 
тре ба др жа ти под при смо тром и изо ла ци јом. Сме та ло им је име па-
ро ха, јер су сма тра ли да Цви ји ћи са оста лим пле ме ни ма мо гу би ти 
но си о ци от по ра њи хо вој вла сти. 

Пред Дру ги свјет ски рат, се ла Велико Паланчиште, Мало Палан-
чиште, Горњи Јеловац, Божићи и Црна Долина има ла су сво ју оп шти-
ну у Ве ли ком Па лан чи шту, а њен на чел ник био је Свет ко Цви јић из 
Је лов ца. И то је био је дан од ва жних раз ло га што су Цви ји ћи би ли под 
озбиљ ном сум њом. 

Цвијић БојаЦвијић Светко Цвијић Милан
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Свет ко је ро ђен 1894. го ди не у Цви ји ћи ма, гдје је од ра стао и жи-
вио до сво је зре ло сти. Ме ђу тим, он је на Сту де ној ку пио од го спо ђе 
Ба бић ке дио зе мље и не ки обје кат. Би ло је то бе го во има ње, а ње го ва 
же на га је на сли је ди ла. Бе го вог име на ни ко се не сје ћа, већ са мо по 
то ме да је био без но ге, па су га зва ли по на дим ку – „ку саљ“. Свет ко је 
био оже њен Да рин ком, ко ја је би ла ро дом од Кљу ча и има ли су ве о ма 
ли је пу ди је цу: Ан ку, На ду и Во ју. Да рин ка је умр ла још при је ра та, па 
се Свет ко оже нио Је лом Ча чић из Ће ле, ко ја је ро ди ла Дра шка, Ве ли-
ми ра-Ве лу и Ни ко лу. Свет ко је био на пре дан чо вјек, ба вио се по ма ло 
по љо при вре дом и др жао је ка фа ну. Ње го во тро је ста ри је дје це још 
при је ра та за вр ши ло је основ ну шко лу. У Цви ји ћи ма је имао бра та 
Љуп ка и си нов ца Ми ло ра да. Ми ло рад се при кљу чио пар ти за ни ма у 
офан зи ви на Ко за ру и по ги нуо на По гле ђе ву, а ње гов син Че до стра-
дао је у Ја се нов цу. Свет ко је био 1941. го ди не на ди за њу устан ка на 
Сто ја но ви ћа Мај да ну. Уста ше су га за ро би ле 1942. го ди не, отје ран је у 
Ја се но вац и та мо уби јен.

Цви ји ћи су већ ље та 1941. го ди не по ста ли мје сто гдје су при сти-
за ле из бје гли це. Та да је из При је до ра из бје гло мно го Ср ба, тра же ћи 
смје штај по се ли ма и скла ња ју ћи се од уста ша и њи хо вих по ма га ча му-
сли ма на. Чак је у ку ћи Бо је Цви ји ћа из При је до ра из бје гла му сли ман-
ка, ста ра Ми џић ка, јер јој је син био на срп ској стра ни. У Бо ји ној ку ћи 
се до га ђа ло да днев но бу де и по 30 из бје гли ца. Ка ко је ова же на ус пје-
ва ла да то ли ке љу де на хра ни днев но са три обро ка, то се и да нас пи та ју 
ње ни уну ци. У Бо ји ној ку ћи бо ра ви ло је 13 Је вре ја из бје гли ца из При-
је до ра. Она их је сви ју са ра зу мје ва њем при ма ла и по ма га ла у хра ни и 
смје шта ју. У Цви ји ће су до ла зи ли по врат ни ци из ло го ра, за тим мно ги 
чи је су ку ће би ле спа ље не или су се на ла зи ли у бли зи ни че стих не при-
ја тељ ских на па да или на про ла зу. Та ква дра ма тра ја ла је го то во чи та во 
ври је ме ра та. Ку ћа Бо је Цви ји ћа би ла је цен тар оку пља ња свих ко ји су 
бје жа ли од уста ша и Ни је ма ца, опа сних уби ца и ко ља ча.

Бо шко Цви јић је ис при чао: „Цви ји ћи сла ве кр сну сла ву св. Ва-
си ли ја Ве ли ког (Но ва срп ска го ди на), а то је 14. ја ну ар. Тог да на 1944. 
го ди не, Бошко је при мје ти о да се на Па три ји код Ђа ко ви ћа ли пе на ла-
зи не ка вој ска на ко њи ма. Од мах је то ка за о уку ћа ни ма, а они су ви дје-
ли да је то не при ја тељ ска вој ска. Иако су већ би ли по ста ви ли ве ли ки 
сто са слав ским руч ком и свијећом, мо ра ли су хит но бје жа ти низ Лу ке 
пре ма До њем Је лов цу. На ста ла је па ни ка и бје жа ње. Вој ска на ко њи ма 
спу шта ла се вр ло бр зо пре ма њи хо вим ку ћа ма. Ни је би ло вре ме на да 
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се за ста не, већ са мо што бр же да се бје жи. Мај ка Да ра је бје жа ла са дје-
цом пре ма це сти и Це ро вој Ко си, и успје ла код Ми ки це Ча ђин ске да 
при је ђе глав ну це сту и Је ло вач ку ри је ку и да се са кри ју у Пла ни ни ци, 
усред шу ме, гдје се не мо гу при мје ти ти. Оста ли уку ћа ни оста ви ли су 
у ку ћи пун сто слав ске хра не и по бје гли на све стра не. Ба ба Бо ја, Ма ра 
и још јед на же на, ни су мо гле да тр че, већ су се са кри ле не што да ље од 
Цви ји ћа ку ћа. На се би су има ле би је ле бо шче, па су их од мах уочи ли 
и ухва ти ли. На и шла је вој ска на ко њи ма, би ли су то Чер ке зи, вој ни ци 
са Кав ка за, ко ји су у ра ту пре шли на стра ну Ње мач ке. Вр ло вје што су 
ба ра та ли оруж јем и ко њи ма. Ра до мир и Дра го су би ли дје ца, тр ча ли 
су у Цви ји ћа шу ме и ту се са кри ли. Ме ђу овим вој ни ци ма би ло је и 
уста ша, ко ји су по ви ка ли да их ви де и да иза ђу. Дра го је по вје ро вао, 
али Ра до мир је по сум њао и ре као: „Ни куд, они ла жу, не ви де нас, то 
је вар ка“. Та ко њих дво ји цу ни су ухва ти ли. Ба бе ни су мал тре ти ра ли, 
иако су их за ро би ли. Кад су Чер ке зи ушли у Бо ји ну ку ћу, на шли су 
пун сто слав ске хра не. За сје ли су, ру ча ли и ку ћу ни су за па ли ли, јер су 
се до бро уго сти ли. Ма ло да ље на ла зи ла се ку ћа Ра де Цви ји ћа. Би ла је 
за кљу ча на и Чер ке зи су је за па ли ли, та ко да је до те ме ља из го ре ла. За-
хва љу ју ћи слав ском руч ку, Бо ји на ку ћа је са чу ва на и у њој је већ у је-
сен те исте го ди не по че ла са ра дом Основ на шко ла у Гор њем Је лов цу. 

У је сен 1944. го ди не у Бо ји ној ку ћи по че ла је да ра ди Основ на 
шко ла, а пр ви учи тељ био је Дан ко Да мја но вић из При је до ра. Би ла је 
то пр ва шко ла у се лу ко ја је ра ди ла у тој ку ћи пу них 11 го ди на, све док 
ни је штал ски обје кат ре кон стру и сан и оспо со бљен за на ста ву. Чи та ва 
Бо ји на по ро ди ца би ла је не пре кид но ан га жо ва на, ка ко при до че ку и 
смје шта ју из бје гли ца, та ко и за ври је ме ви ше го ди шњег ра да шко ле. 
Ова по ро ди ца је учи ни ла не про цјен љи ву ври јед ност и огром ну ко-
рист се лу Гор њем Је лов цу, што је оста ло у трај ном сје ћа њу мно гим 
ге не ра ци ја ма у овом и окол ним се ли ма. 

У се лу је би ла вр ло ак тив на и Ко са Цви јић. У Ко за ри је би ла с 
дје цом за ро бље на и отје ра на у ло гор Ја се но вац, гдје су крв ни ци пред 
ње ним очи ма из мр цва ри ли нај ста ри јег јој си на Че ду. На го во ри ла је 
још не ке же не са дје цом и у јед ном ме те жу, кад је при сти гао но ви тран-
спорт за ро бље ни ка, успје ла иза ћи из жи це и кре ну ти на зад на Ко за ру. 
Оба вља ла је раз не за дат ке, па чак и стро го по вјер љи ве. По за дат ку је 
тај но од ла зи ла у Ду би цу, гдје је би ла от кри ве на и у по сљед њем ча су 
је два је успје ла да по бјег не од уста ша. Иза бра на је за се кре та ра Пар-
тиј ске ће ли је у Је лов цу 1944. го ди не. Пр ва је иза бра на за пред сјед ни цу 
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Ан ти фа ши стич ког фрон та же на у Је лов цу, гдје ор га ни зу је рад са же-
на ма на са ку пља њу хра не и оста лих по тре ба за пар ти за не.

Исто та ко, за по крет је ак тив но ра ди ла Да ра, Бо ји на сна ха. 
Иако је има ла ма лу дје цу, она је из вр ша ва ла за дат ке за по крет и 
пар ти за не, а по сли је ра та би ла је укљу че на у рад шко ле и на ње ном 
одр жа ва њу. 

 Цвијић ДараЦвијић Коса

У послијератном периоду, ова породица изњедрила је двије зна-
чај не мушке фи гу ре ко је су кра си ле Је ло вац.

Да рин син Бо шко Цвијић, ро ђен је 1935. го ди не у Гор њем Је лов-
цу. По обра зо ва њу, сте као је зва ња: на став ник ле те ња, са о бра ћај ни 
пи лот, ка пе тан и ин струк тор. 

У ду гом рад ном ви је ку оба вљао је раз не по сло ве, али нај ви-
ше је же лио да ле ти, та ко да је го то во чи тав рад ни ви јек про вео у 
стру ци. Једно вријеме врло успјешно бавио се политиком и био на 
руководећим мјестима у општини Приједор. Пр во се у Са ра је ву ба вио 
са мо про фе си о нал ним ле те њем – ави о пре во зом нај ви ших ре пу блич-
ких функ ци о не ра. Нај ду же је ра дио у Бе о гра ду, у др жав ној ави ја ци-
ји Са ве зне вла де Ју го сла ви је, ави о пре во зом ше фа др жа ве и нај ви ших 
на ших и свјет ских др жав ни ка. По сли је рас па да Ју го сла ви је на ста вио 
је сво ју про фе си ју у Ре пу бли ци Ср би ји. Био је ди рек тор „Ави о пре во-
за“ и ак тив ни пи лот пред сјед ни ка и Вла де Ре пу бли ке Ср би је. 

У току своје летачке каријере био је у 106 зе ма ља, сли је тао на 285 
аеро дро ма у сви је ту. Бо шко је у свом ду го го ди шњем ле тач ком ра ду за 
жи во та по стао ле ген да на ших кра је ва. 

Цвијић Стево
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Дру ги Да рин син, Ва со, ро ђен је 1937. го ди не. За вр шио је Еко-
ном ски фа кул тет у Бе о гра ду. Био је про фе сор у Сред њој еко ном ској 
шко ли у При је до ру, за тим ру ко во ди лац у при вред ним ор га ни за ци ја-
ма, гдје је из ра стао у вр ло спо соб ног еко ном ског струч ња ка и при вред-
ни ка. Због сво је сим па тич не на ра ви, ду хо ви то сти, ши ро ког зна ња и 
струч не спо соб но сти, био је вр ло ци је њен и ува жа ван, та ко да је за жи-
во та по стао ле ген да При је до ра. Умро је у Приједору 2.3.2007. године.

Цвијић Бошко.
наставник летења, саобраћајни пилот,  

капетан, инструктор.

Цвијић Васо,
дипл. економиста
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Цвијић Душан–ДујоЦвијић МаркоЦвијић Милан

Цвијић ЗдравкоЦвијић Милорад

Цвијић МиркоЦвијић Рајко

Од Цви ји ћа, ак тив ни бор ци у пар ти за ни ма би ли су: Ми лан, 
ко ји је у ра ту остао без но ге, за тим Здрав ко, Рај ко, Мар ко, Ду шан–
Ду јо, Мир ко и Ми ло рад.
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ШОР МА ЗИ 

У Гор њем Је лов цу по сто је дви је ло ка ци је на ко ји ма жи ве по ро ди це 
Шор маз. Пр ва је на са мој гра ни ци са се лом Хај де ров ци ма, пре ма ри-
је ци Мље ча ни ци, а дру га се на ла зи у под бр ду из ме ђу Ма цу ра и Бо-
ка на. И јед ни и дру ги су је ло вач ки Шор ма зи. Је ди но за њих Ва си ли ја 
Про дан ни је знао ода кле су до се ли ли. Не зва нич но се при ча ло да су 
се до се ли ли из Ма ђар ске, а они су из не по зна тих раз ло га не ги ра ли 
ту при чу. Аутор овог тек ста пу то вао је ви ше пу та кроз Ма ђар ску и 
не да ле ко од сло ве нач ке Лен да ве про ла зио кроз ве ли ко на се ље ко је се 
зва ло Шор маз (Сор маз). Мо жда су и пре ци на ших Шор ма за по те кли 
баш ода тле у вре ме кад је ка то ли чан ство ши ри ло сво ју вје ру, а они су 
то као пра во слав ци од би ли и пре бје гли у на ше кра је ве, чак до Је лов ца. 
Ово је пи та ње за не ка дру га ис тра жи ва ња.

Шормаз ДрагињаШормаз Ђорђо

Кад је на пад ну та Кра ље ви на Ју го сла ви ја, и у Је лов цу се на род 
спре мао на уста нак про тив оку па то ра. Шор ма зи су се ме ђу пр ви ма 
укљу чи ли у ор га ни зо ва ње и по ди за ње устан ка. Ђор ђо Шор маз иза-
бран је за од бор ни ка На род но о сло бо ди лач ког од бо ра за Гор њи Је ло-
вац. Ужи вао је углед и по вје ре ње у се лу и био је вр ло по у здан чо вјек. 
По при ро ди је био тих и од мје рен, али и ко му ни ка ти ван. У то ку ра та 
био је од бор ник око дви је го ди не. Кад је по диг нут уста нак, Шор ма зи 
су би ли на Сто ја но ви ћа Мај да ну и Пу хо ри на ма. Сје ћа се Дра го љуб 
Лу кић кад је на пу штен фронт и Је лов ча ни се по ву кли, да је Ни ко ла 
Шор маз на вра тио код ђе да Пе ре Лу ки ћа, сјео и ре као: „Зе мљо отво ри 
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се, да упад нем, па да не до че кам ово што је кре ну ло пре ма на ма.“ Од-
мах је ви дио да ће то би ти про паст срп ског на ро да, као што је и би ло. 
И сам је стра дао у ви хо ру тог стра шног ра та. 

У пр ве пар ти зан ске ре до ве 1941. го ди не сту пио је Ђор ђин син 
Ми лан (23. 5. 1921). Био је бо рац Пр ве кра ји шке бри га де и по ги нуо је 
на Сан џа ку. Дру ги Ђор ђин син, Ра де (15. 4. 1923), не стао је у ко зар-
ској офан зи ви 1942. го ди не. Рат су пре жи вје ли са мо кћи Ми ља и син 
Вељ ко. 

Шормаз Милан Шормаз Вељко

Ђор ђи но ан га жо ва ње у то ку ра та би ло је ве ли ко, због то га је у 
се лу био мно го ци је њен и по што ван. У ње го вој ку ћи у то ку ра та би ла 
је ре леј на ста ни ца на чи јем че лу је био Вла де Алек сић. 

По фи зич ком из гле ду, Ђор ђо је био вр ло сим па ти чан и драг чо-
вјек. У мла ђим го ди на ма ли чио је на мно го ци је ње ног срп ског пи сца 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја. По сли је осло бо ђе ња, Ђор ђо је био ме ђу нај-
на пред ни јим по љо при вред ни ци ма у се лу и пр ви је на ба вио трак тор 
са при кључ ним ору ђи ма. Не што ка сни је, ње гов син Вељ ко уче ство вао 
је у оп штин ским так ми че њи ма у про из вод њи ви со ко род них хи брид-
них ку ку ру за. 

Оста ли Шор ма зи би ли су ан га жо ва ни и уче сни ци у то ку устан-
ка и ра та, ка ко му шкар ци, та ко и же не и дје вој ке. Чла но ви Пар ти је 
би ле су Дра ги ња и Јо ван ка–Јо ка.
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У пле ме ну је ло вач ких Шор ма за, из-
ра стао је про фе сор исто ри је и пу бли ци ста 
Дра го Шор маз. Као вр стан ту мач исти не 
о Дру гом свјет ском ра ту и до га ђа ји ма на 
Ко за ри, по стао је ле ген да срп ског на ро да 
и слав не Ко за ре. 

До био је мно го при зна ња и висока 
од ли ко ва ња. Да нас жи ви нај ви ше у Је лов-
цу, а ма ње у При је до ру, и ба ви се пу бли-
ци сти ком.

Шормаз Јованка–Јока,  
удата Кокотовић

Шормаз Драгиња

Шормаз Милан Шормаз Петар

Шормаз Драго, проф. 
историје и публициста

Ак тив ни бор ци и сарадници у НОБ из пле ме на Шор маз би ли су: 
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А ЛЕК СИ ЋИ

Ци ти рам ка зи ва ње Пан те Алек си ћа: 
„Алек си ћи спа да ју ме ђу нај ста ри ја пле ме на у се лу. Има ли су ро ђа-

ка ко ји је жи вио сам и без по том ства. Јед ног да на он до ве де же ну по 
име ну Би је ли ца. Она је из пр вог бра ка има ла му шко ди је те ко је је до-
ве ла у Алек си ће. Кад је му шкар чић од ра стао, упи са ли су му пре зи ме 
Алек сић, ма да то ни је би ло тач но, али та ко је оста ло. Од ње га је на стао 
дио Алек си ћа, и то по том ци Јо ва на Алек си ћа, ро ђе ног 1850. го ди не. 
Јо ва но ви си но ви би ли су: Си мо, Ду шан и Пан те, а њи хо ви по том ци 
су: Љу бан, Ми лан, Мир ко, Рај ко, Ми ле, Бран ко, Ран ко и Јо ван.“ Пан те 
да ље на во ди да су „из вор но пра ви Алек си ћи, ве ћи дио Алек си ћа по-
том ци Ва се, Јо ва на–Јо ван чи ћа, Јове, Те о до ра–Те је и Пе ре.“

У се лу Г. Је лов цу ис под Ко за ре, са мно го бре го ва и удо ли на, ро-
дио се 1871. го ди не сим па тич ни дје чак Јо ван Јо ван чић Јо ји ка. Ње гов 
отац Алек сић (Ђу ро) Ри сте ни је мо гао да за ми сли ка ква ће тра ге ди ја 
за де си ти ње го ву по ро ди цу. По ред си на Јо ва на, ро ди ли су му се син 
Ми ле и кће ри Ста на и Ма ра. Жи вот Ри сти не су пру ге био је вр ло кра-
так, а и са мог Ри сте. Умр ли су вр ло ра но. Че тве ро ма ле и не ја ке дје це 
оста ло је си ро чад. Био је ве ли ки про блем да та ко ма ли и не ја ки на ста-
ве да жи ве са ми. 

Гле да ју ћи по ро дич ну тра ге ди ју, бли ска род би на, ро ђа ци и ком-
ши је јед ног да на 1883. године оку пи ли су се ради до го во ра шта ће са 
том ма лом и не ја ком дје цом. До го во ри ли су се да их рас по ре де код 
род би не, све док не од ра сту, ку ћа да се за тво ри, уга си ог њи ште, па не-
ка че ка док од ра сту на след ни ци.

Ме ђу тим, нај ста ри ји Јо ван ко ји је имао са мо 12 го ди на, дру га-
чи је је раз ми шљао. Од био је та кав до го вор и од лу ку и ре као им да он 
не ће уга си ти сво је ог њи ште и да са бра том и две ма се стра ма оста је у 
ку ћи. Род би на ни је успје ла да га од вра ти од те на мје ре, па су се до го-
во ри ли да их не ко над гле да и во ди бри гу о њи ма. Ни је по зна то ко је 
су то осо бе би ле. Као из у зет но па мет но ди је те, Јо ван је знао шта му је 
ду жност и по ро дич на оба ве за, па је на ста вио жи вот у сво јој ку ћи. Кад 
је од ра стао и био пу но ље тан, по оба ве зи оти шао је у аустро у гар ску 
вој ску у мје сто Тол мин на Со чи. По Јовановом доласку из војске, брат 
Ми ле је оти шао у исту вој ску, али у мје сто Кар ло вац. Да не сре ћа бу де 
ве ћа, Ми ле се те шко раз бо лио, па по ша ље пи смо бра ту Јо ва ну да до ђе 
по ње га. Јо ван га је до вео, али је Ми ле убр зо умро. Био је аустро у гар-
ски вој ник, ни је био же њен, па ни је имао ни по том ства. Зна ју ћи ка ко 
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су те шко од ра сли без оба ро ди те ља, за Јо ва на је то био те жак уда рац. 
Не пре кид но је пла као и ни је мо гао да пре жа ли бра та Ми лу. Љу ди из 
се ла су до ла зи ли да га раз го во ре и рас те ре те ту ге за бра том. Ме ђу тим, 
то ни је има ло не ког успје ха ни ти утје хе. 

 Алексић Јован–Јованчић Алексић Петра

Ста на се уда ла у Др ља че у Гор ње Га рев це, а Ма ра се уда ла за Ни-
ко лу Ви лу у Гор њем Је лов цу.

Јо ван–Јо ван чић се оже нио Ђа ко вић Ми ком из се ла Сла би ња 
(из ди је ла се ла пре ма Ба чва ни ма), из углед не се љач ке по ро ди це, у ко-
јој је би ло мно го уку ћа на, што је има ло ути ца ја на вас пи та ње и од гој 
још из дје тињ ства. Шко ле у то ври је ме ни је би ло и сви су би ли го то во 
не пи сме ни, али су по сто ја ла не пи са на пра ви ла и се о ска не ис ква ре на 
кул ту ра, ко ја је од ма ле на ути ца ла на фор ми ра ње здра ве и ра зум не 
лич но сти. Ми ка је би ла мла да и вр ло ли је па дје вој ка, већ упу ће на да 
ће јој жи вот као и сва ке же не на се лу би ти вр ло те жак. Из ро ди ла је 
тро је дје це: Ни ко лу–Ни џу, Вла ду и Дра ги њу. Жи вје ла је вр ло крат ко 
и умр ла 1902. го ди не. Ни ко ла, као нај ста ри ји, имао је са мо се дам го-
ди на, док су Вла де и Дра ги ња би ли још мла ђи. 

Нај ста ри ји Јо ван чи ћев син Ни ко ла–Ни џе, оже нио се пред сам 
од ла зак у вој ску. До вео је вр ло ли је пу дје вој ку из по ро ди це Га ји ћа из 
Мир ков ца. Вој ску је 18 мје се ци од слу жио у ко њич ком пу ку у Си ге тва-
ру у Ма ђар ској. Кад је до шао ку ћи, био је око три не де ље и од мах је 
мо би ли зи ран у вој ску, јер је по чео Пр ви свјет ски рат и четири године 
провео је у Го ра жду, Фо чи и Чај ни чу, гдје је сте као ве ли ког и искре ног 
при ја те ља Сма ју Ко ва че ви ћа из Приједора. Оста ли су ве ли ки при ја те-
љи до кра ја жи во та. Сма јин син је био у пар ти за ни ма и по ги нуо бо ре-
ћи се на срп ској стра ни. 
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Вла де је већ био на од слу же њу вој ног ро ка у Гра цу у Аустри ји, а 
отац Јо ван је мо би ли зи ран у аустриј ску вој ску на те ри то ри ји Сло ве-
ни је пре ма Ита ли ји. Му шке гла ве ни је би ло код ку ће. Жи вје ло се вр ло 
те шко, да ни је те же мо гло би ти. Пр ви свјет ски рат уве ли ко је бје снио 
у срп ским зе мља ма. Сти гла је и те шка за ра зна бо лест, зва на „шпа-
њол ска“, та ко да је на род био го то во по ко шен. Исте но ћи у Јо ва но вој 
ку ћи 1916. го ди не, умр ли су Јо ва но ва дру га же на Ста ни ца, ње но ма ло 
ди је те и Ни ко ли на же на. Ју тро је осва ну ло са тро је мр твих у ку ћи. 
Пре жи вје ле су Јо ва но ве кће ри Дра ги ња и Јо ван ка. 

Кад се рат за вр шио, ку ћи су се вра ти ли отац Јо ван и си но ви Ни-
ко ла–Ни џе и Вла де. Ни џе са пр вом же ном ни је имао дје це и по но во се 
оже нио из Ко ши ће са Сте ва ни јом По по вић, ко ја је би ла уда та у Мље-
ча ни ци у Бу ра зо ре. Муж јој у то ку ра та умро и у том бра ку ни је има-
ла дје це. Сте ва ни ја, ве о ма ли је па и па мет на, кад је до шла у Алек си ће, 
ви дјев ши да је све кар Јо ван још млад чо вјек, она му пред ло жи да се 
оже ни. Све кар јој је за та кав од нос и став чи та вог жи во та био по себ но 
за хва лан. При хва тио је њен при је длог и до вео из Пи ли по ви ћа–Бран ко-
ви ћа Пе тру, чи ји је муж по ги нуо у ра ту, а она је оста ла са тро је дје це. 
Пе тра је би ла ро дом Бо си јор чић из Мир ков ца. Јо ван се са њом до го во-
рио да она код дје ве ра оста ви си на Вла ду и кћер Па ву, ко ја се ка сни је 
уда ла за Ра ду Ча ђу у До њем Је лов цу. Са со бом у Алек си ће, по ве ла је 
нај мла ђу цу ри цу Ста ну. До го вор је при хва ћен и Ста на се ка сни је уда ла 
за Бла го ју Ви ла у Је лов цу. Ро ди ла му је: Па ву, Јо ван ку, Ми љу и Ми ло ша. 
Њен син Вла де је на оче вом ку ћи шту за сно вао сво ју по ро ди цу.

По по врат ку из ра та Јо ва нов дру ги син Вла де био је већ зрео 
мо мак, ко ји је као ри јет ко ко пре жи вио шпа њол ску бо лест. Оже нио 
се ве о ма мар кант ном и ли је пом дје вој ком Јо ван ком из по ро ди це Зец 
из До њег Је лов ца. Жи вот су за по че ли вр ло срет но, али кад су им дје-
ца од ра сла, до жи вје ли су у Дру гом свјет ском ра ту стра шну тра ге ди ју. 

До по чет ка Пр вог свјет ског ра та, Јо ва но ва по ро ди ца углав ном 
се уве ћа ва ла и му шкар ци су ишли у вој ску. Рат је био вр ло те жак и 
дра ма ти чан, али су на ра ти шту пре жи вје ли. По сли је ра та, 1918. го-
ди не, Јо ван је због ни ског ра ста до био на ди мак Јо ван чић, јер је имао 
знат но ста ри јег ро ђа ка ко ји је био раз ви јен и ви сок, па су их у се лу на 
тај на чин раз ли ко ва ли. У по ро ди ци су га до кра ја жи во та зва ли Јој ка. 
Био је вр ло мар кан тан и по себ но ци је њен у се лу и При је до ру. У При-
је до ру је имао мно го при ја те ља, као што су: Ни ко ла–Ни ко Те ши нић, 
Дра го и Ни ко Ме дић, Га ши ћи, Зе ле ни ке, Ра де ти ћи, Ду шко Кос, Пе ро 
и Си мо Ара ман да, Ксе ни ја–Се ни ја Ђу ду ра и мно ги дру ги. Че сто су га 
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пред ла га ли за кне за, али он то ни кад ни је при хва тао, а оно га ко га је он 
пред ла гао, се ло је од мах при хва та ло за кне за.

По за вр шет ку Пр вог свјет ског ра та, кад је не ста ло тур ске и 
аустриј ске вла сти, Јованчић је ку пио не ко ли ко пар це ла, углав ном шу-
ме, ко је су би ле на рас про да ју. Са си но ви ма и сна ха ма ис кр чио је шу ме 
и пре тво рио у ора нич не по вр ши не. По ро ди ца је би ла у пра вој екс пан-
зи ји. Жи вје ли су ве о ма до бро. Има ли су дви је за пре ге, во ло ве и ко ње и 
још мно го круп не и сит не сто ке. Још при је ра та, 1912. го ди не, из гра дио 
је нај љеп шу ку ћу у се лу. Глав ни мај стор Ни не Бо ја нић из Ју тро го ште, 
дви је го ди не је гра дио ње го ву ку ћу. Ни џе и Вла де ни су ишли у шко лу, 
јер је у се лу ни је ни би ло, али су по гру па ма у се лу на у чи ли чи та ти и 
пи са ти. Вла де је ка сни је у При је до ру при ват но за вр шио основ ну шко-
лу и имао је тр го вач ког да ра, док је Ни џе био ви ше на кло њен ду хов но-
сти, мно го је чи тао и све пре но сио на по ро ди цу и дје цу. По при ро ди 
је био тих, а по ред то га и ду хо вит. Знао је пра вил но да об ра ђу је зе мљу 
и уно сио се у тај по сао. Са дио је и ка ле мио раз не вр сте во ћа ка. Чак је 
по ди гао ви но град од не ко ли ко сто ти на чо ко та ви но ве ло зе. Од то га је 
про из во дио ра ки ју ло зо ва чу, а сва ке го ди не у је сен, по не ко ли ко сан-
ду ка гро жђа спре мио је у зо би (овас), па су се за сла ву Св. Јо ва на, 20. 
ја ну а ра, ње го ви го сти слу жи ли свје жим гро жђем. Ни џе је био по себ но 
по зи ти ван чо вјек. На сва ког са го вор ни ка оста вљао је им пре си ван ути-
сак због сво је бла ге при ро де, ма што ви то сти и па мет ног раз ми шља ња. 
Ни кад ни је био на ме тљив ни ти до са дан, за све је имао од ре ђе ну мје ру 
др жа ња и раз го во ра. Ни кад ни је пу шио. 

По што је био пи смен, Вла де је на Сту де ној код го спо ђе Ба бић 
пет ком пи сао па со ше за сто ку, ко ју су Је лов ча ни тје ра ли на сточ ну пи-
ја цу у При је дор. До ма ћи ца је по ну ди ла да Вла де ку пи ње но има ње, ко-
је је не кад др жао бег зва ни „Ку саљ“. Го спо ђа је то има ње на сли је ди ла и 
про да ла га Вла ди. У већ по сто је ћим објек ти ма, Вла де је др жао ду ћан и 
ка фа ну, а у дво ри шту је из гра дио млин – во де ни цу са пре лив ним ко-
лом на рје чи ци Је ло ва чи, а во де ни ца је ра ди ла кад год је би ло до вољ но 
во де. Ни кад се ни је од је лио од оца и бра та Ни џе, већ се са мо одво јио 
због ло ка ци је на про мет ном мје сту и пу ту. Бо жић и кр сну сла ву сла-
вио је код оца Јо ван чи ћа и бра та Ни џе. 

Жи вот из ме ђу два Свјет ска ра та је цвје тао уз ра дост и сре ћу у 
овој по ро ди ци. Ни џе је за то ври је ме до био пет си но ва и дви је кће ри, 
а та ко исто и Вла де. Дје ца су од ра ста ла и кад је би ло ври је ме за шко лу, 
ре дов но су упи си ва на у До њи Је ло вац. Би ли су до бри и узор ни ђа ци. 
Јо ван чић као да је осје ћао да ће се не што ло ше до го ди ти. Пред о сје ћао 
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је да ће дје ца кад од ра сту до вој ске, би ти у ра ту, а то се и об и сти ни ло. 
Осим три си на, он је имао 11 уну ка и че ти ри уну ке. Два нај ста ри ја 
уну ка умр ли су као ма ли, а рат 1941. го ди не до че ка ло је 9 уну ка. Не ки 
су ишли у гим на зи ју у При је дор. До бро се и да нас сје ћа та да ди је те, 
унук Ду шан, кад је до шао дру ги унук Ра до ван, ђак при је дор ске гим на-
зи је да ја ви ђе ду Јо ван чи ћу да је Ње мач ка бом бар до ва ла Бе о град и да 
је по чео рат про тив Ју го сла ви је. Јо ван чић је био у лу ка ма са уну ци ма, 
гдје се ора ло. Ра до ва но ва ви јест, да је по чео рат, за пре па сти ла је све, 
а ђе да Јој ку нај ви ше. Ни шта ни је го во рио, ста јао је као уко пан. Шта је 
тог ча са раз ми шљао ни ко ни је знао. Ду го је та ко за ми шљен ста јао, а 
за тим спо рим ко ра ком по шао пре ма мо сту, пре шао га, и уз бре жу љак 
оти шао ку ћи. Унук Ду шан је имао пу них пет го ди на, до бро се сје ћа 
те сце не и ђе до вог из гле да. Тај чи ли, брзи и окрет ни ђед, од јед ном се 
рас ту жио, на ли цу су му се ви дје ли гор чи на и јад. Кад се на ве чер оку-
пи ла сва че љад, све је би ло дру га чи је, без ра до сти и ве се ља, без жур бе, 
го во ри ло се ма ло, са мо нео п ход но. 

Су тра дан су сти гле но ве ви је сти, да су ње мач ке тру пе кре ну ле 
у осва ја ње Ју го сла ви је. Већ се мо гло на слу ти ти шта ће срп ски на род 
до жи вје ти. Раз ја ре ни му сли ма ни и Хр ва ти од мах су по че ли да ра де на 
фор ми ра њу сво је за јед нич ке вој ске – уста ша, ко ја ће се ка сни је по ка-
за ти као школ ски при мјер ге но цид не ар ма де, ко ја ће све што је срп ско 
и пра во слав но уби ја ти, кла ти и спа љи ва ти. 

По диг нут је уста нак и за сје де су по ста вље не. Пр ва бор бе на ли-
ни ја би ла је на Сто ја но ви ћа Мај да ну. На те по ло жа је из Јо ван чи ће ве 
ку ће оти шли су ње го ви си но ви: Вла де, Ми ле и Ни џе, а од уну ка: Па не, 
Ти хо мир–Ти ћо, Дра го љуб и Ра до ван. Оста ли су би ли још дје ца. Фронт 
уста ни ка ни је се мо гао ду го одр жа ти, јер су би ли без на о ру жа ња, са 
све га не ко ли ко пу ша ка. Јед ног љет ног да на 1941. го ди не, кре ну ле су 
уста ше из При је до ра и Пу хар ске и по па ли ле Је ло вац. Све су од ре да 
па ли ле: ку ће, згра де, шта ле и све оста ло има ње, а по себ но им је би ло 
за до вољ ство кад су па ли ли на ар ма ну са дје ва на жи та, при пре мље на 
за вр шид бу. На род се скло нио у обли жње шу ме и Ко за ру. Јо ван чић је 
био у не по сред ној бли зи ни свог има ња, скри вен у шу мар ку. Кад су све 
за па ли ли, ишли су да ље. Јо ван чић је до тр чао и по чео да га си, но се ћи 
во ду у кан та ма из ве ли ке ло кве, ко ја је би ла да ле ко 50 ме та ра од ку ће. 
Уста ше су на ње го вом има њу за па ли ле 11 ва та ра, а он је успио да уга-
си 10, док је да на е сту ни је сти гао, јер је ва тра за хва ти ла чи та ву згра ду. 
За то ври је ме, же не и дје ца су из бје гли код кће ри Јо ван ке на По гле ђе-
во. Био је то са мо по че так ве ли ке дра ме. 
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Му шкар ци су се оку пља ли не гдје у Ко за ри и вр ши ли при пре ме 
за фор ми ра ње сна га за од бра ну. У је сен 1941. го ди не, ве ћи на од ра-
слих му шка ра ца по зва на је у Ко за ру, на смо тру и из бор за је ди ни цу 
ко ја тре ба да се фор ми ра. Ода бран је ве ћи број бу ду ћих бо ра ца. Од 
Јо ван чи ће вих уну ка пр ви је при мљен Ти хо мир–Ти ћо, Дра го љуб–Бе ба 
и син Ми ле. Њи ма су се при дру жи ли Па не, Ђу ја и Радован. 

Вла де је већ био ра ни је ак тив но укљу чен у ор га ни зо ва ње устан-
ка и био је је дан од пр вих чла но ва На род но о сло бо ди лач ког од бо ра у 
Је лов цу и Ко за ри. У по чет ку са мог ра та 1941. го ди не, из При је до ра је 
из бје гло мно го срп ског жи вља. Код Јо ван чи ћа је та ко ђе би ло из бје-
гли ца и то: Те ши нић Слав ко, При ца Ми ло рад, ђак при је дор ске гим-
на зи је, ка сни је у ра ту од ли чан бо рац – пу шко ми тра ље зац, и мно ги 
дру ги. По том ци се сје ћа ју из бје гли ца, али не сје ћа ју се свих, јер их је 
би ло мно го. Не ки су се вра ти ли у При је дор, а по је дин ци су оста ли у 
шу ми и укљу чи ли се у уста нич ке ре до ве. 

Усташе су у збјегу, у Козари, 6.7.1942. г. убиле Јованчића и тог 
дана жену и три снахе са осморо унучади отјерали у логор Јасеновац 
у коме су преживјели страшну драму. У логору су умрла два мала 
унука. Касније су из логора отјерани у село Боровац, општина Рајићи 
код породица Љиљак и Петровић. Из Боровца, послије три мјесеца 
у Јеловац их је вратио Марко Дрча. Једанаести дан послије њиховог 
одласка, у Боровац су дошле усташе и све преостале логораше поново 
вратиле у логор Јасеновац и на свиреп начин ликвидирали.

Син Ни ко ла–Ни џе, ро ђен је 1895. го ди не и као нај ста ри је ди је те, 
ра но се укљу чио у по сло ве, ка ко код ку ће, та ко и у об ра ди зе мље. Био 
је за до во љан и сре тан чо вјек, а због сво је на чи та но сти, ве о ма ци је-
њен и по што ван. Кад је по диг нут уста нак 1941. го ди не, он је са бра том 
Вла дом, си но ви ма и си нов ци ма био на Сто ја но ви ћа Мај да ну, на пр вој 
ли ни ји устан ка. Владе је био пред вод ник је ло вач ких уста ни ка. Ни џе 
ко ји је имао бли зу пе де сет го ди на, ни је био ак ти ван бо рац, већ је бри-
нуо о број ној дје ци сво јој и сво је бра ће Вла де и Ми ле. Кад су за вр шили 
партизани са пробојима из Ко за ре, Ни џе је већ послије 7. јула 1942. 
био оче ви дац стра хо те и по ги би је на ших бо ра ца и на ро да на про сто-
ри ма Гор њег Је лов ца, гдје су се во ди ле те шке бор бе. Уста ше и Ни јем ци 
су по ку пи ли сво је мр тве, а оста ли су на зе мљи да ле же на ши бор ци и 
на род. Сва ка њи ва и сва ки грм у Је лов цу би ли су нат по ље ни срп ском 
кр вљу. Ни џе је ка сни је успио по не ког и да за ко па. 

У Ко за ри ни је би ло хра не, па су они ко ји су пре жи вје ли офан-
зи ву но ћу за ла зи ли у се ла да је по тра же. Ни џе је раз ми шљао ка ко да 
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на ђе скло ни ште, и да пре ко да на оста не у се лу. Про на шао је код Си-
ме у но ви ћа-Про да на ста ри шу пљи храст и у ње му је бо ра вио пре ко 
да на чи та ву јед ну не де љу. До ма ћин је уз тај храст ве зао кра ву, па на 
том мје сту би ла је пра ши на. С дру ге стра не, уз сам храст, био је ко-
ко ши њац пле тен од тан ког пру ћа и по кри вен бу ја ди-па пра ти гдје су 
др жа не ко ко ши. Кад је Ни џе до шао да се са кри је у храст, ви дио је пра-
ши ну ко ја би мо гла да га от кри је. Стао је јед ном но гом на тра ву, а дру-
гом на жи лу хра ста, та ко да се на пра ши ни ни је мо гао ви дје ти траг. У 
храст је ула зио ују тро вр ло ра но, а из ла зио на ве чер, во де ћи ра чу на да 
не оста ви тра го ве. Јед ног ју тра до хра ста је до шао уста ша, по гле дао 
храст и пра ши ну и ре као дру гом уста ши да не ма тра го ва, па га ни је 
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бо ље ни раз гле дао. Сје тио се да за па ли пле та ру ко ја је би ла на сло ње на 
на храст, али у ко јој ви ше ни је би ло ко ко шки. Пи пао се по џе по ви ма 
тра же ћи ши би цу и у том ча су чуо је да га до зи ва Ни је мац ко ји је код 
ку ће Мла ђе на Про да на тје рао ко ко ши, па по што сам ни је мо гао да их 
ухва ти, звао га је по име ну да му по мог не: „Азиз, уста шо, Азиз, уста-
шо“. Уста ша је од мах отр чао и ви ше се ни је вра ћао. Ни џе се сје тио да 
би уста ша мо гао су тра до ћи и за па ли ти пле та ру, а ти ме и су ви храст у 
ко јем је на шао скло ни ште, а он да му не би ло спа са. На ве чер је иза шао 
и у храст ви ше ни је до ла зио. Ме ђу тим, док је храст био млад, имао је 
огран ке ко ји су се вре ме ном осу ши ли, па се кроз ње га мо гло ви дје ти 
ку да се уста ше и Ни јем ци кре ћу и шта ра де на бр ду Го љак. Ви дио је 
ка ко до во де по хва та не Ср бе и ка ко их ко љу. Ме ђу ухва ће ни ма је био 
и је дан за ро бље ник ко ји је по одје ћи ли чио на ње го вог си на Па ну. Ка-
сни је се ис по ста ви ло да то ни је био Па не.
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На истом мје сту, на уда ље но сти око 600 ме та ра, ви дио је ка ко 
до во де јед ног за ро бље ног пар ти за на у уни фор ми и оба ра ју га на зе-
мљу. Ни џе ни је мо гао до бро да ви ди шта се до га ђа са пар ти за ном на 
зе мљи. Од јед ном је пар ти зан ско чио и по бје гао пре ко низ бр ди це. Док 
су се уста ше у том ме те жу сна шле и до гра би ле оруж је, пар ти зан је већ 
био од ма као. Уста ше пу ца ју за њим, али он се до ко пао шу мар ка уз Ко-
за ру и успио је да им умак не. По сли је не ко ли ко ве че ри, Ни џе је у Ко-
за ри на шао тог пар ти за на и ис при чао шта је ви дио, а он му ка же: „Кад 
су ме обо ри ли на зе мљу, уста ша је из ва дио нож, клек нуо ми на пр са 
и пи тао ко ли ко има пар ти за на у Ко за ри, а ја сам ре као да их има три 
сто ти не. Уста ша ври сне, опсу је ми мај ку срп ску, ба ци нож и ухва ти се 
за ко су. Ис ко ри стио сам тај тре ну так, зба цио уста шу са се бе, ско чио 
и успио да по бјег нем.“

Јед ног пред ве чер ја, у Ко за ри Ни џе чу је ка ко не ко до зи ва: „Ра-
де, Пе тре, Ми ле, Јо во, до ђи те ова мо, ево ва тре и до бре ве че ре.“ Ни џе 
на сјед не том по зи ву, ми сле ћи да су на ши. Кад је при шао бли зу мје ста 
ода кле се чуо глас, схва тио је да је до шао ме ђу уста ше. Сре ћа га је са-
чу ва ла да им не пад не ша ка. Они су пра ви ли за кло не и смје штај, си је-
ку ћи мла де бу кви ће да од њих на пра ве за шти ту из над ро во ва. Сва је 
сре ћа што је био су тон – пред ве чер је, па се ни је до бро ви дје ло. Ни су 
га при мје ти ли, а он се сле гао и по ла ко на зад, гле да ју ћи у њих док су 
од ла зи ли до ро во ва но се ћи од сје че не мла де бу кви ће. Из ми цао се уна-
зад док ни је ухва тио за клон, окре нуо се и што је мо гао бр же дао се у 
бјек ство.

По но во је тра жио ми је сто у се лу да не гдје по да ну бо ра ви. Оти-
шао је у свој гај и про на шао шу пље др во. Про стор му је од го ва рао, 
али мра ве је би ло те шко отје ра ти, а још ви ше га од вра ћа ло ле гло зми-
је. Зми ју је отје рао и смје стио се је дан дан, али са мра ви ма ни је мо гао 
иза ћи на крај. Од лу чио је да тра жи по вољ ни ји смје штај. Сје тио се да 
би се мо гао смје сти ти ис под по да у сво јој шта ли. Кров шта ле био је 
по го ђен тен ков ском гра на том са Ву ле ти ћа пу та и сав цри јеп пао је на 
под шта ле. Успио је да укло ни по ло мље ни цри јеп, по диг не дви је под-
ни це и за ву че се ис под по да. Те мељ шта ле био је на бла го наг ну том зе-
мљи шту, па је са до ње стра не био ка ме ни под зид. Из ме ђу под зи да них 
ка ме ни ца мо гло се ви дје ти кад не ко про ла зи. Тај смје штај ко ри стио 
је не ко ли ко да на, све док јед ног ју тра ни су до шли Ни јем ци и по че ли 
уби ја ти сви ње ко је су би ле у воћ ња ку по ред са ме шта ле. По би ли су 
сви ње и про но си ли их тик по ред Ни џи не гла ве. Ви дио је са мо ка ко 



217Мо но гра фи ја се ла Гор њи Је ло вац

про ми чу вој нич ке чи зме. Та сце на га је ве о ма упла ши ла, на ве чер је 
иза шао и ви ше се ту ни је вра ћао ни ти је тра жио сли чан смје штај. Бо-
ра вио је у Ко за ри, а по но ћи си ла зио у се ло за хра ну, ко је ни је би ло, 
осим шљи ва и дру гог во ћа. Ни гдје ни је би ло жи ве ду ше. По не кад је 
чуо ро ђа ка Бо шка ка ко до ла зи ку ћи, а у ра но ју тро бје жи у Ко за ру. 
Скла ња ју ћи се у зби је гу у Ко за ри, Ни џе је стал но во дио ра чу на о сво ја 
два вр ло ли је па во ла Ши бо њи и Пе ро њи и кра ви Ље по ви. Успио је да 
их уве де у Ко за ру и та ко скло ни од уста ша и Ни је ма ца, да их не отје-
ра ју. Ка сни је их је про вла чио кроз раз не кри зне си ту а ци је и на кра ју 
их од вео пре ко це сте у Ју тро го шту, код свог при ја те ља, по зна тог тра-
ва ра Или је Ба ла ба на. Ње гов син Ми лош, при хва тио је да их чу ва на 
па ши са сво јом сто ком. 

Оку па тор ска уста шка власт до зво ли ла је да се ли ца ко ја се на ла-
зе у се лу мо гу при ја ви ти у При је до ру, гдје ће до би ти ле ги ти ма ци ју и 
та ко мо ћи на вод но сло бод но да се кре ћу. Ни џе је од лу чио да се при ја-
ви и оти шао је у При је дор. Ни је ишао кроз Пу хар ску, већ пре ко Бре-
зи ча на, ода кле је ушао у град. Пр во је оти шао код бри це да се об ри је, 
па код сли ка ра да се сли ка за ле ги ти ма ци ју, па тек он да у оп шти ну. 
На се би је имао ста ри по де ра ни ка пут и не ке ста ре хла че, а на гла ви 
је имао по де ра ни ше шир. На јед ној но зи имао је ста ри опа нак, а на 
дру гој ста ру ци пе лу. На тај на чин био је ма ски ран да не бу де упа дљи-
ва осо ба. 

До био је уста шку ле ги ти ма ци ју, али се из При је до ра уви јек 
вра ћао ку ћи пре ко Ју тро го ште. Из бје га вао је да про ђе по ред уста-
шког ло го ра у Је лов цу. Знао је до бро ко ли ки су то крв ни ци и да ле ги-
ти ма ци ја за њих не зна чи ни шта. Ка сно у је сен 1942. го ди не, до шао 
му је дио по ро ди це из ло го ра Ја се но вац. Од мах је од лу чио да дје цу 
скло ни из се ла, јер су уста ше про на шле спи сак омла ди не из Је лов ца, 
ко ју је об у ча вао ње гов син Ти хо мир-Ти ћо. Уста ше су спи сак про на-
шле, али су га из гу би ле кад су се вра ћа ле у ло гор. За њи ма је на и шао 
Дра го ја Зо рић и на шао спи сак. Кад је ви дио са др жај, од мах од лу чи 
да га уни шти. Утр чао је у Зо ри ћа млин у ко ме је би ло ва тре и спи сак 
од мах спа лио. Уста ше су за пам ти ле не ка име на са спи ска, али на сву 
сре ћу, вр ло ма ли број. Пла ше ћи се за по ро ди цу, Ни џе је упу тио же-
ну и че тве ро дје це код Ми ке Се длар у дру ги крај, у Ор лов це из над 
При је до ра, гдје су оста ли све до про ље ћа 1943. го ди не. Кад су уста ше 
ко нач но на пу сти ле свој ло гор у Је лов цу, Ни џе је тек тад вра тио по-
ро ди цу у се ло.
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Јед ног да на Ни џе је до шао по ро ди ци у по сје ту у Ор лов це и ка-
зао да је Ро са Дми тра Му дри ни ћа, хо да ју ћи по Ко за ри, про на шла те ло 
си на Па не и Пе тра Ви ле, ко ји су по ги ну ли од уста шке за сје де, а Ро са је 
Па ну пре по зна ла по одје ћи. Ни џе је оти шао у Ко за ру и на мје сту гдје 
су по ги ну ли он их је са хра нио. Па не је био по моћ ник пу шко ми тра ље-
сца у ври је ме про бо ја обру ча, а и ка сни је кад се дио пар ти за на вра тио 
у Ко за ру. Са чу вав ши во ло ве, Ни џе је успио од ди је ло ва ви ше ко ла, 
да са ста ви јед на. За пар ти за не је вр ло че сто тре ба ло не што пре ве сти, 
па је он са во ло ви ма, све до кра ја ра та, стал но ра дио за по тре бе пар-
ти за на. Мно го пу та ишао је до Ма син Ба ји ра, и чак до Мра ко ви це и 
бли зу Ли си не. Ишао је у бер бу ку ку ру за у ду бич ку ра ван не да ле ко од 
Ја се нов ца, оти ма ју ћи од уста ша ку ку руз ко ји је био за бер бу. И по ред 
све га што је ра дио, био је од се о ске вла сти и Пар ти је, он и још не ки од 
пр вих од бор ни ка у се лу, пред ви ђен за фи зич ку ли кви да ци ју. За вр ше-
так Дру гог свјет ског ра та до че као је из гу бив ши сво ја два ста ри ја си на 
бор ца, оца, бра та, се стру, че ти ри си нов ца, си нов ке и сна хе. По сли је 
ра та мно го је по ма гао по ро ди ца ма ко је су из гу би ле сво је нај ми ли је. 
Дао је се лу згра ду у ко јој је дви је го ди не би ла про дав ни ца за Је ло вац и 
окол на се ла. Под при ти ском Пар ти је, мо рао је 1949. го ди не да се упи-
ше у Се љач ку рад ну за дру гу, што је вр ло те шко при хва тио.

Ни џе је био оже њен Сте ва ни јом, кћер ком Си ме По по ви ћа из 
Ко ши ће. Си мин унук, Бо шко Ма цу ра из До њег Је лов ца, при чао је да 
је ђед Си мо пред во дио де ле га ци ју у Кнеж по љу на тај ним раз го во ри-
ма са Пе тром I Ка ра ђор ђе ви ћем, кад је до ла зио да по мог не Ср би ма у 
Кра ји ни, у ври је ме њи хо вог бун та пре ма тур ској и аустриј ској вла сти.

Ни ко ла–Ни џе и Сте ва ни ја има ли су сед ме ро дје це. Никола је 
умро 13.6.1978 у 84-ој, а Стеванија 27.7.1979. у 85-ој години.

Њи хо ва дје ца би ли су: Ма ри јан, ро ђен је 1920. го ди не, умро је од 
бо ле сти ка за ма ка кад је имао три и по го ди не. 

Пан те ли ја–Па не, ро ђен је 1922. го ди не. За вр шио је Основ ну шко-
лу у До њем Је лов цу. Био је бо рац Првог батаљона, по моћ ник ми тра ље-
сца, по ги нуо је крајем љета 1942. го ди не од уста шке за сје де у Ко за ри. 

Ти хо мир–Ти ћо, ро ђен је 1924. го ди не. За вр шио је Основ ну шко-
лу у До њем Је лов цу и био је ђак при је дор ске гим на зи је. У по ро ди ци је 
ва жио за ве о ма па мет ну осо бу и сви су га ува жа ва ли. Кад је по диг нут 
уста нак 1941. го ди не, од мах се при кљу чио уста ни ци ма на Сто ја но ви ћа 
Мај да ну. У је сен исте го ди не, пр ви из фа ми ли је при мљен је у пар ти зан-
ске ре до ве у Ко за ри. Ка сни је је, по од лу ци прет по ста вље них, вра ћен 
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у се ло гдје је об у ча вао гру пу омла ди нки, ко ја је има ла око 40 чла но ва. 
Обу ка се од но си ла на упут ство и ту ма че ње ци ља бор бе срп ског на ро да 
и ка ко да се ор га ни зу је у од бра ни од уста ша и Ни је ма ца. Уче ство вао је 
у осло бо ђе њу При је до ра 16. ма ја 1942. го ди не. Кад је у ма ју 1942. го ди не 
у Ла мо ви тој фор ми ра на Пр ва кра ји шка бри га да, био је ак ти ван бо рац 
те бри га де. У јед ној бор би на Па три ји 19. ју на 1942. го ди не био је те шко 
ра њен. Ни је мо гао да се кре ће, јер му је ку гла оста ла у но зи. Брат Па не 
га је на ко њу пре ба цио у бол ни цу на Ви тлов ској, гдје је остао око двије 
не дје ље. Кад је бол ни ца рас пу ште на, до шао је у зби јег код по ро ди це, а 
ода тле је кре нуо са оста лим на ро дом, са ку глом у но зи до се ла Вој ско ве, 
гдје је био за ро бљен и отје ран у ло гор Ста ро Сај ми ште-Зе мун на оба ли 
Са ве. Не зна се дан кад је умро у том стра вич ном ло го ру. 

