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Реч при ре ђи ва ча

На пад Не мач ке и ње них са ве зни ка на Кра ље ви ну Ју го сла ви ју 6. 
апри ла 1941. и крат ко трај ни ра т окон ча ни су рас ту ра њем те др жа ве и 
пре кра ја њем ге о граф ске кар те Бал ка на у скла ду са но вим (не мач ким) 
по рет ком чи је је ства ра ње за по че ло 13. мар та 1938. го ди не при па ја њем 
Ау стри је Не мач ком рај ху.

Про гла ше ње Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 10. апри ла 1941. го ди не 
пред ста вља ло је и по че так ве ли ког стра да ња срп ског на ро да и Срп ске 
пра во слав не цр кве ко је је ка сни јих го ди на по при мило та кве раз ме ре да 
је угро зи ло би о ло шки и ци ви ли за циј ски оп ста нак Ср ба на од ре ђе ним 
те ри то ри ја ма.

Стра да њу срп ског на ро да1941–1945. го ди не ни ка да ни је по све ће
но до вољ но па жње у озбиљ ним на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма па је 
то, ма њеви ше, би ло пре пу ште но по је дин ци ма. Ме ђу ау то ри ма де се ти
на ра до ва раз ли чи тих ква ли те та и обима све га не ко ли ци ну су чи ни ли 
исто ри ча ри по обра зо ва њу. Ка да се то ме још до да да је ме ђу ра до ви ма 
би ло ма ло оних ко ји су за сно ва ни на ар хив ској гра ђи на ста лој у окви ру 
Срп ске па три јар ши је, ства ри по ста ју до не кле ја сни је.

Не до ступ ност ар хив ске гра ђе на ста ле у ад ми ни стра ци ји ко ла бо
ра ци о ни стич ких ор га на вла сти, Са ве ту ко ме са ра ко ји је пред во дио Ми
лан Аћи мо вић и вла ди Ми ла на Не ди ћа, од ра зи ло се на по зна ва ње дру ге 
стра не исто ри је, оне за ко ју је се дам де це ни ја твр ђе но да је там ни ја стра
на у од но су на ко му ни стич копар ти зан ску, па сто га и не за слу жу је да се 
њо ме би ло ко по све ће ни је ба ви.

Објек тив на исто ри ја вој но о ку па ци о не те ри то ри је Ср би ја и ко ла
бо ра ци о ни стич ких ор га на вла сти још ни је на пи са на из ви ше раз ло га. 
Об ја вље но је не ко ли ко ра до ва за ко је би се мо гло ре ћи да при па да ју (ко
му ни стич кој) исто ри о гра фи ји ме ђу њи ма се из два ја де ло Ми ла на Бор ко
ви ћа Kon tra re vo lu ci ja u Sr bi ji, III, Be o grad 1979.

Пр ви озбиљ ни ји рад на пи сао је исто ри чар Бран ко Пе тра но вић, 
про фе сор Исто ри је Ју го сла ви је на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи
те та у Бе о гра ду, под на сло вом Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu 1939–1945 
(Be o grad 1992). На тра гу тог де ла, али без иде о ло шких од ре ђе ња, на ста ли 
су ра до ви мла ђих исто ри ча ра. Пр ви у ни зу био је Ко ста Ни ко лић са мо
но гра фи јом Страх и на да у Ср би ји 1941–1944. Сва ко днев ни жи вот под 
оку па ци јом(Бе о град 2002). По том су усле ди ле док тор ске ди сер та ци је 
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Алек сан дра Сто ја но ви ћа и Ма ри ја не Мра о вић...
Са вре ме ним и бу ду ћим ис тра жи ва чи ма од ко ри сти мо гу би ти ра

до ви дво ји це уче сни ка у ра ту: Бо ри во је М. Ка ра пан џић, Гра ђан ски рат 
у Ср би ји 1941–1945, Кли вленд/САД  1958 (дру го из да ње: Бе о град 1990); 
Жив ко То па ло вић, Жи вот под Дра жом, Лон дон 1968 (дру го из да ње: Бе
о град 2004).

***
Ра дом Са ве та ко ме са ра ко ји је пред во дио Ми лан Аћи мо вић ни

ко се ни је озбиљ ни је ба вио. Исто то мо же да се ка же и за вла ду Ми ла на 
Не ди ћа. Јед ну од нај ва жни јих пре пре ка пред ста вља ла је не до ступ ност 
ар хив ске гра ђе на ста ле у тим го ди на ма. Оно што је до ступ но у Вој ном 
ар хи ву, Ар хи ву Ср би је и Ар хи ву Ју го сла ви је је сте ко ри сно али ни је нај
вред ни је. А оно што ни је до ступ но на ла зи се у ар хив ским фон до ви ма не
ка да шњих оба ве штај них слу жби али и у при ват ним ко лек ци ја ма. Та кве 
су, при ме ра ра ди, лич не за о став шти не дво ји це пу ков ни ка: Бра ни сла ва 
Бо жо ви ћа, ко ја је пре да та Му зе ју жр та ва ге но ци да и са др жи ма ло ори ги
нал них до ку ме на та, и Слав ка Оди ћа, ко ја се на ла зи у Ар хи ву Вој во ди не, 
а углав ном је чи ни ори ги нал на до ку мен та ци ја са фо то гра фи ја ма не мач
ке про ве ни јен ци је.

И да ље је спор на уло га Ми ла на Не ди ћа, по себ но кад је реч о уну
тра шњој по ли ти ци и од но су пре ма из бе глом де лу срп ског на ро да ко ји 
је го то во не пре кид но при сти зао у Ср би ју не би ли спа сли го ли жи вот 
пред зло чи ни ма ко је су чи ни ли при пад ни ци не мач ких, ита ли јан ских, 
хр ват ских, ал бан ских, бу гар ских и ма ђар ских фор ма ци ја. Кад је реч о 
исто ри о граф ским ра до ви ма о по ме ну тој те ми, без об зи ра на иде о ло шку 
при стра сност, из два ја се де ло Сло бо да на Д. Ми ло ше ви ћа Iz be gli ce i pre se
lje ni ci na te ri to ri ji oku pi ra ne Ju go sla vi je 1941–1945., Be o grad 1981.

Тре ба ука за ти на чи ње ни цу да се још ни је дан исто ри чар или 
прав ник ни су по за ба ви ли по ло жа јем Са ве та ко ме са ра ко ји је во дио Ми
лан Аћи мо вић  и вла де Ми ла на Не ди ћа у кон тек сту ме ђу на род ног рат
ног пра ва (по себ но ка да се има у ви ду ка ко је ко ла бо ра ци ја де фи ни са на 
у Ха шкој кон вен ци ји и до пу на ма), па се због то га сва ка рас пра ва о њи
хо вој уло зи кре ће са не га тив ним ква ли фи ка ци ја ма.

***
Ни рат на стра да ња Срп ске пра во слав не цр кве де це ни ја ма ни су 

би ла те ма на уч но и стра жи вач ких ра до ва. Пр ви озби љан рад би ла је док
тор ска ди сер та ци ја ау то ра ових ре до ва, об ја вље на под на сло вом Гол го та 
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Срп ске пра во слав не цр кве 1941–1945. го ди не, Бе о град 1997.
При ли ком ра да на док тор ској ди сер та ци ји са зна сам мно го то га 

о на сто ја њи ма на ро чи те ко ми си је Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске 
пра во слав не цр кве и Ко ме са ри ја та за из бе гли це и пре се ље ни ке вла де 
Ми ла на Не ди ћа да при ку пе ин фор ма ци је о стра да њу на ро да и, сход но 
при ли ка ма и мо гућ но сти ма, да са зна ња ис ко ри сте за до бро бит угро же
ног Срп ства, ре ци мо, пре ко ме мо ран ду ма Све тог ар хи је реј ског си но да 
не мач ким вој но у прав ним ко ман дан ти ма Ср би је.

По зна ва ње исто риј ског кон тек ста и са др жа ја по ме ну тих ме мо
ран ду ма, а из над све га на ук са сту ди ја да про у ча ва ње про шло сти по чи ва 
на ар хив ској гра ђи, као и по сао ко ји оба вљам у Му зе ју жр та ва ге но ци
да, на ве ли су ме да се по све тим при ре ђи ва њу и об ја вљи ва њу вред них 
исто риј ских из во ра. Та ко је на ста ла књи га Ме мо ран ду ми Све тог ар хи
је реј ског си но да Срп ске пра во слав не цр кве 1941–1942. го ди не вој но у прав
ним ко ман дан ти ма Ср би је( Му зеј жр та ва ге но ци да, Од бор за Ја се но вац 
Све тог ар хи је реј ског са бо ра Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град 2020). 
Увод на сту ди ја по ме ну те књи ге све до чио по тре би да љег по све ћи ва ња да 
про гра му об ја вљи ва ња ар хив ске гра ђе исто риј ског из во ра ре ле вант ног у 
раз ја шње њу тра гич не рат не про шло сти. 

Ну жна сту ди ја је би ла осли ка исто риј ски кон текст ве ли ких тра
ге ди ја ко је су за де си ле при пад ни ке срп ског на ро да у ње го ве Цр кве у Не
за ви сној Др жа ви Хр ват ској. У сту ди ји су по ме ну ти и по себ ни збор ни ци 
из ја ва из бе гли ца ко је су са ку пи ли пред став ни ци Си но да Срп ске пра во
слав не цр кве и Ко ме са ри ја та за из бе гли це вла де Ми ла на Не ди ћа. На и ме, 
по ме ну та ме шо ви та ко ми си ја у ле то 1942. го ди не са чи ни ла је (нај ма ње) 
шест збор ни ка све до че ња: Ак ци ја ри мо ка то лич ке цр кве, Ак ци је фра ње
ва ца, Ја се но вач ки ло гор и Ло бор Град, Бо сна и Хер це го ви на – Са слу ша ња 
срп ских из бе гли ца и Срем, Сла во ни ја и Хр ват ска – Са слу ша ња срп ских 
из бе гли ца.

Збор ни ци из ја ва Ак ци ја ри мо ка то лич ке цр кве и Ак ци је фра ње
ва ца се до не кле до пу ња ва ју и ме ђу соб но на до ве зу ју и би ће об ја вље на 
као дру га књи га, у ис тој се ри ји и под зна ци ма Му зе ја жр та ва ге но ци да 
и Од бо ра за Ја се но вац Све тог ар хи је реј ског са бо ра Срп ске пра во слав не 
цр кве.

По ме ну та ко ми си ја је са чи ни ла још два збор ни ка све до че ња: 
„Звер ства над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској од стра не уста
шког ре жи ма 1941/1942“ и „Звер ства Ар ба на са из вр ше на над Ср би ма Ко
со ва и Ме то хи је“– али њи хо во об ја вљи ва ње би ће мо гу ће у не ким бо љим 
окол но сти ма.
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***
Ова књи га са др жи збор ни к све до че ња Ја се но вач ки ло гор. О Ја се

нов цу је за 75 го ди на об ја вље но ви ше од 3.500 ра до ва раз ли чи тог ква ли
те та и оби ма (и не ко ли ко ква зи и сто риј ских тво ре ви на). 

***
Збор ни к је на ста о гру пи са њем из ја ва бив ших за то че ни ка у те

мат ску це ли ну, у овом слу ча ју на ло го р Ја се но вац. Све из ја ве да те су у 
про сто ри ја ма Ко ме са ри ја та за из бе гли це и пре се ље ни ке у Бе о гра ду у пе
ри о ду од по чет ка апри ла до по чет ка ју на 1942. го ди не. Не ма до вољ но 
по да та ка о за чет ни ци ма иде је да се са чи не збор ни ци. Су де ћи по са ста ву 
Си нод ске ко ми си је и њи хо вој струч но сти, мо же се твр ди ти да је ода тле 
по те кла ини ци ја ти ва, да је ор га ни за ци ја ра да би ла у окви ри ма де лат но
сти ад ми ни стра ци је Ко ме са ри ја та за из бе гли це и пре се ље ни ке. Уо ста
лом, на по је ди ним при мер ци ма, на пред њој стра ни ко ри ца збор ни ка, 
сто ји на по ме на ко ме је збор ник на ме њен: „на раз ми шља ње чла но ви ма 
Са ве то дав ног од бо ра“.

Ни је мо гу ће утвр ди ти у ко ли ко при ме ра ка су збор ни ци из ја ва 
умно жа ва ни ку ца њем али има осно ва за прет по став ку да се ра ди ло у 
нај ма ње два де се так. Исто та ко те шко је утвр ди ти ко ме су упу ћи ва ни. 
По зна то је да су сви чла но ви Са ве то дав ног ор га на Ко ме са ри ја та за из бе
гли це и пре се ље ни ке (12) до би ја ли по је дан при ме рак сва ког ела бо ра та и 
да је не ко ли ко при ме ра ка би ло пре да то чла но ви ма Све тог ар хи је реј ског 
си но да Срп ске пра во слав не цр кве од но сно ње го вој по себ ној ко ми си ји 
за при ку пља ње гра ђе о стра да њу Ср ба и Срп ске пра во слав не цр кве.

Мо ја ис тра жи ва ња но ви је исто ри је Срп ске пра во слав не цр кве 
тра ју ви ше од три де це ни је. С об зи ром на гра ђу ко ју сам про у ча вао мо гу 
да за кљу чим да су по ме ну та че ти ри збор ни ка из ја ва са чу ва на у (нај ма
ње) три вер зи је: јед на се чу ва у Ар хи ву Срп ске пра во слав не цр кве, дру га 
у Вој ном ар хи ву (не ка да Ар хив Вој ноисто риј ског ин сти ту та па оту да и 
сиг на ту ре: АВИИ, Не ди ће ва ар хи ва, 1682/5) и тре ћа у Ар хи ву Ср би је 
(фонд Ко ме са ри јат за из бе гли це, фа сци кла 1).

Ква ли тет оти ска у тим са чу ва ним вер зи ја ма ука зу је да је реч о 
пе тојше стој ко пи ји.

***
Као осно ва за при пре му тек ста по слу жио ми је при ме рак збор

ни ка ко ји се чу ва у Ар хи ву Срп ске пра во слав не цр кве. То ком чи та ња, 
ме ђу тим, уо чио сам из ве сне пра зни не, то јест да не до ста је стра ни ца, па 
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сам мо рао да да ти текст по ре дим са оним ко ји се чу ва ју у Вој ном ар хи ву 
и Ар хи ву Ср би је.

То ком упо ре ђи ва ња уо чио сам још раз ли ка ко је у су шти ни не 
ума њу ју зна чај са др жа ја тек ста. Та ко, на при мер, сиг ни ра ње стра ни ца 
ни је исто па, ре ци мо, у јед ном при мер ку уме сто бро ја стра не 59 сто ји 
58; у вер зи ји ко ја се чу ва у Вој ном ар хи ву, на стра ни 68, по сле за јед нич
ке из ја ве ни су на ве де на име на 13 бив ших за то че ни ка; у јед ној вер зи ји 
пи ше Раст ко а у дру гом Рас ко; скра ће ни ца за ки ло ме тар у јед ној вер зи
ји је „км“ а у дру гој „клм“. Кад је реч о гре шка ма тре ба ло би ука за ти и 
на сле де ће: у из ве шта ју Во ји сла ва Пр ња то ви ћа пи ше да је са чи њен 11. 
мар та 1942. го ди не. По след ња ре че ни ца гла си: „Мо је лич не до жи вља је 
из дик ти рао сам у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це у Бе о гра ду, па ми слим да 
се овај ре фе рат спо ји са тим за пи сни ком и та ко са чи не јед ну це ли ну.“ Та 
из ја ва да ти ра на је 9. апри ла 1942. го ди не што ука зу је да је Пр ња то ви ћев 
из ве штај на стао дру го га да на. У при лог то ме иду и вре мен ске од ред ни це 
из ла ска из ло гор ских жи ца и зи до ва у Ја се нов цу Пр ња то ви ћа и још 12 
за то че ни ка и њи хо вог до ла ска у Зе мун то јест Бе о град – 30 март 1942. го
ди не! То на во ди на за кљу чак да је Пр ња то вић ис каз дао 11. апри ла 1942. 
го ди не! 

Ка ко би на во ђе ње свих по сто је ћих раз ли ка од ве ло од су шти не, 
на во дим са мо две бит не: пр ва је да ре до след из ја ва ја се но вач ких за то че
ни ка ни је исти, дру га се ти че фор ме ку ца ња тек ста што је до ве ло до раз
ли чи тих бро ја стра на – у при мер ку Ар хи ва Срп ске пра во слав не цр кве 
(укуп но 110 стра ни ца) бро је ви стра ни ца не иду ре дом; у при мер ку ко ји 
се чу ва у Вој ном ар хи ву стра ни це су обе ле же не од бро ја 1 до бро ја 116.

***
Про фе си о нал на оба ве за исто ри ча ра а на ро чи то оног ко ји при ре

ђу је ар хив ску гра ђу за об ја вљи ва ње под ра зу ме ва по што ва ње од ре ђе них 
нор ми и пра ви ла – об ја вљи ва ње ори ги нал не вер зи је и без скра ћи ва ња 
тек ста. Ти ме сам се во дио и при ли ком при пре ме Ме мо ран ду ма за об ја
вљи ва ње.

Ни са да се ни сам упу штао у кри тич ко из да ње збор ни ка све до че
ња. Сма трам да је то са мо пр ви ко рак у сту ди о зни јем и ком плек сни јем 
про јек ту па оста јем у на ди да ће и та ини ци јал на вер зи ја по слу жи ти мла
ђим исто ри ча ри ма за озби љан на уч но и стра жи вач ки рад.

Ни сам се дво у мио кад је реч о об ја вљи ва њу ин те грал них из ја ва 
иа ко сам био све стан да ће би ти при го во ра за што сам то учи нио. Не же
лим да се прав дам јер сма трам да је исто риј ска на у ка до вољ но об ја сни ла 
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окол но сти жи во та за то че ни ка у ло го ру, на ро чи то Је вре ја.
У не ко ли ко из ја ва, на при мер Во ји сла ва Пр ња то ви ћа, све до ци не

га тив но го во ре o по на ша њу Је вре ја у Ја се нов цу. Сма трам да ти ис ка зи 
ни у ком слу ча ју не ану ли ра ју зна чај дру гих чи ње ни ца из ре че них о жи
во ту и смр ти у Ја се нов цу. С об зи ром на то да би се по ме ну те опа ске мо
гле свр ста ти ме ђу при ме ре ан ти се мит ске про па ган де, тре ба ло би има ти  
кон текст у ко ме су на ста ле: ге не рал ни од нос Не мач ке пре ма при пад ни
ци ма је вреј ског на ро да на те ри то ри ја ма што су их оку пи ра ли и на чин 
ре ша ва ња та ко зва ног је вреј ског пи та ња ко ји је при ме њен на про сто ру 
Вој но у прав не те ри то ри је Ср би ја; у спро во ђе њу те по ли ти ке сво ју уло гу 
има ли су и пред став ни ци ко ла бо ра ци о ни стич ких вла сти у Ср би ји а то 
се мо же ви де ти кроз оп шту про па ган ду про тив Је вре ја и исто ри ју но во
у ста но вље ног ло го ра за по че тог у Бе о гра ду на про сто ру То пов ских шу па 
(не ка да шње вој не ка сар не) фор ми ра ног ав гу ста 1941, а окон чан на Сај
ми шту то јест у Зе му ну, на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске до 
пр вих да на ма ја 1942. го ди не.

Про блем по на ша ња Је вре ја у ло го ри ма, на ро чи то њи хо во уче шће 
у си сте му уну тра шње упра ве, ви ше стру ко је сло жен. Да би се на пра ви 
на чин са гле дао тре ба се под се ти ти ли те ра ту ре о том про бле му ко ја је у 
знат ној ме ри раз ја сни ла при ли ке и окол но сти у кон цен тра ци о ним ло го
ри ма на те ри то ри ја ма ко ји ма су вла да ле не мач ке ар ми је.

Кад је реч о Ја се нов цу, ис ти чем за јед нич ки рад хр ват ског исто ри
ча ра Иве Голд штај на (Ivo Gold stein) и ње го вог оца Слав ка Ja se no vac i Ble i
burg ni su isto (No vi li ber, Za greb 2011). На и ме, у по себ ном по гла вљу „Ži do vi 
u unu tar njoj lo gor skoj upra vi“ (str. 75–81) ви ше сте ре о ти па је ар гу мен то ва
но раз ја шње но. У при лог тој тврд њи на во ди мо део тек ста из по ме ну тог 
по гла вља: „Ne dje la ove ne ko li ci ne ži dov skih kon fi de na ta i ko la bo ra na ta po
ne kad se upo tre blja va ju kao ar gu men ti za ge ne ra li za ci je o op ćem po na ša nju 
Ži do va u lo gor skom kom plek su Ja se no vac. Ta kve su ge ne ra li za ci je ne u mje sne, 
kao što je uvi jek ne u mje sno kad se ge ne ra li za ci ja ma ka rak te ri zi ra ju i vred nu
ju ci je li na ro di i na rod ne sku pi ne. Naj vi še je ta kvih ge ne ra li za ci ja u is ka zi ma 
pet na e stak Sr ba ko ji su u pro lje će 1942. oslo bo đe ni iz Ja se nov ca i Sta re Gra
diš ke i ot pre mlje ni u Be o grad. Ta mo su u trav nju1942. da li is ka ze pred Ko me
sa ri ja tom za iz be gli ce i pre se lje ni ke Ne di će ve Vla de. Naj pri je su o Ži do vi ma u 
Ja se nov cu go vo ri li po volj no ili ne u tral no, a on da su pod oči gled nom iz nu dom 
da li no ve is ka ze i o Ži do vi ma iz re kli, ge ne ral no, sve naj go re. Iz ja va Vo ji sla va 
Pr nja to vi ća: ’Ži dov osta je Ži dov, pa i u lo go ru Ja se no vac... se bič nost, lu kav stvo, 
ne so lid nost, tvr dič luk, pod mu klost i konfidentstvо‘, ni je au ten tič na, ne go je ili 
iz ma ni pu li ra na ili je fal si fi kat. Upra vo taj is kaz obil no ci ti ra Fra njo Tu đman u 
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Bes pu ći ma po vi je sne zbilj no sti kao glav ni ar gu ment u an ti se mit skim in si nu a ci
ja ma.“ Иво Голд штајн та ко ђе раз ма тра про блем уче шћа Је вре ја у уну тра
шњој ор га ни за ци ји ло гор ске упра ве и из но си при ли чан бр ој ре ле вант них 
по да та ка ко ји то у крај њој ме ри раз ја шња ва ју: „Ži do vi u lo go ru Ja se no vac“, 
u: Spo men pod ruč je Ja se no vac, JUSP „Ja se no vac“, Ja se no vac, 2006, 109–153; Ja
se no vac, Frak tu ra, Za pre šić 2018; Aka dem ska knji ga, No vi Sad 2019.

О по на ша њу Је вре ја у Ја се нов цу са на ро чи тим освр том на из ја
ву Во ји сла ва Пр ња то ви ћа пи сао је и То ми слав Ду лић (To mi slav Du lić): 
„Map ping Out the „Wa ste land“: Te sti mo ni es from the Ser bian Com mis sa ri at 
for Re fu ge es in the Ser vi ce od Tudjman’s Re vi si o nism“, Ho lo ca ust and Ge no
ci de Stu di es, 23/2, 2009, pp. 263284. Ду ли ћев текст пред ста вља ко ри стан 
при мер ана ли зе исто риј ског кон тек ста (кон цен тра ци о ни ло гор Ја се
но вац) и јед ног де та ља (ау тен тич ност и ве ро до стој ност Пр ња то ви ће ве 
из ја ве) јер раз об ли ча ва не по треб не а про па ганд не кон струк ци је као у 
слу ча ју Фра ње Туђ ма на и не ких ње го вих оп сер ва ци ја: Fra njo Tu đman, 
Bes pu ća po vi je sne zbilj no sti, Za greb 1989.

***
По ме ну ти из ве штај Во ји сла ва Пр ња то ви ћа ни је не по знат јер је 

об ја вљи ван не ко ли ко пу та, на при мер: An tun Mi le tić, Ja se no vac, III, Be
o grad 1987, str. 106–119 (Ми ле тић је из вор ни текст скра тио); Ата на си је 
Јев тић, Ве ли ко му че нич ки Ја се но вац, Ча чак –Бе о град 1990, 46–62 (у тек
сту ис ка за Во ји сла ва Пр ња то ви ћа, у тој књи зи, на стра ни 58 у на по ме ни 
пи ше: „Чи ње ни ца је да је и ме ђу ја се но вач ким ро бљем би ло не срећ них  
ули зи ца и из да ји ца, али су сви под јед на ко за вр ши ли у смр ти, па је та ко 
и рет ко ко ји Је вре јин остао жив у ло го ру Ја се но вац, где је уби је но око 
33.500 Је вре ја, тј. ви ше од по ло ви не од свих уби је них Је вре ја у оку пи ра
ној Ју го сла ви ји (уби је но их око 60.000) – А.Ј.“); Ве чан по мен Ја се но вац. 
Ме сто на то пље но кр вљу не ви них 1941/1985/1991., Бе о град 1990, 33–44.

***
Во ји слав Пр ња то вић је 9. апри ла 1942. го ди не дао свој ис каз у Ко

ме са ри ја ту за из бе гли це и пре се ље ни ке (и тај ис каз је об ја вљи ван ви ше 
пу та у ра зним из да њи ма). Са мо у јед ној ре че ни ци су по ме ну ти Жи до ви. 
Па жљи вим чи та њем обе Пр ња то ви ће ве из ја ве нај пре се уо ча ва ју два сти
ла твор бе ре че ни ца. Упо тре ба на зи ва за Је вре је је та ко ђе спор на. На и ме, 
у Са ра је ву се за при пад ни ка је вреј ске за јед ни це ко ри стио из раз „Чи фут“ 
а у За гре бу „Жи дов“. То на во ди на за кљу чак о ин тер вен ци ја ма у ку ца њу 
Пр ња то ви ће ве из ја ве то јест да спор на опа ска ни је ње го ва већ је мо гу ће 
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да је уоб ли чио не ки од чла но ва ко ми си је ко ја је при ку пља ла и раз вр ста
ва ла ис ка зе за то че ни ка из Ја се нов ца. У при лог тој прет по став ци иде и 
пр ва увод на ре че ни ца, као и са ма кон струк ци ја ис ка за ко ја ука зу је на то 
да је ау тор вер зи ра ну пи са њу струч ног тек ста. Сум ња у ау тен тич ност и 
ве ро до стој ност Пр ња то ви ће вог ис ка за се по ја ча ва ка да се упо ре ди са др
жај из ја ве ко ју су пот пи са ла сва три на е сто ри ца за то че ни ка Ја се нов ца!
У том кон тек сту тре ба по ме ну ти и пи сма Ја ше Ал му ли ја пр во све ште ни
ку Срп ска пра во слав не цр кве па три јар ху Па влу и па три јар хов од го вор, 
као и де ло ве рас пра ве на кон фе рен ци ји о Ја се нов цу у Бе о гра ду 22–24. 
апри ла 2005. го ди не то ком ко је је раз ја шње но ви ше сте ре о ти па: „Спор
ни до ку мент Во ји сла ва Пр ња то ви ћа о Је вре ји ма у Ја се нов цу и Срп ска 
пра во слав на цр ква“ (на ин тер не ту под озна ком www.ja se no vacin fo.co m)

***
Му зеј жр та ва ге но ци да об ја вљу ју ћи ар хив ску гра ђу ко ја мо же да 

до при не се ра све тља ва њу тра ге ди ја чи ни је до ступ ном не са мо про фе
си о нал ним ис тра жи ва чи ма већ и ши рој јав но сти. Уве ре ни смо да је тај 
про је кат од оп ште ко ри сти па на ја вљу је мо при пре му дру га два збор ни ка 
све до че ња: Ак ци ја Ри мо ка то лич ке цр кве и Ак ци ја фра ње ва ца. 

Вељ ко Ђу рић Ми ши на

http://www.jasenovac-info.com
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Увод не на по ме не о вре ме ну и при ли ка ма

Не мач ка и ње ни са ве зни ци по сле Април ског ра та 1941. го ди не 
рас ту ри ли су др жав ну це ли ну Кра ље ви не Ју го сла ви је кроз анек си ју и 
оку па ци ју по је ди них ње них де ло ва, по мо гли у про гла ше њу Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске и фор ми ра њу Вој но о ку па ци о не те ри то ри је Ср би је.1 У 
не мач ким пла но ви ма за ства ра ње но вог европ ског по рет ка за го ва ра на 
је и иде ја о пре се ље њу ста нов ни ка јед не обла сти у дру гу ка ко би на њих 
на се ља ва ли су на род ни ке и ши ри ли свој та ко зва ни жи вот ни про стор. У 
том кон тек сту пла ни ра ли су ра се ља ва ње Сло ве на ца та ко да је дан део бу
де на се љен у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, дру ги у Ср би ји а тре ћи по 
ра зним обла сти ма Евро пе. Про ме на ет нич ке кар те те ри то ри је Кра ље ви
не Ју го сла ви је до го ва ра на је из ме ђу пред став ни ка Не мач ког рај ха и Не
за ви сне Др жа ве Хр ват ске у Бе чу а не што ка сни је и у За гре бу.2

***
Не мач ки пла но ви о пре се ље њи ма сто ти на хи ља да ста нов ни ка са 

јед не ју го сло вен ске те ри то ри је на дру гу би ли су по вод да већ 18. апри ла 
1941. го ди не у Бе о град до ђе ССма јор др Ернст Вајн ман. Ис ку ство ко је је 
сте као у опе ра ци ји пре се ља ва ња не мач ког ста нов ни штва из Бе са ра би је 
и Гор ње Бу ко ви не по слу жи ло му је у ор га ни зо ва њу Ге не рал ног ко ми те та, 
на ро чи те слу жбе при шта бу вој ног за по вед ни ка Ср би је ко ја је тре ба ло 
да бри не о пре се ље њу Сло ве на ца у Ср би ју.3

***
Вој но о ку па ци о на те ри то ри ја Ср би је је, по ред оста лог, би ла пре

оп те ре ће на број ним оба ве за ма пре ма оку па тор ским вла сти ма. Не ма пре
ци зних по да та ка о то ме ко ли ко је у то ку пр ве рат не го ди не Ср би ја при
ми ла из бе глих и прог на них Ср ба из дру гих кра је ва Кра ље ви не Ју го сла ви

1 Ve li mir Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je, III, Be o grad 1983; Fer do Ču li no vić, 
Slom sta re Ju go sla vi je, Za greb 1958; Fer do Ču li no vić, Oku pa tor ska po de la Ju go sla vi je, Be o
grad 1970.

2 Fi kre ta Bu tić Je lić, Us ta še i Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska, Za greb 1977; Bog dan Kri
zman, Us ta še i Tre ći rajh, Za greb 1983.

3 О Ерн сту Вајн ма ну ви де ти у: Бра ни слав Бо жо вић, Стра да ње Је вре ја у оку пи
ра ном Бе о гра ду 1941–1944, Бе о град 2012, стр. 100–103; Уста шка звер ства (прир. Ми
лан Ко ља нин), Ар хив Вој во ди не, Епа р хи ја бач ка и Ар хив Ре пу бли ке Срп ске, Но ви Сад 
2020 (у да љем тек сту: Уста шка звер ства...,).  
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је, ма да се нај че шће по ми ње број 400.000, и око 20.000 Сло ве на ца.4 Пр ве 
из бе гли це су до шле по след њих да на апри ла те го ди не. Је дан од за да та ка 
Са ве та ко ме са ра под ру ко вод ством Ми ла на Аћи мо ви ћа, но во фор ми ра не 
ко ла бо ра ци о ни стич ке упра ве, био је при хват Сло ве на ца и из бе глих су на
род ни ка и њи хо во збри ња ва ње: сме штај, ис хра на и све оста ло.

На се ља ва ње од ре ђе ног бро ја Сло ве на ца у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској зна чи ло је и исе ља ва ње при бли жно истог бро ја Ср ба у Ср би ју. 
С об зи ром на зна чај тих ра се ља ва ња у не мач ким гло бал ним пла но ви
ма и њи хов ути цај на ко ла бо ра ци о ни стич ку власт у Ср би ји, где је тре
ба ло на се ли ти Сло вен це, уз са гла сност ви со ких пред став ни ка не мач ке 
вој но у прав не вла сти, ми ни стар уну тра шњих по сло ва Са ве та ко ме са ра 
фор ми рао је 24. ма ја 1941. го ди не по себ но те ло – Ге не рал ни ко ми тет за 
на се ља ва ње исе ље них Сло ве на ца.5 Чи ни ли су га пред став ни ци ви ше Ко
ме са ри ја та:  фи нан си ја, при вре де, со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра
вља, уну тра шњих по сло ва, са о бра ћа ја и гра ђе ви нар ства и иза бра ни при
пад ни ци оку па тор ске вла сти. 

Ка ко су од кра ја апри ла па на да ље у Ср би ју при сти за ле де се ти
не хи ља да Ср ба из раз ли чи тих кра је ва Ју го сла ви је, схва ти ло се да по
сто је ћи Ге не рал ни ко ми тет ни је у ста њу да ис пу ни оба ве зе, па је 6. ју ла 
од лу че но да се име ну је из ван ред ни опу но мо ће ни ко ме сар за из бе гли це 
и пре се ље ни ке.6 При пад ни ци оку па то р ске упра ве да ли су са гла сност за 
име но ва ње пен зи о ни са ног пот пу ков ни ка ин же ње ра Ан дре По по ви ћа за 
из ван ред ног ко ме са ра.7 По по вић је остао на тој функ ци ји до 20. ок то бра 
1941. го ди не.

Про ме на ко ла бо ра ци о ни стич ке упра ве у Ср би ји спро ве де на је 30. 
ав гу ста сме ном Са ве та ко ме са ра и по ста вља њем ге не ра ла Ми ла на Не ди
ћа и име но ва њем Ми ни стар ског са ве та.

***
У мо ру из бе гли ца из ра зних кра је ва Ју го сла ви је на шло се и око 

4 О из бе гли ца ма и пре се ље ни ци ма има не ко ли ко де се ти на ра до ва раз ли чи тог 
ква ли те та и оби ма. По себ но ме сти за у зи ма: Slo bo dan D. Mi lo še vić, Iz be gli ce i pre se lje ni ci 
na te ri to ri ji Ju go sla vi je 1941–1945., Be o grad 1981. Кад је реч о исе ља ва њу Ср ба из Не за ви
сне Др жа ве Хр ват ске том те мом се нај ви ше ба вио хр ват ски исто ри чар Фи лип Шки љан: 
Or ga ni zi ra na pri sil na pre se lja va nja Sr ba u NDH, Za greb 2015.

5 Екс по зе Ко ме са ри ја та за из бе гли це и пре се ље ни ке чла но ви ма Са ве то дав ног 
Од бо ра (у да љем тек сту: Екс по зе Ко ме са ри ја та...)  – Ар хив Срп ске пра во слав не цр кве, 
не ре ги стро ва но.  

6 „Екс по зе Ко ме са ри ја та...“
7 Но во вре ме, 27. јун 1941.
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600 све ште но слу жи те ља Срп ске пра во слав не цр кве. Избе гли све ште ни
ци ја вља ли су се цр кве ним вла сти ма због по мо ћи и до де љи ва ња слу жбе. 

До ла ском прог на них све ште ни ка у Ср би ју на мет ну ла се по тре ба 
си сте мат ског са ку пља ња до ку ме на та о стра да њу. По цр кве ним ка но ни
ма, сва ки све ште ник био је ду жан да на чи ни из ве штај о сво јој суд би ни 
од но сно раз ло зи ма од ла ска из па ро хи је, то јест о „сви ма до га ђа ји ма ко
је је пре из бе гли штва пре жи вео и под ка квим окол но сти ма је из бе гао“. 
Ка ко се вре ме ном мно жио број тих из ве шта ја, тре ба ло је си сте мат ски 
об ра ђи ва ти до ку мен та ци ју. За рад то га је кра јем ок то бра 1941. оформ
ље на и Ко ми си ја за при ку пља ње ма те ри ја ла о стра да њу Срп ске пра во
слав не цр кве и на ро да. Чи ни ли су је пред сед ник епи скоп звор нич коту
злан ски Нек та ри је (Круљ), про фе со ри Бе о град ског уни вер зи те та Пе ро 
Сли јеп че вић и Ми лен ко Фи ли по вић, а ду жност се кре та ра оба вљао је 
про та Ни ко ла Ала гић. Ко ми си ји су при кљу че ни про фе сор бо го сло ви
је Бо го љуб Ћир ко вић, се кре тар Цр кве ног су да из Са ра је ва Жар ко По
по вић, при прав ник Цр кве ног су да из Ту зле Пе ро Јо ва но вић, слу жбе ник 
из па три јар хо вог ка би не та Љу бо мир Дур ко вић и дак ти ло граф Цр кве ног 
су да из Па кра ца Ми лан Ко мле нић. На пр вом са стан ку чла но ви ко ми
си је до го во ри ли су се о ме то да ма и за да ци ма ко је тре ба ис пу ни ти. Том 
при ли ком са ста вље но је „упут ство“ по ко ме је тре ба ло да све ште ни ци 
све до че у сво јим из ве шта ји ма.8

При ку пља ње и раз вр ста ва ње до ку мен та ци је пред ста вља ло је тех
нич ки део по сао, а глав ни је био ње но сре ђи ва ње. Пла ни ра но је пра вље ње: 
азбуч ног ре ги стра свих осо ба (уз на во ђе ње нај о снов ни јих по да та ка), ко је 
су по ми ња не у тим из ве шта ји ма; са ста вља ње пре гле да до га ђа ја и стра да
ња Ср ба по сре зо ви ма; уз спи сак зло чи на ца, али и за штит ни ка итд.9

8 Ар хив Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске пра во слав не цр кве, За пи сни ци, 
Син. бр. 1060/зап. 237/1947 (у да љем тек сту: Ар хив Си но да,...). Ви ше о то ме: Вељ ко Ђ. 
Ђу рић, Гол го та Срп ске пра во слав не цр кве 1941–1945, Бе о град 1997.

9 Ми лен ко Фи ли по вић се 31. ју ла 1942. го ди не обра ћа Си но ду са пред ло зи ма шта 
би све тре ба ло ис тра жи ва ти у до ку мен та ци ји ко ја на ста је у па три јар шиј ској Ко ми си ји 
и Ко ме са ри ја ту за из бе гли це и пре се ље ни ке. Уз оста ло, пред ла же ства ра ње кар то те ке 
за по дат ке о суд би на ма ар хи је ре ја, све штен ства, мо на штва, ма на сти ра, цр ка ва, цр кве
не имо ви не, ма ти ца цр кве них, гро ба ља, ста ри на, би бли о те ка, кул тур них и ху ма ни тар
них уста но ва, до ку мен та ци је о про гон ству, стра да њу, пре се ље њи ма, пљач ка њи ма, му
че њи ма, по ка то ли ча ва њу уз мно штво дру гих ру бри ка. По том се за ло жио за ства ра ње 
струч ног ти ма у ко ме би би ли ста ти сти ча ри, исто ри ча ри, по ли циј ски екс пер ти, су ди ја, 
књи жев ник, пу бли ци ста, ка но ни ста и аграр ни ин же њер. Тај по сао је и за по чет али ни је 
за вр шен – Ар хив Си но да, III/10/1943. О истом упо ре ди ти са слу ша ње Ми лен ка Фи ли по
ви ћа 30. ја ну а ра 1945. го ди не – Ар хив Ју го сла ви је, фонд „Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва
ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих са рад ни ка“, Инв. бр. 16.390 (у да љем тек сту: АЈ, 110,..).
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На осно ву те гра ђе, Си нод је са чи нио оп ши ран ела бо рат о стра
да њу срп ског на ро да, са ста вљен од два де ла: „Звер ства над Ср би ма у 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској од стра не уста шког ре жи ма 1941/1942“ и 
„Звер ства Ар ба на са из вр ше на над Ср би ма Ко со ва и Ме то хи је“.10

По што су Нем ци има ли увид у сва де ша ва ња у Па три јар ши ји, ло
гич но је би ло и да су би ли упо зна ти и са ак тив но сти ма по ме ну те Ко ми
си је. На и ме, у Слу жби без бед но сти (БдС) ра дио је по руч ник Ге орг Ма јер 
(Ge org Mayr), спе ци јал ни оба ве штај ни ре фе рент за ду жен за кон тро лу 
Срп ске пра во слав не цр кве. Ка ко би из „пр ве ру ке“ чуо раз ли чи те ин
фор ма ци је, па и о ан га жо ва њу по ме ну те Ко ми си је, до ла зио је код ми
тро по ли та Јо си фа.11 Дру гом при ли ком са стао се са Ми лен ком Фи ли по
ви ћем. Овај је Ма је ру об ја снио све ак тив но сти Ко ми си је, на во де ћи да је 
ње но де ло ва ње за сно ва но на цр кве ним за ко ни ма али и да, на из ве стан 
на чин, да свој до при нос на уч ном ис тра жи ва њу. Нем це је у до ку мен та
ци ји Ко ми си је по себ но ин те ре со ва ла ак тив ност Ри мо ка то лич ке цр кве у 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Јед ном при ли ком узе ли су мно го број на 
до ку мен та, ко ја су вра ти ли по сле не ко ли ко да на.12

Вре ме ном су чла но ви Ко ми си је има ла све ви ше по сла па су се 
обра ти ли за по моћ зва нич ни ци ма и из ван Па три јар ши је. Дру ги мо тив 
за тра же ње по мо ћи про ис те кло је из ра ни јег до го во ра да по је дан при ме
рак из ве шта ја о све до че њи ма свих из бе глих ко ји су се обра ћа ли Па три
јар ши ји до ста вља ју Пред сед ни штву вла де Ми ла на Не ди ћа и Ко ме са ри
ја ту за из бе гли це и пре се ље ни ке.

***
Да љи ко рак у ор га ни за ци о ном раз во ју Ко ме са ри ја та за из бе гли це 

и пре се ље ни ке учи њен је 20. ок то бра 1941. го ди не ка да је уме сто до та
да шњег ко ме са ра име но ван но ви – То ма Мак си мо вић, и сам из бе гли ца 
из Бо ро ва.13 Три да на ка сни је до не та је по себ на уред ба, ко ју је пот пи сао 

10 Ар хив Си но да, фа сци кла „Про гон Ср ба у Хр ват ској 1941–1942“, не ре ги стро
ва но; Ар хив Си но да, За пи сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947.

11 Исто риј ски ар хив Бе о гра да, фонд БдС, до си је ми тро по ли та Јо си фа. Ви де ти и: 
Ne mač ka oba veš taj na slu žba, IV, Be o grad, 1959, 719–728. 

12 АЈ, 110, Инв. бр. 16.390.
13 То ма Мак си мо вић (1895–1958) за по чео је као рад ник у фа бри ци обу ће „Ба та“ 

у Бо ро ву, по том је име но ван за ди рек то ра фа бри ке. Пред Дру ги свет ски рат на ла зио 
се на че лу оп шти не. На кон ус по ста вља ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске ухап шен је од 
стра не вла сти и при тво рен као и мно ги углед ни Ср би из Ву ко ва ра и око ли не. Ус пео 
је да по бег не из за тво ра и да у ма си из бе гли ца до ђе у Ср би ју. По за вр шет ку ра та Мак
си мо вић је био ухап шен од при пад ни ка но ве (ко му ни стич ке) вла сти и осу ђен на пет 
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Ми лан Не дић, о ста вља њу но вог те ла под ди рект ну кон тро лу Ми ни стар
ског са ве та. Уред ба је про пи са ла до но ше ње на ро чи тог Пра вил ни ка о ор
га ни за ци ји ра да.14 

До ла зак не ко ли ко сто ти на хи ља да Ср ба у Ср би ју при мо рао је 
вла ду Ми ла на Не ди ћа да рад Ко ме са ри ја та учи ни де ло твор ни јим и 
функ ци о нал ни јим па је 24. де цем бра 1941. го ди не осно ван Са ве то дав
ни од бор при Ко ме са ри ја ту за из бе гли це. Са ве то дав ни од бор имао је 12 
чла но ва а по ло ви на их је би ла из ре до ва из бе гли ца. Ми сли ло се да ће они 
сво јим ис ку ством и са ве ти ма по мо ћи ко ме са ру Мак си мо ви ћу да лак ше 
ру ко во ди по сло ви ма од оп штег на ци о нал ног зна ча ја. Оба ве зе но вог те ла 
од но си ле су се на пи та ња сме шта ја и за по шља ва ња из бе гли ца и на до
ку мен то ва ње слу ча је ва фи зич ког на си ља над из бе гли ца ма пре њи хо вог 
до ла ска у Ср би ју. 

***
Ко ме са ри јат за из бе гли це и пре се ље ни ке, по ред оста лих по сло ва, 

имао је оба ве зу да из ве стан број сво јих слу жбе ни ка ан га жу је на за пи си
ва њу из ја ва из бе гли ца а дру ге да пра ве на ро чи те кар то те ке. Ма да не ма 
по у зда них до ка за ка ко је до го во ре на раз ме на те до ку мен та ци је са пред
став ни ци ма Си но да Срп ске пра во слав не цр кве, мо же се прет по ста ви ти 
да је ини ци ја ти ва по те кла из Па три јар ши је.15 Исто та ко те шко је утвр
ди ти ко је пред ло жио ства ра ње по себ них збор ни ка из ја ва из бе гли ца. С 
об зи ром на оно што је Па три јар ши ја пред у зе ла по сле пр вих са зна ња о 
зло чи ни ма и са ста вља ња ме мо ран ду ма не мач ким вој но у прав ним ко ман
дан ти ма, мо гу ће је прет по ста ви ти да је и та иде ја до шла од пред став ни ка 
си нод ске ко ми си је. Пре ма из ве сним по ка за те љи ма, ве ро ват но је раз ма
тра но да се о збор ни ци ма нај пре из ве сте чел ни ци Ко ме са ри ја та за из бе
гли це и пре се ље ни ке а по том и чла но ви вла де Ми ла на Не ди ћа ка ко би 
Не дић о све му у пи са ној фор ми оба ве стио не мач ке оку па ци о не вла сти. 
У до ступ ној ар хив ској гра ђи не ма до ку ме на та ко ји би ука за ли на даљ њу 
суд би ну по ме ну тих збор ни ка, као и да ли је Не дић с тим упо знао не мач ке 
ко ман дан те. Су де ћи по то ме ка ко су ре а го ва ли на ме мо ран ду ме, мо гу ће 

го ди на за тво ра са при нуд ним ра дом. – Си мо Ц. Ћи р ко вић, Ко је ко у Не ди ће вој Ср би ји 
1941–1944., Бе о град 2009, 305.

14 „Ства ра ње Са ве то дав ног од бо ра при Ко ме са ри ја ту за из бе гли це“, Но во вре ме, 
24. де цем бар 1941, стр. 6. 

15 Ко ме са ри јат за из бе гли це про сле дио је Па три јар ши ји 3.032, а до био око 4.500 
из ве шта ја – АСин, За пи сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947; Ар хив Си но да, III/10/1943. 
Са слу ша ње Ми лен ка Фи ли по ви ћа пред ко му ни стич ким ор га ни ма вла сти 30. ја ну а ра 
1945. го ди не – АЈ, 110, Инв. бр. 16.390.
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је прет по ста ви ти да су, на Не ди ће ву мол бу, то про сле ди ли сво јим ви шим 
ин стан ца ма у Бер ли ну. По сто је, ме ђу тим, до ку мен ти ко ји до ка зу ју да су 
у шта бу вој но у прав ног за по вед ни ка Ср би је би ли са гла сни у ве зи са од
ре ђе ним ак ци ја ма и по ма га ли, на при мер, од ла зак у Не за ви сну Др жа ву 
Хр ват ску не ко ли ци не спе ци јал них опу но мо ће ни ка Са ве та ко ме са ра од
но сно вла де Ми ла на Не ди ћа и до во ђе ње број них из бе гли ца у Ср би ју.16 

***
За (не)при ли ке ко је су вла да ле у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, 

ко ла бо ра ци о ни стич ке вла сти до зна ле су пр вен стве но из из ја ва из бе глих 
и прог на них Ср ба. Те шко је утвр ди ти ко је ини ци рао од ла зак од ре ђе них 
осо ба у Хр ват ску. Су де ћи пре ма до ступ ној ар хив ској гра ђи, то су за по
че ли при пад ни ци Са ве та ко ме са ра уз са гла сност не мач ких ко ман ди и 
у прат њи при пад ни ке њи хо ве вој не ад ми ни стра ци је а на ста ви ла вла да 
Ми ла на Не ди ћа. Зна се да су нај ма ње тро ји ца спе ци јал них иза сла ни ка 
од ла зи ла ка За гре бу у на ро чи те ми си је: Бог дан Ра шко вић, Во ји слав Ра
до ва но вић и Ра ди во је Вор ка пић.17

По сто је на зна ке да је Бог дан Ра шко вић до пу то вао у Хр ват ску већ 
10. ју ла 1941. го ди не.18  Са чу ва ни су (и об ја вље ни) ње го ви из ве шта ји Ми
ла ну Не ди ћу од 2. и 17. сеп тем бра 1941. го ди не.19 Не ма до ступ них до

16 Из ве штај Бог да на Ра шко ви ћа, од 17. сеп тем бра 1941, Ми ла ну Не ди ћу – ВА, 
НДХ, 61–17/2.  Ви де ти и: Усташказверства..., стр. 127–130, 257–258, 431–435.

17 Alek san dar Vo ji no vić, NDH u Be o gra du, Za greb, 1995, 78–83. 
18 Бог дан Ра шко вић, ви ши чи нов ник Ми ни стар ства са о бра ћа ја и ре зер вни ка

пе тан дру ге кла се Ју го сло вен ске кра љев ске вој ске, имао је од ре ђе не кон так те са не мач
ким офи ци ри ма из шта ба вој ног ко ман дан та Ср би је. За хва љу ју ћи то ме он је кра јем 
ав гу ста 1941, у прат њи јед ног Нем ца, био у Хр ват ској и до вео јед ну гру пу Ср ба у Бе о
град. Пи смо Бог да на Ра шко ви ћа од 2. сеп тем бра 1942, Ми ла ну Не ди ћу – An tun Mi le tić, 
Ja se no vac, I, Be o grad 1986, 77–79. Ата на си је Јев тић је твр дио да је Бог дан Ра шко вић бо
ра вио у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској од 10. ју ла до 22. сеп тем бра а као из вор по ми њао 
за о ста ви ну др Ра до сла ва Гру ји ћа ко ја се чу ва у Ар хи ву Му зе ја Срп ске пра во слав не цр
кве, али ни је по ну дио ни ка кав до каз – Ата на си је Јеф тић, Ве ли ко му че нич ки Ја се но вац, 
Ва ље во –Бе о град, 1990, 170–175. Пре ма Ра шко ви ће вим ре чи ма у пи сму Ми ла ну Аћи мо
ви ћу од 10. ок то бра 1941. го ди не, он је у по ме ну том вре ме ну од ла зио у Хр ват ску де се
так пу та – АЈ, 110, инв. бр. 15222.

19 Из ве штај од 2. сеп тем бра 1941. го ди не – ВА, Н ћа, 1а3/1. Об ја вљен у: An tun 
Mi le tić, Ja se no vac, I, Be o grad 1986, 77–79. Bran ko Pe tra no vić, Mom či lo Ze če vić, Ju go sla vi ja 
1918–1988. Te mat ska zbo r ka do ku me na ta, Be o grad, 1988, 42–43. Ата на си је Јев тић твр ди 
да Ан тун Ми ле тић ни је об ја вио пу ну вер зи ју из ве шта ја на во де ћи да се ком пле тан пре
пис на ла зи у за о ста ви ни др Ра до сла ва Гру ји ћа – Ата на си је Јав тић, Ве ли ко му че нич ки 
Ја се но вац, 170–175. 

Из ве штај од 17. сеп тем бра 1941. го ди не  – ВА, НДХ, 61–17/12-2, 4, 6. Об ја вљен у: 
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ку ме на та ко ји би ука за ли ка да је овај спе ци јал ни иза сла ник пр ви пут 
бо ра вио у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској ни ти ко је је Ср бе из Спли та и 
За гре ба до вео у Бе о град.

Су де ћи по оп шир ном из ве шта ју Ми ла ну Аћи мо ви ћу, ми ни стру 
уну тра шњих по сло ва, од 10. ок то бра 1941, Ра шко вић је до та да већ де се
так пу та од ла зио у раз не кра је ве Хр ват ску. У по ме ну том пи сму је пред
ло жио шта би се мо ра ло пред у зе ти то јест ка ко би да ље тре ба ло ра ди ти. 
На кра ју пи сма за хва лио се сви ма ко ји су по мо гли ње го ве ми си је – би ли 
су то, по ред оста лих, и Алек сан дар Цин цар Мар ко вић, бив ши ми ни стар 
ино стра них по сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви је, Ду шан Пан тић, ми ни стар у 
Не ди ће вој вла ди, Ду шан Ле ти ца. Ис та као је ве ли ку по моћ не мач ких ге
не ра ла Хајн ри ха Дан кел ма на (He in rich Dan kel mann) и Ха рал да Тур не ра 
(Ha rald Tur ner), пу ков ни ка Вил хел ма Фук са (Wil helm Fuchs) и свог стал
ног пра ти о ца де се та ра Фран ца Шпин дле ра (Franz Schpin dler).20

Кра јем го ди не Ра шко вић је по се тио над би ску па за гре бач ког 
Алој зи ја Сте пин ца (на пре по ру ку бе о град ског над би ску па Јо си па Уј чи
ћа од 29. де цем бра 1941. го ди не) и Ди а ну Бу ди са вље вић, ко ја је у ме ђу
вре ме ну по кре ну ла ак ци ју по ма га ња и спа са ва ња де це из ло го ра. Не ма 
до ка за да је Ра шко вић 6. фе бру а ра 1942. го ди не био у Ја се нов цу, у окви ру 
та ко зва не Ме ђу на род не ко ми си је.21 То, ме ђу тим, не зна чи да ни је био у 
том ло го ру – у пи сму Не ди ћу од 17. сеп тем бра он на гла ша ва да је та мо 
ви део и 50 при пад ни ка не мач ке на ци о нал не ма њи не!

Ни је мо гу ће утвр ди ти ко ли ка је би ла Ра шко ви ће ва за слу га у осло
ба ђа њу из хр ват ских ло го ра за то че них при пад ни ка срп ског на ро да, не
за ви сно од њи хо ве ста ро сти и по ла. Пре ма оном што је до ступ но, мо же 
да се го во ри о ви ше хи ља да осло бо ђе них за то че ни ка.

***
Не ја сно је за што је са мо је дан исто ри чар од лу чио да по све ти ду

жну па жњу ар хив ској гра ђи о из бе глим или про те ра ним Ср би ма: Дра го
слав Стра ња ко вић, Нај ве ћи зло чи ни са да шњи це, Гор њи Ми ла но вац 1991. 

Ата на си је Јеф тић, ВеликомученичкиЈасеновац, Ва ље во –Бе о град, 1990, 165–170; Zločini
najugoslovenskimprostorimauPrvomiDrugomsvetskomratu.Zbornikdokumenata,tomI.
ZločiniNezavisneDržaveHrvatske1941.-1945., Be o grad, 1993, 708–713.

20 АЈ, 110, инв. бр. 15.222; ВA, Н ћа, 392/23.
21 Пре ма све до че њу Ву ка ши на Же гар ца, јед ног од два на е сто ри це за то че ни ка 

Ја се нов ца ко ји су кра јем мар та 1942. го ди не де пор то ва ни у Ср би ју, у де ле га ци ји ме ђу
на род не ко ми си је ко ја је 6. фе бру а ра 1942. го ди не не ко ли ко са ти про ве ла у спе ци јал но 
за ту при ли ку при пре мље ним де ло ви ма ло го ра би ла је и пред став ни ца Срп ског Цр ве
ног кр ста. 
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Ка да је реч о збор ни ци ма из ја ва оно што се са си гур но шћу мо же ка за ти 
је сте да се од вре ме на ка да су на пи са ћој ма ши ни ку ца на све до че ња и 
њи хо вог пре ку ца ва ња у ви ше при ме ра ка зна ло да по сто је. Од исто ри ча
ра по ми њао их је са мо ау тор ових ре до ва у књи зи Гол го та Срп ске пра во
слав не цр кве 1941–1945. го ди не, до ду ше, без ши рег на во ђе ња.
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Из во ри и ли те ра ту ра

Из во ри

а. Нео бја вље ни из во ри

Вој ни ар хив, фон до ви Не ди ће ва ар хи ва, Не мач ка ар хи ва и НДХ
Ар хив Ср би је, фонд Ко ме са ри јат за из бе гли це и пре се ље ни ке
Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве, За о став шти на Ра до сла ва Гру ји ћа
Ар хив Све тог ар хи је реј ског си но да 1941–1945. го ди не
Ар хив Срп ске пра во слав не цр кве, Збор ни ци из ја ва
Исто риј ски ар хив Бе о гра да, фонд БдС
Ар хив Ју го сла ви је, Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра 
и њи хо вих по ма га ча

б. Об ја вље ни из во ри

April ski rat 1941, Be o grad 1987. 
Ne mač ka oba ve štaj na slu žba, V, Be o grad 1958.
Ne mač ka oba veš taj na slu žba, IV, Be o grad 1959.

Штам па:
Но во вре ме, Бе о град 1941–1942.

Ли те ра ту ра

а. Члан ци

Вен це слав Гли шић, „Усло ви под ко ји ма је Не дић при стао да фор ми ра 
срп ску вла ду под оку па ци јом“, Исто риј ски гла сник, 1–2, Бе о град 1993, 
стр. 143–145.
Ivo Gold stein, (2008). „Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska 1941. go di ne: put pre ma 
ka ta stro fi“, Di ja log po vje sni ča ra/isto ri ča ra, sv. 10/1, Za greb, 2008, str. 137–153.
To mi slav Du lić, „Map ping Out the „Wa ste land“: Te sti mo ni es from the Ser bian 
Com mis sa ri at for Re fu ge es in the Ser vi ce od Tudjman’s Re vi si o nism“, Ho lo ca
ust and Ge no ci de Stu di es, 23/2, 2009, pp. 263–284.
Вељ ко Ђ. Ђу рић, „Ко су би ли вој но у прав ни ко ман дан ти Ср би је 1941–
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1944“, Гла сник Вој но и сто риј ског ин сти ту та, бр. 3, Бе о град 1996, 159–
168. 
Маријана Мраовић, „Писање колаборационистичког листа Ново 
време о војној и политичкој ситуацији у НДХ 1941–1944. године“, 
Војноисторијски гласник, 2, Београд, 2017, 131–146.
Fi lip Ški ljan, „Or ga ni zi ra no ma sov no pri sil no ise lja va nje Sr ba iz Hr vat ske 
1941. go di ne“, Sta nov niš tvo (Ča so pis In sti tu ta za mi gra ci je i na rod no sti), Za
greb, 2012, str. 1–34. 

б. Збор ни ци

Ко ла бо ра ци о ни стич ка штам па у Ср би ји 1941–1944. го ди не, прир. Алек
сан дар Сто ја но вић, Бе о град 2015.

в. Мо но гра фи је

Mi lan Bor ko vić, Kon tra re vo lu ci ja u Sr bi ji, I, Be o grad 1979.
Mi lan Bor ko vić, Mi lan Ne dić, Za greb 1985.
Fi kre ta Bu tić Je lić, Us ta še i Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska, Za greb 1977. 
To mi slav Vu ko vić, Mo za ik iz da je, Za greb 1991. (Ствар ни ау тор је Љу би ца 
Ште фан – прим. В. Ђ. М.)
Ivo Gold stein, Slav ko Gold stein, Ho lo ka ust u Za gre bu, Za greb 2001.
Ivo Gold stein, Slav ko Gold stein, Tra gi ka, mi to ma ni ja, isti na – Ja se no vac, Za
greb 2016.
Ivo Gold stein, Ja se no vac, Za pre šić 2018.
Вељ ко Ђ. Ђу рић, Гол го та Срп ске пра во слав не цр кве 1941–1945, Бе о град 
1997.
Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Ме мо ран ду ми Све тог ар хи је реј ског си но да Срп
ске пра во слав не цр кве 1941–1942. го ди не вој но у прав ним ко ман дан ти ма 
Ср би је, Бе о град 2020.
Ата на си је Јев тић, Ве ли ко му че ник Ја се но вац, Бе о град 1991.
Бо ри во је М. Ка ра пан џић, Гра ђан ски рат у Ср би ји 1941–1945, Кли вленд/
САД  1958 (дру го из да ње: Бе о град 1990).
Ста ни слав Кра ков, Ге не рал Ми лан Не дић, III, Мин хен 1968.
Mu ha rem Kre so, Nje mač ka oku pa ci o na upra va u Be o gra du 1941–1944, Be o
grad 1979.
Bog dan Kri zman, Pa ve lić i us ta še, Za greb 1986. 
Bog dan Kri zman, NDH iz me đu Hi tle ra i Mu so li ni ja, Za greb 1986.
Ла зо М. Ко стић, Ко је крив за зло чи не над Ср би ма у НДХ, Швај цар ска 1968.
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An tun Mi le tić, Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac, IIII, Be o grad 1986.
An tun Mi le tić, Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac, IV, Ja go di na, 2007.
Slo bo dan D. Mi lo še vić, Iz be gli ce i pre se lje ni ci na te ri to ri ji oku pi ra ne Ju go sla vi
je, Be o grad 1981.
Ко ста Ни ко лић, Страх и на да у Ср би ји 1941–1944. Сва ко днев ни жи вот 
под оку па ци јом, Бе о град 2002.
Bran ko Pe tra no vić, Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu 1939–1945, Be o grad 1992.
Дра го слав Стра ња ко вић, Нај ве ћи зло чи ни са да шњи це, Бе о град 1991.
Ђо ко Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве, II, Мин хен/Не
мач ка 1966.
Ђо ко Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве, III, Келн/Не мач
ка 1986.
Алек сан дар Сто ја но вић, Иде је, по ли тич ки про јек ти и прак са вла де Ми
ла на Не ди ћа, Бе о град 2015.
Ve li mir Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je, III, Be o grad 1983.
Jo zo To ma se vich, Rat i re vo lu ci ja u Ju go sla vi ji 1941–1945: Oku pa ci ja i ko la bo
ra ci ja, Za greb 2010.
Ed mund Glez fon Hor ste nau, Iz me đu Hi tle ra i Pa ve li ća, Be o grad 2007.
Ла ди сла ус Хо ри, Бар тин Бро сцат, Уста шка др жа ва Хр ват ска, Бе о град 
1994.
Fer do Ču li no vić, Slom sta re Ju go sla vi je, Za greb 1958.
Fer do Ču li no vić, Oku pa tor ska po de la Ju go sla vi je, Be o grad 1970.
Lju bi ca Šte fan, Srp ska pra vo slav na cr kva i fa ši zam, Za greb 1996.
Fi lip Ški ljan, Organiziranа pri sil na ise lja va nja Sr ba iz NDH, Za greb 2014.  

Ди плом ски ра до ви и док тор ске ди сер та ци је

Мир ко З. Ре љић, Из бе глич ко пи та ње у Но вом Вре ме ну 1941. го ди не, ди
плом ски рад од бра њен 2019. го ди не на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
Ма ри ја на Мра о вић, Про па ган да вла де Ми ла на Не ди ћа (1941–1944), нео
бја вље на док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на 2015. го ди не на Оде ље њу за 
исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
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Из ве штај пу ков ни ка Зиг фри да Ка шеа Ми ни стар ству ино стра них по
сло ва Не мач ког рај ха о по се ти Ја се нов цу, За греб, 7. фе бру ар 1942. го
ди не

„6. 2. 42. na po ziv vla de pred stav nik ovog po slan stva raz gle dao je kon
cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac. Za raz gle da nje su bi li po zva ni i pri su stvo va li su 
pred stav ni ci štam pe Ita li je, Ru mu ni je, Ma đar ske, Ne mač ke, za tim se kre tar 
pap ske nun ci je, se kre tar nad bi sku pa Ste pin ca, kao i pred stav nik Feld ko man
dan tu re, ma jor Kne he. Raz gle da nje je pred vo dio dr žav ni se kre tar Eu gen Kva
ter nik.

Pu to va nje do Ja se nov ca iz vr še no je spe ci jal nim vla kom, a od sta ni ce 
uče sni ci su pre ve ze ni sa o ni ca ma.

Naj pri je je po ka zan štab lo go ra sa svo jim po je di nim ode lje nji ma. On 
se sa sto ji od ko man dan ta lo go ra, ka pe ta na Lu bu ri ća, jed nog za me ni ka, 2 ađu
tan ta, odje lje nja za or ga ni za ci ju ra da, zdrav stva, upo ra be i snab dje va nja. Pla
no ve za grad nju lo go ra iz ra dio je ka pe tan Lu bu rić već u emi gra ci ji. Oni su, 
po sli je raz gle da nja nje mač kih in sta la ci ja, po bolj ša ni. Pre ma tvr đe nju dr žav
nog se kre ta ra Kva ter ni ka, or ga ni za ci ja i ure đa ji lo go ra su no vi i da ti ra ju od 1. 
si ječ nja 42. Upu ći va nje za to če ni ka u lo gor vr ši se na sli je de ći na čin: po li cij ska 
upra va ko ja je iz vr ši la hap še nje mo ra pod ni je ti za htjev po li tič koj po li ci ji ko ja 
od lu ču je o to me ho će li uhap še nik bi ti pre ba čen u kon cen tra ci o ni lo gor ili ne. 
Po sli je to ga ka žnje nik se upu ću je u lo gor i po nje mu se iz da je toč na per so nal
na li sta. Da lje on bi va ubi lje žen u lo gor sku kar to te ku iz ko je se ko pi ja li ste o 
nje mu na la zi u Za gre bu. U toj li sti na la ze se naj toč ni ji lič ni po da ci i ru bri ke o 
za poš lje nju i po na ša nju. Za to če nik se sva kih 14 da na iz no va ocje nju je.

Or ga ni za ci ja ru ko vo de ćeg lo gor skog šta ba osta vlja do bar uti sak (ta
ko đer iz gle da je bes pri je ko ran, bez pri go vo ra, i po stu pak upra vlja nja lič nom 
imo vi nom ko ja se od za to če ni ka pri li kom nji ho vog pri vo đe nja mo ra od u ze ti).

Za tim je po ka za na lič na kar to te ka vod stva ču va ra lo go ra. Za sva kog 
us ta šu us po sta vlja se per so nal ni do ku me nat pre ma sa da uo bi ča je noj for mi 
kod us ta ša. On mo ra da lje po lo ži ti po seb nu za kle tvu da svo ju moć ne će zlo
u po tre bi ti i da se ne će bo ga ti ti na ra čun za to če ni ka, uz pri jet nju smr ću (po
ka za ni su gro bo vi 10 već stri je lja nih us ta ša, pred ko ji ma se ova za kle tva mo ra 
po lo ži ti. Ka ko je sa op ćio dr žav ni se kre tar Kva ter nik, sli je de ćeg tjed na će još 
dva us ta še bi ti stri je lja ni).

Po sli je to ga po ka zan je sam lo gor. To je jed na sta ra ci gla na, ko ja je u 
ro ku od 4 mje se ca od us ta ša bi la pre u re đe na u sa daš nji kon cen tra ci o ni lo gor. 
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Smješ taj je iz vr šen po dr ve nim ba ra ka ma, sa po okru glo 100 lju di u sva koj. 
Le ža je vi za spa va nje su dvo sprat ni, ba ra ke bes pri je kor ne. Da lje, po sto je ku
hinj ska i sa ni tet ska ba ra ka. U sa ni tet skoj ba ra ci je po red jed ne so be za pre gled, 
u ko joj se na la zi lo gor ski li ječ nik (Ži dov, hi rurg) i zub ni li ječ nik (ta ko đer je
dan Ži dov, ko ji je stu di rao u Nje mač koj), smješ te na bol ni ca. Bo le sni ci le že u 
po seb nim jed no kre vet nim po ste lja ma i ima ju kre vet ski veš. Dok tor ska or di
na ci ja do bro je opre mlje na, or ma ri sa in stru men ti ma. Is pred or di na ci je na la zi 
se ku pa ti lo. Ku hinj ska ba ra ka po di je lje na je na ma ga zin za na mir ni ce i sa mu 
ku hi nju. Ta ko đer je i ovaj ure đaj bez pri go vo ra. Je lo ku ha no u to ku ju če raš
njeg da na 100% je bo lje od onog ko je sa da u Za gre bu mo že se bi da osi gu ra 
je dan rad nik. Pre ma po da ci ma ko man dan ta lo go ra, dnev no se ko lje 7 go ve da, 
od no sno upo tre blja va dru go od go va ra ju će me so. Na jed noj ta be li, na pri mjer, 
sta ja lo je da je 300 gra ma me sa pred vi đe no po oso bi, dnev no. Sta nje slje do va
nja hra ne sa svim je do volj no. Na pi ta nje o to me od go vo re no je da za to če ni
ke hra ne zbog to ga do bro, jer su za in te re si ra ni za nji ho vu rad nu spo sob nost, 
sna gu.

Lo gor da lje ras po la že šta la ma za oko 170 do 180 ko ma da sto ke, oko 
130 svi nja, naj ma nje 100 pa ta ka, gu sa ka, ko ko ši ju i jed nim ma lim sta dom 
ova ca. Kla o ni ca je smješ te na u po seb noj ba ra ci i na la zi se ta ko đer u bes pri je
kor nom sta nju. Za pe ka ru i dru ge ma ga zi ne na mir ni ca zi da se čvr sta zgra da, 
a pla ni ra ne su još tri.

Za to če ni ci su po di je lje ni na sto ti ne, ko ji se za tim da lje di je le. Ovu po
dje lu vr še sa mi za to če ni ci. (Na gra di liš tu su do sa da smješ te ni jed na ko vač ni ca 
sa ve ćim ili ma njim mi je hom, jed na ra di o ni ca za oprav ku au to mo bi la, jed na 
ci gla na sa ka pa ci te tom od oko 2 mi li ju na ci gli, jed na stru ga ra, jed na sto la ri ja, 
je dan ar hi tek ton ski bi ro i jed na po sto lar ska ra di o ni ca. Da lje, ne ko li ko za to če
ni ka ra di na ke ra mič kim po slo vi ma i kre če nju. Lo gor ska kro jač ni ca je re la tiv
no ma la, ali će bi ti pro ši re na. Pla ni ra no je da lje i po vr tlar stvo).

Iz grad nji lo go ra u osno vi pred sto je sli je de ći pla no vi: jed nom tre ba to 
da po sta ne ve li ko do bro sa uz ga ja liš tem za oko 5000 ova ca, ka ko bi se pro iz
vo di ma sa ovog do bra mo gla re gu li sa ti po troš nja pre hram be nih pro iz vo da. 
Da lje, u lo go ru, ko ji tre ba da bu de sve den na broj no sta nje od 10.000 za to če
ni ka, iz gra di le bi se pro sto ri je za snab dje va nje i na o ru ža nje us ta ša i, po mo
guć no sti, do mo bra na. Osim to ga, iz grad njom fa brič kih po stro je nja tre ba da 
bu de po dig nu to i rad nič ko na se lje, ško le i uprav ne zgra de. Pre ma pla no vi ma 
ar hi tek ton skog bi roa sav za ovo po treb ni ma te ri jal pro iz veo bi se u sa mom 
lo go ru, ko ji bi za tim spe ci jal ne gra đe vin ske ko man de, je di ni ce, na li cu mje sta 
mon ti ra le, gra di le.

Di sci pli na u lo go ru je do bra. Kon cen tra ci o ni lo gor u svom sa daš njem 
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sta nju da je u pot pu no sti bes pri je ko ran i do bar uti sak. (Mo že se, sa do brim 
raz lo gom, od ba ci ti kao neo sno va ne sve gla si ne ko je kru že o Ja se nov cu). Broj
no sta nje lo go ra je tre nut no oko 1000 lju di, od to ga su ot pri li ke 75% Ži do vi. 
Osta tak ot pa da na Ci ga ne, Sr be i ko mu ni ste. (Za to če ni ci su obi lje že ni cr ve
nim, ze le nim, pla vim i žu tim tra ka ma na ru ka vi ma).

(Об ја вио: An tun Mi le tić, Ja se no vac, I, do ku ment br. 66, str. 170–172, Be o grad 
1986. Ми ле тић је као из вор на вео: Po ru ke Gla si lo spo men pod ruč ja Ja se no
vac. Ни је, ме ђу тим, на вео број, го ди ну из да ња и број стра не: br. 4(5) od 
29. 11. 1972, str. 3!)
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ЈА СЕ НО ВАЧ КИ ЛО ГОР

Пловитe, срп ски ле ше ви.....

Пло ви те, плов’те цр ни ле ше ви,
Уко че ни ле ше ви Ср ба и Срп ки ња,
Ле ше ви љу ди, же на и не ја ке де це.
Пло ви те Ти сом, Ду на вом и Са вом,
Пло ви те Дри ном; Вр ба сом и Дра вом,
Пло ви те Дри ном, Ку пом и Ко ра ном.
Пло ви те по гро бљу ва ших сно ва, на да и же ља
Ис ко па ном од Хр ва та, бра ће ро ђе не,
И од Ма ђа ра, веч них при ја те ља.

Пло ви те ле ше ви срп ских мај ки
Са од се че ним дој ка ма.
Збри ну та су де ца, ан ђе ли ва ши ма ли;
Хр ват ски ју на ци су се по ста ра ла 
Да и де чи ца срп ска пло ве во да ма.

Пло ви те ле ше ви срп ских по по ва 
И не бри ни те се, што су вам очи из бо де не, 
Ра зо ре не су цр кве ва ше и спа ље не књи ге цр кве не 
А мр тва па ства ва ша не ма ни гро бо ва.

Цр ни ле ше ви срп ски, пло ви те ти хо и не мо 
Ре ка ма срп ских зе ма ља.
Во да ће да вас гр ли, да вас пре вр ће и ва ља 
И да вам жу бо ри по греб ну пе сму.
А кад стиг не те у пу ту ва шем по след њем 
До оба ле мај ке Ср би је 
И бу де те на до ма ку гра да Бе о гра да, 
Ври сни те, срп ски ле ше ви,
Ври сни те уна ка же на те ле са,
Ври сни те ври ском аве ти.
Је зи ви ври сак ваш про ло ми ће зе мљу и не бе са 
И про бу ди ће ода сна Бо га Прав де 
Да вас осве ти.

Ср бин Сре мац



42

ЈА СЕ НО ВАЦ
са бир ни за то че нич ки ло гор у Хр ватској

У на ме ри да би по зва ни и за ин те ре со ва ни до би ли ка кву та кву 
сли ку о жи во ту и не при ли ка ма за то че ни ка у Не за ви сној Др жа ви Хр ват
ској, ста вих се би у за да так да пре ма мо јим скром ним мо гућ но сти ма у 
овом из ве шта ју дад нем ако не баш тач ну и пот пу но вјер ну фо то гра фи ју 
ло го ра и жи во та у ло го ру – то бар при бли жну.

Из ве штај ћу об ра ди ти по гла ва ма, ко ја ће сва ка за се бе опи са ти 
по је ди ну окол ност, и то:

Ја се но вац:
је ва ро ши ца, ко ја ле жи на са мо ме ушћу ре ке Уне у Са ву. Од же

ље знич ке ста ни це Ја се но вац ва ро ши ца је уда ље на 2 км. У сред ва ро ши 
на ла зи се јед на ве ћа дво спрат на згра да у ко јој је смје штен „уста шки та
бор – Ја се но вац“. Низ вод но низ Са ву јед но 23 км а на ушћу ри је ке Ло
ње у Са ву по диг нут је на има њу и твор нич ком про сто ру фир ме Ба чић и 
друг, Ја се но вац, сам са бир ни за то че нич ки ло гор. Ло гор се на ла зи на мо
чвар ном и под вод ном те ре ну, те је оп ко љен на си пи ма, ко ји га шти те од 
по пла ва. Ка ко је ло гор са свих стра на оп ко љен во дом и мо чва ра ма, а са 
се лом Ја се но вац ве зан је ди но јед ним је ди ним до бро чу ва ним пу том, то је 
бег ство из ло го ра под нор мал ним при ли ка ма по све не мо гу ће.

Ло гор Ја се но вац се зо ве „са бир ни“ сто га, што је од сеп тем бра ме
се ца 1941 год. по стао цен трал ни ло гор у ко ји се упу ћу ју но ви за то че
ни ци. а Ја се но вац их за тим да ље рас по ре ђу је по оста лим фи ли јал ним 
ло го ри ма. Та ко је Ја се но вац од сеп тем бра ме се ца у не по сред ној сво јој 
бли зи ни имао 4 сво ја фи ли јал на ло го ра и ло гор у Ста рој Гра ди шки.

То ком је се ни и зи ме 1941 год. и 1942 год., у Хр ват ској су ли кви ди
ра ни сви му шки за то че нич ки ло го ри осим Ја се нов ца са ње го вим фи ли
ја ла ма и Ста ром Гра ди шком. Кон цем ја ну а ра 1942 год. ко нач но је ли кви
ди ран ло гор „Да ни ца“ у Ко прив ни ци, а ње го ви зад њи за то че ни ци Ср би 
су пре не ше ни у Ја се но вац. Та ко да да нас по сто ји са мо је дан је ди ни му
шки ло гор за то че нич ки и то Ја се но вац са фи ли ја лом у Ста рој Гра ди шки.

Има ње и фа брич ки про стор фир ме Ба чић и друг у Ја се нов цу иза
бра то је за за то че нич ки ло гор по мом ми шље њу због сле де ћих раз ло га: 
а) што је на под вод ном и не при сту пач ном те ре ну, па је бег ство из ње га 
не мо гу ће, а осим то га во дом и мо чва ра ма од се чен је од оста лог све та, па 
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се не мо же ни на ко ји на чин одр жа ва ти кон такт из ме ђу ло го ра и спољ ног 
све та, и б) што се на том те ре ну на ла зи ло твор нич ка по стро је ња фир
ме Ба чић и друг, а што је све за пле ње но у ко рист Хр ват ске др жа ве, јер 
je Ба чић еми гри рао у Ср би ју. На и ме на ме ра је уста ша, да од Ја се нов ца 
на пра ве не са мо са бир ни не го и је дан рад ни ин ду стриј ски ло гор, бу ду
ћи да он на те ре ну по диг ну те већ ве ће и до бре твор нич ке ра ди о ни це за 
из ра ду ла на ца, ко вач ни це, бра ва ри је, кле шта ра, ли ма ри је, та пе ци ре рај, 
ау то ме ха нич ка ра ди о ни ца, сто ла ри ја, ко ла ри ја, елек троин ста ла тер ска 
ра ди о ни ца, ци гла на, пар на пи ла на, те пар на елек трич на цен тра ла, ко ја 
под јед нако да је све тло и са мо ме ме сту Ја се но вац.

Ста ра Гра ди шка за др жа та је као фи ли ја ла ло го ра Ја се но вац упра
во та ко ђе с на при јед из ни је тих раз ло га, јер је ло гор сме штен у ста рој 
ка зни о ни, а у ко јој се та ко ђер на ла зи низ ва жних и до бро уре ђе них ра
ди о ни ца. По себ на се па жња по кла ња шнај дер ској и ци пе лар ској ра ди
о ни ци. Те дви је ра ди о ни це да нас ра де са ве ли ким бро јем за тво ре ни ка 
ма хом Жи до ва а за по тре бе уста шке, Хр ват ске вој ске и сл.

На про сто ру од Ја се нов ца до Ста ре Гра ди шке има не ко ли ко ве
ћих ле пих по љо при вред них има ња, чи ји су вла сни ци Ср би. Ка ко су они 
де лом сво је вољ но, а де лом при сил но исе ље ни, то су та има ња са да за
пле ње на, па пре да та ло го ру Ја се но вац на ис ко ри шта ва ње. На об ра ду тих 
има ња упу ће ни су за то че ни ци из Ја се нов ца и то ма хом са мо Жи до ви, 
бу ду ћи да у њих уста ше има ју ве ру, да не ће по бе ћи. Тек ту и та мо је по
слан по ко ји Ср бин и то као струч њак ко ме се ме ђу Жи до ви ма ни је мо
гла на ћи за ме на.

За На по ле о но ва вре ме на Ја се но вац је ле жао на тро ме ђи три ју ве
ли ких цар ста ва: Ото ман ског, На по ле о но вог и Ау стриј ског, па од то га и 
она на род на уз ре чи ца: „Ка да пе тао за ку ку ри че у Ја се нов цу та да се чу је 
у три цар ства.“ Да кле та да је Ја се но вац био гра ни ца из ме ђу три цар ства, 
а да нас је Ја се но вац гра ни ца из ме ђу два све та; зе маљ ског и пре ко зе маљ
ског. За за то че ни ке он прет ста вља пре двор је вјеч но сти и ма ло бла же них, 
ко ји су се и ко ји ће се из то га пре двор ја смр ти и вјеч но сти вра ти ти у ово
зе маљ ски жи вот.

Упра ва ло го ра:
Упра ва ло го ра де ли се на дво је и то: 1) уста шку упра ву, и 2) за то

че нич ку упра ву.
До ове по дје ле упра ве до шло је сто га, што уста ше због ве ли ких 

за да та ка на дру гим ме сти ма тре ба ју уста шко људ ство, па су на сто ја ли 
се бе у Ја се нов цу да што ви ше рас те ре те, те та ко што ве ћи број уста ша 
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по ша љу у бор бу про тив чет ни ка и пар ти за на.
Уста шка упра ва се са сто ји у то ме, да је у ње ним ру ка ма ова на ред

бо да вач ка власт, ова ко ре спон ден ци ја са вањ ским све том, стра жа ло го ра 
и над зор над ра ди о ни ца ма.

Са мо у пра ва за то че ни ка са сто ји се у то ме, да са ми за то че ни ци 
упра вља ју жи во том и ра дом у ло го ру пре ма на ло зи ма и ин тен ци ја ма 
уста ша. Та ко за то че ни ци са ми упра вља ју ис хра ном, на ста вом, ра дом и 
чи сто ћом у ло го ру.

Са ве зно с тим а да би се по ста вље ни за дат ци из вр ши ли осно ва на 
је и за то че нич ка хи је рар хи ја. Та ко су ко нач но фор ми ра не три сле де ће 
вр сте за то че ни ка:

за то че ни ци – сло бод ња ци
за то че ни ци – по лу сло бод ња ци, и
обич ни за то че ни ци.
За то че ник – сло бод њак има пу но по ве ре ње уста ша, те се он мо же 

сло бод но кре та ти не са мо уну тар ло го ра и ва ро ши Ја се но вац, не го од ла
зи сам без прат ње и на слу жбе на пу то ва ња ра ди на бав ке ро бе у ова ме ста 
у Хр ват ској.

За то че ник по лу – сло бод њак има пра во и мо же да се сло бод но 
кре ће уну тар ло го ра и по се лу Ја се но вац где ма хом од ла зи по по слу ра ди 
на бав ке или при је ма ро бе.

Обич ни за то че ни ци сми ју се кре та ти по да ну по ло го ру с тим да 
жи ци – огра ди не сми ју при ћи бли же од 5 ме та ра.
 На че лу за то че нич ке хи је рар хи је сто ји тзв. „ло гор ник“ (Жи дов 
Бру но Ди ја мант штајн), а за тим ње гов за ме ник (Жи дов Ви нер), те шеф 
еко но ми је (Жи дов Фелд ба у ер), а на че лу пи сар не груп ник (Жи дов Бе
го вић). Сви од ре да су за то че ни цисло бод ња ци и „за по вед ни ци ба ра ка“. 
Груп ни ци рав на ју по је ди ним гру па ма ра да (ко ва чи ма, ли ма ри ма, зи да
ри ма, ци гла ном итд.) а за по вед ни ци ба ра ка за по ве да ју под руч ним им 
ба ра ка ма за ста но ва ње (има их 6). Груп ни ка и за по вед ни ка ба ра ка укуп
но има 25, а од ко јих су све га три Ср би на (Сло бо дан Ми цић, за мје ник за
по вед ни ка на стам би, Вла до Глу мац за по вед ник ба ра ка 5, и Бран ко Цви
је ти но вић груп ник гру пе за по ди за ње ба ра ка и вањ ског ре да).

За тим сва ка на ста ње на ба ра ка има сво га на ред ни ка и 4 ре да ра, 
ко ји се ста ра ју о чи сто ћи и уре ђе њу ба ра ка.

Сви за то че ни ци су про сти – обич ни рад ни ци и за по сле ни су ма
хом пре ма сво јој стру ци у ци ви лу. Ту нај бо ље про ла зе струч ни рад ни
ци и за на тли је, јер се упо тре бља ва ју за рад у за тво ре ним ра ди о ни ца ма 
а уко ли ко то до зво ља ва већ број за по сле них за то че ни ка у ра ди о ни ца ма. 
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Ако је број за то че ни ка у ра ди о ни ца ма ве лик и ако су ме ста по пу ње на та
да и струч ни за то че ни ци оба вља ју вањ ске гру пе ра до ва као и сви оста ли 
за то че ни ци, ко ји ни су за на тли је (тр гов ци, чи нов ни ци и сл.)

За то че ни ци – сло бод ња ци не ста ну ју у са мом ло го ру не го у се лу 
Ја се нов цу у при ват ним ста но ви ма, а омо гу ће но им је, да су до ве ли и сво
је по ро ди це. Да кле жи ве за јед но са сво јим по ро ди ца ма сло бод но у Ја се
нов цу. На жа лост то су са мо Жи до ви.

За то че ни ци – по лу сло бод ња ци жи ве стал но у ло го ру, ста ну ју у 
ло го ру и хра не се у ло го ру.

За то че ни ци груп ни ци и обич ни за то че ни ци жи ве стал но у ло го
ру уну тар жи це и не мо гу ван жи ча не огра де без прат ње уста ша.

За то че ни ци груп ни ци има ју по себ ну „груп нич ку хра ну“ ко ја је 
до бра и уку сна, а до би ва ју и по це ли хле бац од 90 дкг. днев но.

Обич ни за то че ни ци до би ва ју обич ну хра ну, а о че му ћу ка сни је 
го во ри ти.

Уста шка упра ва се са сто ји:
По вје ре них по глав ни ка за све за то че нич ке ло го ре уста шки сат

ник Вје ко слав Лу бу рић (еми грант),
За по вед ник уста шког та бо ра – Ја се но вац суд ски уста шки по руч

ник Мат ко вић (не свр ше ни прав ник и еми грант),
За по вед ни ка ло го ра Ја се но вац и ње го вих фи ли ја ла уста шког по

руч ни ка Љу бе Ми ло ша (не свр ше ни прав ник еми грант ),
јед ног ни за уста шких офи ци ра: Па вли ће вић, Ко јић, Ма ти је вић, 

Ро гић, Му јо, мла ђи Мат ко вић, Мо дрић итд,
од под о фи ци ра и 3 уста шка са та уста ша (З че те).
На пред на бро ја ни офи ци ри су но си о ци ре жи ма и за то че ни ци но

си о ци свих за ла у Ја се нов цу, па сто га док они упра вља ју ло го ром не мо же 
би ти ни го во ра о по бољ ша њу при ли ка у ње му. Тре ба на сто ја ти да се они 
мак ну са тих ме ста а по ста ве дру ги – ма ње  кр во лоч ни – ма њи зло чин
ци. Ако то не бу де он да би тре ба ло да Нем ци у ло го ре по ста ве бар сво је 
пред став ни ке као сво је над зор не по ве ре ни ке, те да сво јим при су ством 
спре че зло чин ства и на си ља за то че ни ца ка кву та кву жи вот ну си гур ност.

На стам ба (ста но ви)
На стам бе не при ли ке тре ба по де ли ти у два вре мен ска пе ри о да и 

то: 1) пе ри од до до ла ска ме ђу на род не ко ми си је у ло гор (6. II 1942г.) и 2) 
од то га да на па на ова мо.

За вре ме пр вог пе ри о да тј. до 6. II 1942 г. 1100 за то че ни ка би ло је 
сме ште но у три ма ле и вр ло при ми тив не ба ра ке, ко је ни су има ле про зо
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ра не го са мо по дво ја вра та. Те ба ра ке су ви ше ли чи ле на свињ це не го на 
ста но ве за љу де. Ду жи не су би ле око 20 м. а ши ри не око 6 м, док ви си не 
око 3 м. Та ква јед на ба ра ка је од ре ђе на са мо за за то че ни ке Ср бе. У тој ба
ра ци је ста но ва ло по преч но 300 до 460 за то че ни ка Ср ба под стра хо ви то 
не хи ги јен ским усло ви ма, фор мал но на ба ца ни од па то са до кро ва Јед ни 
на дру ги ма, пу ни ва ши ју, сва ко вр сне не чи сти, блат ња ви, здра ви, мо кри 
и бо ле сни. Упра во стра хо ви то, ко ја би се мо гла ме ри ти са мо са па клом.

Ка да се са зна ло, да ће до ћи ме ђу на род на ко ми си ја да пре гле да ло
гор и за то че ни ке, та да је уста шка упра ва од ре ди ла, да за то че ни ци на бр
зу ру ку, кон цем ме се ца ја ну а ра по чет ком ме се ца фе бру а ра 1942 г. по диг
ну 6 ко ма да мо дер них ба ра ка не мач ког си сте ма за скла па ње, за тим јед ну 
ба ра ку за бол ни цу, 1 ба ра ку за ам бу лан ту, те јед ну ба ра ку за ку хи њу. Ср
би за то че ни ци ра де ћи да њу и но ћу све су то по ди гли у јед ном ре корд ном 
ро ку од пар да на. При том тре ба ис так ну ти да је сав рад оба вљен у сред 
нај ве ће зи ме, а при тем пе ра ту ри од 20 до 33 ступ ња Цел зи ју са ис под ни
шти це. То зи да ње ба ра ка за то че ни ци Ср би су у ве ли ком бро ју пла ти ли 
сво јим жи во ти ма, јер су се раз бо ле ли, а ка ко су већ би ли из ну ре ни то 
су на гло уми ра ли, или су их пак уста ше уби ја ле као да ље не по треб не и 
ба ласт.

Ка да су по чет ком фе бру а ра би ле го то ве но ве ба ра ке за ста но ва ње 
за то че ни ка, та да су за то че ни ци пре шли на ста но ва ње у њих, а ста ре су 
ба ра ке сру ше не. С тим да ту мом по чи ње но ви бо љи пе ри од за за то че ни
ке у по гле ду на стам бе. У ба ра ку сва ку мо же да ста не око 160 за то че ни ка. 
У ба ра ку су сме ште ни бок со ви за да спра та ле жа ја. Сва ки бокс има по 6 
за то че ни ка и то на пр ви спрат тро ји цу и на дру ги спрат тро ји цу. Та ко је 
ко нач но на кон то ли ко ме се ци сва ки за то че ник до био бар свој ле жај и 
омо гу ће но му је бар ко ли ко то ли ко, да се бри не о свом ле жа ју и сво јим 
ства ри ма. На жа лост те су ба ра ке по диг ну те на под вод ном те ре ну, па су 
при ли ком зад њих по пла ва Са ве и Ло ње про би је ни на си пи, а ба ра ке по
пла вље не, док су за то че ни ци по но ћи ева ку и са ни на ста но ва ње по ра ди
о ни ца ма где ра де и на ци гла ну. Због то га су за то че ни ци по но во оста ли 
без је ди ног свог до бра – оста ли су без сво јих ста но ва, сво јих ле жа ја, па 
се сто га да нас на ла зе у те шком по ло жа ју.

Уста шка упра ва уви дјев ши и са ма нео др жи вост но во ство ре ног 
ста ња ре ши ла је да је дан део за то че ни ка пре ме сти при вре ме но у ло гор 
Ста ра Гра ди шка. Та ко је у вре ме ну од 23 до 24. мар та 1942 из Ја се нов ца 
пре ве де на у Ст. Гра ди шку око 500 за то че ни ка и та мо су при вре ме но сме
ште ни. Они ће де лом би ти по сла ни на раз не еко но ми је на рад (ма хом 
Жи до ви), а дру гим де лом ће би ти вра ће ни у Ја се но вац чим во да опад не 
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и мог не се опет ста но ва ти у ба ро ка ма  у Ја се нов цу.
У Ја се нов цу је оста ло око 400 за то че ни ка, ко ји има ју за ду жност 

да одр же рад ра ди о ни ца, без да сук це сив но ка ко во да опа да са ку пља ју 
по пла вље ни ма те ри јал и уре де ло гор.

Хи ги јен ске при ли ке:
Хи ги јен ске при ли ке у ло го ру Ја се но вац су ви ше не го очај не. Оне 

су ствар но уби тач не – смрт но. По ред ста но ва тре ба ис так ну ти у Ја се нов
цу у ло го ру не ма те ку ће во де. По сто ји је дан је ди ни бу нар по крај уста шке 
ку хи ње. Но на тај бу нар за то че ни ци не сми ју до ла зи ти. За то че ни ци ма 
та ко ни је пре о ста ло ни шта дру го не го да кон зу ми ра ју во ду из за га ђе них 
ба ра, ко је су ле гло бо ле сти. Во да ни је за пи ће. Мо же се пи ти са мо про ку
ха на. Том во дом се слу же и за то че нич ке ку хи ње.

Због не ста ши це во де за то че ни ци се ни су ме се ци ма и ме се ци ма 
пра ли, а о не ком ку па њу ни је мо гло би ти ни го во ра.

За вре ме зим ских сне жних да на за то че ни ци су ко ри сти ли снег за 
пра ње (тр ља ње сне гом).

Тек пред до ла зак ме ђу на род не ко ми си је уста ше уви ђа ју по тре бу 
да се за за то че ни ке по диг не ка кав та кав бу нар. И зби ља бу нар је ис ко пан 
за 2 да на код но ве ку хи ње. Ти ме је омо гу ће но за то че ни ци ма да до ђу до 
во де нео п ход но по треб не за пи ће (и ако та бу нар ска во да ни је здра ва) и 
за пра ње. Од то га да на за то че ни ци ма је пру же на при ли ка да се уми ва ју и 
ка ко та ко опе ру и очи сте.

Ка ко је у ло го ру за вла да ла ве ли ка ушљи вост, па су уши са за то че
ни ка пре шле на уста ше, пред до ла зак ме ђу на род не ко ми си је уста ше су 
до ве зли два пољ ска вој нич ка ка за на, дез ин фек то ра, ко ји су сме ште ни 
у јед ну при ми тив ну ба ра ку. За тим је пре ма скром ним и при ми тив ним 
сред стви ма при сту пље но дез ин фек ци ји и дез ин сек ци ји за то че ни ка и 
њи хо вих ства ри. Ре зул тат је био тај, да су за то че ни ци по сле дез ин фек
ци је по де сет да на би ли чи сти и без ва ши ју, али су се опет за у шљи ви ли 
од дру гих. Уста ше бо је ћи се да не до ђе до ка квих ин фек тив них бо ле сти 
а по се би це ти фу са на ре ди ли су, да се дез ин фек ци је вр ше стал но по гру
па ма и на тај на чин су зби је ушљи вост. Но те све ме ре су под у зе те то ли ко 
ка сно, да се мо же сло бод но твр ди ти, да ће за то че ни ци и на да ље у ја кој 
ме ри оста ти ушљи ви.

Канализације у ло го ру не ма. Кло зе ти – ла три не су пољ ске (ја ме 
ис ко па не по за ди ба ра ка). По но ћи се ну жда вр ши у са мим ба ра ка ма у 
ки бле, ко је се из ју тра из но се и пра зне. Об зи ром на то смрад по но ћи је 
ве о ма ве лик, а са здрав стве ног гле ди шта је то по све и ја ко штет но. Пољ
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ске ла три не ка да се на пу не за тр па ју се плит ким сло јем зе мље, ко га ки ше 
спе ру, а не чист по око ли ци из ли ју.

Тек кон цем ме се ца ја ну а ра 1942 год. пред до ла зак ме ђу на род не 
ко ми си је по диг ну та је ам бу лан та и бол ни ца. При је то га ни ам бу лан та, а 
ка мо ли бол ни ца ни су по сто ја ли. До тог вре ме на бо ле сни ци су ле жа ли 
у стам бе ним ба ра ка ма са оста лим здра вим шти ће ни ци ма. Ни су има ли 
ни ка кве не ге ни ти по мо ћи, те су би ли по све пре пу ште ни са ми се би и 
Бо жи јој ми ло сти. Ре до ви та по ја ва је би ла, да је сва ког ју тра у ба ра ци 
осва ну ло по не ко ли ко мр тва ца. Од по чет ка фе бру а ра 1942 г. от по че ле су 
ра дом ам бу лан та и бол ни ца. Ме ђу тим бо ле сни ци су се ве о ма не ра до и 
тек у нај ве ћој ну жди слу зи ли ам бу лан том и бол ни цом, а то сто га што су 
уста ше сва ке две до три не де ље упа да ле пред ве че у ам бу лан ту и бол ни
цу, те бо ле сни ке по ди гли и ис тје ра ли, те их за тим „ли кви ди ра ли“ (уби
ли). Уби ја ња су се ди је лом вр ши ла пред бол ни цом а де лам на са мом гро
бљу. Због те чи ње ни це за то че ни ци су те шком му ком ишли у ам бу лан ту 
и бол ни цу, али си ла Бо га не мо ли, па та ко и бо лест је на тје ра ла – хо ћеш 
не ћеш –  већ ре зиг ни ра не и апа тич на бо ле сни ке за то че ни ке да тра же ле
ка под смрт ном опа сно шћу.

Ис хра на:
Ис хра на бо ле сни ка је би ла ис под сва ке кри ти ке. Чак и за за то че

нич ки ло гор ис под сва ког оче ки ва ња. У прин ци пу за то че ни ци су тре ба
ли до би ва ти три пу та хра ну на дан (из ју тра, у под не и на ве чер) ме ђу тим 
у прак си смо до би ва ли ма хом са мо два обро ка хра не и то у под не и н 
ве чер, а тек ту и та мо по кад кад и из ју тра. Ју тар ња су па (кад смо је до би
ли би ла је тзв. „ајн прен“. Ка ква је то су па би ла не ка ка же са ма чи ње ни ца 
тј. на 1000 за то че ни ка да то је све га 4 кгр. бра шна на за пр шку без ма сти.

Ру чак се са сто јао од ку ха ног па су ља или ку пу са при пре мље них 
без ма сти. Тек ту и та мо је кат ка да да то по ко ја ки ла ма сти за за чин је ла.

Ве че ра се та ко ђе са сто ја ла од су пе од гра ха или ку пу са при пре
мље них без ма сти. Тек ту и та мо је кат ка да да та по ко ја ки ла ма сти за за
чин је ла. Ве че ра се та ко ђе са сто ја ла од су пе од гра ха или ку пу са кат ка да 
од ку ха ног крум пи ра у љу сци (3 ко ма да за ве че ру).

Хле ба ни смо ме се ци ма ни ви де ли а ка мо ли га до би ли. Тек од 22 
мар та 1942. год. а об зи ром на ис цр пље ност за то че ни ка и пре дсто је ће 
про љет не ра до ве од лу чи ли су уста ше, да за то че ни ци ма да ју днев но по ¼ 
хле ба ку ку ру зног (20 дкг.).

Та ко сла ба ис хра на, а те жак рад и не хи ги је на, из вр ши ли су сво је. 
Сви за то че ни ци су од ре да ја ко мр ша ли и сла би ли, а што их је ди рект но 
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ске ла три не ка да се на пу не за тр па ју се плит ким сло јем зе мље, ко га ки ше 
спе ру, а не чист по око ли ци из ли ју.

Тек кон цем ме се ца ја ну а ра 1942 год. пред до ла зак ме ђу на род не 
ко ми си је по диг ну та је ам бу лан та и бол ни ца. При је то га ни ам бу лан та, а 
ка мо ли бол ни ца ни су по сто ја ли. До тог вре ме на бо ле сни ци су ле жа ли 
у стам бе ним ба ра ка ма са оста лим здра вим шти ће ни ци ма. Ни су има ли 
ни ка кве не ге ни ти по мо ћи, те су би ли по све пре пу ште ни са ми се би и 
Бо жи јој ми ло сти. Ре до ви та по ја ва је би ла, да је сва ког ју тра у ба ра ци 
осва ну ло по не ко ли ко мр тва ца. Од по чет ка фе бру а ра 1942 г. от по че ле су 
ра дом ам бу лан та и бол ни ца. Ме ђу тим бо ле сни ци су се ве о ма не ра до и 
тек у нај ве ћој ну жди слу зи ли ам бу лан том и бол ни цом, а то сто га што су 
уста ше сва ке две до три не де ље упа да ле пред ве че у ам бу лан ту и бол ни
цу, те бо ле сни ке по ди гли и ис тје ра ли, те их за тим „ли кви ди ра ли“ (уби
ли). Уби ја ња су се ди је лом вр ши ла пред бол ни цом а де лам на са мом гро
бљу. Због те чи ње ни це за то че ни ци су те шком му ком ишли у ам бу лан ту 
и бол ни цу, али си ла Бо га не мо ли, па та ко и бо лест је на тје ра ла – хо ћеш 
не ћеш –  већ ре зиг ни ра не и апа тич на бо ле сни ке за то че ни ке да тра же ле
ка под смрт ном опа сно шћу.

Ис хра на:
Ис хра на бо ле сни ка је би ла ис под сва ке кри ти ке. Чак и за за то че

нич ки ло гор ис под сва ког оче ки ва ња. У прин ци пу за то че ни ци су тре ба
ли до би ва ти три пу та хра ну на дан (из ју тра, у под не и на ве чер) ме ђу тим 
у прак си смо до би ва ли ма хом са мо два обро ка хра не и то у под не и н 
ве чер, а тек ту и та мо по кад кад и из ју тра. Ју тар ња су па (кад смо је до би
ли би ла је тзв. „ајн прен“. Ка ква је то су па би ла не ка ка же са ма чи ње ни ца 
тј. на 1000 за то че ни ка да то је све га 4 кгр. бра шна на за пр шку без ма сти.

Ру чак се са сто јао од ку ха ног па су ља или ку пу са при пре мље них 
без ма сти. Тек ту и та мо је кат ка да да то по ко ја ки ла ма сти за за чин је ла.

Ве че ра се та ко ђе са сто ја ла од су пе од гра ха или ку пу са при пре
мље них без ма сти. Тек ту и та мо је кат ка да да та по ко ја ки ла ма сти за за
чин је ла. Ве че ра се та ко ђе са сто ја ла од су пе од гра ха или ку пу са кат ка да 
од ку ха ног крум пи ра у љу сци (3 ко ма да за ве че ру).

Хле ба ни смо ме се ци ма ни ви де ли а ка мо ли га до би ли. Тек од 22 
мар та 1942. год. а об зи ром на ис цр пље ност за то че ни ка и пре дсто је ће 
про љет не ра до ве од лу чи ли су уста ше, да за то че ни ци ма да ју днев но по ¼ 
хле ба ку ку ру зног (20 дкг.).

Та ко сла ба ис хра на, а те жак рад и не хи ги је на, из вр ши ли су сво је. 
Сви за то че ни ци су од ре да ја ко мр ша ли и сла би ли, а што их је ди рект но 

за тим во ди ло у смрт, јер кад обо ле и из не мог ну та да би ва ју ре дов но „ли
кви ди ра ни“.

Оде ћа и обу ћа:
 За це ло вре ме ло го ро ва ња за то че ни ка се сам има да бри не за сво је 
оде ва ње, обу ва ње и по сте љи ну. При ли ком до ла ска у ло гор уста ше за
то че ни ци ма оду зму све вред ни је ства ри, па та ко и сву су ви шну обу ћу, 
оде ћу, веш, де ке, то а лет ни при бор итд. Да кле за то че ник у 90 од 100 слу
ча је ва оста не у са мо јед ном оде лу, јед ним па ром ци пе ла, јед ним на се би 
ве шом итд. Ка ко сви за то че ни ци мо ра ју да ра де и то по сва ком вре ме ну, 
то се оде ћа и обу ћа бр зо по де ру. Са да је за то че ник при мо ран да си на ба
ви дру гу оде ћу и обу ћу. Ма хом то за то че ник по сти за ва пре ко „гро ба ра“ 
ко ји са мр твих за то че ни ка при ли ком са хра не ски да ју оде ло и веш. Гро
ба ри те ства ри да ју сво јим дру го ви ма де лом без на кна де, а де лом тра же 
на кна ду у хра ни и ци га ре та ма (шверц ци га ре та).
 

Рад:
 По про пи су уста ша сви за то че ни ци мо ра ју без из у зет ка да ра де. 
Ни ко не сми је би ти бес по слен осим бо ле сни ка сме ште них у бол ни ци и 
ам бу лан ти.
 У прин ци пу раз ли ку је мо дви је вр сте ра да:

1) вањ ски рад, и 2) уну тар њи рад.
 Рад ни ци од ре ђе ни за вањ ски рад вр ше нај гру бље и нај те же по
сло ве као: ис то вар и уто вар ро бе и ма те ри ја ла у же ље знич ке ва го не (ло
гор има ин ду стриј ски ко ло сек ве зан за глав ном же ле знич ком пру гом) 
пре нос гра ђе вин ског ма те ри ја ла, по ди за ње ба ра ка, зи да ње згра да, чи
шће ње сни је га, по ди за ње и одр жа ва ње на си па итд.
 Дру ги дио за то че ни ка ма хом за на тли ја за по слен је у „лан ча ри“ и 
„обрт ној гру пи“ и то као: ко ва чи, под ки ва чи, ли ма ри, бра ва ри, та пе ци
ре ри, пу шка ри, ау томе ха ни ча ри, елек тро ин ста ла те ри, сто ла ри, ко ла ри, 
шнај де ри, ци пе ла ри, бри ја чи, ке ра ми ча ри, ста кла ри, ве ше ри итд, те као 
рад ни ци ци гла не.
 Око 150 за то че ни ка за по сле но је на ло гор ској еко но ми ји, као сто
ла ри, ко чи ја ши, кра ва ри и му за ри, се на ри, ме са ри, ко ба си ча ри, чу ва ри и 
не го ва те љи пе ра ди, ку ва ри, но са чи др ва и во де.
 На кон цу око 25 за то че ни ка тзв. „гро ба ри“ за по сле но је сва ко
днев но на ко па њу гро бо ва и са хра ни мр тва ца. Њи хо ва је ду жност да 
сва ког да на по сто ји ис ко па на ду гач ка ра ка око 150 ме та ра за са хра ну 
уби је них и умр лих. То је сва ки да шња пре до стро жност, јер сва ког да на 
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мо же уста ша ма да се пру жи при ли ка за ма сов но уби ја ње (уби ја ње при 
до ла ску у ло гор, уби ја ње из „на сту па“, уби ја ње на ра ду, уби ја ње из бол
ни це, уби ја ње по ка зни, те умр ли).
 Сви ра до ви оба вља ју се под стро гим над зо ром за то че ни ка – груп
ни ка као и са мих уста ша. Рад кроз це ло вре ме мо ра би ти брз, енер ги чан 
и ин тен зи ван. Ра ди се од 8 до 12 са ти пре под не и од 1 до 6 по сле под не. 
У ва жни јим слу ча је ви ма, ко ји су вр ло че сти ра ди се без об зи ра на вре ме 
не пре кид но док се рад не за вр ши. Сва ка ла ба вост у ра ду, сва ки про пуст 
и сл. ка жња ва ју уста ше на ли цу ме ста смр ћу.
 

Ди сци пли на:
 је у ло го ру „гво зде на“. Ло гор не ма про пи са ног ни ка квог пра ви
ла о жи во ту и ди сци пли ни у ње му, ни ти по сто је ди сци плин ске ка зне и 
по ступ ци. Сва ки по је ди ни уста ша има пра во без ика кве од го вор но сти 
да уби је за то че ни ка чим то на ђе за сход но. Шта то зна чи ни је по треб но 
опи си ва ти, не го са ве зно с тим са мо кон ста то ва ти да не про ђе ни ти је дан 
дан а да бар је дан је ди ни уста ша не ис ко ри сти сво је пра во.
 

Кон такт са вањ ским све том:
 Као што је на пред из ло же но ло гор Ја се но вац је огра ђен 5 ме та
ра ви со ком жич ном огра дом, ко ја је ши ро ка 3 м. осим то га око ло го ра 
је во да и мо чва ра. Ло гор са оста лим све том ве зан је са мо јед ним је ди
ним стро го чу ва ним пу тем. Због то га сва ки кон такт из ме ђу за то че ни ка и 
вањ ског све та је по све не мо гућ. На да ље исто је та ко не мо гу ће ци ви ли ма 
по сје ти ти ло гор или за то че ни ке. То је нај стро жи је за бра ње но. На да ље 
за то че ни ци не мо гу пи са ти пи сма ни ко ме, а ни ти пи сма ма од ко га при
ма ти. Исто та ко не мо гу при ма ти ни ти па ке те. Сва ки ма и по ку шај до пи
си ва ња или сл. ка жња ва се од мах смр ћу.
 Об ја вље но је до ду ше, да ће за то че ни ци по чев од 1. апри ла 1942 
год, мо же два пу та ме сеч но пи са ти до пи сни це слу жбе ног фор ма та сво
јим бли жим, те од њих при ми ти од го во ре, а све  у ве ли чи ни до 20 ре чи. 
Исто та ко да ће за то че ни ци мо ћи при ми ти је дан пут ме сеч но па ке те у 
те жи ни до 5 кг. Да ли ће се то и уи сти ну оства ри ти не мо гу ће је ре ћи.
 