Спа со ја, ро ђен је 1928. го ди не и он је за вр шио Основ ну шко лу 
у До њем Је лов цу. За ро бљен је у збје гу у Ко за ри и отје ран у ју лу 1942. 
го ди не у уста шки ло гор Ја се но вац. Кад се у ка сну је сен вра тио из Ја се-
нов ца, укљу чио се у рад ор га ни за ци је СКОЈ, а у про ље ће 1943. го ди не 
био је се кре тар те ор га ни за ци је. Стал но је био у по кре ту и скла њао се 
од не при ја те ља. Као још млад оти шао је у пар ти за не. Ме ђу тим, вра ти-
ли су га у се ло, јер се у се лу од ре ђи ва ло ко ће ићи у је ди ни цу. За вр ше-
так ра та до че као је у се лу. По сли је ра та био је на из град њи омла дин ске 
пру ге Ша мац–Са ра је во, а као вој ник био је у Жу па њи, на из град њи 
ауто пу та Бе о град–За греб. У се лу је био пред сјед ник Управ ног од бо ра 
Се љач ке рад не за дру ге, за тим од бор ник у Скуп шти ни оп шти не При-
је дор у ви ше са зи ва. У Је лов цу је ви ше пу та би ран за пред сјед ни ка Са-

Алексић Н. ТихомирАлексић Н. ПанеАлексић Н. Маријан
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ве за бо ра ца Дру гог свјет ског ра та. Ви ше де це ни ја је за но ви не, ра дио 
и те ле ви зи ју да вао из ја ве о до га ђа ји ма из ра та 1941–1945. го ди не. По 
за вр шет ку Дру гог свјет ског ра та, тра же ни су по да ци о бро ју по ги ну-
лих у Гор њем Је лов цу, а он је те по дат ке за би ље жио, пре дао зва нич-
ним оп штин ским ор га ни ма и зва нич ним ин сти ту ци ја ма у Бе о гра ду. 
Ти ма те ри ја ли су пу бли ко ва ни у једној монографији. Његова дјеца су: 
Љепосава, Сретко, Тихомир и Невена. Сва ке го ди не у апри лу од ла зи 
у Ја се но вац – Гра ди ну, гдје су уста ше на нај сви ре пи ји на чин по би ле 
пре ко ми ли он Ср ба, Је вре ја и Ро ма.

Алексић Н. Душанка,  
удата Кнежевић

Алексић Н. Спасоја

Ду шан ка, ро ђе на је 1930. го ди не. Пре жи вје ла је гол го ту ја се но-
вач ког ло го ра. Би ла је емо тив на, ра зум на, а по при ро ди ли је па и па-
мет на осо ба. Има ла је мно го на сли је ђе них цр та од оца Ни џе. При је 
ра та, а и у то ку ра та, веома је бри ну ла о свом мла ђем бра ту Ду ша ну. 
По сли је ра та се уда ла за че сти тог мом ка, Сре ту Кне же ви ћа у Гор њем 
Је лов цу и родила Танкосаву, Милорада, Радосаву, Мирка и Милку. 
Умрла је 7.1.1997. године у Горњем Јеловцу.

Ра до са ва–Ра да, ро ђе на је кра јем 1933. го ди не. И она, као и оста-
ла дје ца, отје ра на је из Ко за ре у ло гор Ја се но вац. Кад се вра ти ла из 
ло го ра че сто се скла ња ла ис пред не при ја те ља, све до осло бо ђе ња. За-
вр ши ла је основ ну шко лу као од ли чан ђак у Цви ји ћи ма. Пе де се тих го-
ди на про шлог ви је ка, уда ла се за Ми ла на Ро ди ћа из Ју тро го ште, ко ји 
је ра дио у руд ни ку Љу би ја, а она је ра ди ла у фа бри ци кек са и ва фла 
„Ми ра Ци ко та“ у При је до ру. Ро ди ла је дво је дје це – Младена и Дијану 
– а са да жи ви као пен зи о нер у При је до ру.
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Нај мла ђи син Ду шан, ро ђен је 1936. го ди не. Са по ро ди цом је 
1942. го ди не отје ран из збје га у Ко за ри у ло гор Ја се но вац. Кад се вра-
тио из ло го ра имао је шест го ди на. У то ку ра та 1943. го ди не пре жи вио 
је ти фус. Стал но је био фи зич ки сла бог и ње жног здра вља. По сли је ра-
та за вр шио је Основ ну шко лу у Цви ји ћи ма. За хва љу ју ћи стри цу Вла-
ди, ко ји га је од вео код се бе у При је дор, за вр шио је ни жу гим на зи ју. 
До био је др жав ну сти пен ди ју и у По ре чу (Истра), за вр шио је сред њу 
по љо при вред ну шко лу. За по љо при вред ни фа кул тет до био је др жав ну 
сти пен ди ју. Фа кул тет је за вр шио у За гре бу. На том фа кул те ту за вр шио 
је пост ди плом ске сту ди је и ма ги стри рао. У Бе о гра ду је на По љо при-
вред ном фа кул те ту док то ри рао и сте као зва ње док то ра би о тех нич ких 
на у ка. Има дво је д је це – Биљану и Николу. Са да као пен зи о нер жи ви 
у Бе о гра ду. На пи сао је мо но гра фи ју под на сло вом: Ше зде сет пет го-
ди на Основ не шко ле у Гор њем Је лов цу, јер је же лио да сво јој шко ли и 
свом род ном се лу Је лов цу по да ри то дје ло. Ње гов отац Ни џе је че сто 
го во рио да је за хва љу ју ћи бра ту Вла ди и два пу та др жав ној сти пен ди ји, 
ње гов Ду шан за вр шио ви со ко обра зо ва ње: „Да ни је би ло те по мо ћи, по 
мом гу рун ту и кућ ном по сје ду, он ни кад не би ни шта за вр шио ви ше од 
основ не шко ле.“

Алексић Н. ДушанАлексић Н. Радосава-Рада,
удата Родић

Дру ги Јо ван чи ћев син Владимир–Вла де, ро ђен је 1897. го ди не 
у Гор њем Је лов цу. Још као ди је те ис ти цао се као хра бар и сна ла жљив. 
Био је ве о ма ври је дан и по слу шан и све је хтио да ра ди. Јед ног да на 
кад је отац оти шао у При је дор, он и брат Ни џе, ко ји је имао 12, а Вла-
де 10 го ди на, узе ли су оче ву ло вач ку пу шку и оти шли на Го љак, да на 
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ло ги уби ју зе ца. Ме ђу тим, на и шао је не ки чо вјек са Па три је, и кад је 
ви дио дје цу са пу шком, по тр чи за њи ма да им је от ме. Они на ти сну 
бје жа ти, али чо вјек им је тр чао за пе та ма. Вла де у тр ку по тра жи пу-
шку од Ни џе, али он ни је хтио да му је дâ, већ на ста ви бје жа ти. Кад је 
Ни џе ви дио да ће га чо вјек сти ћи, он је у тр ку дао Вла ди пу шку. Вла де 
је истог ча са стао и упе рио пу шку у не по зна тог чо вје ка и по ви као да 
ће пу ца ти. Силеџија је стао као уко пан. Вла де му за пре ти да ће пу ца ти 
ако са мо на пра ви ко рак пре ма ње му. Чо вјек је ви дио да ни је ша ла и да 
би ма ли мо гао пу ца ти, окре не се и на пу сти дје цу, а њих дво ји ца пу ни 
сре ће и ра до сти, вра те пу шку ку ћи. Све су оцу ис при ча ли кад се вра-
тио из При је до ра, јер ни су има ли мај ку. Ре као им је да се та ко не мо гу 
по на ша ти и да је до бро што им чо вјек ни је отео пу шку, јер би он због 
то га имао озбиљ них про бле ма. 

Алексић ЈованкаАлексић Ј. Владимир–Владе

Вла де је ина че био „оштар“ чо вјек. Код ње га је мо ра ло све да бу-
де по не ком ре ду и то не ње го вом, већ ка ко то ра де и дру ги. Јед ном 
при ли ком кад је имао 14 го ди на, во зио је ко ли ма ку ку руз у кли пу као 
тре ћи ну за бе га, а са њим је био и бе гов син. Кад су кре ну ли са на то ва-
ре ним ко ли ма, бе гов син се поп не на ко ла. Ме ђу тим, Вла де га стје ра са 
ко ла и ка же: „Ако сам ду жан да во зим тре ћи ну, ни сам ду жан да те бе 
во зим.“ Кад су на Сту де ној до шли до бе го ве ку ће, ћу при ја се сло ми 
под те ре том, а ко ла се пре вр ну и сав ку ку руз се иза спе на ка пи ји. Бе-
гов син за тра жи да Вла де ку ку руз уне се у ма га зу, ме ђу тим Вла де то 
од би је и ка же му да је он тре ћи ну до ве зао до ку ће, што је би ла ње го ва 
оба ве за, а сад не ка бе гов син уно си. За тим окре не за пре гу и ко ла и оде 
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ку ћи. Бег се по жа ли Јо ван чи ћу на Вла ди но по на ша ње, а овај му обе ћа 
да ће пред у зе ти мје ре про тив си на. То је би ла по след ња тре ћи на ко ја 
је да та тур ској вла сти. Кад је по чео Пр ви свјет ски рат, Вла де је имао 17 
го ди на и још не до ра стао за вој ску, био је мо би ли зи ран. Од ве ден је на 
обу ку у Грац, гдје је про вео ско ро чи тав рат. Аустриј ски вој ни ци Ср би, 
ни су же ље ли и ни су хтје ли да се бо ре про тив Ср би је, па су са бо ти ра-
ли. Иза зи ва ли су раз не бо ле сти, а нај че шће су ку ку ри је ком иза зи ва ли 
ин фек ци је и због то га ни су мо гли ићи на ра ти ште. Ути ру ћи ку ку ри јек 
у ко жу, иза зи ва ли су ра не по ти је лу, та ко да је ли је че ње тра ја ло вр ло 
ду го. Ту је на стао и је дан стих ко ји гла си: „Ви диш дра га онај бри јег, та-
мо ра сте ку ку ри јек, та мо ра сте она тра ва ко ја ме спа ша ва.“

Кад је за вр шен Пр ви свјет ски рат, Вла де је био не пи смен. Од-
лу чио је да се у При је до ру упи ше у шко лу и да при ват но по ла же. По-
сли је дви је го ди не за вр шио је основ ну шко лу и имао је вр ло ли јеп 
ру ко пис. На Сту де ној гдје је не кад бо ра вио бег Мехмед Капетановић 
звани „ку саљ“, жи вје ла је вр ло па мет на, кул тур на Срп ки ња, бе го ва 
же на ко ју су сви зва ли го спо ђа Ба бић. Јед ног да на пред ло жи ла је Вла-
ди да пет ком, кад је сточ на пи ја ца у При је до ру, у ње ној ку ћи пи ше па-
со ше за све вр сте сто ке. То је ра дио ви ше го ди на и го спо ђа Ба бић му 
пред ло жи да ку пи ње но ку ћи ште. Он то при хва ти и ку пи, а она се са 
сво је дви је кће ри пре се ли у Ду би цу. То ни је би ла бе го ва ку ћа, већ ње-
зи на, а ње зин муж је ра ни је по ги нуо. Јед ног да на до шао је бег код ње 
и ре као јој да ће она би ти ње го ва же на. По што је би ла Срп ки ња, зна-
ла је да мо ра при хва ти ти, при ста ла је и за тра жи ла да бег ње не кће ри 
оста ви на ми ру. Ства ра њем Кра ље ви не Ју го сла ви је (1918), тур ска и 
бе гов ска власт пре ко но ћи су не ста ле. Го спо ђа Ба бић са кће ри ма се 
пре се ли ла у Ду би цу и 1943. го ди не уста ше су њу и ње ну кћер Не вен-
ку јав но као Срп ки ње обје си ли у цен тру Ду би це.

Кад је диг нут уста нак 1941. го ди не, Вла де је био вр ло ути ца јан и 
пред во дио је гру пу ко ја је би ла на о ру жа на, а он им је био прет по ста-
вље ни. Мо гли су да отва ра ју ва тру на не при ја те ља, са мо кад он на ре-
ди. Од мах је био би ран за од бор ни ка у се лу. У то ку ра та био је ве о ма 
ан га жо ван на ра зним за да ци ма, јер је ужи вао вр ло ве ли ко по вје ре ње. 
Владе и брат Ми ле су по слије осло бо ђе ња При је до ра 16. маја 1942. 
године од ве зли оруж је и му ни ци ју пре ма Гр ме чу, па су се за те кли ван 
про бо ја из Ко за ре. Владе је до бро по зна вао те рен и више пу та пре во-
дио пар ти за не до њиховог одређеног мјеста и циља. Када је у Је лов цу 
осно ва на ре леј на ста ни ца, он је ру ко во дио њо ме. 
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По за вр шет ку ра та 1945. го ди не, био је по ста вљен за пред сјед ни-
ка Сре ског су да у При је до ру и на тој ду жно сти остао је три го ди не. То 
су би ли тзв. ре во лу ци о нар ни су до ви. По сли је то га био је су ди ја Окру-
жног су да у Ба ња Лу ци. Већ је био у го ди на ма, па су га по ста ви ли за 
тр жи шног ин спек то ра у оп шти ни При је дор, затим економ у болници, 
па ловочувар на ријекама Сани и Гомјеници, ода кле је пен зи о ни сан. 
Умро је 10.10.1975. го ди не у При је до ру. Био је за слу жни но си лац Пар-
ти зан ске спо ме ни це 1941–1945. го ди не и дру гих од ли ко ва ња.

Вла де и Јо ван ка има ли су пр во ди је те Лу ку, ко ји је умро од неко-
ли ко мје се ци. Нај ста ри ја кћи Ђу ја, ро ђе на 1922. го ди не, за вр ши ла је 
Основ ну шко лу у До њем Је лов цу, а До ма ћин ску шко лу у При је до ру. У 
њи хо вој ку ћи би ло је уви јек мно го по сла, а Ђу ја је би ла ври јед на дје вој ка. 

Алексић В. ЂујаАлексић В. Лука

Дру ги свјет ски рат до че ка ла је код оца на Сту де ној, гдје је био 
пр ви на лет уста ша. Ку ћу и оста ло има ње до те ме ља су им спа ли ли. Као 
мла да дје вој ка, пр вих да на устан ка 1941. го ди не по ка за ла је же љу да се у 
устан ку ан га жу је. Од мах је би ла при мље на у СКОЈ и по ка за ла сво ју зре-
лост. Кад је осло бо ђен При је дор 16. ма ја 1942. го ди не, Ђу ја је из Гор њег 
Је лов ца, са де се ти на ма дје во ја ка, пр ва кроз осло бо ђе ни При је дор про-
ни је ла на ви со ком јар бо лу срп ску за ста ву. При је про бо ја из ко зар ског 
обру ча, сту пи ла у пар ти зан ске ре до ве и са њи ма оти шла пре ма Гр ме чу. 
У че ти је би ла са бра том Дра го љу бом као бол ни чар ка. Чи та во ври је ме 
пра ти ла га је у сто пу, јер је зна ла да је не у стра шив бо рац и уви јек пр ви. 
Зна ла је да мо ра би ти стал но уз ње га. У стал ним бор ба ма про шла је од 
Ко за ре, Гр ме ча, цен трал не Бо сне у Ср би ју, до Бе о гра да. На осло бо ђе њу 
Бе о гра да, на Ба но вом Бр ду ода кле је на ди ра ла Пе та ко зар ска бри га да, 
Дра го љуб–Бе ба је 16.10.1944. го ди не те шко ра њен. Ђу ја га је из ву кла са 
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пр ве ли ни је и док се тру ди ла да му ука же пр ву по моћ и да га по ву че у 
за клон, по го ди ла их је гра на та и они су за јед нич ки по ги ну ли за осло бо-
ђе ње Бе о гра да. Са хра ње ни су за јед но у Жар ко ву, а он да су 1953. го ди не 
пре не ти и по но во са хра ње ни на гро бљу Осло бо ди ла ца Бе о гра да. Ђу ја 
је би ла ве о ма мар кант на дје вој ка, из у зет не ље по те и шар ма.

У то ку ра та 1943. го ди не, од те шке зи ме пр сти на но га ма су јој 
от па ли, не пре кид но је ишла из бор бе у бор бу и уви јек је би ла на пр вој 
бор бе ној ли ни ји. Кад је по ги ну ла при осло бо ђе њу Бе о гра да, би ла је 
по чи ну по руч ник.

Вла дин син Дра го љуб–Да ди, ро ђен је 1924. го ди не. Основ ну 
шко лу за вр шио је у До њем Је лов цу. Ра но је по чео да по ма же ро ди те-
љи ма при тр го ви ни и дру гим по сло ви ма. Још као ди је те по ка зи вао је 
осо би не ври јед ног и хра брог дје те та. Кад је по диг нут уста нак, од ла зио 
је на Сто ја но ви ћа Мај дан гдје су уста ни ци др жа ли фронт. При је то га 
Дра го љуб је по не чи јем зах ти је ву оти шао у При је дор и до нио др Мла-
де ну Сто ја но ви ћу ра дио-апа рат на ба те ри је и пре дао му га у Гор њем 
Је лов цу, у ку ћи Ко сте Са ви ћа. 

При из бо ру омла ди на ца за пар ти зан ску је ди ни цу у Ко за ри, Дра-
го љуб ни је био при мљен, јер је био ни ског ра ста. Мо лио је да га при-
ме, али ни је ишло. Љу ди из се ла но си ли су хра ну ор га ни зо ва ним пар-
ти за ни ма у Ко за ру. Отац Вла де је од ре ђи вао ко ће да но си хра ну и у ту 

Алексић В. Драгољуб–Беба

гру пу сва ког пу та од ре ђи вао је Дра го љу ба. 
А Дра го љуб је стал но мо лио прет по ста-
вље ног да га при ми, али је увек био од би-
јен, јер је био млад. Дру ги пут кад је но сио 
хра ну, у је сен 1941. го ди не, опет је мо лио 
да га при ме и ко ман дир или ко ман дант га 
овог пу та при ми. Кад су се вра ти ли они ко-
ји су би ли са њим у гру пи за но ше ње хра не, 
при ча ли су да ни кад ни су Дра го љу ба ви-
дје ли та ко ве се лог и срет ног, не го кад му 
је ре че но да оста је у пар ти за ни ма. Од мах 
је био у је ди ни ци са бра том Ти ћом. Кад је 
по ро ди ца би ла у збје гу у Ко за ри, он је ви-
ше пу та до ла зио код ђе да Јо ван чи ћа–Јој ке. 
По сљед њи пут кад је до шао, ка зао је да се 
те ве че ри иде у про бој обру ча око Ко за ре и 
да ће би ти вр ло те шка бор ба јер ће пар ти-
за ни мо ра ти да про ђу.
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Про бој је из вр шен и пар ти за ни су иза шли из обру ча, а на род је 
остао и био је за ро бљен. Јо ван чић је био са по ро ди цом у Ко за ри. Ују-
тро кад је сва ну ло, устао је и ре као да не ће би ти са по ро ди цом и да 
не ће гле да ти ка ко је уби ја ју. Алек си ћи су ре кли да ће све по ро ди це, а 
би ло их је шест, би ти ску па, па ако бу ду уби ја ли, да сви ску па из ги ну. 
Јо ван чић је по сли је устао и оти шао да ље по ла ки ло ме тра од сви јех 
Алек си ћа. Сјео је под јед ну ве ли ку бу кву и пу шио лу лу. Ни је про шло 
ни по ла са та кад се у бли зи ни чуо пу цањ пу шке. Уста ше су до шле до 
Јо ван чи ћа и ис па ли ли му ме так у гла ву. Она ко ка ко је сје дио и пу шио 
остао је на мје сту мр тав у том по ло жа ју. Чуо се до ла зак фа ши ста и 
би ли су вр ло бли зу. Од јед ном су се низ ко су по ја ви ли Ни јем ци и упе-
ре них пу ша ка оп ко ли ли су Алек си ће. Ис тје ра ли су их са мје ста гдје су 
пре но ћи ли и низ ја рак до тје ра ли на оба лу ри је ке Мље ча ни це, на њи ву 
у бли зи ни ку ће Јо ва на Ба но ви ћа. Са свих стра на на род је до тје ри ван 
на ову њи ву. Ту је за сат вре ме на би ло на сто ти не за ро бље них. Да би 
по ка за ли сво ју моћ, пред сви ма су за па ли ли ку ћу Ба но ви ћа. Ни јем ци 
су за ро бље ни на род на овој њи ви пре да ли уста ша ма, а уста ше су за-
ро бље ни ке пре тје ра ле пре ко ри је ке Мље ча ни це и на ста ви ле тје ра ти у 
ло гор Ја се но вац. По ро ди ца је за ро бље на и отје ра на у Ја се но вац. 

При ча ли су бор ци да је Дра го љуб био вр ло по вјер љив ку рир. 
Сва гдје је сти зао и по шту и по ру ке на ври је ме уру чи вао. Не гдје у про-
ље ће 1943. го ди не, од не куд је на и шао и био је са по ро ди цом око два 
са та и оти шао. Ви ше га по ро ди ца ни је ви дје ла. Ње гов ма ли брат – 
стри че вић Ду шан, сје ћа се да је био ве о ма ли јеп, ста сит и вр ло озби-
љан. Био је пра ви вој ник. Кад је Пе та ко зар ска бри га да 1943. го ди не 
би ла у осло бо ђе ном Пр ња во ру, отац Вла де оти шао је у по сје ту и био 
са Ђу јом, Дра го љу бом и бра том Ми лом. Та да је Дра го љуб ка зао оцу да 
пред сто је ве ли ке бор бе и да ће рат тра ја ти бар још дви је го ди не, али 
да они не ће све те бор бе пре жи вје ти. Та Дра го љу бо ва пред ви ђа ња су 
се, на жа лост, оства ри ла. 

Дра го љуб је као изврстан бо рац чи нио не у стра ши ве под ви ге. 
На жа лост, по ги ну ли су ско ро сви ко ји су зна ли за ње го ве под ви ге, па 
ни је имао ко да их ис при ча. Је дан од ње го вих пре жи вје лих са бо ра ца, 
био је Јо во Ке ле че вић из Ли јев ча По ља. Он ка же да је Дра го љуб био ње-
го ва ге не ра ци ја, али да је по при ро ди и вој нич ким вр ли на ма био бар 
нај ма ње шест ге не ра ци ја ис пред ње га. Ци ти рам дио ње го вих сје ћа ња: 
„Ба та љон са три че те на шао се у бли зи ни До бо ја. Из ви ђа чи ја вља ју да 
смо оп ко ље ни са три стра не, а че твр та стра на је ри је ка Бо сна. Има-
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ли смо му ни ци је са мо за де сет ми ну та бор бе и ту је крај. Ују тро смо 
при ми ли до ру чак и не ви ди мо из лаз. Вр ло је кри тич но и без из ла зно. 
Зна мо да ће мо пред ве чер би ти на пад ну ти. По сли је до руч ка Дра го љуб 
је са сво јом че том јед но став но не стао. Ни је га би ло ни ти за ру чак. Ми 
прет по ста вља мо да је успио сво ју че ту да из ву че из обру ча. У сам су-
мрак уста ше су нас на па ле, а ми смо од мах при хва ти ли бор бу, па до кле 
има му ни ци је. Ме ђу тим, уста ше је истог ча са не ко на пао са ле ђа. Ме ђу 
њи ма је на ста ла па ни ка и бје жа ње. Ска ка ли су у ри је ку Бо сну, гу ши ли 
се, а не ки пре пли ва ва ли. Ми смо при тр ча ли њи хо вој ли ни ји, до гра би-
ли оруж је и му ни ци ју, па удри по њи ма. Ту кли смо их док су ска ка ли у 
ри је ку и док су пли ва ли. Јед но став но, ми смо их пот пу но рас ту ри ли. 
Дра го љуб је знао да је је ди ни на чин да се из ву че мо из обру ча, на па-
сти их са ле ђа. Сво ју че ту не при мјет но је про ву као усред да на из ме ђу 
њи хо вих по ло жа ја, до шао им иза ле ђа и кад су они на па ли нас, он је 
са сво јом че том на пао њих. Ту смо уста ше пот пу но по ту кли и спа си-
ли свој ба та љон и све бор це, а са мо за хва љу ју ћи му дро сти и про цје ни 
Дра го љу ба–Бе бе.“ 

Надгробна плоча брату и сестри Алексић Драгољубу 
и Ђуји на гробљу Ослободилаца Београда.

Пе та ко зар ска бри га да во ди ла је же сто ке бор бе у Цен трал ној Бо-
сни, а 1944. го ди не пре шла је у Ср би ју, са за дат ком да уче ству је у осло-
бо ђе њу Бе о гра да. У ок то бру 1944. на пад нут је Бе о град у ко ме је био 
огро ман број ње мач ких вој ни ка. Бор бе су би ле вр ло те шке и же сто ке. 
Пе та бри га да је на па да ла са Ба но вог Бр да. У тим же сто ким бор ба ма 
Дра го љуб је са сво јом че том на овом Бр ду отео од Ни је ма ца ба те ри ју 
са се дам то по ва. Био је пр ви ме ђу пр ви ма и на пр вој ли ни ји те шко је 
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ра њен 16. 10. 1944. го ди не. Се стра Ђу ја, ко ја је би ла бол ни чар ка, пра-
ти ла га је у сто пу, јер је зна ла да је та кав бо рац као што је он стал но у 
опа сно сти. Из ву кла га је са пр ве бор бе не ли ни је те шко ра ње ног и по-
ку ша ла да га пре ви је, али у том ча су по го ди ла их је ње мач ка гра на та и 
обо је су ску па по ги ну ли. Та ко је за вр шен жи вот ни и бор бе ни пут бра-
та и се стре, хра брих бо ра ца, ју на ка и пра вих хе ро ја са слав не Ко за ре. 
О Дра го љу бу, о ње го вим под ви зи ма и ју на штву, пи са ли су но ви на ри и 
књи жев ни ци: Ми ло рад Гон чин, Дра го ја Лу кић и мно ги дру ги.

Дра го љуб и Ђу ја по чи ва ју за јед но на гро бљу Осло бо ди ла ца Бео-
гра да.

Њи хо вом крат ком бор бе ном, хра бром и ју нач ком жи вот ном 
пу ту, др Рај ко Ср дић, ро дом из Цр не До ли не код Приједора, на пи-
сао је и по све тио ову пје сму.

ЂУ ЈИ И ДРА ГО ЉУ БУ АЛЕК СИ ЋУ БЕ БИ У СПО МЕН
Има јед на ма ла пло ча из над гро ба 
под гра на ма бре зе и зе ле не ту је 
по мен је на јед но не про ла зно до ба 
кад се крв и жи вот сло бо ди да ру је.

По њој сло ва бле да го во ре о све му 
док над њи ма вје тар гран чи це ле лу ја 
пи ше да су па ли у истом тре ну 
Алек сић Дра го љуб и се стра му Ђу ја.

Пред бун ке ром твр дим ис пред сво је че те 
кло ну ла су кри ла ко зар ског со ко ла 
мла дог ка пе та на из кра ји шке пе те 
без су за у оку ја у ка и бо ла.

Бол ни чар ка чет на, се стра, крв ро ђе на 
над бра том се на гла као до бра ви ла за 
ста ла и па ла мет ком по го ђе на 
и мр твог бра та мр тва за гр ли ла.

Мо лим бе ле бре зе да уми ре гра не 
и вје тар нек ста не да ли шће не ки да 
још ју на ку ни су за це ли ле ра не 
још их мр тва се стра мр твом бра ту ви да.
     Др Рај ко Ср дић
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Вла дин син Ра до ван, ро ђен је 1926. го ди не. Основ ну шко лу за-
вр шио је у До њем Је лов цу. Кад је по чео рат, био је ђак при је дор ске 
гим на зи је. У то ку ве ли ке офан зи ве на Ко за ру 1942. го ди не, сту пио је у 
пар ти зан ске ре до ве. По ги нуо је као борац Првог батаљона на Рав ном 
Га ју, на про бо ју из Ко за ре 3/4. 7. 1942. го ди не.

Вла дин син Јо ван, ро ђен је 1929. го ди не. Основ ну шко лу за вр-
шио је у До њем Је лов цу. Рат га је за те као са 12 го ди на. За ро бљен је у 
збје гу на Ко за ри и отје ран у ло гор Ја се но вац. По за вр шет ку ра та 1945. 
го ди не, на ста вио је шко ло ва ње у При је до ру, а за тим у Ба ња Лу ци. По 
за вр шет ку шко ло ва ња, за по слио се у Фа бри ци це лу ло зе и па пи ра у 
При је до ру, ода кле је оти шао на од слу же ње вој ног ро ка, у шко лу ре-
зер вних офи ци ра. По по врат ку из вој ске, на ста вио је рад у фа бри ци, 
гдје је био кан ди дат за струч но уса вр ша ва ње у САД. Коб ног да на, 9. 9. 
1951. го ди не, страдао је у фа бри ци. 

Тра ги чан до га ђај у фа бри ци, Јо ва но ва по ги би ја, при мљен је 
у Гор њем Је лов цу са ве ли ком ту гом и бо лом. О Јо ва но вој смр ти 
информацију је дао се кре тар фа брич ког ко ми те та Са ве за ко му ни ста 
Мом чи ло То мић, ро дом из Др ва ра. Он је казао да је Јо ван по за вр-
шет ку рад ног вре ме на оти шао на ба зен, ско чио и због на гле про мје не 
тем пе ра ту ре ста ло му је ср це и он се уто пио у ба зе ну. Та кву ин фор ма-
ци ју дао је Јо ва но вим ро ди те љи ма.

То је би ла зва нич на при ча за јав ност. Ме ђу тим, по сли је не ко ли ко 
го ди на, по ја ви ла се дру га, незванична ин фор ма ци ја. По сли је рад ног 
вре ме на Јо ван је остао на пре ко вре ме ном ра ду, јер се то тра жи ло и 

Спомен плоча на Петловом брду – Београд.
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упу ћен је у не ке дру ге ха ле да ра ди. Ту је Јо ван ко ји ни је био елек три-
чар, већ по стру ци бра вар, до шао у кон такт са стру јом и та ко по ги нуо. 
Би ла је то не чи ја не па жња и не мар, да бра вар до ђе у кон такт са стру-
јом. Због тог слу ча ја не ко је мо рао да од го ва ра. Др Све то зар Са вић 
код ко га су на ве чер до ве зли мр твог Јо ва на, ка зао је ње го вој мај ци Јо-
ван ки да у ње му ни је би ло ни ка пи во де, већ му је чи та во ври је ме из 
јед не но здр ве из ла зи ла крв, што уоп ште ни је ка рак те ри стич но за смрт 
утапањем. Та ко се за вр ши ла суд би на пе тог и по след њег си на Алек сић 
Вла де и Јо ван ке. У породици остала је трајна сумња да у Јовановом 
трагичном случају можда није казана права истина.

Вла ди на кћи Ан ка–Ан ки ца, ро ђе на 20.1.1932. го ди не. Основ ну 
шко лу за по че ла је у До њем Је лов цу, али је због ра та пре ки ну ла шко ло-
ва ње. У збје гу на Ко за ри би ла је за ро бље на и отје ра на у ло гор Ја се но вац, 
ко ји је пре жи вје ла и вра ти ла се ку ћи. По сли је осло бо ђе ња за вр ши ла је 
основ ну шко лу и ни жу гим на зи ју у При је до ру. Родила је кћер Ступар 
Љиљану, која сада живи са својом кћерком Ланом у Перту, Аустралија. 
Ви ше го ди на је ра ди ла у СУП у При је до ру, а ка сни је у пред у зе ћу „Град-
ња“ гдје је и пен зи о ни са на. Умр ла је у Приједору 5. 10. 1992. го ди не. 

Вла дин син Ма ри јан, ро ђен је 1939. го ди не. Са по ро ди цом је био 
у збје гу у Ко за ри, гдје је за ро бљен и отје ран у ло гор Ја се но вац. Умро је у 
овом стра шном ло го ру 1942. го ди не, као не ви но ди је те, а имао је са мо 
три и по го ди не. Мајка Јованка умрла је у марту 1966. у 64-ој години.

Алексић В. ЈованАлексић В. Радован
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Јо ва но ва–Јо ван чи ће ва кћи Дра ги ња, ко ја је мо гла да бу де ро-
ђе на 1900. го ди не, уда ла се за Дра го ју Дра ги че ви ћа у се ло Мра зов це. 
Ци је ла по ро ди ца се 1937. го ди не пре се ли ла пре ко ри је ке Уне у се ло 
Жи ва ју. Сна ха Сте ва ни ја при ча ла је за Дра ги њу да је би ла ве о ма дра-
га, ли је па и сим па тич на и да је би ла ве о ма па мет на и мно го је ли чи ла 
на оца Јо ва на. У бра ку је ро ди ла пе те ро дје це.

Њи хо ва нај ста ри ја кћи Ро са, би ла је у пар ти за ни ма. Уста ше су 
је ухва ти ле у Хра стов цу и за кла ле. Си на Или ју ухва ти ле су уста ше и 
од мах уби ле. Отац Дра го ја и мај ка Дра ги ња за ро бље ни су у Ко за ри, 
отје ра ни у Ја се но вац, гдје су на нај сви ре пи ји на чин ли кви ди ра ни.

Драгичевић Ј. Драгиња, 
рођ. Алексић

Алексић В. МаријанАлексић В. Анка–Анкица

Драгичевић ИлијаДрагичевић РосаДрагичевић Драгоја
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Син Бран ко, пре жи вио је рат и кад је до шло осло бо ђе ње, вра-
тио се са бра том и се стром у Мра зов це. Био је вр ло упо ран, за вр шио 
је сред њу еко ном ску шко лу и за по слио се у тек стил ној фа бри ци у Ду-
би ци, ода кле је по сли је ду гог ра да оти шао у за слу же ну пен зи ју. У то ку 
ду го го ди шњег ра да са гра дио је по ро дич ну ку ћу и трај но се пре се лио у 
Ду би цу. Имао је два си на. Ду бо ко је био ве зан за сво је се ло Мра зов це.

Дру ги син Љу бан, као рат но си ро че смје штен је у дом за дје цу 
без ро ди те ља. За вр шио је основ ну шко лу и ни жу гим на зи ју у Ду би ци. 
Сред њу еко ном ску за вр шио је у Ба ња Лу ци. У то ку шко ло ва ња био 
је до бар ђак. Еко ном ски фа кул тет за вр шио је у Бе о гра ду. Опре де лио 
се за стра не је зи ке, та ко да да нас вр ло до бро го во ри ен гле ски и ње-
мач ки. Кад је за вр шио фа кул тет, био је ди рек тор јед ног пред у зе ћа у 
Бо сан ској Ко стај ни ци, а ка сни је ди рек тор пред у зе ћа у Хр ват ској Ко-
стај ни ци. По по зи ву, јед ног да на пре шао је у Же ље за ру Си сак, гдје је 
го ди на ма био у са мом вр ху ру ко во де ћих струк ту ра. Из већ по зна тих 
раз ло га, пре мје штен је у кок са ру Ба кар, а за тим је пен зи о ни сан. Да нас 
са по ро ди цом жи ви у Хр ват ској. 

Дра го ји на кћи Ко са, жи вје ла је са бра том Бран ком и кад је он 
био на од слу же њу вој ног ро ка жи вје ла је са сна хом и под не раз ја шње-
ним окол но сти ма тра гич но је стра да ла.

Драгичевић Коса Драгичевић ЉубанДрагичевић Бранко

Још увек млад и са тро је не ја ке дје це, Јо ван–Јо ван чић ни је имао 
из бо ра већ да се по но во же ни. Ту га ни је баш по слу жи ла сре ћа. До вео 
је из се ла Мје ча ни це не ку Ста ни цу, ло ше на ра ви, а још ло ши ја до ма-
ћи ца. Дје цу му је мал тре ти ра ла и ка жу да је би ла зло че ста. Сви су то 
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мо ра ли да тр пе. Чак је ње зин отац упо зо рио Јо ва на да Ста ни ца ни је за 
ње го ву ку ћу и да ће са њом има ти озбиљ них про бле ма. 

У ме ђу вре ме ну, она је ро ди ла сим па тич ну дје вој чи цу Јо ван ку, 
ко је ће ка сни је из ра сти у вр ло дра гу осо бу и кад је би ла пу но љет на, 
уда ла се на По гле ђе во за Па вла Тр ку љу. Па вле је био да ро вит чо вјек, 
та ко да је из гра дио вр ло ли је пу ку ћу на спрат на По гле ђе ву. Кад је диг-
нут уста нак и по чео рат, Па вло ва ку ћа би ла је пар ти зан ска бол ни ца 
и то јед но ду же ври је ме. Јед ног да на, уста ше и му сли ма ни из Ду би це 
оку пи ра ли су ове про сто ре и Па вло ву ку ћу до те ме ља су спа ли ли. Да-
нас, ис пред те ме ља гдје је би ла ку ћа, по диг нут је спо ме ник ко ји под-
сје ћа на то да је ту би ла рат на пар ти зан ска бол ни ца 1942. го ди не. 

Тркуља Јованка, рођ.  АлексићТркуља Павле

Јо ван ка је ро ди ла че тве ро дје це: Ми ћу, Бо су, Бо жу и Бла го ју. За-
ро бље на је са дје цом у Ко за ри и отје ра на у ло гор Ја се но вац. Уста ше 
су у ло го ру одво ји ле дје цу и отје ра ле на под руч је Бје ло ва ра, а њу су 
отје ра ли у Ње мач ку на при си лан рад. Пре жи вје ла је рат и вра ти ла се 
без дје це на спа ље но ог њи ште. Па вле је био за ро бљен, отје ран у Ја се-
но вац, и та мо ли кви ди ран. Јо ван ка је по сли је ра та про на шла дје цу и 
до ве ла их на По гле ђе во. Ту је жи вје ла јед но ду же ври је ме. Син Ми ћо 
ра дио је мно го го ди на у Ње мач кој, та мо је и пен зи о ни сан. Пре се лио 
се трај но са По гле ђе ва у Ду би цу, гдје је са гра дио ли је пу по ро дич ну 
ку ћу. Дру ги син Бо жо, жи вио је у јед ном се лу по ред Бје ло ва ра и ба-
вио се по љо при вред ном про из вод њом. Јо ван ка се ка сни је пре се ли ла у 
Бје ло вар код си на Бла го је, ко ји је ра дио у Ње мач кој. Ту је чу ва ла сво ју 
уну чад. Умр ла је 1990. го ди не и са хра ње на на гро бљу у Бје ло ва ру.
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Споменик у дворишту Тркуље Павла и Јованке на Поглеђеву, 
чија је кућа била на спрат и у почетку рата 1941–1942. године, 

кориштена је као болница за рањене партизане, 
коју су усташе 1942. године, 

до темеља спалили.
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Тре ћи Јо ван чи ћев син, Ми ле, ро ђен је 1921. го ди не. Основ ну 
шко лу за вр шио је у До њем Је лов цу, а 1940. го ди не оже нио се вр ло ли је-
пом дје вој ком Ма ри јом. Био је ре гру то ван за од ла зак у ре дов ни вој ни 
рок. Ме ђу тим, Дру ги свјет ски рат је за по чео и он се већ 1941. го ди не 
укљу чио са бра том Вла дом и оста лим уку ћа ни ма у ди за њу устан ка. 
Кад је осло бо ђен При је дор ма ја 1942. он је са бра том Вла дом из скла-
ди шта у При је до ру уто ва рио на о ру жа ње и му ни ци ју и хит но су пре ве-
зли у Ја пру (пре ма Гр ме чу), да га не при ја тељ не за ро би. Ни је мо гао да 
се вра ти, јер су Ни јем ци и уста ше по но во оку пи ра ле При је дор и це сту 
При је дор–Бос. Но ви. Ми ле је од мах при шао пар ти за ни ма на под руч ју 
Ја пре, а кад се ука за ла при ли ка пре шао је на Ко за ру и при кљу чио се 
ко зар ским пар ти за ни ма. Ње гов ма ли син Сре то, ро ђен је 1941. го ди-

 Тркуља Божо Тркуља Благоја

Солдат Боса, рођ. ТркуљаТркуља Мићо
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не, мај ка га је са по ро ди цом скло ни ла у збјег у Ко за ри. Кад су би ли 
за ро бље ни по чет ком ју ла 1942. го ди не, мај ка Ма ри ја од ни је ла га је на 
ру ка ма у ло гор Ја се но вац. По сли је кра ћег вре ме на умро је у ло го ру. 
Имао је са мо го ди ну да на. Био је ве о ма ли је по ди је те и сви су га ја ко 
во ље ли, као да су пред о сје ћа ли да ће та ко ма ли и драг умри је ти у том 
стра шном и сви ре пом ло го ру. Кад је Ми ле до шао на Ко за ру, ви дио се 
са по ро ди цом и био је вр ло ожа ло шћен за ма лим си ном Сре том. 

Меморијални зид на Мраковици, имена бораца из породице Алексић 
Јована–Јованчића: син  Миле, унуци: Ђуја, Пане, Тихомир, 

Драгољуб, Радован и  снаха Марија.

Као бо рац Пе те ко зар ске бри га де, звани Але, про шао је њен дуг 
бор бе ни пут. Уче ство вао је у бор ба ма за осло бо ђе ње Бе о гра да. Са Пе-
том ко зар ском бри га дом до шао је на Сри јем ски фронт и ту је крајем 
1944. го ди не по ги нуо као ко ман дир че те, а по чи ну је био ка пе тан пр ве 

Алексић М. СретоАлексић МаријаАлексић Ј. Миле
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кла се. Ње го ви са бор ци, ко ји су пре жи вје ли рат, при ча ли су да је био 
ве о ма хра бар бо рац. Су пру га Ма ри ја би ла је пра ва ље по ти ца, умр ла је 
1943. го ди не од ти фу са, што је Ми ле вр ло те шко до жи вио.

       Ак тив ни бор ци и уче сни ци у НОР из пле ме на Алек си ћа

Алексић ЛазаркаАлексић Вука, 
удата  Крстић

Алексић Раде Илија

Алексић Пере ЗдравкоАлексић БранкоАлексић Ранко

Ста на, ро ђе на Алек сић, Јо ван чи ће ва се стра, би ла је уда та у Др-
ља че у Гор ње Га рев це. Ту је ро ди ла си на Ра ду, кће ри Јо ван ку и Мил ку. 
Ра де је од ра стао и од слу жио вој ни рок, за сно вао је по ро ди цу и имао 
је пе те ро дје це: Де ву, Лу ку, Ану, Ста ну и Љу ба на. 

Де ва је би ла уда та за Јо ву Вуј чи ћа у Бо жи ће, и ро ди ла је кћер 
Ра дој ку, ко ја се ка сни је уда ла у Ри та не, гдје да нас жи ви са по ро ди цом.
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Ста нин син Ра де Др ља ча био је на пре дан чо вјек и до ма ћин. 
Из ме ђу два свјет ска ра та ра дио је не ко ли ко го ди на у Ње мач кој, па је 
до бро го во рио ње мач ки, што га је ка сни је до шло гла ве. У то ку ра та 
вла да ла је ве ли ка не ста ши ца, ка ко хра не, та ко и га са за освје тље ње, 
со ли и ше ће ра и оста лих сит них по треп шти на. Из не ко ли ко срп ских 
се ла оти шле су се љан ке у При је дор да ку пе што им не до ста је. Пар-
ти ја је енер гич но осу ди ла тај од ла зак и до ни је ла од лу ку да се свих 17 
од мах уби ју. Од ре ди ла је да ор га ни за тор за из вр ше ње то га зло чи на 
бу де пар тиј ски ак ти ви ста неки Кон чар. Он је то до био као пар тиј ски 
за да так ко ји је мо рао да из вр ши. По би ти то ли ко не ви ног сви је та је те-
жак зло чин. Кончар је тра жио по др шку по ран гу ви шег од се бе, Ра де 
Ћу пур ди је, с на дом да ће се од лу ка из мје ни ти. Ме ђу тим, Ћу пур ди ја 
ни је хтио да до ђе на ли це мје ста и да по др жи ту су лу ду иде ју. Кон чар 
је мо рао да из вр ши од лу ку Пар ти је и ни је смио ни шта да из ми је ни. 
На кра ју су се сје ти ли и Ра де Др ља че, да го во ри ње мач ки и по сум ња ју 
да би мо гао да их из да Ни јем ци ма и уста ша ма и од мах су и Ра ду укљу-
чи ли у ову гру пу за ли кви да ци ју. Кончар је имао од ре ђе ну гру пу ко ја 
је из вр ши ла ли кви да ци ју, а он је имао за да так Пар ти је да се од лу ка 
спро ве де. Прет по ста вља се да Кончар та кву од лу ку не би ни кад до-
нио, а да се су прот ста вио, мо жда би за вр шио као ови ко ји су ли кви-
ди ра ни. Са ста во ви ма Пар ти је ни је се смје ло игра ти. Свих 18 Ср ба, 
по од лу ци Пар ти је, мо ра ли су би ти по би је ни. По би је ни су пот пу но 
не ви ни љу ди, Ср би, а Ра ду Др ља чу уби ли су са мо за то што је знао 
ње мач ки. Овај не ми ли до га ђај го ди на ма је пре при ча ван по се ли ма по-
сли је Дру гог свјет ског ра та. 

Дрљача Раде 
– Горњи Гаревци

Дрљача Дева, удата  
Вујчић – Божићи

Дрљача Стана, 
рођ. Алексић
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РЕ ЛЕЈ НЕ СТА НИ ЦЕ

Ко му ни ка ци је на сло бод ној те ри то ри ји би ле су ве о ма оте жа не, али су 
по сто ја ле. По шта и дру ге раз не по шиљ ке, па и по не ке ин фор ма ци је, 
ишле су пре ко ове ста ни це. У Је лов цу су би ле ова кве дви је ста ни це. 
Пр ва је би ла у ку ћи Ђор ђе Шор ма за ко јом је ру ко во дио Вла де Алек-
сић, а дру га је би ла у Ма цу ра ма, ко јом је ру ко во дио Пе ро Пе ки ја из 
Ју тро го ште. Ста ни це су би ле  у функ ци ји до за вр шет ка ра та. Њи хо ва 
уло га би ла је од ве ли ког зна ча ја, а по себ но у ко му ни ка ци ји из ме ђу по-
ро ди ца у се лу и бо ра ца на ра ти шту. 

СПИ САК ПО ГИ НУ ЛИХ ПАР ТИ ЗА НСКИХ БОРАЦА 
ИЗ ГОРЊЕГ ЈЕЛОВЦА ЧИЈА СУ ИМЕНА УПИСАНА 

НА МЕМОРИЈАЛНОМ ЗИДУ СПОМЕНИКА 
МРАКОВИЦА НА КОЗАРИ

1. Ада мо вић О. Ђу ро 1922–1943.
2. Алек сић Ј. Ми ле 1921–1944.
3. Алек сић В. Дра го љуб  1924–1944.
4. Алек сић В. Ђу ја 1922–1944.
5. Алек сић В. Ра до ван 1926–1942.
6. Алек сић Н. Ти хо мир 1924–1942.
7. Алек сић Н. Па не 1922–1942.
8. Алек сић Р. Или ја  1924–1943.
9. Алек сић Љ. Ма ри ја  1921–1943.

10. Ба бић С. Ла зо  1905–1941.
11. Бо кан С. Па не  1912–1942.
12. Бо кан М. Сте во  1888–1941.
13. Бо кан С. Сто ја  1922–1942.
14. Цви јић Р. Здрав ко  1921–1942.
15. Цви јић Д. Рај ко  1921–1942.
16. Ча ђо П. Ми лан  1912–1942.
17. Чи чић Д. Вла де  1924–1942.
18. Чи чић Д. Бо са  1920–1942.
19. Др ча Н. Ана 1926–1942.
20. Ђа ко вић Ј. Ми лан  1905–1942.
21. Ђа ко вић Р. Не на 1926–1942.
22. Ђа ко вић Љ. Лу ка  1924–1942.
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23. Кне же вић С. Ан то ни ја 1900–1942.
24. Ко лар П. Са ван  1921–1942.
25. Лу кић Р. Ра де 1909–1945.
26. Лу кић П. Стан ко  1912–1942.
27. Лу кић Д. Сте во  1921–1942.
28. Лу кић Д. Бор ко  1924–1943.
29. Лу кић С. Ми лан 1913–1945.
30. Ма цу ра С. Пе ро  1921–1943.
31. Ма цу ра К. Мар ко  1903–1943.
32. Ма цу ра К. Пи лип  1905–1942.
33. Ма цу ра П. Јо ван 1924–1943.
34. Ма цу ра С. Ду шан  1906–1942.
35. Ма цу ра М. Че до 1913–1942.
36. Ма цу ра Ч. Ана  1915–1945.
37. Ма цу ра Љ. Ра де
38. Ма џар П. Ђу рађ 1900–1942.
39. Ма џар П. Јо ван  1905–1941.
40. Ма џар С. Слав ко 1923–1942.
41. Ма џар Н. Ни ко  1916–1942.
42. Ма рин Ј. Ду шан  1923–1942.
43. Ми ка но вић Ј. Слав ко  1920–1942.
44. Пе трић П. Ђу ро  1909–1942.
45. Про дан Г. Ра до ван  1921–1942.
46. Про дан С. Бо жо  1916–1944.
47. Ср дић Ђ. Слав ко 1919–1942.
48. Ср дић Ђ. Ра де 1923–1943.
49. Шор маз Ђ. Ми лан  1921–1944.
50. Шор маз Н. Пе тар  1907–1943.
51. То пић М. Здрав ко  1923–1942.
52. Ви ла Ј. Ра дој ка  1923–1942.
53. Ви ла Ј. Ђу ја  1925–1942.
54. Вр бан С. Ра до ван  1922–1942.
55. Ву ко та Д. Ми лан 1911–1943.
56. Ву чен Д. Да ра 1912–1945.
57. Зо рић С. Сто ја 1902–1942.
58. Зо рић М. Све то зар  1918–1942.
59. Зо рић Н. Ве ли мир  1921–1942.
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У дје лу Ћур гу за и Виг ње ви ћа: Ко зар ски од ред, на стр. 280. пи-
ше да је Цви јић Мир ко, се љак из Гор њег Је лов ца био бо рац, али га 
у спи ску бо ра ца из Је лов ца не ма. Дру ги слу чај је Ми ло рад Цви ји ћа. 
По то мак је из ја вио ауто ру овог дје ла, да се Ми ло рад у то ку офан зи ве 
при кљу чио пар ти за ни ма и као бо рац по ги нуо на По гле ђе ву, гдје су 
во ђе не же сто ке бор бе. Ни је на спи ску по ги ну лих бо ра ца из се ла. 

Са ван Пе трић био је у Ко за ри са пар ти за ни ма и они су га за ду-
жи ли да бу де уз ра ње ни ке. Ме ђу тим, ту је био ра њен, да ли од ави о-
на, ар ти ље ри је или од не при ја тељ ске вој ске, ни је по зна то. За ро бљен 
је у офан зи ви, ка жу ње го ве се стре и отје ран у ло гор „Ста ро сај ми-
ште“ код Зе му на, гдје је и умро. Ни он ни је на спи ску стра да лих бо-
ра ца из се ла.

Споменик на Козари (Мраковица) палим борцима који су положили животе 
у борбама (1941–1945) против нацистичке Њемачке и крволочних усташа, 

војске Независне државе Хрватске са сједиштем у Загребу. 
На споменику су уписана имена 9.864 борца са ширег подручја Козаре, 

а из Горњег Јеловца имена 59 погинулих бораца.
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ПРЕ ЖИ ВЈЕ ЛИ СУ УСТА ШКО КЛА ЊЕ ПО РО ДИ ЦА 

Уста ше су у свом зло чи нач ком по хо ду уби ја ле и кла ле на све стра не и 
на сва ком мје сту. Ко га год да су ухва ти ли уби ли су или га отје ра ли у 
ло гор, па га та мо уби ја ли. Та кве зло чи не чи ни ле су уста ше из ло го ра 
„Дев чић“ у Гор њем Је лов цу. Мно ге по ро ди це из овог се ла би ле су на 
нај сви ре пи ји на чин по би је не. То се де ша ва ло у дру гој по ло ви ни 1942. 
го ди не. Са мо је че тве ро љу ди би ло не до кла но и та ко пре жи вје ло. О 
овом слу ча ју са пре жи вје ли ма де та љан раз го вор во дио је проф. Дра-
го Шор маз и пу бли ко вао у дје лу Образ (2005). Слу чај је био по знат 
чи та вом се лу и ши рој око ли ни, али до тад ни је био об ја вљен. Кр ва во 
по ро дич но кла ње пре жи вје ли су: Илин ка Ма ле тић, Ви та До бри је вић, 
Ми лош Кне же вић и Мил кан Му дри нић. 