Пљач ка срп ске имо ви не:
 Ко и ма ло кри тич ки гле да при ли ке под ко јим жи ве Ср би у Хр
ват ској мо ра до ћи до јед ног за кључ ка. Мо ра кон ста то ва ти, да ће у за
то че ни штво ма ло по ма ло и си сте мат ски би ти до ве де ни сви имућ ни ји 
Ср би, а то сто га да би им Хр ва ти за тим мо гли опљач ка ти имо ви ну. Та ко 
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је у Ја се нов цу ре до ви та по ја ва да сва ког да на ва го ни ма до ла зи из ра зних 
кра је ва ра зна тр го вач ка ро ба а из срп ских рад њи чи ји су вла сни ци – Ср
би – за то че ни или су мо ра ли еми гри ра ти. Исту суд би ну де ле и Ср би зе
мљо по сед ни ци. Њи хо ва има ња су за пле ње на, те су пре да та уста ша ма на 
упра ву и ис ко ри шћа ва ње. Уста ше ће то има ње пр вен стве но на се ли ти за
то че ни ци ма Жи до ви ма, па тек дру ги ма. Они же као за то че ни ци – по љо
при вред ни рад ни ци – об ра ђи ва ти та по љо при вред на има ња за по тре бе 
и ра чун уста ша.
 Ка ко су ди љем Хр ват ске бу не и ору жа ни по кре ти то уста ше од ла
зе у бор бу про тив: чет ни ка, пар ти за на и сво јих од мет ни ка. На том свом 
по хо ду пљач ка ју срп ске до мо ве и има ња. Ро бу, веш, хра ну и сва ко вр сну 
сто ку и пе рад за тим до го не у Ја се но вац. Ро бу, веш и хра ну ла ге ру ју за 
сво је по тре бе, док сто ку (ко ње, во ло ве, кра ве, ов це, сви ње итд) из го не на 
окол не ва ша ре и про да ју.
 Због те ор ди нар не пљач ке Ср ба Ја се но вац је да нас пре пун сва ко
вр сне ро бе, ко ја пред ста вља ми ли он ске и ми ли он ске вред но сти.
 

Уби ја ња:
 Уби ја ња за то че ни ка у Ја се нов цу де ли мо на „ма сов на уби ја ња“ и 
„по је ди нач на уби ја ња“.
 Ма сов на уби ја ња су:
 ка да у ло гор до ђе но ви тран спорт за то че ни ка та да уста ше ре дов
но је дан дио то га тран спор та од мах по би ју, а тек ма њи дио пу сте у ло гор. 
Шта ви ше уста ше не са мо да зна ју не го вр ло че сто и прак ти ку ју да све 
но ве тран спор те  за то че ни ка по би ју од мах код при је ма. Та ко је био слу чај 
да су сви тран спор ту за то че ни ка, ко ји су у ло гор до шли у вре ме ну од 27 
де цем бра 1941 год. до кон ца ја ну а ра 1942 год. сви до по след њег чо ве ка 
од мах по би је ни. Ми осу ђе ни ци за то све са зна мо од на ших дру го ва „гро
ба ра“. Ра чу на се да је у спо ме ну том вре ме ну од све га ме сец да на на тај 
на чин по би је но из ме ђу 34000 но во при до шлих за то че ни ка.
 За тим ма сов но уби ја ње сле ди и он да, ка да се број но ста ње за то
че ни ка по ве ћа у ло го ру пре ко 1000 јер уста ше сто је на ста но ви шту да 
ло гор не сми је има ти ве ћи број за то че ни ка. Ка да се број но ста ње по ве ћа 
та да уста ше на ре де „на ступ“ (збор) за то че ни ка. На кон што су за то че ни
ци из вр ши ли на ступ (сту пи ли у збор) та да до ла зе уста ше те ода би ра ју 
по сво јој во љи од ре ђе ни број за то че ни ка у свр ху „ли кви да ци је“. На кон 
што су из вр ши ли из бор од ре ђе ног бро ја за то че ни ка, оста ле рас пу шта
ју, а ода бра не све дво ји цу по дво ји цу ве жу жи цом за ру ке, од во де их на 
гро бље, на ре ђу ју да ту по тр бу шке лег ну у ис ко па не ра ке, а за тим узму 
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др ве не ма ље ве те њи ма ту ку за то че ни ке у тје ме – гла ва да им  пр сне. Ако 
и по сли је јед ног два удар ца не ко од за то че ни ка да је зна ке жи во та, та да га 
но же ви ма из бо ду или се ки ра ма рас ка са пе.
 На исти на чин усле ђу је и ма сов но уби ја ње бо ле сних за то че ни ка и 
то стал но од вре ме на до вре ме на као што сам већ на при јед спо ме нуо.
 По је ди нач на уби ја ња су сва ко днев на и ви ше број на, а вр ше их – 
са мо вла сно и без ичи јег пи та ња све уста ше од ре да ка да то на ђу за по
треб но и осно ва но. До вољ но је да за то че ник укра де крум пир, је дан клип 
ку ку ру за, и сл. или да по клек не или по пу сти на ра ду, па да од мах бу де 
уби јен од при сут ног уста ше. 
 Уби ја ње се из вр шу ју бо де жи ма, сје ки ра ма, ма ље ви ма, ре вол ве ри
ма а ре ђе пу шка ма.
 Но во при до шли за то че ни ци би ва ју ре дов но бо де жи ма из бо де ни и 
пре кла ни. За то че ни ци ко ји су из „на сту па“ диг ну ти и од ре ђе ни за уби ја
ње би ва ју ре дов но уби ти ма ље ви ма и се ки ра ма, ма ње из бо де ни бо де жи
ма. По је ди нач на уби ства се вр ше оним чи ме је то уста ши би ло нај згод
ни је и нај бр же учи ни ти.
 

Жи до ви:
 Жи дов оста је Жи дов, па и у ло го ру Ја се но вац. Они су и у ло го ру 
за др жа ли све сво је ма не но с тим, да су оне са да вид ни је. Се бич ност, лу
кав ство, не со ли дар ност, твр дич лук, под му клост, и кон фи ден ство у њи
хо ве глав не од ли ке.
 Од мах по оснут ку ло го ра у Ја се нов цу Жи до ви су као пр ви за то че
ни ци опре мље ни и то у ве ћем бро ју. Тек за њи ма су по че ле при сти за ти 
гру пе Ср ба. Број ча на над моћ Жи до ва у ло го ру над Ср би ма би ла је на 
пр ви по глед очи то вид на и она је ста ја ла пре ма при ли ка ма у сра змје ри 
1:5 до 1:8.
 Због то га што су Жи до ви у ло го ру до шли при је Ср ба и у ве ли ком 
бро ју то су они ус пе ли да у за то че нич кој хи је рар хи ји при гра бе сва ва
жни ја ме ста. Та ко да је да нас уну тар ња ло гор ска упра ва ствар но у њи хо
вим ру ка ма. Они љу бо мор но чу ва ју, да се Ср би не уву ку на по ло жа је, па 
сто га стал но и ве што ин три ги ра ју про тив Ср ба. Ка ко уста ше има ју ви ше 
по ве ре ња у Жи до ве, то им ин три ги ра ње и успе ва. Та ко Ср би по ред то га 
што стра да ју од уста ша, стра да ју и од Жи до ва.
 Жи дов ска ло гор ска упра ва свје сно и сми шље но про ту ра Жи до ве 
на лак ша рад на ме ста и раз не по ло жа је и зва ња, ко ја са вир ту о зно шћу 
из ми шља ју са мо да јед ни дру ги ма олак ша ју рад ни по ло жај.
 Ме ђу тим, и по ред све га то га, смрт ног ме ђу Жи до ви ма је ве ћа не
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го ме ђу Ср би ма, а то сто га, што су нео т пор ни ји, ни су на ви кли на те шке 
ра до ве, те што се не чи сте и не уре ђу ју. Ри јет ко је ко ји Жи дов чист и 
уре дан. Ве ћи на их прет по ста вља ју ле гло и ра сад ник уши ју и не чи сто ће. 
При мје ра ра ди, из но сим да је Пор дес бив ши ди ри гент бе о град ске опе ре 
умро од не чи сто ће и ва шљи во сти. По ње му су би ли упра во гро здо ви 
уши ју, ко је су га фор мал но је ле. Пор дес слу жи као при мер, а та ко вих ме
ђу Жи до ви ма има на сто ти не.
 У ло го ру по сто ји уз ре чи ца: „Жи до ви су би ли чи сти док су им на
ше се стре и мај ке из ме ћа ри ле, а са да кад их не ма по ста ли су оно што у 
ства ри је су – смрад.“
 

Ме ђу на род на ко ми си ја:
 Још то ком ме се ца ја ну а ра 1942 год. ло го ром се про ши ри ла вест да 
ће ло гор по се ти ти не ка спе ци јал на ко ми си ја, да би утвр ди ла пра во ста
ње и ви де ла жи вот за то че ни ка. Та је ви јест пр во по те кла из жи дов ских 
кру го ва, па јој ми Ср би ни смо мно го при да ва ли, јер су Жи до ви упра
во мај сто ри у про ту ра њу ра зних ла жних ви је сти о до га ђа ји ма у Бо сни, 
Хр ват ској и на фрон то ви ма. Ме ђу тим сре ди ном ме се ца ја ну а ра и са ме 
уста ше су об ја ви ли, да ће ло гор по се ти ти јед на ме ђу на род на ко ми си ја. 
Па ве ли ћев по ве ре ник за ло го ре уста шких сат ник Вје ко слав Лу бу рић око 
20 ја ну а ра 1942 год. по звао је све ста ре ши не ло го ра и груп ни ке ра да те 
за по вјед ни ке ба ра ка и оба ве стио их о пред сто је ћем до ла ску те ко ми си је. 
Он је том при ли ком њи ма са оп ште но, да се до по чет ка фе бру а ра мо ра 
ци је ли ло гор те ме љи то уре ди ти, сав ма те ри јал сло жи ти, људ ство очи
сти ти, обри ја ти и окр пи ти. Да би за то че ни ке под стре као на што те ме љи
ти је уре ђе ње ло го ра из ја вио је: „Ако ко ми си ја до бро про ђе и на ђе све у 
ре ду обе ћа вам Вам уста шком ча шћу да ће ло го ром за вла да ти бо љи ду хи 
да ће се хра на за 30% по пра ви ти.“
 По сле то га са оп ште ња на стао је ве ли ки рад у ло го ру. Све је уре ђе
но да не мо же бо ље би ти. Ба ра ке за ста но ва ње за то че ни ка су по диг ну те, 
за тим бол ни ца, ам бу лан та и ку хи ња. Ци је ли ло гор ски про стор је пре гле
дан, очи шћен, а ма те ри јал сло жен. Та ко су за то че ни ци ра ди ли на уре ђе
њу ло го ра све до 2 фе бру а ра и то у нор мал ном рад ном вре ме ну. Ме ђу тим 
на 1. II 1942 из да је се за по вест, да ће за то че ни ци не пре кид но ра ди ти 48 
са ти да би та ко до вр ши ли на вре ме уре ђе ње ло го ра. На 2. и 3. фе бру а
ра дан и ноћ смо ра ди ли. На жа лост кроз тих 48 са ти пла ти ло је гла вом 
мно го на ших дру го ва, јер су уста ше у ве ли ком бро ју стал но над зи ра ле 
рад и ин тен зив ност ра да, па ако би ко ји од за то че ни ка ма ло за стао или 
по ка зао зна ко ве умо ра би вао је од мах уби јен. Та ко су пред мо јим очи ма 
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у лан ча ри уби је ни три за то че ни ка, од ко јих је је дан Алек сан дар Ми ло ше
вић, тех ни чар из Са ра је ва.
 Ко ман дант за по вед ник ло го ра по руч ник Љу бо Ми лош за јед но са 
за став ни ком Мо дри ћем по ја ха ли су ко ње те та ко око ње ни уле те ли у ра
ди о ни це и рад на ме ста за то че ни ка, те за то че ни ке уби ја ли из ре вол ве ра.
 Уо чи до ла ска ко ми си је усли је ди ло је „чи шће ње“ бол ни це и ам бу
лан те. Сви бо ле сни ци – пре ко 100 – су ис те ра ни, те по би је ни но же ви ма 
и ма ље ви ма.
 На дан до ла ска ко ми си је у ле по уре ђе ној бол ни ци у бе лим чи стим 
кре ве ти ма, са та блом ви ше гла ве, ко ја ка зу је вр сту бо ле сти и тем пе ра ту
ру, ле жа ли су век то ри и док то ри за то че ни ци, ко ји су ма хом сви до бро 
из гле да ли. Тре ба ло је ко ми си ји пре до чи ти да је ње га бо ле сних за то че ни
ка пр во ра зред на и од лич на.
 Уста ше су хте ле по ка за ти да ра ди о нич ки рад ни ци има ју чак и зе
ле на рад на оде ла, па су сви за то че ни ци за по сле ни у ра ди ни ца ма до би ли 
зе ле на рад на оде ла.
 За тим су уста ше два да на пред до ла зак ко ми си је пре гле да ли све 
за то че ни ке, те из њих из дво ји ли све оне, ко ји су сла бо из гле да ли. Ти сла
би за то че ни ци од ве де ни су у сам Ја се но вац у „та бор“ и та мо су би ли у 
јед ној ба ра ци за тво ре ни док ко ми си ја ни је про шла. Да ни су по би је ни 
има ју за хва ли ти то ме, да је пао ве о ма ви сок снег, па се ра ке ни су мо гле 
ис ко па ти.
 На 5 фе бру а ра у очи до ла ска ко ми си је сви су за то че ни ци до би ли 
тра ке са од штам па ним бро је ви ма, ко је су од мах мо ра ли ста ви ти на ли је
ву над лак ти цу. Жи до ви су но си ли жу ту, Ср би пла ву, а Хр ва ти (ка то ли ци 
и му сли ма ни) цр ве ну. За тим је за то че ни ци ма под прет њом смрт не ка зне 
за бра ње но, да би ло шта го во ре са чла но ви ма ко ми си је. Је ди но што смо 
сме ли ре ћи би ло је, да на упит „ка ко се зо веш“ од го во ри мо „за то че ник 
број 453“ (већ пре ма то ме ка кав је број за то че ник но сио). Ако би био пи
тан и на да ље тре ба ло је за то че ник да од го во ри: „Из во ли те се обра ти ти 
на ло гор ску упра ву“.
 На 6 фе бру а ра – на дан до ла ска ме ђу на род не ко ми си је за то че ни
ци ма, ко ји су ра ди ли у лан ча ри „при до ла ску из ју тра у лан ча ру ни су се 
ма ло за чу ди ли, ка да су за лан чар ским стро је ви ма за па зи ли 15 ква ли
фи ко ва них мај сто ра ци ви ла (ко ји су ра ни је ра ди ли код Ба чи ћа у лан
ча ри) ко ји су ста ви ли у по гон стро је ве те от по че ли са из ра дом ла на ца. 
Ти ци вил ни мај сто ри би ли су као и за то че ни ци об у че ни у рад нич ка 
зе ле на оде ла, са бро је ви ма на ру ка ма. Да кле има ли су из гле де за то че
ни ка. Они као ци ви ли и сло бод но жи ве ћи љу ди из гле да ли су до бро, а 
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ис ки ва ње ла на ца оба вља ли су бр зо.
 Око 10 са ти 6 фе бру а ра сту пи ла је у ло гор ме ђу на род на ко ми си
ја ко ју су са чи ња ва ли пред став ни ци: Не мач ке, Ита ли је, Фран цу ске, Ва
ти ка на, Цр ве ног кр ста, те пре ко 10 нај ви ђе ни јих уста ша ме ђу њи ма и 
сам мла ђи Ква тер ник. Ко ми си ја је пре гле да ла и раз гле да ла сва оде ље ња 
ра ди о ни це, ста но ве, ку хи њу, бол ни цу итд. Ко ми си ја се ду го за др жа ла у 
лан ча ри и про ма тра ла на чин из ра де ла на ца.
 Од мах иза под не ко ми си ја је на пу сти ла ло гор, и оти шла у Ја се но
вац у „Та бор“ где је по го шће на.

Истог да на из ре до ва уста ша на ве чер са зна ли смо да је ко ми си ја 
про на шла све у ре ду и да су уста ше на ла зом за до вољ не. За то че ни ци ме
ђу тим су са мо ми сли ли на ус пе ли „блеф“ уста ша, на при ка зе „По тем ки
но ва се ла“.

На 7 фе бру а ра 1942 год. из вр шен је по пис свих Ср ба за то че ни ка и 
пре дат Нем ци ма и чла но ви ма ко ми си је.

На 7 фе бру а ра на ве чер око 6 са ти по зва ти смо нас 13 – да нас 
осло бо ђе них – да до ђе мо пред упра ву у свр ху из ла ска пред ко ми си ју. Ка
да смо до шли пред упра ву до шао је те ле фон ски но ви на лог, да се не пред
ве де мо пред ко ми си ју, не го да се од нас узму ге не ра ли је и лич ни по да ци, 
те да се ко ми си ји од мах до ста ве. То на ше  по пи си ва ње иза зва ло је мно ге 
и ра зно ли ке ко мен та ре, али се од мах са стра не Жи до ва из упра ве ус твр
ди ло, да ће мо би ти пу ште ни ку ћа ма.
 Од то га да на па до 26. II 1942 год. ни је би ло ни ка квих ве сти о то
ме. На 26 фе бру а ра на ве че про чи та на је на ред ба, ко јом се 13 за то че ни ка 
„грч коис точ ња ка“, а ни же име но ва ни, ста вља ју под на ро чи ту за шти ту, 
пу ну по ште ду од ра да, те да се кр пе и чи сте. Осим то га до би ва ју по бољ
ша ње хра не (ду пла пор ци ја). Са да смо ствар но и са ми по вје ро ва ли да ће 
нас пу сти ти ку ћа ма, а по ште ду нам да до ше, да се опо ра ви мо и уре ди мо. 
Та ко је и би ло. На дан 27 мар та 1942 г. на ред бом је из ра ђе но да се нас 13 
те ме љи то очи сти мо и уре ди мо а на 30. III 1942 год. из ју тра да до ђе мо 
са ства ри ма пред упра ву, јер ће мо то га да на от пу то ва ти. Да кле, ни та да 
ни смо са зна ли ку да ће с на ма. На 30 мар та из ју тра из ло го ра уз прат њу 
јед ног уста ше упу ће ни смо Ја се но вац у „Та бор“ а ода тле на жељ. ста ни цу. 
Чим смо кре ну ли на пут ви де ли смо да ће би ти до бро, јер нас је пра тио 
све га је дан уста ша – вод ник, а ко ји је ина че био по знат као при лич но 
до бар чо век и ни је био кр во лок. Од ње га смо у во зу (ва гон  III кла се) 
са зна ли да нас има пре да ти у Зе му ну ча сни ку за ве зу, а овај да нас пре
да над ле жним у Бе о гра ду. Сви од ре да ка да смо за то са зна ли, би ли смо 
пре срет ни, јер смо ре ђе ишли у мај ку Ср би ју не го сво јим ку ћа ма где би 
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нас евен ту ал но опет про га ња ли, ако не би ус пе ли на вре ме да се у Ср би ју 
пре ба ци мо.
 Мо ји лич ни до жи вља ји:
 Мо је лич не до жи вља је из дик ти рао сам у за пи сник у Ко ме са ри
ја ту за из бе гли це у Бе о гра ду, па ми слим да се овај ре фе рат спо ји са тим 
за пи сни ком и та ко са чи не јед ну це ли ну.

11 мар та 1942 год.    Во ји слав М. Пр ња то вић
Бе о град.            из Са ра је ва
       бив ши за то че ник у 

Хр ват ском 
      за то чен. ло го ру Ја се но вац. 
 

ЗА ПИ СНИК
од 9 апри ла 1942 го ди не.

СА СТА ВЉЕН У КО МЕ СА РИ ЈА ТУ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ И ПРЕ СЕ ЉЕ НИ КЕ 
У БЕ О ГРА ДУ

 ПР ЊА ТО ВИЋ ВО ЈИ СЛАВ, рођ. год. 1904, 2 ав гу ста, у Са ра је ву, 
отац Мак сим, мај ка Ма ри ца, рођ. Ми три че вић, ра ста вљен од же не, по 
за ни ма њу се кре тар Трг. Ко мо ре у Са ра је ву, по се ду је из бе глич ку ле ги ти
ма ци ју број 29653. Сти гао је из ло го ра у Ја се нов цу пре ко Зе му на 31 мар та 
о.г. За мо љен да из ло жи све сво је до жи вља је од по чет ка ра та и да ка же 
чи сту исти ну. Го спо дин Пр ња то вић је из ја вио:
 „Ро ђен сам и жи вео сам стал но у Са ра је ву, где сам био за по слен 
као се кре тар Тр го вач ке Ко мо ре. По ли тич ки се ни сам ни ка да ис ти цао 
ни ти ме је по ли ти ка на ро чи то ин те ре со ва ла. За у зет сво јим по слом и 
при вред ним про бле ми ма ко ји су с њим уско ве за ни, жи вео сам сло бод
но у Са ра је ву све до 17 де цем бра 1941 год. Осе ћао сам се ре ла тив но си гу
ран у уве ре њу да ме не ће ни тко ди ра ти, јер за то ни кад ни чим ни сам дао 
по во да. Ипак сам жи вео, до не кле и по сво јој во љи, а у глав ном и си лом 
при ли ка при лич но по ву че но. Ср би су би ли ја ко про ре ђе ни, сви Хр ва ти 
су нас из бе га ва ли, па и они ко је смо убра ја ли ме ђу сво је до бре при ја те
ље: јед но сто га, што су би ли уста ше, а дру ги су се бо ја ли да по др жа ва ју 
са Ср би ма би ло ка кве ве зе, да не би на се бе на ву кли па жњу и без уста ша. 
Та ко су Ср би жи ве ли изо ли ра но, а вр ло су те шко оба вља ли и свр ша ва ли 
би ло ка кве по сло ве. Не што за то што су као Ср би би ли за по ста вља ни а 
не што и из лич них мо ти ва, јер су, на пр. мо ра ли по свим уре ди ма, јав
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ним и при ват ним, по здра вља ти уста шким зна ком а то је сва ком Ср би ну 
не згод но, па је на сва ки на чин из бе га вао све при ли ке где се мо рао по слу
жи ти та квим по здра вом. А ако је по здра вио, на пр. са „до бар дан“, био је 
јед но став но из ба чен из кан це ла ри је. Из бе га ва ју ћи и та ко сва ки кон такт 
са све том до крај них мо гућ но сти, ја сам се др жао сво је кан це ла ри је и 
по сла у њој и сво је ку ће. Је ди но, као са мац хра нио сам се у ре сто ра ну 
хо те ла „Еу ро па“. Ту сам упао у очи не ким уста ша ма, а на ро чи то ме за па
зи ла дво ји ца по зна тих срп ских кр во ло ка. Прет сед ник по крет ног пре ког 
су да му сли ман Хај ро зић, и бив ши ју го сла вен ски ко њич ки офи цир Дер
во Чен гић, ко ји је та да био ак ти ван хр ват ски ма јор. Ка ко чу јем тај је Дер
во Чен гић, доц ни је пен зи о ни сан на ин тер вен ци ју не мач ких вла сти због 
пре те ра них зло чин ста ва и кр во про ли ћа, ко је је по чи нио пре ма Ср би ма.
 Та дво ји ца под не ли су пи сме ну при ја ву Упра ви са ра јев ске по ли
ци је про тив ме не у ко јој ме оп ту жу ју да сам чет нич ки ја так и да фи нан
си рам чет нич ки по крет. О тој при ја ви сам до знао на кнад но од Не мач ког 
кон зу ла у Са ра је ву ко ји је то са оп штио мо јој род би ни. На осно ву те при
ја ве са ра јев ска је по ли ци ја 11 де цем бра 1941 г. упа ла у мо ју кан це ла ри ју 
из вр ши ла пре трес ме не лич но и це ле кан це ла ри је, а за тим су ме од ве ли 
у мој стан где су та ко ђе из вр ши ли пре трес. Раз у ме се, да сам осе ћао на 
се би том при ли ком злу ра де и те шке по гле де свих ко ји су ме су сре та ли у 
дру штву по ли циј ских ор га на. То је и ра зу мљи во, ка да се зна, да су пре
ма на ма Ср би ма би ли и ина че вр ло хр ђа во рас по ло же ни и ни ма ло нам 
ни су до бра же ле ли сви Хр ва ти и до бар део му сли ма на. У пр кос мр жњи 
пре ма на ма, ипак мно ги од њих ни су про пу шта ли при ли ку да на наш 
ра чун за ра ђу ју но вац, по ред уве се ља ва ња над на шом не сре ћом. Ја сам 
лич но до жи вео, и мр ска уце њи ва ња. За пам тио сам до бро Иви цу Ка да
но ви ћа, бив шег пут ни ка Оси гу ра ва ју ћег дру штва а са да уста ше и Иви
ног при ја те ља Па ве ли ће вог по ве ре ни ка за Бо сну и Хер це го ви ну: за тим 
не ког Рих тер му ца, по ли циј ског чи нов ни ка у Са ра је ву и Ан то на Де мор ца 
из Ду бров ни ка при ват ног чи нов ни ка у Са ра је ву, ко ји су ме уце ни ли са 
6000 Ку на, да ме из ру че вла сти ма јед но, ина че са свим не ви но пи смо мо је 
се стре из Бе о гра да, ко је им је на не ки на чин до па ло ру ку, а због ко га сам 
пре ма он да шњим про пи си ма мо гао би ти осу ђен на смрт, за пам тио сам 
да ље и Фра њу Јо ни ћа, др вар ског тр гов ца, Ме зе ра, бив шег по ли циј ског 
чи нов ни ка а са да упра ви те ља Ко на ка у Са ра је ву, Ру дол фа Со ко ла, бив
шег ју госл. и са хр ват ског по лиц. чи нов ни ка, Ха са на Де ми ро ви ћа, тр гов
ца, и са да прет сед ни ка са ра јев ске оп шти не; Др. Хин ка Фе ри ћа, град ског 
над са вет ни ка у Са ра је ву (ова дво ји ца ис та кла су се на ро чи то ти ме, што 
су из свих са ра јев ских оп штин ских пред у зе ћа из ба ци ли све Ср бе до јед
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но га, а мно ге од њих сво јим де нун ци ра њем отје ра ли у за тво ре и гро бо
ве). Сви су они по на ша ли не људ ски пре ма Ср би ма, као им но ги дру ги 
Хр ва ти и му сли ма ни. Ко ли ко су Ср би од њих и од дру гих стра да ли ни је 
ми мо гу ће на ве сти, јер су се уби ја ња и за тва ра ња де ша ва ла но ћу и то се 
ни ка да ни је об ја вљи ва ло. Тек Ср би су из Са ра је ва ре дом по је ди нач но и 
у ве ли ким гру па ма из да на у дан на ста ја ли.
 По што су по ме ну тог да на ор га ни са ра јев ске по ли ци је из вр ши ли 
на да мном у мо јој кан це ла ри ји и ста ну пре трес, по зва ли су из мо га ста
на те ле фо ном ше фа по ли циј ских аге на та Со ка ла, са оп шти ли му да код 
ме не ни су про на шли ни шта сум њи во, те га пи та ли шта да ра де сам ном. 
Со кал им је на ре дио да ме до ве ду на по ли ци ју. Кад сам сти гао та мо би ло 
је већ 7 са ти на ве че. Со кал ме је пре дао де жур ном чи нов ни ку са на ме ром 
да ме за др жи док не до ђе управ ник са ра јев ске по ли ци је Иван Тољ, јер да 
сам ухап шен „по ви шем на ло гу“. Док сам ја та ко че као на до ла зак То ља, 
он је био у жен ској гим на зи ји, где је вр шио хап ше ња уче ни ца свих ве ра, 
ко је су би ле осум њи че не да вр ше чет нич ко ко му ни стич ку про па ган ду. 
Из ме ђу 7 и 9 са ти на ве че до ве де но је на по ли ци ју око 30 тих уче ни ца од 
15 до 19 го ди на. Од мах иза 9 са ти до шао је на по ли ци ју и сам Тољ и на ре
дио де жур ном чи нов ни ку да смо сви, ко ји смо се ту за те кли ухап ше ни, 
па и оне де вој чи це, и од мах од ве де у за твор. Ја сам се на шао у ће ли ји са 
дво ји цом Са рај ли ја, и то са пок. Во јом Ери ћем, тр гов цем, ко ји је доц ни
је уби јен у Ја се нов цу, пред мо јим очи ма, 3 ја ну а ра 1942 год. и са Или јом 
Ро ги ћем, тр гов цем из Са ра је ва, ко ји је пу штен на сло бо ду из за тво ра 22 
де цем бра. С њи ма сам био у ће ли ји до 20 де цем бра. То га да на у под не 
из ве ден сам из ће ли је на са слу ша ње. Са оп ште но ми је да сам ту жен, да 
сам чет нич ки ја так и да фи нан си рам чет ни ке. Раз у ме се, ни до ка за ни је 
би ло ни ка квих чи ње ни ца ко ји ма би та ту жба мо гла би ти осно ва на. По
ред то га ја сам хтео да до ка жем да се по ли тич ки ни сам ис ти цао, да сам у 
сва ком по гле ду увек био ис пра ван и да ни сам ште тио хр ват ске ин те ре се, 
па сам се по звао на два де сет нај ви ђе ни јих и нај у ти цај ни јих са ра јев ских 
Хр ва та с мол бом да их по ли ци ја са слу ша. Ме ђу тим, по ли ци ја је то од би
ла, па су ме опет вра ти ли у ће ли ју.
 22 де цем бра, у по не де љак по се ти ли су управ ни ка по ли ци је То ња, 
Др. Са во Бе са ре вић, адво кат из Са ра је ва, и Ха џи а ли ја Ага но вић члан 
Уле ма Ме џи ли са у Са ра је ву. Они су из ло жи ли То љу мој слу чај и кон ста
то ва ли, са до ка зи ма, да сам не вин и уоп ште ис пра ван чо век, и на осно ву 
то га тра жи ли да бу дем пу штен на сло бо ду. Тоњ је при знао да мо же би ти 
да сам не вин, али му ни је мо гу ће да ме пу сти на сло бо ду, јер сам, ка ко ре
че, ста сит и ре пре зен та ти ван па ако да нас ни сам крив, сва ка ко ћу би ти 
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крив пре ко су тра. Осим то га, ре као је, да сам ухап шен по ви шем на ло гу и 
да ме мо ра от пре ми ти у кон цен тра ци о ни ло гор.
 Исто га да на на ве че из ве ли су ме из ће ли је и од ве ли на жељ. ста
ни цу. Ту нас се на шло 62 му шкар ца Ср би на и 9 же на Срп ки ња, те око 140 
де во ја ка. Раз у ме се да смо би ли под ја ком стра жом. Би ла је ду бо ка ноћ 
ка да су нас све стр па ли у 4 те рет на ва го на. Ва го не су за тво ри ли и плом
би ра ли. Пре од ла ска во за је дан уста ша нам је про чи тао на лог да нас као 
чет ни ке, и чет нич ке ја та ке спро во де у ло гор у Ја се но вац. Воз је кре нуо 
и ми смо, она ко за тво ре ни у плом би ра ним ва го ни ма пу то ва ли смо два 
да на и две но ћи. За це ло вре ме ни смо при ми ли ни  хра ну ни пи ће, ни ти је 
уоп ште би ло мо гу ће до ћи у кон такт са спољ ним све том. Ну жду смо вр
ши ли у са мом ва го ну и то му шкар ци и же не, без за зи ра ња. На 24 де цем
бра у 9 са ти из ју тра сти гли смо на ста ни цу у Ја се но вац ту су нас до че ка ли 
уста ше, они у та ли јан ским уни фор ма ма, да кле бив ши еми гран ти. Ка ко 
смо из ла зи ли из ва го на од мах су нас ста ли ту ћи кун да ци ма. По ре да ли 
су нас у ред и од ве ли нај пре у уста шки „та бор“, ко ји се на ла зи у са мом 
ме сту Ја се но вац. По сле су нас по стро ји ли у дво ри шту, сти гла је, крат ко 
вре ме за на ма и јед на гру па од 19 љу ди из За гре ба. По спољ ном из гле ду 
мо ра да су би ли ма хом шко ло ва ни љу ди. Та ко смо се у том дво ри шту на
шли одво је ни у три гру пе. У јед ној смо би ли нас 62 са ра јев ска Ср би на, 
140 Је вре ја у дру гој гру пи, и у тре ћој 19 за то че ни ка из За гре ба. Оних 9 
же на, ко је су сти гле с на ма из Са ра је ва одво ји ли су од нас још на ста ни ци 
и од ве ли их, ко ли ко смо ка сни је до зна ли у Ста ру Гра ди шку.
 На кон из ве сног вре ме на пре тре са ли су  сва ког по је ди ног од нас. 
За тим је је дан по је дан од во ђен у слу жбе ну со бу „та бо ра“ где нам је од
у зет но вац и све вред не ства ри, ко је смо има ли код се бе. О то ме је са
ста вљен за пи сник за сва ког по је дин ца, ко ји је пот пи сао он и по дво ји ца 
уста ша. По из ла ску из те со бе у дво ри ште до че ки ва ли су нас уста ше и 
јед но став но нас мла ти ли као сто ку са шта по ви ма. Пре трес је за вр шен 
око 4 са та по сле под не. Та да су нас опет по ре да ли у три гру пе, по тро ји
ца у ре ду. У то је из и шао из згра де ко ман дант ло го ра зло гла сни по руч
ник уста ша Љу бо Ми лош, бив ши еми грант, не свр ше ни прав ник, ро дом 
из Љу бу шког. Већ та да је очи глед но био при пит. Чим се по ја вио у дво
ри шту на ре дио је да се до не су де ми жон ра ки је. Он и оста ли при сут ни 
уста ше на ста ви ли су да пи ју ту у дво ри шту ра ки ју пред на ма. По што је 
до ста то га ис пио, Ми лош је од јед ном из дво јио из гру пе уста ша па из ва
дио бо деж из ко ри ца и упу тио се пре ма гру пи 19 сто ри це за то че ни ка из 
За гре ба. У том ча су она ко из мо ре ни и оша му ће ни од све га оно га што 
смо пре жи вља ва ли као и од уда ра ца, ни смо са свим би ли све сни оно га 
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што ће на сту пи ти. Кад се Ми лош при бли жио љу ди ма, ко ји су би ли пре
ко пу та од нас, уда ље ни око 20 ме та ра, стао је да псу је и ви че, те, на наш 
ужас, по чео ре дом да ко ље љу де. За ри нуо би бо деж на гло у врат са стра не 
и на гло по ди гао, та ко, да је у је дан мах пре се ко жи ле ку ца ви це и гр кљан. 
Крв би шик ну ла на ли це, гру ди и ру ке чо ве казве ри. Жр тве су ста ја ле 
уко че но, пре стра вље не, као за мр ле, и у глав ном, пот пу но ре зиг ни ра но 
и апа тич но без гла са до че ки ва ле уда рац но жа и окр ва вље ни ру ши ли се 
на зе мљу. Тек по не ки би дао по не ки глас од се бе или би ин стинк тив но 
ис пру жио пре да се ру ке пре ма убо ји ци да тре ну так за тим бу де пре клан. 
Не мо гу ће је из ре ћи шта смо ми та да осе ћа ли. Сви из ра зи као пре стра
вље ни, ужа снут, за мро, стра хо та, па као, мо гли би са мо јад но, да из да ле
ка при бли жно, уве ри ти оно га ко ји  ни је ту био, што се зби ва ло у на шој 
ду ши. Ко ли ко је  тра ја ло то кла ње – не знам. Као кроз ма глу ви део сам 
ка ко је Ми лош до вр шио свој по сао с том гру пом За греп ча на и кр ва ва 
ли ца, ру ку и ли ца упу тио се пре ма на шој гру пи. Био сам си гу ран да ми 
је до шао та ко ужа сан крај. Иду ћи пре ма на ма очи глед но му је за пе ло око 
на јед ном на шем бо сан ском се ља ку у гу њу са цр ве ним ша лом око гла
ве. Био је то не ки се љак из Па ла код Са ра је ва, чи јег се име на не се ћам. 
Не срет ник је био дру ги до ме не у ре ду. Убо ји ца му је на гло при сту пио 
и стао да му за ба да бо деж у гру ди где је сти гао. Ка да је јад на жр тва па ла 
на зе мљу, уби ца се са гнуо и пре клао га на исти на чин као и оне ра ни је. 
Хтео је да на ста ви свој по сао, али у то се по ја вио на вра ти ма згра де ор до
нанс и по звао га у со бу на те ле фон. Не ко га је по звао. Ми лош је за та као 
бо деж у ко ри це и оти шао. При том је из дао на ре ђе ње уста ша ма, да нас 
пре о ста ле оте ра ју у ло гор. Са мо је тој слу чај но сти што је био по зван на 
те ле фон тај Ми лош, има мо сви ми Ср би из Са ра је ва да за хва ли мо да смо 
та да оста ли на жи во ту... И ја, а ве ро ват но и сви дру ги, ни смо сти ска ли 
очи при сва ком удар цу бо де жа. Али ни је мо гућ но био ни шта не ви дје ти. 
Ја ни да нас, а ве ро ват но ни за це лог жи во та не ћу мо ћи да из бри шем из 
се ћа ња јед ну стра хо ви ту сли ку, ко јој ни сам мо гао да из бег нем ме ђу не
ким дру гим. И не хо ти це сам отво рио очи и ба цио по глед на кла ње оних 
За греп ча на, баш у ча су кад је убо ји ца за мах нуо но жем пре ма вра ту јед не 
жр тве при стој но оде ве не, у ху бер ту су, ли ца об ра слог у пла вој бра ди, пу
нач ког те ла, стра хо ви том се бр зи ном нож за рио у врат, крв је шик ну ла и 
ра не у ве ли ком мла зу, а жр тва се за час на шла на тли ма. Мо ра да је био, 
су де ћи по из ра зу ли ца и це лог др жа ња, не ки бо љи чо век..
 Уз псов ке, грд ње и ба ти не од ве ли су нас по сле то га у ја се но вач ки 
ло гор, ко ји се на ла зи око 3 км. уда љен од Ја се нов ца, по ред Са ве и ушћу 
ре ке Ло ње, а на има њу и фа брич ком уре ђа ју бив ше фир ме Ба чић и дру
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ги. У ло го ру су нас по но во пре тре сли и од у зе ли нам оста так ства ри, ко је 
су нам у та бо ру оста ви ли за лич ну упо тре бу (су ви шак ру бља, то а лет
ни при бор и дру го). Та да су нас пра во слав не Ср бе угу ра ли у та ко зва ну 
„пра во слав ну ба ра ку“, по ред ко је су би ле још две је вреј ске. Ова ба ра ка 
би ла је ве ли ка др ве ља ра ви ше на лик на ко тац за сви ње. У њој је би ло 
сме ште но око 450 Ср ба, без сла ме и ика квог ле жа ја. Нео пи си ва не чи сто
ћа и ва шљи вост вла да ла је у то ли кој ме ри да се то не да опи са ти.
 Два да на иза то га 25 и 26 де цем бра због ка то лич ког Бо жи ћа ни је 
би ло ра да, па нам је то у свој на шој му ки до шло као не ки јад ни... На 25 
де цем бра, да кле су тра дан по на шем до ла ску, сти гла је јед на гру па за то
че ни ка Ср ба из Па кра ца. Од њих 36 по у би ја но је од мах при до ла ску у 
„та бор“ као и она гру па при ли ком на шег до ла ска. Од 20 пре жи ве лих ко ји 
су до ве де ни к на ма у ба ра ку, до зна ли смо да је ме ђу уби је ни ма био не ки 
су ди ја из Па кра ца, а ко ме се ви ше име на не се ћам,  и не ки Мар ко вић, 
чи ји је брат са два од ра сла си на пре жи вео и до шао к на ма у ло гор. Доц
ни је, сре ди ном ја ну а ра, умро је од бо ле сти и из не мо гло сти и тај дру ги 
Мар ко вић, док му је ста ри ји син уби јен кра јем ја ну а ра за вре ме бо ло ва ња 
у бол ни ци, а мла ђи је за вр шио жи вот на исти на чин као и ста ри ји брат 
сре ди ном фе бру а ра. Уби ја ња у ма са ма вр ше на су обич но пред згра дом 
упра ве ло го ра, ко ја је уда ље на од на ше ба ра ке, око 500 ме та ра.  Сто га 
доц ни је ни смо ви де ли ова ка уби ја ња, али смо о њи ма ре дов но до зна ва ли 
од оних, ко ји су пре жи ве ли по ко ље, па до шли к на ма и од „гро ба ра“ т.ј. 
оних за то че ни ка, ко ји су би ли од ре ђе ни, да по би је не са хра њу ју. Би ли су 
то ве ћи ном Је вре ји о ко ји ма на жа лост ни смо сте кли за вре ме ро бо ва ња 
до бар суд, због че сто њи хо вог не до лич ног по на ша ња и не со ли дар но сти, 
док су се, ме ђу тим за то че ни ци Хр ва ти по на ша ли до бро. При ли ком кла
ња по на вља ли су се увек исти при зо ри и исте стра хо те, као што сам их 
опи сао ра ни је. Они ко ји при су ству ју кла њу сво јих дру го ва не сме ју ни ка
квим спољ ним зна ком по ка за ти не ко згра жа ње или страх, не го се мо ра ју 
на си лу пра ви ти рав но ду шни. Јер чим уста ше при ме те ма и да ле ку сен ку 
уз бу ђе ња код за то че ни ка од мах му при сту па ју и са ди стич ки свр ша ва ју 
с њи ме. На ро чи то се уста ша – убо ји це кр во лоч но оба ра ју на бо сан ске 
се ља ке, ко ји им упа да ју у очи сво јим гу ње ви ма и ша ло ви ма, око гла ве, а 
ко је сма тра ју на ро чи то чет ни ци ма и од мах уби ја ју. По ред то га не из ла зе 
жи ви из та квог по ко ља уго је них љу ди и на ро чи то ко ји су ма ло бо ље оде
ве ни. Јер уста ши прин ци пи јел но уни шта ва ју срп ску ин те ли ген ци ју.
 Уби ја ња у ма са ма нај ви ше су вр ше на на са мом гро бљу. По сле 25 
де цем бра па све до кра ја ја ну а ра сти за ле су из да на у дан из ра зних ме
ста у Хр ват ској по је ди не гру пе за то че ни ка, би ли су то углав ном Ср би, 
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до не кле Је вре ји а би ло је не што Хр ва та и Му сли ма на. Ме ђу тим уста ше 
су се др жа ле прин ци па да у ло го ру не сме би ти ви ше од 1000 за то че ни ка 
јер се са мо то ли ки број мо гао ре дов но упо сли ти. Ка ко је при лив за то че
ни ка био, раз у ме се, да ле ко ви ши, уста ше су их би ло при ли ком до ла ска 
би ло доц ни је од вре ме на до вре ме на „ли кви ди ра ли“. Оне гру пе, ко је сам 
ма ло пре спо ме нуо го то во од ре да су све по у би ја не пре де згра дом упра
ве ло го ра од мах по до ла ску и то углав ном на гро бљу. По што би их пред 
згра дом упра ве по ре да ли, као и нас по ве за ли их ме ђу соб но жи цом за ру
ке и од ве ли их на гро бље. Ту су мо ра ли да лег ну по тр бу шке у већ ра ни је 
ис ко па не ја ме ду ге 100 до 200 ме та ра, ши ро ке 2 ме тра а ду бо ке са мо 50 
сан ти ме та ра, ра ди та мо шњег под вод ног те ре на. За тим би уста ше узе ле 
др ве не ма ље ве и се ки ре, те би за ре да ли од за то че ни ка до за то че ни ка и 
раз би ја ли им ма ље ви ма лу ба ње или би их рас ко ли ли се ки ром а бо ли су 
их и бо де жи ма. Кад их та ко све по у би ја ју он да по ша љу на гро бље „гро
ба ре“ ко ји та да за тр па ва ју ле ше ве зе мљом. То се до га ђа ло сва ког да на од 
25 де цем бра до кра ја ја ну а ра. Не знам ко ли ко је на тај на чин љу ди по би
је но али пре ма при ка зу „гро ба ра“ не где из ме ђу 3000 и 4000 хи ља де љу ди. 
Од тих по би је них не се ћам се ни јед ног име на, јер су по би је ни од мах при 
до ла ску у ло гор, и из истог раз ло га не се ћам се ни јед ног име на од оних 
19 за то че ни ка из За гре ба, ко ји су по кла ни при ли ком мо га до ла ска у ло
гор. Са мо по при ча њу, „гро ба ра“ мо гу да рек нем, да је ве ћи на по би је них 
из бо љих кру го ва, шко ло ва них љу ди, што се да за кљу чи ти по њи хо вом 
из гле ду и оде лу. 
 Дру ги на чин „ли кви ди ра ња“ вр шио се ка ко сам ре као од вре ме
на до вре ме на, да би се ло гор ис пра знио. Та кво ли кви ди ра ње се вр ши ло  
при ли ком тзв. „на сту па“ (збор). Ја сам до жи вио та ква три „на сту па“. На 
1 ја ну а ра о.г. по пе ло се број но ста ње Ср ба у ја се но вач ком ло го ру на око 
450 љу ди. За јед но са оста ли ма би ло нас је све га око 1100. Но ви су тран
спор ти при сти за ли, и ло гор је тре ба ло ис пра зни ти. У ју тро 2 ја ну а ра на
ре ђен је био „на ступ“ за то че них Ср ба. Кад смо се по ре да ли пред ба ра
ком до шли су уста ше и ста ли про би ра ти за то че ни ке. Одва ја ли су их у 
по себ ну гру пу. Ово га пу та су ода бра ли 65 Ср ба и то ма хом ста ри јих као 
и оних, ко ји су им се чи ни ли ма ње спо соб ни за рад. Ти су би ли од ре ђе ни 
за „ли кви ди ра ње“ тј. на уби ја ње на гро бљу. Ужа сан  је, не под но сив, и ни
ка квим ре чи ма нео пи сан осе ћај, ко ји об у зме чо ве ка, ка да је у „на сту пу“, 
из ко га се ва де жр тве „ли кви ди ра ња“. Сва ког тре нут ка мо же на сва ко га 
оних у „на сту пу“ би ти ода бран. Је два сам се опо ра вио од тог пр вог на
сту па, кад на 3 ја ну а ра по нов но нас по зва ше на на ступ и ода би ра ње, та
да је опет од ве де но 140 Ср ба по ве за ни жи цом на гро бље. Том при ли ком 
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се ства ра ју ужа сни при зо ри о ко ји ма не тре бам да го во рим, јер се мо гу 
за ми сли ти. Од оних, ко је сам знао ода бра ни су и уби је ни 3 ја ну а ра Во јо 
Ерић, тр го вац из Са ра је ва, Јо ван Бе ћир, пу ков ник у пен зи ји, те Ми лу ти
но вић и Ру жић ме ња чи из Са ра је ва. Те сам упам тио, јер су сам ном до
шли у гру пи из Са ра је ва, и оста ле по би је не сам по зна вао, из ло го ра, али 
им име на ни сам за пам тио, јер сам та да био тек не ко ли ко да на у ло го ру.
 Сре ди ном ја ну а ра са зван је „на ступ“ свих за то че ни ка из ло го ра 
око 1000 љу ди, ве ћи ном Ср ба. Том при ли ком Па ве ли ћев по ве ре ник за 
ло гор уста шки сат ник Вје ко слав Лу бу рић, лич но из вр шио је се лек ци ју 
за то че ни ка ко је је тре ба ло по у би ја ти. Сва ки је за то че ник мо рао лич но 
да сту пи пред ње га и да му ка же сво ју про фе си ју. Иза мо јих ле ђа ста јао је 
је дан ста ри и ис ку сни ји за то че ник, ко ји ми је шап нуо да из ја вим да сам 
не ки за на тли ја, од мах сам схва тио о че му се ра ди па сам га по слу шао. 
Ка ко знам во зи ти ау то, из ја вио сам да сам ау то ме ха ни чар. То ми је тај 
пут спа си ло жи вот, јер је Лу бу рић одва јао све оне, ко ји су му се чи ни ли 
не спо соб ни за рад, за тим од ре да тр гов це, чи нов ни ке и дру гу ин те ли
ген ци ју  да кле оне чи је про фе си је ни су мо гле би ти ко ри сне за рад ко ји се 
оба вља у ло го ру. То га да на је Лу бу рић ода брао пре ко 200 љу ди, ко ји ни су 
од ве де ни на гро бље, не го су пре ба че ни у бив ши ста ри Ја се но вач ки ло гор 
Кра пје, где су исто га да на по у би ја ни. По ред тих ма сов них уби ја ња ре
да ла су се из да на у дан и по је ди нач на уби ства као ре дов на и уо би ча је на 
по ја ва из про стог раз ло га, што је смрт би ла је ди на ка зна за би ло ко ји па 
и нај сит ни ји пре ступ за то че ни ка (за укра де ни је дан крум пир, ку ку руз, 
ма кар не хо тич ни не по слух итд. јед на ко ако би за то че ник, због из не мо
гло сти, по клек нуо или пао у ра ду а ни је се од мах ди гао сме ста би му 
при сту пио ко ји  у ста ша и убио га). Име на ова ко по у би ја них ни сам пам
тио јед но због пре ве ли ког њи хо ва бро ја, ад ру го због то га што у ло го ру 
ни сам имао при ли ке да се дру жим са љу ди ма, са пат ни ци ма па их та ко 
ни сам по бли же ни по зна вао. 
 По сто ји у ја се но вач ком ло го ру још јед но уби ја ње у ма са ма. То је 
уби ја ње бо ле сних за то че ни ка. Те шки бо ле сни ци, а и ако су тач но зна ли 
шта их че ка ни су мо гли из бе ћи а да не тра же по моћ ле ка ра у ам бу лан ти 
или бол ни ци. На кон 1015 да на обич но се у бол ни ци на ку пи до 100 љу ди 
до смр ти из му че ни, из не мо глих и дру гих те шки бо ле сни ка. Кад их се та
мо ве ли ки број на ку пи до ђу обич но пред ве че уста ше, из ба це бо ле сни ке 
из бол ни це и по у би ја ју бо ле сни ке ма ље ви ма и се ки ра ма, кад год пред 
са мом бол ни цом, кат кад на гро бљу. Већ спо ме ну ти тр го вац из Па кра ца 
Мар ко вић Па јо умро је од из не мо гло сти у на шој ба ра ци, јер та да још ни
је би ло бол ни це, док су му си но ви ка ко сам већ ре као за вр ши ли жи во те 



64

Јасеновац - Саслушања   српских избеглица

на ова кав на чин. Овом при ли ком на по ми њем, да од дру ге по ло ви це мар
та од ка да су на сту пи ле ве ли ке по пла ве у Ја се нов цу, ко је су по пла ви ле и 
гро бо ве и део ба ра ка у ло го ру, не са хра њу ју ви ше по у би ја не не срет ни ке у 
зе мљу не го из спа љу ју у ци гла ни. Зад ње гру пе, ко је су при је мо га од ла ска 
из ло го ра до шле из Брч ког, Ту зле, До бо ја и Дер вен те спа ље не су та ко у 
ци гла ни, по што су прет ход но ве ћим де лом за да вље ни жи цом око вра та.
 Што се ме не лич но ти че и мог жи во та у ло го ру до од ла ска, ја сам 
по сле два да на ка то лич ког Бо жи ћа, т.ј. 27 де цем бра, био од ре ђен као и 
оста ли, на рад. У по чет ку сам ра дио на спољ ним ра до ви ма. Ра ди се од 7 
са ти ују тру до 7 са ти на ве че. Је ди но у под не за вре ме руч ка има сат од
мо ра. Ру чак се до би је на по љу без об зи ра на вре ме и ци чу зи му. Ми слим 
да не тре ба ни да по ми њем ка ко је хра на сла ба: ују тро са мо кат ка да „ајн
прен“ су па без ма сти, за ру чак су па од па су ља или ку пу са без ика квих за
чи на, а на ве чер ре дак па суљ или ку пус, или нео гу љен ку ха ни крум пир. 
Хле ба ни смо ни ви де ли све до 22 мар та. Од та да смо до би ја ли днев но 
че тврт ку ку ру зног хле ба (200 гра ма).
 Ја сам од 27 де цем бра до 19 ја ну а ра ра дио на пре но су и по ди за њу 
но вих ба ра ка. На рав но ни сам имао ру ка ви це, ко је су ми од у зе ли по до
ла ску у ло гор, па сам кроз це ло вре ме ове ужа сне зи ме за вре ме ко је тем
пе ра ту ра па да ла до 33 сте пе на ис под ни шти це го лим ру ка ма пре но сио 
те шки др ве ни гво зде ни ма те ри јал. Од то га сам имао на ру ка ма 7 ра на, 
ко је ми ду го вре ме на ни су мо гле за це ли ти, а ни сам се смео по ту жи ти и 
по тра жи ти ле ка, јер би то ла ко мо гло зна чи ти си гур ну смрт.
 19 ја ну а ра на ре ђе но ми је да тре бу јем ек се ра у фа бри ци ла на ца, 
у ко јој су та ко ђер ра ди ли за то че ни ци. Док сам се та мо ба вио на и шао је 
уста ша по руч ник Ко јић, над зор ник лан ча ре. Ја сам му при сту пио на вој
нич ки на чин, ка ко нам је то би ло на ре ђе но, и за мо лио га да ме при ми у 
фа бри ку као ау то ме ха ни ча ра. У тој су фа бри ци, на и ме, би ле исто доб но, 
ау то ме ха ни чар ске, ко вач ке, пот ки вач ке, бра вар ске, ли мар ске, та пе ци
рер ске, пу шкар ске, ста клар ске, ко лар ске и е лек тро ме ха ни чар ске  ра ди
о не. Ко јић је био то га да на слу чај но до бре во ље, па ми је ува жио мол бу 
и на ре дио да ме од мах пре ве ду са спољ ног ра да у фа бри ку. Уве рен сам 
да то ме пре ме шта ју имам за хва ли ти, што сам остао на жи во ту, јер сам 
у је ку нај ве ће зи ме и мра зе ва пре шао са спољ них у уну тра шње ра до ве у 
са му фа бри ку, где је раз у ме се, ипак би ло угод ни је и то пли је не го на по
љу. Нај пре као ме ха ни чар, а за тим као ко вач, ра дио сам у фа бри ци све 
до 26 фе бру а ра. Од то га да на пре ве ден сам на са свим дру ги по сту пак, 
за јед но са 12 сво јих дру го ва, са ко ји ма сам са да сти гао у Бе о град. До то га 
је до шло ова ко: Још кра јем ја ну а ра про не ла се од не куд ло го ром вест, да 
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ће ло гор по се ти ти не ка спе ци јал на ко ми си ја. Бр зо се по ка за ло да је та 
вест тач на, по то ме што је из да то на ре ђе ње, да се хит но по диг не 6 ба ра
ка не мач ког си сте ма, за ста но ва ње за то че ни ка и 2 ба ра ке за ам бу лан ту и 
бол ни цу. То је из вр ше но до по чет ка фе бру а ра и сви су за то че ни ци пре
ме ште ни из ста рих бес крај но не хи ги јен ских ба ра ка у ле пе но ве ба ра ке 
са бок со ви ма. При сту пи ло се те мељ ном ло го ру чи шће њу, свих згра да и 
про сто ра око њих, сре ђи ва њу ма га ци на и ма те ри ја ла, те чи шће њу и уре
ђи ва њу свих за то че ни ка. Ка ко је био пре кра так рок до ла ска ко ми си је ра
ди ло се по след ња два да на пред њен до ла зак и две но ћи бес пре кид но, и 
нај зад, 6 фе бру а ра сти гла је у ло гор ме ђу на род на ко ми си ја у ко јој су би ли 
за сту пље ни Нем ци, Ита ли ја ни, два ка то лич ка све ште ни ка у име Ва ти ка
на, Ма ђа ри, те пред став ни ци Хр ват ског и Срп ског Цр ве ног Кр ста. По ред 
њих би ло је у ко ми си ји 10 уста ша из вођ ства уста шког по кре та, ме ђу њи
ма и мла ди Ква тер ник. Ко ми си ја је, из рав но, за те кла ова ко пре у ре ђен и 
чист ло гор у са вр ше ном ре ду. Да би ко ми си ја сте кла уве ре ње ка ко се у 
фа бри ци ла на ца, у ко јој смо ра ди ли ра ди до бро и ка ко рад ни ци до бро 
из гле да ју упра ва је за тај дан до ве ла са сло бо де 15 ква ли фи ко ва них до
бро уго је них мај сто ра, обу кла их у зе ле но рад нич ко оде ло и ста ви ла им 
на ле ву ру ку бе лу тра ку са бро је ви ма, као и оста лим за то че ни ци ма. Они 
су да ва ли до бар ути сак све жих и здра вих љу ди, чи ји је ре флекс пао и на 
оста ле за то че ни ке у фа бри ци. Пре до ла ска ко ми си је сви смо до би ли на
ре ђе ње да не сме мо ни шта го во ри ти са чла но ви ма ко ми си је. Ако би нас 
ко ји члан за пи тао, ка ко се зо ве мо има ли смо да од го во ри мо са мо ово: 
„Ја сам за то че ник број 453“ (то је био мој број). Ако би члан ко ми си је за
тра жио још ка кве по дат ке од за то че ни ка, оне је мо гао да од го во ри са мо 
ово: „Из во ли те се обра ти ти на ло гор ску пи сар ну“. Ако би ко дру га чи је 
по сту пио, ре че но му је да ће би ти стре љан. Дан пре до ла ска ко ми си је 
„уре ђе на је“ и ам бу лан та и бол ни ца. Сви до та да њи ствар ни бо ле сни ци, 
би ло их је око 100 из ве де ни су и по у би ја ни пред са мом бол ни цом, ма
ље ви ма и но же ви ма, ка ко сам већ то при ка зао. Ве ћи на нас је то уби ја ње 
ви де ла про ла зе ћи у бли зи ни то га стра ти шта по слов но. Ме ђу тим на шу 
на ро чи ту па жњу то ни је при ву кло, јер је ка ко сам већ ре као то би ла че
ста по ја ва. Ни ко ме ни је ни па да ло на па мет ни да по гле да на ону стра ну 
а ка мо ли да се за др жи, јер то би зна чи ло го то во си гур но да ће и ње га 
од ву ћи на стра ти ште и уби ти. По што су бо ле сни ци по у би ја ни бол ни ца 
и ам бу лан та су те ме љи то очи шће не и уре ђе не, уне се ни но ви ле пи кре
ве ти и по стељ не ства ри и све уре ђе но као и у сва кој пра вој бол ни ци. У 
је дан део кре ве та мо ра ли су да лег ну здра ви љу ди, за то че ни ци ко ји су 
ра ди ли као бол ни ча ри па и са ми ле ка ри. Они су због свог по сла из гле да
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ли при лич но до бро. По ви ше гла ва на оним бол нич ким та бла ма, ко је су 
са да та ко ђе по ста вље не озна че на је ма ка ква лак ша бо лест и про из вољ на 
тем пе ра ту ра. Та ко је ко ми си ја по ред сјај но уре ђе ног ло го ра, ви де ла и од
лич ну бол ни цу и ам бу лан ту и у њи ма до бро ње го ва не бо ле сни ке. Уста ше 
ни су про пу сти ле ни јед ну мо гућ ност и ни јед ну сит ни цу ка ко би до кра ја 
бле фи ра ли ову ко ми си ју. За то че ни ци су се по на ша ли пре ма точ но да тим 
им на ре ђе њи ма, а вред но је на по ме ну ти, да је Па ве ли ћев по ве ре ник Лу
бу рић из ја вио за то че ни ци ма пре до ла ска ко ми си је, да ће се оп ште ста ње 
у ло го ру са свим по пра ви ти „ако ко ми си ја до бро про ђе“. На рав но, ко ми
си ја је на шла све у нај бо љем ре ду, за то че ни ци ни су ни чим пре ко ра чи ли 
на ре ђе ње, што ни су мо гли и да ни су хте ли, а ста ње у ло го ру, вра ти ло се 
на пот пу но исте при ли ке ка кве су би ле и ра ни је, чим се упра ва ло го ра 
уве ри ла, да се ко ми си ја до вољ но уда љи ла од Ја се нов ца.
 7 фе бру а ра на ве че по зва ше нас 13 за то че ни ка у ло гор ску пи сар
ну, где су нам за тра жи ли на ше по дат ке. Том су нам при ли ком да ли да 
на слу ти мо, да би смо мо гли евен ту ал но би ти пу ште ни ку ћи. Дру го нам 
ни шта ни су ре кли. Од тог да на па до 26 фе бру а ра вр шио сам и да ље по
сао као и ра ни је. Тек 26 фе бру а ра на ве че ре че но нам је да од та да до би
ва мо пу ну по ште ду од ра да. То је про чи та но у днев ној за по ве сти. Од то га 
ча са по ста ле су уста ше пре ма на ма не ка ко бла го на кло ни и пред у сре тљи
ви и го во ри ли нам да ће мо не ку да оти ћи, али ни су нам ре кли ка мо. Све 
до из ла ска из ло го ра, 30 мар та ни смо ни шта ра ди ли, до би ва ли смо дво
стру ку пор ци ју хра не и омо гу ће но нам је да се пе ре мо и уоп ште да бу де
мо чи сти. Очи глед но за то да би смо при стој но из гле да ли ка да на пу сти мо 
ло гор. Тек 27 мар та про чи та но је у днев ној за по ве сти да се нас три на е
сто ри ца мо ра мо до 30 мар та очи сти ти и уре ди ти, ре че но нам је да то га 
да на пу ту је мо. За пи тао сам јед ног пи са ра из упра ве, ка мо пу ту је мо, а он 
ми је од го во рио у ве ли ком по ве ре њу, да пу ту је мо у Зе мун а ода тле у Ср
би ју. То ме је об ра до ва ло да ле ко ви ше не го да ми је ре као да ме пу шта ју 
ку ћи у Са ра је во, јер сам већ са да до бро знао, да би ода тле и она ко мо рао 
бје жа ти у Ср би ју, због по зна тих те шких при ли ка у ко ји ма се сва ки Ср
бин у Са ра је ву на ла зи. Би ло ми је ја сно да би у Са ра је ву и по дру ги пут 
био за тво рен и Бог зна шта би сам ном би ло. По след њих не ко ли ко да на 
др жа ли су се уста ше „на пад но“ до бро пре ма на ма. Том при ли ком сам се 
мо гао уве ри ти ка ко се ови уста ше у ло го ру ко ји лич но она ко звер ски кр
во лоч но уби ја ју љу де за ба вља ју ве се ло и го то во до бро ћуд но као не ви на 
дје ца.
 На 30 мар та у под не кре ну ли смо из Ја се нов ца пре ма Зе му ну. Пра
тио нас је са мо је дан уста ша – вој ник. У Зе му ну нас је пре дао по ли ци ји. 
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Ус пут је био пре ма на ма су сре тљив и не мо же мо се на ње га по ту жи ти. 
Он је у ло го ру и ина че био по знат као је дан од ма ње хр ђа вих, ско ро до
бар чо век. У Зе му ну смо пре но ћи ли у за твор ској ку хи њи, а дру го га да на 
у је дан сат по сле под не пре дао нас је је дан зе мун ски по ли ца јац па ро бро
дар ском Ко ме са ри ја ту, на при ста ни шту у Бе о гра ду.
 При ли ком од ла ска из Ја се нов ца тра же не су нам оне ства ри ко је су 
нам би ли од у зе ли при ли ком до ла ска у ло гор. Не ки ни су до би ли све ства
ри јер их ни су про на шли, па су им обе ћа ли да ће им те ства ри по сла ти 
на кнад но у Ср би ју. Мо је су се ства ри на шле и ја сам све при мио у ре ду.
 Ка ко се осе ћам са да у Бе о гра ду, ка ко је на ме не де ло вао до чек и 
ка ко ми је у овој ат мос фе ри брат ске љу ба ви ми слим да не тре ба да вам 
го во рим. То зна те са ми. Ре ћи ћу са мо јед но. У овом до му Ко ме са ри ја та за 
из бе гли це и пре се ље ни ке, осе ћам се као ре кон ва ле сцент на кон смрт не 
бо ле сти у са на то ри ју му.
 Мо ји дру го ви и ја без гра нич но смо за хвал ни Срп ском на ро ду, 
Срп ској вла сти и Ко ме са ри ја ту за из бе гли це и пре се ље ни ке, ко ји су нам 
омо гу ћи ли ова кав ду шев ни и фи зич ки пре по род.

Д о в р ш е н о :
СА СЛУ ШАО И ОВЕ РА ВА: За пи сни чар,  Во ји слав Пр ња то вић с.р.
Бран ко Стра жи чић с.р.   Ста на Те па вац  с.р.

ЗА ПИ СНИК
од 9 апри ла 1942 год.

СА СТА ВЉЕН У КО МЕ СА РИ ЈА ТУ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ И ПРЕ СЕ ЉЕ НИ КЕ 
У БЕ О ГРА ДУ
П/П

 При сту пио је СИ МИЋ СТЕ ВО, зе мљо рад ник из Це пе ли шта, оп
шти не Хра сто ви ца, сре за Пе три ња, стар 44 го ди не, син пок. Јо ва на и пок. 
Ма ри је ро ђе не Та јић, оже њен, отац дво је де це, ис ка зан са об ја вом Ко ме
са ри ја та за из бе гли це број 29648 од 1 апри ла 1942 год. ко ји на кон опо ме
не на ис каз исти не, ис ка зао сле де ће:
 На 18 апри ла 1941 год. по ру чио ми је уста шки по ве ре ник из Хра
сто ви це, учи тељ Ба нић Ми лан, да од мах до ђем у Хра сто ви цу у оп шти ну 
и та мо пре дам вој нич ко оде ло. Ја сам ње го во на ре ђе ње из вр шио исти 
дан. Ка да сам до шао у Хра сто ви цу и пре дао вој нич ко оде ло, оп штин
ски бе ле жник ме је про гла сио ухап ше ним и ста вио у оп штин ски за твор. 
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Су тра дан 19 апри ла 1941 год. до шло је ви ше мо јих се ља ка Хр ва та из 
Це пе ли шта да мо ле оп штин. бе ле жни ка и уста шког по ве ре ни ка да ме 
пу сте из за тво ра, јер да ни шта ни сам крив и да они јам че за ме не. Њи ма 
се при дру жио и Па љан Пе ро, тр го вац Хр ват из Хра сто ви це, и на њи хо ву 
мол бу ја сам пу штен на сло бо ду.
 На 21 апри ла 1941 г. и дру ги дан пра во слав ног Ус кр са до шло је 
из Пе три ње у Це пе лиш око 30 на о ру жа них уста ша, да од Ср ба  тра же 
оруж је. Та да су ухап си ли и со бом од ве ли у Пе три њу ме не, мо га си нов
ца Си ми ћа Гли гу и мо јег су се да Стој че ви ћа Мар ка. Ус пут су ме уста ше 
ту кли кун да ци ма по чи та вом те лу а на ро чи то су ме уда ра ли по пр си ма 
и пле ћи ма. Ка за ли су ми да ме ту ку, јер да сам ја по ди гао у Це пе ли шту 
че сму спо мен Кра љу Алек сан дру. У Пе три њи за др жа ли су нас у по ли
циј ском за тво ру. Ја сам био сам мо дар и кр вав од уда ра ца, па је шеф по
ли ци је Вра го вић Ђу ро, по звао град ског ле ка ра Др. Бол те ка Гу ста ва да ме 
пре гле да. Ле кар ме је пре гле дао и на ра не ста вио ми фла стер. 
 На 25 апри ла 1941 год. пу ште ни су из за тво ра Ши мић Гли го и 
Стој че вић Мар ко, а ја сам и да ље остао у за тво ру. У са мом по ли циј ском 
за тво ру у Пе три њи ни је ме ни ко зло ста вљао, а хра ну сам при мао од сво
је ку ће. Та да су се сам ном у по ли циј ском за тво ру на ла зи ли још: Кли па 
Ду шан, све ште ник из Ста рог Се ла, Ка ли нић Ми лан, тр го вач ки пут ник 
из Пе три ње, Са бљић Да мјан, зе мљо рад ник из Ве ли ке Гра ду се, Ни ко лиш 
Јо во лу гар из Пе три ње, Ми ло је вић Гли шо, пен зи о нер из Пе три ње, Ре лић 
Жив ко, бра вар ски по моћ ник из Пе три ње и Обре но вић Јо ца, све ште ник 
из Ве ли ких Шу шња ра. Сви на ве де ни ту че ни су у по ли циј ском за тво ру у 
Пе три њи од уста ша кун да ци ма и во лов ским жи ла ма и то днев но. Ме не је 
са мо јед ном уда рио уста ша Кр пан Ду јо, шо фер, али ме је узео у за шти ту 
је дан уста ша из Пе три ње, ко је га по зна јем по ви ђе њу, али му не знам име. 
У но ћи од 25 на 26 апри ла 1941 год. око 11 са ти но ћу до шли су у по ли циј
ски за твор 4 пи ја них уста ша, ме ђу ко ји ма и на пред на ве де ни Кр пан Ду јо,, 
док име на дру гих не знам. Уста ше су она ко пи ја ни све за тво ре ни ке пу на 
два са та ту кли кун да ци ма и во лов ским жи ла ма. Је ди но ме не ни су ту кли 
и то ве ро ват но што је ме не узео у за шти ту на пред спо ме ну ти уста ша. 
 Су тра дан на 26 апри ла 1941 год. је дан по ли циј ски стра жар и два 
уста ше од ве ли су на жељ. ста ни цу ме не и све на пред на ве де не осим све
ште ни ка Обре но ви ћа, ко је га су за др жа ли у за тво ру. Би ли смо сви чвр
сто ве за ни лан ци ма, а во ди ли су нас по ли циј ски стра жа ри Лон ча ре вић 
те уста ша Шмисл Јо шко и Гре гу рин чић Јо со, обо ји ца зе мљо рад ни ци из 
Пе три ње. Укр ца ни смо на воз и исти дан сти гли смо у За греб, где су нас 
пре да ли у за твор за гре бач ке по ли ци је.
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 На 7 ма ја 1941 год. пре слу ша ни смо на за гре бач кој по ли ци ји по 
јед ном по ли циј ском аген ту. Из пре слу ша ња сам ра за брао, да смо би ли 
окри вље ни, да смо за вре ме Ју го сла ви је ор га ни зо ва ли чет ни ке. Све га смо 
јед ном пре слу ша ни. На за гре бач кој по ли ци ји та да је би ло и зло ста вља ња 
за то че ни ка али нас, ко ји смо до ве де ни из Пе три ње ни је ни ко зло ста вљао.
 На 28 ма ја 1941 год. сви смо вра ће ни на траг у Пе три њу и пре да ни 
у за твор Окру жног су да. На 29 ма ја 1941 год, са слу шао нас је ис тра жни 
су ди ја Ко ва че вић, а окри вље ни смо би ли, да смо ор га ни зо ва ли чет нич ку 
ак ци ју у Ју го сла ви ји.
 У за тво ру Окру жног су да у Пе три њи би ли смо до 10 ју ла 1941 год. 
ка да нам је ис тра жни су ди ја Ко ва че вић са оп штио да се сви пу шта мо на 
сло бо ду, јер да се на ша крив ња ни је мо гла уста но ви ти. Све ште ник Кли па 
је ме ђу тим пу штен из за тво ра Окру жног су да, дан ра ни је, јер се ње го ва 
по ро ди ца на ла зи ла у ло го ру у Пе три њи спрем на за тран спор ту ју Ср би ју, 
па су и ње га при дру жи ли ње го вој по ро ди ци.
 Ка да смо на 10 ју ла 1941 год. иза шли из суд ског за тво ра до че ка ла 
нас је пред згра дом град ска по ли ци ја ухап си ла нас по ве за ла од у зе ла нам 
сав но вац, ко ји смо има ли и пре да ла нас сре ском на чел ни ку ко ји нас је 
ста вио у за твор.
 У за тво ру сре ског на чел ства би ли смо до 27 ју ла 1941 год. за ко је 
вре ме ни је нас ни тко о ни че му са слу ша вао.
 На 27 ју ла 1941 год. око 7 са ти уве че из ве де ни смо из за тво ра сре
ског на чел ства, по ве за ни и по том при по је ни јед ној гру пи Ср ба се ља ка 
из глин ског сре за, ко ји су се на ла зи ли ин тер ни ра ни у дво ри шту основ не 
шко ле у Пе три њи. та да су нас све ску па уста ше и до мо бран ци ту кли кун
да ци ма и во лов ским жи ла ма у дво ри шту основ не шко ле. По сле то га из
ве ли су нас по ве за не из дво ри шта и во ди ли на жељ. ста ни цу у Пе три њи. 
Ус пут до жељ. ста ни це мо ра ли смо пе ва ти пе сму „Спрем те се спрем те 
чет ни ци“, а уста ше ко ји су нас пра ти ли ту кли су нас. На род је гле дао на
шу по вор ку и при том ур лао „удри те их удри те“. Исто ве че укр ца ни смо 
сви ску па у два те рет на ва го на и от пре мље ни у Го спић у ло гор. На 28 ју ла 
1941 сти гли смо у Го спић где су нас на жељ. ста ни ци до че ка ли и пре у зе
ли уста ше из Го спи ћа. Ка да су нас во ди ли од жељ. ста ни це до ка зни о не у 
Го спи ћу си ли ли су нас опет да пе ва мо пе сму „Спрем те се спрем те чет ни
ци“, те још и не ке дру ге срп ске пе сме. Ми смо мо ра ли пе ва ти а уста ше су 
нас ту кле. Фран ко вач ка ру ља је у Го спи ћу то гле да ла и одо бра ва ла.
 У Го спи ћу смо сме ште ни у ка зни о ни где смо за те кли мно го Ср ба, 
ко ји су та мо би ли до ве де ни из свих кра је ва и сме ште ни по за тво ри ма и у 
дво ри шту.
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 Су тра дан на 29 ју ла 1941 год. сви они ко ји су сам ном до те ра ни из 
Пе три ње у Го спић, осим ме не, те Ка ли нић Ми ла на, Ни ко лиш Јо ве, Ре лић 
Жив ка и Са блић Јо ва на, по ве за ни су и до уста ша ма од ве де ни у Ве ле бит. 
О њи хо вој суд би ни ви ше се ни шта не зна. Си гур но је да су сви у Ве ле би
ту уби је ни.
 Сва ки дан од во ди ли су уста ше у Ве ле бит по два тран спор та Ср ба 
из ка зни о не у Го спи ћу. Је дан тран спорт од во ди ли су пре под не, а дру ги 
по сле под не. У сва ком тран спор ту би ло је око 500 Ср ба. Ко ли ко год их 
је днев но из ка зни о не у Го спи ћу од во ђе но у Ве ле бит, то ли ко их је но вих 
при сти за ло у Го спић из свих кра је ва. Сва ки дан су уста ше све оне Ср бе, 
ко је су од ре ди ли за тран спорт у Ве ле бит по стро ји ли у дво ри шту у ре до
ве, по ве за ли их чвр сто жи цом два по два, за тим се за јед но ве за ли са јед
ним ду гач ким лан цем и та ко их он да од во ди ли. О од ве де ни ма у Ве ле бит 
ни је се ни ка да ни шта са зна ло, али је пот пу но си гур но, да су сви та мо 
уби је ни и да су од ве де ни са том свр хом. Ја сам се спа сао на тај на чин, да 
сам сва ки пут, ка да би мо рао да идем у тран спорт у Ве ле бит, са крио се 
за не ке да ске у авли ји и иза шао истом он да, ка да је тран спорт оти шао. 
Та ко су се спа ша ва ли од смр ти у Ве ле би ту и на пред на ве де ни Ка ла нић, 
Ни ко лиш, Ре лић и Са блић. По зна то ми је да је ова ко са јед ним тран спор
том од ве ден у Ве ле бит и епи скоп из Пла шког Тр ла јић Са ва са још не ко
ли ко све ште ни ка, ко је не по зна јем. Знам исто, да је од ве ден из Го спи ћа 
у Ве ле бит и Цр ље ни ца, бив ши на род ни по сла ник за срез луд бре шки, те 
про фе сор Са блић Пе ро из Кар лов ца. Име на оста лих ко ји су од ве де ни у 
Ве ле бит не знам.
 Стра жу у ка зни о ни у Го спи ћу др жа ли су уста ше и по ли ци ја. По
сту пак пре ма на ма био је вр ло лош. Уста ше су Ср бе днев но ту кли са кун
да ци ма, шта по ви ма и во лов ским жи ла ма. Јед но ју тро уста ше су до ве ле у 
ће ли ју у ко јој сам се на ла зио осам Ср ба из Го спи ћа, ме ђу ко ји ма и три бра
та По чу ча. Нас је у ће ли ји већ при је то га би ло 18. Ка да су уста ше уни шли 
у ће ли ју са жи ла ма и шта по ви ма и све нас од ре да ту кли, а по до те ра ним 
Ср би ма из Го спи ћа још су осим то га га зи ли но га ма, те им чу па ли ко су.
 Би ло је слу ча је ва кла ња Ср ба у са мој ка зни о ни. Та ко сам ја јед не 
ве че ри ви дио, ка ко су уста ше из не ли из јед не ће ли је дво ји цу Ср ба, ко је 
су при је то га у ће ли ји за кла ли. Јед ног Ср би на уби ли су из пу шке код че
сме у авли ји, па су и то га из не ли исто доб но мр твог из ка зни о не. Са овом 
тро ји цом мр твих из ве ли су и јед ног жи вог, те их све за јед но ау то мо би
лом не ку да од ве зли.
 Јед ног да на, се ћам се до бро да је би ла не де ља – око 10 са ти пре 
под не је дан Ср бин се љак из око ли це Јај ца у Бо сни ко ји се на ла зио у 
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авли ји за тво ра са мно го дру гих Ср ба, на јед ном је по лу део и стао ви ка ти 
„дај те ми до ве ди те мо ју де цу, да их ви дим – жи вио Краљ Пе тар“. Ово је 
овај се љак не ко ли ко пу та опе то вао. Уста ше су се на то уз бу ни ли, из не ли 
на авли ју строј не пу шке и хте ли нас све стре ља ти. Ме ђу тим, управ ник 
ка зни о не је то га се ља ка, ко ји је по лу дио, при шао к ње му и о двео га у ће
ли ју, а уста ше су се та да уми ри ли. Ово га се ља ка су уста ше исту ве чер у 
ће ли ји за кла ли и ње гов леш за мо та ли у плах ту и из не ли из ка зни о не.
 Хра на у ло го ру у Го спи ћу би ла је вр ло ло ша. До би ја ли смо на дан 
са мо чор бу од па су ља и пар че хле ба од 250 гра ма и ви ше ни шта. Ме ђу
тим ни ти то ни смо до би ја ли сва ки дан, већ че сто пу та са мо на дру ги или 
на тре ћи дан.
 Ср ба је би ло обич но у ка зни о ни обич но око 2000 до 3000, а од то
га 200 до 300 же на и де це.
 Стра жу у ка зни о ни др жа ли су ка зни о нич ки стра жа ри и уста ше 
из Го спи ћа и око ли це. Управ ник ка зни о не, ком не знам име, као и ка зни
о нич ки стра жа ри, би ли су пре ма на ма увек ко рект ни, док су уста ше над 
на ма вр ши ли стра шна на си ља. Ни ти јед ног уста шу не знам по и ме ни це.
 На 21 ав гу ста 1941 год. от прем љени смо из Го спи ћа у Ја стре бар
ско, јер је у Го спић тих да на до ла зи ла та ли јан ска вој ска. Не ко ји Ср би 
от пре мље ни су са тран спор ти ма дан ра ни је.
 У Ја стре бар ском би ли смо сме ште ни – нас 185 Ср ба – у по друм 
вла сте лин ског двор ца, док су оста ли Ср би из Го спи ћа ди рект но от пре
мље ни у ло гор у Ја се но вац. Жи до ви, Хр ва ти и жен ске би ли су сме ште ни 
на пр во спра ту исте згра де, те по авли ји. Стра жу над на ма др жа ли су 
уста ше, ко ји су с на ма вр ло ло ше по сту па ли. Мно ге су ту кли шта по ви ма.
 Ми Ср би, ко ји смо сме ште ни у по друм вла сте лин ског двор ца ни
смо уоп ће до би ја ли хра ну, већ су нам хра ну да ва ли Жи до ви, ко ји су од 
сво јих ку ћа до би ја ли па ке те. Стра жу над на ма вр ши ли су уста ше из Го
спи ћа, ко ји су нас до пра ти ли у Ја стре бар ско.
 На 1 сеп тем бра 1941 год. ми Ср би и Жи до ви от пре мље ни смо у 
ло гор у Ја се но вац, а у Ја стре бар ском оста ли су иза нас Жи до ви и Хр ва ти 
те жен ске.
 У Ја се но вац смо сти гли на 1 сеп тем бра 1941 год. нас 180 Ср ба у 
два за тво ре на те рет на ва го на, те не ко ли ко сто ти на Жи до ва у по себ ним 
ва го ни ма. Тај дан смо у ва го ни ма и но ћи ли.
 Су тра дан на 2 сеп тем бра 1941 год. пре у зе ли су нас уста ше из Ја
се нов ца, по стро ји ли нас у ред два по два и то Ср бе на пред, а Жи до ве 
отра га, те нас та ко во ди ли у ло гор. Ус пут су нас ту кли кун да ци ма, псо ва
ли нам срп ску мај ку и Кра ља Пе тра, те од нас зах те ва ли да пе ва мо не ке 
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срп ске пе сме. Ни тко ни је пе вао, јер смо већ сви би ли из ну ре ни, а уста ше 
су за то и да ље ту кли кун да ци ма све до са мог ва го на. Мно ги су пу тем 
па да ли под удар ци ма уста ша.
 Сам ном су та да до пра ће ни у Ја стре бар ско, а ода тле да ље у Ја се но
вац ме ђу оста ли ма: Па у но вић Ни ко ла, сре ски школ ски над зор ник из Вр
гин мо ста, Мар ти но вић Бран ко, учи тељ ро дом из Пе три ње, Ча лић Ђор ђе 
учи тељ из Сре ма, Па у но вић Си ни ша, учи тељ из Ши да. Сви су они би
ли ре зер вни офи ци ри. До шли су као рат ни за ро бље ни ци из Не мач ке, а 
уста ше су их уфа ти ли у За гре бу и до пре ми ли у ло гор у Го спић.
 У Ја се нов цу сме ште ни смо у ло гор, ко ји је по диг нут на јед ној ли
ва ди уда ље ној око 2 и пол км. за пад но од жељ. ста ни це у Ја се нов цу. Кад 
смо до шли та мо, на шли смо још не ко ли ко сто ти на Ср ба, ко ји су не ко ли
ко да на пре нас до те ра ни та мо ди рект но из Го спи ћа. Све на Ср бе стр па
ли су уста ше у јед ну ве ли ку ба ра ку, а Жи до ве у дру гу. У овим ба ра ка ма 
оста ли смо до 14 но вем бра 1941 год. ка да су се ба ра ке мо ра ле ис пра зни
ти, јер је на до шла во да. Ми смо та да пре ме ште ни у дру ги ло гор ко ји се 
на ла зи у ци гла ни Озре на Ба чи ћа, по сед ни ка из Ја се нов ца.
 За вре ме на шег бо рав ка у овим ба ра ка ма мо ра ли смо  на во зи ти 
зе мљу на на сип на ре ци Ло њи. Сва ки дан, па и не де љом би ли смо за по
сле ни од ју тра до мра ка. Сва ки дан смо до би ја ли два пу та па суљ са крум
пи ром, те кат ка да хле ба. Па суљ ни је био ни ка да за чи њен, а че сто пу та ни 
осо љен.
 Уста ше, ко ји су над на ма др жа ли стра жу док смо ра ди ли на на си
пу зах те ва ли с од нас, да ви ше та ча ка зе мље на ве зе мо на на сип, не го што 
смо то мо гли. Ка да ни смо мо гли да удо во љи мо њи хо вом зах те ву, он да су 
нас они ту кли кун да ци ма и шта по ви ма. Ре дов но су нас ту кли сва ки дан. 
Ја сам лич но ра дио на лоњ ском на си пу са мо два да на, јер сам по сле то га 
од мах био за по слен у ку хи њи, али ми је по сту пак уста ша пре ма Ср би ма 
, ко ји су и да ље ра ди ли на на си пу вр ло до бро по знат, јер сам им ја сва ки 
дан но сио хра ну.
 Од пр во га но вем бра 1941 год. пре ста ло се је ра ди ти на на си пу 
Ло ње, па су та да сви Ср би пре ме ште ни на рад око по ди за ња на си па ко
ји се је пра во око са ме ци гла не Озре на Ба чи ћа, где је био сме штен дру ги 
ло гор. На ово ме на си пу ра ди ло се је до по ло ви це ме се ца но вем бра 1941 
год. По сту пак уста ша пре ма на ма Ср би ма за по сле ни ма на ово ме на си пу 
био је ужа сан. Ја сам Ср би ма и ов де но сио хра ну, па сам ви део ка ко су 
Ср би мо ра ли на ло па та ма из по ља но си ти зе мљу на на сип, а уста ше су 
их до че ки ва ли и ту кли кун да ци ма и шта по ви ма и то ка да су са пра зним 
ло па та ма вра ћа ни по но во у по ље. Уста шки офи ци ри та да су по вре ме но 
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до ла зи ли да оби ђу на сип, па су по је ди не Ср бе ко ји су та мо ра ди ли ту кли 
са шта по ви ма, а осим то га пу ца ли су у њих из ре вол ве ра, па су не ке и 
уби ли, а не ке ра ни ли. Ја сам то на вла сти те сво је очи гле дао.
 На 14 но вем бра 1941 год. ис пра жње не су ба ра ке у ко ји ма смо до 
та да бо ра ви ли и ми смо пре ме ште ни у ло гор ко ји се на ла зи у ци гла ни 
Озре на Ба чи ћа, а ко ји је уда љен око 3 клм. од ба ра ка у ко ји ма смо до та да 
бо ра ви ли. Је дан део Ср ба из ових ба ра ка пре ме штен је у ци гла ну, је дан 
дан ра ни је, т.ј. на 13 но вем бра 1941 год., а пар ти ја с ко јом сам ја пре ме
штен пре ме ште на је на 14 но вем бра 1941 год. Ср бе ко ји су пре ме ште ни 
у ци гла ну на 13 но вем бра 1941 год. уста ше су уз пут уби ја ли док нас ко ји 
смо пре ме ште ни 14 но вем бра ни су уби ја ли и то за то што су се ту на ла
зи ли Ср би, ко ји су углав ном би ли за по сле ни у ку хи њи и као по слу га у 
кан це ла ри ји па су и ства ри са со бом но си ли.
 Ка да смо на 14 но вем бра 1941 год. у ве че при спе ли у ло гор у Ба чи
ће вој ци гла ни, би ли смо сме ште ни у јед ној отво ре ној ку хи њи и то Ср би 
на јед ној стра ни, а Жи до ви на дру гој. Ка ко ни је би ло ме ста за ле жа ти, 
на ре ђе но нам је да це лу ноћ мо ра мо се де ти на на шим ства ри ма и да се 
она ко се де ћи по кри је мо по гла ви ће ба ди. Ка ко сви ни смо има ли ће ба ди 
то нам је на ре ђе но, да се нас не ко ли ко по кри је мо по гла ви јед ним ће бе
том. Це лу ноћ ни смо сме ли да се ми че мо, ни ти да вр ши мо ну жду, а ни ти 
да гла ву по диг не мо ис под ће бе та. У не ко до ба но ћи до шло је у ову шу пу 
ви ше уста ша и све тле ћи са џеп ним елек трич ним лам пи ца ма пре гле да ва
ли су на ше ства ри, па су оне ко је су им се сви ђа ле од у зи ма ли. Ако би се 
ко ји од нас ма као или би ло ка ко ја вио то га су уста ше од мах из ву кле на 
по ље и та мо га кун да ци ма ту кли све, док се ни је сру шио, а та да су га са
мо при кла ли. Не ко је су од мах ту ноћ за кла ли но же ви ма, без ика квог по
во да. На кон то га су у не ко до ба но ћи на пу сти ли шу пу, оста вив ши са мо 
стра жу. Мр тви ко ји су иза њих оста ли, оста ли су и да ље ме ђу на ма све 
до су тра дан. То су исто чи ни ли  уста ше и дру ги дан у но ћи. Те две но ћи 
уста ше су што уби ли, а што за кла ли у овој шу пи око 40 Ср ба. Ме ђу та да 
по би је ним и за кла ним има нај ви ше се ља ка из Бје љи не у Бо сни. Име на 
њи хо ва не мо гу на ве сти.
 Тре ћу ноћ би ли смо сме ште ни у је дан по друм где се је пре то га 
су шио цреп. У том по дру му на шли смо оста так оних Ср ба, ко ји су на 
13 но вем бра 1941 год. пре се ље ни из ло го ра, у ко јем смо пре ста но ва ли 
у ову ци гла ну, а ко ји од уста ша ус пут ни су би ли та да по би је ни. Они су 
нам та да при ча ли, ка ко су мно ги њи хо ви дру го ви при го дом пре ме шта ја 
из пр вог ло го ра у ци гла ну ус пут уби је ни од уста ша. Ме ђу овом гру пом 
Ср ба на шао сам од мо јих по зна ни ка Др. Ба ра ћа Бран ка све ште ни ка из 
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Си ска, Мар ти но ви ћа Бран ка, учи те ља ро дом из Пе три ње, Ре ли ћа Жив
ка, бра вар ског по моћ ни ка из Пе три ње, те Гу ла на Три ву на, же ле зни ча ра 
из Си ска. Од њих сам чуо, да су уста ше на пу ту из јед ног ло го ра у дру ги 
ме ђу оста ли ма уби ли већ по ме ну тог Па у но ви ћа Ни ко лу, сре ског школ
ског над зор ни ка из Вр гин мо ста. 
 У овом по дру му оста ли смо сви ску па око 10 да на. По друм је био 
вла жан и мра чан, а ле жа ли смо на го лој зе мљи. Здра ви су по да ну мо ра
ли пле сти жи цу око ци гла не, а бо ле сни су чи тав дан ле жа ли у том по дру
му. Кат ка да у но ћи за ла зи ли су у по друм пи ја ни уста ше и од ре да ту кли 
сва ко га шта пом по зад њи ци и то два де сет пет до се дам де сет пет ба ти на 
сва ком су да ва ли.
 На кон што смо де се так да на про ве ли у том по дру му из ве ли су нас 
из дво ри шта, те су одво ји ли све бо ле сне, те не ко је још дру ге а нај ви ше 
чи нов ни ке и се ља ке, укуп но њих око 40, а оста ви ли  су углав ном за на
тли је. Ја сам их та да пре ва рио да сам по за ни ма њу мли нар. И за то су ме 
оста ви ли. Одво је не су тај дан од ју тра до мра ка др жа ли на зи ми без је ла. 
Исти дан уве че су на то ва ри ли у ка ми о не по кри ли их це ра дом и од ве ли 
у ло гор из ко га смо пре то га до шли. На кон не ко ли ко да на са зна ли смо, 
да су сви они уби је ни. Знам, да су та да одво је ни, од ве де ни у при ја шњи 
ло гор и уби је ни: Др. Ба раћ Бран ко, све ште ник из Си ска, Мар ти но вић 
Бран ко, учи тељ ро дом из Пе три ње, Ре лић Жив ко бра вар ски по моћ ник 
из Пе три ње и Гу лан Три вун, же ле зни чар из Си ска. Име на дру гим не 
знам, са мо знам да су би ли ве ћи ном из Бо сне.
 На 20 но вем бра 1941 год. сме ште ни смо ми сви Ср би ко ји смо  
још оста ли у ци гла ни у јед ну ба ра ку, ко ја је би ла скроз шу пља, а кроз 
кров па да ла је ки ша и снег. У тој ба ра ци би ла је ужа сна зи ма, а би ли смо 
и мо кри, јер је на нас па да ла ки ша и снег. У овој ба ра ци оста ли смо све 
до 6 ја ну а ра 1942, ка да смо пре ме ште ни у но ву ба ра ку ко ја је би ла не што 
бо ља. Ни у јед ној ба ра ци ни је би ло ни шта осим го лих да са ка, на ко ји ма 
смо ле жа ли.
 Но ве тран спор те Ср ба ко ји су сти за ли у Ја се но вац по чев ши од 
по ло ви це ме се ца но вем бра 1941 год. уста ше су од мах уби ја ли, а тим уби
ја њем на ста ви ли су и да ље све до мо га од ла ска из ло го ра. Уста ше су уби
ја ње Ср ба, ко ји су при сти за ва ли но вим тран спор ти ма из вр ши ва ли на 
сле де ћи на чин:
 Ме сеч но сти за ва ло је у Ја се но вац 4 до 5 тран спор та Ср ба из свих 
кра је ва, нај ви ше из Бо сне. У сва ком тран спор ту би ло је 30200 Ср ба. Ово 
Ср би би ли  су већ на же ље знич кој ста ни ци по ве за ни у жи це два по два и 
та ко до те ра ни у ци гла ну пред уста шку кан це ла ри ју. Ту су их до че ки ва ли 
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уста шки офи ци ри. Сви ма су од у зе ли њи хо ве ства ри. За тим су из сва ке 
гру пе Ср ба из дво ји ли са мо по не ко ли ко нај ја чих и нај здра ви јих и пре да
ли их управ ни ку ба ра ке, а оста ле су од мах од во ди ли из ван ло го ра, где су 
их на јед ном по љу у бли зи ни са ме ци гла не при во ди ли до већ уна пред ис
ко па них ја ма и ту их уби ја ли и од мах по ка па ли. Уби ја ње су из вр ши ва ли 
та ко, да су др ве ним ма ље ви ма и се ки ра ма ту кли Ср бе по гла ви. Ако би 
слу чај но ко ји по сле то га да вао зна ко ве жи во та то ме су он да још но жем 
пре ре за ли гр кљан. Уби ја ње су из вр ши ва ли уста шки офи ци ри за јед но са 
обич ним уста ша ма.
 Гра бе (ја ме) где су се овим Ср би по ко па ва ли, мо ра ли су оста ли 
Ср би и Жи до ви већ уна пред ис ко па ти за сва и тран спорт. Чим су уста ше 
на ре ди ли да се има ис ко па ти ја ма, ми смо зна ли да тај дан сти же тран
спорт Ср ба, ко је ће уста ше уби ти и ту за ко па ти. Ова ко су уста ше ра ди ли 
све до 15 мар та 1942 год. Та да су пре ста ли за ко па ва ти ле ше ве уби је них 
Ср ба, већ су их па ли ли у пе ћи од ци гла не.
 Па ле ње ле ше ва уби је них Ср ба увео је уста шки ин жи њер Пи ћи
ни. Од тог вре ме на уста ше су Ср бе, ко ји су сти за ва ли тран спор том ве за
не до во ди ли из рав но у са му ци гла ну, где су их до че ки ва ли дру ги уста ше 
уво ди ли их у са му ци гла ну, где се пе кла ци гла, и ту их уби ја ли др ве ним 
ма ље ви ма и си ки ра ма по гла ви. Ако би ко ји по сле то га да вао зна ко ве жи
во та, то ме су још и но жем пре ре за ли гр кљан. Њи хо ве ле ше ве ба ца ли су 
та да у пећ од ци гла не и та мо па ли ли. Овај по сао вр ши ли су са ми уста ше.
 Пред ци гла ном и око ци гла не стал но је ста ја ла уста шка стра жа и 
ни тко ни је смио бли зу про ћи. Та ко је јед но га да на, ка да су уста ше оба
вља ли уби ја ње Ср ба у ци гла ни, слу чај но је ту на и шао је дан Жи дов, на 
ко га се је дан уста ша про де рао са пи та њем: „Куд си по шао“. Ме ђу тим дру
ги уста ша од мах је при ско чио, по гле дао га и вик нуо „дај га ова мо“. Ово га 
су Жи до ва та да уву кли у ци гла ну и за кла ли га за јед но са Ср би ма. Жи дов 
је био по ста ри ји чо век.
 Не ка ко кон цем ме се ца сеп тем бра 1941 год. не ко ји Ср би ин тер ни
ра ни, ра ди ли су у шу ми, па су дво ји ца од њих тим по во дом по бе гли. За
то су уста ше из дво ји ли из ме ђу нас Ср ба њих 26 и ста ви ли их у про стор 
огра ђен са бо дљи ка вом жи цом, где су их др жа ли 6 да на, а Жи до ви су 
мо ра ли над њи ма др жа ти стра жу. Ми смо из ку хи ње до но си ли им хра ну. 
На 4 ок то бра 1941 год. ових 26 Ср ба из ве ли су их из жи це, по стро ји ли их 
пред ку хи њом, све за ли жи цом сва ко га по себ но са ру ка ма на ле ђи ма, и 
оте ра ли их пред ло гор ску кан це ла ри ју, од у зе ли им све ства ри а њих кун
да ци ма ту кли. По сле то га су их од ве ли из ван ло го ра и за крат ко вре ме 
чу ло се пу шка ра ње. Уста ше су та да ове Ср бе уби ли. Ме ђу уби је ни ма на
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ла зио се спо ме ну ти Ни ко лић Јо во, лу гар из Пе три ње те Са бљић Јо во тр
го вац из Су ње. По зна то ми је, да су та да од ве де ни и уби је ни још: Бо жић 
Сте во, тр го вац из Сл. Бро да, Ду шан Бје лан чић адво кат ски при прав ник 
из Сл. Бро да и Бе лић Ла зо, тр го вац из Сл. Бро да. Име на дру гих не знам, 
али знам да је ве ћи на би ла из Бо сне.
 Осим го ре опи са них по ко ља Ср ба из вр ше на су још три ве ћа по
ко ља над Ср би ма, ко ји су се на ла зи ли у са мом ло го ру и то:
 Пр ви по кољ из вр шен је ме се ца но вем бра 1941 год. Та да су не ко ји 
Ср би по ку ша ли бег ство па су  за то уста ше све нас по стро ји ли крај ци
гла не и др жа ли нас та ко у стро ју од 10 са ти ују тро до 2 са та по сле под не. 
Око 2 са та по сле под не до шао је до нас за ме ник ко ман дан та ло го ра уста
шки по руч ник Ми лош Љу бо са не ко ли ко уста шких офи ци ра и уста ша. 
Нај при је су нас ту кли кун да ци ма, а не ко је су од мах на ли цу ме ста уби ли 
из пи што ља, или су их уда ра ли но же ви ма у пр са. Уби ли су их од мах 56 
а ме ђу њи ма и јед ног мла ђег све ште ни ка. Ви део сам лич но, ка ко је та да 
уста шки по руч ник Ми лош сво јом ру ком јед ног Ср би на се ља ка из Бо сне 
не ко ли ко пу та уда рио но жем у пр са, а дру го га исто та ко се ља ка из Бо сне 
убио пи што љем у за ти љак. По сле то га одво ји ли су 2030 Ср ба и од ве ли 
их у стра жа ру где су их стра хо ви то ту кли а не ко је и уби ли. Знам да је од 
ових одво је них њих 12 не ко вре ме оста ло на жи во ту јер сам им ја лич но 
но сио хра ну не ко ли ко да на, а на кон то га сам до био на ре ђе ње да пре ста
нем но си ти им хра ну.
 Дру га два по ко ља из вр ше на су на 1 и 2 ја ну а ра 1942 год. На 1 ја ну
а ра о.г. уби је но је 6070 Ср ба а на 2 ја ну а ра уби је но их је око 140.
 На 1 ја ну а ра 1942 год. око 4 са та по сле под не до шли су уста ше и 
ис те ра ли из ба ра ке све Ср бе и по стро ји ли их пред ба ра ком. Из тог стро
ја из дво ји ли су њих 60 до 70 све за ли их са жи цом за ру ке и од ве ли их 
из ван ба ра ке на по ље где су уби је ни и Ср би, ко ји су сти за ва ли тран спор
том. Сви ови Ср би уби је ни су са др ве ним ма ље ви ма и се ки ра ма по гла ви 
и њи хо ви ле ше ви по ко па ни су у ја му, ко је су пре то га при ре ђе не оста лим 
Ср би ма и Жи до ви ма.
 На 2 ја ну а ра 1942 год. у исто до ба да на до шли су по но во уста ше 
у ба ра ку, ис те ра ли све Ср бе из ба ра ка и по стро ји ли их пред ба ра ком. 
Ту су одво ји ли и жи цом по ве за ли око 110 Ср ба оста лих 30 ко ји су би ли 
не моћ ни и ста ри од мах су др ве ним ма ље ви ма и се ки ра ма уби је ни пред 
са мом ба ра ком. По ве за не су од ве ли из ван ба ра ке и уби ли на по љу не да
ле ко. Ба ра ке, где су и оста ли Ср би по би је ни. Ја сам се оба та да на спа сао, 
јер сам био за по слен у ку хи њи, а ку ва ре ни су ди ра ли.
 По зна то ми је да је та ко на 1 ја ну а ра о.г. уби јен То мић Бран ко ро
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дом из Су ње, ко ји је као рат ни за ро бље ник до шао из Не мач ке и у де цем
бру 1941 год. био до ве ден у ло гор са још 12 дру го ва рат них за ро бље ни ка, 
ме ђу ко ји ма и два Ср би ја на ца. Ве ћи на ових ње го вих дру го ва је по би је но 
али им ја не знам име на. За тим су та да на 1 ја ну а ра 1942 год. уби је ни Да
бић Јо ван, Да бић Си мо, Тр ни нић ијош је дан Да бић, сви зе мљо рад ни ци 
из Ко мо го ви не, оп шти не Ме чен ча ни, сре за Ко стај ни ца.
 Дру ги да т.ј. на 2 фе бру а ра о.г. уби је ни су: Пе ја ко вић Ђу ро, зе
мљо рад ник из Јо ша ви це, оп шти на Ја бу ко вац, сре за Пе три ња, те још 
дво ји ца зе мљо рад ни ка из Јо ша ви це, чи јих се име на не се ћам, Бе го вић 
Ми лан, оп штин ски бла гај ник из Ја бу ков ца сре за Пе три ња, Пе шкир Сте
во, зе мљо рад ник из Мо шта ни це, оп шти не Бли ња, сре за Пе три ња, те још 
дво ји ца зе мљо рад ни ка из Мо шта ни це, чи ја име на не знам, те је дан зе
мљо рад ник Пе ро вић, из се ла Де ја но ви ћа, оп шти на Ја бу ко вац сре за Пе
три ња.
 Гле дао сам ка ко је та да на 2 фе бру а ра 1942 год. ма љем по гла ви 
пред ба ра ком уби јен По по вић Са во, све ште ник из Ја ње, сре за Бје љи на, 
стар око 60 го ди на, име на дру гих уби је них не знам. Ја сам лич но из ку хи
ње гле дао ка да су уста ше и уста шки офи ци ри уби ја ли по ме ну тих ста рих 
и из не мо глих 30 Ср ба пред ба ра ком. Јед ни уста ше су ове Ср бе гу ра ли из 
ба ра ке кроз вра та на по ље, а дру ги су их до че ки ва ли пред ба ра ком и уда
ра ли х са др ве ним ма ље ви ма и се ки ра ма по гла ви. Ка ко су ко је га по гла
ви уда ри ли, та ко се тај сру шио на зе мљу, и ако би и та да још по ка зи вао 
зна ко ве жи во та, то ме су он да но жем гр кљан пре ре за ли. Њи хо ве ле ше ве 
су мо ра ли Жи до ви од не ти из ван ба ра ке и за ко па ти. Али ка ко је би ло 
ло ше вре ме, јер је па дао снег, то су не ки ле ше ви оста ли пред ба ра ком до 
су тра дан.
 Ни ко се од Ср ба ни је смео ја ви ти бо ле сним, јер су бо ле сни од мах 
од во ђе ни из ван ло го ра и уби ја ни.
 По зна то ми је, да за вре ме зи ме по је ди не пар ти је Ср ба уста ше од
во ди ли пре ко за ле ђе не Са ве у Бо сну у се ло Гра ди ну и та мо их уби ја ли.  
Чуо сам, да су их та мо жи ве за тва ра ли у ку ће и он да ку ће па ли ли, али ни 
о то ме ни је  ни шта по бли же по зна то.
 По мо јем ми шље њу уста ше су у ло го ру у Ја се нов цу за вре ме мог 
бо рав ка уби ли и за кла ли 56 хи ља да Ср ба а исто то ли ко и Жи до ва.
 На 8 и 9  ја ну а ра 1942 год. ту кла је хр ват ска вој ска срп ско се ло 
пре ко Са ве Гра ди ну. Пу чан ство је нај ве ћим де лом по би је но. Не што је 
и по бе гло. По сле то га оти шли су уста ше из Ја се нов ца у Гра ди ну и се ло 
пот пу но опљач ка ли. Се ља ци из Ја се нов ца и Ушти це по на ре ђе њу уста ша 
во зи ли су не ко ли ко да на ства ри из Гра ди не у Ја се но вац. Све те ства ри 
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спре ми ли су уста ше у је дан ве ли ки ма га зин у ци гла ни, је ди но су су во 
свињ ско ме со на то ва ри ли на ка ми он и од ве зли у Ста ру Гра ди шку. Исто 
та ко до пре ма ли су из Гра ди не сто ку и жи ви ну. Ма њи део сто ке и жи ви не 
за др жа ва ли су за се бе, а оста ло су у три пар ти је ода гна ли у Нов ску и та
мо про да ли. Маст и ме со од за кла них сви ња од пре ма ли су у За греб. Све 
је ово лич но по зна то, јер сам био до де љен та да као му зар кра ва.
 Хра на у ло го ру би ла је вр ло ло ша. Од 19 де цем бра 1941 па све до 
22 мар та 1942 год. ни смо до би ја ли ни ка ко хле ба, већ са мо ују тру ка шу 
од ку ку ру зног бра шна а не ка да ни шта, у под не грах или ку пус без ишта 
дру гог а уве че чор бу од ку пу са или по три смр зну та крум пи ра, ко ји се 
ни су да ли је сти. Хра на је пре ра ђи ва на нај ве ћим де лом без за пр шке, а че
сто и без со ли.
 На 6 фе бру а ра 1942 год. до шла је у Ја се но вац ме ђу на род на ко ми
си ја да пре гле да ло гор. Не ко ли ко да на пре до ла ска те ко ми си је мо ра ли 
смо сви ра ди ти дан и ноћ на по ди за њу но вих ба ра ка и што бо љег уре ђе
ња ло го ра, па су нас уста ше та да и до бро хра ни ли. До би ја ли смо та да је
дан два пу та днев но до ста ме са са до ста гра ха та ко смо  мо гли би ти си ти. 
Чим је оти шла ме ђу на род на ко ми си ја опет смо до би ја ли ло шу хра ну као 
пре то га.
 Је дан до два да на пре до ла ска ме ђу на род не ко ми си је до би ли смо 
сви тра ке око ру ку са бро јем. Жи до ви су има ли жу те тра ке, а Ср би пла
ве. На сва кој тра ци био је број. Ја сам имао на тра ци број 235. Исто доб но 
смо  до би ли од уста ша на ре ђе ње, да ако нас ко ји члан ко ми си је за пи та 
за име и пре зи ме, да му мо ра мо од го во ри ти са мо са ре чи ма: „За то че ник 
број тај и тај“, а ако би нас та ко што и да ље пи тао ми смо мо ра ли од го во
ри ти: Из во ли те се обра ти ти у глав ну кан це ла ри ју под мо јим бро јем, па 
ће те та мо до би ти по дат ке“. Ни шта дру го ни смо сме ли го во ри ти.
 Све бо ле сне и сла бе, ко ји су се на ла зи ли у ло гор ској ам бу лан ти 
по у би ја ли су уста ше пре до ла ска ко ми си је, а на њи хо ва ме ста до ве ли су 
у ам бу лан ту здра ви је и ја че љу де. У ам бу лан ти су се на ла зи ли ве ћи ном 
Жи до ви. Се ћам се, ка да су јед не но ћи во ди ли из ам бу лан те бо ле сни ке 
из ван ба ра ка да их уби ју је дан Жи дов је по бе гао и са крио се у шта лу, у 
ко јој сам ја спа вао, јер сам био му зар кра ва. Уста ше су за њим до шли у 
шта лу, про на шли га и од ве ли псу ју ћи му при том да се не ће спа си ти.
 Ко ман дант ло го ра је сте Лу бу рић Вје ко слав, уста шки сат ник, а ње
гов за ме ник Ми лош Љу бо, уста шки по руч ник. Ми лош је ро дом на Љу бу
шког и он је  нај кр во лоч ни ји. Он је лич но уче ство вао у свим по ко љи ма и 
сам је сво јом ру ком за клао мно ге Ср бе. По зна вао сам уста шу му сли ма на 
из Бо сне име ном Му јо, ко ји је исто као и Ми лош, био стра шан кр во лок. 
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Он је за кла ње Ср ба дао си ис ко ва ти по себ ну ду гач ки нож, ко ји ма је клао 
Ср бе. Име на дру гих уста ша не знам. Знам да их је са мо би ло око 100.
 За бо ра вио сам на по ме ну ти да је по чет ком но вем бра 1941 год. до
пре мљен у ло гор у Ја се но вац Др. Отон Га вран чић, адво кат и ста ро ста 
Со ко ла из За гре ба. Ње га су уста ше сва ки дан стра хо ви то му чи ле и ту кли 
а по но ћи су га за тво ри ли у жи цу у ко јој се на ла зи ла во да, и он је од сил
них му ка на кон де се так да на умро.
 На 30 мар та 1942 го ди не пу штен сам из ло го ра са 12 мо јих дру
го ва и тран спор том сам до шао у Ср би ју. Иза нас оста ло је у Ја се нов цу у 
ло го ру око 130, а у Ста рој Гра ди шки око 200 Ср ба. Знам да су иза нас у 
ло го ру у Ја се нов цу оста ли: Ми ли чић Сло бо дан, из Ја ње, срез Би је љи на, 
Ча лић Ни ко ла рез. по руч ник, ко ји је до шао из Ње мач ке као рат ни за ро
бље ник, Ле ма јић Ми ле, сто лар из Го спи ћа, Ра дић Цвет ко се љак из Ја ње, 
срез Би је љи на и Кај ма ко вић Ми лан, се љак из Би је љи не. Име на дру гих се 
не се ћам, јер сам их по зна вао са мо по ви ђе њу.
 Дру го ни шта не мам за ис ка за ти а на ис ка за но и про чи та но мо гу 
да се за ку нем.

Д о в р ш е н о :
Са слу шао и ове ра ва:  За пи сни чар:  Си мић Сте во с.р.
Ро дић Ј. Ђу ро с.р.  Аћи мо вић Ју ли ја на с.р.

З А П И С Н И К
од 10 апри ла 1942 г.

СА СТА ВЉЕН У КО МЕ СА РИ ЈА ТУ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ И ПРЕ СЕ ЉЕ НИ КЕ 
У БЕ О ГРА ДУ.