Ма ле тић Илин ка

Малетић Илинка

У по ро ди ци Ма ле ти ћа ро ђе на је Илин ка 
од оца Ми кај ла и мај ке Сми ље. Сје ћа се 
је се ни 1942. го ди не, кад је има ла де сет го-
ди на. Јед не ве че ри дје ца су по шла у шу му 
да до тје ра ју сто ку. На пу ту су их до че ка-
ле уста ше и ка за ле да се од мах вра те ку-
ћи. Кад су до шли ку ћи, у дво ри шту је би ло 
још ком ши ја, углав ном же на и дје це. Мај-
ка је Илин ку по ми ло ва ла по гла ви и ре кла 
да се не пла ши. Бра та Ни ко лу и оста ле му-
шкар це, ве за ли су жи цом и од мах од ве ли. 
На ре ди ли су да же не и дје ца по ђу са њи ма 
код ко ман дан та, да их по пи ше и да ће се 

вра ти ти ку ћи. Кре ну ли су пре ма по то ку до Ла ки ног ку ћи шта. Ту су 
ви дје ли три од сје че не гла ве на би је не на ко ље. Јед на је би ла Ни ко ли на. 
Мај ка је ври сну ла и по тр ча ла пре ма од сје че ним гла ва ма. Уста ше су 
сје ки ра ма, но же ви ма и ко љем кре ну ли на њих. Уби ли су Илин ки ну 
мај ку, а Илин ку су уда ри ли сје ки ром, она је па ла на зе мљу и из гу би ла 
сви јест. Кад је би ла ду бо ка ноћ, она се осви је сти ла и чу ла да не ко зо ве 
мај ку да му по мог не. Илин ка се при ди гла сва у кр ви. По шла је пре ма 
по то ку и ви дје ла да је пре жи вје ла Ви та До бри је вић. По мо гла јој је да 
се диг не. Њих дви је су до зи ва ле оста ле, али сви су би ли мр тви. За мо-
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та ле су Илин ки гла ву и кре ну ле пре ма ку ћи Дра го је Про да на. Опра ли 
су је од кр ви и за ви ли ра ну да не кр ва ри. Кад је сва нуо дан, од ве де не 
су код дру гих по ро ди ца. Ма ле ти ћи су има ли два на ест чла но ва по ро-
ди це, а рат и тај по кољ пре жи вје ла је са мо Илин ка.

До бри је вић Ви та

Добријевић Вита

дво ји ли два Ви ти на бра та и ком ши ју и не куд су их од ве ли. По сли је су 
и оста ле из ве ли из ку ће и од ве ли низ по ток, на јед но спа ље но ку ћи-
ште. Кад су ту до шли, ви дје ли су два ње на бра та и ком ши ју од сје че них 
гла ва. На ста ла је ври ска и плач, а уста ше су по че ле да ту ку љу де ко љем 
и ма ље ви ма. Ви ту су уда ри ли с ле ђа и она је па ла по ред ма ће хе. Гур-
ну ли су је у по ток, а он да ма ће ху ба ци ли пре ко ње. Би ла је свје сна, али 
ни је мо гла да се по мак не. Уста ше су про вје ра ва ле да ли има пре жи вје-
лих и зва ле их да уста ну, да их мај ка на хра ни, али ни ко се ни је ја вљао. 
Ре кли су да ће су тра по но во до ћи да ви де има ли жи вих. Кад су уста ше 
оти шле и све се сти ша ло, Ви та се из ву кла ис под мр тве ма ће хе. Чу ла је 
да је не ко зо ве, а то је би ла Илин ка Ма ле тић. Има ла је раз би је ну гла ву 
и ја ко је кр ва ри ла. Про на шле су не ко плат но и за мо та ле јој гла ву, да 
што ма ње кр ва ри. Успје ле су те шком му ком да до ђу до ку ће Дра го је 
Про да на. Ту су пре но ћи ле и су тра дан је по Илин ку до шла се стра Ву-
ко са ва и од ве ла је код се бе у Ма цу ре. Ви та се по ту ца ла по ра зним ку-
ћа ма, све док ње на се стра Да ра ни је до шла из пар ти за на. На ста ви ле су 
да жи ве за јед но, а Ви та је по сли је ра та ишла у шко лу и оста ла да жи ви 
на оче вом ог њи шту.

Ви та је ро ђе на у број ној по ро ди ци До бри-
је ви ћа. Пре жи вје ла је дра ма тич не до га ђа је 
на Ко за ри гдје је би ла у збје гу, за ро бље на 
и отје ра на у ло гор Ја се но вац, а из ло го ра 
у Гру би ши но По ље. По сли је три мје се ца 
вра ти ла се у Је ло вац. Ку ћа је би ла пот пу но 
пра зна. Жи вје ла је са се стром и бра ћом. 
При ку пља ли су хра ну да би пре жи вје ли 
пре ко зи ме. Јед ног да на у је сен 1942. го-
ди не, се стра је ора ла њи ву да би за си ја ли 
пше ни цу. Уста ше су до шле и на ре ди ле да 
пре ки не са ора њем и да од мах иде ку ћи. 
Сви су би ли утје ра ни у ку ћу. Од мах су из-
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Кне же вић Ми лош

Кнежевић Милош

Кад је Ње мач ка на па ла и оку пи ра ла Кра ље-
ви ну Ју го сла ви ју, срп ски на род је по ди гао 
уста нак. Ми ло шев отац Ан то ни ја био је иза-
бран за од бор ни ка. Не при ја тељ је то знао, па 
су га тра жи ли, али он се сва ког пу та успио 
скло ни ти да га не ухап се. Пред офан зи ву 
Ми ло ше ва по ро ди ца по бје гла је у Ко за ру и 
по ди гла ко ли бу за бо ра вак. Офан зи ва је на и-
шла и по ро ди ца је би ла по хва та на и отје ра на 
у ло гор „Ци гла на“ у При је до ру. Оста ли су у 
ло го ру јед но ври је ме, а за тим су до шли у Је-
ло вац. Ку ћа им је би ла спа ље на. Оста ла им је 
са мо јед на шу па. Ма ло су је опра ви ли и при-

вре ме но се смје сти ли. Јед ног да на кад је би ла ки ша и не ври је ме у је сен 
1942. го ди не, до шле су уста ше. Отво ри ле су вра та и из ве ле ђе да, ба бу и 
мај ку и од ве ли. Са дје цом је остао је дан уста ша. Кад се за чуо ври сак и 
ја ук, дје ца су ври ште ћи ис тр ча ла и по ју ри ла у прав цу ода кле се чуо ја-
ук. И уста ша је по шао за њи ма. Тр ча ли су пре ма јар чи ћу, ма ло да ље од 
ку ће. Кад су дје ца сти гла до мје ста зло чи на, ту је би ло око де се так уста-
ша са ко љем и од мах су по че ли уби ја ти. Ми ло ша су уда ри ли по гла ви 
и он је пао. За њим је ишао брат Ђу ро и но сио је ма лу се стру. Уда ра ли 
су га, а он се бра нио и шти тио се стру, али је од уда ра ца пао пре ко Ми-
ло ша. Це ла по ро ди ца ко ја се за те кла на спа ље ном ку ћи шту ту је би ла 
по би је на. Кад су уста ше оти шле, Ми лош је до шао сви је сти, при ди гао 
се и чи ни ло му се да има жи вих. Пре вр тао их је и тра жио пре жи вје ле, 
али сви су би ли мр тви. Знао је да ода тле мо ра бје жа ти. Упу тио се пре ма 
Рав ном Га ју. Тре ба ло је да при је ђе це сту, али ка ко. При кра дао се по ред 
жи ви це, при шао це сти и при мје тио да на це сти сто ји је дан уста ша. Са-
крио се иза жи ви це и на сре ћу на и шла су за пре жна ко ла, уста ша је сјео 
и оти шли су пре ма При је до ру. Ми лош је пре шао це сту, па уз по ток, па 
на пут, кре нуо пре ма Рав ном Га ју. У пр вој шу ми до че ка ли су га пар ти-
за ни. Би ли су за па ње ни кад су га ви дје ли, пи та ју ћи за што је кр вав. Ис-
при чао им је шта је би ло и да је по ро ди ца по би је на. Обри са ли су му крв 
са гла ве и вра та, узе ли га у на руч је и од ни је ли у не ку ку ћу. Ту су му ал-
ко хо лом ис пра ли и за ви ли ра не. Су тра дан га је пар ти зан Са ва Ка мен ко 
од нио у Ју тро го шту, у Ла ји ће код уја ка, гдје је остао до осло бо ђе ња.
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Му дри нић Мил кан 

Мудринић Милкан

Мил кан, ко ји је био ма ло од ра сли ји, до-
бро се сје ћа шта су све уста ше ра ди ле и 
ка ко су уби ја ле срп ски на род у Је лов цу и 
Ко за ри. Пре жи вио је по кољ мај ке, се ста-
ра и бра та. Јед но ју тро у је сен 1942. го ди-
не, док је чу вао сто ку, до шле су уста ше у 
цр ним уни фор ма ма из ло го ра и ка за ле да 
од мах иде ку ћи. До шле су за њим до ку-
ће и на ре ди ли уку ћа ни ма да од мах иду 
на сли ка ње и до би ју про пу сни це. Мај ка 
је од мах по че ла спре ма ти дје цу, а ње му је 
да ла да но си два ку ку ру зна хље ба. Мил-
кан је ишао ис пред њих пре ма Хај дуч ком 
бу на ру и ку ћи Ко сте Са ви ћа. Од јед ном је 

за чуо ври сак и за по ма га ње мај ке. Окре нуо се и ви дио ка ко је уста ше 
бо ду но же ви ма, а из ру ку јој је ис пао ма ли Ми лан. Схва тио је да ће 
их по би ти. Из ру ку су му ис па ли хље бо ви, а он је на ти снуо бје жа ти. 
Уста ше су ви ка ле да ста не, али он је на ста вио да бје жи пре ма це сти и 
ку ћи Вуј ца на Пе три ћа. Кад је хтио да пре тр чи пре ко це сте, за у ста вио 
га је уста ша ко ји је био на ко њу. Пи тао га је ку да иде, а он је од го во-
рио да је из ку ће Мар ка Др че и да тра жи сто ку. Уста ша му је дао знак 
да мо же ићи. Пре шао је пре ко це сте и иза шао на Рав ни Гај. На и шао је 
на пар ти за не и они су га од ве ли у ку ћу Ни ко ле Ка ча вен де. Ту је ви дио 
Ми ло ша Кне же ви ћа, ко ји је пре жи вио по кољ сво је по ро ди це. Дру ги 
дан оти шао је у Бур са ће, код ба ке Ми ље и уја ка Ми ла на у Ју тро го шту. 
По сли је не ко ли ко да на, уј на га је од ве ла у Је ло вац, на ку ћи ште ко је 
је би ло до те ме ља спа ље но. Ода тле су оти шли до мје ста гдје су уста-
ше уби ја ле. На шли су мр тву мај ку и бра та Ми ла на раз би је не гла ве, а 
ма ло да ље и дви је за кла не се стре. Вра ти ли су се у Ју тро го шту, гдје је 
Мил кан остао све док се рат ни је за вр шио.
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СПИСКОВИ ТРАГИЧНО СТРАДАЛОГ 
СРПСКОГ НАРОДА ИЗ ГОРЊЕГ ЈЕЛОВЦА

Сто ја но вић Ми лан у Мо но гра фи ји „ОЈ, ЈЕ ЛО ВАЦ“ у та бе ла ма: 2, 3, 4, за-
тим стр. 90, те таб. 5 и 25. при ка зао је спи ско ве ко ји су у по сје ду Савеза удру-
жења бораца  НОР-а – СУБНОР-а Оп штин ског од бо ра При је дор, о стра да њу од 
уста ша и Ни је ма ца ком плет них срп ских по ро ди ца, мај ки са дје цом, ста рих и 
мла ђих осо ба и дје це од не ко ли ко мје се ци до 14 го ди на ста ро сти из Г. Је лов ца.

Табела 2
СПИСАК ФАМИЛИЈА ОД КОЈИХ НИКО НИЈЕ ПРЕЖИВИО 

НЕПРИЈАТЕЉСКУ ОФАНЗИВУ НА КОЗАРИ У ЉЕТО 1942. г.

Ред. 
број

Презиме и име 
домаћина фамилије

Број страдалих 
чланова фамилије

1. Алексић Миле 3
2. Бабић Мирко 4
3. Бабић Михаило 3
4. Бокан Пане 5
5. Вукадиновић Марко 5
6. Вукота Милан 4
7. Гускић Илија 5
8. Добријевић Драгомир 3
9. Дрча Јово 2

10. Зорић Стојан 2
11. Зорић Миле 2
12. Илић Петар 4
13. Илић Момчило 5
14. Кесић Стојан 2
15. Кнежевић Алекса 4
16. Кнежевић Стојан 2
17. Марин Душан 4
18. Марин Ђуро 2
19. Марин Љупко 6
20. Малетић Никола 5
21. Мацура Љубан 2
22. Мацура Милутин 3
23. Мацура Чедо 2
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24. Мацура Урош 2
25. Мудринић Јово 11
26. Мудринић Урош 8
27. Мудринић Ђуро 2
28. Петрић Млађен 6
29. Рељић Ратко 6
30. Срдић Славко 3
31. Трамошљанин Стојан 4
32. Цвијић Мирко 6
33. Чађо Милан 6
34. Чупић Драгоја 6

Извор података: СУБНОР – Општински одбор Приједор

 3.

СПИСАК МАЈКИ ИЗ Г. ЈЕЛОВЦА КОЈЕ СУ ПОГИНУЛЕ 
СА СВОЈОМ ДЈЕЦОМ У НЕПРИЈАТЕЉСКОЈ ОФАНЗИВИ 

НА КОЗАРИ 1942. год.

Редни 
број

Презиме и име мајке Број страдале 
дјеце

1. Бокан Ана 2
2. Бокан Коса 4
3. Бокан Босиљка 4
4. Бабић Стана 2
5. Видовић Зорка 1
6. Вила Ђуја 1
7. Вила Стана 4
8. Вукадиновић Мара 4
9. Вукадиновић Босиљка 3

10. Вукадиновић Сава 2
11. Вукота Радосава 2
12. Вулетић Драгиња 4
13. Вулетић Мара 1
14. Гускић Мика 3
15. Добријевић Мара 1
16. Добријевић Коса 1
17. Дрча Сава 4
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18. Зорић Ђуја 5
19. Илић Стоја 4
20. Илић Стака 3
21. Кесар Јованка 1
22. Кесар Миља 4
23. Кнежевић Милица 7
24. Кнежевић Стоја 3
25. Лазић Вукосава 2
26. Малетић Госпова 4
27. Малетић Смиља 2
28. Марин Ана 5
29. Марин Д. Коса 2
30. Марин Ј. Коса 2
31. Марин Зорка 4
32. Мудринић Ана 4
33. Мудринић Драгиња 3
34. Мудринић Радојка 9
35. Мацура Вида 2
36. Мацура Дева 4
37. Мацура Мара 2
38. Мацура Миља 1
39. Мацура Стоја 5
40. Петрић Милка 5
41. Петрић Стана 3
42. Продан Стана 3
43. Рељић Ана 5
44. Савић Мара 4
45. Срдић Мара 1
46. Срдић Мика 2
47. Трамошљанин Сава 2
48. Цвијић Љуба 4
49. Чаћо Роса 4
50. Чупић Стоја 4

СТРАДАЛИХ МАЈКИ СВЕГА = 50
ЊИХОВЕ ДЈЕЦЕ СВЕГА = 158

Извор података: СУБНОР – Општински одбор Приједор, Списак сачинили Спасоја 
Алексић и Срето Кнежевић из Г. Јеловца, а аутор монографије „Ој, Јеловац“ уредио 
за ову публикацију.
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 4
СПИСАК ДЈЕЦЕ ИЗ СЕЛА ГОРЊЕГ ЈЕЛОВЦА 
МЛАЂЕ ОД 14 ГОДИНА СТРАДАЛЕ У II СВЈЕТСКОМ РАТУ

Ред. 
бр. Презиме, име оца и име Година 

рођења
Година 
смрти

Мјесто 
страдања

1. Алексић Миле Срето 1941 1942 Јасеновац
2. Алексић Теодора Мика 1935 1942 Г. Јеловац
3. Алексић Владе Маријан 1939 1942 Јасеновац
4. Бабић Микајила Стана 1933 1942 Поглеђево
5. Бабић Мирка Илија 1936 1942 Поглеђево
6. Бабић Мирка Јованка 1938 1942 Поглеђево
7. Бабић Мирка Никола 1934 1942 Поглеђево
8. Бокан Пане Драгица 1940 1942 Паланчиште
9. Бокан Пане Драгољуб 1936 1942 Паланчиште

10. Бокан Пане Светозар 1938 1942 Паланчиште
11. Бокан Васе Душанка 1931 1942 Паланчиште
12. Бокан Васе Илија 1936 1942 Паланчиште
13. Бокан Васе Вука 1939 1942 Паланчиште
14. Бокан Васе Вујо 1939 1942 Паланчиште
15. Бувач Станка Милка 1933 1942 Паланчиште
16. Бувач Станка Тина 1930 1942 Паланчиште
17. Вукадиновић Д. Анкица 1935 1942 Г. Јеловац
18. Вукадиновић Д. Мирко 1941 1942 Г. Јеловац
19. Вукадиновић Д. Никола 1936 1942 Г. Јеловац
20. Вукадиновић М. Вука 1932 1942 Г. Јеловац
21. Вукадиновић М. Мара 1939 1942 Г. Јеловац
22. Вукадиновић Милорад 1935 1942 Г. Јеловац
23. Вулетић Василија Бранко 1929 1942 Јасеновац
24. Вулетић В. Драгомир 1935 1942 Јасеновац
25. Вулетић Раде Боса 1927 1942 Јасеновац
26. Вулетић Раде Станка 1940 1942 Јасеновац
27. Вулетић Раде Стоја 1929 1942 Дубица
28. Вулетић Уроша Боса 1936 1942 Г. Јеловац
29. Вулетић Уроша Милева 1932 1942 Г. Поље
30. Вулетић Уроша Раде 1930 1942 Јасеновац
31. Вулетић Душана Дара 1940 1942 Јасеновац
32. Вукојевић Спасоје Коса 1941 1942 Г. Јеловац
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33. Вукота Милана Радана 1941 1942 Козара
34. Вукота Милана Радомир 1939 1942 Козара
35. Гајић Уроша Миленко 1938 1942 Јасеновац
36. Гајић Уроша Смиља 1941 1942 Јасеновац
37. Гускић Илије Милан 1935 1942 Г. Јеловац
38. Гускић Илије Васкрсија 1929 1942 Г. Јеловац
39. Гускић Илије Васо 1934 1942 Г. Јеловац
40. Добријевић Драгом. Дара 1941 1942 Г. Јеловац
41. Добријевић Д. Драгиња 1940 1942 Г. Јеловац
42. Добријевић Мирка Дева 1927 1942 Г. Јеловац
43. Добријевић М. Милорад 1928 1942 Г. Јеловац
44. Добријевић М. Перса 1933 1942 Г. Јеловац
45. Добријевић Мирка Раде 1932 1942 Г. Јеловац
46. Дрча Николе Перса 1927 1942 Козара
47. Дрча Николе Милан 1933 1942 Козара
48. Ћаковић Раде Невенка 1930 1942 Козара
49. Ћаковић М. Драгољуб 1939 1942 Г. Јеловац
50. Ђаковић Милана Јован 1940 1942 Г. Јеловац
51. Ђурић Ранка Анђа 1936 1942 Г. Јеловац
52. Завишић Вас. Милева 1930 1942 Козара
53. Завишић Раде Драгиња 1928 1942 Козара
54. Завишић Н. Вукосава 1938 1942 Јасеновац
55. Завишић Николе Милка 1940 1942 Јасеновац
56. Завишић Н. Вукашин 1941 1942 Јасеновац
57. Завишић Р. Танкосава 1938 1942 Јасеновац
58. Завишић Василије Анка 1940 1942 Јасеновац
59. Ђаковић М. Драгољуб 1939 1942 Г. Јеловац
60. Ђаковић Милана Јован 1940 1942 Г. Јеловац
61. Ђурић Ранка Анђа 1936 1942 Г. Јеловац
62. Завишић В. Милева 1930 1942 Козара
63. Завишић Раде Драгиња 1928 1942 Козара
64. Завишић Николе Вукосава 1938 1942 Јасеновац
65. Завишић Николе Милка 1940 1942 Јасеновац
66. Завишић Николе Вукашин 1941 1942 Јасеновац
67. Завишић Раде Танкосава 1938 1942 Јасеновац
68. Завишић Василцје Анка 1940 1942 Јасеновац
69. Зорић Драгоје Раде 1929 1942 Јасеновац
70. Зорић Ђуре Драгоја 1927 1942 Јасеновац
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71. Зорић Косе Драгица 1941 1942 Јасеновац
72. Зорић Николе Божо 1939 1942 Јасеновац
73. Зорић Николе Милева 1941 1942 Јасеновац
74. Зорић Николе Божо 1939 1942 Јасеновац
75. Зорић Николе Милева 1941 1942 Јасеновац
76. Зорић Николе Перо 1938 1942 Јасеновац
77. Илић Петра Миленко 1937 1942 Г. Јеловац
78. Илић Петра Јован 1939 1942 Г. Јеловац
79. Илић Момч. Драгољуб 1935 1942 Г. Јеловац
80. Илић Момчила Душанка 1934 1942 Г. Јеловац
81. Илић Момчила Марија 1928 1942 Г. Јеловац
82. Илић Момчила Никола 1930 1942 Г. Јеловац
83. Илић Петра Радомир 1932 1942 Г. Јеловац
84. Илић Петра Драгољуб 1935 1942 Г. Јеловац
85. Кнежевић Антонцје Коса 1939 1942 Козара
86. Кнежевић Антоније Миља 1941 1942 Козара
87. Кнежевић Антоније Миле 1941 1942 Козара
88. Кнежевић Алексе Милева 1936 1942 Козара
89. Кнежевић Миле Душан 1930 1942 Козара
90. Кнежевић Стеве Никола 1934 1942 Козара
91. Кнежевић Стеве Илија 1936 1942 Козара
92. Кнежевић Алексе Милева 1937 1942 Козара
93. Кнежевић Алексе Сретко 1931 1942 Козара
94. Кнежевић Алексе Јања 1929 1942 Козара
95. Кнежевић Антоније Ђуро 1928 1942 Козара
96. Кнежевић Антоније Ранко 1931 1942 Козара
97. Кнежевић Антоније Коса 1937 1942 Козара
98. Кнежевић Антоније Борислав 1941 1942 Козара
99. Коралија Васк. Марко 1942 1942 Козара

100. Колар Љубана Милан 1941 1942 Козара
101. Колар Саве Драгоја 1932 1942 Г. Јеловац
102. Колар Саве Ћуро 1939 1942 Г. Јеловац
103. Колар Саве Јован 1938 1942 Г. Јеловац
104. Колар Саве Стоја 1929 1942 Г. Јеловац
105. Лазић Драге Невенка 1940 1942 Јасеновац
106. Лазић Драге Миља 1941 1942 Јасеновац
107. Лазић Ђорђија Радослава 1932 1942 Јасеновац
108. Лукић Раде Сретко 1930 1942 Г. Јеловац
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109. Мацура Владимира Вуја 1938 1942 Поглеђево
110. Мацура Влад. Живко 1942 1942 Поглеђево
111. Мацура Душана Раде 1940 1942 Г. Јеловац
112. Мацура Душана Радован 1940 1942 Г. Јеловац
113. Мацура Љубана Млађен 1934 1942 Паланчиште
114. Мацура Миле Стоја 1932 1942 Поглеђево
115. Мацура Милутина Милан 1938 1942 Поглеђево
116. Мацура Милутина Неђо 1936 1942 Поглеђево
117. Мацура Милут. Милорад 1940 1942 Поглеђево
118. Мацура Пилипа Здравко 1940 1942 Г. Јеловац
119. Малетић Михајла Стана 1932 1942 Г. Јеловац
120. Малетић Николе Милан 1928 1942 Г. Јеловац
121. Малетић Николе Милева 1930 1942 Г. Јеловац
122. Малетић Николе Милош 1931 1942 Г. Јеловац
123. Малетић Михајл. Видосава 1933 1942 Г. Јеловац
124. Малетић Миха. Танкосава 1931 1942 Г. Јеловац
125. Марин Душана Душанка 1937 1942 Г. Јеловац
126. Марин Душана Драгомир 1939 1942 Г. Јеловац
127. Марин Душана Анка 1941 1942 Г. Јеловац
128. Марин Јована Никола 1937 1942 Јасеновац
129. Марин Јована Коста 1935 1942 Јасеновац
130. Марин Љупка Драгиња 1928 1942 Г. Јеловац
131. Марин Љупка Милан 1929 1942 Г. Јеловац
132. Марин Љупка Миљенко 1930 1942 Г. Јеловац
133. Марин Љупка Смиља 1935 1942 Г. Јеловац
134. Марин Сретка Рајко 1934 1942 Г. Јеловац
135. Марин Сретка Маринко 1936 1942 Г. Јеловац
136. Марин Сретка Невенка 1939 1942 Г. Јеловац
137. Марин Сретка Ћорђе 1941 1942 Г. Јеловац
138. Марин Сретка Пава 1942 1942 Г. Јеловац
139. Мудринић Благ. Јованка 1936 1942 Г. Јеловац
140. Мудринић Благоје Милан 1939 1942 Г. Јеловац
141. Мудринић Благ. Вукосава 1933 1942 Јасеновац
142. Мудринић Дмит. Драгиња 1941 1942 Јасеновац
143. Мудринић Дмит. Мирко 1939 1942 Г. Јеловац
144. Мудринић Душа. Даница 1930 1942 Г. Јеловац
145. Мудринић Душана Раде 1932 1942 Г. Јеловац
146. Мудринић Душана Смиља 1934 1942 Г. Јеловац
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147. Мудринић Душана Стево 1937 1942 Г. Јеловац
148. Мудринић Јована Деса 1931 1942 Г. Јеловац
149. Мудринић Јована Љубан 1929 1942 Г. Јеловац
150. Мудринић Јове Милош 1928 1942 Г. Јеловац
151. Мудринић Јове Марко 1929 1942 Г. Јеловац
152. Мудринић Јове Невенка 1933 1942 Г. Јеловац
153. Мудринић Јове Саво 1935 1942 Г. Јеловац
154. Мудринић Уроша Деса 1928 1942 Г. Јеловац
155. Мудринић Уроша Марко 1929 1942 Г. Јеловац
156. Мудринић Уроша Љубан 1930 1942 Г. Јеловац
157. Мудринић Уроша Невенка 1931 1942 Г. Јеловац
158. Мудринић Уроша Милош 1935 1942 Г. Јеловац
159. Мудринић Уроша Саво 1938 1942 Г. Јеловац
160. Мудринић Вељка Бранко 1927 1942 Г. Јеловац
161. Петрић Дмитра Радана 1938 1942 Јасеновац
162. Петрић Душана Анка 1941 1942 Јасеновац
163. Петрић Драгоје Госпова 1940 1942 Паланчиште
164. Петрић Драгоје Маријан 1938 1942 Паланчиште
165. Петрић Драгоје Милан 1931 1942 Паланчиште
166. Петрић Драгоје Милинко 1928 1942 Паланчиште
167. Петрић Млађена Драгиња 1935 1942 Г. Јеловац
168. Петрић Млађена Перса 1937 1942 Г. Јеловац
169. Петрић Млађена – новорођ. 1942 1942 Г. Јеловац
170. Петрић Стеве Невенка 1936 1942 Г. Јеловац
171. Петрић Вукаишна Боса 1941 1942 Г. Јеловац
172. Плавчић Јована Роса 1928 1942 Г. Јеловац
173. Поповић Душана Милка 1941 1942 Јасеновац
174. Поповић Пере Душан 1934 1942 Г. Јеловац
175. Петрић Косте Душанка 1930 1942 Г. Јеловац
176. Петрић Косте Владислав 1932 1942 Г. Јеловац
177. Петрић Драгоје Драгиња 1934 1942 Паланчиште
178. Петрић Драгоје Милинко 1937 1942 Паланчиште
179. Петрић Драгоје Стоја 1939 1942 Паланчиште
180. Петрић Драгоје Милош 1940 1942 Паланчиште
181. Продан Љупка Невенка 1935 1942 Г. Јеловац
182. Продан Љупка Миља 1941 1942 Козара
183. Продан Љупка Драгиња 1942 1942 Козара
184. Продан Милана Танкосава 1938 1942 Г. Јеловац
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185. Продан Млађена Анка 1940 1942 Јасеновац
186. Продан Остоје Илија 1937 1942 Г. Јеловац
187. Продан Стојана Благоја 1938 1942 Кнежица
188. Рељић Луке Драгица 1940 1942 Г. Јеловац
189. Рељић Ратка Коса 1928 1942 Г. Јеловац
190. Рељић Ратка Марија 1931 1942 Г. Јеловац
191. Рељић Владе Стево 1938 1942 Г. Јеловац
192. Рељић Владе Милош 1929 1942 Козара
193. Савић Косте Душанка 1938 1942 Г. Јеловац
194. Савић Косте Владимир 1933 1942 Г. Јеловац
195. Савић Косте Владислав 1935 1942 Г. Јеловац
196. Савић Косте Вељко 1928 1942 Г. Јеловац
197. Срдић Ђоке Душанка 1931 1942 Г. Јеловац
198. Стрика Раде Божо 1928 1942 Г. Јеловац
199. Трамошљанин Миле Миља 1939 1942 Г. Јеловац
200. Трамошљанин Миле Душан 1930 1942 Г. Јеловац
201. Трамошљанин Стеве Илија 1933 1942 Г. Јеловац
202. Трамошљанин Стој. Драго 1928 1942 Г. Јеловац
203. Цвијић Мирка Душанка 1934 1942 Г. Јеловац
204. Цвијић Мирка Милош 1932 1942 Г. Јеловац
205. Цвијић Мирка Рада 1937 1942 Г. Јеловац
206. Цвијић Милор. Чедомир 1929 1942 Г. Јеловац
207. Цвијић Сретка Војо 1928 1942 Г. Јеловац
208. Чађо Милана Дара 1933 1942 Г. Јеловац
209. Чађо Милана Милена 1933 1942 Г. Јеловац
210. Чађо Милана Невенка 1939 1942 Г. Јеловац
211. Чађо Милана Свето 1940 1942 Г. Јеловац
212. Чичић Драгоје Милорад 1932 1942 Јасеновац
213. Чичић Душана Стојан 1928 1942 Јасеновац
214. Чичић Драгоје Милорад 1932 1942 Јасеновац
215. Чичић Раде Лазар 1940 1942 Јасеновац
216. Ћупић Драгоје Маријан 1939 1942 Г. Јеловац
217. Ћупић Драгоје Радоје 1936 1942 Г. Јеловац
218. Ћупић Драгоје Стоја 1935 1942 Г. Јеловац
219. Ћупић Драгоје Драгоја 1933 1942 Г. Јеловац
220. Шормаз Пере Милутин 1928 1942 Јасеновац
221. Шормаз Раде Смиља 1941 1942 Јасеновац
222. Шормаз Стојана Милица 1932 1942 Паланчиште
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223. Шормаз Стојана Миља 1930 1942 Паланчиште
224. Шормаз Стојана Стана 1935 1942 Паланчиште
225. Шормаз Стојана Стоја 1942 1942 Паланчиште
226. Шормаз Стојана Живко 1928 1942 Паланчиште

Извор података: СУБНОР – Општински одбор Приједор. Списак са чи   нили 
Спасоја Алексић и Срето Кнежевић из Г. Јеловца

Напомена аутора:
–            –    ,          
1988.    „Име но слов ник 11.219 ко за рач ке дје це чи је су жи во те од 1941. 
до 1945. го ди не на нај су ро ви ји на чин уга си ли Хи тле ро ви вој ни ци и Па ве ли-
ће ве уста ше“, као аутор ски рад исто ри ча ра Дра го је Лу ки ћа и Јо ва на Ке са-
ра. Шту ром ана ли зом из не се них по да та ка у овој пу бли ка ци ји до ла зи се до 
стра вич них по ка за те ља, од ко јих се ис ти чу:
• Пре ма пол ној струк ту ри стра да ло је: 6.348 ко зар ских дје ча ка и 4.854 дје-

вој чи ца, а за њих 14 ни је би ло мо гу ће утвр ди ти ни пол, ни жи вот ну доб – 
јер су стра да ли као но во ро ђен чад;

• Про сјеч на ста рост стра да лих ко зар ских ма ли ша на би ла је 6,7 го ди на, од 
ко јих су мно ги за кла ни у ко ли јев ци, а нај ста ри ји ма је би ло не што пре ко 
14 го ди на;

• Пре ма уз ра сту стра да ла ко за рач ка дје ца би ла су: че тр на е сто го ди шња ци – 754, 
три не сто го ди шња ци – 821, два не сто го ди шња ци – 570, је да не сто  го ди шња ци 
– 806, де се то го ди шња ци – 384, де ве то го ди шња ци – 587, осмо го ди шња ци – 
444, сед мо го ди шња ци – 558, ше сто го ди шња ци – 685, пе то го ди шња ци – 723, 
че тво ро го ди шња ци – 807, тро го ди шња ци – 960, дво го ди шња ци – 1000, јед-
но но го ди шња ци – 957 и ма ње од јед не го ди не ста ро сти – 1163 ма ли ша на;

• Пре ма рат ним го ди на ма стра да ња нај по губ ни ја би ла је 1942. го ди на, го-
ди на офан зи ве на Ко за ри, ка да је не ста ло 9.410 или 84% од укуп ног бро ја 
стра да их ко зар ских ма ли ша на;

• Пре ма мје сти ма стра да ња при мат др жи зло га сни Ја се но вач ки ло гор у ко ме 
је по би је но и умр ло 5.683 ко зар ске дје це, а оста ла су стра да ла: у дру гим 
ло го ри ма и мје сти ма НДХ, од но сно – 2.651; у сво јим род ним мје сти ма – 
2.474; у збје го ви ма на Гр ме чу (по сли је про бо ја из обру ча на Ко за ри) – 248; 
у ло го ри ма на под руч ју Ср би је и Ње мач ким ло го ри ма – 19;

• У од но су на те ри то ри јал ни рас по ред – нај ви ше ко зар ске дје це стра да ло је 
са те ри то ри је оп шти не Гра ди шка – 4.439, за тим Бо сан ска Ду би ца – 4.099, 
те При је дор – 990;

• У оп шти ни При је дор се ла Гор њи Је ло вац са 226 стра да ле дје це и Па лан чи-
ште – 209 су на пр вом мје сту.
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Табела 5
ЗБИРНИ СПИСАК ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

СЕЛА ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ у II СВЈЕТСКОМ РАТУ1941–1945. год.

Ред. 
број Презиме, очево име и име Година 

рођења
Година 
погиб.

Мјесто 
страдања

1. Адамовић Николе Остоја 1902 1942 Г. Јеловац
2. Алексић Душана Миле 1924 1942 Земун
3. Алексић Јована Симо 1884 1942 Г. Јеловац
4. Алексић Јове Теодор 1882 1942 X. Дубица
5. Алексић Љубана Стојан 1926 1942 Г. Јеловац
6. Алексић Миле Срето 1941 1942 Јасеновац
7. Алексић Раде Саван 1922 1942 Г. Јеловац
8. Алексић Ристе Јован–Јованчић 1871 1942 у Козари
9. Алексић Стојана Мика 1902 1942 Г. Јеловац
10. Алексић Теодора Мика 1935 1942 Г. Јеловац
11. Алексић Васе Раде 1900 1942 Г. Јеловац
12. Алексић Владе Маријан 1939 1942 Јасеновац
13. Бабић Ђорђе Радомир 1915 1942 Поглеђево
14. Бабић Јована Радомир 1912 1942 Поглеђево
15. Бабић Михајла Никола 1926 1942 Поглеђево
16. Бабић Микаила Стана 1933 1942 Поглеђево
17. Бабић Миле Стана 1895 1942 Поглеђево
18. Бабић Мирка Илија 1936 1942 Поглеђево
19. Бабић Мирка Јованка 1938 1942 Поглеђево
20. Бабић Мирка Никола 1934 1942 Поглеђево
21. Бановић Јове Јован 1907 1942 Поглеђево
22. Бокан Алексе Симо 1871 1942 Г. Јеловац
23. Бокан Ђорђе Станко 1900 1942 Г. Јеловац
24. Бокан Јована Ана 1900 1942 Г. Јеловац
25. Бокан Јована Коса 1903 1942 Г. Јеловац
26. Бокан Марка Симеуна 1892 1942 Г. Јеловац
27. Бокан Миле Марко 1892 1942 Г. Јеловац
28. Бокан Николе Благоја 1908 1942 Г. Јеловац
29. Бокан Пане Драгица 1940 1942 Г. Јеловац
30. Бокан Пане Драгољуб 1936 1942 Паланчиште
31. Бокан Пане Светозар 1938 1942 Паланчиште
32. Бокан Стојана Босиљка 1917 1942 Паланчиште
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33. Бокан Петра Миља 1892 1942 Паланчиште
34. Бокан Станка Боја 1921 1942 Поглеђево
35. Бокан Васе Душанка 1931 1942 Паланчиште
36. Бокан Васе Илија 1936 1942 Паланчиште
37. Бокан Васе Вука 1939 1942 Паланчиште
38. Бувач Јове Миља 1925 1942 Г. Јеловац
39. Бувач Станка Милка 1933 1942 Јасеновац
40. Бувач Станка Тина 1930 1942 Јасеновац
41. Видовић Илије Зорка 1910 1942 Г. Јеловац
42. Видовић Јована Сретко 1900 1942 Г. Јеловац
43. Вила Благоје Стана 1913 1942 Г. Јеловац
44. Вила Јована Невенка 1914 1942 Г. Јеловац
45. Вила Луке Ђуја 1900 1942 Г. Јеловац
46. Вила Николе Петар 1905 1942 у Козари
47. Вила Николе Раде 1924 1942 Г. Јеловац
48. Вила Симе Јован 1886 1942 Јасеновац
49. Вујасиновић Пере Љубан 1923 1942 Г. Јеловац
50. Вукадиновић Мара 1911 1942 Г. Јеловац
51. Вукадиновић Д. Анкица 1935 1942 Г. Јеловац
52. Вукадиновић Д. Мирко 1941 1942 Г. Јеловац
53. Вукадиновић Љ. Марко 1920 1942 Г. Јеловац
54. Вукадиновић Михај. Боса 1914 1942 Г. Јеловац
55. Вукадиновић Ник. Душан 1910 1942 Г. Јеловац
56. Вукадиновић Д. Никола 1936 1942 Г. Јеловац
57. Вукадиновић Душана Сава 1887 1942 Г. Јеловац
58. Вукадиновић М. Босиљка 1921 1942 Г. Јеловац
59. Вукадиновић Марка Мара 1939 1942 Г. Јеловац
60. Вукадиновић М. Милорад 1935 1942 Г. Јеловац
61. Вукић Душана Дара 1940 1942 Јасеновац
62. Вукић Гавре Лако 1869 1942 Г. Јеловац
63. Вукић Гавре Марко 1872 1942 Г. Јеловац
64. Вукојевић Спасоје Коса 1941 1942 Г. Јеловац
65. Вулетић Илије Стана 1924 1942 Грубишно П.
66. Вулетић Петра Бранко 1924 1942 Јасеновац
67. Вулетић Петра Стево 1920 1942 Јасеновац
68. Вулетић Раде 1900 1942 Јасеновац
69. Вулетић Раде Боса 1937 1942 Јасеновац
70. Вулетић Раде Станка 1940 1942 Јасеновац
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71. Вулетић Раде Стоја 1929 1942 Јасеновац
72. Вулетић Ристе Патар 1882 1942 Јасеновац
73. Вулетић Вас. Драгомир 1935 1942 Јасеновац
74. Вулетић Васе Мара 1892 1942 Грубишно П.
75. Вулетић Васе Урош 1897 1942 Г. Јеловац
76. Вулетић Уроша Драгиња 1900 1942 Грубишно П.
77. Вулетић Уроша Милева 1932 1942 Грубишно П.
78. Вулетић Уроша Раде 1930 1942 Грубишно П.
79. Вулетић Уроша Стана 1923 1942 Грубишно П.
80. Вулетић Уроша Стоја 1920 1942 Грубишно П.
81. Вулетић Васил. Бранко 1929 1942 Јасеновац
82. Вукић Васе Душан 1907 1942 Јасеновац
83. Вукић Васе Милан 1910 1942 Јасеновац
84. Вукота Косте Радосава 1911 1942 Г. Јеловац
85. Вукота Милана Радана 1941 1942 Г. Јеловац
86. Вукота Милана Радосава 1919 1942 Г. Јеловац
87. Вукота Милана Радомир 1939 1942 Г. Јеловац
88. Гајић Миле Урош 1907 1942 Г. Јеловац
89. Гајић Уроша Милинко 1938 1942 Јасеновац
90. Гај ић Уроша Смиља 1941 1942 Јасеновац
91. Гускић Илије Мика 1905 1942 Г. Јеловац
92. Гускић Илије Милан 1937 1942 Г. Јеловац
93. Гускић Илије Васкрсија 1929 1942 Г. Јеловац
94. Гускић Илије Васо 1934 1942 Г. Јеловац
95. Добријевић Д. Драгиња 1941 1942 Г. Јеловац
96. Добријевић Драгом. Коса 1922 1942 Г. Јеловац
97. Добријевић Илије Мирко 1898 1942 Јасеновац
98. Добријевић Мике Мара 1911 1942 Г. Јеловац
99. Добријевић Мирка Дева 1927 1942 Г. Јеловац
100. Добријевић М. Драгомир 1922 1942 Јасеновац
101. Добријевић М. Милорад 1928 1942 Г. Јеловац
102. Добријевић Мирка Перса 1933 1942 Г. Јеловац
103. Добријевић Мирка Раде 1932 1942 Г. Јеловац
104. Добријевић Мирка Васо 1931 1942 Г. Јеловац
105. Добријевић Зекана Илија 1885 1942 Г. Јеловац
106. Дрча Јове Никола 1900 1942 Јасеновац
107. Дрча Николе Сава 1901 1942 Г. Јеловац
108. Дрча Николе Милан 1933 1942 Г. Јеловац
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109. Дрча Николе Перса 1927 1942 Г. Јеловац
110. Дрча Јове Петар 1897 1942 у Козари
111. Дрча Јове Сава 1890 1942 Г. Јеловац
112. Дрча Обрада Јово 1875 1942 Г. Јеловац
113. Ђаковић Ђорђа Љупко 1895 1942 Земун
114. Ђаковић Милана Драгољуб 1939 1942 Јасеновац
115. Ђаковић Милана Јован 1940 1942 Г. Јеловац
116. Ђаковић Пане Василије 1885 1942 Г. Јеловац
117. Ђаковић Остоје Невенка 1914 1942 Г. Јеловац
118. Завишић Луке Душан 1913 1942 Паланчиште
119. Завишић Луке Ђурађ 1926 1942 Паланчиште
120. Завишић Обрада Лука 1889 1942 Паланчиште
121. Завишић Миле Јово 1910 1942 Г. Јеловац
122. Завишић Миле Никола 1907 1942 Паланчиште
123. Завишић Миле Раде 1897 1942 Г. Јеловац
124. Завишић Миле Василија 1987 1942 Г. Јеловац
125. Завишић Раде Драгиња 1928 1942 Г. Јеловац
126. Завишић Раде Танкосава 1938 1942 Г. Јеловац
127. Завишић Василије Анка 1940 1942 Г. Јеловац
128. Завишић Василије Милева 1930 1942 Г. Јеловац
129. Зорић Драгоје Радомир 1929 1942 Јасеновац
130. Зорић Ђуре Драгоја 1931 1942 Г. Јеловац
131. Зорић Ђуре Коса 1922 1942 Г. Јеловац
132. Зорић Ђуре Раде 1922 1942 Јасеновац
133. Зорић Јанка Миле 1892 1942 Јасеновац
134. Зорић Косе Драгица 1941 1942 Г. Јеловац
135. Зорић Миле Љубан 1913 1942 Јасеновац
136. Зорић Николе Божо 1939 1942 Јасеновац
137. Зорић Николе Ђуро 1926 1942 Јасеновац
138. Зорић Николе Миле 1915 1942 Јасеновац
139. Зорић Николе Милева 1941 1942 Јасеновац
140. Зорић Николе Перо 1938 1942 Јасеновац
141. Зорић Пере Миле 1884 1942 Јасеновац
142. Зорић Петра Никола 1893 1942 Јасеновац
143. Зорић Стојана Милан 1925 1942 Јасеновац
144. Зорић Васе Ђуја 1896 1942 Г. Јеловац
145. Илић Мијата Сава 1889 1942 Г. Јеловац
146. Илић Миме Петра 1882 1942 Г. Јеловац
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147. Илић Момчила Стоја 1904 1942 Г. Јеловац
148. Илић Николе Момчило 1905 1942 Г. Јеловац
149. Илић Момчила Драгољуб 1935 1942 Г. Јеловац
150. Илић Момчила Душанка 1934 1942 Г. Јеловац
151. Илић Момчила Марија 1928 1942 Г. Јеловац
152. Илић Момчила Никола 1930 1942 Г. Јеловац
153. Илић Николе Петар 1894 1942 Јасеновац
154. Илић супруга Петра Стака 1898 1942 Г. Јеловац
155. Илић Петра Радомир 1932 1942 Г. Јеловац
156. Илић Петра Драгољуб 1935 1942 Г. Јеловац
157. Илић Петра Милинко 1937 1942 Г. Јеловац
158. Кнежевић Алексе Јован 1862 1942 Г. Јеловац
159. Кнежевић Стојана Стоја 1878 1942 Г. Јеловац
160. Кнежевић Стојана Никола 1893 1942 Г. Јеловац
161. Кнежевић Стојана Алекса 1902 1942 у Козари
162. Кнежевић Алексе Љубан 1923 1942 у Козари
163. Кнежевић Алексе Милева 1937 1942 Г. Јеловац
164. Кнежевић Алексе Сретко 1931 1942 Г. Јеловац
165. Кнежевић Алексе Јања 1929 1942 Г. Јеловац
166. Кнежевић Антон. Милица 1900 1942 Г. Јеловац
167. Кнежевић Антоније Ана 1922 1942 Г. Јеловац
168. Кнежевић Антон. Божидар 1926 1942 Г. Јеловац
169. Кнежевић Антоније Ђуро 1928 1942 Г. Јеловац
170. Кнежевић Антон. Ранко 1931 1942 Г. Јеловац
171. Кнежевић Антоније Коса 1937 1942 Г. Јеловац
172. Кнежевић А. Борислав 1941 1942 Г. Јеловац
173. Кнежевић Антаноје Миле 1941 1942 Г. Јеловац
174. Коралија Илије Драгоја 1910 1942 Г. Јеловац
175. Коралија Илије Јоја 1906 1942 Г. Јеловац
176. Коралија Маре Мирко 1920 1942 Г, Јеловац
177. Коралија Миле Ђуја 1909 1942 Г. Јеловац
178. Коралија Стојана Мирко 1924 1942 Г. Јеловац
179. Коралија Василије Јован 1911 1942 Јасеновац
180. Коралија Васкрсије Марко 1942 1942 Г. Јеловац
181. Коралија Зекана Васкрсија 1907 1942 Г. Јеловац
182. Коралија Зекана Јован 1907 1942 Г. Јеловац
183. Коралија Јанка Миља 1892 1942 Г. Јеловац
184. Коралија Јанка Јела 1892 1942 Г. Јеловац
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185. Колар Љубана Милан 1941 1942 Г. Јеловац
186. Колар Љубана Јованка 1900 1942 Г. Јеловац
187. Колар Ристе Саво 1892 1942 Г. Јеловац
188. Колар Саве Драгоја 1932 1942 Г. Јеловац
189. Колар Саве Ђуро 1939 1942 Г. Јеловац
190. Колар Саве Јован 1938 1942 Г. Јеловац
191. Колар Саве Стоја 1929 1942 Г. Јеловац
192. Колар Саве Миља 1902 1942 Г. Јеловац
193. Колар Васе Јованка 1897 1942 Г. Јеловац
194. Колар Васе Петар 1900 1942 Г. Јеловац
195. Лазић Драге Миља 1941 1942 Г. Јеловац
196. Лазић Душана Боро 1924 1942 Г. Јеловац
197. Лазић Ћорђа Ана 1890 1942 Г. Јеловац
198. Лазић Ћорђ. Радослава 1932 1942 Г. Јеловвац
199. Лазић Новака Ћорђија 1888 1942 Г. Јеловац
200. Лазић Косте Вука 1920 1942 Г. Јеловац
201. Лукић Симе Марко 1915 1942 Јасеновац
202. Лукић Ђуре Драгиња 1900 1942 Г. Јеловац
203. Лукић Николе Душан 1899 1942 С. Mитровица
204. Лукић Николе Симеун 1904 1942 Д. Јеловац
205. Лукић Раде Светко 1934 1942 Г. Јеловац
206. Лукић Стојана Јован 1887 1942 Јасеновац
207. Лукић Стојана Симо 1889 1942 Б. Лука
208. Мацура Алексе Пантелија 1877 1942 у Козари
209. Мацура Душана Раде 1940 1942 Г. Јеловац
210. Мацура Душана Радован 1940 1942 Г. Јеловац
211. Мацура Илије Стана 1894 1942 Б. Лука
212. Мацура Јоје Никола 1872 1942 Г. Јеловац
213. Мацура Љубана Дева 1912 1942 Паланчиште
214. Мацура Љубана Млађен 1934 1942 Паланчиште
215. Мацура Миће Дара 1909 1942 Јасеновац
216. Мацура Михајла Милан 1918 1942 у Козари
217. Мацура Михајла Миља 1900 1942 Поглеђево
218. Мацура Мих. Владимир 1910 1942 Г. Јеловац
219. Мацура Миле Стоја 1932 1942 Поглеђево
220. Мацура Милутина Милан 1938 1942 Поглеђево
221. Мацура Милу. Милорад 1936 1942 Поглеђево
222. Мацура Милутина Неђо 1940 1942 Поглеђево
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223. Мацура Николе Ђоко 1890 1942 Поглеђево
224. Мацура Николе Милутин 1912 1942 Паланчиште
225. Мацура Николе Урош 1906 1942 Паланчиште
226. Мацура Пилипа Здравко 1940 1942 Г. Јеловац
227. Мацура Раде Вида 1915 1942 Г. Јеловац
228. Мацура Симе Стеван 1887 1942 Јасеновац
229. Мацура Симе Стоја 1899 1942 Јасеновац
230. Мацура Станка Станко 1872 1942 Г. Јеловац
231. Мацура Станка Симо 1914 1942 у Козари
232. Мацура Станка Ђорђо 1915 1942 Кнежица
233. Мацура Станка Живко 1920 1942 Г. Јеловац
234. Мацура Стојана Пантелија 1892 1942 Г. Јеловац
235. Мацура Стојана Урош 1898 1942 Костајница
236. Мацура Владимира Мара 1910 1942 Поглеђево
237. Мацура Владимира Вуја 1938 1942 Поглеђево
238. Мацура Владим. Живко 1942 1942 Поглеђево
239. Маџар Зекана Перо 1871 1942 у Козари
240. Маџар Пере Михајло 1907 1942 у Козари
241. Маџар Пере Никола 1892 1942 у Козари
242. Маџар Пере Стево 1889 1942 у Козари
243. Маџар Пере Стојан 1894 1942 у Козари
244. Маџар Пере Лазо 1898 1942 у Козари
245. Малетић Михајла Стана 1932 1942 Г. Јеловац
246. Малетић Илије Госпова 1909 1942 Г. Јеловац
247. Малетић Михајла Никола 1911 1942 Г. Јеловац
248. Малетић Николе Милан 1928 1942 Г. Јеловац
249. Малетић Николе Милева 1930 1942 Г. Јеловац
250. Малетић Николе Милош 1931 1942 Г. Јеловац
251. Малетић Танас. Михајло 1885 1942 Г. Јеловац
252. Малетић Стевана Смиља 1890 1942 Г. Јеловац
253. Малетић Мих. Танкосава 1931 1942 Г. Јеловац
254. Малетић Мих. Видосава 1933 1942 Г. Јеловац
255. Марин супр Душана Коса 1917 1942 Г. Јеловац
256. Марин Душана Душанка 1937 1942 Г. Јеловац
257. Марин Душана Драгомир 1939 1942 Г. Јеловац
258. Марин Душана Анка 1941 1942 Г. Јеловац
259. Марин Јована Марко 1885 1942 Јасеновац
260. Марин Јована Милка 1880 1942 Јасеновац
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261. Марин Јована Коса 1914 1942 Јасеновац
262. Марин Јована Никола 1937 1942 Јасеновац
263. Марин Јована Коста 1935 1942 Јасеновац
264. Марин Марка Љупко 1902 1942 Јасеновац
265. Марин Зорка 1908 1942 Г. Јеловац
266. Марин Љупка Милан 1928 1942 Г. Јеловац
267. Марин Љупка Драгиња 1928 1942 Г. Јеловац
268. Марин Љупка Миљенко 1930 1942 Г. Јеловац
269. Марин Љупка Смиља 1935 1942 Г. Јеловац
270. Марин Мирка Сретко 1905 1942 Јасеновац
271. Марин Николе Ђуро 1908 1942 Г. Јеловац
272. Марин Николе Јован 1896 1942 Г. Јеловац
273. Марин Николе Марко 1888 1942 Јасеновац
274. Марин Ристе Драгиња 1907 1942 Г. Јеловац
275. Марин Симе Ана 1908 1942 Г. Јеловац
276. Марин Сретка Рајко 1934 1942 Г. Јеловац
277. Марин Сретка Маринко 1936 1942 Г. Јеловац
278. Марин Сретка Невенка 1939 1942 Г. Јеловац
279. Марин Сретка Ђорђе 1941 1942 Г. Јеловац
280. Марин Сретка Пава 1942 1942 Г. Јеловац
281. Микић Михајла Љубан 1927 1942 Јасеновац
282. Микић Миле Манојла 1901 1942 Јасеновац
283. Миљатовић Николе Остоја 1914 1942 Јасеновац
284. Миљатовић Николе Стево 1916 1942 Јасеновац
285. Мудринић Драгиња 1902 1942 Г. Јеловац
286. Мудринић Благоје Јованка 1936 1942 Г. Јеловац
287. Мудринић Благоје Милан 1939 1942 Г. Јеловац
288. Мудринић Благ. Вукосава 1933 1942 Г. Јеловац
289. Мудринић Дми. Драгиња 1941 1942 Јасеновац
290. Мудринић Дмитра Мирко 1939 1942 Јасеновац
291. Мудринић Душана Ана 1910 1942 Г. Јеловац
292. Мудринић Душана Даница 1930 1942 Г. Јеловац
293. Мудринић Душана Раде 1932 1942 Г. Јеловац
294. Мудринић Душана Смиља 1934 1942 Г. Јеловац
295. Мудринић Душана Стево 1937 1942 Г. Јеловац
296. Мудринић Ђуре Јован 1887 1942 Г. Јеловац
297. Мудринић Јована Деса 1931 1942 Г. Јеловац
298. Мудринић Јована Љубан 1927 1942 Г. Јеловац
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399. Мудринић Јов. Радосава 1925 1942 Г. Јеловац
300. Мудринић Јове Марко 1929 1942 Г. Јеловац
301. Мудринић Јове Милош 1927 1942 Г. Јеловац
302. Мудринић Јове Невенка 1933 1942 Г. Јеловац
303. Мудринић Јове Саво 1935 1942 Г. Јеловац
304. Мудринић Пере Мирко 1910 1942 Г. Јеловац
305. Мудринић Пере Микајло 1908 1942 Јасеновац
306. Мудринић Ристе Јово 1879 1942 Г. Јеловац
307. Мудринић Стан. Радосава 1898 1942 Г. Јеловац
308. Мудринић Стојана Благоја 1900 1942 Г. Јеловац
309. Мудринић Стој. Даринка 1916 1942 Г. Јеловац
310. Мудринић Стој. Драгиња 1900 1942 Г. Јеловац
311. Мудринић Стојана Јово 1893 1942 Г. Јеловац
312. Мудринић Стојана Урош 1893 1942 Г. Јеловац
313. Мудринић Радојка 1904 1942 Г. Јеловац
314. Мудринић Уроша Деса 1927 1942 Г. Јеловац
315. Мудринић Уроша Љубан 1926 1942 Г. Јеловац
316. Мудринић Уроша Марко 1929 1942 Г. Јеловац
317. Мудринић Уроша Милош 1925 1942 Г. Јеловац
318. Мудринић Уроша Невенка 1931 1942 Г. Јеловац
319. Мудринић Уроша Саво 1938 1942 Г. Јеловац
320. Мудринић Вељке Бранко 1926 1942 Јасеновац
321. Остојић Луке Мика 1876 1942 Г. Јеловац
322. Петрић Драгоје Милка 1907 1942 Паланчиште
323. Петрић Дмитра Радана 1938 1942 Јасеновац
324. Петрић Душана Анка 1941 1942 Јасеновац
325. Петрић Драгоје Госпова 1940 1942 Паланчиште
326. Петрић Драгоје Маријан 1938 1942 Паланчиште
327. Петрић Драгоје Милан 1931 1942 Паланчиште
328. Петрић Драгоје Милинко 1926 1942 Паланчиште
329. Петрић Драгоје Смиља 1924 1942 Паланчиште
330. Петрић Ђорђа Стана 1909 1942 Г. Јеловац
331. Петрић Миља 1888 1942 Г. Јеловац
332. Петрић Микана Драгоја 1904 1942 Паланчиште
333. Петрић Пере Млађен 1905 1942 Г. Јеловац
334. Петрић супруга Пере Пава 1915 1942 Г. Јеловац
335. Петрић Млађена Драгиња 1935 1942 Г. Јеловац
336. Петрић Млађена Перса 1937 1942 Г. Јеловац
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337. Петрић Млађ. – новорођ. 1942 1942 Г. Јеловац
338. Петрић Стеве Душан 1907 1942 Г. Јеловац
339. Петрић Стеве Мара 1921 1942 Г. Јеловац
340. Петрић Стеве Невенка 1936 1942 Г. Јеловац
341. Петрић Стеве Саван 1923 1942 Г. Јеловац
342. Петрић Вукашина Боса 1941 1942 Г. Јеловац
343. Плавчић Које Јован 1902 1942 Г. Јеловац
344. Плавчић Јована Стоја 1908 1942 Г. Јеловац
345. Плавчић Јована Роса 1928 1942 Г. Јеловац
346. Поповић Душана Милка 1941 1942 Јасеновац
347. Поповић Пере Душан 1934 1942 Г. Јеловац
348. Продан Јована Стојан 1900 1942 Кнежица
349. Продан Љупка Драгиња 1942 1942 у Козари
350. Продан Љупка Миља 1941 1942 у Козари
351. Продан Љупка Невенка 1936 1942 Г. Јеловац
352. Продан Милана Танкосава 1938 1942 Г. Јеловац
353. Продан Миле Љубан 1900 1942 Поглеђево
354. Продан Миле Остоја 1940 1942 Г. Јеловац
355. Продан Млађена Анка 1940 1942 Јасеновац
356. Продан Остоје Илија 1937 1942 Г. Јеловац
357. Продан Петра Василије 1863 1942 Г. Јеловац
358. Продан Стојана Балагоја 1938 1942 Кнежица
359. Продан Стојана Стево 1880 1942 X. Дубица
360. Продан Стојана Симо 1880 1942 Г. Јеловац
361. Продан Стојана Стана 1910 1942 Кнежица
362. Продан Стојана Сава 1865 1942 Кнежица
363. Продан Васе Драгоја 1901 1942 Јасеновац
364. Продан Васе Ћуро 1900 1942 X. Дубица
365. Продан Васе Сретко 1895 1942 X. Дубица
366. Продан Василије Милица 1923 1942 Г. Јеловац
367. Рељић Луке Боса 1923 1942 Јасеновац
368. Рељић Луке Драгица 1942 1942 Г. Јеловац
369. Рељић Миле Госпова 1920 1942 Јасеновац
370. Рељић Ратка Анатонијо 1926 1942 Јасеновац
371. Рељић Ратка Боса 1921 1942 Јасеновац
372. Рељић Ратка Коса 1928 1942 Јасеновац
373. Рељић Ратка Марија 1931 1942 Г. Јеловац
374. Рељић Ратка Зорка 1924 1942 Г. Јеловац
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375. Рељић Ристе Ана 1900 1942 Г. Јеловац
376. Рељић Станка Вида 1864 1942 Г. Јеловац
377. Рељић Станка Владе 1900 1942 Т. Јеловац
378. Рељић Владе Милош 1929 1942 у Козари
379. Рељић Владе Стево 1938 1942 Г. Јеловац
380. Савић Косте Душанка 1933 1942 Г. Јеловац
381. Савић Косте Владимир 1930 1942 Г. Јеловац
382. Савић Косте Владислав 1935 1942 Г. Јеловац
383. Савић Косте Вељко 1928 1942 Г. Јеловац
384. Савић Николе Мара 1897 1942 Г. Јеловац
385. Срдић Ћоке Мика 1898 1942 Г. Јеловац
386. Срдић Ђоке Душанка 1931 1942 Г. Јеловац
387. Срдић Раде Ђоко 1872 1942 Г. Јеловац
388. Срдић Славка Мара 1921 1942 Г. Јеловац
389. Стрика Лаке Љубан 1913 1942 Г. Јеловац
390. Стрика Лазе Раде 1900 1942 Г. Јеловац
391. Стрика Раде Боса 1925 1942 Г. Јеловац
392. Стрика Раде Божо 1926 1942 Г. Јеловац
393. Стрика Војкана Мара 1913 1942 Г. Јеловац
394. Топић Миле Симо 1921 1942 Г. Јеловац
395. Топић Симе Миле 1892 1942 Јасеновац
396. Трамошљанин Боже Стојан 1889 1942 Г. Јеловац
397. Трамошљанин Косте Сава 1911 1942 Г. Јеловац
398. Трамошљанин Миле Миља 1939 1942 Г. Јеловац
399. Трамошљанин Миле Душан 1930 1942 Г. Јеловац
400. Трамошљанин Стеве Илија 1933 1942 Г. Јеловац
401. Трамошљанин Стојана Деса 1919 1942 Г. Јеловац
402. Трамошљанин Стојана Драго 1926 1942 Г. Јеловац
403. Трамошљанин Стојана Миле 1909 1942 Г. Јеловац
404. Тубин Симе Љубан 1900 1942 Г. Јеловац
405. Ћурин Остоје Бранко 1903 1942 Г. Јеловац
406. Цурић Ристе Илија 1900 1942 Г. Јеловац
407. Цурић Ристе Миле 1896 1941 Г. Јеловац
408. Цвијић Антонија Драгоја 1886 1942 Јасеновац
409. Цвијић Јована Љубомир 1879 1942 Јасеновац
410. Цвијић Љубомнира Милорад 1909 1942 Поглеђево
411. Цвијић Мирка Душанка 1934 1942 Г. Јеловац
412. Цвијић Мирка Милош 1932 1942 Г. Јеловац
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413. Цвијић Мирка Рада 1937 1942 Г. Јеловац
414. Цвијић Николе Љуба 1910 1942 Г. Јеловац
415. Цвијић Раде Мирко 1911 1942 Г. Јеловац
416. Цвијић Милорада Чедомир 1929 1942 Јасеновац
417. Цвијић Сретка Анка 1920 1942 Јасеновац
418. Цвијић Сретка Миле 1925 1942 Јасеновац
419 Цвијић Сретка Војо 1928 1942 Јасеновац
420. Цвијић Василије Светко 1894 1942 Јасеновац
421. Чађо Милана Дара 1933 1942 Г. Јеловац
422. Чађо Милана Милена 1933 1942 Г. Јеловац
423. Чађо Милана Невенка 1939 1942 Г. Јеловац
424. Чађо Милана Срето 1931 1942 Г. Јеловац
425. Чађо Роса – суп. Миланова 1913 1942 Г. Јеловац
426. Чађо Симе Перо 1888 1942 Г. Јеловац
427. Чађо Симе Пилип 1882 1942 Г. Јеловац
428. Чичић Драгоје Милорад 1940 1942 Јасеновац
429. Чичић Душана Стојан 1928 1942 Јасеновац
430. Чичић Јове Војислав 1940 1942 Јасеновац
431. Чичић Јована Јоја 1910 1942 Јасеновац
432. Чичић Миле Драгоја 1901 1942 Г. Јеловац
433. Чичић Миле Душан 1906 1942 Јасеновац
434. Чичић Николе Марко 1904 1942 Г. Јеловац
435. Чичић Раде Лазар 1940 1942 Јасеновац
436. Чупић Лазе Драгоја 1910 1942 у Козари
437. Чупић Драгоје Драгоја 1933 1942 Г. Јеловац
438. Чупић Драгоје Маријан 1939 1942 Г. Јеловац
439. Чупић Драгоје Радоја 1936 1942 Г. Јеловац
440. Чупић Драгоје Стоја 1935 1942 Г. Јеловац
441. Шорга Марка Микајило 1920 1942 Јасеновац
442. Шорга Марка Раде 1922 1942 Јасеновац
443. Шорга Стевана Марко 1895 1942 Јасеновац
444. Шормаз Ћорђа Раде 1923 1942 Јасеновац
445. Шормаз Голуба Остоја 1870 1942 у Козари
446. Шормаз Лаке Стојан 1889 1942 у Козари
447. Шормаз Николе Ђуја 1883 1942 у Козари
448. Шормаз Николе Милош 1909 1942 Јасеновац
449. Шормаз Остоје Стана 1881 1942 Јасеновац
450. Шормаз Пере Милутин 1928 1942 Јасеновац
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451. Шормаз Петра Глиго 1893 1942 Г. Јеловац
452. Шормаз Петра Мара 1898 1942 Јасеновац
453. Шормаз Петра Ђуја 1894 1942 Јасеновац
454. Шормаз Раде Смиља 1941 1942 Јасеновац
455. Шормаз Раде Зорка 1892 1942 Јасеновац
456. Шормаз Ристе Мара 1892 1942 Јасеновац
457. Шормаз Ристе Никола 1894 1942 Јасеновац
458. Шормаз Симе Станко 1910 1942 Јасеновац
459. Шормаз Стојана Љубан 1921 1942 Паланчиште
460. Шормаз Стојана Милица 1932 1942 Паланчиште
461. Шормаз Стојана Миља 1930 1942 Паланчиште
462. Шормаз Стојана Стана 1935 1942 Паланчиште
463. Шормаз Стојана Стоја 1936 1942 Паланчиште
464. Шормаз Стојана Живко 1928 1942 Паланчиште