 ЖЕ ГА РАЦ ВУ КА ШИН, ро ђен 14 сеп тем бра 1909 у Гла ви ца ма, 
срез Ото чац, отац пок. Ми лан, мај ка Ја ња рођ. На ран чић, оже њен са Да
рин ком рођ. Бо снић са ко јом има си на од 3 го ди не и кћер ку од 10 ме се ци. 
Сви се са да на ла зе у Но вој Гра ди шки. По за ни ма њу шу мар ски чи нов ник. 
По се ду је из бе глич ку об ја ву број 29655 од 1 апри ла 1942 г.
 За мо љен да ис при ча све сво је до жи вља је од по чет ка ра та до да нас 
да ка же чи сту исти ну, г. Же га рац је из ја вио:
 По след њих го ди на пред рат жи вео сам у Но вој Гра ди шки, нај пре 
као бан ков ни чи нов ник до 1935 год. а од та да до 11 апри ла 1941 као шу
мар ски чи нов ник. По ли тич ки се ни сам ис ти цао ни ти сам се по ли ти ком 
ба вио. Је ди но сам био члан Со ко ла и не ких спорт ских удру же ња. По ред 



80

Јасеновац - Саслушања   српских избеглица

сво је чи нов нич ке ду жно сти у Ди рек ци ји Шу ма, упра вљао сам и сво јим 
има њем ко је сам на сле дио од сво јих ро ди те ља, имао сам пе ца ру у Ме да
ри ма и ку ћу у Ме да ри ма и у Но вој Гра ди шки. Има ње је има ло ре ла тив но 
ве ли ку вред ност, а на ро чи то пе ца ра у ко јој се у ча су ра та за те кло око 3 
ва го на ра ки је што је већ та да пред ста вља ло вред ност од пре ко 500.000 
ди на ра.
 Ка ко се по ли тич ки ни сам ис ти цао, а жи вео сам у до брим од но
си ма јед на ко са свим Хр ва ти ма као и свим Ср би ма, у ча су сло ма ни сам 
ни слу тио да бих мо гао би ти објект мр жње и про го на са стра не Хр ва та. 
Што се то ипак до го ди ло ми слим да је био углав ном раз лог тај што су 
се Хр ва ти – уста ше из Но ве Гра ди шке и Ме да ра по ла ко ми ли за ве ли ком 
вред но шћу ко ју је пред ста вља ла ра ки ја у мо јој пе ца ри.
 На 10 апри ла 1941 год. кре нуо сам из Но ве Гра ди шке у Ме да ре ра
ди по сла у пе ца ри. Ту сам до знао за слом и по че так стра хо вла де уста ша и 
ни сам хтео исто ве че да се вра тим у Но ву Гра ди шку, не го сам то од ло жио 
за су тра дан. Кад сам дру го га да на, 11 апри ла око 7.30 са ти из ју тра сти гао 
ау том у Но ву Гра ди шку од мах на  у ла зу у ва рош, за у ста ви ла ми је ау то 
јед на гру па уста ша и про гла си ла ме ухап ше ним „у име за ко на“. Одав де 
су ме од ве ли у сре ски за твор, ко ји се на ла зи у бли зи ни. Та мо сам већ за
те као око 60 ви ђе ни јих Ср ба из Но ве Гра ди шке, а у то ку да на до ве де но 
је још да љих 60 ухап ше ни ка. Ту су нам са оп шти ли да смо ухап ше ни као 
та о ци и да ће мо до ско ро на сло бо ду.
 Дру го га да на пред ве че ушао је у за твор је дан уста ша, не ко Пе ро 
Па ви шић, шо фер др жав ног ле чи ли шта „Стр мац“. Др жао је у ру ци ко ма
дић па пи ра и олов ку и по звао нас да му ка же мо на шу „по след њу же љу“. 
То нас је за пре па сти ло и ис пу ни ло уве ре њем, да нам је куц нуо по след њи 
час али смо му сви ре кли да не ма о шта да ка же мо као сво ју „по след њу 
же љу“, на што је он оти шао, а по сле 10 ми ну та ушла је у за твор ве ћа гру па 
уста ша са пу шка ма на „го товс“ и на ре ди ла да сме ста од ло жи мо све сво
је ства ри, до ку мен те, но вац, злат ни ну и дру го, јер да нам то ви ше не ће 
тре ба ти. Сва ки је сво је ства ри по ло жио на да ске на ко ји ма смо спа ва ли, 
на што су нас ис те ра ли у дво ри ште, по ре да ли у ко ло ну по дво ји цу и при 
том нас та ко гр ди ли и псо ва ли, чет нич ку мај ку, Кра ља Пе тра, Сла ву ко ју 
сла ви мо итд. да смо би ли пот пу но уве ре ни да нас во де на стра ти ште. Ме
ђу тим је на и шао сре ски на чел ник Рих те рић. Он је ваљ да при ме тио на ше 
рас по ло же ње, па нам је у про ла зу до ба цио, да не тре ба да се по ји мо, јер 
да ће нас пре ба ци ти у суд ски за твор. Та мо су нас за и ста и од ве ли. Би ле 
су то ру шев не про сто ри је, пу не смра да. Пр ва два да на смо оста ли без 
хра не и по кри ва ча. Ту смо оста ли све до 6 ма ја. Тре ћи дан по до ла ску у 
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суд ски за твор, 13 апри ла сти гао је у уста шки за твор уста шки сто жер ник 
Ми лан Лу кац, ина че тр го вац из Но ве Гра ди шке и Жа ни ће ва де сна ру ка. 
Он је на ре дио да нам се из да по сте љи на и до но си хра на из ку ће. Та ко је 
оста ло до 17 апри ла ко га су да на по че ла „ноћ на са слу ша ња“ од 10 са ти 
на ве че по зи ва ли су јед ног по јед ног из ће ли је и од во ди ли  их у не ку шу
пу у дво ри ште. Ве ћи ни су ту пре ба ци ли вре ћу пре ко гла ве и ту кли  их до 
из не мо гло сти. Исто вре ме но су им оста вља ли пи та ња: тко је пред сед ник 
чет ни ка, где су чет ни ци, где је оруж је, бом бе, пу шке, ко је ста вио не ки 
ми тра љез у цр кву (ко га та мо уоп ште ни је би ло) итд. При ли ком то га „са
слу ша ња“ тро ји ца су по ги ну ла под удар ци ма. Њи хо ве ле ше ве су пре не ли 
у јед ну за себ ну ће ли ју, ста ви ли уже око вра та, та ко да би се чи ни ло, као 
да су по чи ни ли са мо у биј ство ве ша њем. Сву тро ји цу сам до бро по зна
вао, али им се у овом ча су не мо гу да се тим име на. Мо жда ћу се се ти ти у 
то ку да на шњег из ла га ња. Знам са мо то, да је је дан био го сти о ни чар у Но
вој Гра ди шки, сад сам се се тио да се звао Сто јан Про тић, био је оже њен 
и имао три си на. Же на му је умр ла кад је чу ла вест о ње го вој по ги би ји, 
док су му сва три си на по ги ну ла у ра ту, у оној чу ве ној по ги би ји ко њич
ког пу ка код Ко прив ни це. Дру ги је био по ве ри уни јат. Жи вео је ду го 
го ди на у Аме ри ци, и вра тио се јед ну го ди ну да на пре ра та. Био је ро ђак 
адво ка та Др. Гај ског, а био је оп ту жен, да је имао ми тра љез у сво јој ку ћи 
у Ко ва чев цу, ко ји је на вод но при па дао Др. Гај ском. Оста вио је же ну и 6 
ма ло доб не де це, од ко јих нај ста ри ји иде у ше сти раз ред гим на зи је. Тре
ћи је био не ки се љак из се ла Прв че, код Но ве Гра ди шке. О ње му ни шта 
по та ње не знам. Је дан од ухап ше ни ка, Пе тар Пу ха ло, бив ши по ли циј ски 
над стра жар у Но вој Гра ди шки ко га су на ро чи то те шко му чи ли, за и ста 
по ку шао са мо у биј ство ве ша њем у сво јој ће ли ји, али је остао на жи во ту, 
и ка ко сам чуо, доц ни је је пу штен на сло бо ду.
 При ли ком тих са слу ша ња ме не су са мо ша ма ра ли и пи та ли где се 
на ла зи мој ди рек тор Ан дра Фру шић. Он је ме ђу тим био на чел ник Бан
ске упра ве у Но вом Са ду што су они вр ло до бро зна ли, и не  знам за што 
су ме за ње га пи та ли. Из на ше ће ли је, у оста лом ни су ни ко га ту кли она ко 
са вре ћом пре ко гла ве, јер смо се ми на вре ме сна шли и под пла ти ли кљу
ча ра и тро ји цу или че тво ри цу вој ни ка ко ји су чу ва ли стра жу.
 Та ква „ноћ на са слу ша ња“ тра ја ла су све до по чет ка ма ја, ка да су 
пре ки ну та срет ним слу ча јем, што су то га да на до шла у за твор пе то ри
ца не мач ких вој ни ка. Ми смо их од мах ре кли шта се с на ма зби ва. Они 
су то ре фе ри са ли сво ме Ко ман дан ту, по што је он лич но до шао у за твор 
све нас пре гле дао и по сле то га по че ло је ре дов но пре слу ша ва ње ко је је 
вр шио сре ски на чел ник Рих те рић. При ме ти ли смо да је за сва ког од нас 
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већ уна пред на пи са на пре су да. Не ки су  о су ђе ни као ко му ни сти, а не ки 
као чет ни ци. Пре су да је гла си ла „на већ од ле жа ни 27 да на за тво ра и на 
при нуд ни  бо ра вак у Ста рој Гра ди шки на не из ве сно вре ме“. Рих те рић је 
сва ко га од нас пи тао, шта во ли мо да бу де мо – ко му ни сти или чет ни ци. 
Сви смо ми од го во ри ли, да ни смо ни јед но ни дру го, а он је он да про из
вољ но ис пу ња вао већ го то ве пре су де и то та ко да је ста ри је озна чио као 
чет ни ке, а све гим на зи јал це као ко му ни сте. Тих гим на зи ја ла ца би ло је 
ко ли ко се се ћам око 40. Рих те рић нам је ре као да при нуд ни бо ра вак по 
За ко ну мо же тра ја ти нај ви ше 5 ме се ци. У обра зло же њу пре су де ста ја ла 
је да се осу ђу је мо јер да смо се „огре ши ли о ин те ре се Хр ват ског на ро да“, 
код ме не је још по себ но ста ја ло да сам 27 мар та про шле го ди не пе вао и 
во дио со кол ску по вор ку.
 На кон то га су нас те рет ним ау то мо би лом за пре воз на ме шта ја 
фир ме Кру љац пре ба ци ли у ка зни о ну у Ста ру Гра ди шку. Ту су нас ба
ци ли у ста ре смр дљи ве и ме мљи ве ће ли је јед не ста ре згра ду ри не из до
ба Ма ри је Те ре зи је, ко ју зо ву „Твр ђа ва“. У тим смо ће ли ја ма оста ли три 
не де ље. На кон то га су нас пре ба ци ли у стра жар ску згра ду , где нам је 
би ло ре ла тив но до бро. У то ку ме се ца ју на пу ште ни су по је дин ци из то
га за тво ра и пре ба ци ва ни у Ср би ју уз услов да сав свој име так по кло не 
Не за ви сној др жа ви Хр ват ској, што су они и чи ни ли да се спа су за тво ра. 
На сло бо ду без усло ва пу штен је без усло ва Ни ко ла Ђу рић, бив ши по ре
зник из Сл. По же ге, за то што је још у за тво ру пре шао на ка то лич ку ве ру. 
Ја сам са сво је стра не ну дио свој име так НХД. да би ме пре ба ци ли у Ср
би ју а они су од ме не тра жи ли да прет ход но пре ђем на ка то лич ку ве ру. 
Исто су пред ла га ли још мо јим дво ји ци дру го ва Ни ко ли Кре зи ћу, трг. по
моћ ни ку и јед ном го сти о ни ча ру из Ма ши ћа крај Но ве Гра ди шке, ко ме се 
пра вог име на у овом ча су не мо гу се ти ти али знам да су га зва ли Зр нић, 
јер је био зет Зр ни ћев из Ма ши ћа. Ни ја  ни они ни смо хте ли да при хва
ти мо тај услов. То ме је ста ло свих ужа са и пре жи ве лих му ка у Ја се нов цу, 
а њих дво ји ца су у Ја се нов цу уби је ни. Ту смо оста ли уз ре ла тив но до бре 
усло ве жи во та до 24 сеп тем бра. То га да на до шле су у ка зни о ну из бе гли
це Хр ва ти, же не и де ца из До њег Лап ца и око ли не. Мо гло их је би ти око 
15002000. При ча ли су нам да су по бе гли ис пред чет ни ка. Ка ко се њи хо
вим до ла ском за твор пре пу нио нас 24 су пре ба ци ли у Ја се но вац. 
 У Ја се нов цу по сто јао је ло гор за Ср бе и Је вре је још од 22 ав гу ста 
1941 год. ка да је та да та мо сти гла пр ва пар ти ја за то че ни ка из Бо сне и 
Хер це го ви не, ко је су пре ба ци ли из Го спи ћа. У Ја се нов цу су од та да у то
ку вре ме на са гра ђе на 4 ло го ра, док је пе ти ло гор био у ста рој Гра ди шки. 
Ло гор број 1 у Ја се нов цу био је у се лу Кра пју 12 км. уда ље ном од Ја се нов
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ца. У по чет ку су та мо би ли са мо Је вре ји а доц ни је и Ср би. Ло гор број 2 
на ла зи се пре ко жељ. пру ге на по чет ку Лоњ ског по ља, не да ле ко од жељ. 
мо ста пре ко ре ке Стру га, ко ја ути че у Са ву. 
 Ту су би ли и Ср би и Је вре ји од са мог по чет ка ло го ра, али жи цом 
одво је ни јед ни од дру гих. Упра ва у ло го ру је та ко ор га ни зо ва на да је по ред 
уста шке упра ве по сто ја ла и на ша ин тер на упра ва. На че лу уста шке упра ве 
је Вје ко слав Лу бу рић, по ве ре ник Па ве ли ћев, упра ви тељ ло го ра је зло гла
сни уста шки по руч ник Љу бо Ми лош ина че у ци ви лу не свр ше ни прав ник. 
Осим то га би ло је још око 20 уста шких офи ци ра и око 500 уста ша ре до ва, 
по де ље них у три до че ти ри „сат ни је“ (че те). Осим уста ша ко ји су чу ва ли 
ло гор би ло је у Ја се нов цу још и ре дов не вој ске до мо бра на ца, али њи ма је 
био за бра њен при ступ у ло гор и сва ки кон такт са за то че ни ци ма. На че лу 
за то че нич ке упра ве је ло гор ник ко га из а би ру уста ше, уз ње га су за по вед
ник ло го ра ко га та ко ђер  би ра ју уста ше, за тим за по вед ни ци ра да, пи сар, 
ре да ри, ку ва ри, ле ка ри, бол ни ча ри, гро ба ри и још на ра ду де се та ри и пе
де се та ри. Де се тар има за ду жност да па зи на рад сво је дво је де се то ри це 
љу ди, да их над зи ре и го ни да ра де а на ро чи то па зи да ко ји не по бег не, за
што од го ва ра сво јом гла вом. Са истом од го вор но шћу над зи ре пе де се тар 
де се та ре и ње го ве љу де. Све ове по след ње функ ци о не ре из а би ре ло гор
ник. По сто је два за по вед ни ка, срп ски и је вреј ски. Они сва ког ју тра при
ма ју у уста шкој кан це ла ри ји на ре ђе ња о то ме, шта се има то га да на ра ди ти 
и са ко ли ко љу ди. Би ло је слу ча је ва, ка да је за по вед ник до био на ре ђе ње, 
да са из ве сним бро јем љу ди оба ви не ки по сао. Кад је на сту пи ла ци ча зи
ма мно ги за то че ни ци ни су мо гли да из ла зе из ба ра ка због из ну ре но сти 
и про мр зло сти, јер је ве ћи на од њих до шла у ла кој лет ној оде ћи, ка ко је 
усред ле та за те че на у ча су хап ше ња. За по вед ник, ко ји је сам био под те
шком од го вор но шћу и у ве ли ком стра ху пред уста ша ма мо рао је да си лом 
љу де из го ни па чак и да се си лом по слу жи, че сто и ба ти на ма. У пр кос то ме 
ни је за по вед ник увек успе вао да из ве де до во љан број љу ди. Та да су до ла
зи ли уста ше и ужа сним удар ци ма кун да ка при си ља ва ли љу де да из ла зе на 
рад упр кос про мр злим удо ви ма, ра на ма и оп штој из ну ре но сти.
 Уста ше са ме на зи ва ју Ја се но вач ки ло гор „ло го ром смр ти“ што 
ни је ни чу до, јер је у Ја се нов цу оста ви ло ко сти по оп штем ра чу ну око 
15 до 20 хи ља да љу ди. Усло ви под ко ји ма су у Ја се нов цу ра ди ли за то че
ни ци ужа сни су и нео пи си ви. Ко то ни је до жи вео, тај ни на ка кав на чин 
и ни ка квим из ра жај ним сред стви ма не мо же да при ка же та ко, ка ко би 
нео ба ве ште ном би ло ве ро ват но.
 Ка да сам до шао у Ја се но вац оте ра ли су нас у уста шки „та бор“ у 
са мој ва ро ши Ја се нов цу. Ту су нас опљач ка ли до го ла. Не са мо но вац, 
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пр сте ње и до ку мен те не го ни чет ку ни  па сту за зу бе ни су нам оста ви ли. 
По сле то га су нас те ра ли у ло гор уда љен 6 км. тр че ћим ко ра ком при че му 
су нас не пре ста но ту кли кун да ци ма, гр ди ли и псо ва ли. Мо ра ли смо пе
ва ти чет нич ке пе сме, док су нам кун да ци не ми ли це па да ли по пле ћи ма.
 Нас 24 сме сти ли су у ло гор број 2. Ту смо на шли пр ви тран спорт 
Ср ба из Бо сне, ве ћи ном из Бје љи не и око ли не. Би ли су то углав ном се
ља ци, ко ји су по хва та ни на ра ду на сво јим по љи ма. Ка ко је та да би ло 
ле то, сви су би ли го то во го ли и бо си. Би ло их пре у пр ви мах око 950, ка
да су до шли у ло гор 22 ав гу ста 1941 год. Пре на шег до ла ска око 500 њих 
се ља ка оте ра но је из ло го ра, али се ни ка да ни је са зна ло ка мо и шта је са  
њи ма би ло. Јед ни су твр ди ли да су од ве де ни у Не мач ку нард, а дру ги да 
су ода гна ни у Сл. По же гу, где да су по у би ја ни.
 По сле нас до ла зи ле су у ло гор ре дом гру пе за то че ни ка. Нај ви ше 
их је до ла зи ло из Бо сне. Се ћам се да су до шле и две гру пе из Сре ма и то 
из Кр че ди на, и из се ла Бо бо те (сре за Ву ко вар) те не што из Срем ских 
Кар ло ва ца. У то вре ме нас је нај ви ше би ло 1400 ли ца. У по чет ку ни је био 
жи вот у ло го ру та ко оча јан и стра шан, јер ни је би ло уби ја ња. Са мо су 
ту кли. Но хра на је од са мо га по чет ка би ла вр ло хр ђа ва. Је ла ни је би ло. 
Гла до ва ло се, и ја сам сво јим очи ма гле дао ка ко љу ди је ду тра ву и ка ко 
пре ко па ва ју по ђу бри шту, не би ли на шли што год за је ло. Ми си ра че и ку
ку ру зи би ли су де ли ка те са, али до то га се те шко до ла зи ло. То је тре ба ло 
кра сти а тко је био ухва ћен да је украо и је дан клип ку ку ру за, био је ка
жњен ода ши ља њем у „жи цу“. То је био про стор од не ких 10 ква драт них 
ме та ра огра ђен бо дљи ка вом жи цом ви со ком је дан ме тар. Бо дљи ка ва 
жи ца је би ла ис пре пле те на жи цом од о зго по пут кро ва, под у пр та сту
по ви ма. Чо век се у том про сто ру ни је мо гао ус пра ви ти, а стро го је би ло 
за бра ње но ле жи или клек ну ти. Жи ца је на мер но ста вље на на под вод но 
зе мљи ште и на том ме сту је увек би ло во де до ко ље на. Не срет ни ци ко ји 
су би ли ка жње ни том ка зном ра ди ли су по да ну ре дов не по сло ве, а ноћ 
су про во ди ли у том про сто ру на ме сто у ба ра ци. Го то во је не мо гу ће за
ми сли ти ка ко су из др жа ва ли ка зну не срет ни ци, ко ја је зна ла по тра ја ти 
и да ни ма а да на кон на пор ног днев ног ра да ни су мо гли ни да сед ну ни 
да лег ну. На ту су ка зну осу ђи ва ни по ред „кра дљи ва ца“ и дру ги за то че
ни ци, углав ном ин те ли ген ци ја и дру ги ви ђе ни ји љу ди, ко ји би до шли 
у ло гор, ве ро ват но са при мед бом, а ка квом ак ту, да је за њих од ре ђен 
стро ги ре жим. Пр ви не срет ни ци ко је сам ви део да су из др жа ва ли ка зну 
у „жи ци“ би ла је јед на гру па од 26 љу ди, ко ји су иза гна ни из на ше ба ра
ке. То су би ли нај у глед ни ји и нај ви ђе ни ји љу ди ме ђу на ма, ко ји су би ли 
ка жње ни због то га што су два за то че ни ка, два да на пре на шег до ла ска, 
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ус пе ла да по бег ну. Се ћам им се име на: је дан је био Бран ко Мра ко вић из 
Трав ни ка и ње го ва ми суд би на ни је по зна та, дру ги је био Љу бо По по вић 
бра вар из Ту зле, и он је да нас у Бе о гра ду. До Бе о гра да је до шао на „аме
ри кан ски на чин“, под ву као се под ва гон и та ко је срет но сти гао. Ина че је 
ве ћи на од оних, ко ји су би ли осу ђи ва ни на жи цу би ли офи ци ри ко ји су 
се вра ти ли из роп ства из Не мач ке. Ко ли ко ја знам од тих офи ци ра ни ко 
ни је остао на жи во ту осим јед ног је ди ног Ђу ри це Не ма ње, ко ји и да нас 
ча ми у Ста рој Гра ди шки.
 Та „жи ца“ је ста ла гла ве и не срет ног стар ца Др. Ото на Га вран чи
ћа. Он је од мах по до ла ску у ло гор стр пан у ту „жи цу“ без се де ња и ле
жа ња , уз мо гућ ност да се са мо  на сло ни на ступ из др жао је тај му че ник 
пу них 14 да на. Др жао се хра бро, со ко лио оста ле јад ни ке ко ји су сва ке 
ве че ри мо ра ли у „жи цу“, на кон на пор ног днев ног ра да. Че тр на е сти дан 
ују тру на шли смо га ка ко ле жи у не све сти. Сло бо дан Ми цић, ко ји је та да 
био за по вед ник ло го ра, име но ван од уста ша и ле кар Др. Па ја Ге рен че вић 
из Срем ских Кар ло ва ца, та ко ђе за то че ник, пре не ли су га у ку хи њу и по
ло жи ли по ред пе ћи, јер је био мо кар и пре мр знуо. Би ло је то у по чет ку 
но вем бра 1941 год. Да ту ма се тач но не се ћам. Ле кар га је по вра тио к се би. 
Био је сав и стра шно из не мо гао. Жи вео је у по лу а го ни ји до по сле под не, 
не где до пред ве че ру. Та да је не срет ник из дах нуо. Ко ли ко се се ћам по 
при ча њу дру гих, јер сам ни сам био при су тан ус пео је пре сво је му че нич
ке смр ти, да из го во ри са мо не ко ли ко ре чи, ре као је са мо: „Ис трај те де цо, 
све ће до бро би ти!“ За хва лио је док то ру и они ма ко ји су има ли при ли ке 
да бу ду око ње га у ње го вим по след њим ча со ви ма. Са хра њен је од мах у 
шу ми од мах до  це сте, до ко је је би ла и ку хи ња. Ус пе ли смо да му уз гроб 
мет не мо и крст са нат пи сом ње го ва име на. Ако га уста ше ни су уни шти
ли, по том кр сту ће му се гроб мо ћи на ћи. У то до ба на и ме, у по чет ку, 
до пу шта ле су уста ше још ова ко ве по је ди нач не гро бо ве и кр сто ве.
 Оних 26 ви ђе ни јих за то че ни ка, ко ји су за др жа ва ли ка зну у „жи
ци“ због оне дво ји це бе гу на ца, на кон јед не не де ље да на су уста ше јед не 
ве че ри од ве ли, и њи хо ва суд би на оста ла је за нас не по зна та. Ко ли ко се 
са да се ћам ме ђу њи ма су би ли: Др. Пе ро То до ро вић из Трав ни ка, ле кар, 
Вла до Бе рић, тр го вац из Сл. Бро да, Јо во Са бљић, тр го вац из Су ње, Мар
ко вић, бив ши на род ни по сла ник из Вла се ни це, Ри сто На ран чић, пен зи
о нер из Са ра је ва, Да ни ло Гр ко вић пен зи о нер из Мо ста ра, Кор не ли је Ла
зић, тех ни чар из Ви со ког, Ми ћо Та нац ко вић из Ви со ког, бра ћа Пи ко ла, 
тр гов ци из Са ра је ва, Бо шко Ко са но вић. Дру гих се име на не се ћам. Су де
ћи по не ким зна ко ви ма, ве ро ват но је, да су „ли кви ди ра ни“, јер је доц ни је 
у Ја се нов цу про на ђен по кри вач ко ји је био лич на сво ји на Вла де Бе ри ћа.
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 Сви за то че ни ци су у Ја се нов цу оба ве зни да ра де. Ра до ви су вањ
ски и уну тар њи. Вањ ски ра до ви су оба вља ни из ван жи ча не огра де ло
го ра, у глав ном на по ди за њу на си па око ре ке Ло ње и Са ве. Ти су ра до ви 
би ли те шки већ и сто га, што је би ло вр ло хлад но и че сто се ра ди ло до 
по ја са у бла ту и во ди о ки ши, сне гу и уоп ште по сва ком вре ме ну. 
 Уну тар њи ра до ви су би ли град ња ба ра ка, ко па ње ра ка за ле ше ве, 
чи шће ње бла та и сне га, ку хи ња итд. Доц ни је, кад смо пре шли у Ба чи ће ву 
фа бри ку ра ди ло се на раз ли чи тим по сло ви ма у фа бри ци. На ра до ве ни су 
ишли са мо чла но ви ин тер не упра ве и те шки бо ле сни ци. Ко је бо ле сник 
од ре ђи вао је ле кар, али ви ше по на ре ђе њу уста ша не го по са ве сти. Већ 
у са мом по чет ку уми ра ло је днев но 1015 љу ди због пре сла бе хра не и 
те шког на пор ног ра да, ко ји се оба вљао под стал ним удар ци ма кун да ка. 
Ка ко је ра сла сту ден, та ко се и број мр тва ца по ве ћа вао. Мно ги су уми ра
ли смр зну ти за вре ме спа ва ња, јер ни су има ли ни чи ме да се по кри ју ни 
шта да обу ку. Тај „сно шљи ви ји“ жи вот у ло го ру број 2 тра јао је са мо до 
по чет ка но вем бра. На 14 но вем бра до шла је то ли ка во да у ло гор, да смо 
мо ра ли се ли ти у ло гор број 3. Ло гор број 1 био је у се лу Крањ а број 3 на 
ве ли ком ком плек су зе мље, ко ји об у хва та Ба чи ће ва фа бри ка. У ча су се
лид бе од но сно пре ми је, би ло нас је све га, Ср ба и Је вре ја око 3.000 љу ди. 
За вре ме се лид бе у то ку пу та ду гог око 6 км, тај је број пре по ло вљен. Тај 
смо пут мо ра ли пре ва ли ти го то во у тр ку, а но си ли смо на се би раз ли чи
те ства ри: по кри ва ча, по сте љи ну и др. Ко је пу тем по клек нуо или му је 
не што ис па ло, па се са гнуо да узме, тај се сле де ћег ча са на шао на зе мљи 
под удар ци ма кун да ка. Та кве су, по на шем до ла ску по ку пи ли и стр па ли 
на ко ла, раз у ме се по лу мр тве. Кад су их до ве зли до ло го ра, већ на са мом 
ула ску у ло гор су их до ту кли но же ви ма, кун да ци ма и мет ци ма из пу ша
ка и ре вол ве ра. Нај пре су по че ли се ли ти Је вре је. Ми смо гле да ли на на ше 
ба ра ке шта са њи ма ра де. Они су има ли две ба ра ке, а ми јед ну. На дан 
со бе упа ле су уста ше њих два де се так на бро ју у ло гор и кре ну ле у је вреј
ске ба ра ке. Чу ли смо ве ли ку га ла му и псов ке са по зи вом да се сви спре ме 
и да из ла зе из ба ра ка те да по не су сво је ства ри. Ка ко је ко ји на ла зио на 
вра та ба ра ке уста ше су га гу ра ле та ко да је пао на глав це у во ду. Ако се 
она ко мо кар ни је бр зо ди гао, он да су га још ја че гур ну ли и на сил но др
жа ли док ни је по чео хроп та ти. Кад су про шли ту пр ву тор ту ру до шла је 
дру га. На из ла зним вра ти ма ло го ра до че ки ва ли су их уста ше, по ста вље
ни у два ре да с јед не и с дру ге стра не вра та. Сва ки је мо рао про ћи из ме ђу 
њих и ако је на пред ви дио да сва ко га за вре ме про ла же ња лу па ју кун да
ци ма по гла ви и ре бри ма. Исто то, што смо ви де ли да се зби ва да Је вре
ји ма про шли смо и ми ма ло доц ни је. У ча су тих му ка вр ве ти се ко ви тлац 
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по гла ви и ду шу, мо лиш Бо га, по ми шљаш на же ну и де цу и кре ћеш та ко 
у не из ве сност. Смрт или жи вот, ни ко ни је знао што га иза то га че ка. На 
дну све га, чо век је ипак ви део смрт, као осло бо ђе ње од му ка.
 У ло го ру број 1 у Кра пје пре се љен је је дан број за то че ни ка Ср ба 
и Је вре ја, док је у Ба чи ће ву фа бри ку ло гор број 3 пре се љен оста ли дио. 
Ја сам пре се љен у фа бри ку. Ба ци ли су нас у јед ну отво ре ну шу пу, ко ја 
је би ла под во дом, јер је то га да на па да ла ки ша и снег. Кад смо сти гли 
у ту шу пу, би ла је већ ноћ уве ли ке. Умор ни ис пре би ја ни и пре глад не ли 
мо ра ли смо од мах да лег не мо у ту во ду. Ни су нам да ли вре ме на ни то
ли ко да се ка ко та ко сна ђе мо и сме сти мо. Та ко у во ди пре но ћи смо ноћ. 
Кад сам се ују тру смео да диг нем (јер нам ни је би ло до пу ште но уста ти 
пре од ре ђе ног зна ка, па чак и гла ву по ди ћи), би ло је на ме ни 10 сен ти
ме та ра сне жног по кри ва ча. Био сам уко чен као кла да. К то ме су уста ше 
це лу ноћ оби ла зи ле ту шу пу и кун да чи ли нас. Псо ва ли су нам све што 
нам је нај све ти је. Раз у ме се, да мно ги ују тру ни су ста ли ви ше на сво је 
но ге. Мно го их је оста ло уко че них и на мр тво пре мла ће них. Крај ме не 
је ле жао Спа со је Ман дра па, чи нов ник фи нан сиј ске ди рек ци је из Са ра
је ва и он је остао мр тав, јер су га но ћу пре мла ти ли. Дру гих се име на тих 
јад ни ка не мо гу се ти ти. Бо ље су од нас про шли они, ко ји су се слу чај но 
из ме ша ли са Је вре ји ма те но ћи, јер Је вре је те но ћи ни су ту кли. Ују тро 
смо се ме ђу соб но пре бро ја ва ли да утвр ди мо ко је остао на жи во ту по сле 
ју че ра шњег да на и ове стра шне но ћи. Пре ма при бли жном ра чу ну, би ло 
нас је у ло го ру број 2 око 570 Ср ба. Од то га је не што ис под 2 сто ти не њих 
од ве де но у Кра пје са Је вре ји ма. Ме ђу тим и они су пу тем до Кра пја пре
ва ли ли 12 км. под истим усло ви ма под ко ји ма и ми на ших 6 км. Ко ли ко 
их је из ги ну ло на том пу ту не знам, али смо доц ни је са зна ли да су на сам 
ка то лич ки Бад њак сви ти не срет ни ци ко ји су сти гли жи ви у Кра пје „ли
кви ди ра ни“. Сви су до јед ног по кла ни и Ср би и Је вре ји. Не ко ли ко да на 
доц ни је до ве зе не су све њи хо ве ства ри и на ма у фа бри ку. Од оног бро ја 
Ср ба ко ји су пре се ље ни у фа бри ку на бро ја ли смо на ред ног ју тра све га 
нас око 120 жи вих. Сви оста ли из ги ну ли су пу тем или оне но ћи у са мој 
шу пи. Још смо јед ну ноћ спа ва ли у овој шу пи, још јед ну ноћ смр за ва ли у 
во ди и сне гу, још јед ну ноћ пре тр пе ли кун да че ње. Дру ги дан су нас стр
па ли у је дан ту нел ци гла не. То је ни ска мрач на про сто ри ја у ко јој се не
ка да су шио цреп. Уну тра је, кад се за тво ре вра та то ли ко спар но, смрад но 
и за гу шљи во, да ни лам па ни је мо гла го ри ти. По ред нас сто ти ну, на кон 
не ко ли ко да на до те ра но је у тај ту нел још око 140 за то че ни ка из Кар лов
ца. Ме ста ни је би ло до вољ но ни за нас, и ла ко је би ло за ми сли ти ка ко је 
би ло кад су и они сти гли. Но код уста ша не по сто ји реч „не мо же или не 
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мо гу“. Ако ни смо сви ста ја ли на но га ма мо гли смо се сти али та ко, да је је
дан дру го ме се део на кри лу. Кад су се ују тро отво ри ла вра та, су кљао је из 
ту не ла дим и па ра као из фа брич ког дим ња ка. Та ко смо ту про ве ли пун 
ме сец да на. Сва ког ју тра смо из но си ли два до 3 мр тва ца, но њи хо ва ме
ста ни су оста ла упра жње на јер су стал но сти за ли но ви и но ви за то че ни
ци. К на ма у ту нел до шло је 11 но вих за то че ни ка све са мих за ро бље ни ка, 
ко ји су вра ће ни из роп ства у Не мач кој као хр ват ски по да ни ци. Од њих 
се се ћам са мо име на Че де Чу ди ћа, ђа ка на ред ни ка, свр ше ног прав ни ка 
из За гре ба, ко ји је са да жив у за тво ру у Ста рој Гра ди шки. Оста ле су у 23 
да на по у би ја ли та ко да ни сам имао вре ме на да их упам тим. 
 Јед ног да на сти гла је у ло гор ве ћа гру па се ља ка из Бо сне, из Тр но
ва. Све су их сме сти ли у наш ту нел. Исте но ћи ка да су до шли до ста њих 
је по ку ша ло бек ство. Ни су ус пе ли, не го су то пла ти ли гла вом они са ми и 
због њих 200 ста рих за то че ни ка. Би ло је то ова ко: Од мах ују тро по сле те 
но ћи по што су бе гун це по хва та ли по стро ји ли су нас све из овог ту не ла 
уза зид ци гла не, пред  на ма и око нас на све стра не по ста ви ше ми тра ље
зе а не ко ли ко уста шких офи ци ра при сту пи ло нам је и ста ло нас кла ти. 
Би ло је то стра шно, да ја не на ла зим ре чи, ко ји ма бих мо гао опи са ти тај 
ужас. Је дан убо ји ца већ је био при сту пио и к ме ни, већ сам био осе тио 
нож под вра том, но у том ме је угле дао је дан од уста шаофи ци ра, ко ме 
сам ина че, не знам због че га мо рао би ти сим па ти чан, та ко да ми је ну дио 
и ци га ре те кад год ме је ви део и он ме је спа сио. Од то га по ко ља оста ло 
нас је жи вих, ја са да ни сам не знам ка ко, све га 48 од пре ко 250, ко ли ко 
нас је би ло. Од то га да на, а то је би ло не где сре ди ном но вем бра па до по
чет ка фе бру а ра т.ј. до до ла ска ме ђу на род не ко ми си је у ло гор, 6 фе бру а
ра, по че ло је уби ја ње на ве ли ко у ло го ру. Го то во сви, ко ји су од та да па до 
по ме ну тог да на сти за ли у ло гор, Ср би и Је вре ји, по у би ја ни су од мах по 
до ла ску у ло гор или ма ло доц ни је. Ми слим да је кроз то вре ме по у би ја но 
нај ма ње 3 до 4 хи ља де љу ди, су де ћи по при ча њу оног ма лог бро ја здра
ви јих и спо соб ни јих за рад у ло го ру, ко је су из ним но оста ви ли на жи во
ту, као и по ис ка зи ма „гро ба ра“ ко ји су са хра њи ва ли ле ше ве. На рав но 
не мо гу да на ве дем ни јед ног име на ко ји су та ко по у би ја ни, јер углав
ном ни сам имао при ли ке ни ви де ти. Мо гу са мо да на ве дем име на гру пе 
за то че ни ка из Но ве Гра ди шке, ко је сам ви део по под не на пра во слав ни 
Бад њак, ка да су до ве де ни у ло гор и пре по знао их. Они ни су до ве де ни к 
на ма не го су на са мо ме ула зу за кла ни. Од њих се се ћам ових име на: Ми
лан Ђу рић, адво кат ски при прав ник из Шу ме тли це крај Но ве Гра ди шке, 
Ђу ро Ђу рић, зе мљо рад ник из Шу ме тли це, Дра ган Дра го је вић, лу гар из 
Шу ме тли це и је дан учи тељ из Шу ме тли це, ко ме се не мо гу се ти ти име на, 
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те Љу бан Та то ми ро вић из Но ве Гра ди шке, Ми лан Ви тас, зе мљо рад ник 
из Ма ши ћа, Ми лан Ба са рић, днев ни чар зва нич ник сре ског на чел ства у 
Оку ча ни ма. Жив је остао из те гру пе Жив ко Ћу лић, тр го вач ки по моћ
ник из Но ве Гра ди шке, ко ји се са да на ла зи као за то че ник у Ста рој Гра ди
шки, на има њу проф. Вој но ви ћа. Ви ђао сам и дру ге гру пи це пре кла ња, 
али ка ко их ни сам по зна вао не мо гу да на ве дем име на. Би ли су углав ном 
из Бо сне и Хер це го ви не. Да ли су же не кла ли и уби ја ли на дру ги на чин 
ни је ми по зна то. Знам са мо за јед ну гру пу же на и де це ко ји су би ли за
тво ре ни у јед ној ма лој згра ди. Ка ко нам је сам ло гор ник, Је вре јин Бру но 
Ди ја ман тен штајн, ре као, оста ли су ту без хра не не ких 6 да на. На кон то га 
су их по ку пи ли и пре ба ци ли пре ко Са ве. Ни је ми по зна то ка ква их је 
суд би на за де си ла. Исто та ко знам за јед ну гру пу од не ких 60 же на ко је 
су до ве де не 28 мар та 1942 год, да кле два да на пре мо га осло бо ђе ња. За 
ту гру пу же на су ми при по ве да ли не ки дру го ви, да су ви де ли, ка ко су 
их уве ли у јед ну зло гла сну шу пу, у ко јој су све за то че ни ке, ко је би у њу 
уве ли, по у би ја ли ма ље ви ма и се ки ра ма и спа љи ва ли у пе ћи ци гла не. Ве
ро ват но их је за де си ла та суд би на јер их ви ше ни смо ви де ли. Те же не су 
би ле из Брич ког, а по бли же о њи ма не знам ни шта.
 Од 24 сеп тем бра 1941 год. па до по след њег да на у Ја се нов цу ја сам 
био од ре ђен за бол ни ча ра. Шта сам до жи вео у вр ше њу те ду жно сти, ко ја 
је ме ни ина че, спа си ла ћи вот, мо же се за ми сли ти по ово ме, што ћу са да 
ре ћи, уко ли ко ми је мо гу ће да се се тим. Уоп ште је у бол ни цу мо гло ста ти 
нај ви ше 120 бо ле сни ка. Тре ба да на по ме нем, да је бол ни ца са гра ђе на тек 
у дру гој по ло ви ци ја ну а ра и то по во дом на ја вље ног до ла ска ко ми си је. 
Пре то га су бо ле сни ци ле жа ли по ба ра ка ма, а ми слим да не тре ба да на
по ми њем, да су то би ли за и ста бо ле сни ци, ко ји ви ше ни су мо гли ста ти 
на сво је но ге. Раз у ме се са мо по се би, да го то во ни је дан од та квих бо ле
сни ка ни је се ви ше ни при ди гао. Сви су они уми ра ли јер ни ти је би ло ле
ко ва, а ни ти хра не, ни ти чи сто ће, ни ти ика квих усло ва за оздра вље ње, а 
бо ле сни ком је про гла шен са мо онај ко ји је већ и та ко био на смр ти. Та да 
је по диг ну та бол ни ца, у њој је ка ко ре кох, мо гло би ти сме ште но нај ви ше 
до 120 љу ди. Кад се тај број на пу нио уста ше су и овај про блем ре ша ва ли 
јед но став но на свој кр ва ви на чин. Обич но на ве че, ис те ра ју све бо ле
сни ке пред ба ра ку, ко ни је мо гао сам на сво је но ге, то га су бол ни ча ри 
из но си ли. Од мах пред вра ти ма бол ни це са че ка ју их уста ше ма ље ви ма, 
се ки ра ма и бо де жи ма, те их уби ја ју и ко љу. Кад их све по ко љу по зо ву 
“гро ба ре“ и они их од не су и са хра не. По не кад не ке бо ле сни ке, ко ји још 
мо гу да хо да ју од ве ду рав но на гро бље, на ре де им да по ле га ју по тр бу шке 
у ра ке, ко је гро ба ри уна пред ис ко па ју и ту их до ту ку ма ље ви ма и се ки ра



90

Јасеновац - Саслушања   српских избеглица

ма. Гро ба ри ма оста ве са мо то, да њи хо ве ле ше ве за спу зе мљом. Док сам 
ја био бол ни чар из вр шен је та кав по кољ бо ле сни ка 4 пу та. Раз у ме се да 
сам тај по кољ сва ки пу та лич но ви део на ме штај, раз не спра ве па чак и 
опе ра ци о ни стол. Био је ту и цео зу бар ски ате ље. Раз у ме се, све је то би
ло из ло же но на очи ко ми си је, док ра ни је о то ме ни је би ло ни тра га. По 
од ла ску ко ми си је не што је од то га у ам бу лан ти и оста ло. При ли ком ове 
ли кви да ци је бо ле сни ка, пред до ла зак ко ми си је ни је би ло мно го Ср ба, 
не го су углав ном би ли Је вре ји. Се ћам се да је та да уби је но, као бо ле сник, 
је дан од си но ва тр гов ца Па је Мар ко ви ћа из Па кра ца, ко ји је ра ни је умро 
од из не мо гло сти. Ње гов син је овај пут уби јен био је ста ри ји, ми слим 
да се звао Ана стас. По след ња „ли кви да ци ја“ бо ле сни ка, за вре ме мо га 
бо рав ка у Ја се нов цу би ла је не где сре ди ном фе бру а ра. Том је при ли ком 
уби јен и мла ђи син Па је Мар ко ви ћа, ми слим да се звао Све то зар, ко ји је 
ле жао те шко бо ле стан у бол ни ци. Дру гих се име на Ср ба не мо гу се ти ти, 
али ћу их се си гур но се ти ти то ком вре ме на. 
 Код тре ће „ли кви да ци је“ бо ле сни ка, ја сам на не ки на чин на слу
тио шта се спре ма па сам мно ги ма спа сио жи вот, ако су мо гли са мо
стал но да се кре ћу, ти ме, што сам их упо зо рио да се то га да на укло не из 
бол ни це. На жа лост, ни сам мо гао, ка ко је и ра зу мљи во, сви ма да спа сем 
жи вот.
 Осе ћам да нас у овом ре тро спек тив ном гле да њу стра шна пре жи
вља ва ња за вре ме мо га ро бо ва ња у уста шким ло го ри ма, ка ко је све ово 
што го во рим упра во не ве ро ват но оно ме тко то ни је пре жи вео, а у ства
ри је вр ло крат ка и вр ло бле да сли ка оно га што је за и ста би ло. Чо век  не 
рас по ла же ни ка квим из ра жај ним сред стви ма, ко ји ма би мо гао ма и при
бли жно при ка за ти све што је  ви део и што је до жи вео. Ма ко ли ко на сто
јао да бу дем ис цр пан, ја осе ћам да ни сам све ре као, јер то уоп ште ни је ни 
мо гу ће. Не ка сва ко, ко ово про чи та из ово га за кљу чи стра шни је, мно го 
стра шни је и мно го ви ше, не го што је ов де ре че но, па опет не ће мо ћи за
ми сли ти пот пу ну сли ку. 
 Са да ћу вам ис при ча ти је дан до га ђај, ко ји је за нас у ло го ру био 
то ли ко уз бу дљив и ко ји је ме не са мо јих 12 дру го ва нај зад до нео сло бо ду. 
Би ла је то по се та ме ђу на род не ко ми си је од 6 фе бру а ра ове го ди не. У тој 
су ко ми си ји би ли: два Нем ца, два Ита ли ја на, два ка то лич ка све ште ни ка 
у име Ва ти ка на, два Ма ђа ра и два пре став ни ка Цр ве ног Кр ста. Ако се не 
ва рам од Срп ског Цр ве ног Кр ста би ла је јед на да ма, по ста ри ја, пу нач ка 
и ома ле на. Са њи ма је би ла и јед на гру па ви ђе них уста ша ме ђу њи ма и 
мла ди Ква тер ник. За до ла зак те ко ми си је са зна ла је упра ва ло го ра, не
ких 15 да на ра ни је. Ми за то че ни ци са зна ли смо за ту по се ту у глав ном 
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по при пре ма ма, ко је су се по че ле жур но вр ши ти: из гра ђи ва не су на бр зу 
ру ку бо ље ба ра ке не мач ког си сте ма са бок со ви ма, са гра ђе на је бол ни ца 
и ам бу лан та, ло гор је те ме љи то очи шћен, очи шће ни смо и уре ђе ни и ми 
са ми, до би ли смо рад нич ка оде ла, и тра ке око ле ве ру ке са бро јем. По
след ња два да на и две но ћи пред до ла зак ко ми си је ра ди ло се без пре ки
да. За тих 15 да на ло гор, као не ким ча роб ним шта пи ћем, од јед ном до био 
је са свим но ву сли ку, ко ја је тре ба ла да бу де под но си ва за очи Ко ми си је. 
Ја сам при ме тио по др жа њу не ких чла но ва ко ми си је, да су се за чу ди ли 
над ле пим и уред ним ста њем у ло го ру, а на ро чи то ам бу лан те и бол ни це. 
Не тре ба да на по ми њем, ка ко смо ми то за то че ни ци бол но осе ти ли. Али 
ујед но кроз ту бол би ли и жа ло сно за до вољ ни, јер нам је би ло ре че но, 
да ће та кво ста ње у ло го ру оста ти и по сле ко ми си је, ако, ко ми си ја бу де 
за до вољ на. Ко ми си ја је би ла за до вољ на, све је би ло у ре ду, др жа ли смо 
се тач но на ре ђе ња, али се у ло гор по вра тио ста ри ре жим и ста ри ужас, 
чи ме се ко ми си ја до вољ но од ма кла од Ја се нов ца.
 Пред до ла зак ко ми си је, из дао је днев ну за по вест Па ве ли ћев по
ве ре ник за ло го ре Вје ко слав Лу бу рић, у ко јој је дао за то че ни ци ма упут
ства, ка ко се има ју по на ша ти за вре ме по се те Ко ми си је. Из ме ђу оста лог 
стро го је на ре дио сва ком за то че ни ку, да за слу чај, да га ко ји члан ко ми
си је за пи та за име, сме да од го во ри са мо ово: „Ја сам за то че ник број 645“ 
(то је био мој број). А ако би га ко ји члан Ко ми си је за пи тао за би ло ка кве 
по дат ке, за то че ник је мо гао да од го во ри са мо ово: „обра ти те се на упра
ву кан це ла ри је, где се под мо јим бро јем на ла зе сви по дат ци“. Ни ко ни је 
смео ни да по ку ша да до ђе са ко ми си јом у би ло ка кав кон такт или да из
го во ри ма ко ју реч пре ко све га што је ре че но. Усме но нам је Лу бу ре као 
да ће у ло го ру на ста ти но ви жи вот, мно го бо љи не го до са да, ако ко ми
си ја срет но про ђе, у про тив ном да ће нас све по у би ја ти. Око је дан и по 
сат по сле под не на 6 фе бру а ра 1942 год. сти гла је нај зад та ко ми си ја, ко ју 
смо оче ки ва ли у та ко гро зни ча вом ра ду и при пре ма њу. У том су свак је 
био на свом по слу и уоп ште је све уде ше но та ко, да би из гле да ло као да 
ло гор уоп ште ни је оче ки вао ко ми си ју ни ти о њој шта знао. Блеф је био 
пот пун. Ко ми си ја је об и шла цео ло гор, све ба ра ке и све радионе а на ро
чи то се ду го за др жа ла у ам бу лан ти и бол ни ци. Ка ко сам ја био у бол ни
ци, то сам мо рао за тај дан ле жа ти у кре ве ту као то бо жни бо ле сник, ни је 
ми по зна то а ни ти сам од ко га чуо доц ни је да се би ло ко ји члан ко ми си је 
обра тио на ког за то че ни ка. У са мој бол ни ци обра тио се је дан члан ко
ми си је ко ја се у том ча су на ла зи ла не да ле ко мо га кре ве та на ле ка ра Др. 
Гро са, ина че за то че ни ка Је вре ји на и за пи тао га на та ли јан ском је зи ку, и 
за пи тао га ко ли ко има бо ле сни ка. Др. Грос иа ко је знао та ли јан ски, имао 
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је на уму стро го на ре ђе ње Лу бу ри ће во, па се на шао у не при ли ци и ни је 
смео да од го во ри, не го је по гле дао на Вје ко сла ва Лу бу ри ћа, тра же ћи та
ко одо бре ње да ли да од го во ри или не. Лу бу рић је на то на та ли јан ском 
је зи ку ка зао Др. Гро су да од го во рио ко ли ко има бо ле сни ка. На то је Др. 
Грос ре као, да их има 17. Да ље га је пи тао члан Ко ми си је да ли има не ки 
бо ле сник од за ра зне бо ле сти, Др. Грос је од го во рио да не ма ни је дан. На
то је Лу бу рић са сво је стра не сме ше ћи се до дао на срп ском је зи ку, да је 
у тој бол ни ци бо ље ста ње бо ле сни ци ма не го у за гре бач кој бол ни ци. То 
је би ло све што су чла но ви Ко ми си је го во ри ли са јед ним за то че ни ком у 
ло го ру. Оби ла зак ло го ра тра јао је од при ли ке је дан сат. По што се за др
жа ла не ко вре ме у упра ви ло го ра, ко ми си ја се уда љи ла ве ро ват но вр ло 
за до вољ на са ста њем ко је је у ње му на шла. Ка ко сам већ ре као ста ње у 
ло го ру се вра ти ло на исти онај сте пен где је би ло и пре спо ме на о до ла ску 
ко ми си је. Је ди на раз ли ка, ко ја би се мо гла на по ме ну ти би ла је у то ме, да 
од та да па до на шег од ла ска из ло го ра, ни је би ло ви ше јав ног уби ја ња, 
не го су уста ше уби ја ли за то че ни ке но ћу и спа љи ва ли у пе ћи ци гла не.
 Већ дру ги дан по од ла ску ко ми си је по зва ла је упра ва кан це ла ри је 
ло го ра ме не и још 12 дру го ва и за тра жи ла од нас, да им да мо по дат ке о 
на шим по ро ди ца ма. Осим нај глав ни јих по да та ка, да имам же ну и дво је 
де це, мај ку, се стру као и то где су оста ли да жи ве по сле мо га хап ше ња, 
ни сам мо гао ви ше ни шта да ка жем, јер од да на мо га хап ше ња па до та да 
ни сам имао са по ро ди цом ни ка кве ве зе. Чак ни сам био са свим си гу ран 
да ли су жи ви и где се на ла зе. Исти је слу чај био и код мо јих дру го ва.
 По сле то га смо се вра ти ли на свој по сао и та ко је оста ло до 27 
фе бру а ра. Та да нас по звао ло гор ник Бру но Ди ја ман тен штајн Је вре јин, 
за то че ник, пред упра ву кан це ла ри је и про чи тао нам је пи сме ну днев ну 
за по вед по ве ре ни ка Лу бу ри ћа, да се нас три на ест осло ба ђа мо сва ко га 
ра да, да нам се од та да из да је дво стру ка пор ци ја хра не, да ће мо оти ћи из 
ло го ра и да нам пред од ла зак ма га зи о нер има да из да оде ло и обу ћу ако 
ко ји од нас то не ма уред но. Та ко је то тра ја ло до 26 мар та. Кроз то вре ме 
смо се до не кле уре ди ли и опо ра ви ли. За тим је упра ва ло го ра очи глед но 
ишла, да из ло го ра иза ђе мо при стој ни и уред ни. Да кле опет је дан блеф, 
ко ји је на ма ме ђу тим до бро до шао. На 25 мар та су нас пре ба ци ли јед ном 
гру пом од око 450 за то че ни ка Ср ба и Је вре ја у Ста ру Гра ди шку. Ту смо 
оста ли са мо два да на и 27 мар та смо по нов но вра ће ни у Ја се но вац, по
што су нам у Ста рој Гра ди шки већ са оп шти ли да иде мо ку ћа ма. У Ја се
нов цу смо оста ли до 30 мар та, ко га смо да на са зна ли да иде мо у Ср би ју 
од но сно у Зе мун, па у Бе о град, што нам је сви ма би ло ми ли је не го да су 
нас по сла ли ку ћа ма.
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 У прат њи јед ног уста ше сти гли смо во зом у Зе мун 30 мар та око 9 
са ти на ве че. Ту смо пре но ћи ли у за твор ској ку хи њи, а дру ги дан по сле 
под не пре ба че ни смо у прат њи јед ног по ли цај ца у Бе о град и пре да ни Ко
ме са ру при ста ни шта. На кра ју на по ми њем, да су се Хр ва ти за то че ни ци 
по на ша ли у ло го ру увек ко рект но и пот пу но со ли дар но са на ма. Се ћам 
се не ко ли ко њи хо вих име на: пок. Др. Ото Га вран чић, Др. Ми шко Ра до
ше вић, Лу ле Фр ко вић, проф. Ју рај Крат ки из Но ве Гра ди шке и др.
 О Је вре ји ма за то че ни ци ма на жа лост углав ном не мо гу да из рек
нем до бар суд, ве ћи на их се по на ша ла не до лич но. Би ли су де нун ци јан ти, 
уста шки шпи ју ни, про во ка то ри, ула ги ва чи уста ша ма итд. Раз у ме се да 
им то мно го ни је по ма га ло, јер су и њих уби ја ли и ту кли у ма са ма. Би
ло је раз у ме се и од лич них из ни ма ка, ме ђу ко ји ма на ро чи то по ми њем 
за ме ни ка ло гор ни ка не ког Ви ме ра из За гре ба, за тим Др. Ко на ле ка ра из 
Ли пи ка, Др. Гро са и још не ке. Мно ги су од Је вре ја ужи ва ли ре ла тив ну 
сло бо ду, чак су мно ги мо гли от пу то ва ти до За гре ба у ло гор ском по слу и 
та мо се за др жа ва ли до 8 да на, би ли су та ко зва ни „сло бод ња ци“, док од 
Ср ба и Хр ва та то ни је мо гао ни тко по сти ћи.
 О са мим уста ша ма го во ри овај мој ис каз. Све су то зве ри у људ
ској спо до би. У глав ном су би ли еми гран ти са Јан ка Пу сте и Ита ли је. 
Мно ги су од њих би ли бив ши рад ни ци у Бел ги ји. Ме ђу њи ма је вла да ла 
та ко ђе њи хо ва гво зде на ди сци пли на. Лу бу рић је ко ли ко лич но знам, јер 
смо би ли по зва ни да то лич но гле да мо, сво јом ру ком из ре вол ве ра од јед
ном убио за ре дом 9 уста ша. Они су би ли оп ту же ни због пљач ке али их 
је по крет ни пре ки суд, ко ји је ра ди њих до шао у Ја се но вац био осло бо
дио кри ве. Ме ђу тим Лу бу рић је сма трао да су кри ви и по у би јао их је на 
сво ју ру ку. Том при ли ком је одр жао го вор уста ша ма, у ком је ре као да их 
ка жња ва, јер је уве рен да су кри ви, и за то од ла зи у За греб да се оправ
да пред Па ве ли ћем. Ду жност је пре дао сво ме за ме ни ку Љу би Ми ло шу, 
на по ме нув ши му пред сви ма, да се мо жда не ће ви ше вра ти ти. Ме ђу тим 
на кон 8 да на се вра тио, зна чи да се оправ дао. Ин те ре сант но је да је овој 
ег зе ку ци ји при су ство вао и ве ли ки жу пан и дру ги та мо шњи ви ши функ
ци о не ри.
 Ми слим да ни је без ин те ре са, да спо ме нем не ко ли ко име на ис
так ну ти јих уста ша из ло го ра у Ја се нов цу, по ред по ве ре ни ка Вје ко сла ва 
Лу бу ри ћа и ње го вог за ме ни ка Љу бе Ми ло ша би ли су ту а ве ро ват но су 
још и са да и ови: по руч ник Ма ти је вић (на ро чи то ве ли ки кр во лок), не ки 
за став ник Му јо, му сли ман ко ме не знам пре зи ме на, али је био ужа сан 
кр во лок, за став ник Мат ко вић, по руч ник Ко јић, Га шић, Ал та рац, не ки 
ћо са ви Стан ко, та ко ђе звер од чо ве ка и дру ги, све су то би ли не свр шени 
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сту ден ти, би ло шо фе ри и дру ги бо ље за на тли је, и ина че по лу о бра зо ва ни 
љу ди. По зна то ми је, да их је ве ћи на из Љу бу шког, Тре би ња и дру гих ме
ста Хер це го ви не.
 За вр ши ћу ти ме, да је лич но ни сам на ро чи то ту чен и то за хва љу
ју ћи на ро чи то то ме, што сам био бол ни чар. До био сам ви ше пу та удар це 
кун да ком, кад сам био у ком ску пу, ко ји је ту чен, до био сам не ко ли ко 
ша ма ра, а са мо јед ном са мо био осу ђен на 25 уда ра шта пом, ко је сам и 
до био ра ди то га, што ме је ви део је дан уста ша да де лим бо ле сни ци ма 
хлеб. Ка рак те ри стич но је, за по сту пак уста ша пре ма на ма и њи хо ву са
мо во љу баш то што сам ја де лио бо ле сни ци ма ре дов ну пор ци ју хле ба и 
ни ка ко не мо гу раз у ме ти за што су ме због то га ту кли.
 У овом ча су ви ше не мам шта да ка жем.
 Осе ћам по тре бу да је ди но још ис ка жем ду бо ку за хвал ност ко ју 
осе ћа мо мо ји дру го ви и ја пре ма срп ској вла ди, Ко ме са ри ја ту за из бе
гли це и це лом срп ском на ро ду што су нас ова ко то пло и брат ски при
хва ти ли и омо гу ћи ли ду шев ни и те ле сни опо ра вак на кон па кла ко ји смо 
пре жи ве ли.
       Ву ка шин Же га рац с.р.

 МЕ ДИЋ ЂУ РО, тр го вац из Сл. Бро да, стар 49 го ди на, оже њен, 
отац јед ног де те та, са да у Бе о гра ду, ис ка зан са об ја вом Ко ме са ри ја та за 
из бе гли це број 29597 од 1 апри ла 1942 год. на кон што је спо ме нут на ис
каз исти не и ка зао је сле де ће:
 Кон цем ме се ца апри ла 1941 год. или по чет ком ма ја 1941 год. би
ли су у Сл. Бро ду за тво ре ни пр ви Ср би. Њи хо во хап ше ње из вр ше но је 
по уста шким вла сти ма, а би ли су ста вље ни у по ли циј ски за твор у Сл. 
Бро ду. Та да су ухап ше ни и за тво ре ни: Пе тро вач ки Вла до тр го вац, Жми
рић Бран ко тр го вац, Јер кан Ђу ро по ли циј ски на ред ник, Зр нић Сте ван, 
же ље знич ки зва нич ник, Жу нић Сте ван, тр го вац, Вр зић Ми лан, жељ. 
зва нич ник, Илић Ми лу тин, пе кар, Про тић Мар ко по ли циј ски агент, Ти
шма Бо ко по ли циј ски стра жар, сви из Сл. Бро да, те ви ше дру гих чи јих се 
име на са да ви ше не мо гу се ти ти. Они су у за тво ру по уста ша ма стра шно 
зло ста вља ни. Ту кли су их кун да ци ма, пен дре ци ма, во лов ским жи ла ма и 
оста лим дру гим пред ме ти ма. По је дин це су по ла га ли на па тос, и са сто ла 
на њих ска ка ли. У овом се на ро чи то ис ти цао уста ша Ве бер Јо сип би фен
џи ја из Сл. Бро да, те Чоп Ђу ро без за ни ма ња из Сл. Бро да, као и Ко рај
ли ја Јо сип, бив ши пол. стра жар из Сл. Бро да. Од за до би ве них по вре да 
умр ли су још у за тво ру Јер кан Ђу ро, Про тић Жар ко, и још је дан, чи јег се 
име на не мо гу се ти ти.
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 Око 20 Ср ба би ли су су ђе ни на за твор од 1 до 6 ме се ци и от пре
мље ни у Ста ру Гра ди шку. Од ових су по сле свр ше ња за тво ра от пре мље ни 
у ло гор у Ја се но вац: Пе тре вач ки Вла до, Ти шма Бо шко и Па скаш Ђу ро, а 
дру ги су по из др жа ва њу за тво ра пу ште ни на сло бо ду. До знао сам да су 
по ме ну та тро ји ца, ко ји су би ли од ве де ни у ло гор у Ја се но вац та мо и уби
је ни. За бо ра вио сам на по ме ну ти да су се у про го ну Ср ба у Сл. Бро ду осим 
већ на ве де них још ис ти ца ли и бра ћа Но во сел, рад ни ци из Сл. Бро да.
 На 1 ав гу ста 1941 год. ухап си ли су уста ше сле де ће Ср бе из Сл. 
Бро да: Бе ри ћа Са ву, тр гов ца и ње го вог си на Вла ду, Жу ни ћа Сте ва на, тр
гов ца, Бо жи ћа Сте ва на тр гов ца, Ши ни ко вић Дра гу ти на  тр гов ца, Ре ли
ћа Ми ла на бра ва ра, те ме не Ме ди ћа Ђу ру тр гов ца – сви из Сл. Бро да. 
Ши ни ко вић је исти дан био пу штен на сло бо ду на ин тер вен ци ју јед ног 
уста ше, а нас ше сто ри ца оста ли смо у уста шком за тво ру од 1 до 3 ав гу ста 
1941 год. У 3 ав гу ста 1941 год. у 2 са та у но ћи до шао је у за твор уста ша Ра
до ва но вић за ни ма њем рад ник и по звао нас, да се при пре ми мо за пут, не 
го во ре ћи ку да ће мо пу то ва ти. На кон 10 ми ну та по сле ово га до шли су у 
за твор два по ли циј ска стра жа ра, од ко јих нам је је дан са оп штио да Бе рић 
Са во оста је и да ље при вре ме но у за тво ру, јер да ће би ти пу штен на сло
бо ду, а нас пе то ри цу је по звао, да с њи ма иде мо на жељ. ста ни цу. На жељ. 
ста ни ци од ве за ли су нас два по ли циј ска стра жа ра, те на пред по ме ну ти 
уста ша Ра до ва но вић, где су нас сме сти ли у је дан пут нич ки ва гон 3 раз
ре да и от пра ти ли у Го спић. Исти дан око 5 са ти по сле под не сти гли смо у 
Го спић и од мах пре ве де ни у ка зни о ну, те сме ште ни у дво ри ште ка зни о не. 
Ка зни о на је би ла пу на Ср ба, ко ји су би ли сме ште ни по ће ли ја ма у дво ри
шту, а мо гло их је би ти укуп но око 3000, од то га око 300 же на и де це.
 Исти дан у ве че до шао је к на ма у дво ри ште уста шки над по руч
ник, ко ји је ро дом из Дер вен те, а ко ји је пре то га као тр го вач ки по моћ
ник ду же вре ме на бо ра вио у Сл. Бро ду, па је оту да и нас по зна вао. Он се 
је с на ма упу стио у раз го вор и на кон цу по звао јед ног уз нич ког стра жа ра 
и на ре дио му, да нам до де ли јед ну ће ли ју за спа ва ње, што је стра жар и 
учи нио. Пу дић нас је до пра тио у ће ли ју и ка зао нам, да из ка зни о не иду 
сва ки дан по два тран спор та Ср ба у Ве ле бит и за оток Паг. При том нас 
је упо зо рио, да ако бих ми би ли ко ме од ре ђе ни за тран спорт, да то ме 
ка же мо, да је он т.ј. Пу дић од ре дио, да ми има мо оста ти у ка зни о ни до 
ње го вог на ре ђе ња. Пу дић нас је као наш зна нац ви ше по вер љи во упо зо
рио са ре чи ма: „У тран спор ту за Ве ле бит не мој те ни ка ко, јер Вас та мо 
ни шта до бро не че ка, а ја ћу по ве сти о Ва ма ра чу на, па ће те ићи ка да и 
ку да ја бу дем на ре дио“. У ка зни о ни у Го спи ћу пре по знао је Ре лић јед ног 
уста шу, ко је му се не се ћам име на, а ко ји је пре то га ра дио код Ре ли ћа у 
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Сл. Бро ду као ба чвар ски по моћ ник. Ре лић је сту пио у раз го вор са овим 
уста шом, ко ји је био мај стор у ра ди о ни ка зни о не, па је Ре ли ћа узео се би 
на рад. Овај уста ша у раз го во ру са Ре ли ћем опи сао му је гро зо те, ко је че
ка ју Ср бе у Ве ле би ту. Ре као му је да у Ве ле би ту по сто ји не ки по нор у ко ји 
уста ше ба ца ју уби је не а и жи ве Ср бе, па да је за нас је ди на сре ћа да смо у 
ка зни о ни на и шли на ње га и Пу ди ћа, а они ће све под у зе ти, да из бег не мо 
тран спорт у Ве ле бит.
 Ми смо оста ли у Го спи ћу у ка зни о ни све га 17 т.ј. до 20 ав гу ста 
1941 год. За то вре ме до ла зи ли су у ка зни о ну сва ки дан  но ви тран спор
ти Ср ба из свих кра је ва. Днев но их је при сти за ло око 700 до 1000, а исто 
то ли ко је сва ки дан тран спор ти ма из ка зни о не от пре мље но у Ве ле бит. 
Ка зни о на у Го спи ћу би ла је са мо са би ра ли ште и про ла зна ста ни ца за све 
Ср бе, ко ји су од ре ђе ни за Ве ле бит и Паг.
 Ве ћи на Ср ба ко ји су тран спор ти ма до ла зи ли у ка зни о ну би ли су 
кр ва ви, по ло мље них ру ку и но гу, раз би је них гла ва, а мно ги са убо ди ма и 
дру гим ви дљи вим по вре да ма по ли цу и оста лом те лу. Та ко се се ћам, да је 
јед ног да на сти гао у ка зни о ну у Го спић тран спорт Ср ба из сре зо ва Зе ни
ца и Ви ше град – око 80100 љу ди, ко ји су би ли ско ро сви ис пре ту че ни, 
кр ва ви и са ра зним озле да ма.
 Сва ки дан ишла су из ка зни о не за Ве ле бит два до три тран спор та 
Ср ба – у сва ком тран спор ту 200 до 300 љу ди та ко, да их је днев но од ла
зи ло у Ве ле бит од 700 до 1000 љу ди. Ср бе од ре ђе не за Ве ле бит сва ки пут 
су по стро ји ли у дво ри шту у ре до ве, по ве за ли за ру ке жи цом два по два а 
за тим све са јед ним ду гим спој ним лан цем или жи цом и та ко су их ве за
не уста ше пе шке го ни ли у Ве ле бит. Ни ти је дан од ових Ср ба ни је се вра
тио, а ни ти ка да ко ме ја вио. Се ћам се да су овим тран спор ти ма од ве де ни 
у Ве ле бит: Пан тић Ко ста, тр го вац из Бос. Бро да и око ли це Ра па јић Јо во, 
тр го вац из Кло ко че ви ка, сре за Сл. Брод са око 60 Ср ба се ља ка из око ли
це Сл. Бро да. По мом ми шље њу от пре мље но је из ка зни о не у Го спи ћу у 
Ве ле бит 35.000 до 40.000 Ср ба.
 Стра жу у ка зни о ни у Го спи ћу др жа ли су уста ше из Ли ке. Би ло је 
и уз нич ких стра жа ра, али ти ни су има ли ни ка ко ве вла сти и мо ра ли су 
се по ко ра ва ти на ре ђе њи ма уста ша. По сту пак уста ша пре ма Ср би ма био 
је ве о ма бру та лан. Че сто пу та  ни су нам до зво ља ва ли ни ти во де иа ко је 
во де би ло до ста, а ве ли ка вру ћи на вла да ла. Ако би ко ји на те ран же ђи, 
ипак од лу чио да се на пи је во де са че сми, то га су уста ше на ли цу ме ста ис
пре би ја ли кун да ци ма, а се ћам се да су дво ји цу на ли цу ме ста у по ла да на 
устре ли ли на са мој че сми. Осим то га мно ге су од во ди ли у по себ не ће ли је, 
где су их ту кли во лов ским жи ла ма, кун да ци ма и га зи ли по њи ма. Се ћам 



Јасеновац - Саслушања   српских избеглица

97

се да су та ко од ве ли у ће ли ју и ис пре би ја ли Та то ми ро ви ћа тр гов ца из Сл. 
Ко ба ша. Гле дао сам сва ки дан ка ко су уста ше кун да ци ма и во лов ским жи
ла ма ту кли по је ди не Ср бе на дво ри шту ка зни о не, те га зи ли по њи ма.
 Хра на у ка зни о ни у Го спи ћу би ла је вр ло ло ша, а хле ба смо вр ло 
ма ло и вр ло рет ко до би ва ли.
 Не знам ко је био ко ман дант ло го ра у Го спи ћу, а не знам ни ти по
је ди них уста ша, осим го ре на ве де ног Пу ди ћа. Знам да су би ли из Ли ке.
 На 20 ав гу ста 1941 г. пре ба чен је из Го спи ћа за Ја се но вац пр ви 
тран спорт Ср ба око 1500 љу ди. Ме ђу њи ма био је из ве стан број Жи до ва. 
На 21 ав гу ста 1941 год. усле дио је дру ги тран спорт из Го спи ћа у Ја стре
бар ско. У овом тран спор ту би ло је око 1200 љу ди и же на, а од то га око 
400 и 450 Ср ба, а оста ло Хр ва та и Жи до ва оба по ла. У Ја стре бар ском 
би ли смо сме ште ни у јед ној вла сте лин ској го спо дар ској згра ди и то у 
по дру му Ср би, а оста ли на спра то ви ма и на та ва ну. У Ја стре бар ском од 
уста шких вла сти ни смо при ми ли уоп ште хра не, већ су нас Ср бе и Хр ва
те хра ни ли Жи до ви, ко ји су од сво јих ку ћа до би ва ли па ке те, а и са ми за 
но вац на ба вља ли жи вот не на мир ни це.
 На 1 сеп тем бар 1941 год. до шла је из Ја се нов ца у Ја стре бар ско 
по себ на уста шка стра жа од 50 до 60 уста ша, ко ја је пре у зе ла Ср бе и од
пре ми ли их у Ја се но вац. По на сту пу ових уста ша, ме ђу ко ји ма је би ло 
нај ви ше Му сли ма на из Бо сне, те Хр ва та из Хер це го ви не, ви део сам да 
све Ср бе, ко ји иду у Ја се но вац че ка те шка суд би на, па сам ко ри стио мој 
ра ни ји пре лаз на еван ге лич ку ве ру и при ја вио се за по вед ни ку ло го ра 
са упи том ку да ће ме не као еван ге ли ка уде ли ти. Та да је био за по вед ник 
ло го ра у Ја стре бар ском уста шки по руч ник Ми ха и ло вић, ко ји ми је одо
брио да као еван ге лист, оста нем са Хр ва ти ма. Та ко сам остао и ја и још 6 
Ср ба, ко ји су би ли на ја ви ли пре лаз на ри мо ка то лич ку ве ру.
 На 14 сеп тем бра 1941 год. от пре мље ни су сви Хр ва ти, те нас 7 
Ср ба у ло гор у Ко прив ни цу, ко ји је сме штен у бив шој фа бри ци умет ног 
гно ји ва „Да ни ца“.
 У ло го ру у Ко прив ни ци био сам све до 5 фе бру а ра 1942 год. Ре
жим у овом ло го ру био је сно шљив. Хра на је би ла до ста сла ба, али јер ни
смо ни шта ра ди ли под но си ли смо ло ши ју хра ну, а осим то га они ко ји су 
има ли но ва ца мо гли су си на ба вља ти хра ну из ва на. Мо гли смо при ми ти 
из ва на и но вац и па ке те. Исти на, уста ше су при пре гле ду па ке та сва ки 
пут из ве стан број за др жа ва ли, а од при спе лих но ва ца пре да ва ли су нам 
са мо 100 ку на, без об зи ра на ви си ну су ме, ко ја је би ла до зна че на. У овом 
ло го ру би ло је до зво ље но до пи си ва ње са по ро ди цом све до 27 де цем бра 
1941 год. ка да је на ма из не по зна тих раз ло га то за бра ње но. Па ке те лич но 
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до не ше не мо гли смо и да ље при ма ти.
 Од Хр ва та би ли су сам ном у овом ло го ру Др. Хан же кЛа во слав, 
бив. ми ни стар, Др. Ши ме Ју ри чић, бив ши се кре тар Ју гоче ли ка у Са ра
је ву, Др. Ра до ше вић Ми шко, адво кат из За гре ба, Ба нић Ми лан пе кар из 
За гре ба, Др. Бу бањ Ре мо, ле кар из Кра пи не, Зо ха р –  ре сте у ра тер из Ду
гог Се ла, Ко кот Ми шко, бив ши пред сед ник оп шти не из Ду гог Се ла, Др. 
Ба до ви нац Ни ко ла адво кат из Кар лов ца, ко ји је у ме се цу но вем бру 1941 
год. от пре мљен у ло гор у Ја се но вац, и та мо не стао. Име на оста лих не 
мо гу се са да се ти ти. Од на ве де них је Др. Хан жек још у Ко прив ни ци, Др. 
Ју ри чић је пу штен на сло бо ду, а дру ги су до пре мље ни у ло гор у Ја се но
вац, где се и са да на ла зе.
 За по вед ник ло го ра у Ко прив ни ци у по след ње вре ме био је уста
ша Остриш Јо сип, се љак из Ко прив ни це. Он је био ко рек тан. При је ње
га, те при је мо га од ла ска био је за по вед ник ло го ра у Ко прив ни ци не ки 
Хер ман, по за ни ма њу бер бе рин из Ко прив ни це. Он се је у ви ше при ли ка 
хва лио, да се је до вољ но оду жио не за ви сној др жа ви Хр ват ској, ка да је 
као за по вед ник ло го ра у Ко прив ни ци по слао пре ко Го спи ћа у смрт на 
Ве ле бит пре ко 2700 љу ди Ср ба у пет тран спор та и то ве ћи ном ин те лек
ту а ла ца и ис так ну ти јих по ли тич ких лич но сти.
 Код до ла ска у ло гор у Ко прив ни цу за те кли смо та мо 22 Ср би на 
ко ји су та мо за др жа ни и ни су от пре мље ни у Го спић, јер су има ли ка тол
ки ње за же не. То су би ли Ко зо ма рић Ми лан тр го вац из Кар лов ца, ко ји 
је иза ме не остао у Ко прив ни ци, Вор ка пић Ан дри ја тр го вац из Кар лов
ца, ко ји је у ме се цу де цем бру от пре мљен у ло гор у Ја се но вац и та мо на 
2 ја ну а ра 1942 год. уби јен по уста ша ма, Вр цељ Пе тар, жељ. чи нов ник из 
Па кра ца, ко ји је остао у Ко прив ни ци. Име на дру гих се са да не се ћам, са
мо знам да од нас Ср ба 29, оста ли су у Ко прив ни ци тро ји ца, а ми смо сви 
оста ли у ра зно вре ме от пре мље ни у Ја се но вац.
 На 5 фе бру а ра 1942 год. кре нуо сам са још 38 Хр ва та и 4 Ср би на 
у ло гор у Ја се но вац. Се ћам се, да су та да сам ном от пре мље ни у ло гор у 
Ја се но вац ме ђу оста лим већ на пред по ме ну тим Др. Бу баљ ле кар из Кра
пи не и ње го ва же на. Дру гих Хр ва та се по и мен це не се ћам. Ср би ко ји су 
та да сам ном от пре мље ни у Ја се но вац је су: Чо пор да Све то зар, тр го вац из 
Кри же ва ца, ко ји је 22 фе бру а ра 1942 год. умро у Ја се нов цу, Сту пар Ла зар 
и ње гов брат Ми хај ло, се ља ци из око ли це Па кра ца ко ји су иза ме не оста
ли у Ја се нов цу као ци глар ски рад ни ци, док се име на че твр тог Ср би на не 
се ћам.
 На 6 фе бру а ра 1942 год. у ју тро сти гли смо у Ја се но вац и пре да ни 
уста шком та бо ру у Ја се нов цу. Ни смо од мах пре да ни у ло гор, већ смо за
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др жа ни у уста шком за тво ру, по што се је тај дан на ла зи ла у Ја се нов цу ин
тер на ци о нал на ко ми си ја, ко ја је ло гор пре гле да ва ла. Ту уста шком за тво
ру за те кли смо дво ји цу уста ша зва них Чар ка ша, ко ји су ро дом из Ли ке. 
Они су нам у раз го во ру при ча ли, да су за тво ре ни за то, што су без по себ
ног на ре ђе ња ви ших ста ре ши на уби ли дво ји цу Ср ба из тран спор та ко ји 
је до шао из Са ра је ва. Име на ових уста ша не знам. Исти дан ка сно у ве че 
би ли смо пре да ни у ло гор, ко ји се на ла зи на те ре ну ци гла не Озре на Ба
чи ћа, по сед ни ка из Ја се нов ца. Код при мит ка у ло го ру пре гле да не су нам 
и од у зе те све ства ри, а на ро чи то хра на, но вац, ре зер вно ру бље и сва ки 
до ку ме нат. Ту смо би ли сме ште ни у јед ну ба ра ку, ко ја је дан пре до ла ска 
ин тер на ци о нал не ко ми си је ла жно при ка же, ка ко у ло го ру вла да са вр шен 
ред и ка ко се па зи на хи ги јен ске при ли ке ин тер ни ра ца. Ме ђу тим, у тој 
тр пе за ри ји ни ка да ни је ни тко ру чао, или ве че рао, или при мио ма ка кве 
хра не. Сто ло ви и клу пе би ли су су тра дан по од ла ску ин тер на ци о нал не 
ко ми си је из ба че ни из те ба ра ке и по ста вље ни бок со ви за спа ва ње.
 Од мах у ло го ру сам чуо, да је би ла ин тер на ци о нал на ко ми си ја дан 
пре и пре гле да ла ло гор. У ве зи с ти ме при ча ли су нам ин тер нир ци, ко
ји су већ од при је та мо би ли, да су уста ше све бо ле сни ке и не моћ не из 
ло гор ске ам бу лан те, ко јих је та да би ло око 120 укло ни ли, а на њи хо ва 
ме ста ста ви ли су здра ве и креп ке љу де, ко је су иза бра ли из ло го ра, те 17 
њих од бол нич ког осо бља. Они су сви би ли сме ште ни у кре ве те и мо ра
ли су глу ми ти уло ге бо ле сни ка пред чла но ви ма ко ми си је. Из ам бу лан те 
укло ње ни бо ле сни ци и дру ги не моћ ни ци ни су се ви ше ни ка да по вра ти
ли у ам бу лан ту, а ни ти су се по ја ви ли у са мом ло го ру. Твр де да су њих 
уста ше све уби ли.
 До мо јег до ла ска у ло гор, а пре ма при ча њу ин тер ни ра ца, ко је сам 
та мо за те као – уста ше су вр ши ли ско ро днев но уби ства ин тер ни ра ца у 
са мом ло го ру, и то у не ке да не ма сов но, а у не ке по је ди нач но. Та ко су на 
4 ок то бра 1941 год. на јед ном уби ли 26 Ср ба и 70 Жи до ва. На 13 и 14 но
вем бра 1941 год. уби ли су око 100 Ср ба. При ли ком пре се ље ња Ср ба из 
ста рих у но ве ба ра ке на раз не и нај бру тал ни је на чи не уби је но око 200 
Ср ба. Не ко је су уби ли са ви ше уда ра ца но жем у пр са, или врат, а не ке 
су уда ра ли др ве ним ма ље ви ма и се ки ра ма по гла ви. Ка ко је ко ји Ср бин 
из ла зио из ба ра ке, та ко су га уста ше на из ла зу до че ки ва ли, те на го ре 
опи сан на чин уби ја ли.
 Мно го Ср ба уби ли су уста ше на ра зним ра до ви ма из ван ло го ра, 
где су би ли за по сле ни.
 За вре ме мо јег бо рав ка у ло го ру а то је би ло по сле од ла ска ин тер
на ци о нал не ко ми си је, уби ја ње ста рих за то че ни ка у са мом ло го ру у глав
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ном је пре ста ло. Не ста ја ле су са мо гру пе бо ле сни ка и то 100 до 120 љу ди. 
Њих су уста ше че шће пу та ли кви ди ра ли. Ка ко би се бол ни ца на пу ни ла 
са бо ле сни ци ма, та ко су уста ше те бо ле сни ке од во ди ли, а не ке ко ји су 
би ли те же бо ле сни од но си ли не ку да и ти су не ста ја ли и ни су се ви ше по
вра ћа ли.
 Ме ђу тим та да су се уста ше огра ни чи ли на ма сов на уби ства Ср ба, 
ко ји су та да са но вим тран спор ти ма при сти за ли у Ја се но вац. Чуо сам, да 
су при је мо га до ла ска у Ја се но вац тран спор ти Ср ба од мах од во ђе ни на 
јед но по ље из ван ло го ра, где су већ сва ки пут при пре мље не ја ме и ту су 
их уста ше на раз не на чи не уби ја ли и по ко па ва ли.
 По сле од ла ска ме ђу на род не ко ми си је, а за вре ме мо јег бо рав ка 
у ло го ру но ве тран спор те Ср ба уста ше су до че ки ва ли на жељ. ста ни ци 
и од мах од во ди ли у тзв. ту нел код ци гла не, где су их кла ли но же ви ма, 
те уби ја ли др ве ним ма ље ви ма и се ки ра ма по гла ви. Њи хо ве ле ше ве су 
уста ше па ли ли у пе ћи од ци гла не. Уста ше су та ко код не ких на но во при
до шли х тран спо ра та уби ја ли 50%, а код не ких до 100% т.ј. чи та ве тран
спор те.
 По при по ве да њу мо јих дру го ва Вор ка пић Ву је обу ћа ра из Кар ло
ва ца и Огри зо ви ћа Ђу ре из Кар лов ца, ко је сам ја за те као у ло го ру у Ја се
нов цу, а ко ји су још иза ме не још та мо оста ли при спе ла је на 25 де цем бра 
1941 год. у ло гор у Ја се но вац јед на гру па Ср ба из Кар лов ца од око 150 
љу ди, ме ђу ко ји ма су би ли и њих дво ји ца. Сви Ср би из овог тран спор
та уби је ни су од мах код до ла ска, а оста ло је на жи во ту око 10 њих, ме ђу 
њи ма и на ве де на дво ји ца. Чим је ова гру па Ср ба из Кар лов ца при спе ла у 
Ја се но вац, од ве де на је у ту нел ци гла не и ту су по уста ша ма уби је ни др ве
ним ма ље ви ма, се ки ра ма и пре кла ни но же ви ма. Ме ђу уби је ни ма из ове 
Кар ло вач ке гру пе би ли су и бра ћа Ло ври ћи Ми лу тин и Стан ко тр гов ци 
из Кар лов ца. Име на дру гих се не се ћам.
 Пар да на по сле то га до ве де на је у Ја се но вац у ло гор јед на гру па 
око 100 Ср ба из Па кра ца и Ли пи ка. Ср би из ове гру пе уби је ни су по 
уста ша ма на исти на чин, као и они из Кар лов ца, а по ште ђе но је са мо 
њих 56. Та да је уби јен из ове гру пе Ди вјак Јо цо, за ку пац курса ло на из 
Ли пи ка. Име на дру гих не знам. Ово су ми при ча ли Су вај џић Све то зар, 
елек три чар и Зја лић Ни ко ла, ин жи њер, оба из Па кра ца ко ји су са овом 
гру пом Ср ба би ли до ве де ни и по ште ђе ни, а ко је сам ја за те као у Ја се нов
цу. Они су на 25 мар та 1942 год. от пре мље ни у Ста ру Гра ди шку и та мо су 
оста ли.
 На 22 мар та 1942 год. у не де љу око 9 и по са ти пре под не оти шао 
сам у кан це ла ри ју пи ла не, да се огре јем. Ову су кан це ла ри ју во ди ли ин
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тер ни ра ни Жи до ви, ме ђу ко ји ма сам ја још од при је имао по зна ни ке. 
Ова се кан це ла ри ја на ла зи у по ме ну том ту не лу, где уста ше вр ше уби ја
ње но во при до шлих гру па ин тер ни ра ца. На про ла зу у кан це ла ри ји ви део 
сам пред глав ним ула зом уста шке кан це ла ри је гру пу од 47 се ља ка из око
ли це До бо ја у Бо сни. Не по сред но по сле мо га ула ска у кан це ла ри ју до ве
де на је ова гру па Ср ба се ља ка у сам ту нел пред кан це ла ри ју, у ко јој сам 
се та да на ла зио, па сам чуо ка ко су их уста ше ис пи ти ва ли од ку да су, је су 
ли чет ни ци и је су ли би ли у бор би. Из од го во ра ових Ср ба раз у мео сам, 
да су они би ли мир ни до ма ћи ни код сво јих ку ћа, док је око ли ца До бо ја 
ста ја ла под вла сти чет ни ка. Ка да су се чет ни ци по ву кли до шла је та мо 
Хр ват ска вој ска и уста ше и по зва ли су ове Ср бе се ља ке да до ђу на же ле
знич ку ста ни цу Ру дан ку, где ће би ти от пре мље ни на рад. Они су по ве ро
ва ли и до шли, а та мо су их уста ше јед но став но про гла си ли ухап ше ни ма, 
стр па ли у ва го не и до пре ми ли у Ја се но вац.
 По сле ово га ис пи та, ко ји се до бро чуо и ра зу мео кроз јед но став на 
др ве на вра та, јер је го вор био вр ло гла сан, на ста ло је кла ње и уби ја ње др
ве ним ма ље ви ма Ср ба из ове гру пе. Ка да је већ на ста ло уби ја ње и кла ње 
ових Ср ба – чуо сам гла сну за по вед за по вед ни ка ло го ра Ми ло ша Љу бе, 
уста шког по руч ни ка, ко ји је ка зао сле де ће: „Уби јај те че ти ри по че ти ри, 
а уби је не не ка но се осмо ри ца, т.ј. дво ји ца по јед ног“. Уби ја ње и кла ње 
је на ста вље но пре ма за по ве ди ко ман дан та ло го ра све док ни је и зад њи 
Ср бин из ове гру пе уби јен. Овом при ли ком су жи во том пла ти ли и око 
10 Ср ба ста ри јих за то че ни ка, ко ји су слу чај но и на њи хо ву не сре ћу та мо  
на и шли и то уби ја ње ви де ли. Њих су уста ше пре ма на ре ђе њу по руч ни ка 
Ми ло ша за др жа ли, увр сти ли ме ђу гру пу Ср ба из око ли це До бо ја и за јед
но с њи ма уби ли.
 За вре ме ово га уби ја ња, ко је је тра ја ло од 10 са ти и 30 ми ну та до 
12 са ти и 15 ми ну та, чу ли смо ми у кан це ла ри ји за по ве ди уста ша ко је су 
да ва ли сво јим жр тва ма као „ле зи“, „са гни гла ву“, „диг ни гла ву“, а по сле 
сва ке за по ве ди па да ли су удар ци др ве них ма ље ва, ко ји су по тму ло од је
ки ва ли и чу ли се до бро у кан це ла ри ју. Чу ли смо та да по је ди не уста ше, 
ка ко су ви ка ли „да ти ви дим крв“ или „где ти сто ји ср це“, а по сле то га ја ук 
и роп та ње јад них жр та ва, ко ји су под удар ци ма уста шких но же ва ру ши
ли се на тле. За вре ме овог уби ја ња, чу ле су се са стра не уста ша и раз не 
псов ке, ко је су би ле из раз стра хо ви те мр жње на Ср бе и све што је срп ско. 
Ле ше ви уби је них су по сле спа ље ни у ци гла ни у пе ћи. На по ми њем, да су 
ова два са та и 45 ми ну та би ла нај у жа сни ја у мо јем жи во ту. Ве ћа бру тал
ност и ди вља штво не мо же се за ми сли ти.
 Осим го ре опи са них ма сов них уби ја ња и по ко ља, ко је су уста ше 
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за вре ме мо јег бо рав ка у ло го ру у Ја се нов цу из вр ши ли, де ша ва ла су се 
вр ло че ста и по је ди нач на уби ства Ср ба а на ро чи то пре мо је га до ла ска 
у ло гор. По је ди ни уста ше, ако би сре ли по је ди ног Ср би на, опсо ва ли би 
му ма тер или што дру го, збу ни ли га ти ме и но жем, или ба ју не том или 
ба том, или ре вол ве ром уби ли. По је ди нач на уби ја ња је ра до вр шио уста
шки за став ник Му јо, ко ји је му сли ман ро дом из Би ха ћа. По је ди ни ин
тер нир ци по зи ва ни су у глав ну уста шку кан це ла ри ју и по сле то га се ни су 
ви ше вра ћа ли, ни ти у ло го ру по ја вљи ва ли, и ако су им све њи хо ве ства ри 
оста ле у ба ра ка ма. Та ко се до го ди ло са Др. Ба до ви нац Ни ко лом, адво ка
том из Кар лов ца, Зр нић Ива ном, про фе со ром из Спли та, те уред ни ком 
„Бе о град ске илу стра ци је“ те Ми ла но ви ћем Пе ром, жељ. слу жбе ни ком 
из Ко прив ни це. Ба до ви нац је на овај на чин не стао око 20 мар та 1942 год. 
а Ми ла но вић та ко ђер око 10 мар та 1942 год. Име на дру гих жр та ва се не 
се ћам.
 По мо јем ми шље њу и по при по ве да њу оних ма ло број них дру го
ва, ко ји су про ве ли у ло го ру у Ја се нов цу од оснут ка па до да нас, уби је но 
је и за кла но до са да око 15.000 до 17.000 ин тер ни ра ца, а од то га си гур но 
80% Ср ба.
 Уста ше, ко ји су над на ма вр ши ли власт у ло го ру у Ја се нов цу је су: 
Лу бу рић Макс, уста шки сат ник ро дом из Хер це го ви не, ко ји је Па ве ли
ћев по ве ре ник за све ло го ре у Хр ват ској, а ста ну је у Ја се нов цу, Ми лош 
Љу бо уста шки по руч ник и за по вед ник ло го ра у Ја се нов цу, ко ји је ро дом 
из Љу бу шког, а ко ји је нај кр во лоч ни ји од свих уста ша и он је са сво
јом ру ком мно ге и мно ге Ср бе убио, Ма ти је вић уста шки сат ник, ро дом 
из Го спи ћа, Мат ко вић уста шки по руч ник, не ки Му јо, уста шки за став
ник Му сли ман ро дом из Би ха ћа, ко ји је та ко ђе вр ло кр во ло чан и мно ге 
Ср бе лич но убио, не ки Или ја зва ни „Та тек“, стар око 55 год. а ро дом је 
из Дал ма ци је, ко ји је пре то га био у Бел ги ји у еми гра ци ји. Он је ме ђу 
оста ли ма са уста шким по руч ни ком Љу бом из вр шио и на пред опи са но 
уби ја ње Ср ба из До бо ја. За тим: Ро гић, уста шки за став ник, Ми лош ста
ри ји, уста шки за став ник, стриц  за по вед ни ка Ми ло ша Љу бе, Ал та рац, 
уста шки за став ник, те Ко јић уста шки за став ник, Га шић Јо сип, уста шки 
за став ник, ко ји је пре то га био шо фер код фир ме Кру љац у Но вој Гра ди
шки. Је ди ни овај Га шић Јо сип био је ко рек тан, док су сви оста ли уста ше 
– офи ци ри би ли стра шно кр во лоч ни. 
 Обич ни уста ше што су вр ши ли стра жу над на ма че сто су се ме
ња ли, а би ло их је увек око 120. Ре гру то ва ни су ве ћи ном из ме ђу Хр ва та 
из Ли ке, Дал ма ци је и Хер це го ви не, те Му сли ма ни из Бо сне и они су би ли 
нај кр во лоч ни ји.
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 На 30 мар та 1942 год. ја сам са још 12 мо јих дру го ва осло бо ђен из 
ло го ра и тран спор том до пре мљен у Зе мун, ода кле смо дру ги дан пре ба
че ни у Бе о град.
 Дру го ни шта не мам ис ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
се за кле ти.

 ХА ЏИЧО ЛА КО ВИЋ Дра го, бив ши се кре тар тр го вач ког удру
же ња у Бје љи ни, стр 44 го ди не, син пок. Ми ће и Со ке рођ. Ми три но
вић, оже њен, без де це, ис ка зан об ја вом Ко ме са ри ја та за из бе гли це бр. 
29646/42 ХА ЏИЧО ЛА КО ВИЋ СА ВО, бив ши на ме ште ник у пар ном 
мли ну, „Дри на“ у Би је љи ни, стар 39 го ди на, син пок. Ми ће и Со ке р. Ми
три но вић, оже њен, отац јед ног де те та, ис ка зан об ја вом Ко ме са ри ја та 
за из бе гли це бр. 29652/42, ЧО ЛА КО ВИЋ ЈО ЦА – тр го вац из Би је љи не, 
стар 40 го ди на, син пок. Ми ће и пок. Мил ке рођ. Си мић, нео же њен, ис
ка зан са об ја вом Ко ме са ри ја та за из бе гли це број 29647/42, ТО МИЋ ДИ
КО, бив ши зва нич ник ба но вин ске бол ни це у Би је љи ни, стар 32 го ди не, 
син пок. Ми ле и пок. Ан ђе р. Мак си мо вић, нео же њен, ис ка зан са об ја
вом Ко ме са ри ја та за из бе гли це бр. 29584 и ПЕ ТРО ВИЋ ПА НО, тр го вац 
из Би је љи не, стар 30 го ди на, син пок. Ва се и пок. Ане рођ. Пе тро вић, 
нео же њен, ис ка зан са об ја вом Ко ме са ри ја та за из бе гли це бр. 29651 на
кон што су опо ме ну ти на ис каз исти не ис ка за ли су сле де ће:
 Пр во хап ше ње Ср ба у Би је љи ни и око ли ци из вр ше но је по уста
шким вла сти ма на 23 ју на 1941 год. Та да су ухап ше ни: Стје па но вић Рат
ко, тр го вац на Ја ње, Стан ко вић Ми лош, опан чар из Ја ње, Ми тић То мо 
обу ћар из Би је љи не, Ми ја то вић Спа со је, тр го вац и по сред ник из Хаса, 
За лић Љу бо, опан чар из Ја ње, Ха џи Ла за ре вић Спа со је, ко лар из Би је љи
не, и Ба јић Ми лош го сти о ни чар из Би је љи не те По по вић Ми лен ко вје ро
у чи тељ из Би је љи не. Они су би ли ста вље ни у за твор сре ског на чел ства, 
где су не ко ји, ка ко се го во ри ло по ме сту би ли зло ста вље ни по уста ша ма. 
Сви су мо ра ли по да ну чи сти ти ули це.
 Кон цем ме се ца ју на, или по чет ком ме се ца ју ла 1941 год. сви го ре 
на ве де ни, осим вје ро у чи те ља По по ви ћа укр ца ни су у воз и од пре мље ни 
у ло гор у Ке ре сти нац, крај За гре ба. Чу ли смо да су по сле и з Ке ре стин ца 
пре ме ште ни у ло гор у Ко прив ни цу и ов де им се за мео сва ки траг, те се о 
њи хо вој суд би ни да ље ни шта не зна.
 На 15 ју ла 1941 год. ухап ше ни су по уста шким вла сти ма у Бје љи
ни: Ка та нић Па вле, про та из Би је љи не, поп Ри сто све ште ник из За го
на, Го спић Ђор ђе, све ште ник из Пр ња во ра, Чу ту рић Јо ван све ште ник из 
Вел. Обар ске, Јо ва но вић Ми ко, све ште ник у пенз. из Би је љи не, По по вић 
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вје ро у читељ из Би је љи не, Шко рић Љу бо, све ште ник из Ја ње, Кр нић Љу
бо, све ште ник из Бро ца, По по вић Сте во, све ште ник из Ба ла ту на, Ви да
ко вић Јо во учи тељ из Бје љи не, Пе тро вић Јо во, учи тељ из Бје љи не, Стан
ко вић Ми хај ло књи го во ђа срп ске ште ди о ни це из Бје љи не, То ви рац Пе
ро, све ште ник из За бр ђа, Га шић Во јо, све ште ник из Тут њев ца, Пан те лић 
Ди ми три је, све ште ник из Ча ђе ви це, и То до ро вић Мо јом све ште ник из 
Угље ви ка. Име на дру гих с ене се ћам, али зна мо до бро, да је та да ухап ше
но 25 пра во слав них све ште ник и три све тов на ли ца из сре за бје љин ског. 
Сви ови ухап ше ни укр ца ни су у ау то бус Ђу ка но вић Бла го ми ра из Би је
љи не, од ве зе ни у прав цу Бос. Ра ће и од та да се о њи хо вој суд би ни ни шта 
по зи тив но не зна. На вод но су би ли от пре мље ни у ло гор у Ко прив ни цу.
 Кра јем ме се ца ју на, или по чет ком ме се ца ју ла 1941 год. Сви го ре 
на ве де ни, осим вје ро у чи те ља По по ви ћа укр ца ни су у воз и от пре мље ни 
у ло гор у Ке ре сти нац, крај За гре ба. Чу ли смо да су по сле из Ке ре стин ца 
пре ме ште ни у ло гор у Ко прив ни цу и ов де им се за мео сва ки траг.
 На 1. ав гу ста 1941. год. ухап ше ни су по уста шким вла сти ма Осто
јић Ми ко го сти о ни чар, Ми ло ше вић Јо во, тр го вач ки по моћ ник, Сто ја
но вић Цвет ко, опан чар, Пај ка но вић Ву ко опан чар, Во ја но вић Ми лош 
тр го вац, До кић Ри сто ли ци тар, Са вић Све то го сти о ни чар, Авра мо вић 
Дра го, ко но бар, Сто ји са вље вић Сте во, пен зи о нер, Јо ви че вић Ми ло
сав, пен зи о нер, Јо ва но вић Јо во ли мар, Ри стић Сте во опан чар, Ни ко лић 
Ми лан опан чар, Ба јић Ду шан го сти о ни чар, Јо ва но вић Ни ко ла ка фе џи
ја, Бо снић Об рад сту дент пра ва, Та то ми ро вић Ти хо мир, пе кар, Кон тић 
Пе ро го сти о ни чар, Јо ва но вић Љу бо тр го вац, Цвет ко вић Ду шан кро јач, 
Ми тро вић Бо шко кро јач, Ва си лић Ва јо ђак гим на зи је, Пан тић То дор, го
сти о ни чар, На ран чић Ри сто опан чар, Се јић Ми ко го сти о ни чар, Стан
ко вић Еми ли јан, тр го вац, Цвје ти но вић Бран ко кро јач, те нас че тво ри ца 
на пред по ме ну тих Чо ла ко вић Јо цо, Ха џиЧо ла ко вић Дра го и Са во, То
мић Ди ко, сви из Би је љи не. Та да је ухап ше но укуп но из Би је љи не нас 30 
Ср ба. Исти дан уве чер ухап ше но је и до те ра но у Би је љи ну око 15 Ср ба 
се ља ка из се ла По по ва крај Би је љи не. Име на њи хо ва не знам. Пре но ћи
ли смо у вој ном ло го ру у Би је љи ни. Су тра дан на 2. ав гу ста 1941. го ди не 
од пре мље ни смо сви во зом у Го спић, ка мо смо сти гли на 3. ав гу ста око 
9 са ти пре под не. У Го спи ћу смо од мах пре да ни у ка зни о ну, где смо пре
ко да на оста ли на дво ри шту, а у ве ће смо сме ште ни нас 42 за то че ни ка у 
јед ну со бу ду гу 6 ме та ра, ши ро ку 4 ме та ра и то ли ко у ви си ну. У тој со би 
смо про ве ли укуп но 12 да на. Три да на смо про ве ли на ход ни ку за тво ра, 
а је дан дан на дво ри шту.

Ја ПЕ РО ВИЋ ПА НО ухап шен сам 8. ав гу ста 1941. год. са Бо шња
ко вић Јо вом, суд ским зва нич ни ком из Би је љи не. За др жан сам у за тво ру 
у Би је љи ни до 11. ав гу ста 1941. год. ка да сам за јед но са пре ко 209 се ља ка 
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и гра ђа на из Звор нич ког сре за от пре мљен у За греб, где су нас пре у зех за
гре бач ки уста ше, те аген ти за гре бач ке по ли ци је и от пре ми ли у уста шку 
по ли ци ју У по ли ци ји смо оста ли до 13. ав гу ста 1941. год. на ве че, ка да 
смо укр ца ни у ва го не и од пре мље ни у Го спић, где смо се на шли са оста
лим на ве де ним и од та да суд би на нам је би ла за јед нич ка.

За вре ме на шег бо рав ка у Го спи ћу днев но су тран спор то ва ни но
ви тран спор ти Ср ба из свих кра је ва, а на ро чи то из Бо сне. Сти за ло их је 
сва ки дан по ви ше сто ти на, ко ји су сме шта ва ни у дво ри ште ка зни о не. 
Ре до ви то су днев но од пре ма ни из ка зни о не за Ве ле бит и оток Паг по два 
тран спор та Ср ба, а кад ка да и три. Је дан тран спорт ишао је сва ки дан у 9 
са ти пре под не, а дру ги у 4 са та по сле под не. У сва ком тран спор ту би ло 
је 300–400 Ср ба, та ко да их’је днев но оди ла зи ло 600 до 700 љу ди, а ако је 
био и тре ћи тран спорт, он да и ви ше. Тре ћи је обич но оди ла зио ка ми о
ни ма и то у ра ну зо ру. Ко ли ко је Ср ба тран спор том оди ла зи ло у Ве ле бит, 
то ли ко је ре дов но но вих при сти за ва ло, та ко да је ка зни о на увек би ла пу
на. Днев но ста ње би ло је око 2500 до 3000 љу ди, а од то га око 300 же на и 
де це. Би ло је не што и Хр ва та око 10 до 15. Зна мо да су та да бих у Го спи ћу 
у ка зни о ни др Ау ер Љу де вит и др Хан жек, бив ши ми ни стри.