Из вор по да та ка: СУБ НОР – Оп штин ски од бор При је дор. Спи сак са чи ни ли 
Спа со ја Алек сић и Сре то Кне же вић из Гор њег Је лов ца, а аутор монографије 
Ој, Јеловац уре дио за ову пу бли ка ци ју.“

СТРАДАЊЕ СРБА ОД УСТАША И НИЈЕМАЦА

Према  садашњим  подацима  Музеја  жртава геноцида у Бео гра -
ду* из Горњег Јеловца и само неколико околних српских села у периоду 
од 1941 до 1945 године у збјеговима и многим усташким и њемачким 
геноцидним логорима,  убијено је, заклано и у пећима спаљено 3.599  
Срба  и  српкиња (силованих) и то број по селима:

1.  Горњи Јеловац 667. 10.  Јаруге 147.
2.  Велико Паланчиште 599. 11.  Марини 145.
3.  Доњи Јеловац 340. 12.  Г. Гаревци 126.
4.  Г. Драготиња 226. 13.  Г. Орловци 107.
5.  Јутрогошта 208. 14.  Црна  Долина   94.
6.  Брезичани 207. 15.  Д. Гаревци   76.
7.  Д. Драготиња 200. 16.  Д. Орловци   74.
8.  М. Паланчиште 163. 17.  Чиркин Поље   73.
9.  Божићи 147.

Ови подаци о броју ликвидираних Срба још нису коначни, јер и 
даље траје истра живање.

*Ове подaтке аутору је дао службеник Музеја Драган Цветковић 3.12.2013. године.
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Музеј жртава геноцида, Београд, 2034–2043, списак није потпун 
насеље Горњи Јеловац, Жртве рата 1941–1945, оп шти на ПРИ ЈЕ ДОР

Гор њи Је ло вац
Ада мо вић (Ни ко ла) Осто ја, ро ђен 1902. Ср-

бин, уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00346)

Алек сић (Ва со) Ра де, ро ђен 1900. Ср бин, не-
стао 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023069)

Алек сић (Вла де) Дра го љуб, ро ђен 1924. Ср-
бин, по ги нуо 16.10.1944., бо рац НО Ра на 
осло бо ђе њу Бе о гра да

Алек сић (Вла де) Ђу ја, ро ђе на 1922. Срп ки ња, 
по ги ну ла 16.10.1944., бо рац НО Ра на осло-
бо ђе њу Бе о гра да

Алек сић (Вла де) Ра до ван, ро ђен 1926. Ср бин, 
по ги нуо 1942. на про бо ју обру ча из Ко за ре

Алек сић (Вла до) Мар јан, ро ђен 1939. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. не по зна то, Хру сто во 
(7012с00163)

Алек сић (Ду шан) Ми ле, ро ђен 1924. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290033048)

Алек сић (Ђор ђе) Ма ри ја, ро ђе на 1920. Срп-
ки ња, умр ла 1942. у ло го ру, Гор њи Је ло вац 
(1290033053)

Алек сић (Јо ван) Ми ле, ро ђен 1921. Ср бин, 
по ги нуо 1944. у НО Бу, Срем (1290033054)

Алек сић (Јо ван) Си мо, ро ђен 1884. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033049)

Алек сић (Јо во) То дор, ро ђен 1882. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00347)

Алек сић (Љу бан) Сто ле, ро ђен 1926. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033051)

Алек сић (Ми ле) Срет ко, ро ђен 1941. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290033057)

Алек сић (Ни ко ла) Пан те ли ја, ро ђен 1922. 
Ср бин, уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру, 
Гор њи Је ло вац (1290033055)

Алек сић (Ни ко ла) Ти хо мир, ро ђен 1924. Ср-
бин, уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун 
Сај ми ште (1290033056)

Алек сић (Ра де) Или ја, ро ђен 1924. Ср бин, 
по ги нуо 1942. у НО Бу, Ко за ра (1290023071)

Алек сић (Ра де) Са ван, ро ђен 1922. Ср бин, 
не стао 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023070)

Алек сић (Ри сто) Јо ван, ро ђен 1871. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру, Ко за ра 
(1290033052)

Алек сић (Сто јан) Ми ка, ро ђе на 1902. Срп ки-
ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033050)

Алек сић (Те о дор) Ми ка, ро ђе на 1935. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. не по зна то, Хру-
сто во (7012с00162)

Ба бић (Ђор ђе) Ра до мир, ро ђен 1915. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, По гле ђе во 
(5108с00348)

Ба бић (Јо ван) Ра до мир, ро ђен 1912. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, По гле ђе во 
(5108с00349)

Ба бић (Ла зо) Вељ ко, ро ђен 1928. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у збе гу, По гле ђе во 
(7012с00169)

Ба бић (Ми ле) Пе ро, ро ђен 1929. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор-
њи Је ло вац (7012с00170)

Ба бић (Ми ле) Ста на, ро ђе на 1895. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у збе гу, По гле ђе во 
(5108с00351)

Ба бић (Мир ко) Или ја, ро ђен 1936. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, По гле ђе во 
(7012с00165)

Ба бић (Мир ко) Јо ван ка, ро ђе на 1938. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, По гле-
ђе во (7012с00166)

Ба бић (Мир ко) Ни ко ла, ро ђен 1934. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, По гле ђе во 
(7012с00167)

Ба бић (Мир ко) Са ва, ро ђе на 1939. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у збе гу, По гле ђе во 
(7012с00168)

Ба бић (Ми хај ло) Ни ко ла, ро ђен 1926. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, По гле ђе во 
(5108с00350)

Ба бић (Ми хај ло) Ста на, ро ђе на 1933. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Бо сан-
ска ду би ца (7012с00164)
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Ба бић (Ми шо) Мир ко, ро ђен 1940. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00172)

Ба бић (Ми шо) На да, ро ђе на 1938. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00171)

Ба но вић (Јо во) Јо ван, ро ђен 1884. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Ве ли ко Па лан чи ште 
(1290023112)

Ба но вић (Јо во) Јо ван, ро ђен 1907. Ср бин, 
уби јен 1942. не по зна то, Гор њи Је ло вац 
(5108с00352)

Бо кан (Алек са) Си мо, ро ђен 1871. Ср бин, 
уби јен 1941. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023133)

Бо кан (Ва со) Ву ка, ро ђе на 1939. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (1290023148)

Бо кан (Ва со) Ду шан ка, ро ђе на 1931. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (1290023146)

Бо кан (Ва со) Или ја, ро ђен 1936. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, Ве-
ли ко Па лан чи ште (1290023147)

Бо кан (Ђор ђе) Стан ко, ро ђен 1900. Ср бин, 
по ги нуо 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор њи 
Је ло вац (1290023158)

Бо кан (Јо ван) Ана, ро ђе на 1900. Срп ки ња, 
по ги ну ла 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор њи 
Је ло вац (1290023160)

Бо кан (Јо ван) Ана, ро ђе на 1900. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00353)

Бо кан (Јо ван) Ко са, ро ђен 1903. Ср бин, уби-
јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00354)

Бо кан (Јо ван) Ко са, ро ђе на 1903. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Ве ли ко 
Па лан чи ште (1290023145)

Бо кан (Мар ко) Си ме у на, ро ђе на 1892. Срп ки-
ња, уби је на 1941. у ди рект ном те ро ру, Гор-
њи Је ло вац (5108с00355)

Бо кан (Ми ле) Мар ко, ро ђен 1892. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023115)

Бо кан (Ми ле) Си ме у на, ро ђе на 1890. Срп ки-
ња, уби је на 1941. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1296057089)

Бо кан (Ми ле) Сте во, ро ђен 1888. Ср бин, уби-
јен 1941. у ди рект ном те ро ру , Гор њи Је ло-
вац (1290023134)

Бо кан (Ни ко ла) Бла го је, ро ђен 1908. Ср бин, 
уби јен 1941. у ди рект ном те ро ру, Гор њи 
Је ло вац (1296057139)

Бо кан (Па не) Дра ги ца, ро ђе на 1940. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (1290023153)

Бо кан (Па не) Дра го љуб, ро ђен 1936. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (1290023151)

Бо кан (Па не) Све то зар, ро ђен 1938. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (1290023152)

Бо кан (Пе тар) Ми ља, ро ђе на 1892. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023144)

Бо кан (Пе тра) Ми ља, ро ђе на 1892. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. код ку ће, Гор њи 
Је ло вац (5108с00357)

Бо кан (Си ме ун) Па не, ро ђен 1915. Ср бин, 
уби јен 1942. као за ро бље ник прип. НОВ и 
ПОЈ, Зе мун Сај ми ште (1290023150)

Бо кан (Стан ко) Бо ја, ро ђе на 1921. Срп ки ња, 
по ги ну ла 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор њи 
Је ло вац (1290023159)

Бо кан (Сто јан) Бо сиљ ка, ро ђе на 1917. Срп ки-
ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00356)

Бо кан (Сто јан) Бо сиљ ка, ро ђе на 1917. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Ве ли-
ко Па лан чи ште (1290023149)

Бу вач (Јо во) Ми ља, ро ђе на 1925. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (5108с00358)

Бу вач (Стан ко) Мил ка, ро ђе на 1933. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (7012с00174)

Бу вач (Стан ко) Ти на, ро ђе на 1930. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (7012с00175)

Бу ра зор (Ми ле) Сто јан, ро ђен 1884. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023121)

Ви до вић (Или ја) Зор ка, ро ђе на 1910. Срп ки-
ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033047)

Ви до вић (Јо ван) Срет ко, ро ђен 1900. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00479)

Ви ла (Бла го је) Ста на, ро ђе на 1913. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00480)
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Ви ла (Гли га) Ста на, ро ђе на 1912. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор њи 
Је ло вац (1298062020)

Ви ла (Јо ван) Ђу ја, ро ђе на 1919. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290033062)

Ви ла (Јо ван) Не вен ка, ро ђе на 1914. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033061)

Ви ла (Јо ван) Ра дој ка, ро ђе на 1918. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033060)

Ви ла (Лу ка) Ђу ја, ро ђе на 1900. Срп ки ња, по-
ги ну ла 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (1290033059)

Ви ла (Лу ка) Ђу ја, ро ђе на 1900. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00481)

Ви ла (Ни ко ла) Пе тар, ро ђен 1905. Ср бин, 
уби јен 1942. у ло го ру, Гор њи Је ло вац 
(1290033064)

Ви ла (Ни ко ла) Ра де, ро ђен 1924. Ср бин, по-
ги нуо 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023072)

Ви ла (Си мо) Јо ван, ро ђен 1886. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290033063)

Вр бан (Нн) Сав ка, ро ђе на 1932. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00350)

Вр бан (Си мо) Ра до ван, ро ђен 1921. Ср бин, 
по ги нуо 1942. у НО Бу, При је дор 
(1286013074)

Ву ја си но вић (Јо во) Ми ло рад, ро ђен 1917. 
Ср бин, по ги нуо 1944. у НО Бу, Ниш 
(1296057143)

Ву ја си но вић (Пе ро) Љу бо мир, ро ђен 1923. 
Ср бин, уби јен 1941. у ди рект ном те ро ру, 
Гор њи Је ло вац (1296057142)

Ву ка ди но вић (Ду шан) Ан ки ца, ро ђе на 1935. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште 
(7012с00178)

Ву ка ди но вић (Ду шан) Ма ра, ро ђе на 1906. 
Срп ки ња, не ста ла 1942. не по зна то, Гор њи 
Је ло вац (1297061017)

Ву ка ди но вић (Ду шан) Мир ко, ро ђен 1941. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (1297061019)

Ву ка ди но вић (Ду шан) Ни ко ла, ро ђен 1936. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (7012с00180)

Ву ка ди но вић (Ду ша на) Ма ра, ро ђе на 1911. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00482)

Ву ка ди но вић (Љу бо мир) Мар ко, ро ђен 1920. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00483)

Ву ка ди но вић (Мар ко) Бо сиљ ка, ро ђе на 1921. 
Срп ки ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00487)

Ву ка ди но вић (Мар ко) Ву ко са ва, ро ђе на 1932. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00179)

Ву ка ди но вић (Мар ко) Ма ра, ро ђе на 1939. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, 
Ко за ра (7012с00181)

Ву ка ди но вић (Мар ко) Ми ло рад, ро ђен 1935. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (7012с00182)

Ву ка ди но вић (Мар ко) Не вен ка, ро ђе на 1934. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00348)

Ву ка ди но вић (Ми хај ло) Бо са, ро ђе на 1914. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, 
Ко за ра (5108с00484)

Ву ка ди но вић (Ни ко ла) Ду шан, ро ђен 1910. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (5108с00485)

Ву ка ди но вић (Нн) Са ва, ро ђен 1887. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(5108с00486)

Ву кић (Ва со) Ду шан, ро ђен 1907. Ср бин, 
умро 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи Је-
ло вац (1290023106)

Ву кић (Ва со) Ми лан, ро ђен 1910. Ср бин, уби-
јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи Је ло-
вац (1290023103)

Ву кић (Га вро) Ла ко, ро ђен 1869. Ср бин, уби-
јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023104)

Ву кић (Га вро) Мар ко, ро ђен 1872. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00488)

Ву кић (Ду шан) Да ра, ро ђе на 1940. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00188)

Ву ко вић (Пе тар) Сто ја, ро ђе на 1935. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (1290023187)
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Ву ко је вић (Ла зо) Спа со је, ро ђен 1906. Ср бин, 
уби јен 1941. у ди рект ном те ро ру, При је дор 
(1290033035)

Ву ко је вић (Спа со је) Ко са, ро ђе на 1941. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, 
При је дор (1290033036)

Ву ко та (Ми лан) Ми ле на, ро ђе на 1938. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (7012с00176)

Ву ко та (Ми лан) Ра да на, ро ђе на 1941. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00189)

Ву ко та (Ми лан) Ра до мир, ро ђен 1939. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00190)

Ву ко та (Ми лан) Ра до са ва, ро ђе на 1919. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (5108с00495)

Ву ко та (Ми лан) Сто јан, ро ђен 1940. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00177)

Ву ко те (Ко ста) Ра до са ва, ро ђе на 1911. Срп-
ки ња, уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, 
Гор њи Је ло вац (1290123203)

Ву ле тић (Ва си ли је) Бран ко, ро ђен 1929. Ср-
бин, по ги нуо од уста ша 1942. у НО Бу, Ко за-
ра (1297059056)

Ву ле тић (Ва си ли је) Дра го мир, ро ђен 1935. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (1297059055)

Ву ле тић (Ва со) Ма ра, ро ђе на 1882. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00490)

Ву ле тић (Ва со) Урош, ро ђен 1897. Ср бин, 
уби јен 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи Је-
ло вац (5108с00491)

Ву ле тић (Ђу ро) Де са, ро ђе на 1921. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1943. у ло го ру, Ја се но вац 
(2194004008)

Ву ле тић (Или ја) Ста на, ро ђе на 1924. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (5108с00489)

Ву ле тић (Пе тар) Бра не, ро ђен 1924. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023109)

Ву ле тић (Пе тар) Ра де, ро ђен 1900. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (1296057205)

Ву ле тић (Пе тар) Сте во, ро ђен 1920. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290023108)

Ву ле тић (Ра де) Бо са, ро ђе на 1927. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00185)

Ву ле тић (Ра де) Стан ка, ро ђе на 1940. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (1296057208)

Ву ле тић (Ра де) Сто ја, ро ђе на 1929. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1296057207)

Ву ле тић (Ри сто) Пе тар, ро ђен 1882. Ср бин, 
умро од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023107)

Ву ле тић (Урош) Бо са, ро ђе на 1936. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00183)

Ву ле тић (Урош) Дра ги ња, ро ђе на 1900. Срп-
ки ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00492)

Ву ле тић (Урош) Ми ле ва, ро ђе на 1932. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00186)

Ву ле тић (Урош) Ра де, ро ђен 1930. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00187)

Ву ле тић (Урош) Ста на, ро ђе на 1923. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00493)

Ву ле тић (Урош) Сто ја, ро ђе на 1920. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00494)

Гла мо ча нин (Ни ко) Сто јан, ро ђен 1881. Ср-
бин, уби јен 1942. код ку ће, Ра ке ли ћи 
(1290033034)

Гла мо ча нин (Ни ко ла) Сто јан, ро ђен 1881. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1944. у збе гу, Ко за-
ра (5108с00377)

Го јић (Ми ле) Урош, ро ђен 1907. Ср бин, уби-
јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033031)

Го јић (Урош) Ми лин ко, ро ђен 1938. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290033032)

Го јић (Урош) Сми ља, ро ђе на 1941. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290033033)

Гру ба рац (Стан ко) Ми лан, ро ђен 1923. Ср-
бин, уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун 
Сај ми ште (1290023245)

Гу скић (Или ја) Вас кр си ја, ро ђе на 1929. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (7012с00193)
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Гу скић (Или ја) Во јо, ро ђен 1934. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00194)

Гу скић (Или ја) Ми ка, ро ђе на 1905. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00378)

Гу скић (Или ја) Ми лан, ро ђен 1937. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00192)

Дар ја (Дми тар) Љу бан, ро ђен 1922. Ср бин, 
уби јен 1942. као за ро бље ник прип. НОВ и 
ПОЈ, Зе мун Сај ми ште (1290023272)

Дар ја (Дми тра) Ма ра, ро ђе на 1915. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Мир ко вац 
(1290023271)

До бри је вић (Ва си ли је) Ма ра, ро ђе на 1914. 
Срп ки ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи 
Је ло вац (1290023083)

До бри је вић (Дра го мир) Да ра, ро ђе на 1940. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00201)

До бри је вић (Дра го мир) Дра ги ња, ро ђе на 
1941. Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у 
ма сов ном по ко љу, Гор њи Је ло вац 
(7012с00195)

До бри је вић (Дра го мир) Ко са, ро ђе на 1922. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00366)

До бри је вић (Зе кан) Или ја, ро ђен 1885. Ср-
бин, уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023080)

До бри је вић (Или ја) Мир ко, ро ђен 1898. Ср-
бин, уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023081)

До бри је вић (Ми ка) Ма ра, ро ђе на 1911. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00367)

До бри је вић (Мир ко) Ва со, ро ђен 1931. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00200)

До бри је вић (Мир ко) Де ва, ро ђе на 1932. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00197)

До бри је вић (Мир ко) Дра го мир, ро ђен 1922. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (1290023082)

До бри је вић (Мир ко) Ми ло рад, ро ђен 1928. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00199)

До бри је вић (Мир ко) Пер са, ро ђе на 1933. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00198)

До бри је вић (Мир ко) Ра де, ро ђен 1927. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00196)

До шен (Јо ша на) Срет ко, ро ђен 1903. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290033019)

До шен (Јо шо) Срет ко, ро ђен 1897. Ср бин, 
уби јен 1942. не по зна то, Не по зна то 
(5108с00368)

Др ча (Јо ве) Пе тар, ро ђен 1897. Ср бин, уби јен 
од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај ми ште 
(1290123208)

Др ча (Јо во) Ни ко ла, ро ђен 1900. Ср бин, уби-
јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај ми-
ште (5108с00369)

Др ча (Јо во) Са во, ро ђен 1890. Ср бин, уби јен 
од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај ми ште 
(5108с00371)

Др ча (Ни ко ла) Ми лан, ро ђен 1933. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00203)

Др ча (Ни ко ла) Пер са, ро ђе на 1927. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00202)

Др ча (Ни ко ла) Са ва, ро ђен 1901. Ср бин, уби-
јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај ми-
ште (5108с00370)

Др ча (Об рад) Јо во, ро ђен 1865. Ср бин, уби јен 
од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај ми ште 
(5108с00372)

Ђа ко вић (Јо ван) Ми лан, ро ђен 1905. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290023116)

Ђа ко вић (Ми кај ло) Илин ка, ро ђе на 1927. 
Срп ки ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор ња ју-
тро го шта (1290023185)

Ђа ко вић (Ми лан) Дра го љуб, ро ђен 1939. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (1290023114)

Ђа ко вић (Ми лан) Јо ван, ро ђен 1940. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023113)

Ђа ко вић (Ми ле) Де ва, ро ђе на 1892. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Ве ли ко 
Па лан чи ште (1290023183)

Ђа ко вић (Ми хај ло) Слав ко, ро ђен 1925. Ср-
бин, по ги нуо 1942. у НО Бу, При је дор 
(1290023184)
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Ђа ко вић (Осто ја) Не вен ка, ро ђе на 1914. Срп-
ки ња, уби је на 1943. у ди рект ном те ро ру, 
При је дор (5108с00375)

Ђа ко вић (Па не) Ва си ли је, ро ђен 1885. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00374)

Ђа ко вић (Ра де) Не вен ка, ро ђе на 1930. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (7012с00204)

Ђу рић (Вид) Вељ ко, ро ђен 1914. Ср бин, уби-
јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај ми-
ште (1290123242)

Ђу рић (Осто ја) Ран ко, ро ђен 1903. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00376)

Ђу рић (Ран ко) Ан ђа, ро ђе на 1936. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00205)

За ви шић (Ва си ли ја) Ми ле ва, ро ђе на 1925. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, 
Ја се но вац (1290023295)

За ви шић (Ва си ли је) Ан ка, ро ђе на 1940. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (7012с00212)

За ви шић (Лу ка) Ду шан, ро ђен 1913. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00496)

За ви шић (Лу ка) Ђу рађ, ро ђен 1926. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00497)

За ви шић (Ми ле) Ва си ли ја, ро ђен 1897. Ср-
бин, уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Ве-
ли ко Па лан чи ште (1290023294)

За ви шић (Ми ле) Јо во, ро ђен 1910. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023297)

За ви шић (Ми ле) Ни ко ла, ро ђен 1907. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023298)

За ви шић (Ми ле) Ра де, ро ђен 1897. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290023299)

За ви шић (Ни ко ла) Ву ка шин, ро ђен 1941. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (7012с00210)

За ви шић (Ни ко ла) Ву ко са ва, ро ђе на 1938. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, 
Ја се но вац (7012с00208)

За ви шић (Ни ко ла) Мил ка, ро ђе на 1940. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (7012с00209)

За ви шић (Об рад) Лу ка, ро ђен 1889. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (5108с00498)

За ви шић (Ра де) Дра ги ња, ро ђе на 1925. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ста-
ра гра ди шка (1290023300)

За ви шић (Ра де) Тан ко са ва, ро ђе на 1938. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (7012с00211)

За рић (Ни ко ла) Ве ли мир, ро ђен 1922. Ср бин, 
по ги нуо 1945. у НО Бу, Кар ло вац 
(1297061030)

За рић (Ни ко ла) Ђу ро, ро ђен 1926. Ср бин, 
уби јен 1942. у за тво ру, Нов ска (1297061033)

За рић (Ни ко ла) Ми ле, ро ђен 1915. Ср бин, 
не стао 1942. не по зна то, Ко за ра 
(1297061031)

За рић (Ни ко ла) Пе ро, ро ђен 1924. Ср бин, 
не стао 1942. не по зна то, Гор њи Је ло вац 
(1297061035)

За рић (Пе тар) Ни ко ла, ро ђен 1893. Ср бин, 
уби јен 1942. у за тво ру, Хр ват ска ду би ца 
(1297061029)

Зец (Си ме) Ни ко ла, ро ђен 1906. Ср бин, уби-
јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00499)

Зо рић (Ва со) Ђу ја, ро ђе на 1896. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290033022)

Зо рић (Дра го ја) Ра де, ро ђен 1929. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(7012с00213)

Зо рић (Дра го је) Ра до мир, ро ђен 1926. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1298062021)

Зо рић (Ђу ро) Дра го ја, ро ђен 1927. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(7012с00214)

Зо рић (Ђу ро) Ко са, ро ђе на 1922. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033023)

Зо рић (Ђу ро) Ра де, ро ђен 1922. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290033026)

Зо рић (Јан ко) Ми ле, ро ђен 1892. Ср бин, уби-
јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023089)

Зо рић (Ко са) Дра ги ца, ро ђе на 1941. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (7012с00215)
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Зо рић (Ми ле) Љу бан, ро ђен 1913. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , При је дор 
(1290023077)

Зо рић (Ми ле) Све то зар, ро ђен 1920. Ср бин, 
по ги нуо 1942. у НО Бу, Ли јев че По ље 
(1290023075)

Зо рић (Ни ко ла) Бо жо, ро ђен 1939. Ср бин, 
умро 1942. при де пор та ци ји, Нов ска 
(1297061032)

Зо рић (Ни ко ла) Ђу ро, ро ђен 1926. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00500)

Зо рић (Ни ко ла) Ми ле, ро ђен 1915. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00501)

Зо рић (Ни ко ла) Ми ле ва, ро ђе на 1941. Срп-
ки ња, умр ла 1942. при де пор та ци ји, Нов ска 
(1297061036)

Зо рић (Ни ко ла) Ми ћо, ро ђен 1938. Ср бин, 
умро 1942. при де пор та ци ји, Нов ска 
(1297061034)

Зо рић (Ни ко ла) Пе ро, ро ђен 1938. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00502)

Зо рић (Пе ро) Ми ле, ро ђен 1884. Ср бин, уби-
јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Бо сан ска Ду-
би ца (1290023076)

Зо рић (Пе тар) Ни ко ла, ро ђен 1893. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (5108с00503)

Зо рић (Сте во) Сто јан, ро ђен 1902. Ср бин, 
уби јен 1942. као за ро бље ник прип. НОВ и 
ПОЈ, Зе мун Сај ми ште (1290033027)

Зо рић (Сто јан) Ми лан, ро ђен 1925. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290033028)

Зу кић (Ђу ро) Дра ги ња, ро ђе на 1900. Срп ки-
ња, уби је на 1944. у ди рект ном те ро ру, Гор-
њи Је ло вац (1297061059)

Зу кић (Сто јан) Јо ван, ро ђен 1896. Ср бин, 
по ги нуо 1942. при ли ком бор би или бом-
бар до ва ња, Гор њи Је ло вац (1297061058)

Илић (Мом чи ла) Сто ја, ро ђе на 1904. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00381)

Илић (Пе тра) Ка та, ро ђе на 1893. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00384)

Илић (Ми јат) Са ва, ро ђен 1889. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор-
њи Је ло вац (5108с00379)

Илић (Ми ле) Пе тар, ро ђен 1882. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор-
њи Је ло вац (5108с00380)

Илић (Мом чи ло) Дра го љуб, ро ђен 1935. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00218)

Илић (Мом чи ло) Ду шан ка, ро ђе на 1934. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00219)

Илић (Мом чи ло) Ма ри ја, ро ђе на 1928. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00220)

Илић (Мом чи ло) Ни ко ла, ро ђен 1930. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00221)

Илић (Ни ко ла) Мом чи ло, ро ђен 1905. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00382)

Илић (Ни ко ла) Пе тар, ро ђен 1894. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00383)

Илић (Пе тар) Дра го љуб, ро ђен 1935. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00223)

Илић (Пе тар) Јо ван, ро ђен 1939. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор-
њи Је ло вац (7012с00217)

Илић (Пе тар) Ми ле, ро ђен 1937. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор-
њи Је ло вац (7012с00216)

Илић (Пе тар) Ра до мир, ро ђен 1932. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00222)

Ја во рић (Ми ћо) Срет ко, ро ђен 1920. Ср бин, 
не стао од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290023068)

Ка мен ко (Са во) Је ла, ро ђе на 9999. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1941. у ло го ру, Ја се но вац 
(2426093019)

Ка мен ко (Са во) Ра дој ка, ро ђе на 9999. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1941. у ло го ру, Ја се-
но вац (2426093020)

Кец ман (Ми лан) Ми лан, ро ђен 1916. Ср бин, 
уби јен 1943. не по зна то, Не по зна то 
(5108с00385)

Кне же вић (Алек са) Ја ња, ро ђе на 1929. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (7012с00232)

Кне же вић (Алек са) Љу бан, ро ђен 1923. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(5108с00389)
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Кне же вић (Алек са) Ми ле ва, ро ђе на 1937. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, 
Ко за ра (7012с00230)

Кне же вић (Алек са) Срет ко, ро ђен 1931. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00231)

Кне же вић (Алек са) Сто јан, ро ђен 1862. Ср-
бин, уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290123233)

Кне же вић (Ан то ни је) Ана, ро ђе на 1922. Срп-
ки ња, уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, 
Гор њи Је ло вац (1290123239)

Кне же вић (Ан то ни је) Бо жи дар, ро ђен 1926. 
Ср бин, не стао од Не ма ца 1942. не по зна то, 
Не мач ка (1291023238)

Кне же вић (Ан то ни је) Бо ри слав, ро ђен 1941. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123234)

Кне же вић (Ан то ни је) Ђу ро, ро ђен 1928. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123237)

Кне же вић (Ан то ни је) Ко са, ро ђе на 1937. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123235)

Кне же вић (Ан то ни је) Ми ле, ро ђен 1941. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00226)

Кне же вић (Ан то ни је) Ми ли ца, ро ђе на 1900. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, 
Ко за ра (5108с00390)

Кне же вић (Ан то ни је) Ран ко, ро ђен 1931. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00233)

Кне же вић (Сто јан) Сто ја, ро ђе на 1878. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (5108с00386)

Кне же вић (Ми ле) Ду шан, ро ђен 1930. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00227)

Кне же вић (Ми ће) Ми лан, ро ђен 1902. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (1290123241)

Кне же вић (Нн) Сто ја, ро ђе на 1867. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290123232)

Кне же вић (Сте во) Или ја, ро ђен 1936. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00229)

Кне же вић (Сте во) Ни ко ла, ро ђен 1934. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00228)

Кне же вић (Сто јан) Алек са, ро ђен 1902. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(5108с00388)

Кне же вић (Сто јан) Ни ко ла, ро ђен 1893. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(5108с00387)

Кне же вић (Сто ја на) Ан то ни је, ро ђен 1900. 
Ср бин, уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру, 
Гор њи Је ло вац (1290123240)

Ко лар (Ва со) Јо ван ка, ро ђе на 1897. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1298062016)

Ко лар (Ва со) Пе тар, ро ђен 1900. Ср бин, уби-
јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1298062013)

Ко лар (Ри сто) Јо ван ка, ро ђе на 1900. Срп ки-
ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00396)

Ко лар (Јан ко) Ми ља, ро ђе на 1892. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023091)

Ко лар (Љу бан) Ми лан, ро ђен 1941. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1298062015)

Ко лар (Нн) Је ла, ро ђе на 1892. Срп ки ња, уби-
је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00395)

Ко лар (Пе тар) Са ван, ро ђен 1923. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1298062014)

Ко лар (Ри сто) Са ва, ро ђен 1892. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023090)

Ко лар (Са во) Дра го је, ро ђен 1932. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290023093)

Ко лар (Са во) Ђу ро, ро ђен 1939. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор-
њи Је ло вац (1290023095)

Ко лар (Са во) Јо ван, ро ђен 1938. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор-
њи Је ло вац (1290023094)

Ко лар (Са во) Ми ља, ро ђе на 1902. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00397)

Ко лар (Са во) Сто ја, ро ђе на 1929. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290023092)

Ко ра ли ја (Ва си ли је) Јо ван, ро ђен 1911. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (1290023179)
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Ко ра ли ја (Вас кр си ја) Мар ко, ро ђен 1942. Ср-
бин, не стао 1942. при де пор та ци ји, При је-
дор (1290023182)

Ко ра ли ја (Вас кр си ја) Мар ко, ро ђен 1942. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00234)

Ко ра ли ја (Зе кан) Вас кр си ја, ро ђен 1907. Ср-
бин, уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру, Ко за-
ра (1290023181)

Ко ра ли ја (Зе кан) Јо ван, ро ђен 1907. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (5108с00394)

Ко ра ли ја (Или ја) Јо ја, ро ђе на 1906. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(5108с00391)

Ко ра ли ја (Или је) Дра го ја, ро ђен 1910. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Ве ли ко 
Па лан чи ште (1290123243)

Ко ра ли ја (Ма ре) Мир ко, ро ђен 1920. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00392)

Ко ра ли ја (Ми ле) Ђу ја, ро ђе на 1909. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (5108с00393)

Ко ра ли ја (Нн) Ђу ја, ро ђе на 1937. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(7012с00336)

Ко ра ли ја (Сто јан) Мир ко, ро ђен 1924. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Ко за ра 
(1290023180)

Кос (Сто јан) Вла до, ро ђен 1923. Ср бин, уби-
јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај ми-
ште (1290023125)

Ла зић (Дра го) Ми ља, ро ђе на 1941. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(7012с00236)

Ла зић (Дра го) Не вен ка, ро ђе на 1940. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (7012с00235)

Ла зић (Ду шан) Бо ро, ро ђен 1924. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00398)

Ла зић (Ђор ђи је) Ра до ван, ро ђен 1932. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290033003)

Ла зић (Ђор ђи је) Ра до сла ва, ро ђе на 1932. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00337)

Ла зић (Ђор ђи је) Ан ђа, ро ђе на 1890. Срп ки-
ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033002)

Ла зић (Ко ста) Вук, ро ђен 1920. Ср бин, уби јен 
1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац (1290033004)

Ла зић (Но вак) Ђор ђи ја, ро ђен 1888. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033001)

Лу кић (Ђу ро) Дра ги ња, ро ђе на 1900. Срп ки-
ња, уби је на 1944. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00399)

Лу кић (Ни ко ла) Ду шан, ро ђен 1899. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00400)

Лу кић (Ни ко ла) Си ме ун, ро ђен 1904. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Кне жи ца 
(1290023117)

Лу кић (Нн) Ра до мир, ро ђен 1930. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(7012с00338)

Лу кић (Ра де) Свет ко, ро ђен 1934. Ср бин, 
умро од ти фу са 1943. код ку ће, Гор њи Је ло-
вац (1290023118)

Лу кић (Си мо) Мар ко, ро ђен 1915. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (1290033030)

Лу кић (Си мо) Ми лан, ро ђен 1913. Ср бин, 
умро 1945. у НО Бу, Гор њи Је ло вац 
(1290023273)

Лу кић (Сто јан) Јо ван, ро ђен 1887. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00401)

Лу кић (Сто јан) Си мо, ро ђен 1889. Ср бин, 
уби јен 1942. у за тво ру, Ба ња лу ка 
(1290033029)

Ма ле тић (Или ја) Го спа ва, ро ђе на 1909. Срп-
ки ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033009)

Ма ле тић (Ми кај ло) Ни ко ла, ро ђен 1911. Ср-
бин, уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033008)

Ма ле тић (Ми хај ло) Ви до са ва, ро ђе на 1933. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (1290033007)

Ма ле тић (Ми хај ло) Јо ван, ро ђен 1935. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00280)

Ма ле тић (Ми хај ло) Ље по са ва, ро ђе на 1934. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00341)

Ма ле тић (Ми хај ло) Ста на, ро ђе на 1932. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (7012с00241)
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Ма ле тић (Ми хај ло) Тан ко са ва, ро ђе на 1931. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00279)

Ма ле тић (Ни ко ла) Де са, ро ђе на 1934. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00277)

Ма ле тић (Ни ко ла) Ђу ја, ро ђе на 1938. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00340)

Ма ле тић (Ни ко ла) Љу бан, ро ђен 1935. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00276)

Ма ле тић (Ни ко ла) Ми лан, ро ђен 1928. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (1290033010)

Ма ле тић (Ни ко ла) Ми ле на, ро ђе на 1930. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00278)

Ма ле тић (Ни ко ла) Ми лош, ро ђен 1931. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (1290033011)

Ма ле тић (Ни ко ла) Не на, ро ђе на 1936. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00339)

Ма ле тић (Ра де) Бо ја, ро ђе на 1938. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(7012с00282)

Ма ле тић (Ра де) Стан ко, ро ђен 1940. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(7012с00281)

Ма ле тић (Стан ко) Сми ља, ро ђе на 1890. Срп-
ки ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033006)

Ма ле тић (Та на си је) Ми хај ло, ро ђен 1885. 
Ср бин, уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло-
вац (1290033005)

Ма ле тић (Та на си је) Ми хај ло, ро ђен 1885. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00416)

Ма рин (Ду шан) Ја ња, ро ђе на 1938. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00244)

Ма рин (Ду шан) Ми ољ ка, ро ђе на 1936. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00243)

Ма рин (Љуп ко) Зор ка, ро ђе на 1908. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00420)

Ма рин (Јо ван) Ко ста, ро ђен 1935. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00246)

Ма рин (Јо ван) Мар ко, ро ђен 1885. Ср бин, 
уби јен 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи Је-
ло вац (5108с00417)

Ма рин (Јо ван) Мил ка, ро ђе на 1880. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00418)

Ма рин (Јо ван) Ни ко ла, ро ђен 1937. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00245)

Ма рин (Љуп ко) Дра ги ња, ро ђе на 1928. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00269)

Ма рин (Љуп ко) Дра го мир, ро ђен 1940. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00250)

Ма рин (Љуп ко) Ми лан, ро ђен 1926. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00268)

Ма рин (Љуп ко) Ми љен ко, ро ђен 1930. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00270)

Ма рин (Љуп ко) Сми ља, ро ђе на 1935. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00249)

Ма рин (Мар ко) Љуп ко, ро ђен 1902. Ср бин, 
уби јен 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи Је-
ло вац (5108с00419)

Ма рин (Мар ко) Срет ко, ро ђен 1905. Ср бин, 
уби јен 1942. у за тво ру, Ба ња лу ка 
(1290023101)

Ма рин (Ни ко ла) Ђу ро, ро ђен 1908. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (5108с00421)

Ма рин (Ни ко ла) Јо ван, ро ђен 1896. Ср бин, 
уби јен 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи Је-
ло вац (5108с00422)

Ма рин (Ни ко ла) Мар ко, ро ђен 1888. Ср бин, 
уби јен 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи Је-
ло вац (5108с00423)

Ма рин (Ри сто) Дра ги ња, ро ђе на 1907. Срп-
ки ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00424)

Ма рин (Си ме) Ана, ро ђе на 1908. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00425)

Ма рин (Си мо) Ана, ро ђе на 1908. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023097)

Ма рин (Срет ко) Ђор ђе, ро ђен 1941. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00251)
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Ма рин (Срет ко) Ма рин ко, ро ђен 1936. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00272)

Ма рин (Срет ко) Не вен ка, ро ђе на 1939. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00273)

Ма рин (Срет ко) Па ва, ро ђе на 1942. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00252)

Ма рин (Срет ко) Ра до мир, ро ђен 1940. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00266)

Ма рин (Срет ко) Рај ко, ро ђен 1934. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290023098)

Ма цу ра (Алекс) Пан те ли ја, ро ђен 1877. Ср-
бин, уби јен 1942. у збе гу, Ко за ра 
(5108с00402)

Ма цу ра (Вла ди мир) Ву ја, ро ђе на 1938. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, По-
гле ђе во (1290023168)

Ма цу ра (Вла ди мир) Жив ко, ро ђен 1942. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, По гле-
ђе во (1290023169)

Ма цу ра (Ду шан) Ми ља, ро ђе на 1942. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00238)

Ма цу ра (Ду шан) Ра до ван, ро ђен 1940. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, По гле-
ђе во (7012с00240)

Ма цу ра (Вла ди мир) Ма ра, ро ђе на 1910. Срп-
ки ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00412)

Ма цу ра (Или ја) Ста на, ро ђе на 1894. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у збе гу, Ко за ра 
(5108с00403)

Ма цу ра (Јо ва) Ми ло рад, ро ђен 1906. Ср бин, 
по ги нуо 1942. у НО Бу, Ко за ра (0822013020)

Ма цу ра (Јо ван) Ана, ро ђе на 1915. Срп ки ња, 
умр ла 1945. у НО Бу, Гор њи Је ло вац 
(1290023173)

Ма цу ра (Јо ја) Ни ко ла, ро ђен 1872. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023137)

Ма цу ра (Ко сте) Мар ко, ро ђен 1904. Ср бин, 
по ги нуо 1943. у НО Бу, Гр меч (1290023268)

Ма цу ра (Ко сте) Пи ли је, ро ђен 1912. Ср бин, 
уби јен 1942. у НО Бу, Ко за ра (1290023266)

Ма цу ра (Љу бан) Де ва, ро ђе на 1912. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Ве ли-
ко Па лан чи ште (1290023138)

Ма цу ра (Љу бан) Де ва, ро ђе на 1912. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у збе гу, Ко за ра 
(5108с00404)

Ма цу ра (Љу бан) Мир ко, ро ђен 1937. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00239)

Ма цу ра (Љу бан) Мла ђен, ро ђен 1934. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (1290023139)

Ма цу ра (Љу бан) Ра де, ро ђен 1923. Ср бин, 
уби јен 1942. у збе гу, Ко за ра (5108с00405)

Ма цу ра (Ми ле) Сто ја, ро ђе на 1932. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у збе гу, По гле ђе во 
(1290023165)

Ма цу ра (Ми лу тин) Ми лан, ро ђен 1938. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (1290023142)

Ма цу ра (Ми лу тин) Ми ло рад, ро ђен 1936. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (1290023143)

Ма цу ра (Ми лу тин) Не ђо, ро ђен 1940. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (1290023141)

Ма цу ра (Ми ћа) Ма ра, ро ђе на 1909. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у збе гу, Ко за ра (5108с00406)

Ма цу ра (Ми хај ло) Вла ди мир, ро ђен 1910. 
Ср бин, уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру, 
Гор њи Је ло вац (1290023170)

Ма цу ра (Ми хај ло) Ми лан, ро ђен 1918. Ср-
бин, уби јен 1943. у НО Бу, При је дор 
(1290023172)

Ма цу ра (Ми хај ло) Ми ља, ро ђе на 1900. Срп-
ки ња, уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, 
По гле ђе во (1290023166)

Ма цу ра (Ми хај ло) Ће до мир, ро ђен 1913. Ср-
бин, уби јен 1942. у НО Бу, Бо сан ска ду би ца 
(1290023171)

Ма цу ра (Ни ко ла) Ђо ко, ро ђен 1890. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Ве ли ко 
Па лан чи ште (1290023135)

Ма цу ра (Ни ко ла) Ла зар, ро ђен 1900. Ср бин, 
по ги нуо 1942. при ли ком бор би или бом-
бар до ва ња, Ме ђу во ђе (0848021008)

Ма цу ра (Ни ко ла) Ми лу тин, ро ђен 1912. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (1290023136)

Ма цу ра (Ни ко ла) Урош, ро ђен 1906. Ср бин, 
уби јен 1942. у збе гу, Ко за ра (5108с00407)

Ма цу ра (Осто ја) Ма ра, ро ђе на 1909. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, По-
гле ђе во (1290023167)
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Ма цу ра (Пи лип) Бо сиљ ка, ро ђе на 1941. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (7012с00237)

Ма цу ра (Пи лип) Здрав ко, ро ђен 1940. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(1290023267)

Ма цу ра (Ра де) Ви да, ро ђе на 1925. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Ве ли ко 
Па лан чи ште (1290023140)

Ма цу ра (Ра де) Ви да, ро ђе на 1925. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (5108с00408)

Ма цу ра (Си мо) Ду шан, ро ђен 1907. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290023131)

Ма цу ра (Си мо) Сте ван, ро ђен 1887. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023130)

Ма цу ра (Си мо) Сто ја, ро ђе на 1879. Срп ки ња, 
по ги ну ла 1942. у ди рект ном те ро ру, По гле-
ђе во (1290023164)

Ма цу ра (Си мо) Сто ја, ро ђе на 1879. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (5108с00409)

Ма цу ра (Ср ђе на) Стан ко, ро ђен 1872. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру, Мље ча ни-
ца (1290023263)

Ма цу ра (Стан ка) Ђор ђо, ро ђен 1915. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру, Кне жи ца 
(1290023260)

Ма цу ра (Стан ка) Жив ко, ро ђен 1920. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Ко за ра 
(1290023262)

Ма цу ра (Стан ка) Пе ро, ро ђен 1924. Ср бин, 
по ги нуо 1942. у НО Бу, Гр меч (1290023259)

Ма цу ра (Стан ка) Си мо, ро ђен 1914. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Ко за ра 
(1290023261)

Ма цу ра (Сто јан) Пан те ли ја, ро ђен 1892. Ср-
бин, уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор-
њи Је ло вац (5108с00410)

Ма цу ра (Сто јан) Урош, ро ђен 1898. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (5108с00411)

Ма џар (Зе кан) Пе ро, ро ђен 1871. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023289)

Ма џар (Ни ко ла) Ни ко ла, ро ђен 1915. Ср бин, 
по ги нуо 1942. у НО Бу, Не по зна то 
(0865074021)

Ма џар (Пе ро) Ђу ро, ро ђен 1894. Ср бин, по-
ги нуо 1942. у НО Бу, Ми ља ков ци 
(1290023292)

Ма џар (Пе ро) Ла зо, ро ђен 1897. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00415)

Ма џар (Пе ро) Ми ка ји ло, ро ђен 1907. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (1290023293)

Ма џар (Пе ро) Ни ко ла, ро ђен 1892. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00413)

Ма џар (Пе ро) Сте во, ро ђен 1889. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00414)

Ма џар (Пе ро) Сто јан, ро ђен 1894. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1297061052)

Ма џар (Сто јан) Слав ко, ро ђен 1921. Ср бин, 
по ги нуо 1942. у НО Бу, Ко за ра (1297061053)

Ма џар (Ше ро) Јо ван, ро ђен 1906. Ср бин, по-
ги нуо 1941. у НО Бу, Ве ли ко Па лан чи ште 
(1286013048)

Ми ја то вић (Ђу ро) Вла до, ро ђен 1919. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ди рект ном те ро ру, 
Бла гај (1290023128)

Ми ја то вић (Ни ко ла) Осто ја, ро ђен 1920. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1943. у ло го ру, Ја се-
но вац (0617036016)

Ми ја то вић (Ни ко ла) Сте ва, ро ђен 1922. Ср-
бин, уби јен 1941. у ди рект ном те ро ру, При-
је дор (0617036015)

Ми ја то вић (Нн) Ђу ро, ро ђен 1897. Ср бин, 
по ги нуо од уста ша 1942. у НО Бу, Бла гај-д.
ва куф (1290023126)

Ми ка но вић (Си мо) Слав ко, ро ђен 1924. Ср-
бин, по ги нуо 1943. у НО Бу, Гор њи Је ло вац 
(1290023178)

Ми кић (Ма ној ло) Љу бан, ро ђен 1927. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00274)

Ми кић (Ми кај ла) Љу бан, ро ђен 1924. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290123245)

Ми кић (Ми ле) Ма ној ла, ро ђе на 1901. Срп ки-
ња, уби је на од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун 
Сај ми ште (5108с00426)

Ми ла но вић (Ла зо) Ми лош, ро ђен 1880. Ср-
бин, уби јен 1942. код ку ће, Ме ђу во ђе 
(1290023120)
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Ми ла но вић (Ми лош) Ми лан, ро ђен 1926. 
Ср бин, не стао 1942. не по зна то, Ме ђу во ђе 
(1290023119)

Ми ле тић (Ни ко ла) Ми лан, ро ђен 1929. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00275)

Ми лић (Ми ле) Ра де, ро ђен 1890. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023255)

Ми лић (Ра де) Мир ко, ро ђен 1921. Ср бин, 
уби јен 1942. не по зна то, Ко за ра 
(1290023256)

Му дри нић (Бла го је) Ву ко са ва, ро ђе на 1933. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123211)

Му дри нић (Бла го је) Дра ги ња, ро ђе на 1902. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00427)

Му дри нић (Бла го је) Јо ван ка, ро ђе на 1936. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123212)

Му дри нић (Бла го је) Ми лан, ро ђен 1939. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123213)

Му дри нић (Вељ ко) Бран ко, ро ђен 1926. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00434)

Му дри нић (Дми тар) Дра ги ња, ро ђе на 1941. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, 
Ко за ра (1290023251)

Му дри нић (Дми тар) Мир ко, ро ђен 1939. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(1290023252)

Му дри нић (Ду шан) Ана, ро ђе на 1910. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00428)

Му дри нић (Ду шан) Да ни ца, ро ђе на 1930. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123215)

Му дри нић (Ду шан) Ми ља, ро ђе на 1934. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123217)

Му дри нић (Ду шан) Ра де, ро ђен 1932. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290123216)

Му дри нић (Ду шан) Сми ља, ро ђе на 1934. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00429)

Му дри нић (Ду шан) Сте во, ро ђен 1937. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123218)

Му дри нић (Ђу ђо) Јо ван, ро ђен 1887. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (1290023190)

Му дри нић (Ђу ђо) Ма ра, ро ђе на 1877. Срп ки-
ња, умр ла 1943. у НО Бу, Гор ња ју тро го шта 
(1290023189)

Му дри нић (Уро ша) Ра дој ка, ро ђе на 1904. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00431)

Му дри нић (Јо ван) Де са, ро ђе на 1931. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123221)

Му дри нић (Јо ван) Љу бан, ро ђен 1927. Ср-
бин, уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор-
њи Је ло вац (1290123223)

Му дри нић (Јо ван) Ра до са ва, ро ђе на 1925. 
Срп ки ња, уби је на 1942. у ди рект ном те ро-
ру, Гор њи Је ло вац (1290123191)

Му дри нић (Јо во) Мар ко, ро ђен 1929. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290123222)

Му дри нић (Јо во) Ми лош, ро ђен 1925. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00253)

Му дри нић (Јо во) Ми ља, ро ђе на 1937. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00261)

Му дри нић (Јо во) Не вен ка, ро ђе на 1933. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123220)

Му дри нић (Јо во) Са ва, ро ђен 1879. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Ко за ра 
(1290023250)

Му дри нић (Јо во) Са во, ро ђен 1935. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290123219)

Му дри нић (Јо во) Ста на, ро ђе на 1940. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00256)

Му дри нић (Јо во) Сте во, ро ђен 1939. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00255)

Му дри нић (Мач ка) Ана, ро ђе на 1910. Срп ки-
ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290123214)

Му дри нић (Пе ре) Мар ка, ро ђе на 1910. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (1290123193)

Му дри нић (Пе ре) Ми кај ло, ро ђен 1908. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (1290123194)
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Му дри нић (Ри сте) Јо во, ро ђен 1879. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Бре зи ча-
ни (1290023249)

Му дри нић (Стан ка) Ра до са ва, ро ђе на 1898. 
Срп ки ња, уби је на 1942. у ди рект ном те ро-
ру, Гор њи Је ло вац (1290123226)

Му дри нић (Сто јан) Ја ња, ро ђе на 1939. Срп-
ки ња, умр ла од ти фу са 1943. код ку ће, Гор-
њи Је ло вац (1290023188)

Му дри нић (Сто јан) Урош, ро ђен 1893. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00430)

Му дри нић (Сто ја на) Бла го је, ро ђен 1900. Ср-
бин, уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру, При-
је дор (1290123209)

Му дри нић (Сто ја на) Да рин ка, ро ђе на 1916. 
Срп ки ња, уби је на 1942. у ди рект ном те ро-
ру, Гор њи Је ло вац (1290123192)

Му дри нић (Сто ја на) Дра ги ња, ро ђе на 1900. 
Срп ки ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи 
Је ло вац (1290123210)

Му дри нић (Сто ја на) Јо во, ро ђен 1893. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290123225)

Му дри нић (Урош) Де са, ро ђе на 1927. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00257)

Му дри нић (Урош) Љу бан, ро ђен 1926. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00432)

Му дри нић (Урош) Мар ко, ро ђен 1929. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00258)

Му дри нић (Урош) Ми лош, ро ђен 1925. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (5108с00433)

Му дри нић (Урош) Не вен ка, ро ђе на 1931. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов-
ном по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00259)

Му дри нић (Урош) Са во, ро ђен 1938. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00260)

Му тић (Нн) Го спа ва, ро ђе на 1920. Срп ки ња, 
уби је на 1943. у ди рект ном те ро ру, При је дор 
(1126006077)

Осто јић (Лу ка) Ми ка, ро ђен 1876. Ср бин, 
уби јен 1942. не по зна то, Не по зна то 
(5108с00435)

Пе трић (Ву ка шин) Бо са, ро ђе на 1941. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (1290023102)

Пе трић (Дми тар) Ра да на, ро ђе на 1938. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (1290023288)

Пе трић (Дра го ја) Го спа ва, ро ђе на 1940. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00284)

Пе трић (Дра го ја) Дра ги ња, ро ђе на 1934. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (7012с00297)

Пе трић (Дра го ја) Мар јан, ро ђен 1938. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00285)

Пе трић (Дра го ја) Ми лан, ро ђен 1931. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00286)

Пе трић (Дра го ја) Ми лен ко, ро ђен 1926. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (7012с00298)

Пе трић (Дра го ја) Ми лош, ро ђен 1940. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (7012с00300)

Пе трић (Дра го ја) Сто ја, ро ђе на 1939. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (7012с00299)

Пе трић (Дра го је) Мил ка, ро ђе на 1907. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (5108с00436)

Пе трић (Дра го је) Сми ља, ро ђе на 1924. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (5108с00437)

Пе трић (Ду шан) Ан ка, ро ђе на 1941. Срп ки-
ња, умр ла 1942. у збе гу, Гор ња ју тро го шта 
(1290023286)

Пе трић (Ђор ђе) Ста на, ро ђе на 1909. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (5108с00438)

Пе трић (Пе ре) Па ва, ро ђе на 1915. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор њи 
Је ло вац (5108с00441)

Пе трић (Ко ста) Вла ди слав, ро ђен 1932. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00294)

Пе трић (Ко ста) Влај ко, ро ђен 1928. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00292)

Пе трић (Ко ста) Ду шан ка, ро ђе на 1930. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (7012с00293)

Пе трић (Ми кан) Дра го ја, ро ђен 1904. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00440)
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Пе трић (Мла ђо) Де те, ро ђе но 1942. Ср бин, 
уби је но од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290023285)

Пе трић (Мла ђо) Де те, ро ђе но 1942. Ср бин, 
уби је но од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00287)

Пе трић (Мла ђо) Дра ги ња, ро ђе на 1927. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00344)

Пе трић (Мла ђо) Дра ги ца, ро ђе на 1935. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00290)

Пе трић (Мла ђо) Пер са, ро ђе на 1937. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00291)

Пе трић (Нн) Ми ља, ро ђе на 1888. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (5108с00439)

Пе трић (Пе ро) Ђу ро, ро ђен 1910. Ср бин, по-
ги нуо 1942. у НО Бу, Ко за ра (1290023281)

Пе трић (Пе ро) Мла ђо, ро ђен 1905. Ср бин, 
по ги нуо од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023282)

Пе трић (Сте ве) Са ван, ро ђен 1923. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00442)

Пе трић (Сте во) Ду шан, ро ђен 1907. Ср бин, 
умро од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023287)

Пе трић (Сте во) Јо ван, ро ђен 1923. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023277)

Пе трић (Сте во) Ма ра, ро ђе на 1921. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор њи 
Је ло вац (1290023276)

Пе трић (Сте во) Не вен ка, ро ђе на 1936. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (1290023275)

Пе тро вић (Ми лош) Сто јан, ро ђен 1932. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1943. у ло го ру, Ја се-
но вац (0822012014)

Пе ћа нац (Ни ко ла) Ла зар ка, ро ђе на 1931. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, 
Ја се но вац (7012с00283)

Пи ли по вић (Ва со) Дра гу тин, ро ђен 1897. Ср-
бин, уби јен 1942. у за тво ру, Ду би ца 
(1660009056)

Пи ли по вић (Дра гу тин) Мла ђо, ро ђен 1924. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (1660009057)

Пи ли по вић (Пи лип) Ни ко ла, ро ђен 1904. 
Ср бин, уби јен 1942. као за ро бље ни при пад-
ник ВКЈ, До њи Је ло вац (1290033058)

Пи ли по вић (Пи лип) Ни ко ла, ро ђен 1904. 
Ср бин, уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , 
Гор њи Је ло вац (5108с00443)

Плав чић (Јо ван) Ро са, ро ђе на 1928. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(7012с00288)

Плав чић (Јо ва на) Сто ја, ро ђе на 1908. Срп ки-
ња, по ги ну ла 1942. при ли ком бор би, Ко за ра 
(0211092006)

Плав чић (Јо во) Ро са, ро ђе на 1904. Срп ки ња, 
по ги ну ла 1942. при ли ком бор би, Ко за ра 
(0211092007)

Плав чић (Ко јо) Јо ван, ро ђен 1902. Ср бин, 
по ги нуо 1942. при ли ком бор би, Ко за ра 
(5108с00444)

Плав чић (Сте во) Јо во, ро ђен 1892. оста ло, 
по ги нуо 1942. при ли ком бор би, Ко за ра 
(0211092005)

По по вић (Ду шан) Мил ка, ро ђе на 1941. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја-
се но вац (7012с00289)

По по вић (Пе ро) Ду шан, ро ђен 1934. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00304)

Про дан (Ва си ли је) Ми ли ца, ро ђе на 1923. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, 
Ко за ра (5108с00451)

Про дан (Ва со) Дра го је, ро ђен 1901. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1286013110)

Про дан (Ва со) Ђу ро, ро ђен 1900. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00450)

Про дан (Ва со) Срет ко, ро ђен 1895. Ср бин, 
уби јен 1942. при де пор та ци ји, Бо сан ска 
ду би ца (1290033044)

Про дан (Гој ко) Ра до ван, ро ђен 1922. Ср бин, 
уби јен 1942. у НО Бу, При је дор (1290033045)

Про дан (Дра го је) Ми ло рад, ро ђен 1940. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (1286013111)

Про дан (Ђу кан) Ка та, ро ђе на 1884. Хр ва ти ца, 
уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1286013109)

Про дан (Јо ван) Бла го је, ро ђен 1928. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290033015)
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Про дан (Јо ван) Ста на, ро ђе на 1910. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор њи 
Је ло вац (1290033014)

Про дан (Јо ван) Сто јан, ро ђен 1900. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (1290033013)

Про дан (Ко ста) Сте во, ро ђен 1898. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ди рект ном те ро ру, 
Ја се но вац (0948066008)

Про дан (Љуп ко) Ву ко са ва, ро ђе на 1935. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (7012с00296)

Про дан (Љуп ко) Дра ги ња, ро ђе на 1942. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (7012с00301)

Про дан (Љуп ко) Ми ља, ро ђе на 1941. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00302)

Про дан (Љуп ко) Не вен ка, ро ђе на 1935. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (1290033040)

Про дан (Ми лан) Ље по са ва, ро ђе на 1940. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, 
Ко за ра (7012с00295)

Про дан (Ми лан) Тан ко са ва, ро ђе на 1938. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, 
Ја се но вац (1290023270)

Про дан (Ми ле) Љу бан, ро ђен 1900. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1941. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00445)

Про дан (Ми ле) Осто ја, ро ђен 1902. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1941. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00446)

Про дан (Мла ђен) Ан ка, ро ђе на 1940. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (1290033043)

Про дан (Осто ја) Или ја, ро ђен 1937. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023269)

Про дан (Пе тар) Ва си ли ја, ро ђе на 1863. Срп-
ки ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00447)

Про дан (Си мо) Бо жо, ро ђен 1914. Ср бин, 
по ги нуо 1943. у НО Бу, Бо сан ски но ви 
(1290033038)

Про дан (Сто јан) Бла го ја, ро ђен 1928. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00303)

Про дан (Сто јан) Са ва, ро ђен 1865. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(5108с00448)

Про дан (Сто јан) Си мо, ро ђен 1880. Ср бин, 
уби јен 1942. као за ро бље ни при пад ник ВКЈ, 
Гор њи Је ло вац (1290033042)

Про дан (Сто јан) Ста на, ро ђе на 1910. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (5108с00449)

Про дан (Сто јан) Сте во, ро ђен 1880. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290033037)

Рај лић (Осто ја) Ђо ко, ро ђен 1907. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(5108с00453)

Рај лић (Осто ја) Ђу ро, ро ђен 1910. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00454)

Рај лић (Си мо) Осто ја, ро ђен 1878. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00452)

Ра љић (Осто ја) Ми лош, ро ђен 1928. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00455)

Ра љић (Осто ја) Си мо, ро ђен 1905. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00456)

Ре љић (Вла де) Ми лош, ро ђен 1922. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Ко за ра 
(1290123197)

Ре љић (Вла до) Сте во, ро ђен 1938. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, При је дор 
(1290123198)

Ре љић (Лу ка) Бо са, ро ђе на 1923. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00457)

Ре љић (Лу ка) Го спа ва, ро ђе на 1940. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (0866091073)

Ре љић (Лу ка) Дра ги ца, ро ђе на 1940. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00458)

Ре љић (Лу ка) Ми ли ца, ро ђе на 1942. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (7012с00346)

Ре љић (Лу ка) Ра дој ка, ро ђе на 1939. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00308)

Ре љић (Ми ле) Бо сиљ ка, ро ђе на 1922. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (0866091074)

Ре љић (Ми ле) Го спа ва, ро ђе на 1920. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00459)
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Ре љић (Нн) Ви до са ва, ро ђе на 1880. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (0866091072)

Ре љић (Рат ко) Ан то ни јо, ро ђен 1926. Ср бин, 
уби јен 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи Је-
ло вац (5108с00460)

Ре љић (Рат ко) Бо са, ро ђе на 1921. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00461)

Ре љић (Рат ко) Зор ка, ро ђе на 1924. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00462)

Ре љић (Рат ко) Ко са, ро ђе на 1928. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00305)

Ре љић (Рат ко) Љу бо, ро ђен 1938. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор-
њи Је ло вац (7012с00309)

Ре љић (Рат ко) Ма ри ја, ро ђе на 1931. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00306)

Ре љић (Ри сто) Ана, ро ђе на 1900. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00463)

Ре љић (Стан ко) Ви да, ро ђе на 1864. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00464)

Ре љић (Стан ко) Вла да, ро ђен 1906. Ср бин, 
по ги нуо 1943. у НО Бу, При је дор 
(5108с00465)

Ро мић (Осто ја) Ђу ро, ро ђен 1907. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023302)

Ро мић (Осто ја) Ми лош, ро ђен 1928. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, При је дор 
(1286010023)

Ро мић (Осто ја) Си мо, ро ђен 1905. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023303)

Ро мић (Си мо) Осто ја, ро ђен 1878. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , При је дор 
(1286010022)

Са вић (Ко ста) Вла ди мир, ро ђен 1930. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (7012с00310)

Са вић (Ко ста) Вла ди слав, ро ђен 1935. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290123205)

Са вић (Ко ста) Влај ко, ро ђен 1926. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (1290123204)

Са вић (Ко ста) Ду шан ка, ро ђе на 1933. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123206)

Са вић (Ни ко ла) Ма ра, ро ђе на 1897. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор-
њи Је ло вац (1290123207)

Сви лар (Ву ја) Ви до са ва, ро ђе на 1924. Срп ки-
ња, уби је на од Не ма ца 1944. у ло го ру, 
Буцхенwалд (0918073019)

Сви лар (Ву ја) Ђу ро, ро ђен 9999. Ср бин, уби-
јен од Не ма ца 1944. у ло го ру, Зе мун Сај ми-
ште (0918073018)

Ср дић (Ђо ко) Ми ка, ро ђе на 1880. Срп ки ња, 
уби је на 1941. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00466)

Ср дић (Ра де) Ђо ко, ро ђен 1872. Ср бин, уби-
јен 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи Је ло вац 
(5108с00467)

Ср дић (Слав ко) Ма ри ја, ро ђе на 1921. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00468)

Ср ђић (Ђо ко) Ду шан ка, ро ђе на 1931. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00311)

Стри ка (Вој кан) Ма ра, ро ђе на 1913. Срп ки-
ња, не ста ла 1942. не по зна то, Не по зна то 
(1290023067)

Стри ка (Вој кан) Ма ра, ро ђе на 1913. Срп ки-
ња, уби је на од Не ма ца 1943. у ло го ру, Зе мун 
Сај ми ште (5108с00469)

Стри ка (Ла зо) Ра де, ро ђен 1900. Ср бин, уби-
јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај ми-
ште (1290023065)

Стри ка (Ла ко) Љу бан, ро ђен 1913. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290023066)

Стри ка (Ра де) Бо жо, ро ђен 1926. Ср бин, уби-
јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај ми-
ште (7012с00347)

Стри ка (Ра де) Бо са, ро ђе на 1925. Срп ки ња, 
уби је на од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун 
Сај ми ште (5108с00469)

То пић (Лу ле) Здрав ко, ро ђен 1927. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290123196)

То пић (Ми ле) Си мо, ро ђен 1920. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1296057049)

То пић (Си ме) Ми ле, ро ђен 1892. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1941. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290123195)



286 Душан Алексић

Тра мо шља нин (Бо жо) Сто јан, ро ђен 1889. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (5108с00477)

Тра мо шља нин (Ми ле) Ду шан, ро ђен 1930. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (7012с00313)

Тра мо шља нин (Ми ле) Ми ља, ро ђе на 1939. 
Срп ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, 
Ко за ра (7012с00312)

Тра мо шља нин (Сте во) Или ја, ро ђен 1933. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном 
по ко љу, Гор њи Је ло вац (1290123228)

Тра мо шља нин (Сто јан) Дра го, ро ђен 1926. 
Ср бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (5108с00478)

Тра мо шља нин (Три ву на) Сте ва ни ја, ро ђе на 
1882. Срп ки ња, уби је на 1942. у ди рект ном 
те ро ру, Бо сан ска ду би ца (1290023258)

Тр ку ља (Сто јан) Ва си ли је, ро ђен 1887. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (1290023264)

Тр мо шља нин (Ко сте) Са во, ро ђен 1911. Ср-
бин, уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290123201)

Тр мо шља нин (Сто јан) Де са, ро ђен 1919. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (1290023265)

Тр мо шља нин (Сто јан) Ми ле, ро ђен 1909. Ср-
бин, уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290123202)

Тру ба рац (Јо во) Ми ља, ро ђе на 1908. Срп ки-
ња, уби је на 1941. у ди рект ном те ро ру, Ме-
ђу во ђе (1290023132)

Тру ба рац (Си мо) Сте во, ро ђен 1898. Ср бин, 
по ги нуо 1944. у НО Бу, Гр меч (1290023154)

Тру ба рац (Стан ка) Ни ко ла, ро ђен 1927. Ср-
бин, уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун 
Сај ми ште (1290123247)

Ту бин (Си мо) Јо во, ро ђен 1905. Ср бин, по ги-
нуо 1941. у НО Бу, Ба ња лу ка (1290023096)

Ту бин (Си мо) Љу бо, ро ђен 1900. Ср бин, уби-
јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај ми-
ште (1290023274)

Ћуп (Дра го ја) Бла го ја, ро ђен 1937. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00314)

Ћуп (Дра го ја) Ра де, ро ђен 1940. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00315)

Ћу рин (Бран ко) Ан ђа, ро ђе на 1936. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(1290023254)

Ћу рин (Осто ја) Не вен ка, ро ђе на 1914. Срп-
ки ња, уби је на 1943. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033039)

Ћу рин (Осто је) Бран ко, ро ђен 1903. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290023253)

Ћу рић (Ри сто) Ана, ро ђе на 1905. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру , Ве ли ко 
Па лан чи ште (0174004027)

Ћу рић (Ри сто) Ри ста, ро ђе на 1904. Срп ки ња, 
уби је на 1941. у ди рект ном те ро ру, Гор њи 
Је ло вац (0174004026)

Ћу рић (Сте ван) Стај ка, ро ђе на 1870. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Ве ли-
ко Па лан чи ште (0174004025)

Цви јић (Ан то ни је) Дра го је, ро ђен 1886. Ср-
бин, уби јен 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290033020)

Цви јић (Ва си ли је) Свет ко, ро ђен 1894. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (5108с00362)

Цви јић (Дра го је) Рај ко, ро ђен 1922. Ср бин, 
по ги нуо 1942. у НО Бу, Ко за ра (1290033021)

Цви јић (Јо ван) Љу бо мир, ро ђен 1879. Ср бин, 
по ги нуо 1942. при ли ком бор би или бом-
бар до ва ња, Гор њи Је ло вац (1297061042)

Цви јић (Јо ван) Свет ко, ро ђен 1894. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290023078)

Цви јић (Љу бо мир) Ми ло рад, ро ђен 1909. 
Ср бин, уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру, 
Ко за ра (1297061043)

Цви јић (Ми ло рад) Че до мир, ро ђен 1929. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00317)

Цви јић (Мир ко) Ан ка, ро ђе на 1939. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00320)

Цви јић (Мир ко) Ра да, ро ђе на 1937. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00316)

Цви јић (Ни ко ла) Љу ба, ро ђе на 1910. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (5108с00359)

Цви јић (Свет ко) Во јо, ро ђен 1926. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Бо сан ска 
гра ди шка (1290023079)
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Цви јић (Сре тен) Ан ка, ро ђе на 1920. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Ве ли ко Па лан чи ште (5108с00360)

Цви јић (Срет ко) Бо ја, ро ђе на 1927. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00318)

Цви јић (Срет ко) Ми ле, ро ђен 1925. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Ве ли ко Па лан чи ште (5108с00361)

Цу рић (Ри сте) Или ја, ро ђен 1900. Ср бин, по-
ги нуо 1942. у НО Бу, Гор њи Је ло вац 
(1290023291)

Цу рић (Ри сто) Ми ле, ро ђен 1896. Ср бин, по-
ги нуо 1941. у НО Бу, Гор њи Је ло вац 
(0211092030)

Ча ђо (Или ја) Вас кр си ја, ро ђен 1935. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00324)

Ча ђо (Или ја) Ми лан, ро ђен 1932. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00323)

Ча ђо (Ми лан) Да ра, ро ђе на 1933. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290023280)

Ча ђо (Ми лан) Ми ле на, ро ђе на 1933. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00321)

Ча ђо (Ми лан) Не вен ка, ро ђе на 1939. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00322)

Ча ђо (Ми лан) Ро са, ро ђе на 1913. Срп ки ња, 
уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (5108с00363)

Ча ђо (Ми лан) Сре то, ро ђен 1931. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290023279)

Ча ђо (Пе ро) Ми лан, ро ђен 1913. Ср бин, по-
ги нуо 1942. у НО Бу, Гор њи Је ло вац 
(1290023278)

Ча ђо (Све то зар) Ми лен ко, ро ђен 1923. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. не по зна то, Бо-
сан ска ду би ца (5020с00250)

Ча ђо (Си мо) Пе ро, ро ђен 1888. Ср бин, уби јен 
1942. у за тво ру, Бо сан ска ду би ца 
(1290023110)

Ча ђо (Си мо) Пи лип, ро ђен 1882. Ср бин, уби-
јен 1942. у за тво ру, Бо сан ска ду би ца 
(1290023111)

Ча ђо (Си мо) Пи лип, ро ђен 1882. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор-
њи Је ло вац (5108с00364)

Чак ши ран (Ми ла дин) Ма не, ро ђен 1890. Ср-
бин, уби јен 1941. не по зна то, Не по зна то 
(5108с00365)

Чи чић (Дра го ја) Ми ло рад, ро ђен 1940. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (7012с00333)

Чи чић (Ду шан) Бо са, ро ђе на 1924. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор њи 
Је ло вац (1290033018)

Чи чић (Ду шан) Сто јан, ро ђен 1928. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290033017)

Чи чић (Јо ван) Јо ја, ро ђен 1910. Ср бин, уби јен 
од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023177)

Чи чић (Јо ја) Во ји слав, ро ђен 1940. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по ко љу, 
Гор њи Је ло вац (1290023176)

Чи чић (Ми ле) Ду шан, ро ђен 1906. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290033016)

Чи чић (Ни ко ла) Мар ко, ро ђен 1904. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , При је дор 
(1176046043)

Чи чић (Ра де) Ла зар, ро ђен 1940. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023074)

Чу пић (Дра го ја) Бла го ја, ро ђен 1933. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00325)

Чу пић (Дра го ја) Дра го љуб, ро ђен 1937. Ср-
бин, уби јен од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (7012с00335)

Чу пић (Дра го ја) Мар јан, ро ђен 1939. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00326)

Чу пић (Дра го ја) Ра до је, ро ђен 1936. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00327)

Чу пић (Дра го ја) Сто ја, ро ђе на 1935. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00328)

Чу пић (Ла зо) Дра го ја, ро ђен 1910. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(5108с00373)

Ше ша (Зе кан) Ни ко ла, ро ђен 1895. Ср бин, 
уби јен 1942. код ку ће, Ко за ра (1298062017)

Шор га (Мар ка) Ми кај ло, ро ђен 1920. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. као за ро бље ни при-
пад ник ВКЈ, Не мач ка (1290123231)
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Шор га (Мар ка) Ра де, ро ђен 1922. Ср бин, уби-
јен од уста ша 1942. као за ро бље ник прип. 
НОВ и ПОЈ, Ја се но вац (1290123229)

Шор га (Сте ва на) Мар ко, ро ђен 1895. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290123230)

Шор маз (Го луб) Осто ја, ро ђен 1870. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (5108с00470)

Шор маз (Ђор ђе) Ми лан, ро ђен 1921. Ср бин, 
по ги нуо 1944. у НО Бу, Цр на го ра 
(1290023123)

Шор маз (Ђор ђе) Ра де, ро ђен 1923. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290023122)

Шор маз (Ни ко ла) Ђу ја, ро ђе на 1883. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се-
но вац (5108с00471)

Шор маз (Ни ко ла) Ђу ја, ро ђе на 1893. Срп ки-
ња, по ги ну ла 1942. у ди рект ном те ро ру, Гор-
њи Је ло вац (1290023161)

Шор маз (Ни ко ла) Ми лош, ро ђен 1909. Ср-
бин, умро од Не ма ца 1942. у ло го ру, Нор ве-
шка (1290023162)

Шор маз (Ни ко ла) Пе тар, ро ђен 1907. Ср бин, 
по ги нуо 1943. у НО Бу, При је дор 
(1290023163)

Шор маз (Осто ја) Ста на, ро ђе на 1881. Срп ки-
ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00472)

Шор маз (Пе ро) Ми лу тин, ро ђен 1928. Ср бин, 
уби јен од уста ша 1942. у ло го ру, Ја се но вац 
(1290023157)

Шор маз (Пе тар) Гли го, ро ђен 1893. Ср бин, 
уби јен 1942. у ди рект ном те ро ру , Гор њи 
Је ло вац (1290023174)

Шор маз (Пе тар) Ђу ја, ро ђе на 1894. Срп ки ња, 
уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(5108с00473)

Шор маз (Пе тар) Ма ра, ро ђе на 1898. Срп ки-
ња, уби је на 1942. код ку ће, Гор њи Је ло вац 
(1290023175)

Шор маз (Ра де) Зор ка, ро ђе на 1892. Срп ки ња, 
уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00474)

Шор маз (Ра де) Сми ља, ро ђе на 1941. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у ма сов ном по-
ко љу, Гор њи Је ло вац (1290023156)

Шор маз (Ри сто) Ма ра, ро ђе на 1892. Срп ки-
ња, уби је на 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи 
Је ло вац (5108с00475)

Шор маз (Ри сто) Ни ко ла, ро ђен 1894. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290023124)

Шор маз (Си мо) Стан ко, ро ђен 1910. Ср бин, 
уби јен од Не ма ца 1942. у ло го ру, Зе мун Сај-
ми ште (1290023129)

Шор маз (Сто јан) Љу бан, ро ђен 1921. Ср бин, 
уби јен 1942. у ма сов ном по ко љу, Гор њи Је-
ло вац (5108с00476)

Шор маз (Сто јан) Ми ли ца, ро ђе на 1932. Срп-
ки ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за-
ра (7012с00329)

Шор маз (Сто јан) Ми ља, ро ђе на 1930. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00330)

Шор маз (Сто јан) Ста на, ро ђе на 1935. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00331)

Шор маз (Сто јан) Сто ја, ро ђе на 1936. Срп ки-
ња, уби је на од уста ша 1942. у збе гу, Ко за ра 
(7012с00332)

Код пре гле да спи ска Му зе ја жр та ва ге но ци да, аутор је при мје тио да 
не до ста ју не ка име на стра да лих Ср ба из Горњег Је лов ца.
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Милан Стојановић, у монографији Ој, Јеловац, на стр. 168 на во-
ди следећу табелу.

Табела 25

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА КУЂА – ДОМАЋИНСТАВА 
И БРОЈА СТАНОВНИКА У СЕЛУ ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ 

У ПЕРИОДУ 1879–2010. ГОД.
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1879 70 X 232 213 445 X X 6,35
1885 96 +37,1% 279 226 505 + 60 +13,5% 5,26
1895 106 +10,4% 331 284 615 +110 +12,2% 5,80
1910 120 +13,2% 424 340 764 +149 +24,2% 6,37
1921 — — — — 765 + 1 — —
1930 148 +23,3% — — 852 +87 +11,4% 5,76
1940* 173 +16,9% 596 562 1158 +306 +35,9% 6,69
1948 111 –35,8% 211 292 519 –639 –48% 4,66
1953 114 + 2,7 % 227 292 519 0 0 4,55
1961 135 +18,4% 291 324 615 + 96 +18,5% 4.56
1971 179 +32,6% 379 400 779 +164 +26,0% 4,35
1981 188 + 5,5% 301 298 599 – 180 –30,0% 2,97
1986 160 –15,6% 377 355 732 +173 +22,2% 4,57
1991 141 +11,9% 281 266 547 –185 33,8% 3.88
2005 152 +7,8% 242 254 495 + 1 –10,5% 3,26
2010 163 +7,2% 245 236 481 –14 –2,8% 2,95

* Ре зул та ти за 1940. го ди ну до би ве ни од Спа со је Алек си ћа, а ре зул та те за 2010. го-
ди ну при ку пио аутор мо но гра фи је Ој, Јеловац“.
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СПИ САК ПРЕ ЖИ ВЈЕ ЛА 21 ПР ВО БОР ЦА 1941–1945. ГОДИНЕ
ИЗ ГОР ЊЕГ ЈЕ ЛОВ ЦА

Вулетић Владе Бокан --МиланМа рин Пе ро

Бокан МиркоАдамовић ПероМаџар Мирко

Ђапа ДушанПродан Симо–СиманЦурић Јован
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Мудринић ЂокоЛазић Драгомир–ДрагоВр бан Пантелија–Па не

Маџар БранеМаџар ЖивкоПродан Раде–Чикин

Рељић МилорадРељић ЛукаМаџар Раде
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ВА ТИ КАН ОР ГА НИ ЗО ВАО БЕК СТВО АН ТЕ ПА ВЕ ЛИ ЋА 
У АР ГЕН ТИ НУ?

Бе о град ски днев ни лист 24 са та од 2. фе бру а ра 2010. го ди не, об ја вио 
је текст у ко ме је пи са ло: 

„Ва ти кан је ор га ни зо вао бек ство уста шког по глав ни ка Ан те Па ве-
ли ћа и још 200 ви со ких зва нич ни ка уста шког ре жи ма у Ар ген ти ну, 
на во ди се у ана ли зи ко ју је об ја вио ча со пис Свет Евро пе.“

Европ ски ча со пис Свет Евро пе (Euro pe’s World) об ја вио је, по во-
дом свјет ског да на се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста, да је: 

„уста шки ло гор Ја се но вац у на ци стич кој ма ри о нет ској Не за ви сној 
др жа ви Хр ват ској (НДХ) био тре ћи нај ве ћи и ве ро ват но нај сви ре пи-
ји ло гор за ис тре бље ње у Дру гом свет ском ра ту“. У ис црп ном освр ту, 
под на сло вом „Ја се но вац–хо ло ка уст ко ји је под стак нут од Ва ти ка на,“ 
ча со пис, у ко јем са ра ђу ју углед ни европ ски ин те лек ту ал ци, по ли ти ча-
ри и др жав ни ци, на во ди да се окрут ност у Ја се нов цу „мо же об ја сни ти 
ви ше вер ским не го дру гим раз ло зи ма“. Ва ти кан ска бан ка је оп ту же на 
да је „опра ла део уста шког опљач ка ног бла га“. 

„Уста шке во ђе су ста ви ле до зна ња да же ле да по би ју тре ћи ну срп-
ског ста нов ни штва у Хр ват ској, тре ћи ну да де пор ту ју, а оста лу тре ћи-
ну да из пра во сла вља пре кр сте у ка то ли ци зам – до да је се у члан ку, у 
ко јем пи ше да су 743 ка то лич ка све ште ни ка би ли при пад ни ци уста ша 
и уби ја ли Ср бе, Је вре је и Ро ме, док је Ја се нов цем упра вљао фра Фи ли-
по вић-Мај сто ро вић.“

Вулетић ПерсаКаменко РадеКаменко Сава
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ТАЈ НИ ПО СЛО ВИ МАР КА ДР ЧЕ 

У Гор њем Је лов цу жи вио је Мар ко Др ча, за го нет на осо ба, чи ја уло га 
и кра ћи дио жи во та ни до да нас ни су раз ја шње ни и пред ста вља ју 
пра ву ениг му. Мар ко Др ча био је син Ми ле Др ча. Жи вје ли су у Је лов-
цу из ме ђу Алек си ћа и да на шњих Ла зи ћа, на чи је су ог њи ште до се ли-
ли Ада мо ви ћи. Кад је Мар ко од ра стао, на Сту де ној је ку пио зе мљу 
од Ми ло ва на Пе три ћа по ред це сте. Ада мо вић Осто ја-Осте и Ми ле 
Др ча би ли су па шан ци, јер су њи хо ве же не би ле се стре. Мар та је би-
ла за Остом, а Ми ли ца за Ми лом. Мар ко је по ред це сте гдје је имао 
ма ло зе мље са гра дио ку ћу и имао је че тве ро дје це. Нај ви ше се ба вио 
тр го ви ном и то шу мом, сто ком и свим дру гим ви до ви ма тр го ви не. 
Чак је за по шља вао по не ко ли ко рад ни ка. Коњ ским за пре га ма из вла-
чио је др ва из шу ме и ра дио мно ге дру ге по сло ве. У се лу се зна ло 
да до бро за ра ђу је и да има мно го нов ца у бан ци. Пред сам уста нак, 
Мар ко Др ча је оти шао из Је лов ца. У се лу су не ки љу ди го во ри ли да 
тај но вац же ли да са чу ва и да ус по ста ви кон такт са но вом вла сти, 
али то ни кад ни је до ка за но. Кад је на пу штен уста нич ки фронт на 
Сто ја но ви ћа Мај да ну и Пу хо ри на ма, уста ше и ци ви ли му сли ма ни 
кре ну ли су у па ље ње и пљач ку срп ских ку ћа и има ња. Не ки Је лов ча-
ни су твр ди ли да је са њи ма био Мар ко Др ча и да је до ви ки вао ко је 
ку ће да се па ле, а ко је да се по ште де. Симп то ма тич но је да су оста ле 
ку ће оних љу ди ко ји су ра ди ли код ње га (Ђо ке Му дри ни ћа и Бла го ја 
Ву ле ти ћа).

По сли је не ко ли ко мје се ци, Мар ко је био у дру гој уло зи. Је лов ча-
ни за ро бље ни у Ко за ри, а и на род из дру гих се ла, отје ра ни су у ло гор 
Ја се но вац. Из ло го ра су ка сни је рас по ре ђе ни по сла вон ским се ли ма. 
Мар ко је успио да до би је одо бре ње од та да шње оку па тор ске вла сти 
да мо же за ро бље ни на род да вра ћа ку ћа ма. Он је то ра дио и мно ге 
Је лов ча не из ба вио из роп ства и спа сио да их уста ше по но во не вра те 
у Ја се но вац, гдје би би ли по би је ни или спа ље ни у ци гла ни. По след њу 
гру пу Је лов ча на, у ко јој је био и аутор овог тек ста са по ро ди цом, вра-
тио је ис пред оп шти не у Ра ји ћи ма, не да ле ко од Нов ске. Мар ко је одо-
бре ње и во зне кар те пре дао Јо ван ки Вла де Алек си ћа, а он је про ду жио 
за Ли пик и Па крац, да вра ћа дру го ро бље. Су тра дан у Па кра цу, гру па 
уста ша – Му сли ма на из При је до ра, ко ји су га пре по зна ли, ре кли су да 
је то Мар ко Др ча, да ра ди за пар ти за не и од мах су га уби ли. Та ко се 
за вр ши ла при ча о Мар ку и ње го вом дје ло ва њу.
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Ме ђу тим, по сто ји и дру га при ча у ко ју се мо же вр ло озбиљ-
но по вје ро ва ти, а ис при чао је Бо шко Алек сић ауто ру ових ре до ва. 
Бо шко је био вр ло по у здан и хра бар чо вјек, фи зич ки вр ло јак, због 
че га је у се лу Бо жи ћи ма ду же ври је ме ра дио на обез бе ђе њу ру ко-
во ди ла ца устан ка, по себ но Јо си па Ма жа ра Шо ше. Бо шко је при чао 
да је Мар ко Др ча сва ког да на од ла зио из При је до ра, до ла зио код 
Шо ше и сва ког да на се вра ћао у При је дор. Из овог се мо же за кљу-
чи ти да је Мар ко имао ви ше уло га и не по зна тих рад њи. Вра ћа ње 
на ро да из ло го ра би ло је од ве ли ког ин те ре са за срп ски на род и 
НОР, а он је то ра дио по не чи јем за дат ку. Уста ше су га раз от кри ле 
и од мах уби ле.

По сто ји још јед на вер зи ја – да је јед не но ћи оти шао у При је дор 
да спа си свој нов ча ни ка пи тал, а не да бу де из дај ник, ка ко му је при-
пи са но. У При је до ру је био ве о ма при знат ме ђу Ср би ма, му сли ма ни-
ма, Хр ва ти ма, ин те лек ту ал ци ма, тр гов ци ма и за на тли ја ма. Сво јим 
по на ша њем ни је ни ко ме сме тао или учи нио не што ло ше. У Је лов цу 
му је оста ла же на и че тве ро дје це. Же на Ље по са ва мо ра ла је да се сна-
ла зи, па је би ла осум њи че на да ра ди за не при ја те ља. Пар ти за ни су је 
ухва ти ли, оши ша ли и по сли је уби ли. Ро ђе на је у по ро ди ци пр во бо ра-
ца Ре љи ћа из Је ло ва че. Мар ко је знао ко је из Је лов ца у пар ти за ни ма, 
гдје се на ла зи, ко је жив и ко је по ги нуо, али ни је по зна то да је би-
ло ко га при ја вио не при ја те љу. Дје ца су му пре жи вје ла рат и ка сни је 
у жи во ту, због јед но стра ног ту ма че ња оче ве уло ге, про шла су пра ву 
жи вот ну дра му. Мар ко ва мај ка Ми ли ца, уби је на је у Је лов цу по на ло-
гу пред став ни ка Пар ти је и вла сти, а он је њи хо ве мај ке из вео из ло го-
ра и спа сио им је жи во те.

Ду шан-Ду шко Ма џар је из ја вио да их је Мар ко Др ча ви ше пу та 
по сје тио док су би ли рас по ре ђе ни у сла вон ским се ли ма, а он да их је 
јед ног да на вра тио у Је ло вац и спа сио од по нов ног по врат ка у ло гор 
Ја се но вац.

По је дин ци ко је је он из вео из ло го ра, сма тра ју да је био ве ли ка 
жр тва при спа ша ва њу срп ског на ро да и да је жи вот по ло жио за срп-
ски на род.

О Мар ко вој уло зи и ту ма че њу на чи јој је био стра ни, оста је да 
чи та лац сам про су ди, јер ко на чан за кљу чак у овом дје лу ни је дат. 



295

ОСНОВ НА ШКО ЛА У ГОР ЊЕМ ЈЕ ЛОВ ЦУ

У ра ни је вре ме се ло ни је има ло сво ју шко лу. Ако је не ка по ро ди ца 
хтје ла да шко лу је дје цу, мо ра ла је да их упи ше у гра ду, јер ни дру га 
се ла ни су има ла шко лу. 

При је Пр вог свјет ског ра та, а под оку па тор ском вла шћу, ри јет ко 
ко је се ло је има ло шко лу. Ипак је и у тим усло ви ма у се лу би ло пи сме-
них љу ди, исти на ма ло али их је би ло. Опи сме ња ва ли су се на раз не 
на чи не. Не ки су сте кли пи сме ност за хва љу ју ћи ути ца ју цр кве и ма на-
сти ра. Ме ђу тим, кон крет но за Гор њи Је ло вац обра зо ва ње се сти ца ло 
по сли је Бо сан ско-хер це го вач ког устан ка (1875–1878), кад су Ср би из-
бје гли пре ко ри је ке Са ве на аустриј ску те ри то ри ју. На тим про сто ри-
ма Аустри ја је отва ра ла шко ле за ка то лич ко ста нов ни штво. Из бје гла 
срп ска дје ца из Бо сне укљу чи ва ла су се у њи хо ве шко ле и та ко сти ца ла 
основ на зна ња из пи сме но сти. Кад су се вра ћа ли у Бо сну, у сво ја се ла, 
они су са со бом по ни је ли школ ске књи ге. Има ју ћи већ књи ге и сте че но 
зна ње, по ма га ли су оста лој дје ци у се лу, а и од ра сли ма, да се об у че пи-
сме но сти. Пре ма при чи Ни ко ле–Ни џе Алек си ћа, и он је на та кав на чин 
још дав не 1909. го ди не на у чио чи та ти и пи са ти. Та кав ни во опи сме-
ња ва ња омо гу ћио му је да у жи во ту про чи та мно ге књи ге. Чак је био и 
члан Срп ске књи жев не за дру ге у Бе о гра ду, ода кле је на ба вљао књи ге за 
сво ју дје цу, ко ја су по ха ђа ла основ ну шко лу, док је син Ти хо мир ишао у 
при је дор ску гим на зи ју. За хва љу ју ћи опи сме ња ва њу из ста рих аустриј-
ских бу ква ра, уче ћи по гру па ма и по је ди нач но, је дан број Је лов ча на је 
при од ла ску у аустриј ску вој ску већ био на у чио чи та ти и пи са ти.

По за вр шет ку Пр вог свјет ског ра та, у До њем Је лов цу, гдје је би ла 
за јед нич ка цр ква два се ла Је лов ца, поп Ми лан Ла бус, ро дом из Ве ли-
ке По пи не у Ли ци, укљу чио се у ор га ни за ци ју се ла ко ја је са гра ди ла 
ку ћу за па ро хи ју. Кад су ку ћу за вр ши ли, се ла су од лу чи ла да је пре и-
на че у школ ску згра ду. У је сен 1923. го ди не у шко лу се упи са ла пр ва 
ге не ра ци ја ђа ка. Из Гор њег Је лов ца у пр вој ге не ра ци ји би ло је ви ше 
уче ни ка, а ме ђу њи ма био је Бо ка на Сте ве Ра де од ли чан ђак. Мно го 
је Је лов ча на из ме ђу два свјет ска ра та за вр ши ло ову шко лу. Учи те љи 
су би ли ве о ма стро ги, што је на во ди ло ђа ке да до бро уче и са вла да ју 
школ ски про грам.

По сле ка пи ту ла ци је Ју го сла ви је 1941. го ди не, јед ног април-
ског да на у дво ри ште шко ле сти гла је ње мач ка и уста шка вој ска. 
Ђа ци су пре по зна ли оку па тор ску вој ску и схва ти ли да мо ра ју од-
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мах бје жа ти. Иако ма ли, кроз про зо ре су иска ка ли и пре ко њи ва 
бје жа ли да их оку па то ри не ухва те. Би ла је то пра ва дра ма ко ју је 
мно го го ди на ка сни је пре при ча вао, та да шњи ђак, уче сник до га ђа ја 
Ла зар Гња то вић. 

Од тог да на шко ла ни је ви ше ра ди ла, а ње ни ђа ци су се скла ња-
ли по збје го ви ма и тр ња ци ма, бје же ћи од зли ко вач ке вој ске. Нај ве ћи 
и нај си гур ни ји за клон би ла им је Ко за ра. Ту су на кра ју би ли за ро-
бље ни и од ве де ни у уста шке ло го ре на раз не стра не, а не ки од њих су 
или стра да ли у Ко за ри или у ма сов ним уби стви ма у Је лов цу то ком 
1942. го ди не. То ком 1943. го ди не, на род је и да ље бје жао и скри вао 
се, ме ђу тим уста шки на ле ти и упа да ња би ва ли су не што рје ђи, па се у 
се лу мо гло на не ки на чин за др жа ва ти и ма ло ду же ври је ме бо ра ви ти, 
исти на уз ве ли ки ри зик.

Мир ко Ма цу ра је пред рат за вр шио основ ну шко лу и ка же да је 
1943. го ди не од од бор ни ка Бла го је Ви ле, Ћу ри на и дру гих, до био за-
да так да об у ча ва пи сме но сти ли ца ко ја су до ра сла за шко лу из за се о ка 
Ма цу ра, Про да на, Лу ки ћа и Ђа ко ви ћа. Тај по сао је оба вљао док је за 
то би ло усло ва. 

Те ча ји за опи сме ња ва ње у Гор њем Је лов цу би ли су 1944. го ди не 
ло ци ра ни у Ма цу ра ма, у ку ћи Ра де Ма цу ре, а за Сту де ну и По ља не у 
ку ћи Ни ко ле Ка ча вен де. Пр ви во ди тељ те ча ја био је из Ве ли ког Па-
лан чи шта, уче ник при је дор ске гим на зи је Ма рин ко Ву чи ће вић. По-
сли је за вр шет ка обу ке пр ве гру пе, са дру гом гру пом на ста вио је Дан-
ко Да мја но вић из При је до ра. Во дио је те чај у ку ћи Бо је Цви ји ћа, а у 
исто ври је ме и у ис тој ку ћи фор ми рао је и пр во оде ље ње и на ста ву по 
школ ском про гра му, та ко да је шко ла зва нич но по че ла са ра дом у је-
сен 1944. го ди не, иако рат још ни је био за вр шен.

Гор њи Је ло вац ни је имао сво ју школ ску згра ду, већ се на ста ва 
одр жа ва ла у ку ћи Бо је Цви ји ћа све до 1955. го ди не. Се љач ка рад на 
за дру га у овом се лу из гра ди ла је ве ћи обје кат за др жа ње сто ке. За дру-
га ни је има ла сто ку и у ме ђу вре ме ну се уга си ла, та ко да су Је лов ча ни 
штал ски обје кат пре и на чи ли и из при ват не ку ће пре се ли ли шко лу у 
адап ти ра ну згра ду. Сам обје кат је ло ше гра ђен, а ње го ви те ме љи има-
ли су мно го пу ко ти на и ма лих отво ра, што је омо гу ћи ло да се у те ме-
ље, са да већ шко ле, за вла че зми је и пра ве ле гла. По до ви у учи о ни ца ма 
ни су би ли до бро и ква ли тет но по ста вље ни, та ко да су зми је не сме та-
но ула зи ле у учи о ни це. Кад су би ле при мје ће не, на ста ла је па ни ка од 
на је зде зми ја, па је та ин фор ма ци ја до спје ла и у днев ну штам пу и на 
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те ле ви зи ју. Оп штин ска власт је од лу чи ла да се гра ди но ва школ ска 
згра да по од го ва ра ју ћем про јек ту. Та ко је 1968. го ди не са гра ђе на но ва, 
од го ва ра ју ћа школ ска згра да ко ја и да нас по сто ји. 

Породична кућа Боје Цвијића у којој је 1944. године, почела са радом
Основна школа у Горњем Јеловцу.

Школска зграда у чијим темељима су била легла и склоношта змија.