Ср бе ко ји су бих од ре ђи ва ни за тран спо рт за Ве ле бит уста ше су 
сва ки пут по стро ји ли у дво ри шту ка зни о не два по два. Из ме ђу њих про
ву кли су ду гач ки ла нац, за тим са жи цом ве за ли их све за овај ла нац и то 
та ко, да су око ру ке за ве за ли жи цу и опет за ла нац.
Зна мо да су у то вре ме у прав цу Ве ле би та од ве де ни: Љу бо је вић Вас ко, ди
рек тор бан ке, Бог да но вић Ђо ко ба што ван, Ми ја то вић Се ку ла  по сед ник 
сви из Би је љи не. Они су пар да на по сле нас до ве де ни у Го спић. За тим су 
од ве де ни: Мр шић Мак сим, те жак из Чен ги ћа, сре за Би је љи на, Ми ли че
вић Га вро, те жак из Кр чи на, сре за Би је љи на, Ра до ва но вић Цви ко, те жак 
из Ко ре ни ке, сре за Би је љи на, Ми ло ше вић Ни ки фор, чи нов ник ру дар ске 
упра ве у Угље ни ку, сре за Би је љи на, Ми ло ше вић Љу бо мир, пред рад ник 
у руд ни ку Угље ник, Ран ко вић Ран ко те жак из Угље ни ка, сре за Би је љи на, 
Ки ћа но вић Стра хи ња тр го вац из Бро ца сре за Би је љи на, Ран кић Ву ка
шин те жак из Угље ни ка. Име на дру гих од ве де них не зна мо.
 Ср би ко ји су та да до ве де ни у Го спић тран спор ти ма би ли су ско ро 
сви ис пре би ја ни, из на ка же ни, ра ња ви и кр ва ви. Би ло их са по ло мље ним 
ру ка ма, те по вре ђе ним но га ма, са вид ним ра на ма и мо дри ца ма по ли цу и 
те лу. Би ло их је, ко ји су би ли по чи та вом те лу мо дри од сил них уда ра ца. 
За те кли смо у Го спи ћу јед ног мла ди ћа – се ља ка  из сре за ја јач ког, око 18 
го ди на ста рог, ко је му је де сно уво би ло пот пу но од сје че но до са ме ко сти 
и био је сав кр вав по ли цу и вра ту. Крв се је на ње му већ би ла ско ри ла.
 Стра жу у ка зни о ни др жа ли су уста ше, а уз нич ки стра жа ри би ли 
су са мо кљу ча ри. Уста ше су по сту па ли са Ср би ма вр ло бру тал но. Од во
ди ли су по је ди не Ср бе у по себ не ће ли је и та мо их зло ста вља ли. Јед но га 
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да на по ве ли су уста ше у ће ли ју јед ног же ље зни ча ра из Ви ше гра да. Он 
се је при ула зу из дво ри шта у са му згра ду отрг нуо и вик нуо: „Не дам се 
му чи ти, убиј те ме“. На што га је је дан уста ша из ре вол ве ра са ле ђа убио у 
за ти љак. Оста ли уста ше су та да иза шли на дво ри ште, по ста ви ли ми тра
ље зе, на ре ди ли на ма да лег не мо и пи та ли нас: „Тко се бу ни“. Ми смо сви 
шу та ли. Уби ство овог же ље зни ча ра из вр шио је зло гла сни уста ша име
ном Ми ле, а зва ли су га „Ми ли ца“ и ро дом је из Го спи ћа. Ту ноћ је дан 
Ср бин се љак из Јај ца од стра ха је по лу дио и ви као: „Не бој те се бра ћо. 
Бог је сна ма, жи вио Краљ Пе тар“. Ово га се ља ка су уста ше од ве ли из дво
ри шта у ће ли ју и од та да му се из гу био сва ки траг. Ве ру је мо да је уби јен.
 Уста ше ко ји су др жа ли стра жу би ли су сви из Ли ке и ве ћи ном ма
ло доб ни, у ста ро сти од 16 до 20 го ди на. Име на њи хо ва не зна мо, је ди но 
зна мо за име на ве де ног уста ше Ми ле зва ног Ми ли це. Исто не зна мо име 
ни ти ко ман дан та ло го ра.
 Ка сни је су нам при ча ли Је вре ји, ко ји су до шли до ото ка Па га и 
Го спи ћа, а с ко ји ма смо се са ста ли у Ја се нов цу, да су сви Ср би, ко ји су из 
Го спи ћа од ве де ни у Ве ле бит та мо уби је ни.
 На 19 ав гу ста 1941 год. у ра но ју тро от пре мљен је из Го спи ћа је дан 
тран спорт Ср ба од око 950 љу ди, а ме ђу њи ма и нас пе то ри ца у ло гор у 
Ја се но вац. Пут од Го спи ћа до Ја стре бар ског био је ужа сан, за нас све. У 
сва ком ва го ну би ло нас је 80 до 100 љу ди, та ко да смо се у  пра вом сми слу 
ре чи гу ши ли. 13 љу ди на том пу ту умр ло је од угу ше ња. Ме ђу њи ма та да 
је умро и Бла го је вић Ђо ја, вла сник ау то бу сног пред у зе ћа из Звор ни ка. 
Име на дру гих не зна мо, али ве ћи на угу ше них би ли су се ља ци, а ме ђу 
њи ма и је дан го сти о ни чар из Го спи ћа, ко је му не зна мо име. Ну жду смо 
мо ра ли вр ши ти у ва го ни ма, а во де и хра не ни смо ниг де до би ва ли. Истом 
у Кар лов цу на ин тер вен ци ју јед ног та ли јан ског офи ци ра до би ли смо во
де. Овај та ли јан ски офи цир при сту пио је на шем ва го ну и на не мач ком 
је зи ку за пи тао нас, ко ли ко нас има у ва го ну. Кад смо му ми ка за ли да нас 
има 80, он се је на то згро зио и ди гао обе ру ке у вис у знак не го до ва ња. 
Ка за ли смо му да не ма мо ни во де, а он је та да ин тер ве ни рао и на ње го
ву ин тер вен ци ју до би ли смо во де. По сле ове ин тер вен ци је до нео нам је 
фла шу во де већ по ме ну ти уста ша Ми ли ца и ми смо му за ту фла шу во де 
да ли 500 ди на ра.
 У Ја стреп ском уста ше су нам од у зе ли сав но вац ко ји се је у нас 
на шао, као и све дру ге ску по це не ства ри, као са то ве пр сте ње и на лив пе
ра. Ка за ли су нам, да ће нам за то на ба ви ти хра не јер да ће мо ту оста ти 
не ко ли ко да на. У Ја стре бар ском смо оста ли у ва го ни ма 30 са ти и за то 
вре ме до би ли смо сва ки са мо јед ном по јед ну ка ши ку па су ља.
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 Док смо се за др жа ва ли у ва го ни ма у Ја стре бар ском до шла је до 
на ших ва го на јед на уста шка сат ни ја са ста вље на од Ли ча на и сви су уста
ше ишли од ва го на до ва го на и хте ли нас све по би ти. Спа си ли су нас та да 
смр ти уста ше из Ја стре бар ског, те та ли јан ска вој ска, ко ја се је та мо на ла
зи ла. На 20 ав гу ста у ве че кре ну ли смо из Ја стре бар ског у Ја се но вац.
 На 21 ав гу ста 1941 год. ују тро сти гли смо на же ље знич ку ста ни цу 
у Ја се нов цу, где нас је пре у зе ла 17 уста шка сат ни ја, ко ја је би ла на ста ње
на у Ја се нов цу. Уста ше су нас до че ка ли са по гр да ма и ра зним псов ка ма. 
За тим су од мах ула зи ли у ва го не и тра жи ли од нас но вац, са то ве, пр сте
ње, на лив пе ра, ли сни це итд. Ми смо им од го ва ра ли  да смо све те ства
ри, ко је смо  још има ли пре да ли већ пре да ли дан пре у Ја стре бар ском. 
Они су се са тим од го во ром за до во љи ли.
 На кон је дан сат ис то ва ре ни смо из ва го на и свр ста ни два по два 
кре ну ли смо пре ма ло го ру уда ље ном од же ље знич ке ста ни це око 5 м. 
Мо ра ли смо ићи ско ро тр че ћим ко ра ком. ту че ни су би ли од уста ша са
мо они, ко ји ни су мо гли из др жа ти тем по хо да. До шли смо у ло гор, ко ји 
је био сме штен у ба ра ка ма на по љу крај јед не шу ме бли зу по то ка, Ло ње. 
Од мах смо мо ра ли се сти на мо кру зе мљу два по два и ту је на но во на ста
ло пре тре са ње и од у зи ма ње ства ри. Око 2 са та по сле под не пу сти ли су 
нас у ба ра ке, да за у зме мо ме сто. Исти дан око 5 са ти по сле под не до шла 
је у ло гор пар ти ја Је вре ја, а ми смо се сме сти ли у јед ну још не до вр ше ну 
ба ра ку, ко ју смо по сле са ми мо ра ли до вр ши ти.
 У овом ло го ру од 21 ав гу ста 1941 год. па све до по ло ви не сеп тем
бра 1941 год. ми Ср би ни смо до би ва ли ни ка ко ве хра не од упра ве ло го ра, 
а ни ти смо мо гли до би ти што из ва на. Је вре ји, ко ји смо у истом ло го ру 
би ли сме ште ни до би ја ли су жи ве жне на мир ни це од сво јих бо го штов них 
оп шти на, па су од то га не што ма ло от ки да ли и на ма да ва ли. У то до ба 
вла да ла је ме ђу Ср би ма у овом ло го ру нео пи си ва глад. Ср би су сву тра
ву у ло го ру од гла ди по је ли т.ј. све ди вље зе ље. Кат ка да су нам Је вре ји 
ску ха ли љу ске од крум пи ра, ко је су за се бе огу ли ли и те ку ха не љу ске 
нам да ва ли, али и то је би ло вр ло ма ло. Љу ди су се при хо ду љу ља ли од 
ве ли ке гла ди. Као ка рак те ри сти ку ста ња у оно вре ме спо ми ње мо сле де
ћи слу чај: Је дан се љак мла дић из сре за звор нич ког на шао је јед ног да на 
из ме ти не јед ног Је вре ја, ко ји је имао про лив и у тим из ме ти на ма би ло је 
не про ку ха них зр на па су ља, а овај се љак мла дић ку пио је из тих из ме ти
на зр ње па су ља и јео.
 На 30 ав гу ста 1941 год. око 10 са ти пре под не одво ји ли су из на ше 
гру пе све се ља ке њих око 500 – по ве за ли их жи цом два по два за ру ке и 
од ве ли их пре ма же ље знич кој ста ни ци. По сле то га о тим од ве де ним се
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ља ци ма ни смо ни ка да ни шта мо гли са зна ти. Уста ше су го во ри ли да су ти 
се ља ци от пре мље ни у Не мач ку на рад, а дру ги да су од ве де ни у ло гор у 
сл. По же гу и та мо по у би ја ни. Ти се ља ци би ли су из сре зо ва Бје љин ског и 
звор нич ког, те не што из бје ло вар ског. По зна ва ју ћи ме то де уста ша вје ру
је мо да су ти се ља ци по би је ни.
 Ми, ко ји смо оста ли у овом ло го ру мо ра ли смо сва ки дан ићи на 
рад на на сип ре ке Ло ње. На ра ду је био стра шан ре жим. Би ло је за бра
ње но ста ти и од мо ри ти се или го во ри ти. Мо ра ло се стал но ра ди ти, а 
уста ше ко ји су над на ма др жа ли стра жу ишли су кроз на ше ре до ве, ка да 
смо ра ди ли и др же ћи у ру ка ма мот ке, ту кли су нас са овим мот ка ма. Тач
ке пу не зе мље мо ра ли смо уз на сип во зи ти тр че ћим ко ра ком и ако тко 
не би мо гао, тај је био од уста ша ту чен. Јед но га да на, ка да смо ишли на 
рад дво ји ца су се ус пут ма ло раз го ва ра ли. То је при ме тио је дан уста ша, 
из вео их из ре да, ве зао им ру ке, по за ди са жи цом, ба цио их на зе мљу, 
те их ту као он, као и дру ги уста ше и но га ма га зи ли по њи ма. То су би ли 
Го ља нић  Во јо, рад ник из Же ље за ре у Зе ни ци и не ки Ду шан, шу мар из Зе
ни це. По чет ком ме се ца но вем бра Ду шан је умро у ло го ру а Го ља нић Во јо 
је уби јен по уста ша ма.
 По ло ви цом ме се ца ок то бра 1941 год. на ста ла је у на шој гру пи ве
ли ка смрт ност, ко ја је на сту пи ла као по сле ди ца из ну ре но сти, гла ди и 
те шког фи зич ког ра да. Днев но је уми ра ло 5 до 8 љу ди.
 Кон цем ме се ца сеп тем бра 1941 год. по бе гли су са ра да дво ји ца 
Ср ба за то че ни ка и то: По по вић Љу бо ба чвар из Ту зле и Мра ко вић Бран
ко сто лар из Трав ни ка. При го дом бег ства оте ли су уста ши, ко је је над 
њи ма др жао стра жу, пу шку и озле ди ли га по ли цу. На кон два до три да
на одво је но је из на ше гру пе 26 Ср ба за то че ни ка и за тво ре но у „жи цу“. 
„Жи ца“ је сте је дан ма њи про стор огра ђен са бо дљи ка вом жи цом у ви си
ни од 1 ме тар. Овај про стор и са гор ње стра не у тој ви си ни ис пре пле тен 
је бо дљи ка вом жи цом, да они ко ји се на ла зе у том про сто ру не мо гу се 
ис пра ви ти, а не сми ју се сти, већ мо гу стал но са мо чу ча ти. У ова кву „Жи
цу“ би ли су за тво ре ни кроз 8 да на на пред по ме ну та гру па од 26 Ср ба. 
Стра жу над на ма вр ши ли су за то че ни ци Је вре ји. У тој гру пи Ср ба би ли 
су: Др. То до ро вић Пе тар, ле кар из Трав ни ка, На ран чић Ри сто опан чар 
из Би је љи не, Бе рић Вла до тр го вац из Сл. Бро да, Бе лан чић Ду шан по ли
циј ски пи сар из Ви со ког, Гр ко вић Да ни ло, пен зи о нер из Мо ста ра, Ла зић 
Кор не ли је из Ви со ког, Та на ско вић Ми шо из Ви со ког, Че лик Ду шан пен
зи о нер, из Са ра је ва, Ко са но вић Бо шко из Ви со ког, Са блић Јо ван тр го
вац из Су ње сре за Пе три ња, Ма ри но вић Сло бо дан тех ни чар из Ви со ког, 
Ђер ма но вић Ђор ђе, уче ник учи тељ ске шко ле из При је до ра. Име на оста
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лих се не мо же мо се ти ти. На кон 8 да на из ве ли су уста ше из жи це ових 26 
Ср ба по ве за ли их жи цом за ру ке и та да су их не ми ло срд но кун да ци ма 
ту кли. За тим су их од ве ли из ван ло го ра у прав цу пу та за Ја се но вац. Чим 
су их од ве ли на кон де се так ми ну та чу ла се је пуц ња ва. О овим Ср би ма 
ни је се ни ка да ни шта до зна ло, али се ве ру је да су та да уби је ни.
 У дру гој по ло ви ни ме се ца ок то бра 1941 год. до те ран је у ло гор у 
Ја се но вац Др. Га вран чић, адво кат и ста ро ста Со ко ла из За гре ба са јед
ном гру пом од око 10 до 15 љу ди. У овој гру пи био је Не ма ња Ђу ри ца, 
сре ски по љо при вред ни ре фе рент из До бо ја и ре зер вни офи цир, ко ји је 
та да био до шао као рат ни за ро бље ник офи цир из Не мач ке, па су га уста
ше у За гре бу ухап си ли и от пре ми ли у Ја се но вац у ло гор. У овој гру пи 
са Др. Га вран чи ћем би ло је још ре зер вних офи ци ра, ко ји су као рат ни 
за ро бље ни ци би ли до шли из Не мач ке, па су их уста ше као и Не ма њу 
при го дом њи хо вог про ла ска кроз За греб ухап си ли и до пре ми ли у ло гор 
у Ја се но вац. Др. Га вран чић то са овом гру пом за то че ни ка мо рао је пре
ко да на ра ди ти на на си пу као и ми, пре ко но ћи су сви би ли за тво ре ни 
у „жи цу“ ко ју смо већ на пред опи са ли. При ли ком од во ђе ња у „жи цу“ и 
до во ђе ња из „жи це“ као и на са мом ра ду др. Га вран чић и це ла ње го ва 
гру па би ла су не ми ло срд но ту че ни и зло ста вља ни. Та да је би ло на сту пи
ло хлад но и ки шо ви то вре ме, у „жи ци“ је би ло во де до ко ље на и они су у 
то ме про сто ру про во ди ли но ћи чу че ћи пре ко це ле но ћи у во ди. Сло бо
дан Ми цић, Ср бин за то че ник, ме ха ни чар ро дом из Ја ње, сре за Бје љин
ског био је за по вед ник пра во слав ног ло го ра и он је др. Га вран чи ћа сам 
на сво ју ру ку, али да не ви де уста ше, че шће пу та у ју тру ра но до во дио из 
„жи це“ у ку хи њу, ку хао му чај и су шио га на кон че га је Др. Га вран чић са 
оста ли ма од ла зио на по сао.
 Јед ног ју тра по чет ком ме се ца но вем бра 1941 год. Др. Га вран чић 
ни је мо гао иза ћи из „жи це“ услед ве ли ке из ну ре но сти. За то че ник Ми
цић Сло бо дан дао га је по че ти ри за то че ни ка на де ки из не ти из „жи це“. 
До не ли су га у ку хи њу, где су га при ве ли и све сти, а за тим од ве ли у ба ра
ку где је умро.
 У пр вој по ло ви ци ме се ца но вем бра 1941 год. на сту пи ле су ки ше и 
хлад но вре ме. Са ва је на до ла зи ла и пре ти ла је опа сност од по пла ве, а на
сип ко ји смо ми за то че ни ци са ми ра ди ли, да би за шти ти ци гла ну Озре на 
Ба чи ћа, још ни је био до вр шен. Та да је јед но га да на до шао на на сип Лу
бу рић Вје ко слав (Макс), уста шки сат ник и за по вед ник свих ло го ра у Хр
ват ској, ка да је ви део да на сип још ни је го тов, раз љу тио се из ва ди ре вол
вер и пу цао на гру пу за то че ни ка, ко ја је у том мо мен ту за ста ла у на ме ри 
да га по здра ви. Том при ли ком ра њен је у сто мак од Лу бу ри ћа Бо снић 
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Бо го љуб, свр шен ђак гим на зи је из Би је љи не, ко ји је ову ра ну пре бо лио, 
али је по сле од уста ша уби јен. Ра њен је био још је дан Је вре јин ко ји је под
ле гао ра на ма. Та да је Лу бу рић на ре дио уста ша ма, да сва ког за то че ни ка 
ко га опа зе да ста не, од мах уби ју. По сле то га на ста ло је сва ки дан уби ја ње 
за то че ни ка на ра ду на  на си пу. Сва ки дан их је уби је но 10 до 15 а кат ка да 
и ви ше. Јед но га да на уби је но их је 22. Ни су их уби ја ли из пу ша ка, не го 
са де бе лим мот ка ма. По ред ових уби је них сва ки дан је до но ше но 5 до 6 
за то че ни ка из пре мла ће них од уста ша. Осим то га би ло их је до ста, ко ји 
су би ли ма ње ис пре мла ће ни, па су мо гли са ми са ра до ва до ћи у ло гор. 
Зна мо, да су та да од уста ша на ра ду на на си пу уби је ни: Бо бар се љак из 
Ба тра и Пер ко вић се љак из Гло гов ца, те Цвје ти но вић се љак из Сви ња
рев ца, сви из сре за Бје љин ског. Име на дру гих не знам.
 По што је око по ло ви це ме се ца но вем бра 1941 год. на до шла во да 
на по ља, на ко ји ма су сме ште не ба ра ке у ко ји ма смо се на ла зи ли, до шло 
је на ре ђе ње, да се овај ло гор ис пра зни. Здра ви за то че ни ци мо ра ли су 
пре ћи у тзв. рад ни ло гор у Ба чи ће вој ци гла ни у Ја се нов цу, а не спо соб ни 
за рад и бо ле сни у ло гор Кра пје.
 Јед на гру па око 200 за то че ни ка Ср ба не спо соб них за рад от пре
мље на је на 14 но вем бра 1941 год. у ло гор Кра пје. Ми здра ви спо соб ни 
за рад оста ли смо и да ље у овим ба ра ка ма до да љег на ре ђе ња. У ло го ру 
Кра пје ми здра ви ис спо соб ни за рад оста ли смо и да ље у о вим ба ра ка ма 
до да љег на ре ђе ња. При ли ком по ла ска ових за то че ни ка Ср ба из ба ра ке 
уста ше су их не ми ло срд но ту кли и гу ра ли у во ду, ко ја је би ла око ба ра ке. 
Из по ступ ка уста ша пре ма овој гру пи бо ле сних и не моћ них Ср ба ми смо 
оста ли за кљу чи ли, да ову гру пу че ка те шка суд би на, што се ка сни је и об
и сти ни ло, јер док су сти гли до ло го ра Кра пје, уби је но их је ус пут око 30. 
У овој гру пи су би ли: Бу ко вић Вељ ко, тр го вац и по сед ник из Бре зо ва По
ља сре за Брч ко, Ву ко вић Бла го је по сед ник из Бре зо ва По ља, сре за Брч
ко, Ка лај џић Ма ри јан, те жак из Маг но је ви ћа, сре за Би је љи на, Шур до ња 
Па не, тр го вац из На ши ца сре за истог, Ман дра па Спа со је ин ду стри ја лац 
из Са ра је ва, До кић Ри сто, ли ци тар из Би је љи не, Сто ја но вић Цви јет ко, 
опан чар из Би је љи не, Пај ка но вић Ву ко, опан чар из Би је љи не, Бо шња ко
вић Јо цо, суд ски зва нич ник из Би је љи не, Сто ји са вље вић Сте во, пен зи
о нер из Би је љи не, Јо ви че вић Ми ли сав, пен зи о нер из Би је љи не, Ри стић 
Сте во, опан чар из Би је љи не, Иван ко вић Ни ко ла, суд ски гла сник из Би је
љи не, Иван ко вић Ран ко обу ћар из Би је љи не, Об рад Бо снић и ње гов брат 
Бо го љуб сту ден ти из Би је љи не, Ву це ља Си мо лу гар из Би је љи не, То мић 
Ми лан ђак гим на зи је из Би је љи не, Ми јој ло вић Ва са опан чар из Би је љи
не, Пан тић То дор го сти о ни чар из Би је љи не, Те јић Ми ко го сти о ни чар из 
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Би је љи не, те ње го ви си но ви Ацо елек три чар и Бо жо тр го вач ки по моћ
ник, За рић Вла до опан чар из Ја ње сре за Би је љи на, Ла зић Или ја те жак из 
Ја ње, сре за Би је љи на, Бог да но вић Јо во тр го вац из Тав на, сре за Би је љи на, 
Тра ја но вић Дра го, тр го вац из Бре зо ва По ља, сре за Брч ко, бра ћа Гру мић 
тр гов ци из Бре зо ва По ља сре за Брч ко, Бе а то вић Ран ко тр го вац из Ви
со ког, Шо тра го сти о ни чар из Ви со ког. Име на дру гих се са да не се ћа мо. 
Сви ови Ср би ко ји су би ли та да упу ће ни у ло гор у Кра пје, а ко ји ни су већ 
ус пут уби је ни, пре ба че ни су по чет ком ме се ца де цем бра 1941 год. на траг 
у ло гор, у ко јем су већ би ли и ту су од мах за тим уби је ни.
 Дру га пар ти ја Ср ба за то че ни ка у ко јој смо би ли и ми од ве де на 
је на 15 но вем бра 1941 год. у рад ни ло гор у ци гла ну Ба чи ће ву. Већ са 
пу та вра ће ни смо нас дво ји ца То мић Ди ко и Пе тро вић Па но са још 58 
дру гих Ср ба, ко ји су у овом пр вом ло го ру за др жа ни, да сру ше две ба ра
ке, а оста ли ме ђу њи ма и нас дво ји ца Ха џиЧо ла ко вић Дра го и Са во и 
Чо ла ко вић Јо ца про ду жи ли смо пут до ло го ра у ци гла ни Ба чи ће вој. Ова 
гру па Ср ба мо ра ла је ићи убр за ним ко ра ком пре ма Ба чи ће вој ци гла ни. 
Иза гру пе ишло је ви ше коњ ских ко ла и све оне, ко ји су од из не мо гло
сти на пу ту па да ли ку пи ли су их и ба ца ли у ко ла. На ула зу у ци гла ну 
све ове из ба ци ва ли су их ко ла на јед ну хр пу и оне, ко ји се ни су мо гли 
од мах диг ну ти и ста ти у ред са оста ли ма, уста ше су их на очи глед свих 
дру гих уби ли кун да ци ма и из бо ли но же ви ма. Та да су у овој гру пи Ср ба 
уби је ни: Та то ми ро вић Ти хо мир, пе кар из Би је љи не, и Ку лић Жив ко ђак 
гим на зи је из Фо че. Име на дру гих се не се ћа мо, али зна мо да их је та да 
ви ше уби је но. Сви ми ко ји смо сти гли у ци гла ну у овој гру пи би ли смо 
сме ште ни у јед ног отво ре ној шу пи. Це лу ноћ мо ра ли смо да се ди мо. Ни
је био до зво љен ни нај ма њи по крет под прет њом смрт не ка зне. Стра жу 
су чу ва ли уста ше, ко ји су ту ноћ из ове гру пе под шу мом уби ли пет Ср ба. 
Та да су уби је ни Па вло вић Во јо, бол ни чар из Ту зле и још че ти ри се ља ка 
из Бо сне.
 Дру ги дан пре ме ште ни су Ср би из ове гру пе у тзв. ту нел, где се је 
пре су шио цреп. У овом ту не лу за те кли смо јед ну гру пу Ср ба од око 30 
љу ди, ко ји су са пр вим тран спор том би ли упу ће ни у ло гор у Кра пје, али 
ни су мо гли ићи, па су ту оста вље ни. У овом ту не лу би ло је ужа сно ста ње. 
Би ло је за гу шљи во и пу но уши ју. Сви Ср би спо соб ни за рад мо ра ли су 
пре ко да на пле сти бо дљи ка ву жи цу око ло го ра, а бо ле сни и из не мо гли 
оста ја ли су пре ко це лог да на у ту не лу.
 Док смо се ми још на ла зи ли у ту не лу – а би ло нас је око 120 до
шла је у Ја се но вац но ва гру па од 26 Ср ба се ља ка, ко ји су ро дом из сре за 
би је љин ског, а ко ји су би ли у За гре бу на су ђе њу пред пре ким су дом и 
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би ли по су ду осло бо ђе ни, али их је уста шка по ли ци ја упу ти ла у ло гор 
у Ја се но вац. Са овом гру пом до ве де но  је још и 12 Ср ба, ко ји су та да као 
рат ни за ро бље ни ци би ли до шли из Не мач ке, па су их уста ше на про ла зу 
у За гре бу ухап си ли и до пра ти ли у ло гор у Ја се но вац. Ме ђу ови ма био је 
ђак на ред ник Чу дић Че до мир, ро дом из За гре ба, ко ји је та да та ко ђер до
шао као рат ни за ро бље ник из Не мач ке. И сва гру па Ср ба сме ште на је к 
на ма у ту нел. Из гру пе ових Ср ба, ко ји су до ве де ни из За гре ба по ку ша ло 
је 8 се ља ка бег ство и уста ше су за то све се ља ке из ове гру пе уби ли осим 
два не сто ри це по ме ну тих рад них за ро бље ни ка, од ко јих су по сле не ко ји 
уби је ни. Ме ђу овим се ља ци ма та да  је уби јен из на ше гру пе Јо ва но вић 
Мо мо, сту дент пра ва из Мач ков ца, сре за Брч ко. Ме ђу овом гру пом се
ља ка та да је уби јен и се љак Фо јић Ву ја дин из Ба ла ту на, сре за Би је љи на, 
ко га је уста шки по руч ник Ми лош Љу бо сам сво јом ру ком из ре вол ве ра 
убио.
 Гру па Ср ба, ко ја је оста вље на би ла у ра ни јем ло го ру крај Ло ње, а у 
ко јој смо би ли нас дво ји ца То мић Ди ко и Пе тро вић Па но, по сле од ла ска 
оста лих Ср ба пре жи ве ла је стра шне да не. Овој гру пи Ср ба су тра дан т.ј. 
16 но вем бра 1941 по сла но је из рад ног ло го ра у ци гла ни још 60 Је вре ја 
као по моћ. Осим то га до шла је у овај ло гор но ва гру па за то че ни ка Ср ба 
са Кор ду на – њих око 100. Из ове гру пе Ср ба са Кор ду на на вод но су дво
ји ца по ку ша ла бег ство, а то је  мо гло би ти 17 или 18 но вем бра 1941 год. 
За то су уста ше уби ли тај дан 9 за то че ни ка Ср ба, а су тра дан још 67 за то
че ни ка. Име на уби је них не зна мо.
 За то че ни ци ко ји су би ли здра ви и мо гли ра ди ти на ру ше њу ба
ра ка у овом ло го ру до би ја ли су бо љу хра ну те хле ба, а они ко ји су би ли 
бо ле сни и за то ни су мо гли ра ди ти, до би ја ли су ло шу хра ну и ни су до би
ја ли хле ба. Осим то га уста ше су све ове бо ле сни ке за то че ни ке по кла ли за 
вре ме ру ше ња ба ра ка. Та да су ме ђу оста лим за кла ни: Јо ва но вић С. Јо цо, 
тр го вац из Ту зле, Ивић Ми лош из До бо ја и Зго ња нин Бран ко, рад ник из 
Ту зле.
 У овом ло го ру би ла је ис ко па на јед на ја ма крај стра жа ре, ко ја је 
би ла пу на во де. За то че ни ци ко ји су по оце ни уста ша што год по гре ши ли, 
би ли су не ка да у оде лу, а не ка да го ли ста вље ни у во ду. Та кав за то че ник 
мо рао је сто је ћи у во ди у ја ми на се би др жа ти јед ну да ску, пре ко ко је су 
он да уста ше пре ла зи ли. Сва ки ова кав за то че ник био је у во ди све док 
ни је умро. За то че ник осу ђен на ова кву ка зну мо гао је у овој ја ми у во ди 
нај ви ше из др жа ти је дан до два са та, јер је био ме сец но вем бар и хлад но 
вре ме. Под ова квом ка зном под ле гао је ме ђу и По по вић Слав ко, чи нов
ник же ље за ре у Зе ни ци, те дво ји ца Ср ба се ља ка из се ла Тр на ве, сре за 
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Би је љи на, чи јих се име на не се ћа мо.
 Ру ше ње ба ра ка до вр ше но је по сле 20 но вем бра и та да смо до би
ли на ре ђе ње, да ис ко па мо јед ну ве ли ку ја му, а уста ше су ка за ли, да ће 
та ја ма слу жи ти за креч. Ме ђу тим ова ја ма ни је би ла на ме ње на за креч, 
већ за за то че ни ке, ко ји су по сле то га по уста ша ма уби је ни. Од мах око 
23 но вем бра 1941 год. по сла на је ова мо јед на гру па Ср ба ко ји  су до та да 
би ли у ци гла ни. По ло ви цу ове гру пе уби ли су уста ше већ на пу ту јед ног 
ло го ра у дру ги, а дру гу по ло ви цу уби ли су не ко ли ко да на по сле то га. У 
исто вре ме уби ја ли су и за то че ни ке, ко ји су се већ на ла зи ли у овом ло
го ру, је ди но је оста ло ко 25 за то че ни ка, ко ји су по сла ли по сле за вр ше ног 
ру ше ња у ло гор у ци гла ну, а ме ђу њи ма и нас дво ји ца – То мић Ди ко и 
Пе тро вић Па но. Та да су уби је ни: Ћук Све то зар го сти о ни чар из Пу ра чи
ћа сре за Ту зла, Са вић Се ле мир и Ри сто, тр гов ци из Звор ни ка, Ни ко лић 
Ми лан пен зи о нер, Са вић Све то го сти о ни чар, Цвјет ко вић Ду шан, кро
јач ки на уч ник сви из Би је љи не, Ра ди шић Срећ ко пу тар из Су хог По ља 
сре за Би је љи на, Пе кић Ми ло рад све ште ник из Мач ков ца сре за Брч ко, 
Др. Ба раћ Бран ко све ште ник из Си ска, Три фу но вић учи тељ у пен зи ји из 
Бо. Шам ца, Ха џи Ву ко вић Сте во сту дент из Фо че, Да бра чић Во јо, ко вач 
из Зе ни це, Кру нић Мар ко, го сти о ни чар из Оти ши ћа у Дал ма ци ји, име на 
оста лих се не се ћа мо.
 Кон цем ме се ца но вем бра нас дво ји ца То мић Ди ко и Пе тро вић 
Па но пре ве де ни смо са још 23 Ср би на за то че ни ка у ло гор у ци гла ну и 
та мо смо се са ста ли ме ђу оста ли ма опет са Ха џиЧо ла ко ви ћем Дра гом и 
Са вом и Чо ла ко ви ћем Јо цом. За јед нич ки ис ка за ше тад сле де ће:
 Кон цем ме се ца но вем бра 1941 год. до пра ће на је у ло гор Ја се но
вац јед на гру па од 142 Ср би на из Кар лов ца. Они су сме ште ни у ту нел где 
су оста ли шест да на, а за тим пре шли у ба ра ку, ко ја је но си ла озна ку 3Ц. 
Сви смо по да ну ра ди ли на по ди за њу но вих ба ра ка. Уста ше су за вре ме 
ра да ту кли и уби ја ли Ср бе. До га ђа ло се, да су уста ше, ка да су у дво ри шту 
сре ли ко јег за то че ни ка исто га и без ика квог по во да уби ја ли. Уби ја ње и 
туч ња ва би ли су сва ко днев на и обич на по ја ва.
 Не ка ко по чет ком ме се ца де цем бра 1941 год. ја Чо ла ко вић Јо цо 
ку пио сам од јед ног Жи до ва је дан хле бац за 50 ку на. Жи дов ми је тај хлеб 
по ну дио на про да ју. То су  до зна ли уста ше, од но сно овај Жи дов ко ји је 
био уста шки шпи јун при ја вио је овај слу чај сам уста ша ма. Уста ше су ме 
за то узе ле на од го вор ност, од ве ле на стра жа ру и та мо уси ја ним гво жђем 
пр жи ли по го лом те лу, си ле ћи ме да при знам, где имам са кри вен но вац. 
Вра ти ли су ме по сле то га на траг у ба ра ку, пре тра жи ли да про на ђу но вац, 
али ка ко ни су на шли нов ца од у ста ли су од да љег му че ња. И са да се на 
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мом ти је лу по зна ју озле де ко је сам за до био од уси ја ног гво жђа.
 Из ме ђу 20 и 24 де цем бра 1941 год. уби је но је 25 Ср ба за то че ни ка 
као од ма зда за то, што је Ср бин за то че ник Ђу јић Бран ко из За гре ба јед
ног уста шу уда рио ша ма ром. То се је до го ди ло на јед ном по се лу ујед ној 
при ват ној ку ћи, где је тај Ђу јић са тим уста шом и не ким жен ски ма се дио 
у при ват ном дру штву и пио и она ко пи ја ни обо ји ца се по сва ди ли и Ђу
јић је уста шу оша ма рио. Та да је уби јен и сам Ђу јић, а убио га је лич но 
убо дом но жа у ср це управ ник ло го ра Ми лош Љу бо. Ме ђу уби је ним би ли 
су ма хом се ља ци из сре за Бје љин ског.
 На 24 де цем бра 1941 год. до шла је у ло гор у Ја се но вац гру па од 
око 60 Ср ба из Са ра је ва. Из ове гру пе исти дан уби јен је са мо је дан се
љак, ко га је лич но при го дом до ла ска гру пе за клао упра ви тељ ло го ра Ми
лош Љу бо.
 На 25 де цем бра 1941 год. до шла је у ло гор гру па Ср ба из Па кра ца 
– њих око 70. Пред управ ном кан це ла ри јом већ код до ла ска уби је но је из 
ове гру пе око 40 Ср ба, а пре о ста ла 32 пре да на су на ма у ба ра ку. Тај дан 
био је ка то лич ки Бо жић и уста ше пи ја не за јед но са управ ни ком ло го ра 
Ми ло шем Љу бом уби ли су из ове гру пе на пред на ве де них 40 Ср ба.
 На 28 де цем бра 1941 год. из се ла До ње Гра ди не пре ко Са ве пу ца
ли су на вод но чет ни ци на уста ше и том при ли ком уби ли дво ји цу уста ша 
ко ји су хте ли чам цем пре ћи пре ко Са ве, а тре ћег су ра ни ли, ко ји је на
кнад но умро. Као ре пре са ли је на то уста ше су на то 1, 2 и 3 ја ну а ра год. 
при ре ди ли по кољ Ср ба за то че ни ка. На 1 ја ну а ра 1942 год. уби ли су 135 
Ср ба. На 2 ја ну а ра 1942 год. уби ли су 55 Ср ба, а на 3 ја ну ар а1942 уби ли 
су 62 Ср би на. Укуп но у та три да на уби ли су 262 Ср би на.
 На 1 ја ну а ра 1942 год. гру пу од 135 Ср ба по ве за ли су уста ше жи
цом, оте ра ли их уз кун да че ње и бо де ње у ле ђа на ло гор ско гро бље и та мо 
их уби ли ма ље ви ма и се ки ра ма, те по кла ли но же ви ма.
 На 2 ја ну ар а1942 год. уби ли су уста ше пред са мом ба ра ком 25 
Ср ба, а оста ле су ве за ли жи цом и оте ра ли у ло гор ско гро бље и та мо уби
ли. И ово уби ја ње су из вр ши ли др ве ним ма ље ви ма и се ки ра ма по гла ви 
те кла њем но же ви ма. Та да су пред ба ра ком уби ли ста ри је бо ле сне Ср бе, 
ко ји ни су мо гли  и ћи на гро бље, а оста ле су од ве ли. 
 На 3 ја ну а ра 1942 год. уста шки сат ник Лу бу рић лич но је иза брао 
гру пу Ср ба од 62, ко је је од ре дио за уби ја ње. Ова гру па Ср ба од ве де на је 
у ло гор у ко јем смо ми при је би ли и та мо су они нај пре мо ра ли ис ко па ти 
ја ме за Жи до ве, ко ји су би ли од ре ђе ни за уби ја ње, а он да ус ис ко па ли ја
ме за се бе, а по том су од уста ша уби је ни на исти на чин као и при ја шње 
гру пе. Њи хо ве кр ва ве оде ла би ла су са њих сву че на, дру ги дан до не ше на 
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у ци гла ну и по хра ње на у ма га цин, на кон што су ис пра на од кр ви. Ово се 
је по сле то га стал но прак ти ко ва ло. Ово уби ја ње из вр ши ла је 14 уста шка 
сат ни ја, у ко јој су би ли уста ше, ко ји су се ве ћи ном ре гру то ва ли из Осје
ка, а нај ви ше се при том ис ти цао до рој ник не ки Бранд нер. Од са да па до 
кон ца ме се ца ја ну а ра 1942 год. све но ве гру пе Ср ба, ко је су при сти за ле у 
Ја се но вац ни су ни ти пу ште не у ло гор већ су их од мах са же ље знич ке ста
ни це од во ди ли у уста шки та бор где су их пре тре сли и од у зе ли сав но вац 
и оста ле ства ри, а по том их од во ди ли рав но на ло гор ско гро бље и та мо 
уби ја ли на исти на чин, као и при ја шње. 
 У три ма ха по би је ни су од уста ша сви бо ле сни и не моћ ни за то че
ни ци, ко ји су се на ла зи ли у ло гор ској бол ни ци.
 Пр ва ли кви да ци ја бо ле сних би ла је око 20 ја ну а ра 1942 год. Та да 
их је би ло у бол ни ци око 120 што Ср ба што Је вре ја. Оне бо ле сни ке, ко ји 
су би ли не што ја чи то ва ри ли су на са о ни це, од ве зли их у при ја шњи ло
гор крај Ло ње, и та мо их на већ опи са ни на чин уби ли, а оне, ко ји су би ли 
бо ле сни ји и сла би ји из ву кли су са мо пред бол ни цу и та мо их по кла ли.
 Дру го ли кви ди ра ње бо ле сни ка и сла бих би ло је не по сред но пре 
до ла ска ме ђу на род не ко ми си је. Та да их је би ло у бол ни ци око 100 Ср ба и 
Жи до ва. Њих су уби ли и за кла ли на исти на чин, као и оне ра ни је. Ме сто 
уби је них бо ле сни ка уста ше су овај пут у бол ни цу сме сти ли здра ве и то 
бол нич ки пер со нал, те за тво ре ни ке, ко ји су би ли упо сле ни у бол ни ци. 
Они су мо ра ли ле ћи у кре ве те и они су мо ра ли пред чла но ви ма ме ђу на
род не ко ми си је глу ми ти уло гу бо ле сни ка.
 Тре ћа ли кви да ци ја бо ле сни ка из бол ни це из вр ше на је 23 мар та 
1942 год. Та да је би ло око 50 до 60 бо ле сни ка и они су сви по но ћи пре не
ше ни под из ли ком спа ша ва ња од во де ујед ну шу пу, где су сви за да вље ни 
жи цом око вра та а за тим спа ље ни у пе ћи где се је ци гла пе кла, а ко ја је 
пећ на ро чи то у ту свр ху пре у де ше на.
 У то вре ме до шле су две гру пе но вих Ср ба за то че ни ка. Јед на гру
па је до шла из Кар лов ца – њих око 90, а дру га из Бо сне око 50 Ср ба се
ља ка. Њих су од мах код до ла ска од ве ли у ци гла ну, та мо жи цом око вра та 
уда ви ли и по том спа ли ли у пе ћи од ци гла не.
 Ин тер на ци о нал на ко ми си ја до шла је у Ја се но вац на 6 фе бру а ра 
1942 год. и пре гле да ла ло гор. При је до ла ска те ко ми си је ми сми сви за
то че ни ци мо ра ли ра ди ти да њу и но ћу на по ди за њу јед не но ве ба ра ке, 
у ко јој је би ла им про ви зи ра на тр пе за ри ја за за то че ни ке. Ме ђу тим у тој 
тр пе за ри ји ни ка да ни тко од за то че ни ка ни је ни ка квог је ла оку сио осим 
на дан до ла ска ко ми си је. Од мах дру ги дан по од ла ску ко ми си је сто ло ви и 
оста ле ства ри из ове тр пе за ри је су из ба че не, а но ва гру па Ср ба за то че ни
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ка те не што Хр ва та сме ште на је на спа ва ње у ту ба ра ку. Сви за то че ни ци 
при је до ла ска ин тер на ци о нал не ко ми си је до би ли су око ле ве ру ке тра ке 
и то Жи до ви жу те, Ср би пла ве, а Хр ва ти цр ве не.
 На сва кој тра ки био је по је дан број. Исто та ко до би ли су сви за
то че ни ци за тај дан и ма ле ме тал не пло чи це, ко је су мо ра ли обје си ти 
око вра та, а на овим ме тал ним пло чи ца ма би ли су исти бро је ви, ко ји су 
би ли и на тра ка ма око ру ке. Ове ме тал не пло чи це би ле су то бож за то, 
да ако ко ји за то че ник умре, да му се зна де уста но ви ти од мах иден ти тет. 
Ја – Ха џи Чо ла ко вић Дра го имао сам број 186, ја Ха џиЧо ла ко вић Са во 
имао сам број 184, ја То мић Ди ко имао сам број 603, ја Пе тро вић Па но 
имао сам број 801 и ја Чо ла ко вић Јо цо имао сам број, али се са да не мо гу 
се ти ти ко ји. До би ли смо на ре ђе ње од уста шког сат ни ка, да са чла но ви ма 
ин тер на ци о нал не ко ми си је не сми је мо уоп ште раз го ва ра ти. Ако би нас 
ко ји члан ин тер на ци о нал не ко ми си је за пи тао за име, ми смо  мо ра ли са
мо од го во ри ти: „За то че ник број тај и тај“. Ако нас је ко ји члан ко ми си је 
што да ље за пи тао ми смо му мо ра ли од го во ри ти: „Из во ли те се обра ти ти 
управ ној пи сар ни и та мо ће те под мо јим бро јем до би ти све по треб не по
дат ке“. Ако нас ко ји члан ко ми си је за пи тао ка ко ва нам је хра на, ми смо 
мо ра ли од го во ри ти „до бра“ или „вр ло до бра“. Ово је све од уста ша би ло 
уде ше но, да при ка жу пред ин тер на ци о нал ном ко ми си јом јед но пот пу но 
ла жно ста ње у ло го ру. Чим је ин тер на ци о нал на ко ми си ја оти шла од мах 
смо пре да ли и тра ке и пло чи це са бро је ви ма и све је опет би ло по ста ром 
на чи ну. 
 Кон цем ме се ца ја ну а ра 1942 год. ја То мић Ди ко и ја Пе тро вић Па
но са још 10 Ср ба за то че ни ка би ли смо од ре ђе ни да иде мо у се ло До њу 
Гра ди ну пре ко Са ве ра ди пре со ва ња се на. Ту смо ра ди ли око ме сец да на, 
та ко, да смо сва ко ју тро ишли у До њу Гра ди ну на рад, а у ве чер се вра ћа
ли у Ја се но вац на спа ва ње. Зна мо да су за то вре ме уста ше до ве ли у се ло 
Го ди ну две гру пе за то че ни ка. У овој гру пи би ло је око 120 же на и де це и 
то Ср ба, а у дру гој 300 до 400 Ср ба му шка ра ца, Хр ва та и Му сли ма на. Обе 
ове гру пе уста ше су ли кви ди ра ли на тај на чин да су их нај пре по кла ли 
но же ви ма, а за тим њи хо ве го ле ле ше ве пре ву кли у се љач ке ку ће и те ку
ће за па ли ли. Ове ли кви да ци је ових дви ју гру па из вр ши ла је 49 уста шка 
сат ни ја, под ко ман дом уста шког за став ни ка Му је, чи је пре зи ме не зна
мо, али зна мо да је ро дом из око ли не Би ха ћа. Уста ше ко ји су слу жи ли у 
овој сат ни ји ре гру то ва ни су из Јај ца и око ли це. 
 По на шем ми шље њу уби је но је за вре ме на шег ба вље ња у ло го ру у 
Ја се нов цу 10.000 до 12.000 Ср ба. Ни је нам по знат број уби је них Жи до ва.
 У ло го ру у Ја се нов цу за Ср би је је био нај стра шни ји ре жим. Пре
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ма Жи до ви ма се по сту па ло не што бла же.
 Уста шки по ве ре ник за све ло го ре јест Лу бу рић Вје ко слав бив ши 
чи нов ник Бер зе ра ди из Мо ста ра. Управ ник ло го ра јест Ми лош Љу бо, 
уста шки по руч ник, стар око 25 го ди на, ко ји је у срод ству за Лу бу ри ћем, 
а ко ји се је на ро чи то од ли ко вао са сво јим кр во ло штвом. Да ље су уста
шки офи ци ри: Ма ти је вић, уста шки за став ник, Мат ко вић уста шки по
руч ник, ина че свр ше ни прав ник, Мо дрић Јо сип, уста шки за став ник, Ко
јић уста шки по руч ник, већ по ме ну ти „Му јо“ ро дом из Би ха ћа, уста шки 
за став ник, уста шког за став ни ка Му је брат Ша бан, Па вли че вић уста шки 
по руч ник, Ал та рац уста шки за став ник, ко ји је при је ра та слу жио у ју
го сла вен ској мор на ри ци, уста шки за став ник зва ни „Хо џа“. Стра жу над 
ло го ром вр ши ла је 17 уста шка сат ни ја. Од обич них уста ша за пам ти ли 
смо уста шу, ко је му је име Или ја, а зва ли су га сви „та тек“. Он је ро дом од 
Бу гој на, а био је у еми гра ци ји. Ње го ва функ ци ја са сто ја ла се нај ви ше из 
то га да је из ме ђу нас хо дао и ту као нас мот ком. Сви го ре на ве де ни уста
ше осим Ро ги ћа и Га ши ћа би ли су ко рект ни.
 Чу ли смо при по ве да ти, да је већ по ме ну ти уста шки за став ник Ал
та рац на 25 мар та 1942 год. оти шао са по ли циј ским ау то мо би лом „Ма
ри цом“ из Ја се нов ца у Ста ру Гра ди шку и оту да из ка зни о не до пре мио 42 
Срп ки ње за то че ни це, од ко јих је исту ве че 20 њих уби је но у Ја се нов цу и 
њи хо ви ле ше ви спа ље ни у ци глар ској пе ћи. У овој гру пи Срп ки ња би ло 
је 5 жен ских из Брч ког.
 На 30 мар та 1942 год. осло бо ђе ни смо из ло го ра и под прат њом 
јед ног уста шког вод ни ка от пре мље ни у Зе мун, а ода тле смо на 31 мар та 
1942 год. пре шли у Бе о град, где се и са да на ла зи мо.
 Дру го ни шта не ма мо ис ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но нам 
мо же мо се за кле ти.