298 Душан Алексић

Учи те љи у Основ ној шко ли у До њем Је лов цу од 1923. до 1941. го ди не би ли су:
Вр хо вац Ми ли ца–Ми ца, ро ђе на Сте фа но вић 
Ту ра лић Су леј ман,
Ми џић Али ја,
Га ће ша Дра гу тин,
Га гић Ра да на,

   Ле ви ков Ан то ни је, ру ске на род но сти, стри је љан од уста ша у Ду би ци 1941. го ди не. 

Учи те љи у Основ ној шко ли у Гор њем Је лов цу од 1944. до 2015. го ди не би ли су:
1. Да мја но вић Дан ко из При је до ра, 13. Фи кре та Би шће вић-Се лим бе го вић
2. Но ва ко вић Ге фи на,        из Би ха ћа,
3. Му хи ба, не по зна то пре зи ме, 14. Здје лар Да ра из При је до ра,
4. Штем бер гер Јо сип из Ба ња Лу ке,  15. Га гић Пе ро из При је до ра,
5. Ми хај ло вић Жар ко из Оси је ка,  16. Ај да рић Ду шан из При је до ра,
6. Хо зо Зил ка,  17. Пре до је вић Сто јан ка, При је дор,
7. Ко ље нак Ма ри ја из За гре ба,  18. Ке кић Ми на,
8. Ср дић Ра до мир из Цр не До ли не,  19. Ја ку по вић Се ни ја,
9. Осто јић Ма ри ја из При је до ра,  20. Ву ја но вић Бо ја на,

10. Те ши нић Мил ка из Д. Је лов ца,  21. Пе трић Дра га на,
       ро ђе на Илић, 22. Ба но вић Пе тра,
11. Ба но вић Ми ћо из Па лан чи шта, 23. Пав ко вић Ми ли ца, При је дор, 
12. Стје пан Ме до из Ду бров ни ка,  24. Џогазовић Јован из Пљеваља (ЦГ),
 25. Ле кић Жељ ка, Босанска Крупа

Подручна школа у Горњем Јеловцу.
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Ученици Подручне школе у Горњем Јеловцу, јесен 2008. године, 
са учитељицом Жељком Лекић.
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ЕНИГ МА ЗВА НА ТИ ТО

О Јо си пу Бро зу Ти ту мно го се зна ло, а го то во да ни шта ни је би ло тач но. 
Нај ви ше је би ло ла жног или до бро режи ра ног и све је би ло у слу жби 
ства ра ња фе но ме нал не не до дир љи ве лич но сти, за ко ју и због ко је су 
највише гинули Срби и скоро чи та ва јед на рат на ге не ра ци ја. Та ко је тај 
чо вјек жи вио и го спо да рио 43 го ди не. Нa засједању АВНОЈ-а 1943. г. у 
Јајцу доноси одлуку о разбијању Краљевине Југославије на 6 република,  
а Србију разбија на три дијела. Све одлуке у Јајцу причали су борци, 
нису биле валидне јер није било одговарајућег кворума делегата. Да би 
све оства рио и за шти тио се бе и свој по ло жај, мо рао је да укло ни про-
тив ни ке, и то нај че шће ли кви да ци јом. По стао је лич ност та квог фор-
ма та да му ни ко ни је био ра ван: углед ни свјет ски др жав ник, „нај ве ћи 
син на ро да и на род но сти“, про го ни тељ и ти ра нин, вла сник сво је при-
ват не др жа ве. За сли је пље ни Ср би до ве ли су га за го спо да ра, а он им 
је био нај ве ћи зло твор. Све се зна ло, а опет се ни шта ни је зна ло – кад 
је ро ђен, гдје је ро ђен, кад је умро, гдје је са хра њен. У др жа ви је жа рио 
и па лио. Имао је Го ли оток гдје је ли кви ди рао срп ску бо рач ку ели ту, а 
при је то га 1944. го ди не у Бе о гра ду ли кви ди рао је ин те лек ту ал ну ели ту 
срп ског на ро да. Ри јет ки су би ли они ко ји су гле да ли и пре жи вје ли ње-
го ву ти ра ни ју. Мно ги за сли је пље ни су му апла у ди ра ли, а ни су схва та ли 
да се ди ве ве ли ком пер фид ном пре ва ран ту, због ко јег ће до ћи ври је ме 
да мо ра ју по но во да се бо ре и ги ну као и њи хо ви пре ци. Сви ма је да вао 
за пра во, али не и Ср би ма. И Ср би ма је да вао за пра во, али на пер фи-
дан на чин, да би на кра ју као и уви јек би ли пре ва ре ни.

Ње го во по на ша ње и вла да ви ну осје ћао је сва ки по је ди нац, сва-
ка по ро ди ца, сва ко се ло, сва ко мје сто, сва ки град и на кра ју и са ма 
др жа ва, ко ја се по сли је ње га сру ши ла као ку ла од ка ра та, јер је на ста ла 
на ла жним те ме љи ма и пре ко но ћи се пре тво ри ла у „алај бе го ву сла-
му“. У том ра су лу сви до би ва ју, а Ср би гу бе све. По ста ју глав ни крив-
ци без кри ви це, а ге но цид ни на ро ди све ла жи сва љу ју на Ср бе. Та ко 
лаж по ста је исти на, а срп ска исти на не мо же да се чу је ни ти до ка же. 
Про тив Ср ба уста ле су све ве ли ке за пад не си ле, ве ли ки зло тво ри и 
Ти то ви ве ли ки при ја те љи. Ср би ма не ко мо же по мо ћи, али ње га још 
не ма да их осло бо ди ла жи, кле ве те и да са сце не ски не фал си фи ко ва-
ну срп ску исто ри ју. Први жесток ударац српском народу задат је на 
Четвртом конгресу КПЈ у Дрездену 1928. године.

Мом чи ло Јо кић, ис тра жи вач за бра ње них исто риј ских исти на, 
књи жев ник, пу бли ци ста, но ви нар и аутор сен за ци о нал не књи ге: Тај-
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ни до си је – Јо сип Броз, ко ја је тре ба ло да иза ђе из штам пе 1974. го ди не, 
тог ча са био је ухап шен и књи га је иза шла у из да њу „Но ве све тло сти“ 
у Кра гу јев цу тек 1992. го ди не. Он из ме ђу оста лог пи ше:

„Ти то је био ван брач но де те ро ђе но из ’ве ли ке љу ба ви’ углед не 
пољ ске гро фи це Ма ри је, ко ја је уда јом до би ла ла ти фун ди ју бли зу Се-
ге ди на и управ ни ка ње ног има ња Фран ца Ам бро за, ко ја је чу ва ју ћи 
част удо ви це обез бе ди ла де те ту из у зет но шко ло ва ње и трет ман. Отац 
ће мла дог ин те ли гент ног си на ко нач но при зна ти кад исти до ра сте за 
вој ну. 

За ме на иден ти те та Јо си па Ам бро за, ка сни је али јас Ти то, од и гра-
ла се у мар ту 1913. го ди не, кад Јо сип Броз уми ре, а ње го ву жи вот ну 
би о гра фи ју пре у зи ма ви тал ни Јо сип Ам броз, ко ле га из вој но о ба ве-
штај ног школ ског сек то ра гар ни зо на у Пе чу ју аустро у гар ске мо нар-
хи је. Јо сип Броз ће сво јом смр ћу (ро ђен у Бе чу, истин ски Хр ват), без 
сво је во ље и зна ња, на пред лог на чел ни ка шко ле Штан це ра „ожи ве ти“ 
по но во у Јо си пу Ам бро зу, али јас Ти то!

Бив ши пред сјед ник Ју го сла ви је, мар шал Јо сип Броз Ти то ни је Хр-
ват, ро ђен у за гор ском се лу Ку мро вец, већ не ко дру ги. Дик та тор ко ји 
је је ди ни у Евро пи имао сво ју при ват ну др жа ву, чо век ко ји је био је-
дин стве ни тро јан ски коњ у струк ту ри Ко мин тер не, ве ли ки ли кви да-
тор у „бе лим ру ка ви ца ма“, чо век са ма ни ри ма ба ро на, а исто вре ме но 
аустро у гар ског под на ред ни ка, крв ни ка са Дри не у Пр вом свет ском 
ра ту, чо век ко ји је ра дио за че ти ри оба ве штај не слу жбе... Био је то чо-
век са хи ља ду ли ца, са се дам ла жних ауто би о гра фи ја, за го не тар са 77 
ши фро ва них псе у до ни ма, кла ви ја ту ри ста ко ји зна Мо цар та, ху сар ски 
са бљаш пр вог ре да, ла жни ма шин бра вар и ’три на е сто’ де те са Су тле, 
шар мант ни Пе ли ван и играч на жи ци, ве ли ки ин три гант, за љу бље ник 
у власт и ин ге ни о зни ослу шки вач вре ме на у ко јем жи ви, ла ска вац ко-
ји се шар мом за љу бље не ко ке те над ме ће са збу ње ним углед ни ци ма и 
са рад ни ци ма, дре сер при ми ти ва ца и ма ло гра ђан ских ’ба ши бо злу ка’, 
на ро да ко ји ви ше ве ру је ту ђи ну, не го свом си ну! На шао је плод но тло 
да од и гра нај чу де сни ји по кер по ли тич ке за ве ре и из да је у Евро пи 20. 
ве ка. Ве ли ки ме штер, мај стор 32. ре да ма со не ри је, ван брач но де те ро-
ђе но из ’ве ли ке љу ба ви’ пољ ске гро фи це.“ 

Јо кић да ље пи ше: 
„Да ле ке 1912. го ди не, док Ср би ја кр ва ри у Бал кан ским ра то ви ма, 

бу ду ћи го спо дар жи во та и смр ти, на ћи ће се као пи то мац вој но-оба-
ве штај не шко ле у цр но-жу тој мо нар хи ји у Пе чу ју. Ту ће бу ду ћи али-
јас Ти то упо зна ти пи том ца Ми ро сла ва (Ле о полд) Фри дри ха Кр ле жу, 
бу ду ћег ве ли ког хр ват ског пи сца и не су ђе ног но бе лов ца, а из те тај не 
и углед не оба ве штај не шко ле ко ја је спре ма ла шпи ју не и из ви ђа че, у 



302 Душан Алексић

ле вом кри лу згра де ве ли ког гар ни зо на Мо нар хи је, тих да на ће би ти у 
клу пи штр кља сти ко шча ти мла дић, не су ђе ни умет ник и сли кар, не су-
ђе ни ар хи тект Адолф Хи тлер!“

Пи сац да ље ка же: 
„Бро зо ва уло га на Дри ни у Пр вом свет ском ра ту. Он, као елит ни из-

ви ђач на че лу 72 аустриј ска из ви ђач ка бор ца, до шао је у Ми о ни цу, по хва-
тао не ко ли ко де се ти на тек мо би ли са них срп ских до бро во ља ца, му чио их 
по си сте му ’жи вих је зи ка’ и обе сио о све то др во – шљи ве као при мер за-
стра ши ва ња срп ског на ро да! У Дру гом свет ском ра ту ту ће до ћи на пар-
ти зан ску те ри то ри ју, у уло зи са мо зва ног се кре та ра Ко му ни стич ке пар-
ти је Ју го сла ви је и ко ман дан та пар ти зан ских од ре да, гдје ће га до че ка ти 
лич но Ми лош Ми нић, се кре тар окру жног ње мач ког оба ве штај ца.“

Аутор да ље на во ди: 
„Ср би ја ни кад ни је зна ла да се сво јим му че ни ци ма оду жи не за-

бо ра вом. Кад се рат за вр ши, сва сла ва при па да про фи те ри ма ра та, а 
си ро ти ња не зна за сво је гро бо ве, ни си но ве, ни оче ве, ни мај ке, ни 
кће ри, ни осра мо ће не се стре, зна са мо за цр не ма ра ме и цр не бар ја ке! 
Ку ку те би Ср би јо, до кле ћеш та ко?“

Јо кић твр ди да је Ти то при пре мио под ва лу за Пет ка Ми ле ти ћа да 
не би био иза бран за ге не рал ног се кре та ра КПЈ и под мет нуо му лаж да 
са ра ђу је са по ли ци јом. У тој пр ља вој и ла жној ин фор ма ци ји уче ство-
ва ли су: Мо ша Пи ја де, Хем бранг, за тим не свр ше ни сту дент, ’цр но гор-
ска уси ја на гла ва’, Ми ло ван Ђи лас.“

Јо кић да ље ка же: 
„Мо ја књи га је по бу ди ла, до ку мен то ва но, да из ви ше де це ниј ског 

ћу та ња, за бо ра вље них тај них уби ста ва, зло чи на, от ми ца и пљач ки 
спи са и до ку ме на та, ко нач но про го во ри: ’БАЛ КАН СКА СФИН ГА’

– Јо сип Броз Ам броз, али јас Ти то, на сра мо ту број них и на ших 
„исто ри ча ра“ сла во пје ва ца и па па га ја! По сли је ли кви да ци је Гор ки ћа, 
кад је ре зер вни Ко ми тет КПЈ био у Па ри зу, а Јо сип Броз је та да бла-
гај ник тог „Ко ми те та“ – ни ка да ни је био се кре тар, уви јек је био та мо 
гдје је зла то и гдје су же не, ин три гант ко ји шар мом раз о ру жа сво је 
про тив ни ке, а хип но ти ше сво је љу бав ни це – Јо сип Броз, бо љи од свих 
дру гих из свог окру же ња знао је шта тре ба ра ди ти и ка ко укло ни ти бо-
ље од се бе! Од ла ском 1937. го ди не Ми ла на Гор ки ћа за Мо скву, по сли је 
ла жне оп ту жни це ко ју је при пре мио про тив Гор ки ћа као ге не рал ног 
се кре та ра КПЈ, лич но Броз уз по моћ ен гле ског оба ве штај ца Вла ди ми-
ра Ве ле би та (Вла ди мир Ве ле бит, бри тан ски агент и Ти тов ге не рал и 
по ве ре ник, ко ји је у 93. го ди ни умро са при зна тим чи ном ге не ра ла 
Ен гле ске ар ми је! Шта ре ћи?), ди пло ми ра ног прав ни ка са Сор бо не из 
да ле ке 1928. го ди не и Ро до љу ба–Роћ ка Чо ла ко ви ћа (ко ји је у то ме на-
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ив но као Бо са нац ви дио сво ју шан су) и кад оста је упра жње но мје сто; 
кад се че ка на по вра так без по врат ка, окле ве та ног Гор ки ћа...“

Пи сац да ље на во ди да: 
„... упра жње но мје сто мо же да при пад не са мо Пет ку Ми ле ти ћу, 

Јо сип Броз и ње му ће при пре ми ти зам ку и та ко га укло ни ти и се би 
отво ри ти пут на ме сто ге не рал ног се кре та ра КПЈ. Броз пи ше Хем-
бран гу, Мо ши Пи ја де и Ми ло ва ну Ђи ла су, да Пет ка тре ба спре чи ти, 
ка ко не би до шао на че ло КПЈ. Овај пре фид ни зло чин об ма не и из да је 
ко јег су про јек то ва ли: Броз, Хем бранг, Пи ја де и Ђи лас, раз от крио је 
ме тод бор бе и об ра чу на, ка ко да са тан ско сје ме пре у зме кор ми ло Ко-
му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је.“

Јо кић да ље на во ди: 
„Је дан ча стан но ви нар По ли ти ке и Вре ме на, пу бли ци ста под на-

дим ком Ждре бе – Жи во јин Па вло вић, вла сник књи жа ре „Хо ри зонт“ 
у Па ри зу, уред ник и вла сник ли ста Про ле тер, ли ста КПЈ, ко ји је по-
вре ме но из ла зио у Бри се лу и Па ри зу, био је жи ва, ви спре на, ум на лич-
ност. Ко мин тер на је у књи жа ри „Хо ри зонт“ има ла свој цен тар.“

Аутор да ље на во ди да је: 
„Та књи жа ра би ла је у ства ри па ри ска ве за пре ко ко је на ши ин-

тр бри га ди сти од ла зе у Шпа ни ју у гра ђан ски рат сло бо де, као и од-
ред цр ве не по мо ћи со ли дар но сти са шпан ским на ро дом. Па вло вић 
са сво јим оце на ма и ин ди рект но, у име Ин тер на ци о на ле, да је ви зу за 
од ла зак ка дро ва у Шпа ни ју или не. Бро зу је од био да из да ви зу. Броз 
му то не ће опро сти ти, али је уз по моћ Ко пи ни ча оти шао у Шпа ни ју, 
не да се бо ри, већ да се пре ко сво јих аге на та об ра чу на са ин тер бри га-
ди сти ма, ко ји ни су на Бар се лон ском кон гре су гла са ли за ње га. Глав ни 
ег зе ку то ри би ли су: Влај ко Бе го вић и Ко ста Нађ. Влај ко Бе го вић ће 
ли кви ди ра ти орг. се кре та ра ЦК КПЈ Бла го ју Па ро ви ћа.“

Јо кић да ље на во ди да ће Жи во јин Па вло вић кра јем три де се тих го ди на: 
„На пу сти ће Па риз и вра ти ти се у Бе о град, да би 1941. го ди не за 

вре ме пар ти зан ске ’Ужич ке ре пу бли ке’ био ухап шен и ли кви ди ран 
под те шким му ка ма и му че њи ма, по за по ве сти Бро за. Би ва от кри-
вен од стра не Кр цу на на те ри то ри ји за ви чај ног Ужи ца у се лу Мач-
ка ту, хап се га на ве ли ку ра дост Ти та, Кар де ља, Де ди је ра, Ран ко ви ћа и 
Пе тра Стам бо ли ћа. Стре љач ки строј ко јим ко ман ду је Ви дан Ми цић 
уби ја Жи во ји на Па вло ви ћа и још мно го љу ди из Ча је ти не и Ужи ца. 
По сли је ра та на пи та ње Ви да ну Ми ци ћу: ’Ви сте уби ли Жи во ји на Па-
вло ви ћа?’ од го во рио је: ’Да, је сам, убио сам га, али не сво јом во љом. 
То је био пар тиј ски за да так...’ ’Опро сти те, ко ли ко сте љу ди уби ли?’ ’Не 
знам тач но, али ви ше од че ти ри сто ти не. То је од лу чи вао Кр цун (н. п. 
Сло бо дан Пе не зић), за тим Стам бо лић...’“
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Фи лип Ра ду ло вић у свом дје лу: Љу ба ви Јо си па Бро за, на стр. 363. пи ше:
„У зи му 1980. го ди не по звао сам Ли зу Шпу нер те ле фо ном у Бе чу. 

Ни је би ла ку ћи. Дру ги пут ми је обез бе ђен су срет са њом 1984. го ди не. 
Њен син Ханс, из ван брач не ве зе са Јо жом, ро ђен 1914. го ди не, био је 
ма шин ски ин же њер, али је по ги нуо 1942. или 1943. го ди не у Ју го сла ви ји 
под Ко за ром“. На про сто ри ма Ко за ре ни гдје не по сто ји гро бље ње мач-
ких вој ни ка, већ са мо у Гор њем Је лов цу код Лу ки ћа. По ги ну ли вој ник 
Ханс, био је ван брач ни син Јо си па Бро за Ти та, бив шег ду го го ди шњег 
пред сјед ни ка Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је.

Читаво вријеме своје владавине Јосип Броз Тито радио је 
врло интензивно, јавно и тајно на остварењу своје велике, затим: 
њемачке, турске и ватиканске жарке жеље, да одвоји Србе од војно 
моћне ве ле силе Русије (СССР-а) и њеног Србима православног 
братског на рода. Овај Титов лоповлук наставиле су и марионетске 
владе Србије, а нарочито послије 2000. године. Србија је дужна 
да ову срамоту одвајања Срба од Русије жестоко осуди и одбаци и 
окупи све Србе како у Србији тако и ван Србије и исправи погубну 
и штетну политику за сав српски народ на Балкану.

ГОР ЊИ ЈЕ ЛО ВАЦ ПО СЛИ ЈЕ ДРУ ГОГ СВЈЕТ СКОГ РА ТА 

У овом се лу ни је би ло по ро ди це ко јој не ко ни је стра дао у ви хо ру ра та. 
По сли је осло бо ђе ња пре жи вје ли Је лов ча ни оку пља ли су се око сво јих 
спа ље них ог њи шта. Би ло је до ста по ро ди ца у ко ји ма ни ко ни је пре-
жи вио, а нај ви ше оних са по не ким пре жи вје лим чла ном. То ком ље та 
и је се ни 1945. го ди не, вра ћа ли су се из Ње мач ке пре жи вје ли Је лов ча-
ни ко ји су би ли за ро бље ни као вој ни ци Кра ље ви не Ју го сла ви је 1941. 
го ди не. Вра ћа ли су се и они ко ји су за ро бље ни као ци ви ли и од ве де ни 
у раз не ло го ре, а он да екс пор то ва ни као ро бље на рад у Ње мач ку или 
Нор ве шку. Би ло је Је лов ча на ко ји су у тим ло го ри ма стра да ли. 

 Ср би су се оку пља ли на сво јим спа ље ним ог њи шти ма, гдје су 
по че ли по дизати ко ли бе, а он да пре ма мо гућ но сти и по мо ћи од др-
жа ве, гра ди ли су ку ће да би у њи ма на ста ви ли по ро дич ни жи вот. Све 
је ишло те шко, али на род је имао во љу и же љу да на ста ви жи вје ти. 
Сточ ни фонд го то во да је био пот пу но уни штен. Тре ба ло је жи вот за-
по че ти из по чет ка, а прак тич но је та ко и би ло. Мно го се ра ди ло и по-
ма га ли су јед ни дру ги ма. За пре жне сто ке ни је би ло, а зе мља се мо ра ла 
об ра ђи ва ти. Ипак се успје ло за че ти ри го ди не об но ви ти мно го оног 
што је би ло по па ље но и раз ру ше но. Успје ло се до ста об но ви ти сточ-
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ног фон да и за пре жне сто ке. Зе мљо рад нич ка за дру га је об но вље на и 
отво ре на је тр го ви на, што је за се ло мно го зна чи ло. У се лу је још 1944. 
го ди не по че ла са ра дом Основ на шко ла, жи вот се по сте пе но нор ма-
ли зо вао, на ста ло је олак ша ње и на да у бо љи жи вот.

Срби су се у току Другог свјетског рата (1941–1945) жестоко 
борили против фашизма и окупатора и све су прихватали што су 
Комунистичка партија и Тито постављали, само да их геноцидни 
Хрвати и муслимани као усташе уз помоћ Њемачке и Хитлера пре-
ста ну клати, убијати, силовати и одводити у логоре.

У Гор њем Је лов цу жи вје ли су са мо Ср би пра во слав ци, а ме ђу 
њи ма би ле су и три ка тол ки ње уда те за Ср бе. Оне су се кроз чи тав 
жи вот по на ша ле вр ло ко рект но и за сва ку по хва лу. Иако су при-
па да ле дру гој вје ри, чи ји су при пад ни ци учи ни ли стра шне зло чи-
не над срп ским на ро дом, Је лов ча ни су зна ли да пре по зна ју ко им је 
при ја тељ и да га тре ба по што ва ти. Њих три су у сво јим по ро ди ца ма 
по што ва ле ис кљу чи во пра во слав ну вје ру. Та ко су се по на ша ле до-
сто јан стве но да су у се лу има ле ве ли ки углед. Не ке су и умр ле, а да 
мно ги ни су ни ти зна ли да су би ле дру ге вје ре. Због та квог од но са и 
ко рект ног по на ша ња пре ма пра во слав ци ма, за слу жи ле су да им се 
по ме ну име на, то су: Ка та Про дан, Ка та Клич ко вић и Је ла Цви јић, 
ро ђе на Ча чић из Ће ле. Све три су има ле сво је по ро ди це и по том ке 
ко ји су би ли углед ни и има ли ауто ри тет у се лу, а та кви су и да нас, 
оста ли су пра во слав ци.

Споменик палим борцима у Другом свјетском рату из Горњег Јеловца, 
 подигнут је 1957. године.
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Споменик на Патрији палим борцима и жртвама усташког терора, извршеног 
1941–1945 године над  Србима у Горњем Јеловцу, подигнут 2009. године.

 Споменик жртвама усташког терора код Мацура крајем јула 1942. године, 
гдје је  маљевима, сјекирама и ножевима убијено што дијеца и одраслих особа, 

 укупно 312 Срба. Споменик је подигнут 1985. године.

У Јеловцу су живјели Душан и Стоја Поповић, звани Кикић и 
кад им се родило девето дијете, онда је код њих дошао са поклоном 
изасланик председника Тита у својству кума за девето новорођенче.
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Споменик жртвама усташког геноцида на јеловачкој цести, који је извршен 
у јесен 1942. године. Споменик је подигнут 1972. године.

Споменик жртвама усташког злочина код Лазића, гдје су усташе у августу 
1942. године, на звјерски начин убиле 30 недужних људи, жена и дијеце. 

Споменик је подигнут 1985 године.
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Ко му ни стич ка пар ти ја би ла је на вла сти и све је од ре ђи ва ла, та-
ко да се ми мо ње ног ста ва, зна ња и одо бре ња ни је ни шта мо гло, а ни 
смје ло, би ло шта ура ди ти. Ње ни љу ди и ње на по ли ти ка, на ла зи ли су 
се у свим по ра ма жи во та овог на ро да. Имућније људе у селу, Партија 
је презирала и називала их кулацима. Пар тиј ски ак ти ви сти ни су би-
ли ни свје сни да мно го то га ра де што је про тив на ро да, а на кра ју и 
про тив њих са мих. Што је још го ре, ве ћи на њих би ли су љу ди са ма ло 
шко ле или чак не пи сме ни. Че сто ко ри сте ћи Пар ти ју, на ме та ли су сво је 
лич не ста во ве и ми шље ња. Због оскуд ног обра зо ва ња би ли су огра ни-
че ни, па су још ви ше ства ра ли про бле ма, али је на кра ју све мо ра ло да 
бу де ка ко они ка жу. Зе мља је из ра та иза шла ра зо ре на, опљач ка на и 
опу сто ше на. Тре ба ло је на род пре хра ни ти, а хра не ни је би ло до вољ но. 
Је ди ни про из во ђач био је се љак и сма тра ло се да од ње га тре ба хра ну 
узе ти. Ко му ни стич ка пар ти ја је се ља ци ма за ве ла оба ве зан от куп у жи-
та ри ца ма и жи вој сто ци. За кљу чак је био да се од лу ка мо ра до кра ја 
спро ве сти. За се ља ке ко ји су на сво јим по сје ди ма про из во ди ли жи-
та ри це и од га ја ли сто ку, рас пи са на је оба ве за ко ли ко сва ка ку ћа мо ра 
др жа ви да ис по ру чи жи та и ки ло гра ма ме са. Жи то су на не ки на чин 
ус пје ва ли да од ре ђе ну оба ве зу ис по ру че, али око жи ве сто ке би ло је 
про бле ма. У слу ча ју да је не до ста ја ла од ре ђе на ко ли чи на жи ве ва ге, се-
љак је раз ли ку мо рао да пла ти у нов цу и то по тр жи шној ци је ни жи ве 
ва ге, ко ја је у то ври је ме би ла на пи ја ци. На род је то вр ло те шко при-
хва тио, али ни је би ло шан се да из бјег не про пи са ни на мет. Оба ве зни 
от куп био је за се ља ке на сна зи око три го ди не. Да би убла жи ли кри-
ти ке Со вјет ског са ве за, Ко му ни стич ка пар ти ја и Јо сип Броз Ти то од-
лу чу ју да за ве ду си стем вла да ви не у ко ме не ће би ти при ват ног вла сни-
штва. Пар ти ја се од лу чи ла за осни ва ње Се љач ких рад них за дру га и на 
тај на чин уки ну ла се ља ци ма сво јин ска пра ва над зе мљом. Уве де но је 
ко лек тив но упра вља ње без лич ног вла сни штва. Пар тиј ски ак ти ви сти 
кре ну ли су у се ла да аги ту ју и осни ва ју се љач ке за дру ге. На том пла ну 
би ла је ан га жо ва на и Уну тра шња др жав на без бед ност (УД БА). Се ља ци 
су се од у пи ра ли, али то им ни је успје ло. Си ро ма шни ји су при хва ти ли, 
док су имућ ни ји од би ја ли ту пар тиј ску ти ра ни ју. Зна ли су да иду то-
ли ко да ле ко да су оби ла зи ли ку ћу по ку ћу и про тив ни ке убје ђи ва ли, 
па и при јет њом сла ма ли и утје ри ва ли у за дру ге. Нај же шћи от пор у Је-
лов цу пру жи ла је ба ба Пе тра Алек сић ко ја је од би ла ула зак у за дру гу и 
по ред свих без у спје шних убје ђи ва ња. Она је офи ци ри ма УДБ-е ре кла: 
„Зар се за ово мој син Ми ле бо рио“ и он да је за пла ка ла. Њен син је по-
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ги нуо као пр во бо рац на Сри јем ском фрон ту 1944. го ди не. Офи ци ри 
ни су има ли да ље сна ге да се са њом убје ђу ју, јер их је ба ба Пе тра овом 
ре че ни цом пот пу но „раз о ру жа ла“ и обес хра бри ла.

У Гор њем Је лов цу вла да ло је ве ли ко огор че ње на иде ју да се у се лу 
осну је се љач ка рад на за дру га. Спон та но је до шло до тај ног раз го во ра 
у је сен 1949. го ди не у ку ћи бив шег кне за Сте ве Пе три ћа. Ње го ва кћи 
Ан ка ка же да су у том раз го во ру уче ство ва ли Ни ко ла–Ни џе Алек сић, 
Или ја Ба ла бан, по зна ти тра вар из Ју тро го ште и још не ко ли ко Је лов-
ча на. Раз го вор је во ђен по ред зи да ног шпо ре та и без сви је тла. Њи хов 
скуп тра јао је ду бо ко у ноћ. До го вор је био да се не иде у се љач ку рад ну 
за дру гу, јер то су сма тра ли за ве ли ку про паст и не сре ћу за се ло. По сли је 
не ко ли ко да на одр жан је скуп се ла, гдје су се ља ци ка за ли да ће се упи-
са ти у за дру гу ако се упи ше Ни џе Алек сић. Кад је ви дио да је с тим уци-
је њен, Ни џе је при стао на лич ну про паст и про паст се ла. Дру гог из бо ра 
ни је би ло, јер, ако од би је то би га до ве ло у су коб са Пар ти јом и вла шћу, 
а он ни је смио се бе да до ве де у тај по ло жај. Да је не ким слу ча јем Пар ти-
ја до зна ла за скуп код Сте ве Пе три ћа, сви би за вр ши ли на Го лом ото ку.

Се љач ке рад не за дру ге, тво ре ви на Јо си па Бро за Ти та, ме ђу на-
род ног мућ ка ро ша, пре ва ран та и ве ли ког зло тво ра, би ле су про паст 
за Ср бе. Дра ма са се љач ким рад ним за дру га ма за вр ше на је у мар ту 
1953. го ди не, кад је до не се на по себ на Уред ба о њи хо вом рас фор ми-
ра њу, што је у Гор њем Је лов цу при мље но и са ве ли ким оду ше вље њем 
про сла вље но на род ним ве се љем. Зе мља је вра ће на у сво јин ско пра во 
се ља ци ма и не што уло же не сто ке, ко ја је пре жи вје ла. Ко му ни стич ка 
пар ти ја ко ја је про мје ни ла име у Са вез ко му ни ста Ју го сла ви је и да-
ље је на ме та ла и фор си ра ла сво је иде је о из град њи зе мље и раз во-
ју со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји. За рад нич ку кла су из ми сли ла је си стем 
са мо у пра вља ња, тј. вла да ви не и упра вља ња рад ни ка над сред стви ма 
за про из вод њу. Успје ли су про па ган дом да уби је де ка ко је то нај пра-
вед ни је ри је ше ње за рад нич ку кла су. Пред ло же ни си стем раз ви ли су 
те о рет ски вр ло ви со ко, али је то ипак би ла лич на те о ри ја ти то и зма, а 
ма ње ви зи ја осло бо ђе ња рад нич ке кла се од екс пло а та ци је. Го во ри ло 
се да је си стем вла да ви не у Ју го сла ви ји пре двор је ко му ни зма. Ме ђу-
тим, вла да ла је са мо во ља и ти ра ни ја јед ног чо вје ка, ко ја је уда ља ва ла 
зе мљу од на уч ног со ци ја ли зма и ње го вих те о рет ских по став ки.

Кад су у се лу уга ше не Се љач ке рад не за дру ге, Пар ти ја се до сје-
ти ла да се вра те на Зе мљо рад нич ке за дру ге, као но си о це раз во ја се ла и 
по љо при вре де. Ту те о ри ју у Ју го сла ви ји је вр ло упор но раз ви јао Сло ве-
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нац Едвард Кар дељ, ко ји је од обра зо ва ња био са мо не свр ше ни ђак учи-
тељ ске шко ле. Као дру ги чо вјек у зе мљи, мо гао је да ра ди шта год хо ће, 
да пи ше и да пре пи су је све што му пад не на па мет. Зе мљо рад нич ке за-
дру ге су мо ра ле да во де по ли ти ку раз во ја се ла и по љо при вре де пу тем 
ко о пе ра тив них од но са. Ка сни је се по ка за ло да то ни је би ло до вољ но 
за се ло и ње го ву про из вод њу. По че ли су да при сти жу ка дро ви из сред-
њих шко ла и фа кул те та, ко ји су као по љо при вред ни струч ња ци ра ди-
ли на еду ка ци ји – оспо со бља ва њу се ља ка за про из вод њу. Ни је то би ло 
до вољ но за не ку ве ћу про из вод њу, јер је од мах по сли је ра та Пар ти ја 
пре ко др жав них ор га на огра ни чи ла се љач ки по сјед на 10 хек та ра или 
100 ду ну ма об ра ди ве по вр ши не. На огра ни че ном по сје ду ни је се мо гла 
раз ви ја ти не ка ве ћа и уно сни ја про из вод ња за по тре бе са мог се ља ка 
и за тр жи ште. По љо при вред них струч ња ка би ло је све ви ше, а се ља ка 
све ма ње, јер је њи хо во по том ство на пу шта ло се ло и зе мљу, од ла зи ло у 
град ска на се ља и на ла зи ло за по сле ње у дру гим гра на ма при вре де или 
у дру штве ним дје лат но сти ма. Стан дард се по бољ ша вао, али не са мо од 
чи сте по љо при вред не про из вод ње, већ уз по моћ не ких дру гих спо ред-
них дје лат но сти. Мно ги се ља ци су од ла зи ли на рад у за пад не зе мље. 
Због по вољ не за ра де, сво је по сје де су оспо со бља ва ли ме ха ни за ци јом и 
из град њом но вих ку ћа и го спо дар ских обје ка та. Све се то при пи си ва ло 
пра вил ном из бо ру си сте ма вла да ви не у Ју го сла ви ји, ка ко су то зна ли 
да ка жу зва нич ни пар тиј ски и др жав ни ру ко во ди о ци, да су си стем и 
власт би ра ни на де мо крат ски на чин и по во љи на ро да. Су ви ше успо рен 
раз вој се ла и по љо при вре де тре ба ло је при кри ти и тра жи ти не ка бо ља 
ри је ше ња. Од лу че но је да се Зе мљо рад нич ке за дру ге пре ве ду у ста тус 
при вред не ор га ни за ци је, што је оспо ра ва ло њи хо ву уло гу у осни ва њу. 
У ме ђу вре ме ну, до не сен је за кон о устрој сву и но вој ор га ни за ци ји у 
при вре ди за во ђе њем си сте ма основ них ор га ни за ци ја удру же ног ра да 
(ООУР). Се ља ци су би ли усмје ре ни на про из вод ну са рад њу са ор га-
ни за ци ја ма удру же ног ра да, што је још ви ше на во ди ло на ми гра ци ју 
се о ског ста нов ни штва у ур ба не сре ди не и на пу шта ње по љо при вред не 
про из вод ње. Би ло је сред ста ва из ра зних из во ра, па чак ме ђу на род них 
за раз вој по љо при вре де. Др жа ва је има ла и сво ја сред ства, тзв. „Сред-
ства зе ле ног пла на“ за раз вој се ла и по љо при вре де, ко ја су се у ве ћи ни 
слу ча је ва на мјен ски тро ши ла. У не ким рје ђим слу ча је ви ма та сред ства 
су по слу жи ла за ве ли ку мућ ку и не на мјен ско ко ри шће ње. То је све на 
вјешт на чин Са вез ко му ни ста сми ри вао и за та шка вао не пра вил но сти, 
па чак и кри ми нал не рад ње. 
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Днев ни бе о град ски лист ПО ЛИ ТИ КА об ја вио је 10. 8. 1994. го ди не:
Го вор па сто ра Гри сен дор фа
Да су Ср би на род ко ји пра шта 

на во ди ме го вор, дав не 1945. го-
ди не, па сто ра Фри дри ха Гри сен-
дор фа крај Осна бри ка:

„... На ша отаџ би на је из гу би-
ла рат. По бе ди ли су Ру си, Аме ри-
кан ци, Ен гле зи. Мо жда су има ли 
бо ље оруж је, ви ше вој ни ка, бо ље 
вођ ство. Али то је, у ства ри, из ра-
зи то ма те ри јал на по бе да. Ту по-
бе ду су они од не ли. 

Али ме ђу на ма има је дан на-
род ко ји је из во је вао јед ну дру гу 
и мно го леп шу по бе ду – по бе ду 
ду ше, по бе ду ср ца и по ште ња, по-
бе ду ми ра и хри шћан ске љу ба ви. 

То су Ср би.
Ми смо их ра ни је са мо до-

не кле по зна ва ли. Али смо, исто 
та ко, зна ли шта смо учи ни ли у 
њи хо вој отаџ би ни. Уби ја ли смо 
сто ти ну Ср ба, ко ји су бра ни ли 
зе мљу, за јед ног уби је ног на шег 
вој ни ка, ко ји је, ина че, пред ста-
вљао власт оку па то ра на сил ни ка. 
Па не са мо то да смо чи ни ли не го 
смо бла го на кло но гле да ли ка ко 
су на Ср бе та мо пу ца ли са сви ју 
стра на: Хр ва ти, Ар на у ти, Ита ли-
ја ни, Ма ђа ри и Бу га ри. 

Зна ли смо да се ов де, ме ђу на-
ма, на ла зи 5.000 вој ни ка и офи ци-
ра Ср ба, ко ји су не ка да пред ста-
вља ли дру штве ну ели ту у сво јој 
зе мљи, а са да су ли чи ли на жи ве 
ко сту ре, из не мо гли и ма лак са ли 
од гла ди. 

Зна ли смо да код Ср ба ти ња 
ве ро ва ње: ко се не осве ти, тај се 
не по све ти! 

И ми смо се, за и ста, пла ши ли 
осве те, тих срп ских му че ни ка. Бо-
ја ли смо се да ће они, по на шој ка-
пи ту ла ци ји, ра ди ти оно што смо 
ми њи ма чи ни ли. За ми шља ли 
смо ја сно ту тра ге ди ју и већ ви де-
ли на шу де цу ка ко пли ва ју ка на-
ли за ци јом или се пе ку у град ској 
пе ка ри. За ми шља ли смо уби ја ње 
на ших љу ди, си ло ва ња, ру ше ње и 
ра за ра ње на ших до мо ва.

Ме ђу тим, ка ко је би ло?
Кад су пу кле за ро бље нич ке 

жи це и кад се 5.000 жи вих срп-
ских ко сту ра на шло на сло бо ди 
у на шој сре ди ни, ти ко сту ри су 
– ми ло ва ли на шу де цу, да ва ли им 
бом бо не! Раз го ва ра ли су са на ма! 
Ср би су, да кле, ми ло ва ли де цу 
оних ко ји су њи хо ву отаџ би ну у 
цр но за ви ли.

Тек сад раз у ме мо за што је наш 
ве ли ки пе сник Ге те учио срп ски 
је зик. Сад тек схва та мо за што је 
Би змар ку по след ња реч на са мрт-
ној по сте љи би ла – „Ср би ја“. 

Та по бе да Ср ба је ве ћа и уз ви-
ше ни ја од сва ке ма те ри јал не по бе-
де! Та кву по бе ду чи ни ми се мо гли 
су из во је ва ти и до би ти са мо Ср би, 
од не го ва ни у њи хо вом све то сав-
ском ду ху и ју нач ким еп ским пе-
сма ма, ко је је Ге те та ко во лео... 

Ова по бе да ће ве ко ви ма жи ве-
ти у ду ша ма Не ма ца, а тој по бе ди, 
и Ср би ма ко ји су је из во је ва ли, 
же лео сам да по све тим овај го-
вор, ову мо ју по след њу про по вед.

На кон 50 го ди на, Ср би су по-
но во у вре ме ни ма да пра шта ју.“
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ОМЛА ДИН СКЕ РАД НЕ АК ЦИ ЈЕ 

По за вр шет ку Дру гог свјет ског ра та зе мља је би ла раз ру ше на и опљач-
ка на, а си ро ма штво при сут но на сва ком ко ра ку. Др жа ва ни је би ла у 
мо гућ но сти да пру жи по треб ну по моћ ста нов ни штву, а ни се би. Из-
град ња је би ла нео п ход на, а за хтје ви број ни. Ка ко то ме удо во љи ти и 
по мо ћи, би ло је ве ли ко пи та ње. Од лу че но је да се ор га ни зу ју рад не 
ак ци је на ко ји ма ће уче ство ва ти углав ном омла ди на. Та кав став је 
при хва ћен и пред ло же ни су при о ри те ти.

Пр ва омла дин ска рад на ак ци ја би ла је из град ња ауто пу та „Брат-
ство и је дин ство“ Бе о град–За греб, на ко ме је уче ство ва ло на хи ља де 
омла ди на ца и омла дин ки. Пут је гра ђен ви ше го ди на, али је са из град-
њом про ду же но још од За гре ба до Љу бља не. Све је би ло за вр ше но уз 
ве ли ке по те шко ће и на по ре. Дру га ве ли ка рад на ак ци ја би ла је из-
град ња пру ге Ша мац–Са ра је во, а за тим пру га Брч ко–Ба но ви ћи.

Из град ња Но вог Бе о гра да би ла је ве ли ка рад на ак ци ја на ни воу 
Ју го сла ви је. На свим тим ак ци ја ма уче ство ва ла је и омла ди на из дру-
гих при ја тељ ских зе ма ља. По ред ве ли ких рад них ак ци ја би ло је и ак-
ци ја ло кал ног ка рак те ра.

Ско ро на свим омла дин ским рад ним ак ци ја ма уче ство ва ла је и 
омла ди на из Гор њег Је лов ца. 

Вила Благоје Пава (у средини) на Омладинској радној акцији 1948. године 
„Изградња Новог Београда“.
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БИ ЛИ СУ СИ ЛЕ ЏИ ЈЕ 

Се ло Је ло вац пред ста вља ло је зна ча јан крај по мно го че му. На род 
је по себ но био је дин ствен, го сто при мљив, до бро на мје ран. Љу ди 
су би ли сло жни, скло ни да по ма жу јед ни дру ги ма и да шти те јед-
ни дру ге. 

Јеловац је имао и своја два врло незгодна човјека. Због њиховог 
понашања није намјера да се помињу појединци или њихова имена, већ 
само да се наведу случајеви које је село више деценија препричавало, 
а то понекад и данас чини.  

При чао је Вла де Алек сић ауто ру тек ста и сље де ће: „Код Ма ле ти-
ћа, један од те двојице до го во рио је не ки са ста нак и оку пи ло се не што 
на ро да. Вла де до ђе ма ло ка сни је, а тај већ не што об ја шња ва. Вла де 
ста не иза ње га и слу ша. Ме ђу тим, он ка же при сут ни ма да они мо ра ју 
уби ти Ра ду Ђа ко ви ћа и Вла ду Алек си ћа. Кад је за вр шио са го во ром, 
окре не се, угле да Вла ду и ка же: ’Здра во Вла де’ као да ни шта ни је ни 
ре као. Вла де је знао да је љи гав и пре вр тљив, па ни је ре а го вао, иако је 
био при зна ти ји домаћин у се лу од њега.“ Је лов ча ни ка жу да су у дје ло-
ва њу и по на ша њу њих двојица били веома вјешти. То је био, ка жу, вр-
ло чврст тан дем ра да и дје ло ва ња од не ко ли ко де це ни ја, све док један 
од њих ни је умро. 

У Је лов цу је жи вје ла Са ва Лу кић, же на од бор ни ка Ми ла на Лу ки-
ћа са ко јим је има ла че тве ро дје це. Са ва је би ла кћи Ећим Ва си ли је–Ва-
ве из Ма лог Дво ри шта. Ка жу да је у то ку ра та од ла зи ла у Ду би цу и да је 
због то га би ла упо зо ре на од се о ске вла сти и Пар ти је. Ме ђу тим, она је 
и да ље ишла. Сум ња ло се да има кон так та са уста шком вла шћу, али то 
ни кад ни је до ка за но. Осим то га сум ња ло се да је уста ша ма ода ла Уро ша 
Га ји ћа, ко га су уста ше ухва ти ле и уби ле. Је лов ча ни су при ча ли да ни то 
ни је до ка за но. Поменута двојица од лу чи ли су да, уз по моћ још не ких 
осо ба из се ла, уби ју Са ву иако је би ла у дру гом ста њу. Ка жу Је лов ча ни 
да је код Шор ма за пре ве де на пре ко Мље ча ни це и уз не ку жи ви цу, иако 
труд на, уби је на и за ко па на. Ни кад Пар ти ја ни је об ја сни ла за што је у 
Јеловцу уби је на труд на же на, иза ко је је оста ло че тве ро не ја ке дје це. 
Се ло је по че ло да за зи ре и да се пла ши ове двојице.

У ље то 1943. го ди не из При је до ра је до шла са ко ли ма и јед ним 
ко њем Ми ли ца Др ча, мај ка Мар ка Др че, а са њом је до шао је дан чо-
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вјек са си ном од 10 го ди на, са на мје ром да од ве зу др ва у При је дор. 
Познати тандем их је од мах до че ка о и упу ти о на ис пи ти ва ње у ко-
ман ду мје ста у Ко ту ро ве. Ис пи та ни су и ви дје ло се да ни су сум њи-
ви и да су до шли да од ве зу др ва. Ре че но им је да се мо гу вра ти ти 
у При је дор. Кад су до шли у Је ло вац да узму ко ла и ко ња, до че ка ли 
су их ова двојица, наредили да се од ве ду све тро је у Ко за ру и да се 
убију. Иако их је ко ман да мје ста осло бо ди ла, њих дво ји ца да ва ли су 
по след њу ри јеч. Ми ли ца је једном од њих љу би ла ру ке и мо ли ла га 
као си на да је не уби је, али јој то ни шта ни је по мо гло. Му шка рац је 
мо лио да га уби ју, али да по ште де ма лог си на. Пр во је уби је но ди је те, 
па затим он. Ово је био дру ги зло чин из вр шен у Је лов цу. Ин те ре-
сант но је то што је њихове мај ке Ми ли чин син, Мар ко Др ча, из вео 
из ло го ра Ја се но вац и вра тио у се ло, а њих дво ји ца су на ре ди ла да се 
уби је ње го ва мај ка.

Се ло се пи та ло, ко су ти љу ди. По ка зи ва њу Мир ка Ма цу ре, 
један од њих је дао ње го вом оцу Мар ку да од не се не ку по шту и кад је 
до нио на упу ће но мје сто, при ма о ци су отво ри ли и ка за ли да ту са мо 
пи ше да га уби ју кад стиг не. Љу ди су га лич но по зна ва ли и ре кли да је 
он не вин чо вјек и да га не тре ба уби ти. Та кво је, ка жу Је лов ча ни, би ло 
њихово по на ша ње. 

Та дво ји ца си ле џи ја, ни су ста ла на то ме. Од лу чи ли су да уби ју 
Ђор ђу Шор ма за, јед ног од пр вих од бор ни ка у се лу, за тим Ни ко лу-
Ни џу Алек си ћа и Вла ду Ја њу за. Ни џи на сна ха Ма ри ја би ла је члан 
Пар ти је, па је зна ла за ту од лу ку и стал но је пла ка ла и ни је смје ла да 
ка же ка кав зло чин се при пре ма. У Је ло вац је до шао Бо шко Ши ље го-
вић и у Ма цу ра ма са звао важан састанак. У раз го во ру, по ред оста лог, 
ин фор ми са ли су га о на мје ри да у се лу уби ју ова три чо вје ка. Тра жио 
им је ши ре обра зло же ње и до шао до за кључ ка да ће их уби ти за то 
што су оста ли жи ви. Бо шко им је та ко и ка зао, ако их ни је убио не-
при ја тељ, он да ће те ви то ура ди ти. Упо зо рио их је да се ока ну су лу де 
иде је, јер су си но ви  тих љу ди на ра ти шту као пр во бор ци или су већ 
по ги ну ли, а ви хо ћете да уби јете оче ве. Ши ље го вић је спа сио ова три 
чо вје ка од си гур не смр ти и ве ли ког зло чи на. 

И по сли је ра та, ова двојица, од ре ђи ва ли су суд би ну Је лов ца и 
сва ког по је дин ца у се лу. Би ли су страх и тре пет. Један од њих по себ-
но се ис ти цао при да ва њу ла жних и кле вет нич ких из ја ва за по је дин-
це. За хва љу ју ћи њи ма дво ји ци, не ки ма од Је лов ча на оте те су Пар ти-
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зан ске спо ме ни це 1941–1945. го ди не. Један од њих био је спреман да 
пуца и у властито тијело и да остане инвалид, само да не би ишао на 
ратиште. Је лов ча ни су за њих ду го вре ме на при ча ли да су вр ло не-
згод ни ло по ви. Бла го ја Ви ла ни је им био по во љи, па су га по сли је 
ра та стр па ли у за твор три мје се ца, за тим је пу штен, без су да и пре су-
де, са ци љем да га на тај на чин као лич ност ком про ми ту ју. Међутим, 
Благоја је по изласку из затвора у народу стекао још већи углед и 
поштовање. То је ра ди ла Пар ти ја од по је ди них љу ди, са ци љем да на-
род за стра шу је и про га ња. Јеловчани су причали да су били жестоки 
чланови Комунистичке партије и да су то чланство на сваком кора ку 
злоупотребљавали и спроводили своју самовољу.

Били су бо ле сни ка ри је ри сти, са вр ло из ра же ном су је том. Ако 
им се не ко за мје рио, ло ше се про вео. Не вен ка–Не на Бо кан твр ди да 
и ка да ни су имали лич ног ин те ре са, уви јек су ра дили про тив Је лов-
ца и Јеловчана. Ис при ча ла је ка ко је ЈНА до шла са опре мом у Бо ка не 
са на мје ром да из гра ди ас фалт ни пут од Бо ка на до Је ло вач ке шко ле. 
Један од њих је од мах сти гао и офи ци ре убје дио да они то не ра де, јер 
Оп шти на има сред ства за тај пут и она ће га гра ди ти. Тај ас фалт ни 
пут ни до да нас ни је из гра ђен. По ми шље њу мно гих Је лов ча на, били 
су за Је ло вац ве ли ка не сре ћа, све до 1990. го ди не.

Чи чић Ми ле 

Чичић Миле

У Је лов цу је не гдје око 1934. го ди не, ро ђен 
Ми ле Чи чић од оца Ду ша на и мај ке Сто-
је. Био је раз ви јен и фи зич ки јак, али при-
лич но чуд но и осор но ди је те. Ко ли ко је 
по зна то, ни је ишао у шко лу и био је склон 
да ма њу дје цу без ика квог раз ло га ис ту че. 
Због то га су дје ца на сто ја ла да му се скла-
ња ју с пу та и да га за о би ла зе.

По не кад је знао ври јед но да ра ди и 
по мог не дру ги ма. Мај ка Сто ја би ла је си-
ро ма шна и вр ло те шко је жи вје ла. Јед ног 
да на у Је лов цу се по ја ви ла сли ка – пор-
трет Ми ло ра да Ва с ли је Ву ле ти ћа. Љу бан 
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Ко лар ни је хтио да ка же ко је та ко в јер но Ми ло ра дов лик пре нио на 
па пир. Сви ко ји су сли ку ви дје ли би ли су за па ње ни и оду ше вље ни, а 
ни су зна ли да је то дје ло Ми ле Чи чи ћа. Због ло шег ма те ри јал ног ста-
ња и ве ли ког си ро ма штва, Ми ле и ње гов брат Урош еми гри ра ли су 
у Аустра ли ју. Та мо су има ли бра ћу од уја ка и њи ма се при кљу чи ли. 
Ми ле је у Аустра ли ји на ста вио да се ба ви сли кар ством и да ту тех ни-
ку уса вр ша ва. 

Кад је про шло ви ше од де сет го ди на, бра ћа Чи чи ћи вра ти ли су 
се у Је ло вац и тек тад се до зна ло да је тај вр сни умјет ник из Је лов ца 
био Ми ле Чи чић. Јед но ври је ме за др жао се у се лу, а он да је оти шао на 
рад у Аустри ју, у мје сто Фелд кир. Ода тле се у до го во ру са по ро ди цом 
ко ја је жи вје ла у Аустра ли ји, трај но пре се лио у Ка на ду. По казивању 
Јеловчана да нас жи ви у Швајцарској. Ми ле је био на да рен за сли кар-
ство и по стао је умјет ник ве ћег фор ма та, чи ме се памти у Је ловцу као 
да ро ви ти умјет ник – сли кар.

СПОМЕНИК ПАЛИМ БОРЦИМА 
И ГРОБ Др МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 

ПОДИГНУТ 1960. ГО ДИ НЕ.

Пар ти зан ско гро бље и спо ме ник па лим бор ци ма Ури је – При је дор. 
Ис пред спо ме ни ка је гроб др Мла де на Сто ја но ви ћа, чи ји су по смрт ни 

оста ци пре не ше ни 1960. го ди не из мје ста срам ног Мла де но вог по гу бље ња 
у Јо шав ки код Ба ња Лу ке 1. априла 1942. го ди не.
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НИ ЈЕ СВЕ БИ ЛО ЛО ШЕ

По сли је Дру гог свјет ског ра та у зе мљи је би ло ве ли ких про бле ма. Ра-
том ра зо ре на, опу сто ше на и опљач ка на зе мља, мо ра ла се по ди за ти из 
ру ше ви на и пе пе ла. Мо гућ но сти су би ле ма ле да се ула же, об на вља и 
гра ди. По моћ са стра не би ла је огра ни че на. Нај ви ше по мо ћи до би-
ве но је од Упра ве ује ди ње них на ро да за по моћ и об но ву, УН РА (од 
1943. до 1949. године). По моћ је сти за ла у хра ни, ље ко ви ма, одје ћи и 
ра зним дру гим ма те ри ја ли ма, на ро ди ма ко ји су стра да ли од агре си је 
у Дру гом свјет ском ра ту. Би ло је по мо ћи у гра ђе вин ском ма те ри ја лу и 
жи вој сто ци. Круп на сто ка до ла зи ла је из Аме ри ке, из дру гог кли ма та 
и под не бља. Ни је се мо гла акли ма ти зо ва ти ни ти на вик ну ти на на чин 
др жа ња и ис хра ну, па је би ла и крат ког ви је ка. Углав ном су то би ла го-
ве да и ко њи. Би ло је по мо ћи и у хра ни, раз не вр сте кон зер ви, ма сла ца, 
мли је ка и ја ја у пра ху и дру гих на мир ни ца. До би вао се пра шак про тив 
ште то чи на и га ма ди, на че му је би ла по себ но ан га жо ва на и об у че на 
мла да дје вој ка из Је лов ца, Са ва Ву ле тић, уда та Ди мић, ко ја је жи вје ла 
и у ду бо кој ста ро сти умр ла у Бе о гра ду. Си ро ма шне по ро ди це до би ва-
ле су одје ћу као јед но крат ну по моћ. Цр ве ни крст је та ко ђе уче ство вао 
у пру жа њу по мо ћи по стра да ли ма у ра ту. Не до ста ја ло је све га, а нај-
ви ше хра не. Се љак је мо рао да да је оба ве зу у жи ту и жи вој сто ци, а 
че сто ни је имао ни за сво је по тре бе. Јо сип Броз Ти то је до бро знао да 
ће би ти оно ли ко ве ли ки шеф др жа ве, ко ли ко му је зе мља при вред но 
бо га та и ја ка и ко ли ко на род бу де за до во љан. По ред стра не по мо ћи, 
он се од лу чи вао и на ко ри шће ње стра них кре ди та и њи хо во ула га ње 
у раз вој зе мље. Кре ди ти су на мјен ски ко ри шће ни, а кон тро ла је би ла 
вр ло стро га. 

У чи та вом том ан га жо ва њу, на ста ла је па ро ла да се пр во из вр ши 
ин ду стри ја ли за ци ја и елек три фи ка ци ја зе мље, као осно ва за раз вој 
све у куп не при вре де. Ка ко се зе мља опо ра вља ла од рат них ра за ра ња и 
кре та ла у прав цу на прет ка и при вред ног успо на, та ко су усло ви жи-
во та по ста ја ли све по вољ ни ји. По ред ста рих, отва ра не су но ве шко ле 
та мо гдје их ни је би ло. 

У ве ли ким гра до ви ма отва ра ни су ра зни фа кул те ти, а шко ла ри-
на се ни је пла ћа ла, што је у сви је ту би ла ри јет кост. По ди за не су раз не 
фа бри ке и отва ра на мно га про из вод на пред у зе ћа и уста но ве, што је 
из да на у дан ства ра ло но ва рад на ми је ста. У се лу се зе мља об ра ђи ва-
ла и све је би ло у ве ли кој екс пан зи ји. Бр зим раз во јем отва ра на су на 
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хи ља де но вих рад них ми је ста и на ста ла је до ста убр за на ми гра ци ја 
ста нов ни штва у град. Шко ле су би ле бес плат не за све оне ко ји же ле да 
уче. Ти то је знао да је ро ди те ље, бра ћу, се стре и оста лу род би ну од вео 
у рат, гдје су мно ги из гу би ли жи во те, а би ли су хра ни о ци по ро ди це. 
На ври је ме је схва тио да мо ра учи ни ти ве ли ко дје ло за њи хо во по том-
ство, јер су прет ци по ло жи ли жи во те у ства ра њу зе мље. 

Ско ро у сва ком мје сту обез бје ђи ван је смје штај у ђач ке до мо-
ве и оба ве зно шко ло ва ње о тро шку др жа ве, а по за вр шет ку и пре ма 
ква ли фи ка ци ји мла ди су до би ва ли за по сле ње, а ка сни је и ста но ве. На 
ова кав на чин шко ло ва ња и обра зо ва ња, др жа ва је до би ва ла вр ло ква-
ли те тан струч ни ка дар за при вре ду и оста ле дру штве не дје лат но сти у 
зе мљи. Два де сет го ди на по сли је ра та мно го то га је из гра ђе но, тре ба-
ло је то одр жа ва ти и но во гра ди ти, а у то ври је ме до шло је до кри зе. 
Да би то пи та ње ри је ши ла, др жа ва је пред у зе ла све у куп ну ре фор му у 
дру штву тра га ју ћи за уну тра шњим ре зер ва ма у зе мљи. Ме ђу тим, Ти-
то је већ сте као по ли тич ку по зи ци ју, ка ко на За па ду та ко и на Ис то ку, 
због че га је 1965. го ди не до био од СССР-а ве ли ку нов ча ну по моћ, што 
је оја ча ло при вре ду и из ву кло зе мљу од еко ном ског су но вра та. Све 
што је ра ђе но и што је из гра ђе но, би ло је ква ли тет но. У др жа ви се 
нај ви ше усмје ри ло на из град њу вој не ин ду стри је, ко ја је има ла ква ли-
тет не про из во де и од из во за оруж ја и вој не опре ме др жа ва је оства-
ри ва ла ве ли ки про фит. 

Стан дард ста нов ни штва мно го је по рас тао и на род је бо ље жи-
вио. Ако за рад ни ка ни је би ло по сла у оп шти ни у ко јој је жи вио, ла ко 
га је на ла зио у не ком дру гом мје сту или у дру гој ре пу бли ци. За по сле-
ни су мо гли, ако им не од го ва ра рад но мје сто, да без по те шко ћа мје-
ња ју пред у зе ће или уста но ву, јер су сва гдје у др жа ви би ла иста пра ва 
за по сле них.

У то ку при вред ног раз во ја од 45 го ди на, зе мља је до сти гла ни во 
европ ских сред ње раз ви је них др жа ва. Школ ски си стем био је из ван-
ред но до бро раз ви јен, пра ва ста нов ни штва су на до бар на чин ри је-
ша ва на и на род је био при лич но за до во љан. У при вред ном раз во ју 
ста нов ни штво је да ло нај ве ћи до при нос. 



319

ИЗ ГРАД ЊА ПУТ НЕ И ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МРЕ ЖЕ

За се ло Гор њи Је ло вац по себ но је ва жан пут При је дор–Ду би ца. Мно-
ги су га гра ди ли и но ве тра се ус по ста вља ли, а он је уви јек био те жак. 
Мно го кри ви на и успо на, али се на пре до ва ло. По сли је Дру гог свјет-
ског ра та, био је лош пре воз, а пут чи сти ма ка дам. Кад је про шло ско-
ро 15 го ди на, по че ло се са про ши ре њем и ас фал ти ра њем. Ра ди ло се 
го ди на ма уз ве ли ке на по ре. Ста ра тра са би ла је глав ни ори јен тир уз 
не ка ис пра вља ња кри ви на и за во ја. Ра ди ло се вр ло спо ро.

Кад је пут био до вр шен и ас фалт по ста вљен, ауто-пред у зе ћа по-
че ла су ус по ста вља ти ре дов не ли ни је за пре воз ста нов ни штва. Та ко је 
ство ре на мо гућ ност да се ста нов ни штво из се ла за по шља ва у гра ду и 
ре дов ним пре во зом од ла зи на по сао и вра ћа се ку ћи. Свр ше ни уче ни-
ци основ не шко ле мо гли су да на ста ве шко ло ва ње у сред њим шко ла ма 
или да уче раз не за на те.

У Је лов цу су се до го во ри ли да се у се лу оспо со би пут на мре жа. 
Циљ је био да се на по сто је ћим блат ња вим пу те ви ма из вр ше при пре-
ме и од ре де при о ри те ти за по је ди не прав це: гдје тре ба гра ди ти мо сто-
ве и про пу сте, а по сто је ћу тра су по по тре би про ши ри ва ти и на су ти 
твр дим ма те ри ја лом.

У при о ри те ту је био глав ни пут од но ве шко ле на ас фалт ној це-
сти, пре ко Па три је до Бо ка на у Мље ча ни ци, а на дру гом мје сту био је 
пут од Ви ла, по ред Алек си ћа до Про да на под Ко за ром. Ту је огра нак 
пу те ва са гра ни цом са До њим Је лов цем до Цви ји ћа, за тим дру ги огра-
нак од Па три је по ред Лу ки ћа до Шор ма за и се ла Хај де ро ва ца. Из над 
но ве шко ле одва ја се пут по ред гро бља, Про да на, Зо ри ћа, Ла зи ћа, до 
До бри је ви ћа ис под Ко за ре. Би ло је ту и дру гих кра ћих пу те ва. Сре ђи-
ва њем пут не мре же у се лу би ло је пред ви ђе но да се ста ри пу те ви гдје 
је по треб но про ши ре, ис ко па ју ка на ли-га пе за од вод по вр шин ске во-
де и да се по зе мља ној тра си на спе де бе ли слој сит ног ка ме на.

Се ло је на та кав на чин из гра ди ло сво ју пут ну мре жу, ко ја се и 
да нас одр жа ва и вр ло је ква ли тет на. За хва љу ју ћи оп шти ни При је дор, 
на глав ном пу ту у се лу по ста вљен је ас фалт око је дан ки ло ме тар, са 
тен ден ци јом да се ас фалт на тра са по ста ви све до ри је ке Мље ча ни це.

Да би се ри је ши ло пи та ње елек три фи ка ци је се ла, пред ло же но је 
да се на Па три ји из гра ди спо мен-оби љеж је, ко је ће под сје ћа ти на ве ли-
ку бит ку и про бој из Ко за ре, у ко ме би се ин ста ли рао тран сфор ма тор 
и на тај на чин до ве ла стру ја у сва ку ку ћу у се лу. Све је ура ђе но по пла-
ну и се ло је 1967. го ди не би ло елек три фи ци ра но. До га ђај је био пра ва 
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пре крет ни ца и ре не сан са дру га чи јег, љеп шег и са вре ме ни јег жи во та у 
се лу. Од мах су се на ба вља ли те ле ви зо ри, ра дио-апа ра ти, веш ма ши не, 
фри жи де ри, пе гле и дру го. На чин жи вље ња при бли жио се усло ви ма 
жи во та у гра ду. Чак су се и се о ски оби ча ји по че ли ми је ња ти.

По сли је де се так го ди на на из гра ђе ном Спо мен-објек ту при мје-
ће не су про мје не, да би ка сни је обје кат до шао до рас па да ња и та ко за-
вр шио сво ју на мје ну. Мно го сред ста ва се при ку пи ло, а обје кат је ло ше 
гра ђе вин ски из ве ден, због че га се на кра ју и уру шио. Тран сфор ма тор 
је на ври је ме из ва ђен и на од го ва ра ју ћи на чин по ста вљен у не по сред-
ној бли зи ни гдје се и на ла зио. 

УТИ ЦАЈ НИ ЉУ ДИ ИЗ ГОР ЊЕГ ЈЕ ЛОВ ЦА

Алексић Јован–ЈованчићБокан СтевоПродан Василија Чико

Шормаз ЂорђоПродан ГојкоАлексић Ј. Владимир–Владе
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Кнежевић АлексаКнежевић АнтонијаЛукић Перо

Бокан РадеПетрић СтевоВила Благоја

Савић КостаМаџар ЂуређМаџар Јован
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Колар ЉубанАлексић Никола–НиџеПетрић Вукашин–Вук

Мудринић ДмитарВила Милош
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Ко лар Љу бан 

Колар Љубан

Ме ђу ци је ње ним Је лов ча ни ма био је Љу-
бан Ко лар. По те као је из уста нич ке по-
ро ди це. Заробљен је од усташа у Козари 
и отјеран у логор „Старо сајмиште“ код 
Земуна. У ло го ру је пре жи вио страшну 
дра му. Издвојен је и отјеран на присилни 
рад у рудник Трепчу на Косову гдје је 
једног дана са групом заробљеника по-
бјег ао и при кљу чио се пар ти за ни ма и та-
ко је као бо рац до че као осло бо ђе ње зе мље 
1945. го ди не. Де мо би ли сао се и вра тио у 
Је ло вац. 

При је ра та имао је за вр ше ну основ ну шко лу, што је у се лу мно го 
зна чи ло. По ред то га имао је из ван ре дан ру ко пис, па кад пи ше као да 
сло ва цр та.

Од мах по сли је ра та код Алек си ћа је отво ре на за дру га за се ло, 
тј. тр го ви на. Љу бан је по ста вљен за про да ва ча и по сло во ђу. Кад је 
фор ми ра на Се љач ка рад на за дру га у се лу, Љу ба на су по ста ви ли за 
пред сјед ни ка. На тој функ ци ји је био све до рас фор ми ра ња за дру ге. 
По но во су би ле ус по ста вље не зе мљо рад нич ке за дру ге и Љу бан је по-
ста вљен за управ ни ка за дру ге и на тој функ ци ји остао је ду го вре ме-
на. Ше зде се тих го ди на про шлог ви је ка, пре се лио се са же ном и дво је 
дје це у При је дор и за по слио у тр го вач ком пред у зе ћу. Ту је ра дио ви-
ше го ди на, али због на ру ше ног здра вља ра но је умро. Из Је лов ца је 
оти шао, али иза се бе ни је оста вио лош, већ на про тив до бар ути сак. 
Тру дио се да пре ко за дру ге што ви ше по мог не се лу и по је дин ци ма, 
због че га је ње гов од ла зак био озби љан гу би так за се ло. По сво јој 
на ра ви је био до бар чо вјек, кул ту ран, вр ло мар кан тан и у сво јој сре-
ди ни вр ло оми љен.
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Чи чић Ра де 

Чичић Раде

Мацура Пава

У Је лов цу је би ло ви ше љу ди ко ји су би ли по 
не че му упам ће ни или за па же ни. Ме ђу њи ма 
је био и Ра де Чи чић. Од мах у по чет ку Дру-
гог свјет ског ра та ку ћа му је би ла до те ме ља 
спа ље на. По ред це сте, по сли је ра та, из гра-
дио је дру гу ку ћу. У то ку ра та био је вр ло ак-
ти ван и јед но ври је ме био је од бор ник. Ду го 
го ди на био је за по слен као це стар, и у том 
по слу је и пен зи о ни сан. За ње га и ње го ву 
су пру гу Ми ку, би ло је ка рак те ри стич но да 
су би ли ве о ма до бри љу ди и вр ло го сто при-
мљи ви. У се лу је ма ло ку ћа ко је су до че ка ле 
и уго сти ле то ли ко на ро да као Ра де и Ми ка у 

сво јој ку ћи. Због то га су би ли вр ло по што ва ни и ци је ње ни. Би ли су 
че сти ти и кул тур ни и од се ла по што ва ни. То по на ша ње и ути сак о 
њи ма, ду го ће се у се лу пам ти ти.

Ма цу ра Па ва

Кад је по чео Дру ги свјет ски рат, Па ва је има-
ла 20 го ди на. Се о ска дје вој ка, мла да и здра ва, 
а по ред то га па мет на и ра зум на, зна ла је да јој 
је мје сто са сво јим на ро дом. Кад је би ла ве ли-
ка офан зи ва на Ко за ру 1942. го ди не, успје ла 
је да се до бро са кри је и пре жи ви. Оно ма ло 
на ро да што је оста ло, са ку пља ло се и ор га ни-
зо ва ло. Па ва је би ла јед на од омла дин ки ко-
је су се укљу чи ле у ор га ни зо ва ње омла ди не 
и СКОЈ-а. Ужи ва ла је углед и по вје ре ње, због 
че га је јед но ври је ме би ла се кре тар СКОЈ-а. 
Би ла је на кло ње на ли је пом на род ном пје ва-

њу, па је у се лу би ла на че лу пје вач ке гру пе. Кад су за се ло да ва ли при-
ред бе, ова пје вач ка гру па уви јек је има ла сво ју тач ку пред пу бли ком. 
Ак тив но је ра ди ла до кра ја, а и по сли је ра та. Ни је би ла уда та и жи вје ла 
је са бра том Сте вом. До жи вје ла је ду бо ку ста рост и умр ла у 91. го ди ни 
жи во та у са мо ћи и ис по сни штву, али је оста ви ла траг че сти те осо бе, 
по но сног др жа ња и по себ ног ауто ри те та.
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КА КО СУ РАЗ БИ ЈА ЛИ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈУ
На че ло Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је до шао је 1937. го ди не Јо-
сип Броз Ти то, по на ло гу Ва ти ка на и За па да (што се то тек са да ви-
ди) и та ко је успио да се уз њи хо ву по моћ одр жи. Имао је на мје ру да 
зе мља бу де је дин стве на и раз ви је на, а ти ме и ње гов лич ни по ло жај и 
во де ће мје сто ста бил но.

Кад је Хр ват ска хтје ла 1971. го ди не да рас ту ри Ју го сла ви ју, Ти то их 
је до по сљед њег ча са по др жа вао. У Јеловцу се причало да је Бре жњев из 
СССР-а по ру чио да он не ће до зво ли ти ства ра ње но ве фа ши стич ке др жа-
ве у Евро пи, Ти то је то упо зо ре ње схва тио озбиљ но и све у Хр ват ској на 
кра ће ври је ме спри је чио. ЈНА је била приватна Титова војска и жестоки 
чувар његовог режима. Сада се зна да су у првој и другој Југославији 
од 1937 до 1987. године, главну и последњу ријеч имали Тито, Крајачић, 
Кардељ и Бакарић (Kupfepfeld), сви католици и жестоки непријатељи 
српског пра вославног народа. По сли је 20 го ди на, 1991, уз ве ли ку по др шку 
и по моћ Ње мач ке, која је критиковала Хитлера, али га се није одрекла, 
затим САД, Ва ти ка на и оста лих за пад них зе ма ља и њи хо вог јав ног ста-
вља ња на стра ну Хр ва та, му сли ма на, Шип та ра, Сло ве на ца и дру гих срп-
ских не при ја те ља, раз би је на је Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на Ре пу бли ка 
Ју го сла ви ја. Све ве ли ке си ле сви ма су да ле пра во на са мо о пре дје ље ње, 
али не и Ср би ма. Чак су им спријечили да се оружаном борбом бране од 
непријатеља, због чега су их лажно оптужили да су агресори. Ставили су 
се на страну агресора муслимана, Хрвата, Шиптара и др., а Србе жестоко 
оптужили и непрекидно их и данас кажњавају.

ОД БРАМ БЕ НО-ОТАЏ БИН СКИ РАТ 1991–1995. ГО ДИ НЕ
Ко на чан и нај же шћи уда рац рас ту ра њу Ју го сла ви је за дао је ис кљу чи-
во, као и уви јек, Јо сип Броз Ти то, до но ше њем Уста ва 1974. го ди не, по 
ко ме су ре пу бли ке мо гле да се из дво је из са ста ва је дин стве не др жа ве 
Ју го сла ви је. Та квим по ступ ком на пер фи дан на чин по др жао је иде ју 
Ма сов ног по кре та у Хр ват ској из 1971. го ди не. Све иде је Јо си па Бро за 
Ти та и ње го ва по ли ти ка, до ве ли су до но вог ра та 1991. го ди не, кад су 
у тој ње го вој др жав ној тво ре ви ни Ср би мо ра ли про ћи нај го ри пе ри од 
у сво јој исто ри ји и би ти же сто ко окри вље ни као ге но ци дан на род. На 
тај на чин за зло чи не у Дру гом свјет ском ра ту над Ср би ма, по ку ша ло се 
осло бо ди ти од оп ту жбе за ге но цид: Хр ва те, Му сли ма не, Ма ђа ре, Шип-
та ре, Ни јем це и дру ге зло чин це. Хр ват ска и Сло ве ни ја су још од 1945. 
го ди не раз ми шља ле ка ко да сру ше Ју го сла ви ју и да ство ре сво је шо ви-
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ни стич ке др жа ве. Ср би из Јеловца, бор ци Дру гог свјет ског ра та, при ча-
ли су да су Хр ва ти за ври је ме Не за ви сне др жа ве Хр ват ске (НДХ) на тим 
про сто ри ма у тој ге но цид ној др жав ној тво ре ви ни уби ли, за кла ли или 
спа ли ли око 2,200.000 Ср ба. По сли је ра та, Хр ва ти су из ја вљи ва ли ко-
ли ко су Ср ба уби ли и ис ко ри сти ли при ли ку да ту број ку при ка жу ка ко 
њи ма од го ва ра. Све по дат ке су, ка жу бор ци, Хр ва ти фал си фи ко ва ли, а 
Ти то је то по твр дио. Ср би су на тај на чин би ли спри је че ни да до ка жу 
ко ли ко их је стра да ло. Сви по да ци су узи ма ни ка ко су их Хр ва ти из но-
си ли. Успје ли су да се у Ју го сла ви ји на мет ну и сво ју уста шку по ли ти ку 
спро во де пре ко сво јих ка дро ва у Фе де ра ци ји. Хр ва ти су Ср би ма у Хр-
ват ској оте ли уста нак (1941–1945) и при ка за ли га као свој. Пред крај 
ра та, 1945. го ди не, бор ци из Јеловца су ка за ли да је Ти то пре вео у пар-
ти за не око 350.000 уста ша и до мо бра на и на тај на чин осло бо дио их оп-
ту жби за зло чи не. О ово ме се ни је смје ло го во ри ти, јер, ко би по ку шао 
да ка же, још пр ве но ћи би за вр шио жи вот на нај сви ре пи ји на чин. Ти то 
је на све мо гу ће на чи не ва рао Ср бе и стал но им не што круп но до кра ја 
жи во та под ме тао. Стал но се по зи вао на брат ство и је дин ство, а сам га 
ни је ува жа вао. Иза звао је Ста љи на због на мје ре да ство ри Бал кан ску 
фе де ра ци ју и су коб ис ко ри стио да на Го лом ото ку уни шти срп ску во де-
ћу бо рач ку ели ту из НОБ-а. Чи та во ври је ме сво је вла да ви не и ти ра ни је 
Ср би ма је не пре кид но под ме тао и ума њи вао за слу ге, а срп ске ка дро-
ве укла њао јед ног за дру гим. У том по гле ду де сна ру ка био му је ме-
ђу на род ни ло пов Иван Кра ја чић (због Ср ба пре и ме но ван у Сте во, јер 
је та ко при кри вао сво је хр ват ско уста шко по ри је кло). По ред др жав не 
без би јед но сти, Кра ја чић је имао у За гре бу па ра лел ну слу жбу ко ју је во-
дио и при пре мао за раз би ја ње Ју го сла ви је и спро во ђе ње но вог ге но ци-
да над срп ским на ро дом. Хрватска је 1991. године извршила агресију 
на Србе у Хрватској а зати и на војску ЈНА.
Ге не рал Бо ри слав Ђу кић у свом дје лу Раз би ја ње Ју го сла ви је, на стр. 
115 пи ше: 

„Сме ном Алек сан дра Ран ко ви ћа, на че ло слу жбе до ла зи Иван Кра-
ја чић. Кључ на фи гу ра у Хр ват ској, Иван Кра ја чић, псе у до ним ’Сте во’, 
од стра не Ко мин тер не по ру че ни Ти тов аген тур ни во ди тељ у Дру гом 
свјет ском ра ту, и ре зи дент та да шње со вјет ске тај не слу жбе у За гре бу. 
И као ко му ни ста, он је, на пр вом ме сту, био и остао хр ват ски на ци о-
на ли ста, а це ло вре ме Ти то вог жи во та, до смр ти, вр ши лац оба ве штај-
не при пре ме за не за ви сну Хр ват ску у гра ни ца ма од 1941. го ди не. 

(...) ’Ја сам на ци о на ли ста, и ту се не ма шта ди ску то ва ти’, ре као је 
Сте во Ду ха че ку. Кра ја чи ће ва кључ на по зи ци ја на че лу слу жбе има-
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ће за ре зул тат да иза бе ре про ве ре ни хр ват ски ка дар у ци вил не, вој не 
и СМИП слу жбе, да ор га ни зу је чи шће ње слу жби од срп ског ка дра и 
да ве ли ки број љу ди упу ти на Го ли оток, ко ји су, са или без пре су де, 
из др жа ва ли ’ка зне’. Та ко је мон ти ра ним суд ским про це сом („Бу дач ки 
про цес“) Сте во Кра ја чић, пре ко Вла ди ми ра Ба ка ри ћа (н. а. прет ход но 
пре зи ме Kup fep feld) на Го ли оток по слао нај у глед ни је Ср бе из Хр ват-
ске: Ц. Опа чи ћа, Р. Жи ги ћа, Д. Бр ки ћа и дру ге.

У дру гом пе ри о ду де ло ва ња БНД, глав ни ’мар кер ма спо ка у Хр ват-
ској био је За сур, ко ји је те сно са ра ђи вао са па ра лел ним слу жба ма око 
Ива на Кра ја чи ћа’.

Кра ја чи ћев цен тар у За гре бу је го то во не пре кид но ра дио се дам-
де се тих го ди на. У сво јој ви ли у стам бе ној че твр ти Ту шка нац при-
мао је Кра ја чић сво је при ја те ље и са рад ни ке и из нео ре жи ју са сво-
јим нај о ми ље ни јим сце на ри јем: Одва ја ње Хр ват ске, за јед но са БиХ, 
као не за ви сне др жа ве. Кра ја чић је та да те сно са ра ђи вао са сво јим 
пи том цем Јо си пом Ма но ли ћем, са ко јим је ор га ни зо вао па ра лел ну 
слу жбу у ју го сло вен ској УД БИ. Ру ко во ди лац 1. оде ла у БНД Ric hard 
Me i er, под псе у до ни мом ’dr Mont hey’ је ин ста ли рао Кла у са Дер не ра 
(Kla us Dor ner) се дам де се тих го ди на у СФРЈ у мре жи Иве Кра ја чи ћа. 
(...) Кра ја чић је, због ста ро сти и бо ле сти, од ре дио сво је на след ни ке: 
Јо си па Ма но ли ћа, Јо си па Бољ ков ца, Фра њу Туђ ма на и Стје па на Сти-
пу Ме си ћа.“

На стр. 16, пи ше: 
„Глав ни тво рац по ми ре ња хр ват ских на ци о нал ко му ни ста и уста-

шке еми гра ци је био је Кла ус Кин кел, ди рек тор БНД. За по лу ле гал ног 
ре зи ден та у ам ба са ди по ста вљен је од стра не ре фе ра та 12X у Пу ла ху 
(Pul lac hu) под упут стви ма ре зи ден ту ре у Бе чу. На ве зи је др жао Бру ну 
Бу ши ћа, а по сле ње го ве по ги би је Фра њу Туђ ма на.“

На стр. 118. и 119, пи ше: 
„Кра ја чић је, пред смрт 1987. го ди не, ре као Ма но ли ћу: ’У Хр ват ској 

не по сто је ни ка кве пар ти је, ни ка кве раз ли ке у ми шље њи ма, ни ка кви 
су ко би. По сто ји са мо јед но: Јед на чи ста Хр ват ска. На то ме се тре ба ју 
сви Хр ва ти ује ди ни ти’.

Ме ђу Кра ја чи ће ве и Туђ ма но ве по вер љи ве љу де у нај ви шем др жав-
ном, по ли тич ком, вој ном и ди пло мат ском вр ху, при па да ли су Здрав ко 
Му стаћ, шеф опе ра ти ве са ве зне слу жбе без бед но сти 1984–1991. го ди-
не, ге не рал Ан тон Тус, ко ман дант ПВ и ПВО ЈНА, Бу ди мир Лон чар, 
са ве зни се кре тар за ино стра не по сло ве и Јо сип Вр хо вец, пред сед ник 
Пред сед ни штва СФРЈ, ко ји су би ли на по себ ним ве за ма у Кра ја чи ће-
вој па ра лел ној слу жби без бед но сти.“
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Бе о град ски днев ни лист По ли ти ка од 14. 2. 2009. об ја вио је да 
је Фра њо Туђ ман пред сјед ник Хр ват ске, још 24. ма ја 1992. го ди не на 
тр гу Ба на Је ла чи ћа у За гре бу из ја вио сље де ће: 

„Ра та не би би ло да га Хр ват ска ни је же ље ла. Ми смо про цје ни ли 
да са мо ра том мо же мо из бо ри ти са мо стал ност Хр ват ске. Због то га 
смо и во ди ли по ли ти ку пре го во ра, а из то га смо фор ми ра ли сво је 
ору жа не сна ге.“

Мар ко Руч нов у свом дје лу За што Ја се но вац, на стр. 711. и 712, пи ше: 
„Бог дан Јо во вић–Ца мић (1913–2000), син ис так ну тог ва со је вић-

ког бар јак та ра Бо ги ћа Ца ми ћа и је дан од нај по зна ти јих го ло о точ ких 
му че ни ка, по све до чио је ауто ру о јед ном зна чај ном ’де та љу’ из пр вих 
го ди на Бро зо ве бес при зив не вла да ви не, ко ји под упит ник ста вља го-
то во све што би се мо гло на зва ти – ар хив ска гра ђа из Бро зо вог вре-
ме на. На и ме, јед на ве ли ка гру па го ло о точ ких му че ни ка је на Топ чи-
де ру у скло пу свог ро би ја ња и ’дру штве но ко ри сног ра да’ уми ва ла и 
пре пра вља ла Бро зо ву ар хи ву, сход но ’да том тре нут ку’ и ’дру штве ним 
по тре ба ма’, та ко да су мно га ори ги нал на (ва жна) до ку мен та у та квој 
ар хи ви – ’ори ги нал на’, те се мо ра ју узи ма ти са ве ли ком ре зер вом и 
упо ре ђи ва ти са дру гим ар хив ским из во ри ма ко ји не по зна ју ова кву 
вр сту ко зме ти ке и ар хив ске ’над град ње’. 
Не што слич но је по све до чио и срп ски књи жев ник Сте ван Ка-

ра џа, ко ји је као по ли тич ки за тво ре ник про вео 17 го ди на у Ти то вом 
ка за ма ту у Срем ској Ми тро ви ци. По сле ро би је ус пео је да по бег не на 
За пад и о сво јим ро би ја шким да ни ма на пи сао је, за са да још нео бја-
вље ну, књи гу Срем ска сим фо ни ја. Бо ри во је М. Ка ра пан џић у сво јој 
књи зи Ју го сло вен ско кр ва во про ље ће 1945. – Ти то ви Ка ти ни и Гу ла зи 
(Кле ве ланд, Оха јо, 1976, стр. 368–398) ци ти ра де ло ве ове Ка ра џи не 
нео бја вље не књи ге ко ји се ти чу срем ско ми тро вач ког ка за ма та, као 
сво је вр сног Бро зо вог на став ка „Срем ског фрон та“. Ка ра џа на во ди да 
је не где по чет ком 1949. по ку пље но око 200 ро би ја ша ин те лек ту а ла ца 
ко ји су има ли леп ру ко пис и они су ра ди ли око два ме се ца на сре ђи-
ва њу не ких ар хи ва. Исто вре ме но по ку пље ни су знал ци стра них је-
зи ка из свих ро би ја шни ца у зе мљи и до ве де ни у срем ско ми тро вач ку 
ка зни о ни цу: 

’Та ко ће по че ти је дан пан дан ге но ци ду: оно што бих на звао менто-
ци дом, не уби ја њем ду ха у про тив ни ка, већ ко ри шће њем то га ду ха у 
при лог ње го вих џе ла та.’ 

Ј. Б. Ти то је же лео да зна у сва ком тре нут ку шта се при ча и пи-
ше у све ту о ње му и Ста љи ну и њи хо вом су ко бу. Јед на гру па је чи та ла 
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са мо стра ну штам пу, док је дру га ве ли ка гру па пре во ди ла вој ну ли те-
ра ту ру За па да. У тој гру пи су ра ди ли за јед нич ки, ка ко на во ди Ка ра џа, 
Па ве ли ће ви и Не ди ће ви ми ни стри, Ква тер ни ко ви бој ни ци и Дра жи-
ни ко ман дан ти, су ди је нај ви ших су до ва Ен де ха зи је и бив ше Ју го сла-
ви је, адво ка ти, ле ка ри, ми ни стар дво ра Ми лан Ан тић и дру ги. Рад 
ових зна ла ца стра них је зи ка ве о ма ви со ко оце њен од оних, ка ко ка же 
Ка ра џа, ко ји ни су зна ли ни свој је зик. По себ но је би ла за ни мљи ва ’Ра-
ди о при слу шна слу жба’. Она је об у хва та ла око 120 љу ди и они су слу-
ша ли да њу и но ћу пре ко 140 еми си ја, ски да ли их на па пир и о то ме је 
сва ког ју тра у че ти ри са та већ био од штам пан је дан бил тен на 230–250 
стра ни ца. Бил тен је по ла са та ка сни је од но шен Бро зу лич но. До осам 
ча со ва из ју тра би ло је још та квих 14 бил те на на сто ло ви ма нај бли жих 
Бро зо вих са рад ни ка.’ ’Бро зу су у тим ’ак тив но сти ма’ по ма га ле и уста-
ше из Зе му на. Они су у ци ви лу пре ла зи ли у оку пи ра ни Бе о град и за 
сва ког уби је ног ње мач ког вој ни ка су зна ли (као што је знао и Броз) 
да у жи во ту не ће би ти 100 Ср ба или Је вре ја. Тек по сле ова квих ’ре ми-
ни сцен ци ја’ до ла зи на ред и Па ве лић у овом члан ку: ’Сто ти не хи ља-
да Ср ба, же на, и дје це и ста ра ца, по ги ну ло је под но жем Па ве ли ће ве 
уста шке бан де’ (ли ци та ци ја са бро јем срп ских жр та ва, по че ла је, ка ко 
што ка же рог, ако не ка же ко за, са пра вог и ме ри тор ног ме ста, још док 
се пу ши ла крв бес по моћ них срп ских жр та ва (ухва ће них код сво јих 
ку ћа, или на њи ви, или док су се кре та ли ’у су прот ном смје ру од сво-
јих ку ћа’, ... по без број ним стра ти шти ма и уби ли шти ма ди љем НДХ. У 
са мој за вр шни ци овог члан ка, да би успе шно ума њио Па ве ли ће ве ме-
га зло чи не (о Ја се нов цу, сва ка ко, ни ре чи) или их ’урав но те жио’, Броз 
у сво јој до бро по зна тој је зу ит ској ал хе ми ји про ми че Па ве ли ћа, ни ви-
ше, ни ма ње, не го у Не ди ће вог двој ни ка(!)!? У свом го во ру код се ла 
Љу би не 17. ју на 1942, на дан фор ми ра ња 4. цр но гор ске бри га де, Броз 
на са мом по чет ку ис ти че Ко сту Пе ћан ца и Дра жу Ми хај ло ви ћа као 
из дај ни ке сво га на ро да, да би не где у сре ди ни тог го во ра ’про роч ки’ 
ис та као ка ко је ’на род у Хр ват ској спре ман да ли стом уста не про тив 
Па ве ли ће ве стра хо вла де’. 

Не што ка сни је, у Бил те ну свог Вр хов ног шта ба, у бро ју јун-ав-
густ 1942, под на сло вом „Го ди шњи ца НОБ-е у Ју го сла ви ји“, Броз пр во 
спо ми ње Дра жу (сва ка ко у не га тив ном кон тек сту), па Не ди ћа, Пе ћан-
ца и Љо ти ћа, па он да опет Не ди ћа и Дра жу, а о Па ве ли ћу ни по ме-
на. То је упра во вре ме нај стра шни јих и нај ма сов ни јих ли кви да ци ја 
у ло го ру III-Ци гла на у Ја се нов цу, а срп ски кра је ви по НДХ би ли су 



330 Душан Алексић

у зга ри шти ма, али Броз та да не ће ’сти ћи’ да про збо ри ни јед ну реч о 
тој стра шној људ ској сра мо ти и злу ка кав је био ја се но вач ки ло гор ски 
си стем. У том члан ку он чет ни ке по ми ње че ти ри пу та, а уста ше са мо 
у кон тек сту њи хо вог спо ра зу ма са чет ни ци ма. Слич ну ’ди стри бу ци-
ју’ Броз ће при ме ни ти и у сво јим од го во ри ма на де сет пи та ња ино-
стра них но ви на ра у Др ва ру у про ље ће 1944. го ди не. То је би ло вре ме 
ка да су Чер чил и Ру звелт већ уве ли ко од лу чи ли ко му ни зи ра ти Ју го-
сла ви ју (јер, ко нач но, они та мо не ће ни жи ве ти), док им је ле ги тим ни 
по вра так на ста ње пре Хи тле ро ве агре си је и су бју га ци је Кра ље ви не 
Ју го сла ви је (као јед ном од по сту ла та ме ђу на род ног пра ва) ни је би-
ло ни на крај па ме ти. У по ме ну том ин тер вјуу Броз се не тру ди да у 
сво јим од го во ри ма по шту је чи ње нич но ста ње. Узи ма мо са мо при мер 
на ци о нал ног са ста ва ње го ве пар ти зан ске вој ске ка ко га он та да ’ви-
део’ – 44% Ср ба, 30% Хр ва та (ов де је ве ро ват но Ср бе из НДХ бро јао у 
Хр ва те), 10% Сло ве на ца, 4% Цр но го ра ца, 2,5% Му сли ма на... У сво јим 
од го во ри ма Броз успе ва да Дра жу по ме не три пу та, па Не ди ћа и Пе-
ћан ца, а Па ве ли ћа ниг де ни од ко ро ва(!). И Бро зов го вор у „осло бо ђе-
ном За гре бу“ 21. ма ја 1945. је у слич ном то ну... Он Па ве ли ћа спо ми ње 
са мо у кон тек сту да он ни је за слу жан што је За греб ’по ште ђен од ра-
за ра ња’, док ни кад не ће ни на тру ни ти о то ме ко је крив што су ’са ве-
зни ци’ бом бар до ва ли већ раз ру шен и по ха ран Бе о град и то баш на 
пра во слав ни Ус крс 1944. го ди не, као и ло гор Сај ми ште у Зе му ну, као 
и ’са ве знич ка’ бом бар до ва ња број них срп ских гра до ва. У том свом го-
во ру Броз по но во по ми ње Па ве ли ћа, али са да у дру штву са Дра жом, 
Не ди ћем и Руп ни ком, ко ји су не мач ком осва ја чу по мо гли да про ду би 
јаз ’не са мо из ме ђу хр ват ског и срп ског, не го и свих на ро да Ју го сла-
ви је’ (ка сни је ће се код Бро за по ја ви ти и на род но сти, а код Бро зо ве 
’де це’ и ’уну ча ди’ би ће на срп ским ко сти ма уда ре ни др жав ни те ме љи 
’тим’ на ро ди ма и на род но сти ма, уз пот пу но обез др жа вље ње Ср ба). 
Ни је ли та да би ло пра во ме сто, вре ме и пу бли ка да се ко ја реч, па 
ма кар и не би ла са мо кри тич ка, про збо ри о ја се но вач кој пла не тар ној 
сра мо ти и не ве ро ват ном људ ском па ду.“

У Бо сни и Хер це го ви ни би ло је про во ка ци ја и не за до вољ ства 
на ро чи то од му сли ма на. Душко Маџар каже: „Но вин ска ку ћа у Са-
ра је ву по сли је ра та из да ва ла је не ки гла сник у ко ме је проф. Му ха мед 
Фи ли по вић на пи сао: ’Од Тре би ња па до Брод ских вра та ни је би ло Ср-
ба ни Хр ва та, а сад се та два стран ца, ко по сво ме ши ре.’ У пот пи су 
би ло је МФТ (н. а. Му ха мед Фи ли по вић–Ту њо). Душко Ма џар ка же: 
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„У Са ра је ву је до бро по зна то, да је Би ља на Плав шић би ла нај ма ње 10 
го ди на у љу бав ној ве зи са Му ха ме дом Фи ли по ви ћем Ту њом.“ 

У по след њем ра ту иза шла је као пот пред сјед ник, а за тим је по-
ста ла пред сјед ник Ре пу бли ке Срп ске. На су ђе њу у Ха шком три бу на лу, 
по на ша ла се пре ма Ср би ма ку ка вич ки и из дај нич ки.

Док је Ду шко Ма џар у Са ра је ву сту ди рао, ње му је је дан му сли-
ман ре као: „Да ни је би ло вас ми би за у зе ли Беч и да нас би на ше џа ми је 
би ле по Бе чу јед на до дру ге. Ви Ср би сте све то спри је чи ли.“

На ви ше стра нач ким из бо ри ма ко ји су одр жа ни 1990. го ди не, ви-
дје ло се да ће Ва ти кан и Ње мач ка по др жа ти све на ци је у Југославији, 
али не Ср бе. Та кву по др шку не што ка сни је, же сто ко је пру жи ла Аме-
ри ка (САД). У про ље ће 1990. го ди не, ор га ни зо ва ни су по ре пу бли ка-
ма ре фе рен ду ми и ту је био крај је дин стве не др жа ве Ју го сла ви је. Сви 
на ро ди има ли су пра во на са мо о пре де ље ње, осим Ср ба. Ср би од стра-
не за пад них зе ма ља ни су има ли пра во на са мо о пре де ље ње. То зло чи-
нач ко пра ви ло ва жи ло је за Ср бе у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни. 
Фор ми ра не су стран ке по на ци о нал ној осно ви, али се зна ло да му-
сли ма ни у БиХ тра же до ми на ци ју над срп ским на ро дом уз по др шку 
Хр ва та из БиХ и Хр ват ске. 

У Бо сни и Хер це го ви ни одр жа ни су пар ла мен тар ни из бо ри и 
фор ми ра на је Скуп шти на као нај ви ши ор ган вла сти. За пред сјед ни ка 
Ре пу бли ке иза бран је му сли ман Али ја Изет бе го вић, одав но при пре-
ма на осо ба ис пред му сли ма на за ви со ку функ ци ју. У пар ла мен ту су 
би ла за сту пље на три на ро да, али ни је би ло до го во ра да та но во ство-
ре на др жа ва про функ ци о ни ше на де мо крат ским осно ва ма. На ста ло је 
кон фу зно ста ње у ко је се умје ша ла Европ ска за јед ни ца, ка сни је Уни ја. 
До го во ри су би ли не мо гу ћи. Већ се при мје ти ло да би мо гао да из би је 
гра ђан ско-вјер ски рат. За пад је же лио рат, па је БиХ при знао као др-
жа ву, што је би ло пре у ра ње но. Учи ње но је то у на мје ри да до ђе до рат-
них су ко ба. Од мах је ство ре на ко а ли ци ја из ме ђу му сли ма на и Хр ва та, 
она иста ко ја је би ла и у ври је ме Не за ви сне др жа ве Хр ват ске (НДХ) и 
Ан те Па ве ли ћа 1941–1945. го ди не. 

Хр ват ска се вр ло ак тив но укљу чи ла у про па ган ду про тив Ср ба, 
ка ко на свом под руч ју, та ко и у Бо сни и Хер це го ви ни. Не пре кид но 
је кри во у сти Туђ ман по зи вао Изет бе го ви ћа да уста не про тив Ср ба. 
То ни је био про блем да при хва ти, већ је Изет бе го вић че као свој час, 
кад ње му нај ви ше од го ва ра. Туђ ман је хтио и та ко се по ста вљао, да 
све на ци је у бив шој Ју го сла ви ји окре не про тив Ср ба. Сам је из ја вио 
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да је Хр ват ска же ље ла рат, да га ис ко ри сти и по би је Ср бе и да их про-
тје ра са њи хо вих ог њи шта, а он да је про па ган дом и ла жи ма оп ту жио 
Ср бе да су они иза зва ли рат. То је За пад све при хва тио као исти ну 
и сва ку уста шко-фа ши стич ку ла жну из ја ву не пре кид но по др жа вао. 
Хр ват ској су ја ко сме та ли Ср би у Бо сни и Хер це го ви ни, па је у то ку 
рат них су ко ба уче ство ва ла хр ват ска вој ска под ко ман дом уста ше Фра-
ње Туђ ма на, ко ји је имао на мје ру да Бо сну и Хер це го ви ну при кљу чи 
Хр ват ској. Хр ват ска др жа ва на ста ла је ге но ци дом над срп ским на ро-
дом и оку пи ра њем срп ских те ри то ри ја. Ту је на ста ла бо ле сна хр ват ска 
др жа ва, ко ја је створена на ге но ци дан на чин. Хр ва ти су од у ви јек би ли 
ве ли ки ре ме ти лач ки фак тор на Бал ка ну. У свим ра то ви ма до са да, 
ку ка вич ки су уби ја ли са мо срп ски на род, јер је пра во слав не вје ре, а 
за то им је сва ког пу та бла го слов да вао Ва ти кан и Ње мач ка.

По ку ша ло се да се три на ро да до го во ре и да се из бјег не рат, због 
то га је био тзв. Ли са бон ски до го вор из фе бру а ра 1992. го ди не. Све три 
стра не пот пи са ле су до го вор. Аме рич ки ам ба са дор у Бе о гра ду Зи мер-
ман, од мах од ла зи у Са ра је во код Изет бе го ви ћа, ко ји му се по жа ли да 
са до го во ром ни је за до во љан. Кад већ Али ја ни је за до во љан, Зи мер-
ман му пред ло жи да по ву че свој пот пис. На тај на чин би ла је уга ше на 
сва ка на да да ће се рат из бје ћи. Му сли ма ни су од мах кре ну ли да на па-
да ју Ср бе. Пр во су у Са ра је ву уби ли срп ског сва та.

На под руч ју При је до ра му сли ма ни су на ви ше мје ста, по на ло гу 
Али је Изет бе го ви ћа, пр ви на па ли Ср бе. Пред став ник Ср ба Ра до ван 
Ка ра џић, та ко су ја вља ли ме ди ји и штам па, мо лио Изет бе го ви ћа да се 
из бјег не рат и кр во про ли ће, ме ђу тим то ни је има ло успје ха.

Алек сан дар Па вић у свом дје лу За бра ње на исти на о Сре бре ни-
ци, на стра ни 6. и 7, пи ше: 

„На рав но, За пад не би мо гао све то да оства ри да ни је имао ло кал-
ног са ве зни ка, Али ју Изет бе го ви ћа, ко ји је, на пи та ње: ’Да ли би сте 
жр тво ва ли мир за не за ви сну Бо сну?’, не дво сми сле но, као из то па, од-
го во ри о: ’Да!’“
Та квим ста вом све је би ло ре че но – до го во ра не ма.
Ва жно је из ни је ти и став иде о ло га Но вог свјет ског по рет ка и но-

вог аме рич ког ме си јан ског ра ди ка ли зма Збиг ње ва Бже жин ског, ко ји 
је 1991. го ди не ка зао да је уни штен ко му ни зам, као ве ли ки не при ја тељ 
Аме ри ке, а сад је нај ве ћи не при ја тељ Аме ри ке, пра во сла вље.

С тим је мно го ре че но. Ср би мо ра ју да зна ју да не ма ју по др шку, 
ни ти од ка то ли чан ства, ни ти од исла ма. Мно ги су слу ша ли и за пам ти ли 
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при че сво јих нај бли жих, шта се све срп ском на ро ду до га ђа ло од 1941. 
до 1945. го ди не. Схва ти ли су да им не ма спа са и да се уве ли ко при пре ма 
још ве ћи ге но цид. Срп ском на ро ду би ло је те шко и по ми сли ти шта се 
спре ма, а ка мо ли још то да до жи ви. Пр ва ци Срп ске де мо крат ске стран-
ке на сто ја ли су пре го во ри ма да убла же ту су лу ду иде ју и од вра те од но-
вог вјер ског ра та. У то ме ни су успје ли. Пред став ник му сли ма на Али ја 
Изет бе го вић, ни је од у ста јао, већ је му сли ма не при пре мао за рат. Ср би-
ма ни је ви ше ни шта оста ло, већ да се при пре ме за од бра ну, као што су 
то и у прет ход ним ра то ви ма мо ра ли да ра де. Те шко се сна ћи у та квој 
не у год ној по зи ци ји, али се мо ра ла под хит но при пре ми ти од бра на.

При је не го што се на ве ду до га ђа ји у то ку Од брам бе но-отаџ бин-
ског ра та на под руч ју При је до ра, по треб но је ис так ну ти ка ква је и ко-
ја би ла уло га Али је Изет бе го ви ћа и пред сјед ни ка САД-а Би ла Клин-
то на и њи хо вог бли ског са рад ни ка Бер на ра Ку шне ра.

Њи хов циљ је био да пр ља вом и ла жном про па ган дом во де рат 
про тив срп ског на ро да, слу же ћи се ра зним под ва ла ма и зам ка ма, ка-
ко би Ср бе са та ни зо ва ли и на кра ју по ра зи ли. Али ја Изет бе го вић је 
вр ло че сто пу цао на свој на род да би за то оп ту жио Ср бе. Гра на ти рао 
је сво је су на род ни ке на пи ја ца ма у Са ра је ву и сва ког пу та за сво ја зло-
дје ла оп ту жи вао Ср бе. Био је то ње гов до го вор са Би лом Клин то ном. 
Кад ни су у све му успје ли, при пре ми ли су зам ку и ла жи око слу ча-
ја Сре бре ни це, с ци љем да иза зо ву НА ТО агре си ју на Ср бе, што се 
и до го ди ло. Њи хо ва по ли ти ка и так ти ка у то ку ра та од ра жа ва ла је 
ствар но ста ње у чи та вој Бо сни и Хер це го ви ни и рат ну агре си ју про-
тив срп ског на ро да. По за вр шет ку ра та, они су сво јим из ја ва ма, а и у 
то ку ра та, от кри ли ствар не на мје ре, про па ган ду и ла жи са ци љем да 
на ге но ци дан на чин по ра зе и уни ште срп ски на род у Бо сни и Хер-
це го ви ни. Док су де ле га ци је би ле на пре го во ри ма у Деј то ну, ни јед на 
де ле га ци ја ни је спо ми ња ла Сре бре ни цу. То су на кнад но из ми сли ле 
САД, да би има ле ар гу мен те за да љу са та ни за ци ју Ср ба и уни ште ње. 
Сре бре ни ца је школ ски при мјер ве ли ке ла жи му сли ма на и Аме ри ке. 

На под руч ју При је до ра 1992. го ди не, гдје су из би ли су ко би, пр-
во су му сли ма ни на па ли Ср бе. Ср би су мо ра ли да се бра не и да пру-
же от пор. Та ко су му сли ма ни по тре ћи пут у про шлом ви је ку иза зва ли 
вјер ски рат про тив Ср ба и пра во сла вља. Ср би ни су би ли за рат и ни су 
за бо ра ви ли ге но цид ко ји је над њи ма из вр шен у прет ход ним ра то ви ма. 
Ме ђу тим, му сли ма ни су би ли од луч ни да уни ште Ср бе. У то ме су до би-
ли пу ну по др шку од сво јих ве ли ких ко а ли ци о них парт не ра (по зна тих 
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по ге но ци ду над Ср би ма) – Хр ва та. Док су жи вје ли ску па у јед ној др-
жа ви, Ср би су све на ци је и на ци о нал но сти ува жа ва ли и тру ди ли се да 
пре ма њи ма бу ду ко рект ни. Ме ђу тим, дру га стра на по на ша ла се као и 
уви јек, ли це мјер но и че ка ла час да оства ри свој циљ, да Србе пот пу но 
уни шти и про тје ра са вје ков них срп ских про сто ра и ог њи шта. Му сли-
ма ни су се тај но на о ру жа ва ли и под му кло на пада ли Ср бе. 

Пр ва жр тва ко ју су му сли ма ни муч ки заробили у Приједору у 
Козарској улици бр. 16-18 и на ку ка вич ки на чин убили 1. маја 1992. 
године, био је Ра ден ко Ђа па из Гор њег Је лов ца. Рат је от по чео вр-
ло пр ља вим ме то да ма и про па ган дом, му сли ман ским и за пад њач ким 
ла жи ма, а Ср би бра не ћи се, пру жа ли су от пор на раз не на чи не. Оно 
што је нај ва жни је, очу ва ли су дио срп ских про сто ра да их му сли ма-
ни не оку пи ра ју. Ка ко је ври је ме од ми ца ло, рат се ши рио, а бор бе се 
на ста вља ле. На род се мо би ли зи рао у од бра ни се бе и сво јих ог њи шта, 
фор ми ра ју ћи бор бе не је ди ни це. Ја сно је да су у тим од брам бе ним фор-
ма ци ја ма пр ви бор ци би ли из Гор њег Је лов ца. Мно ги од њих су по ло-
жи ли сво је жи во те бра не ћи срп ски на род и сво ју зе мљу. Му сли ма ни су 
би ли упор ни да у Бо сни и Хер це го ви ни ство ре вјер ски чи сту му сли-
ман ску др жа ву без Ср ба.

На крају 1999. године видјело се да су народи из бивше Кра ље-
вине Југославије, који су у Другом свјетском рату били уз Хитлера 
отимајући српске земље, добили др жаве и то: Хрвати, муслимани и 
Шиптари. Словенија је 1941. године више била уз Хитлера, а мање 
уз НОБ због чега је награђена добивањем државе.

Хрвати и муслимани једини су у свијету створили своје држа-
ве геноцидом над Србима. Пропагандом и медијским лажима поку-
шавају да убиједе свијет да су били жртве. Истина их демантује 
и показује да су управо они злочиначки народи и реметилачки 
фактор у Европи. Са Србима сви су могли без проблема да живе и 
без сукоба и без рата. Чим се Хрватима, муслиманима и Шиптарима 
укаже при лика одмах против Срба започињу и рат и геноцид.

Нај бо љи си но ви Гор њег Је лов ца по ло жи ли су сво је жи во те за 
сло бо ду, част и до сто јан ство свог на па ће ног на ро да. 

Основ ни по да ци о је ло вач ким бор ци ма пре у зе ти су из дјела Ду-
ша на Алек си ћа: Ше зде сет пет го ди на Основ не шко ле у Гор њем Је лов цу, 
2009. године.

У Отаџ бин ском ра ту од 1991. до 1995. го ди не, по ги ну ло је ши-
ром Ре пу бли ке Срп ске 20 хра брих бо ра ца из Гор њег Је лов ца.
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ПО ГИ НУ ЛИ БОР ЦИ У ОТАЏ БИН СКОМ РА ТУ 
1991–1995. ГО ДИ НЕ ИЗ ГОР ЊЕГ ЈЕ ЛОВ ЦА

Ђaпа Ра ден ко
Рoђен је 2. 8. 1972. го ди не у Гор њем Је лов цу, 

од оца Ра до ва на и мај ке Ма ри је.
Че ти ри раз ре да основ не шкoле за вр шио је у 

Гор њем Је лов цу, док је дру га че ти ри завpшио у 
шкoли „Кне же пољ ка“ у Кнeжици.

По сли је од слу же ња вој ног ро ка, рас по ре ђен је 
у ре зер вни са став ми ли ци је Се кре та ри ја та уну-
тра шњих по сло ва При је дор. Пред ве че 30. 4. 1992. 
го ди не, кад се вра ћао са по сла ку ћи, му сли ма ни 
су га ухва ти ли у Ко зар ској ули ци у При је до ру, 
уву кли у двoриш те јед не ку ће и на сви реп и ку ка-
вич ки на чин уби ли.

Ра ден ко је био пр ви Ср бин ко јег су уби ли му-
сли ма ни у оп шти ни При је дор, у ра ту од 1991–
–1995. го ди не.

Са хра њен је на гро бљу у Гор њем Је лов цу.

Ви ла Ми лан–Ми ћо
Ро ђен је у Гор њем Је лов цу 3. 10. 1950. го ди не, 

од оца Ми ла на и мај ке Сто је–Стој ке.
Че ти ри раз ре да основ не шко ле за вр шио је у 

Гор њем Је лов цу. Ра дио је око три го ди не у фа-
бри ци ауто мо би ла „Пе жо“ у Фран цу ској.

Не што ка сни је за по слио се као стал ни рад-
ник у ООУР ЗЗ „Агро у ни ја“ у При је до ру, гдје је 
ра дио све до по чет ка ра та. Ни кад ни је при хва-
тио ко му ни стич ки ре жим и ње го ву власт, и због 
то га је имао и озбиљ них про бле ма.

Као до бро во љац, био је у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди из При је до ра.

Био је из у зет но хра бар и не у стра шив бо рац, 
уви јек пр ви на бор бе ној ли ни ји. По ги нуо је 12. 7. 
1992. го ди не код Гра дач ца.

Са хра њен је на гро бљу у Гор њем Је лов цу.

Ђапа Раденко

Вила Милан–Мићо
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Ву ле тић Ву ка шин

Ро ђен је 27. 10. 1955. го ди не у Гор њем Је лов цу, 
од оца Пе ре и мај ке Ко се.

Основ ну шко лу за вр шио је у Гор њем Је лов цу. 
Ка сни је кад је сте као усло ве, по ло жио је за ви ше 
ка те го ри ја во за ча и ра дио је као КВ во зач.

Био је за по слен у За гре бач ком тран спор ту 
све до по чет ка ра та.

Био је оже њен Ми љом и има два си на, Ду ша-
на и Ми ло ша.

Као до бро во љац био је у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди у При је до ру.

По ги нуо је 18. 4. 1993. го ди не код Гра дач ца. 
Са хра њен је на гро бљу у Гор њем Је лов цу.

Зо рић Дра го ја

Ро ђен 3. 6. 1953. го ди не у Гор њем Је лов цу, од 
оца Ла зе и мај ке Са ве.

Основ ну шко лу за вр шио је у Гор њем Је лов цу. 
По за ни ма њу био је те сар. Го ди на ма је ра дио у 
пред у зе ћу „Тем по“ у За гре бу.

Као до бро во љац био је у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди у При је до ру. По ги нуо је 31. 1. 1993. код 
Гра дач ца.

Са хра њен је на гро бљу у Гор њем Је лов цу.

Гња тић Сло бо дан

Ро ђен 4. 3. 1962. го ди не у Гор њем Је лов цу – 
По ља не, од оца Мла ђе на и мај ке Јо ван ке.

Основ ну шко лу за вр шио је у Гор њем Је лов цу 
и При је до ру. Тр го вач ку шко лу за вр шио је у При-
је до ру.

До по чет ка ра та био је стал но за по слен у ме-
сној ин ду стри ји „ИМ ПРО“ у При је до ру.

Као до бро во љац, био је у Пе тој ко зар ској 
бри га ди, При је дор.

По ги нуо је на ра ти шту у Се ку ли ћи ма код 
Брч ког 1. 10. 1993. го ди не.

Са хра њен је у Гор њем Је лов цу – По ља не.

Ву ле тић Ву ка шин

Зо рић Дра го ја

Гња тић Сло бо дан
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Ма цу ра Ми ло мир

Ро ђен је 8. 8. 1961. го ди не у Гор њем Је лов цу, 
од оца Љу ба на и мај ке Бо сиљ ке.

За вр шио је основ ну шко лу, а ка сни је шко лу 
уче ни ка у при вре ди, за ни ма ње – ауто ли мар.

До по чет ка ра та био је стал но за по слен у свој-
ству лу га ра, код „Шу ма ри је“ Ко зар ска Ду би ца.

Био је оже њен су пру гом Сла ви цом и има ју 
тро је дје це: Ра ду, На ду и си на Ми ло ми ра, ко ји се 
ро дио по сли је оче вог стра да ња.

Као до бро во љац, био је у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди, При је дор, ди вер зант ска гру па.

По ги нуо је у са о бра ћај ној не сре ћи на под руч-
ју Кне жи це 15. 6. 1992. го ди не.

Са хра њен је на гро бљу Ју го ви ћа бри јег у Гор-
њем Је лов цу.

Зо рић Сте во

Ро ђен је 15. 11. 1949. у Гор њем Је лов цу, од оца 
Бла го је и мај ке Не вен ке.

За вр шио је основ ну шко лу у Гор њем Је лов цу.
Ра дио је 12 го ди на у Фран цу ској, а за тим 10 

го ди на у Фа бри ци це лу ло зе и па пи ра у При је-
дору.

Био је оже њен и има дво је дје це: На та шу и 
Не бој шу.

Као до бро во љац, био је у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди из При је до ра. По ги нуо је на пла ни ни 
Ма ли Ша тор код Ку пре са, 8. 6. 1995. го ди не. По-
сли је дви је го ди не и два мје се ца са хра њен је на 
гро бљу у Гор њем Је лов цу.

Ма цу ра Ми ло мир

Зо рић Сте во
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Тор би ца Ран ко

Ро ђен је 15. 10. 1963. го ди не у Ми ља ков ци ма, 
од оца Си ме у на и мај ке Ми ре.

Отац му је био на слу жби као тр го вац у Гор-
њем Је лов цу, гдје је Ран ко за вр шио основ ну шко-
лу. Тр го вач ку шко лу за вр шио је у При је до ру.

Био је оже њен Гор да ном и има ју два си на, Го-
ра на и Жар ка.

Као до бро во љац, био је у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди из При је до ра, на ра ти шту у За пад ној 
Сла во ни ји, ко ја је бра ни ла срп ски на род од уста-
шке агре си је.

На ра ти шту 23. 10. 1991. го ди не не стао је код 
Ли пи ка и до да нас се о ње му ни шта не зна.

Ре љић Мла ден

Ро ђен је 10. 10. 1968. го ди не у Гор њем Је лов цу, 
од оца Ма рин ка

и мај ке Је ле.
Основ ну шко лу за вр шио је у Гор њем Је лов цу 

и При је до ру, а Сред њу шу мар ску за вр шио је у 
При је до ру.

Стал но је био за по слен у Фа бри ци це лу ло зе 
и па пи ра у При је до ру у свој ству шу мар ског тех-
ни ча ра и био је ру ко во ди лац буб ња за пре ра ду 
др ве та.

Као до бро во љац, био је у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди из При је до ра.

По ги нуо је 8. 6. 1995. го ди не у мје сту Гра хо во 
на Ма лом Ша то ру.

Са хра њен је по сли је дви је го ди не и два мје се-
ца, 9. 8. 1997. на гро бљу у Гор њем Је лов цу.

Тор би ца Ран ко

Ре љић Мла ден
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Му дри нић Рат ко

Ро ђен је 19. 1. 1959. го ди не у Гор њем Је лов цу, 
од оца Сто ја на и мај ке Дра ги ње.

Основ ну шко лу за вр шио је у Гор њем Је лов цу, 
а Шко лу уче ни ка у при вре ди у При је до ру, гдје је 
сте као ква ли фи ка ци ју ауто е лек три чар.

До по чет ка ра та стал но је био за по слен у по-
шти При је дор.

Био је до бро во љац у 43. мо то ри зо ва ној бри-
га ди – При је дор.

По ги нуо је 1. 8. 1995. го ди не из ме ђу По мет ни-
ка и Мли ни шта на под руч ју Гла мо ча.

Са хра њен је у Гор њем Је лов цу – По ља на.

Алек сић Сре то

Ро ђен је 20. 8. 1952. го ди не у Гор њем Је лов цу, 
од оца Ран ка и мај ке Рај ке.

Основ ну шко лу за вр шио је у Гор њем Је лов цу, 
а Сред њу тех нич ку шко лу за вр шио је у Ба ња лу-
ци.

Стал но је био за по слен до по чет ка ра та у „Во-
до во ду“, Ба ња лу ка. Ра дио је у ла бо ра то ри ји на 
кон тро ли во де.

Као до бро во љац, био је рас по ре ђен у вој ну је-
ди ни цу Ба ња лу ка, ко ја је про шла ви ше ра ти шта. 
Је ди ни ца је деј ство ва ла у ре јо ну код Ср бо бра на, 
гдје се Сре то те шко раз бо лео и хит но пре ба чен у 
бол ни цу у Ба ња лу ку, а за тим у Бе о град.

По сли је ли је че ња у Бе о гра ду вра ћен је у бол-
ни цу у Ба ња лу ку, гдје је на ста вље но ин тен зив но 
ли је че ње. Бо лест је би ла вр ло те шка и он је пре-
ми нуо 28. 9. 1995. у бол ни ци у Ба ња лу ци.

Сре то је био оже њен и са су пру гом Бран ком 
имао је дви је кће ри: Бо ја ну и Су за ну.

Са хра њен је на гро бљу у Гор њем Је лов цу.

Му дри нић Рат ко

Алек сић Сре то
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Ма цу ра Рај ко

Ро ђен је 1. 12. 1951. го ди не у Гор њем Је лов цу, 
од оца Сте ве и мај ке Не вен ке.

Основ ну шко лу за вр шио је у Ме ђу во ђу. Учи-
тељ ску шко лу за вр шио је у При је до ру.

Стал но је био за по слен у Шта бу те ри то ри јал-
не од бра не у При је до ру.

Био је оже њен су пру гом Гор да ном, са ко јом је 
имао дво је дје це: Ану и Зо ра на.

Као до бро во љац, био је у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди, При је дор.

По ги нуо је 23. 7. 1992. го ди не на Ко сти ном 
Бр ду код Гра дач ца.

Са хра њен је на гро бљу Па ши нац код При је-
до ра.

Шор маз Ми лин ко

Ро ђен је 3. 10. 1951. го ди не у Гор њем Је лов цу, 
од оца Сте ве и мај ке Бог дан ке.

Основ ну шко лу за вр шио је у Мље ча ни ци и 
Ме ђу во ђу.

Шко лу уче ни ка у при вре ди за вр шио је у При-
је до ру, гдје је сте као зва ње ра дио ТВ ме ха ни ча-
ра. Пр ви сте пен прав ног фа кул те та за вр шио је 
у За гре бу.

Био је стал но за по слен у ми ли ци ји од 1. 11. 
1973. го ди не.

Био је оже њен су пру гом Ран ком и има ју два 
си на: Жељ ка и Зо ра на.

Као до бро во љац, био је ко ман дир че те По-
себ не је ди ни це ми ли ци је из Ба ња Лу ке. Те шко је 
ра њен на Гра бе жу код Би ха ћа 8. 2. и по сли је два 
да на, 10. 2. 1994. го ди не је умро.

Са хра њен је на гро бљу Па ши нац код При је-
до ра.

Ма цу ра Рај ко

Шор маз Ми лин ко
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Му дри нић Дра го

Ро ђен је 22. 11. 1946. го ди не у Гор њем Је лов цу, 
од оца Ду ша на и мај ке Бо се.

Основ ну шко лу за вр шио је у Гор њем Је лов цу 
и Кне жи ци.

Ви ше го ди на био је за по слен у За пад ној Не-
мач кој. По по врат ку у зе мљу ра дио је као при-
ват ни ауто пре во зник у Нoвској и Љу би ји.

Био је оже њен су пру гом Да ром и има ју си на 
Мла де на.

Као до бро во љац, био је у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди из При је до ра. Уче ство вао је у бор ба ма 
бра не ћи срп ски на род у За пад ној Сла во ни ји, гдје 
је био ра њен. У бор бе ној ак ци ји на Хам ба ри на ма 
код При је до ра, до био је мо жда ни удар, и пре ми-
нуо 24. 6. 1992. го ди не.

Са хра њен је на гро бљу Па ши нац код При је-
до ра.

Тра мо шља нин Дра шко

Ро ђен је 6. 4. 1972. го ди не у Гор њем Је лов цу, 
од оца Сте ве и мај ке Ан ђе.

Основ ну шко лу за вр шио је у При је до ру, за-
тим је сред њу елек тро тех нич ку шко лу за вр шио 
у При је до ру.

Као до бро во љац био је у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди, При је дор.

По ги нуо је 8. 2. 1994. го ди не на Гра бе жу код 
Би ха ћа.

Са хра њен је на гро бљу Па ши нац код При је-
до ра.

Му дри нић Дра го

Тра мо шља нин Дра шко
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Бо кан Сло бо дан

Ро ђен је 15. 7. 1949. го ди не у При је до ру, од оца 
Бран ка из Гор њег Је лов ца и мај ке Ба ри це.

Основ ну и сред њу шко лу за вр шио је у При је до-
ру, а Фа кул тет по ли тич ких на у ка у Са ра је ву. 

Оже њен је био Ја сном – ље кар ком и има ју си-
на Бран ка. Био је до бро во љац у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди у При је до ру.

Сло бо дан је био фа кул тет ски обра зо ван, вр ло 
мар кан тан и ве о ма драг чо вјек. По сје до вао је све 
људ ске ква ли те те. Ра до је слу шао и ува жа вао са го-
вор ни ке. Био је ве о ма до бро упу ћен у дру штве на 
зби ва ња свог вре ме на. У дру штву је био ве о ма ци-
је њен због ши ри не по гле да и објек тив не про цје не у 
свим сег мен ти ма дру штва. 

Због ње го вих ста во ва, про цје на и објек тив ног са гле да ва ња ста ња у дру-
штву, био је ве о ма ци је њен. Он ни је при па дао са мо сво јој по ро ди ци, ро ди-
те љи ма и род би ни, већ је при па дао и они ма ко ји су објек тив но по сма тра ли 
до га ђа је и оче ки ва ња ко ја су се вр ло бр зо и кроз рат до га ђа ла.

Сло бо дан је био пра ви ин те лек ту а лац ви со ких људ ских ври јед но сти, па 
је ње го вим не стан ком око ли на у ко јој је жи вио мно го из гу би ла, а он ће оста-
ти у трај ном и нај љеп шем сје ћа њу сви ма они ма ко ји су га по зна ва ли.

По ги нуо је 4. 7. 1993. го ди не на под руч ју Гра дач ца.
Са хра њен је на гро бљу Па ши нац код При је до ра.

Гња то вић Жељ ко
Ро ђен је 6. 2. 1961. го ди не у Ве ли ком Дво ри шту, 

од оца Ла за ра из Гор њег Је лов ца и мај ке Ма ре.
Основ ну шко лу за вр шио је у При је до ру, као и 

Шко лу уче ни ка у при вре ди, гдје је сте као зва ње 
ауто ме ха ни чар.

Стал но је био за по слен као во зач у „Жи то-про-
ме ту“, При је дор. Био је оже њен и има два си на, 
Ми ла на и Ми ло ша.

Му сли ма ни из Хам ба ри на из вр ши ли су на пад 
на При је дор 30. 5. 1992. го ди не и на ку ка вич ки на-
чин по ред при је дор ске гим на зи је, уби ли су Жељ ка 
у во зи лу пу ном хље ба ко ји је раз во зио по тр го ви-
на ма у гра ду.

Са хра њен је на гро бљу Па ши нац код При је до ра.
Гња то вић Жељ ко

Бо кан Сло бо дан
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Цу рић Бра не
Ро ђен је 13. 11. 1956. го ди не у Гор њем Је лов цу, 

од оца Ду ша на и мај ке Не вен ке. Основ ну шко лу 
за вр шио је у Ве ли ком Па лан чи шту.

Стал но је био за по слен у пред у зе ћу „Тем по“ из 
За гре ба, гдје је имао ин тер ну ква ли фи ка ци ју.

Био је оже њен Љу бом и има ју че тво ро дје це: 
Го ра на, Го ран, Да ни је ла и Ди ја на.

Био је до бро во љац у 43. мо то ри зо ва ној бри га-
ди у При је до ру.

По ги нуо је 12. 7. 1994. го ди не у мје сту Во зу ћа. 
Са хра њен је са оста лим бор ци ма на гро бљу Па-
ши нац.

Кне же вић Мир ко
Ро ђен је 14. 9. 1958. го ди не у Гор њем Је лов цу, од 

оца Ра до ми ра и мај ке Де ве. Основ ну шко лу за вр-
шио је у Гор њем Је лов цу.

Стал но је био за по слен као ква ли фи ко ва ни 
во зач у пред у зе ћу „Тем по“ у За гре бу.

Са су пру гом Кри сти ном имао је дво је дје це: 
Да ни је лу и си на Да ни је ла.

Као до бро во љац, био је у 43. мо то ри зо ва ној 
бри га ди из При је до ра.

По ги нуо је 1. 8. 1995. го д. на Гла моч ком ра ти шту. 
Са хра њен је на гро бљу Па ши нац код При једо ра.

Ро квић Ран ко
Ро ђен је 15. 8. 1967. го ди не у Гор њем Је лов цу, од 

оца Љу бе и мај ке Пер се. Основ ну шко лу за вр шио 
је у Гор њем Је лов цу.

Био је стал но за по слен у Фа бри ци це лу ло зе и 
па пи ра у При је до ру, све до по чет ка ра та.

Био је оже њен, али ни је имао по том ства.
Као до бро во љац, био је у Рад нич ком ба та љо ну 

из При је до ра.
По ги нуо је 6. 5. 1995. го ди не на об рон ци ма 

Пље ше ви це код Би ха ћа. Са хра њен је на гро бљу у 
Ве ли ком Па лан чишту.

Цу рић Бра не

Кне же вић Мир ко

Ро квић Ран ко
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Наследници политике фашистичке НДХ и позната коалиција из 
тог времена, поново се окупила 1991. године око ратних злочинаца, 
кривоустог Фрање Туђмана и муцавог Алије Изетбеговића и по трећи 
пут извршила геноцид над српским народом у Хрватској и Босни 
и Херцеговини. Западне земље на челу са Америком формирале су 
тзв.  Хашки трибунал – суд са којим ће да оправдају своју агресију на 
српски народ у бившој Југославији. Није то суд правде већ политички 
суд, који доноси пресуде у корист земаља агресора и тако заташка 
зле намјере против невиног српског православног народа. Земље 
агресори учинили су геноцид над српским народом, користећи бомбе 
и пројектиле са осиромашеним уранијумом чије је дјеловање траје 
најмање 500 година и за то вријеме зрачи и тихо убија људе, животиње 
и биљке. Чиме то могу да оправдају? Те земље, агресори учиниле 
су геноцид, показале расизам и директну мржњу према Србимна и 
православљу, а та мржња и данас траје.

Споменик палим борцима у Отаџбинском рату 1991–1995. године 
из Горњег Јеловца, подигнут 2001. године.
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ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА

От кад по сто ји се ло Гор њи Је ло вац, глав но за ни ма ње ње го вих мје шта-
на би ла је по љо при вред на про из вод ња. Зе мља се об ра ђи ва ла на на чин 
ка ко су то ра ди ле прет ход не ге не ра ци је и њи хо ви пре ци. Сти ца ло се 
ис ку ство, али вр ло спо ро. Зе мља је као и ра ни је би ла сла бе плод но сти 
и до ста из ра же не (pH) ки се ло сти, због че га је спа да ла у сла би је плод-
но зе мљи ште. Струк ту ра је би ла при лич но ло ша, па су је на зи ва ли 
„те шка зе мљи шта“. При је сто и ви ше го ди на, глав но ору ђе за об ра ду 
зе мље, би ли су: ра ло, др ве ни плуг, др ве на др ља ча (бр на ча), др ве на си-
ја чи ца и дру го. То су би ла сла ба и ло ша ору ђа за до бру об ра ду зе мље. 
На њи ва ма гдје је би ло лак ше зе мљи ште, по вољ ни ја (pH) ре ак ци ја, па 
се ипак не што бо ље мо гло об ра ди ти и при пре ми ти за сје тву. За ора-
ње на те шким зе мљи шти ма, др ве ни плуг мо ра ло је да ву че по че ти ри 
во ла, а не гдје је би ло слу ча је ва да је плуг ву кло и по шест во ло ва (три 
за пре ге), па опет ни су мо гли да по о ру ка ко тре ба. По треб но је на гла-
си ти да је за пре га при па да ла ло ши јој ра си, тз. бо сан ској бу ши, чи ја је 
те жи на жи ве ва ге по гр лу из но си ла ма ње од 300 кг. Због то га је њи хо-
ва вуч на сна га би ла огра ни че на. Плод ни ја и лак ша зе мљи шта би ла су 
око ри је ка, по то ка и по то чи ћа. Ме ђу тим, то су би ле ма ње по вр ши не, 
па ни су има ле не ки ве ћи зна чај у укуп ној про из вод њи ове вр сте. Бо-
та нич ки са став при род них тра ва – би о це но за, на овим про сто ри ма 
до ста је лош. Углав ном су пре о вла да ва ли ко ро ви и ло ши је тра ве. У 
то ври је ме ни су по сто ја ле ква ли тет ни је вје штач ке тра ве. Од бо љих 
и ква ли тет ни јих при род них тра ва би ла је са мо ди вља дје те ли на. Ни-
је се по себ но за си ја ва ла, већ гдје са ма из ра сте ту и оста не, али и она 
зах ти је ва бо ља зе мљи шта. При об ра ди зе мљи шта био је тзв. дво пољ-
ни си стем, а то је, ако је ове го ди не пар це ла за си ја на ку ку ру зом или 
не ком дру гом око па ви ном, у је сен се на тој пар це ли за си је пше ни ца 
или не ко дру го стр но жи то. Дво пољ ни си стем сје тве одр жа вао се од 
пам ти ви је ка. Ло ши ја и те жа зе мљи шта оста вља на су као па шња ци за 
сто ку или за ли ва ду. То је био лош па шњак и ло ше уко ше но си је но са 
ни ским при но сом. Пше ни ца за си ја на у је сен, мо ра да бу де за шти ће на 
од гажења разних врста сто ке, пољопривредних машина и њихових 
прикључака. 

Што се ти че др жа ња ра зних вр ста сто ке, нај ви ше су од га ја на: 
го ве да, ов це, сви ње, ко њи, ри је ђе ко зе и не ко ли ко вр ста жи ви не. Ова-
кав на чин од го ја и др жа ња за др жао се до да на шњих да на, с тим што 
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је до шло до из мје не у ра сном са ста ву код свих сточ них вр ста. По не ке 
по ро ди це на свом по сје ду др жа ле су и пче ле у пле та ра ма (трн ка ма), а 
у је сен су, да би из ва ди ли мед, пче ли ња дру штва гу ши ли во дом, та ко 
да су на тај на чин огра ни ча ва ли број пче ли њих дру шта ва. Да нас се у 
се лу пче ли ња дру штва не др же у пле та ра ма, већ у др ве ним пра вил-
но ура ђе ним ко шни ца ма, па се при вр ца њу ме да пче ли ња дру штва не 
уни шта ва ју, већ се мо гу са мо уве ћа ва ти.

Кад до ђе зи ма и кад се сто ка у шта ла ма ве же или др жи у им-
про ви зо ва ним на стре шни ца ма, хра ни се на мје сту и ре дов но днев но 
бар јед ном на па ја. Глав на хра на би ла је ста бљи ка од ку ку ру за, зва на 
ко му ша, а по не кад и си је но ло ши јег ква ли те та. То је би ла хра на за го-
ве да. Ко њи су хра ње ни си је ном и зр ном зо би, а ов це су вим це ро вим 
ли стом и си је ном. Сви ње су хра ње не кућ ним от па дом, сточ ним бун-
де ва ма – ме си ра ча ма и по не што ку ку ру зним зр ном уз по се бан, тзв. 
сточ ни на пој. Од сточ них крм них кул ту ра по вре ме но је ко ри шћен 
ку ку руз, а нај че шће зоб за ко ју је тре ба ло зе мљи ште при пре ми ти 
и по себ но као чи сту крм ну кул ту ру за си ја ва ти. Не ка до ма ћин ства 
за си ја ва ла су раж, ко ја се ко ри сти ла и за људ ску ис хра ну. При но-
си зо би и ра жи би ли су ни ски, па се мно го ра ди ло, а од тих усје ва 
би ло је ма ло ко ри сти. За пре жна ко ла би ла су др ве на, па су има ла и 
огра ни че ну но си вост. Ако се пре то ва ре, мо же да се сло ми др ве на 
осо ви на или се „са спе“ то чак. Био је то ри је ђи слу чај, јер је и за пре га 
би ла не ја ча, па се те рет од ре ђи вао пре ма сна зи за пре ге. По ред то га 
у Је лов цу ма ло гдје има рав не по вр ши не, већ су нај ви ше бре жуљ ци, 
бре го ви и бр да, па се на ве ћем успо ну ко ла не сми ју пре то ва ра ти, 
јер за пре га не мо же те рет да из ву че. Као вуч на сна га, ко ри шће на је 
во лов ска и коњ ска за пре га. Ко њи су још ко ри шће ни и за но ше ње 
те ре та и за ја ха ње, а по по тре би и пре но ше ње бо ле сних осо ба. Ко ри-
шће ни су за пре воз сва то ва и за од ла ске на раз не дру ге све ча но сти. 
Ве ћи на по ро ди ца по сли је Пр вог свјет ског ра та, ку по ви ном бе гов ске 
зе мље уве ћа ва ла је сво је по сје де. Упу ће ни мај сто ри, пра ви ли су ко ла 
са же ље зним осо ви на ма, а на точ ко ве ста вља ли ме тал не око ве – ши-
ње, што је по ве ћа ва ло њи хо ву но си вост. По чи ње пе ри од бр жег раз-
во ја и на прет ка на се лу. 

Дру ги свјет ски рат је у Гор њем Је лов цу оста вио те шке по сле-
ди це. По ла се ла је стра да ло у уста шким ло го ри ма и на стра ти шти ма, 
ка ко у Ко за ри, та ко и у са мом се лу. Се ло је 1940. го ди не има ло око 
1.200 ста нов ни ка, што је пред ста вља ло ве ли ку сна гу, да би се у се лу 
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раз ви ја ла про из вод ња и одр жа вао бо љи жи вот. Сточ ни фонд био је 
вр ло бро јан, а сва ка њи ва би ла је об ра ђе на или при пре мље на за ли-
ва ду или па шњак. Пу те ви ни су би ли на су ти сит ним ка ме ном, али 
ни су би ли за пу ште ни ни ти за ра сли. Све је би ло очи шће но, окре са но 
и до ве де но у од го ва ра ју ћи ред. Се ло је има ло са мо за пре жну сто-
ку са др ве ним и по не ким гво зде ним плу гом. Па и по ред то га, све 
ода бра не ора нич не по вр ши не би ле су до бро по о ра не. Ни је то би ло 
ду бо ко ора ње, ко јим се по ве ћа ва при нос, али за оно ври је ме би ло 
је до вољ но. По сли је Дру гог свјет ског ра та мно го се осје ћао гу би-
так ста нов ни штва. Ме ђу тим, ско ро сви бор ци ко ји су пре жи вје ли 
рат оста ли су у ак тив ној вој ној слу жби. Је дан број се ља ка ви де ћи 
да ће им би ти те шко жи вје ти у се лу, оти шао је у град, гдје су се за-
по сли ли у ра зним пред у зе ћи ма и уста но ва ма. Се ља ци су тра жи ли 
да им за дру га по мог не у при мје ни бо љих про из вод них ме то да, због 
че га су по че ли са зим ским ора њем, за тим са ко ри шће њем вје штач-
ких ђу бри ва и уво ђе њем но вих со ра та жи та ри ца. Пр во су то ра ди-
ли са пше ни цом, уво де ћи у про из вод њу та ли јан ске род ни је сор те 
пше ни ца, а не што ка сни је су уве ли мно го род ни је вр сте хи брид ног 
ку ку ру за. Од крм них би ља ка, за си ја ва ли су раз не дје те ли не, а нај ви-
ше сор ту Смиљ ки ту (Lo tus cor ni cu la tos). Од ње су у пр вом ко ше њу 
до би ва ли си је но, а у дру гом от ко су има ли су про из вод њу сје ме на, 
ко је је би ло вр ло тра же но. Сје мен ску ро бу от ку пљи ва ле су овла шће-
не от куп не ста ни це и за дру ге, а мо гла се про да ва ти и на сло бод ној 
пи ја ци. По љо при вред ни струч ња ци упу ћи ва ли су се ља ке у ве ли ку 
пред ност ду бо ког зим ског ора ња, ко је се ни је на нај бо љи на чин мо-
гло са за пре гом из во ди ти, већ трак тор ским ора њем. Ако се зе мљи-
ште по о ре у ка сну је сен и у то ку зи ме, у ње му се на ку пи ви ше вла ге 
ко ја је вр ло ва жна за про љет не кул ту ре, јер она оста је ду же у зе мљи 
као ре зер ва ко ју биљ ка има за ду жи пе ри од ве ге та ци је. Ду бо ким 
зим ским ора њем у то ку зи ме мра зе ви раз ра хле зе мљи ште и од ње га 
ство ре мр ви ча сту струк ту ру ко ја је вр ло по вољ на за раз вој биљ ног 
ко ри је на. Све на ве де не ме то де ишле су у при лог бо љој и уно сни јој 
по љо при вред ној про из вод њи. Об ра да зе мље са за пре гом ни је ви ше 
од го ва ра ла за но ве про из вод не кул ту ре, већ се за хтје ва ла ма шин ска 
об ра да, а то су трак то ри са ра зним при кључ ци ма и дру гим по љо-
при вред ним ору ђи ма. По пре по ру ци струч ња ка, вје штач ка ђу бри ва 
су мо ра ла да се ко ри сте са мо за за си ја не кул ту ре, а не и за ко ро ве. 
То је зах ти је ва ло при мје ну за штит них сред ста ва ко ја су уни шта ва ла 
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ко ро ве и раз не дру ге су ви шне биљ ке. Сред ства су се при мје њи ва ла у 
во ћар ској и ра тар ској (биљ ној) про из вод њи. Са њи ма се мо ра ло ра-
ди ти вр ло опре зно, а пре ма упут стви ма струч ња ка или по упут стви-
ма ко је је про пи си ва ла фа бри ка, про из во ђач сред ста ва. Ско ро сва 
сред ства би ла су опа сна за љу де, сто ку и пче ле. Да би се при хва ти ла 
но ва про из вод на ри је ше ња, се љак је мо рао би ти упу ћен и об у чен за 
њи хо ву при мје ну, јер се мо гло на јед ној стра ни по мо ћи од го ва ра ју-
ћој кул ту ри, а не па жњом или не зна њем на не ти ште та или уни шти-
ти дру га кул ту ра. Ме ђу тим, то се све на пра ви на чин и од го ва ра ју-
ћом при мје ном ри је ша ва ло. Трак то ри и по љо при вред ни при кључ ци 
пред ста вља ли су пра ви пре по род у по љо при вред ној про из вод њи. И 
по ред сви тих пред но сти и оства ри ва ња ви ших при но са, се ло се ра-
сло ја ва ло и се ља ци су од ла зи ли у ур ба не сре ди не и за по шља ва ли се 
у дру гим гра на ма при вре де. По ред то га, мно ги су има ли и од го ва-
ра ју ће ква ли фи ка ци је, за хва љу ју ћи по вољ ном на чи ну шко ло ва ња и 
обра зо ва ња, па су лак ше до би ва ли за по сле ња и би ли бо ље пла ће ни. 
У се лу ни је би ло ви ше вр ша ли ца за жи то, већ су тај по сао оба вља ли 
ком бај ни. Ли ва де су ко ше не не ви ше руч ном ко сом, већ тра во ко си-
ли цом или при кључ ном ко сом на трак то ру. Пу те ви у се лу би ли су 
на су ти твр дим ка ме ном, а ти ме и про ход ни за трак то ре, ком бај не, 
ка ми о не и дру ге ве ли ке ма ши не, што је би ло од огром не ко ри сти, 
јер се мо же сти ћи до сва ке ку ће, у сва ко до ба го ди не, и у сва ко до ба 
да на и но ћи. 

У тех но ло шком сми слу, се ло је до жи вља ва ло ве ли ке и ко ри сне 
про мје не, али и тра гич не и вр ло не срет не по ја ве. Све је би ло ви ше 
нео же ње них мо ма ка и све ма ње но вих бра ко ва. Због то га је се ло по-
че ло да не ста је и да бр зо вид но из у ми ре. Дје вој ке за уда ју ни су хтје ле 
за мом ке у се лу, већ са мо у гра ду, што је до ни је ло коб не по сле ди це. 
При је три де се так го ди на у Гор њем Је лов цу, у то ку јед не го ди не, би ло 
је пре ко 80 ђа ка, а у 2009. го ди ни би ло их је са мо 12. Ни је да ле ко дан 
ка да се мо же до го ди ти да шко ла због не до стат ка дје це бу де за тво ре на, 
а то би мо гао би ти и крај се ла. Се ло ће жи вје ти у на ди да се то ипак 
не ће до го ди ти. За тај про блем го то во је не мо гу ће на ћи ри је ше ње, ни-
ти по сто је на чи ни да се на то ути че. Је сте тра гич но, по том ства је вр ло 
ма ло, а са да шње ста ње не охра бру је ни ти да је на ду у не што бо ље. Сви 
ко ји су ро ђе ни у овом се лу же ле да у ње му бу де све нај бо ље, али ипак 
ни је та ко. У жи во ту је по зна то да су же ље јед но, а жи вот че сто од ре ди 
дру ге то ко ве и нео че ки ва не до га ђа је.
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ДА НАС НАЈ СТА РИ ЈЕ ОСО БЕ У ГОР ЊЕМ ЈЕ ЛОВ ЦУ

ПЈЕ СМА И КО ЛО КО ЗА РЕ

Гор њи Је ло вац на ла зи се као и мно га се ла на про сто ри ма око Ко за ре и 
сва има ју исте пје сме и исто тра ди ци о нал но ко ло. Пје сма и ко ло Ко-
за ре на ста ли су ве о ма дав но. Не мо же се ни гдје на ћи пје сма ни ко ло 
без му зи ке и не ког ин стру мен та. То ни је слу чај са пје смом Ко за ре. И 
ко ло и пје сма су без пра те ћег ин стру мен та. Све је по ста вље но та ко да 
се мо же вр ло гла сно пје ва ти и игра ти без му зи ке, а опет све у јед ном 
рит му и так ту. Пје сма и ко ло Ко за ре, по сли је Дру гог свјет ског ра та 
по ста ли су на ци о нал на пје сма и ко ло Ју го сла ви је и у свим ре пу бли-
ка ма игра ло се и пје ва ло, ка ко у гра ђан ству та ко и у вој сци, чак и на 
бро до ви ма рат не мор на ри це. Ко ло Ко за ре пје ва ло се и игра ло на мно-
гим су сре ти ма ме ђу на род ног зна ча ја, на пу то ва њи ма ми ра, ра зним 
омла дин ским рад ним ак ци ја ма и дру гим све ча но сти ма. Пје сма и ко-
ло Ко за ре не ки ма су сме та ли због по пу лар но сти и ла ко ће из во ђе ња, 
па су на сто ја ли да све то ома ло ва же. За го вор ни ци су би ли из дру ге 
вје ре, ко ји та ко не што по пу лар но ни су има ли, ни ти слич но на сле ди-
ли од сво јих пре да ка. Због то га су на сто ја ли да јој да ју ком про ми ту-
ју ће, ру жно и по грд но име ОЈ КА ЧА. Ру жан из раз и на зив по сте пе но 
су при хва ти ли и са ми из во ђа чи. Ој ка ча је на зив ко ји не ма ни ка кво 
зна че ње. Чак је и је дан ин те лек ту а лац на сјео про па ган ди и усу дио се 
да на пи ше сра мот ну бро шу ру „Ој ка ча“. Ње но име је са мо пје сма Ко-

Бокан Невенка–Нена, 
умрла 20.9.2012. у 92. години

Гњатић Јованка, 
умрла је 10.01.2013. у 93. г.
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за ре и ни шта дру го, јер та ко се зва ла сто ти на ма го ди на, от кад је Ср ба 
на овим про сто ри ма. Иза шла је из ср ца и ду ше на ро да ко ји жи ви на 
ши рем про сто ру око Ко за ре. На ста ла је у на ро ду и он јој је дао име и 
ни ко не ма пра во да јој да је не ко дру го, по грд но и ру жно. Она је пје сма 
и ко ло, за ко је се мо же ре ћи да пред ста вља европ ско умје ће и ври јед-
ност. Ој ка ча не ма ни ка кве ве зе са из вор ном пје смом Ко за ре.

ЗА БА ВА У СЕ ЛУ

Сва ко се ло има ло је од ре ђе но мје сто за оку пља ње и за ба ву. Ве ћи-
ном су то би ла цр кве на или школ ска дво ри шта, а ка сни је су у не ким 
мје сти ма гра ђе ни до мо ви за оку пља ње омла ди не. Је ло вац ни је имао 
пра во ри је ше ње, као не ка дру га се ла. Мно го ра ни је би ли су цр кве ни 
збо ро ви и го ди шње је дан збор код ма на сти ра Мо шта ни ца. Исто та ко, 
мно го ра ни је би ло је че стих скла па ња бра ко ва, па су у се лу одр жа ва не 
свад бе и ту се оку пљао ве ћи ном мла ђи сви јет. Да нас то га ско ро да и 
не ма, или је ри јет кост. Не кад су би ла по зна та ве се ља за ври је ме ра до-
ва на њи ви: при ко па њу ку ку ру за, же тви, ко ше њу ли ва да, вр шид би 
стр них жи та, бер би ку ку ру за, пе че њу ра ки је и дру гом. У то ку зи ме 
би ла су че ста ноћ на пре ла, све до ра ног про ље ћа, на ко ји ма је би ла 
по зна та за ба ва ка па ње. Не ка да у ра ни ја вре ме на, ко ри шћен је ста ри 
ин стру мент гу сле, за тим там бу ра са три жи це и усне му зи ке.

У то ку Дру гог свјет ског ра та, по че ле су да се одр жа ва ју ве се ле 
при ред бе са ду хо ви тим ске че ви ма. То је већ био ви ши ни во за ба ве и 
вр ло до бро по сје ћи ван. По сли је ра та би ле су по крет не ки но а па ра ту-
ре, па су при ка зи ва ни и фил мо ви. По ред пје сме и ко ла Ко за ре, у се лу 
су по че ле да се одр жа ва ју за ба ве са пле сом. Ишло је то ма ло спо ри је, 
али се тај вид за ба ве ипак усва јао. Мје ста за за ба ву би ла су пр во на 
Па три ји, код Ђа ко ви ћа ли пе, за тим ар ман Пан те и Мир ка Алек си ћа, 
ку ћи ште Ни ко ле–Ни це Др че и на кра ју стал но мје сто у ста рој шко ли 
и ис пред шко ле и спо ме ни ка на це сти.

Фуд бал је био вр ло оми љен и пред ста вљао је ве ли ку за ба ву. Пр-
ви ко ји је у се лу на ба вио фуд бал ску лоп ту 1950. го ди не, био је ђак 
че твр тог раз ре да Основ не шко ле у Је лов цу, Ма цу ра Мар ка Бра не. По 
за ни ма њу је ма шин ски ин же њер и жи ви у Бе о гра ду као пен зи о нер. 
Вре ме ном су у се лу по че ли из ра ста ти до бри фуд ба ле ри, па су се ор га-
ни зо ва ли тур ни ри и су сре ти из ме ђу по је ди них се ла.
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Је ло вац је од у ви јек имао љу де скло не за ба ви, ху мо ру и ма што ви то сти, 
ко ји су нај ви ше ства ра ли ду хо ви те и ко мич не при че, ка ко за по је дин-
це, та ко и за са мо се ло. Из во ди ли су их у дру штву ма њих гру пи ца и 
гру па, или на се о ским пре ли ма, а нај че шће ис пред је ло вач ке за дру ге. 

По зна ти ху мо ри сти из Је лов ца би ли су:

Лазић Вукашин–КашоАлексић ПантеЗорић Перо

Лазић Драгомир–ДрагоПродан Раде–ЧикинПродан Симо–Симан
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Јеловчани испред споменика у Јасеновцу.

Споменик усташким жртвама у Јасеновцу.
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ФИЛ МО ВИ О КО ЗА РИ 

По сли је за вр шет ка Дру гог свјет ског ра та, већ у ав гу сту 1945. го ди не, 
ста нов ни ци се ла би ли су оба вје ште ни да ће се на про сто ри ма Гор њег 
и До њег Је лов ца сни ма ти филм. Се лу је са оп ште но да се при пре ми за-
пре га, дје ца, омла ди на и ста ре осо бе за ста ти ра ње. Филм су сни ми ли 
ру ски сни ма те љи, сце на ри сти и ре жи сер. Пр ви ка дро ви сни мље ни су 
на је ло вач кој це сти. За пре жна ко ла, углав ном во лов ска, би ла су пу на 
дје це, за тим су ишли пје ша ци и оста ли ста ти сти. Пре во ди лац је упу ћи-
вао на род и за пре гу ку да да се кре ћу и шта мо ра ју да ура де на од ре ђе на 
упо зо ре ња, ко ја су са оп шта ва на раз гла сом. Сце не су би ле упра во она-
кве ка ко их је на род до жи вља вао у то ку ра та. Сни ма ње је на ста вље но 
на про сто ру Цр кве не и Це ро ве Ко се. Ка дро ви су сни ма ни на пу ту пре-
ма цр кви, а нај ве ћи дио ка дро ва сни мљен је у дво ри шту цр кве и шко ле. 
На кра ју се до зна ло да су бра ћа Ру си у Је лов цу уз по моћ ста ти ста Је лов-
ча на, сни ми ли нај ве ћи дио ка дро ва за филм ко ји се звао „Пла ни на ма 
Ју го сла ви је“. 

Ви ше го ди на ра ди ло се на при пре ми и сце на ри ју да се о ве ли-
чан стве ној би ци ко зар ских пар ти за на сни ми филм „КО ЗА РА“. До ре-
а ли за ци је је до шло 1962. го ди не. Од лу че но је да се нај ви ше ка дро ва 
сни ми на мје сту до га ђа ја у Гор њем Је лов цу и на Ко за ри. Глав ни ре жи-
сер фил ма Вељ ко Бу ла јић по сли је фе сти ва ла у Пу ли, на свом го сто-
ва њу у Сту дент ском цен тру у За гре бу 1963. го ди не, ре као је, да за хва-
љу ју ћи на ро ду ко ји је знао уло гу ста ти сте, ра ди ли су са мо оно што су 
до жи вје ли са оку па то ром и кр во ло ци ма на Ко за ри. 

Та ко је на стао филм, као свје до чан ство о до га ђа ји ма на слав ној 
срп ској пла ни ни Ко за ри. 
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Јеловчани испред споменика Незнаном јунаку на Авали, Београд 1980. године.



365

Ре цен зи ја 

КО ЗА РО, СЕ КО КО ЗА РО!

Мо но гра фи ја о се лу Гор њи Је ло вац мо гла би да се на зо ве и мо но гра фи јом 
о Ко за ри, ле ген дар ној пла ни ни у Бо сни, ко ја је има ла ве ли ку уло гу у жи-
во ту Ср ба на том про сто ру. У њој су мно ги по тра жи ли спас бе же ћи пред 
хор да ма оних ко ји су же ле ли да их про те ра ју и уни ште.

Аутор др Ду шан Алек сић, не рас ки ди во ве зан за свој за ви чај и све-
док ужа сних стра да ња Ср ба у Пот ко зар ју, опи сао је се ло Гор њи Је ло вац у 
ко јем је ро ђен и про вео пр ве да не де тињ ства и мла до сти, по чев ши од не-
по у зда них по да та ка о пр вом на се ља ва њу, за тим вре ме тур ске вла да ви не, 
Пр вог и Дру гог свет ског ра та, па до Отаџ бин ског ра та и да на шњих да на.

Нај ве ћи део Мо но гра фи је об у хва та пе ри од пре и по сле Дру гог 
свет ског ра та, за ко ји је при ку пио оби ље по да та ка, фо то гра фи ја и све до-
че ња пре жи ве лих. И сам је као де те пре жи вео ло гор Ја се но вац и до бро 
су му по зна ти зло чи ни ко је су чи ни ле уста ше у са рад њи са оку па тор ском 
не мач ком вој ском. 

Опи сао је не ве ро ват не зло чи не над срп ским жи вљем у Бо сни, сви-
ре па кла ња и уни шта ва ње чи та вих по ро ди ца. Мо ти ве не при ја те ља и 
исто ри јат не при ја тељ ства ко ји по ти чу због вер ске мр жње пот кре пио је 
ци та ти ма из де ла мно гих исто ри ча ра ко ји су се та ко ђе ба ви ли овом те-
мом и та ко по дроб но об ја снио узро ке и по сле ди це тра ге ди је срп ског на-
ро да на тим про сто ри ма.

И пе ри од ко му ни стич ке вла да ви не де таљ но је опи сао као по гу бан 
и дис кри ми на то ран пре ма Ср би ма, а као по сле ди цу по сле рат них иде о-
ло ги ја и по ли ти ке ве ли ких си ла. У отаџ бин ском ра ту 1991–1995. Ср би су 
по но во пла ти ли да нак у кр ви: из ги ну ли су, ра се ље ни и прог на ни.

Аутор се по тру дио да за бе ле жи суд би не сво јих са пле ме ни ка и ком-
ши ја, си сте ма тич но их гру пи шу ћи по спи ско ви ма, а то су и нај по тре сни-
је сце не и суд би не по је ди на ца ко је нас ни ка ко не мо гу оста ви ти хлад ним, 
на про тив, под сти чу на до сто јан ство и бу де на ше ди вље ње за оне љу де 
ко ји се бо ре са си ла ма не мер љи вим.

Иако се кат кад мо же уочи ти пре те ра на оп шир ност и по на вља ње 
по је ди них фа ка та, ауто ру се мо ра ода ти при зна ње за ве ли ки труд и же љу 
да за бе ле жи оно што се не сме за бо ра ви ти, ис пу ња ва ју ћи сво ју лич ну по-
тре бу и ду жност да хра бри ме шта ни се ла Је ло вац оста ну све тли при мер 
бу ду ћим ге не ра ци ја ма.

  Ми ли ја на Је ло вац, 
проф. срп ског је зи ка и књи жев но сти
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Би ље шка о ауто ру

Ду шан Алек сић ро ђен је 15. априла 1936. го ди не у Гор њем Је лов цу. 
Основ ну шко лу за вр шио је у род ном се лу, а Ни жу гим на зи ју у При-
је до ру. Сред њу по љо при вред ну шко лу за вр шио је у По ре чу (Истра). 
По љо при вред ни фа кул тет за вр шио је у За гре бу, и на истом фа кул те ту 
за вр шио пост ди плом ске сту ди је и ма ги стри рао.

Док то ри рао је на По љо при вред ном фа кул те ту у Бе о гра ду.
Пр во за по сле ње би ло му је у „Жи то про ме ту“ у При је до ру. Ви ше 

го ди на ра дио је у Цен тру за при мје ну на у ке у по љо при вре ди за оп-
шти не При је дор, Ко зар ска Ду би ца, Но ви Град, Сан ски Мост и Кључ. 
Не ко ли ко го ди на ра дио је у Зе мљо рад нич кој за дру зи „Агро у ни ја“ – 
При је дор, на по сло ви ма у сто чар ској про из вод њи. На осно ву од го ва-
ра ју ће по ну де, за по шља ва се у Ин сти ту ту за по љо при вре ду и ту ри зам 
у По ре чу, гдје ак тив но ра ди до кра ја ав гу ста 1994. го ди не. Од 1987. до 
1990. године предавао је на Средњој пољопривредној школу у Поречу 
„Технологију сточарске производње“. Због по зна тих раз ло га и агре си-
је на срп ски на род у Хр ват ској, од ла зи у свој ству из бе гли це у Ср би ју.

По сли је не ко ли ко мје се ци за по шља ва се у Ин сти ту ту за при-
ме ну на у ке у по љо при вре ди у Бе о гра ду. Из овог Ин сти ту та по сли је 
де се так го ди на ра да од ла зи у пен зи ју. У Ин сти ту ту је био ве о ма за до-
во љан јер је по сао углав ном био те рен ски, гдје су га ко ле ге као и фар-
ме ри по себ но ува жа ва ли и ци је ни ли ње го ву струч ност. 

Др Ду шан Алек сић на свом жи вот ном пу ту про шао је пра ву гол-
го ту. Са шест го ди на, 1942. отје ран је са по ро ди цом из Ко за ре у ге но-
цид ни ло гор Ја се но вац. На кон не ко ли ко мје се ци вра ћа се у род ни Је-
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ло вац, гдје по сли је кра ћег вре ме на до би ја опа ку за ра зну бо лест ти фус, 
ко ју вр ло те шко пре жи вља ва. У то ку ра та је за три го ди не из гу био 
де сет чла но ва сво је по ро ди це. Због угле да и број но сти, фа ши стич-
ка власт ста ви ла је на спи сак ње го ву по ро ди цу за ли кви да ци ју, јер је 
пред ста вља ла по тен ци јал ну опа сност за фа ши стич ки ре жим.

По сли је ра та по ла зи у шко лу. Био је ње жне фи зич ке гра ђе, што 
га пра ти чи тав жи вот. У то ку ра да имао је по те шко ћа, па чак и са зва-
нич ном Пар ти јом, ко ја је тра жи ла са мо по слу шност, на шта је Ду шан 
по не кад имао при го во ре, па је због то га свр стан у не ку не по доб ну ка-
те го ри ју струч ња ка. Ме ђу тим, он је био свје стан да ће га то по не кад 
и ко шта ти. Од лу чио је да се још ви ше обра зу је, та ко да ту ни је имао 
ве ћих пре пре ка, јер ма ло ко је хтио по сли је за вр ше ног фа кул те та да се 
и да ље уса вр ша ва и сти че ви ша зва ња.

Би ли су му прет по ста вље ни љу ди мно го ни жих ква ли фи ка ци-
ја. Ни је се ак тив но ба вио по ли ти ком ни ти је за њу имао на кло ност, а 
ни кад ни је био ни ру ко во ди лац, осим рад ног мје ста са мо стал ног ре-
фе рен та за сто чар ство. Ипак, он је имао же љу и ја сан жи вот ни циљ 
да му је нај бо ље рје ше ње да се усмје ри у прав цу стру ке и на у ке, јер је 
оче ки вао да ће ту има ти ма ње про бле ма и пре пре ка. Кад је док тор ску 
ди сер та ци ју у скра ће ној вер зи ји об ја вио у ре ви ји По љо при вред ног 
фа кул те та Бе о град на ен гле ском је зи ку, Кра љев ски ин сти тут из Бел-
ги је оцје нио је ди сер та ци ју као вр ло до бро на уч но дје ло и за мо ли ли 
су га да им по ша ље при ме рак уз ње го во одо бре ње да мо гу ко ри сти-
ти у На ци о нал ној би бли о те ци Бел ги је. На уч не ра до ве об ја вљи вао је 
у во де ћем свјет ском ча со пи су Ac ta Ve te ri na ria. Мно ги ин сти ту ти са 
За па да по ка за ли су ин те ре со ва ње и тра жи ли да им по ша ље се па ра те 
ра до ва ко ји су би ли пу бли ко ва ни. Об ја вио је ве ли ки број струч них и 
на уч них ра до ва, што му је омо гу ћа ва ло да сти че на уч на зва ња.

Го ди не 2009. на пи сао је и об ја вио Мо но гра фи ју Ше зде сет пет 
го ди на Основ не шко ле у Гор њем Је лов цу.

Иако је на пу стио род но се ло, ни кад га ни је за бо ра вио и био је 
је дан од обра зо ва них љу ди ко ји се нај че шће вра ћао сво ме се лу јер у 
ду ши осје ћа оба ве зу да до ђе на гро бо ве сво јих пре да ка, сво јих ро ди-
те ља, бра ће и се ста ра, свог стри ца, сво је бли же и да ље род би не, ком-
ши ја и при ја те ља.

По при ро ди је тих и ми ран, али и ве сео чо век. По себ но во ли 
ко ло и пје сму Ко за ре и ка же да се нај ви ше об ра ду је кад се срет не са 
љу ди ма са ко ји ма је ишао у Основ ну шко лу у Гор њем Је лов цу.
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