 НИ КО ЛИЋ МИ ЛИ ВОЈ, ро ђен 27 сеп тем бра 1907 год. у Ви со ком, 
син пок. Јо ван ке рођ. Кр стић, нео же њен, елек тро ин ста ла тер.
 БИ ЛА НО ВИЋ РЕ ЉА, рођ. 22 апри ла 1920 у се лу Чи пу ли ћу, срез 
Бу гој но, син Ан ђел ке и Јел ке рођ. Ду чић, нео же њен, ка зан џи ја.
 Обо ји ца су по зва ни да да ду свој ис каз о све му што су пре жи вје ли 
од да на хап ше ња па до да нас, ка да ус пу ште ни на сло бо ду из ло го ра у Ја
се нов цу. Опо ме ну ти да ка жу са мо чи сту исти ну и они су ре кли ово:
 Ја, НИ КО ЛИЋ МИ ЛИ ВОЈ, ухап шен сам у Ви со ком на 19 ју ла про
шле го ди не, до та да сам ра дио свој по сао елек тро ин ста ла тер ски. Ни сам 
се ба вио по ли ти ком ни ти се би ло ка ко по ли тич ки ис ти цао, па сам се осе
ћао ре ла тив но си гур ним од уста ша, и ако су дру ге Ср бе у Ви со ком и око
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ли ни на ве ли ко хап си ли. Ми слим да сам ја ухап шен на ини ци ја ти ву мо
га кон ку рен та Му сли ма на Хај да ре ви ћа, али ни сам си гу ран. У уста шком 
за тво ру у Ви со ком био сам до 1 ав гу ста без ика ква са слу ша ња. Не мо гу 
да се по ту жим на та мо шњи по сту пак уста ша ни Му сли ма на ни Хр ва та. 
На 1 ав гу ста кре нуо сам у тран спор ту од 34 чо ве ка из Ви со ког и сре за 
Ви со ког у те рет ним ва го ни ма пред Го спи ћу. Пра тио нас је је дан жанд. 
на ред ник, ко ји је био ис пра ван, два фи нан ца и два уста ша. У Зе ни ци су 
нам се при дру жи ли 2 ва го на са за то че ни ци ма, а и у До бо ју два ва го на са 
се ља ци ма из Би је љи не. Пу то ва ли смо рав но у Го спић, где смо сти гли 3 
ав гу ста ују тру и сме ште ни у та мо шњој ка зни о ни. Ту је већ би ло око 2000 
за то че ни ка сме ште них по ло ви ца у згра ди ка зни о не, а дру га по ло ви ца у 
ко јој сам и ја био у Го спи ћу сме ште на је у дво ри ште, под отво ре ним не
бом. Ту у дво ри шту ка зни о не у Го спи ћу на шао сам се са Би ла но ви ћем Ре
љом, са ко јим сам та да био све до да на шњег да на. Је ди но смо у Ја се нов цу 
би ли ра ста вље ни на раз ли чи тим ра до ви ма, та ко да смо од 10 ок то бра до 
27 фе бру а ра до жи ве ли у Ја се нов цу раз ли чи те до жи вља је. 
 Ја БИ ЛА НО ВИЋ РЕ ЉА, жи вео сам на сло бо ди до Ви дов да на 
про шле го ди не у ва ро ши Пу ра чи ћу, где сам ра дио као ка зан џи ја. Ни сам 
се до та да бо јао хап ше ња, јер та мо до Ви дов да на ни су ни ко га ни хап си
ли. Хап си ли су ме два пу та. Пр ви пут су ме на кон 4 да на пу сти ли на сло
бо ду, док ме ни су дру ги пут ухап си ли 3 ав гу ста у не де љу ују тру.
 За вре ме то га хап ше ња на ро чи то се хр ђа во пре ма ме ни по нео и 
ту као ме уста ша Цин дрић, ина че опан чар из Лу кав ца. Ње му је на ре ђи
вао да ме ту че уста ша Ма ри јан Пе рић, ко ји ме је при ли ком пре слу ша
ва ња тра жио да ка жем, тко у Пу ра чи ћу има чет нич ку знач ку. Ка да ја то 
ни сам хтео да ка жем и ако сам знао, на ре дио је Цин дри ћу да ме ту че, а 
он ме је ду шман ски мла тио. Са њим за јед но ме је ту као и уста ша  Му ла га 
Хај рић. Кад су ме дру ги пут ухап си ли, он да су већ на кон 20 ми ну та спро
ве ли на ме на ста ни цу, за јед но са још 9 дру го ва. Ми и још 17 за то че ни ка 
Ср ба из Ту зле кре ну ли смо у ва го ни ма тре ће кла се пре ма Бро ду а ода тле 
у Го спић. Сам ном из Пу ра чи ћа кре ну ли су: Га врић Мир ко, ко ји је доц ни
је за клан у Ја се нов цу, Јо во и Да ни ло Бла го је вић бра ћа, од ко јих је Да ни ло 
стре љан у Ја се нов цу, не где из ме ђу ка то лич ког и пра во слав ног Бо жи ћа, 
док је Јо во жив и на ла зи се са да у ло го ру у Строј Гра ди шки, Де спо то вић 
Не ђо, ко ји је умро од из не мо гло сти у Строј Гра ди шки, не ких 4 до 5 да на 
пре на шег осло бо ђе ња, Вој но вић Ми лан ко ји је јед но га да на од ве ден из 
ло го ра у Ја се нов цу са 26 дру гих за то че ни ка на кон бег ства на ших дру го ва 
Љу бе По по ви ћа и Бран ка Бе а то ви ћа. Не знам шта је би ло са тим љу ди
ма али су ве ро ват но по у би ја ни због тог бег ства, Стан ко вић Урош, ко ји 
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је уби јен у Ја се нов цу при ли ком јед ног „чи шће ња“ ло го ра по ка то лич ком 
Бо жи ћу, Бо жић Јо цо, умро је у Ја се нов цу не где око 20 де цем бра про шле 
го ди не од сеп се, Стан ко вић Ђор ђе та ко ђе у Ја се нов цу 23 де цем бра од из
не мо гло сти умро, Све то зар Ћук, уби јен у Ја се нов цу у ме се цу но вем бру 
при ли ком јед не се о бе из јед ног ло го ра у дру ги. Од оних ко ји су нам се 
при дру жи ли из Ту зле се ћам се По по вић Љу бе, ко ји је ка ко сам ре као из
бе гао из Ја се нов ца и са да жи ви у Бе о гра ду, Све те Ра ди ћа, ко ји је по ги нуо 
у Ја се нов цу кад и Ћук, Зго ња ни на Бран ка, ко ји је по ги нуо у Ја се нов цу у 
ме се цу сеп тем бру при ли ком при сил ног ку па ца у во ди на ко је су нас на
те ра ли уста ше, о че му ћу доц ни је оп шир ни је го во ри ти, То ље ви ћа Ри сте 
ро дом из Лу кав ца, ко ји је из Го спи ћа од ве ден на оток Паг, и та да му се 
из гу био траг, Сто ја но ви ћа Ни ко ле, ко ји је та ко ђе од ве ден на Паг, Га ври
ћа Спа со ја од ве де ног та ко ђе на Паг. По ред њих се ћам се још Је вре ји на 
Ми ле Пе са ка и Би ња Ал тар ца. Ал та рац је умро у Ја се нов цу, док је Пе сак 
остао са да у Ја се нов цу, где ра ди у ко жа ри. У Го спић смо сти гли 4 ав гу ста 
у ве че са још око 500 за то че ни ка из Јај ца, го то во са мих се ља ка, ко ји су се 
при дру жи ли на шем тран спор ту у До бо ју. Пу тем ни смо има ли ни ка квих 
ин ци де на та осим на ста ни ци у Пе ру ши ћу. Ту смо се укр шта ли са јед ним 
во зом пу ним хр ват ских вој ни ка. Они су нам до ви ки ва ли по грд не ре чи и 
пре ти ли нам да ће нас све по у би ја ти.
 У Го спи ћу сам сме штен у дво ри ште, где сам се на шао са Ни ко лић 
Ми ли во јем. 
 Нас дво ји ца Ни ко лић Ми ли вој и Би ља но вић Ре ља про ве ли смо 
у дво ри шту за тво ра у Го спи ћу 18 да на под ве дрим не бом по сун цу и ки
ши. Ту у дво ри шту нас је би ло око 1000 љу ди. На 4 ав гу ста уве че уби јен 
је из ре вол ве ра с ле ђа на дво ри шту је дан за то че ник не ки же ле зни чар из 
Ви ше гра да, ко ме име на не зна мо, уста ше су од мах из да ле ко ман ду да по
ле га мо. На ста ла је мр тва ти ши на, кроз ко ју се из не на да про ло ми ла чет
нич ка пе сма о вој во ди Лу не ту. За пе ва ла је то јед на же на, не где на про
зо ру ка зни о не. Доц ни је смо чу ли да је по лу де ла. Ина че у Го спи ћу ни смо 
ви де ли уби ства, али смо ви де ли ка ко но ћу, ка да су се по га си ла све тла из
но се уста ше ле ше ве из ка зни о не за мо та не у ће бад. Из но си ли су сва ко га 
да на око 5 до 6 ле ше ва. Око нас у дво ри шту би ли су по ста вље ни ми тра
ље зи, стал но упе ре ни на нас. Је дан нас је уста шки по руч ник стал но про
во ци рао да се диг не мо и по би је мо „оно ма ло Хр ва та“. Очи глед но је хтео 
да нас иза зо ве на по кољ. Но ни ко му од нас ни је на сео. За вре ме на шег 
бо рав ка у Го спи ћу од во ди ли су кроз не ко ли ко да на за твор ске стра жа ре 
из Зе ни це на ко је су на ро чи то би ли кив ни. Од во ди ли су их у не ки по
друм. Оста ле су се са мо не ки вра ћа ли, до ала Бо га ис пре би ја ни и кр ва ви. 
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Они су нам при ча ли, ка ко су их у по дру му зло ста вља ли. До ла зи ли су из 
по дру ма без оде ла и бо со но ги, због че га смо им ми да ва ли по не што од 
сво га да не би би ли она ко го ли. Око 15 тих стра жа ра је за гла ви ло у тим 
по дру ми ма. Ина че сва ко га да на су од во ди ли по не ко ли ко тран спо ра та 
од две ста до три ста љу ди. Твр ди ли су да их од во де у Ја дов но, на Ве ле бит 
и на Паг у со ла ну. Ме ђу тим смо ми на слу жи ва ли, да са та квим не ће би ти 
до бро, па су се мно ги од нас, ко ји ма је то би ло мо гу ће кри ли при ли ком 
ку пље ња љу ди за те тран спор те. Са кри ва ли смо се о ну жни ку, иза не ких 
да са ка и где смо сти гли. Од ова ко од ве де них се ћа мо се име на: То шо вић 
Ри сте из Лу кав ца, Сто ја но ви ћа Ни ко ле из Ту зле, Га врић Спа со је та ко ђе 
из Ту зле. Њи хо ва суд би на нам ни је по зна та. Та да смо чу ли да је пре нас 
био у Го спи ћу у истом за тво ру вла ди ка Зи мо вић, за тим Бог дан Ста јић, 
бив ши сре ски на чел ник у Ви со ком и пред рат управ ник по ли ци је у Ба
њој Лу ци, Гој ко Ка рић, тр го вац из Ви со ког, Ни ко ла Сто ја но вић чи нов
ник у ка зни о ни у Зе ни ци. Не зна мо шта је са њи ма би ло. Дру ге ни смо 
упам ти ли, јер нас је би ло мно го, а и ми смо се др жа ли обич но сво јих 
бли жих. За хра ну смо до би ва ли са мо јед ном днев но во де ни па суљ и око 
1012 де ка хле ба. 
 На 18 ав гу ста ују тро зо ром по че ли су нас све у ка зни о ни свр ста
ва ти у гру пе по око 60 до 65 љу ди, по ста ви ли су нас по ред јед ног лан ца, 
за ко ји су нас  ве за ли. То ме смо ве зи ва њу нас дво ји ца опет из ма кли. Љу
ди су та ко ве за ни ста ја ли на дво ри шту до је дан сат по сле под не. Та да 
су их од ве за ли, а су тра дан ују тро пре се дам ча со ва ис пра жњен је цео 
за твор, око 2.000 љу ди, а од че га је би ло око 1200 Ср ба а оста ло Је вре ји и 
не што Хр ва та. По тр па ли су нас у ка ми о не и од ве ли на ста ни цу. У ка зни
о ни су оста ли са мо ре дов ни ка жње ни ци, кри ми нал ци. На ста ни ци смо 
од сто ја ли, без хра не и без во де све до 7 са ти на ве чер. Та да су нас уте ра ли 
у те рет не ва го не, у сва ки по 80 љу ди. На ста ни ци у Го спи ћу би ли су ита
ли јан ски вој ни ци, ко ји су ту чу ва ли стра жу. Они су нас це ло га да на фо
то гра фи ра ли. Ка да смо би ли уте ра ни у ва го не, ја вио им се кроз ва гон ске 
про зо ре Ду шан Ву че вац лу гар из Ви со ког, ко ји је знао та ли јан ски. Ре као 
им је да му да ду ци га ре ту и во де. Ита ли јан ски су нам вој ни ци на то да
ва ли ци га ре те, во де и хле ба. По во дом то га су се уста ше бу ни ле и сва ђа ле 
са Ита ли ја ни ма го во ре ћи им, „ни је ово Ита ли ја, ово је Хр ват ска“. Ме ђу
тим се Ита ли ја ни ни су на ово оба зи ра ли, јер ни су раз у ме ли, не го су им 
са сво је стра не не што псо ва ли ита ли јан ски и не што ви ка ли и на њих, те 
на ста ви ли да нам да ју хле ба во де и ци га ре те.
 Це лу смо ноћ пу то ва ли и ују тро сти гли у Ја стре бар ско. Оста ли 
смо у ва го ни ма на ста ни ци до око 4 са та по сле под не. Та да су нас из ве ли 
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из ло го ра, по стро ји ли нас и обе ћа ли нам, да нас не ће ве за ти и да нам ни
шта не ће би ти ако бу де мо мир ни. Ме ђу тим чим смо кре ну ли са ста ни це 
у пот пу ном ре ду и ми ру, уста ше не одр жа ше ре чи. Ста ли су нас не ми ли
це ту ћи кун да ци ма и це ви ма од пу ша ка го не ћи нас као сто ку.
 Док смо та ко про ла зи ли кроз ва рош, ви де ли смо ка ко мно ге же
не и де вој ке по про зо ри ма пу та и око пло то ва сто је и пла чу. При ме ти ли 
смо оп ште са у че шће пре ма на ма и не го до ва ње про тив уста шког по ступ
ка. До ба ци ва ли су нам ци га ре те и не ке дру ге ства ри, али се ни ко од нас 
ни је усу дио да их узме. Му шка ра ца за вре ме це лог пу та кроз Ја стре бар
ско ни смо ниг де ви де ли. И у Ја стре бар ском су нас Ита ли ја ни не пре ста но 
фо то гра фи са ли као и у Го спи ћу.
 Ов де су нас уве ли у бив ши дво рац гро фа Ер де диа. Нас 170 Ср ба 
сме сти ли су у по друм док су оста ле Ср бе спро ве ли рав но у Ја се но вац. По 
оста лом двор цу би ли су сме ште ни Је вре ји, не ки ка то ли ци и на ше же не 
и де ца. Сви су они има ли сло бод ни ји ре жим. Мо гли су ше та ти по пар ку. 
Ми ни смо сме ли ни ка мо из по дру ма, а хра ну смо до би ва ли из је вреј ске 
ку хи ње ко ја је би ла до ста до бра, али ни смо до би ва ли хле ба. Ту смо оста ли 
де се так да на, на што су нас Ср бе и Је вре је те рет ним ва го ни ма пре ба ци ли у 
Ја се но вац. У Ја стре бар ском су оста ле са мо же не и де ца и они ка то ли ци.
 У Ја се но вац смо сти гли 2 сеп тем бра из ју тра. Од мах су нас са ста
ни це пре ба ци ли у ло гор уз ужа сне псов ке и туч ња ву. У ло го ру су нам 
од у зе ли све што смо има ли уза се. Уко ли ко нам је то пре о ста ло, јер су нам 
уста ше већ пу тем од ста ни це до ло го ра под у зи ма ли све што смо вред но
га има ли: но вац, пр сте ње, са то ве и др. Сме сти ли су нас у ло гор број 2. У 
јед ној ба ра ци нас је би ло укуп но 500 љу ди. Хра на је од са мо га по чет ка 
би ла вр ло сла ба. Хле ба смо до би ва ли са мо кат ка да, а од но вем бра па све 
до сре ди не мар та ни смо га ни ви де ли. Ра ди ли смо на по ди за њу на си па. 
Рад је био нео пи си во те жак, а по сту пак пре ма на ма ви ше, не го бру та лан. 
Сва ко га да на па да ло је нај ма ње до 20 мр твих љу ди. Мно ги су уми ра ли 
од из не мо гло сти, чак и у ча су док су је ли ру чак. Зна мо да је та мо умро 
же ље зни чар Пе тар По јић из Си ска, Бо жо Бо жић, по сед ник из Ви со ког, 
Ми ле Бу јан, ру дар ски рад ник из При је до ра, Ва со Ма лић бри јач из Ви со
ког, Ђор ђе Стан ко вић по сед ник из Пу ра чи ћа, Ко ва че вић, школ ски над
зор ник из Не ве си ња и још мно ги дру ги ко ји ма се не се ћа мо име на.
 Та да још уста ше ни су уби ја ле у ве ли ком бро ју не го су са мо не сми
ље но ту кли, на ро чи то оне, ко ји због сла бо сти ни су мо гли да ра де она ко, 
ка ко су то уста ше же ле ли.
 До 10 ок то бра би ли су обо ји ца за јед но, јед на ко жи ве ли и ра ди ли. 
Та да смо се рас та ли.
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 Ја НИ КО ЛИЋ МИ ЛИ ВОЈ, пре ме штен сам као ин ста ла тер ски за
на тли ја из то га ло го ра број 2 у ло гор број 3, у Ба чи ће ву фа бри ку док је 
Ре ља Ми ла но вић остао и да ље у ло го ру број 2. Био сам за по слен у елек
три чар ској ра ди о ни ци, ту је ра ди ло све га око 20 за то че ни ка све са мих 
Је вре ја из у зев нас дво ји це Ср ба. По ред ме не дру ги је Ср бин ту био на 
по слу Ми лан Ми ла но вић из Ва ре ша, ко ји је са да у Ст. Гра ди шки. У ра
ди о ни се жи ве ло до ста до бро. Хра ну смо има ли бо љу не го оста ли за то
че ни ци, а и по сту пак уста шких стра жа ра пре ма на ма био је ре ла тив но 
до бар. Ни ти су нас ту кли, као оста ле, ни ти су од нас ко га уби ја ли, као 
што су уби ја ли оне дру ге на ра до ви ма. Из на ше ра ди о не умр ло је до ду ше 
ви ше Је вре ја при род ном смр ћу, а са мо су дво ји ца уби је на, но не у ра ди
о ни, не го у бол ни ци при ли ком ли кви да ци је бо ле сни ка. Би ла су то два 
Је вре ји на сту ден та тех ни ке, ко ји су се у ча су ли кви да ци је за те кли као 
те шко бо ле сни у бол ни ци.
 Ја лич но ни сам ви део мно ге по ко ље и уби ја ња, но знао сам за 
њих, а вр ло че сто сам из ла зе ћи у по слу кроз ло гор ви део мно ге го ми ле 
ле ше ва, ко је су уста ше по би ли. Са мо јед ном сам до жи вео те шку сце ну 
кла ња. Би ло је то на сам ка то лич ки Бо жић. Упра во смо при ми ли ру чак. 
Од јед ном су уста ше по зва ле ме не и Ми ла но ви ћа и још не ко ли ко Је вре ја 
и уда љи ли нас не ко ли ко ме та ра.
 Та да су нам на ре ди ли да се сви окре не мо. Иза нас су би ли два 
уста ше, гро зни кр во лок Љу бо Ми лош и за став ник Ма ти је вић. Пред на
ма је ста ја ло 56 за то че ни ка Ср ба и Је вре ја. Иа ко смо би ли окре ну ти ле
ђи ма пре ма њи ма, ни сам знао тко су. Они су у оста лом то га ча са би ли до
ве де ни у Ја се но вац. Чуо сам ка ко иза мо јих ле ђа мо ле и пре кли њу уста ше 
да их не ко љу. Од вре ме на до вре ме на сам из ко са по гле дао на њих. Је дан 
је Је вре јин чо век од 30 го ди на, и ле по оде вен као и сви оста ли гор ко пла
као и го во рио: „Мај ко мо ја, ни сам те по след њи пут ни ви део!“ Та да сам 
чуо ка ко му је Љу бо Ми лош оштро до вик нуо: „Ле зи“ опет сам по гле дао 
из ко са и ви део ка ко је не срет ник ле гао. Љу бо Ми лош се са гнуо згра био 
га за бра ду, по ди гао га и за клао као ја ње. На то су на исти на чин он и Ма
ти је вић за кла ли и све оста ле. Ми смо по сле то га њи хо ве ле ше ве од не ли 
на гро бље и ту су их гро ба ри са хра ни ли.
 Ми елек три ча ри смо ра ди ли наш по сао у ра ди о ни, али смо че сто 
оба вља ли раз ли чи те по прав ке на елек трич ним ин ста ла ци ја ма у ва ро
ши и око ли ни по при ват ним и јав ним згра да ма. Раз у ме се уз прат њу и 
над зор уста ша. На тај смо на чин има ли при ли ке да до ђе мо у кон такт са 
та мо шњим ста нов ни штвом, ва ро шким као и са се ља ци ма. Мо рам да на
гла сим да смо код свих гра ђа на и се ља ка Хр ва та јед на ко као и код оно 
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не што Ср ба, на и ла зи ли по сву да на сим па ти је, са жа ље ње и осу ду уста ша. 
Гра ђа ни и се ља ци да ри ва ли су нас ци га ре та ма и хра ном. Је дан Хр ват ми 
је ре као док сам код ње га ра дио да осу ђу је по сту пак уста ша, и да оче ку је 
за све Хр ва те „цр не да не“ ко ји ће и њи ма до ћи. При ли ком ра да у јед ној 
ку ћи у ко јој су жи ве ли стар цу муж и же на, до жи вео сам ме ђу мно гим 
оста лим та ко ђер је дан дир љив мо ме нат. Из ло го ра се на и ме че сто чу ла 
пуц ња ва. И ако су уста ше го во ри ле да се то во де бор бе са чет ни ци ма, 
ко ји су би ли пре ко Са ве у Бо сни, Ја се нов ча ни су до бро зна ли као и сви 
се ља ци из око ли не, да то уста ше уби ја ју нас. Се ља ци су то по го то во зна
ли, јер су нас ви ђа ли кад смо ко па ли ра ке и по ка па ли ле ше ве. Чак су кат
кад са ми на сво јим ко ли ма мо ра ли пре во зи ти це стом мр тва це до ме ста 
са хра не. На кон јед ног да на, кад је би ло на ро чи то ја ка пуц ња ва у ло го ру 
ра дио сам у ку ћи оних дво је ста ра ца. Пра тио ме је је дан од бо љих уста
ша, ко ји ме је оста вио на са мо. Ста ри ца ме на то до че ка ла сва за пла ка на 
и пи та ла ме да ли смо уоп ште оста ли жи ви по сле ју че ра шњег уби ја ња, 
ча сти ла ме ци га ре та ма, ис пе кла ми ка фу, осу ђу ју ћи те шко уста ше и њи
хов по сту пак. И окол ни се ља ци Хр ва ти би ли су пре ма на ма па жљи ви и 
су сре тљи ви. Кад год су мо гли и где год су мо гли да ва ли су нам ци га ре те 
и хра ну. Ако је би ло при ли ке да с на ма про го во ре ко ју реч од мах су нас 
уве ра ва ли да они ни су уста ше, не го „Ма че ков ци“ и да осу ђу ју рад уста
ша. Ако би уста ше при ме ти ли хр ват ске се ља ке да с на ма го во ре или да 
нам не што да ју осу ђи ва ли су их на 1530 да на бо рав ка у ло го ру и та да 
су жи ве ли с на ма за јед но у ба ра ка ма, је ли исту хра ну као и ми, па су чак 
мо ра ли да ра де као и ми, је ди но ни су би ли гро ба ри.
 Је вре ји се ни су до бро по на ша ли из у зев не ки из ним ке. На ро чи то 
су се из два ја ли од оста лих Је вре ја еми гран ти из Не мач ке и Пољ ске ко ји 
су би ли вр ло под ли па су чак и на ма мно го на па ко сти ли иа ко их уста ше 
ни ма ло ни су ште де ли, не го су их ту кли и уби ја ли као и нас. Мно ги су 
Је вре ји има ли при ви ле ги је, о ка квим а ми ни смо сме ли ни са ња ти. Ме
ђу тим не мо же се го то во ни шта рђа ва ка за ти о на шим бо сан ским Је вре
ји ма, али су за то оста ли Је вре ји их мр зи ли и пре зи ра ли, а и уста ше су их 
го ни ли го ре не го оста ле Је вре је.
 Да ли су кла ли же не и де цу то не знам.
 На кра ју имам још да ка жем ово: ко ли ко је  ме не по зна то у Ви со
ком и сре зу ви соч ком по хап ше но је нас 44 Ср би на. Ту је реч са мо о оном 
тран спор ту, ко јим сам ја од ве ден из Ви со ког. Раз у ме се да су пре и по сле 
то га по хап ше ни мно ги љу ди Ви со ча ни, ко је ја не знам. Од тих се се ћам 
тач но ових име на: Ми лан Шо тра го сти о ни чар, уби јен у ло го ру Кра пје 
код Ја се нов ца, Ран ко Бе а то вић тр го вац уби јен у Ја се нов цу, Јо во Ва си
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ље вић, пе кар, уби јен у Ја се нов цу, Ва со Ма рић, бри јач, умро у Ја се нов цу, 
Жа ли ца, пен зи о нер, од ве ден кра јем сеп тем бра са гру пом од 26 за то че
ни ка на кон бјег ства Љу бе По по ви ћа и Бран ка Бе а то ви ћа, за ко је не знам 
што је с њи ма би ло, али др жим да је уби јен. С њим за јед но је од ве ден 
Кор не ли је Ла зић свр ше ни прав ник, Ду шан Бе лан чић, свр ше ни прав ник 
и не ки Сло бо дан, тех ни кер из Ва ре ша, та ко ђер су од ве де ни са овом гру
пом Ко ва че вић Ми лан, школ ски над зор ник из Не ве си ња, умро у Ја се нов 
цу, Ка раЈо ва но вић Ми хај ло, пи смо но ша из Ви со ког умро у Ја се нов цу, 
Го шић Бо шко по сед ник, умро у Ја се нов цу, Обрен Бо ка рац, же ље знич
ки зва нич ник, умро у Ја се нов цу, Бран ко Ба бић, же ље знич ки зва нич ник, 
умро у Ја се нов цу, Кне же вић Јо во, жив у ло го ру у Ја се нов цу, Ми ло ва но
вић Ми лан, жив у Ста рој Гра ди шки, Ми лан Ерић, ко лар, умро у Ја се нов
цу, Гу че вац Ду шан, жив у Ја се нов цу, Ка раЈо ва но вић Алек са, уби јен у 
Ја се нов цу, Мак шић Ми лош, ко вач, жив у Ја се нов цу, Ци га но вић Ми лош, 
зи дар, жив у Ја се нов цу; Ду бље вић Ра до ван, ру дар ски рад ник, жив у Ја се
нов цу, Бил би ја Ми лош, го сти о ни чар умро у Ја се нов цу, Ђур ђе вић Пан то, 
стро јо во ђа, жив у Ја се нов цу, Ђур ђе вић Пе ро, зе мљо рад ник жив у Ја се
нов цу, Ву ки че вић Бо жо, жељ. те ле гра фи ста, по ги нуо у Ја се нов цу, и још 
два же ље зни ча ра из Как ња, од ко јих знам да је јед ном име Ла зо: обо ји ца 
су умр ли у Ја се нов цу.
 Од 27 фе бру а ра ове го ди не до до ла ска из Ја се нов ца и до ла ска у 
Бе о град био сам и ја као и оста лих мо јих 12 дру го ва ко ји су сам ног сти
гли, по ште ђен од ра да и до би вао сам дво стру ку хра ну. Уоп ште у све му 
сам про шао као и оста ли, ко ји су већ о то ме да ли свој ис каз.
 Да нас, на сло бо ди ја мо лим, да се за ве де у овај за пи сник, мо ја ду
бо ка искре на за хвал ност Срп ској Вла ди, Срп ском на ро ду и Ко ме са ри ја ту 
за из бе гли це и пре се ље ни ке, што ми је омо гу ће но, да се од мо рим и опо
ра вим те та ко да мог нем опет би ти ко ри стан на шој срп ској за јед ни ци.

 Ја РЕ ЉА МИ ЛА НО ВИЋ, остао сам по сле од ла ска Ми ли во ја Ни
ко ли ћа и да ље у ло го ру број 2. Ту сам у ме се цу но вем бру, пр ви пут ви
део уби ја ње на ве ли ко. То пр во уби ја ње, ко је сам ви део слу чај но је би ло 
уби ја ње из пу ша ка. Ина че пу шка ма, ми тра ље зи ма и ре вол ве ри ма уста
ше вр ло рет ко уби ја ју у Ја се нов цу. Увек уби ја ју са мо кла њем, но же ви ма 
или удар ци ма др ве ног ма ља и се ки ре у гла ву. Кат ка да уби ја ју и по себ
ним же ље зним мот ка ма. Био је је дан уста ша за став ник, ко га су сви зва ли 
„Му јо“, а Ром је из Би ха ћа. Он је се би дао да му се ис ку је са бља, те шка 
12 кг, са ко јом је уби јао за то че ни ке. Па си ја му је би ла, да од сје ца јед ним 
удар цем гла ву. Он, ње гов брат Ша бан, Љу бо Ми лош, по руч ник Ма ти је
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вић, по руч ник Ко јић, по руч ник Мат ко вић, Ал та рац за став ник, Мо дрић 
за став ник и још не ки уста ше ко ји су по зна ти као нај кр во лоч ни ји и ко ји 
су сво јом ру ком нај ви ше Ср ба по у би ја ли за вре ме мо га бо рав ка у Ја се
нов цу, и са да су та мо и уве рен сам да и да ље вр ше свој кр ва ви по сао. 
По руч ник Ма ти је вић је у по чет ку та ко стра шно  клао и при то ме ци чао 
не ким чуд ним гла сом слич ном псу. Ме ђу тим он је у де цем бру до био нер
вни на пад, па су га од ве ли ми слим у За греб на ле че ње. По сле не ких 20 
да на се вра тио из За гре ба и од та да ни је ви ше ни ко га за клао. Ако не ко не 
знам ка ко што скри ва због че га би га ра ни је си гур но за клао, са да га са мо 
иша ма ра и не при ја вљу је дру гим уста ша ма.
 Оно пр во уби ја ње, ко је сам ма ло пре спо ме нуо из ве де но је ова ко: 
јед но га да на у но вем бру био сам од ре ђен са још де ве то ри цом дру го ва да 
пре не сем на гро бље не ке ле ше ве. Ста ли смо не да ле ко јед не ка ма ре др ва, 
ко ја се на ла зи ла крај стра жа ра. Док смо  ми ту ста ја ли до ве де на је јед на 
гру па бо ље оде ве них омла ди на ца Хр ва та. Они су то га ча са тек при спе ли 
у ло гор. Шу та ли су и очи глед но ни су ни слу ти ли шта их че ка. До ве ла су 
их дво ји ца уста ша, а од мах за њи ма је до шао и кр во лок Љу бо Ми лош, 
по руч ник и упра ви тељ ло го ра. Он је ви сок мла дић, има буј ну цр ну ко су, 
но си на о ча ле, ли ца до ста ле па, има кре штав глас, го то во жен ски, сна жан 
чо век и уоп ште на о чит. Че сто сам га ви ђао ка ко се пред кан це ла ри јом 
сме је са уста ша ма и вр ло че сто се игра сво јим псомвуч ја ком. Ро дом је 
из Љу бу шког у Хер це го ви ни. Ве ле да је прав ник.
 Уста ше су на ре ди ли овим мла ди ћи ма, да се по ре да ју је дан до дру
го га, ли ца окре ну ти пре ма ка ма ри др ва, ко ја је од њих би ла уда ље на око 
20 ме та ра. Та да им је иза ле ђа при сту пио Љу бо Ми лош са јед ним од уста
ша. Стао је на 4 до 5 ме та ра иза њих. Уста ша му је до дао пу шку из ко је је 
он по чео ре дом да пу ца на омла дин це. Оба рао је јед ног по јед ног и они 
су се без гла са ру ши ли мр тви на зе мљу. У по не ког је пу цао по два пу та, 
дру ги пут је опа лио из не по сред не бли зне у ли це, ка да је жр тва већ па ла, 
а при том се сва ка окре ну ла око се бе на кон пр вог пуц ња и па ла на ле ђа. 
Раз у ме се да му је та ко уна ка зио ли це, а при том се ци нич ки сме јао. Кад 
је ис пра знио јед ну пу шку, овај уста ша му је до дао дру гу на пу ње ну и са 
њом је на ста вио да уби ја. За де се так ми ну та по у би јао их је све, на што 
смо их ми та да од не ли на гро бље где смо их пре да ли гро ба ри ма да их са
хра не. Пре то га ски ну та су са њих до го ла сва оде ла и ру бље као и обу ћа. 
Мр тва це пре но се на не ким да ска ма по себ но за то од ре ђе ним.
 У но вем бру је је дан за то че ник, не ки Бран ко Ђу јић бри јач из За
гре ба, ко ји је још пре ра та био пре шао на ка то лич ку ве ру ра ди же не, 
по ку шао је да уда ри јед ног уста шу. На рав но, уста ше су га уби ле. Али 
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са мо за то, што је је дан за то че ник по ку шао да на ср не на јед ног уста шу, 
из вр ше на је ре пре са ли ја због то га је стре ља но 24 Ср би на и 4 Је вре ја из 
на ше ба ра ке. Би ли су то ве ћи ном се ља ци из Би је љи не и не се ћам се ни
ком име на. По би јао их је на исти на чин Љу бо Ми лош, а сви смо то мо ра
ли да гле да мо. Не срет ни се ља ци, ко ји су би ли ода бра ни за то стре ља ње, 
пре кли ња ли су да их не стре ља ју, а мно ги су ме ђу њи ма и по кла ни. По сле  
то га су за ре да ли уби ја ња, кла ња и пре би ја ња на сва ке на чи не. Ка ко је у 
но вем бру на до шла во да и пре пла ви ла ло гор број 2 уста ше су од ре ди ле, 
да се цео ло гор пре се ли. Би ло је ту око 450 Ср ба и око 500 Је вре ја. Је дан је 
део пре се љен у ло гор број 1 у се ло Кра пје, а дру ги у Ја се но вац, у Ба чи ће ву 
фа бри ку. Од свих тих ко ји су пре се ље ни, на сто ти не су по ги ну ли при ли
ком пре се ља ва ња, а они ко ји су пре се ље ни у Кра пје, сви су на ка то лич ки 
Бад њак по у би ја ни. У ло го ру број 2 оста ло нас је 80 Ср ба, ко ји су до би ли 
ду жност да рас ту ре ло гор ске ба ра ке и пре не су ма те ри јал на це сту, уда
ље ну око 2 клм. У тој ба ра ци оста ло је још око 15 Је вре ја, ко ји су би ли 
бо ле сни и ни су мо гли да пре се ле. Њих су уста ше по у би ја ли пред на ма 
ле тва ма, ко че ви ма и бо де жи ма, на што смо их ми са хра ни ли. Од мах смо 
по че ли да ру шим о да ру ши мо ба ра ке и да пре но си мо гра ђу. Доц ни је нам 
је до шло у по моћ још 16 Је вре ја. Био је то стра шан по сао. Ма те ри јал смо 
но си ли на ле ђи ма, кроз већ на по ла за мр зну ту во ду, ду бо ку  че сто и до 
па са. Ла ко је за ми сли ти ка ко нам је би ло она ко мо кри ма на оној сту де ни. 
Ако је не ко но сио ма ње гре да или да са ка, не го што се уста ша ма чи ни ло 
да је тре ба ло да по не се, он да су га ка жња ва ли та ко, да с у га при си ли ли 
да се „ку па“, мо рао је да се ис пру жи у во ду од но сно да за ђе у јед ну ба ру 
у ко јој је во да би ла до вра та. Ко би због из не мо гло сти пре сла бо ра дио 
уста ше би га при си ли ли да по чи тав сат или два бу де у во ди. Они ко је 
су та ко ка жња ва ли оста ја ли су у во ди мр тви. По не ки је из ву чен на по
ла мр тав, али је сва ки од њих за сат – два умро. Та ко је по ги нуо, ко ли ко 
се са да се ћам Зго ња нин Бран ко, ли вац из Ту зле. За вре ме та квог ра да 
уста ше су уби ја ли ба ти на ма и мот ка ма љу де, док су ста ја ли или га зи ли 
кроз ду бо ку во ду. За вре ме пре но са ово га ма те ри ја ла по ку ша ла су 4 Ср
би на из Кар лов ца, ко јим не з нам име на, да по бег ну, уста ше су их сти гли 
на де се так ки ло ме та ра з ло го ра те дво ји цу су уби ли, а дру гу су дво ји цу 
ухва ти ли жи ве и до ве ли их у ло гор. Та да су по стро ји ли нас око 140 Ср ба 
и око 200 Је вре ја, ве ћи ном ста ра ца, ко је су тих да на до ве ли из Са ра је ва. 
Ста ја ли смо око по ла са та у во ди до ко ле на, док су нас пре бро ја ва ли, да 
утвр ди да ли смо сви на бро ју осим оне че тво ри це. Кад су то утвр ди ли 
уби ли су пред на ма они дво ји цу жи вих бе гу на ца, и то мот ка ма. На то 
су нас ка зни ли ти ме, што су нам на ре ди ли да по оној сту де ни, пли ва мо 
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око це лог ло го ра т.ј. око жи це, ко јом је ло гор био огра ђен. Тре ба ло је 
пре пли ва ти не што пре ко 200 ме та ра. Са да се се ћам да је то би ло на 21 
но вем бра, на Аран ђе лов дан, на мо ју Кр сну Сла ву. Ле па ми је би ла Сла ва! 
Пли ва ње је тра ја ло око по ла са та. Кад смо се на кон пли ва ња пре бро ја ва
ли, ви де ли смо да су 72 чо ве ка оста ла у во ди. Из да то нам је на ре ђе ње, да 
опет иде мо у во ду и да их тра жи мо. Те жак је то био по сао, кад се има на 
уму, да је во да би ла че сто ду бо ка пре ко вра та. Тра жи ли смо не срет ни ке 
и ка ко су би ли сви уко че ни, по лу мр тви и мр тви, мо ра ли смо их од но
си ти у већ ис ко па ну ра ку, на сла га ти их та ко, да но ге јед но га бу ду по ред 
гла ве дру го га, точ но као сар ди не. Би ло је мно го жи вих и још при све сти. 
Ми се ни смо сме ли оба зи ра ти, не го смо их мо ра ли све за тр па ти зе мљом. 
Ме ни се до го ди ло при то ме, да ме пре по знао Ми ка Ко ва чић, бив ши жан
дар ме ри ски на ред ник из јед ног се ла у Бо сни, ко је се на ла зи пре ко пу та 
Ба ње Ко ви ља че, пре ко Дри не. Он ми је вик нуо док је ле жао већ у ра ци и 
за мо лио ме да га из ву чем из ра ке. Ме ни се чо век сми ло вао, и ако то ни за 
жи ву гла ву ни сам смео, по шао сам да га из ва дим, ра чу на ју ћи да ме уста
ше не ће ви де ти, јер се већ по чео спу шта ни мрак. Ме ђу тим  при ме тио ме 
је дан Је вре јин, ко га смо зва ли „Бу га ри“. Он је био ро дом из Ма ке до ни је а 
жи вео је у За гре бу. У ло го ру је био за то че ник, али „сло бод њак“ т.ј. мо гао 
је сло бод но да од ла зи у ва рош и да има дру ге при ви ле ги је. Чак је доц ни је 
обла чио и уста шко оде ло. Жао ми је што му пра вог име на не знам. Он је 
тр гао на ме не нож, но ја сам ус пео да му умак нем,  и да се из ме ђу по сла
га не гра ђе по ву чем у ба ра ку, где сам се са крио. Ду го сам се по сле пред 
њим крио, али ме он, из гле да у мра ку ни је пре по знао, и за пам тио. И та ко 
је  не срет ни Ми ка Ко ва че вић жив са хра њен, са мно го дру гих.
 Су тра дан нам је на ре ђе но, да ис ко па мо ра ку за не ких 80 љу ди. 
Док смо ми ту ра ку ко па ли, до тле је дру га гру па пре вла чи ла 56 ле ше ва, 
све са мих ста ра ца, и нај ви ше Ср ба и не што Је вре ја па и Хр ва та. Ме ђу 
њи ма сам пре по знао сво га де се та ра, Све то за ра Ћу ка го сти о ни ча ра из 
Пу ра чи ћа. Те су стар це по у би ја ли дан ра ни је на це сти код гра ђе од ба
ра ке, ко ју смо ми пре не ли. До тле су их до ве ли ка ми о ном. По у би ја ли су 
их са но жем што пу шком. Док смо их са хра њи ва ли, при ме ти ли смо да су 
стра хо ви то из мр цва ре ни. За чу до би ло их је ви ше ко ји су још би ли на
по ла жи ви, али те шко да су би ли при све сти. Све смо их мо ра ли за ко па
ти. За то вре ме пи та ле су нас уста ше да ли ко га од њих по зна мо. Је дан се 
од нас за ле тио, не се ћам се ка ко се звао и ре као да по зна сво га ком ши ју. 
Уста ше су га по гра би ле и на ме сту га уби ле из пу шке. Сре ћом ми смо сви 
оста ли ћу та ли и та ко смо се и тај пут из ву кли иа ко су мно ги од нас по 
не ко га пре по зна ли, као и ја Све то за ра Ћу ка. То уби ја ње ста ра ца би ла је 
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јед на од мно гих „ли кви да ци ја“ при ли ком чи шће ња ло го ра.
 На кон то га би ли смо бес по сле ни 9 да на, за ко је вре ме ни смо до би
ли хра не пу них 6 да на за ре дом. Ста но ва ли смо у јед ној од три ба ра ке то га 
ло го ра, ко ја још ни је би ла сру ше на. Де ве то га да на на и шао је Па ве ли ћев 
по ве ре ник Вје ко слав, или ка ко су га зва ли Макс Лу бу рић, он је ода брао 
из ме ђу свих нас при сут них све га 23 и одво јио их на стра ну. Ме ђу њи ма 
био сам ми ја. Сви смо би ли мла ђи, здра ви ји и ја чи љу ди. Од ре дио нас је и 
по слао у ло гор број 3 у Ба чи ће ву фа бри ку. Пре то га смо мо ра ли ис ко па ти 
ра ку за 400 љу ди. Ми слим, а доц ни је су сви то у ло го ру твр ди ли, да је све 
оно, што је иза нас оста ло у ло го ру број 2 по у би ја но и за ко па но у ту ра ку. 
Сва ка ко је исти на, да ни јед ног од њих ни ко ви ше ни је ни ка да ви део.
 Овом при ли ком хтео би да ис при чам суд би ну и смрт со кол ског 
ста ро сте Др. Ото на Га вран чи ћа. Ја сам био не ка да со ко лаш, па сам знао 
за Др. Га вран чи ћа као и м но ги дру ги за то че ни ци. Сви смо га по што ва
ли и жа ли ли због ње го вих му че нич ких по след њих да на и смр ти. Не где 
кра јем ок то бра, ваљ да по ла ме се ца пре се лид бе ло го ра број 2 про чу ло се, 
да се у ло го ру на ла зи со кол ски ста ро ста Га вран чић. Ја сам га и ви ђао. Он 
је био вр ло слаб и је два се кре тао. По да ну је бо ра вио у је вреј ској ба ра
ци (јер Хр ва ти ни су сме ли бо ра ви ти са на ма). Ра дио ни је ни шта, као ни 
је дан Хр ват у то вре ме. Но ћу је мо рао да пре но ћи у „жи ци“ ко ју Вам је 
опи сао већ мој друг Же га рац Ву ка шин. На жа лост са њим ни је ни ко од 
нас смео да го во ри ни да њу ни но ћу. Ја сам га ви ђао сва ко ве че ка да су га 
уста ше од пра ти ле у „жи цу“. Че сто сам га ви ђао и ју тром ка да су га из во
ди ли. У „жи ци“ се чо век ни је мо гао да ис пра ви, јер је би ла ви со ка са мо 
је дан ме тар. Ни је смео а ни мо гао да лег не или сед не, јер је тај про стор 
ко ји је био огра ђен и по кри ван жи цом био под во дом ду бо ком до по ла 
ме тра. Не срет них у „жи ци“ ни је мо гао ни да се на сло ни, на ко ји од сту
по ва ко ји су под у пи ра ли жи цу по ви ше гла ве, јер су и ти сту по ви гу сто 
опле те ни бо дљи ка вом жи цом. Мо же се ми сли ти, ка ко је стар цу Га вран
чи ћу, бо ле сном и из не мо глом, би ло ње го вих по след њих 14 ноћ ко је је на 
жи во ту про вео. Јед но га да на у но вем бру остао сам око 4 са та из ју тра да 
на ло жим ва тру у ку хи њи. Про ла зе ћи не да ле ко „жи це“ чуо сам је ча ње. 
Ба цих око на ту стра ну и у гле дао из ван „жи це“ до са мих ње них вра та 
ис пру же но те ло на зе мљи. Био је то Др. Отон Га вран чић, ко ји је те но ћи 
слу чај но био сам у „жи ци“. Би ло му је по зли ло, и он се не ка ко из ву као из 
„жи це“ а да га стра жар ни је при ме тио. Кад је већ био на по љу, кло нуо је и 
је чао. Би ла је још ноћ и ја сам уле тео у ку хи њу, те по звао ку ва ра Ду ша на 
Ку чев ца, да ми по мог не да јад ни ка уне се мо у ку хи њу, и ако смо  зна ли да 
при то ме ре ски ра мо, ако нас угле да стра жар. Сре ћом ни је нас ви део.
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 Др. Га вран чић је био бос и у са мој ко шу љи и до њим га ћа ма, ка ко 
је на ве чер мо рао да уле же на но ће ње у “жи цу“. А но ћу су би ле вр ло хла де 
и већ је у ве ли ке сте за мраз. Ми смо га у ку хи њи по ло жи ли по ред пе ћи 
и по кри ли га јед ном де ком. Ја сам му опрао но ге и ру ке, ко је су му би ле 
вр ло пр ља ве од бла та. Био је при се би, је чао је, и на све што смо му ми го
во ри ли или га пи та ли, од го ва рао је са мо са „хва ла“. Кад се ма ло сна шао 
и уто плио, за мо лио је чај, ми смо му га сме ста при пре ми ли и да ли, јер 
смо га слу чај но у ку хи њи има ли, а при па дао је јед ном ло гор ском функ
ци о не ру. По што се та ко не што окре пио, пре не ли смо га у ње го ву ба ра ку. 
Уста ше га ни су тра жи ле, јер смо ују тру ми за то че ни ци пу шта ли не срет
ни ке из жи це. По сле то га ча са ни сам ви део Др. Га вран чи ћа. Чуо сам да је 
то га да на по сле под не умро.
 Кад смо нај зад за вр ши ли по сао у бив шем ло го ру број 2 пре шли 
смо и ми у Ба чи ће ву фа бри ку, или ци гла ну, ка ко смо је зва ли. Од око 450 
Ср ба ко ји су пре нас од се ли ли из ло го ра број 2 у ци гла ну за те кли смо све
га 25 жи вих љу ди. Сви су оста ли по би је ни ра ди де ве то ри це за то че ни ка 
ко ји су по ку ша ли да по бег ну. Ме ђу тим је би ло до шло око 160 но вих за
то че ни ка из Кар лов ца и око ли не од ко јих да нас не ма ви ше од 56 жи вих.
 То је би ло кра јем но вем бра. Од та да сам ра дио раз лич не по сло ве 
по ло го ру број 3, осим по ко јег уби ства  ни шта се на ро чи то ни је де си ло 
у ло го ру све до пред ка то лич ки  Бо жић. Ми пра во слав ни би ли смо за то 
вре ме у ба ра ци број 3 Ц.
 Не где око ка то лич ког Бо жи ћа, не се ћам се ко га да на јер он да, у 
овом веч ном стра ху, ни сам мо гао да пам тим да ту ме, до шли су два уста
шка за став ни ка са не ко ли ко уста ша у на шу ба ра ку и за тра жи ли од на шег 
ло гор ни ка, за то че ни ка Сло бо да на Ми ци ћа, да им пре да 30 љу ди из ба
ра ке за „ли кви ди ра ње“. Ми цић је на то за мо лио, да му не узи ма ју здра ве 
љу де. Уста ше су на то по ку пи ли са мо бо ле сне и то њих 27. Те су по би
ли од мах пред ба ра ка ма, а са мо оне ко ји су мо гли да хо да ју од ве ли су на 
гро бље и та мо их по у би ја ли у са мој већ ис ко па ној ра ци. Кад су оне ко ји 
ни су мо гли хо да ти из гу ра ва ли јед ни уста ше из ба ра ке, дру ги су их до
че ки ва ли на ба ју нет или су их удар цем кун да ка по гла ви уби ја ли. За то 
вре ме смо ми оста ли би ли у ба ра ки. Су тра дан из ве ли су из ба ра ке око 60 
но вих за то че ни ка, она ко од ре да, без ода би ра ња, ка ко су на ко га на и шли. 
По ве за ли су их жи цом по дво ји цу, те их од ве ли на гро бље, ко је је би ло 
уда ље но од ба ра ке око 500 ме та ра, и њих су над ра ком по у би ја ли, што 
но жем а што др ве ним ма љем. Ти су ма ље ви би ли до ста те шки и ве ли ки 
од при ли ке  као деч ја гла ва. Др шка им је ду га пре ко јед ног ме тра, а на пра
вље ни су спе ци јал но за уби ја ње.
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 Тре ћег да на по ку пи ли су све што је би ло у ба ра ци, пре ко 130 љу
ди, осим нас два на е сто ри це. И нас су ис те ра ли пред ба ра ку са оста ли ма, 
али ме ђу на ма су би ли ло гор ник Сло бо дан Ми цић, ле кар Др. Па ја Ге ре
че вић, бол ни ча ри. Ме не су хте ли да уби ју, али је ло гор ник Ми цић за лио 
је спа сио жи вот тај Му цић, већ не знам по ко ји пут. Од свих за то че ни ка 
из ове ба ра ке уби ли су од мах пред са мом ба ра ком ма љем и но жем око 40 
љу ди. Оста ли су од ве де ни на гро бље и та мо по у би ја ни. Том су при ли ком 
стра да ли, ко ли ко се са да мо гу да се тим име на, по зна ти са ра јев ски бо га
таш Ми лу ти но вић и Ру жић, за тим Во ја Ерић, ко ме су уста ше пре од ла
ска на гро бље а при ли ком ве зи ва ња жи цом, но жем ра се кли уши. Кад је 
кре нуо био је сав кр вав. То је би ла уста шка за ба ва.
 Оних 40, ко је су по кла ли пред ба ра ком, ле жа ло је по тлу раз ба ца
но, а мно ги су од њих хроп та ли. Кад сам ја ба цио око на њих ми слио сам 
у пр ви мах да су већ сви ле ше ви. Ме ђу тим, је дан од њих је по ди гао гла ву 
и ли цем био окре нут баш пре ма ме ни. Гр кљан и по ла вра та му је био пре
ре зан. Из стра шне ра не цу ри ла му је крв. Ру ке су му би ле ве за не жи цом, 
као и свим оста ли ма, на мо је за пре па шће ње пре по знао сам у ње му сво га 
дру га, Мир ка Га бри ћа, тр гов ца из Пу ра чи ћа. Он је му ком отво рио очи, 
пре по знао ме, и кр кља ју ћи из го во рио, по што је ма ло са гнуо гла ву, да за
тво ри пре ре за ни гр кљан: „Ре ља мо лим те од ве жи ми ру ке и мак ни ову 
жи цу да лак ше умрем“. Ме ни се ср це сти сну ло, али ни сам имао куд не го 
сам клек нуо до ње га и од ве зао му ру ке. Да ме је у том ча су ви део ко ји 
уста ша, за час био би се на шао до ње га пре ре за ног гр кља на. У то ме ча су 
ста јао је на вра ти ма од ба ра ке, је два два три ко ра ка од Мир ка Га бри ћа, 
за то че ник Др. Па ја Ге рен че вић, ко ји је вр шио ду жност ле ка ра у ба ра ци, 
јер та да још ни је би ло бол ни це. Га брић га је угле дао и за мо лио га да му да 
отров. Ле кар му га на рав но ни је мо гао да ти јер га ни је имао. Са ги њу ћи 
гла ву да  мог не још го во ри ти Га брић је опет свр нуо очи на ме не и за мо ли 
ме да по здра вим све код ње го ве ку ће и да им ка жем да га осве та. Ваљ да 
је хтео још не што да го во ри, али је на ме сто то га стра шно за кр кљао, и ја 
ни сам мо гао ви ше да из др жим, не го сам се скло нио у ба ра ку. Доц ни је су 
до шли „гро ба ри“ и од не ли те ле ше ве да их са хра не. 
 Из ове гру пе, ко ја је би ла од ве де на на уби ја ње на гро бље по бе гао 
је и спа сио жи вот Ацо Шиљ кут. Он је слу чај но био ве зан сам, док су дру
ги би ли по ве за ни ве ћи ном је дан за дру го га. Кад су про ла зи ли по ред вра
та од пе ћи ци гла не где се су ши цреп и пе че ци гла вра та су би ла отво ре на, 
а уну тра су Је вре ји у том ча су сла га ли ци глу. Шиљ кут је ис ко ри стио при
ли ку и на гло уле тио кроз та вра та. Уста ше га ни су при ме ти ле, по вор ка 
оста лих је кре ну ла да ље, а Је вре ји су му доц ни је од ве за ли ру ке и он је и 
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да нас жив. На ла зи се као ме сар, на еко но ми ји код Ста ре Гра ди шке.
 Мно го сам ја ужа сних мо ме на та до жи вео за вре ме мо га бо рав ка у 
Ја се нов цу. Мо жда ви ше но ико дру ги, јер сам био млад и здрав и без ика
кве ште те по здра вље из др жао све ужа се. Мно го пу та сам из ма као смр ти 
за дла ку, па че шће не мо гу ни да нас да се сна ђем и точ но да схва тим ка ко 
сам ја жив, и ка ко ни сам по лу део. Али нај стра шни ји мо ме нат био је овај, 
ко ји ћу са да при ка за ти, а ка кав је рет ко ко ји чо век до жи вео, от ка да је 
све та и ве ка. Не где сре ди ном мар та, ка да смо већ ја и мо јих 12 дру го ва 
би ли осло бо ђе ни од ра да и спре ма ли се да кре не мо у сло бо ду, по ку шао 
је да по бег не из ло го ра је дан од на ших дру го ва, за то че ник, не ки Ра де 
Фур ту ла, пе ћар из око ли не Са ра је ва. Бег ство му ни је ус пе ло, он  је на ђен 
у кло зе ту, где се крио и где се пре тва рао, да је пао у не свест у ча су ка да је 
про на ђен, т.ј. око 9 са ти на ве че, ка да ни тко ни је смео би ти из ван ба ра ке. 
При ли ком ис пи ти ва ња при знао је да је хтео да по бег не. Нас је спо па ла 
стра ва, већ оног ча са, кад смо у од ре ђе но вре ме мо ра ли би ти сви у ба ра
ци а ње га ни је би ло. Зна ли смо шта нас че ка. Сто, две ста, па мо жда и сви 
смо тре ба ли да бу де мо за кла ни. То су би ле ре дов не ре пре са ли је за сва ки 
по ку шај бег ства ко јег за то че ни ка. Уста ше су Фур ту лу, овај пут из ним но, 
пре да ли на ма у ба ра ку и на ре ди ли нам, да га ми са ми мо ра мо до ују тро 
уби ти, ина че да ће мо би ти сви по кла ни. Из ван сва ке је сум ње да се они 
ни су пре ти ли на пра зно. Би ло је то ја сно, да Фур ту ла ују тру не сме осва
ну ти жив, па ма шта би ло. Али, ипак је био наш друг, и ла ко је за ми сли
ти ка ко нам је сви ма би ло при ду ши: или има да по ги не он сам од на ше 
ру ке или и он и ми сви од уста шке ру ке. Ду го смо се са ве то ва ли, шта да 
ра ди мо. Нај зад смо ре ши ли да га при ве же мо за је дан ступ по ред ки бле. 
Сва ки од нас ко ји је то ком но ћи имао да вр ши ну жду у ки бли имао је ду
жност, да га уда ри мот ком и се ки ром, ко је су бу ле до ње га, јер ни ко ни је 
хтео сам да га уби је. На ки блу се мно го ишло због во де не хра не, ко ју смо 
је ди но при ма ли и је ли. У ба ра ци го ри це лу ноћ све тло, а та да је го ре ло 
чак и елек трич но све тло, ко је је уве де но пред до ла зак ко ми си је. Сти сну
та ср ца и зу би, сва ки је мо рао од нас да до при не се уби ја њу Фур ту ле, да 
би спа сио се бе и све оста ле. На кон из ве сног вре ме на Фур ту ла је већ био 
на по ла мр тав. У јед ном ча су угле дао је ме не и пре би је ним ми гла сом ре
као: „Ре ља, уда ри ме до бро, да што пре свр шим“. Ме ни се за ма гли ло пред 
очи ма, али ви дим ред је да се чо ве ку пре кра те му ке. Ви ше не све сно не го 
све сно са за ма гље ним очи ма, од бо ла и ја да, ја сам узео се ки ру и за пи тао 
га „Ра де, хо ћеш ли ми ала ли ти“; „Хо ћу Ре љо“ од го во рио је он „са мо ме 
удри до бро, да од мах свр шим!“ Ја сам на то за мах нуо и уши цом се ки ре 
уда рио га по гла ви, ње му је гла ва кло ну ла и ја сам ми слио, да су ње го ве 
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му ке до вр ше не. Ме ђу тим на за пре па шће ње мо је и сви ју нас на кон не ко 
по ла са та Ра де је из не на да опет по ди гао гла ву. Пре шао је по гле дом по 
ба ра ци, за стао на ме ни и опет ме по звао: „Ре љо хо ди ова мо и удри ја че!“ 
Ја сам на то устао опет узео се ки ру, чвр сто ре шен да пре кра тим чо ве ку 
му ке. За мах нуо сам јед ном, па дру ги пут и та да је би ло за и ста свр ше но....
 Уста ше су ују тро на шли, да је њи хо во не чо веч но и кр ва во на ре ђе
ње из вр ше но. За див но чу до овај пу та су одр жа ли реч и ни ко од нас ни је 
стра дао ра ди овог по ку ша ја бег ства. То је пр ви и зад њи пут, да је јед ном 
по ку ша но бег ство свр ши ло ова ко „јеф ти но“! за све нас. Јеф ти но, али сам 
Бог и ми зна мо, ка ко ску по. На ро чи то ја.
 Кад бих све ис при чао шта сам до жи вео и ка ко ми је би ло не бих 
до вр шио ни за го ди ну да на. Мој ду шев ни мир и мо ја мо гућ ност сре ће 
ис че зли су за у век у Ја се но вач ком кр ва вом ло го ру смр ти.
 У ло го ру је вр ше на прак са, да су са свих ле ше ва пре са хра не по
ски да ли гро ба ри сву оде ћу и обу ћу и ле ше ве са хра њи ва ли го ле. Ода би
ра на су бо ља оде ла, ру бље и обу ћа и то је сла но на де син фек ци ју, а оста ло 
сла га но у ма га ци не. Не у по тре бљи ве ства ри и се љач ка сук не на оде ћа, за
мо та ва но је у по себ не ба ле и не ка мо сла но. Те су се ба ле де ли ле у „ву не
но пр ње“ и „обич но пр ње“. Ја сам био од ре ђен у стал ној гру пи, ко ја је те 
ства ри ода би ра ла и сла га ла у ма га зин од но сно па ко ва ла у ба ле.
 На ша је гру па би ла под ди рект ном ко ман дом „ло гор ни ка“ за то че
ни ка, Је вре ји на, Бру на Ди ја ман тен штај на из За гре ба. Он је упра вљао це
лим ло го ром као шеф ин тер не упра ве, и има ве ли ке при ви ле ги је. Ина че 
је ис пра ван чо век и ни је пра вио раз ли ку из ме ђу Је вре ја и Ср ба. По ње му 
је на ша гру па про зва на „Бру но ва пар ти ја“. Ка ко се ви ди из све га што сам 
до са да ре као, на ша је гру па има ла и су ви ше по сла. Сто га ни смо мо ра ли 
да по ла зи мо у „на сту пе“ т.ј. збо ро ве, ко ји су че сто би ли и вр ло опа сни, 
јер су се том при ли ком вр ши ла ода би ра ња оних, ко ји су углав ном ра ди 
„чи шће ња“ ло го ра, тре ба ли да бу ду по у би ја ни. Сла жу ћи ова ко ове ства
ри по би је них, ја сам че сто по зна вао ко је уби јен и ко јом при ли ком. Та ко 
сам по зна вао оде ло и ства ри Ми ла на Шо тре, го сти о ни ча ра из Ви со ког. 
Он је био пре ба чен за јед но са оста лом пар ти јом у ло гор у Кра пје, у ко ме 
су сви до јед ног по би је ни. О то ме уби ја њу про чу ло се два до три да на ра
ни је а ово је би ла по твр да е ве сти, јер смо то га да на има ли да сре ди мо и 
ода бе ре мо упра во то ли ко ода ла, ко ли ко је тих не срет ни ка би ло пре се ље
но из ло го ра број 3 у Кра пје. Та су оде ла, обу ћа и дру ге ства ри до ве зе не у 
наш ло гор на 12 кр ца тих ко ла. Ко ла су сти гла на ве чер и ми смо мо ра ли 
це лу ноћ и су тра дан да ра ди мо. Упо тре бљи ва оде ла, обу ћу, по кри ва че и 
дру ге ства ри по сле дез ин фико ва ња и чи шће ња од кр ви сла га не су у ма
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га цин 3 Ц, ко ји се звао ба ра ка ста рих ства ри. Но ви ја оде ла, обу ћу ру бље, 
узи ма ли су са ми уста ше за се бе.
 Од ка то лич ког Бо жи ћа па све до пред сам до ла зак ко ми си је, сти
за ла су нам та ко мно го број на гра ђан ска и се љач ка оде ла, од ре да сва кр
ва ва, сва ко га убо гог да на. По то ме смо ми зна ли ко ли ко је ко је га да на 
уби је но уди, у нај ве ћем де лу оних при до ла ску у ло гор, та ко да их ми 
ста ри за то че ни ци ни смо има ли при ли ке ни да ви ди мо, осим рет ких слу
ча је ва. На са ма два да на пред до ла зак ко ми си је сти гла је јед на гру па се
ља ка Ср ба из Ро га ти це и око ли не и они су од мах при ула ску у ло гор сви 
по би је ни. Да су би ли баш из Ро га ти це по зна ли смо по њи хо вим оде ли ма 
и но шњи, јер се у Бо сни се љач ка но шња го то во у сва ком кра ју по не че му 
раз ли ку је. Њи хо ва смо оде ла мо ра ли да на бр зу ру ку смо та мо у ба ле, ву
не не пр ње, као и сва дру га се љач ка оде ла. Тре ба ло је то бр зо да се свр ши, 
да за ко ми си ју од то га не би оста ло ни тра га, а на ро чи то да би се сти гла 
ова оде ла  о чи сти ти од кр ва вих мр ља. Тих се ља ка је би ло ко 60, и то је 
би ла по след ња ве ћа пар ти ја по би је них пре мо га од ла ска. На кон њих сти
за ле су ма ње пар ти је оде ла и ства ри, ма ње од по у би ја них а ви ше од оних 
ко ји су уми ра ли. Про сеч но би ло је, днев но нај ви ше од 10 до 15 оде ла. 
До да јем са мо то, да у зад ње вре ме ви ше не ко па ју ра ке, за ле ше ве, не го 
ле ше ве спа љу ју у ци гла ни. У по след ње вре ме за пра во по след њих да на 
мо га бо рав ка у ло го ру ни су ви ше оде ла смак ну ти и по у мр ли оста ја ла у 
на шем ло го ру, не го су их, чи ни ми се сла ли у ло гор број 4, ко ји је у са мом 
гра ду Ја се нов цу, где је и ко жа ра.
 Ја знам да ни сам све ре као, што сам до жи вео и ви део, али са да се 
не мо гу да се тим од јед ном све га, а то ни је ни мо гу ће.
 На 6 фе бру а ра сти гла је у ло гор не ка ме ђу на род на ко ми си ја у ко
јој су би ла дво ји ца Не ма ца, и Та ли ја на, Ма ђа ра, Срп ског и Хр ват ског 
Цр ве ног Кр ста и два ка то лич ка све ште ни ка из Ва ти ка на. За до ла зак те 
ко ми си је зна ло се ра ни је па је ло гор на бр зу ру ку са свим пре у ре ђен и 
до те ран, та ко да је до био са свим но ви и дру га чи ји из глед. И ми смо за
то че ни ци до би ли бо ља и оде ла. Све што је би ло бо ле сно и уоп ште да ва
ло ру жан из глед ло го ра, све што је мо гло да ука же на стра хо те, ко је су 
у ло го ру вла да ле, би ло је по у би ја но и укло ње но. Па ве ли ћев по ве ре ник 
Макс Лу бу рић дао нам је сви ма упут ства ка ко се сми је мо по на ша ти за 
вре ме бо рав ка ко ми си је у ло го ру. И кад је ко ми си ја до шла би ло је та ко 
да се и на ма са ми ма чи ни ло да са ња мо. Ко ми си ја је би ла све га око 1 сат 
у ло го ру. Ви део сам да су се по је ди ни чла но ви ко ми си је обра ти ли на за
то че ни ке са пи та њи ма, ка ко се зо веш, тко је шта је и ода кле је. Ме ђу тим 
сва ки се је за то че ник стро го др жао упут ства Лу бу ри ће вог и мо гао је два 
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да од го во ри са мо то, да је он за то че них бро ј тај и тај (мо је број био 419). 
За оста ле по дат ке за то че ник је мо гао ре ћи чла ну ко ми си је да ће их до би
ти у кан це ла ри ји упра ве.
 По сле од ла ска ко ми си је углав ном се вра тио ста ри ред, али је ипак 
ко је шта би ло бо ље, та ко на при мер ви ше ни је би ло ма сов ног уби ја ња 
пред очи ма свих нас. Уби ја ња су вр ше на не што у ма њем бро ју, али у са
мој ци гла ни, где су их у пе ћи спа љи ва ли. Пећ је стра шно го ре ла, а ни ко 
од нас за то че ни ка ни је смео да до ђе ни бли зо то га ме ста. Ка ко та да уоп
ште ци гле ни је би ло, мо ра да је ци гла на го ре ла са мо ра ди спа љи ва ња 
ле ше ва. У бли зи ну ни смо сме ли н ми, ко је нас је по сао во дио по ред са ме 
ци гла не. Имам пра ва да за кљу чим да су у ци гла ни спа љи ва ли и жи ве 
љу де, јер су нам у то до ба сти за ла на сре ђи ва ња са свим уред на и без кр
ва вих мр ља оде ла, што ра ни је ни ка да ни је би ло. По оде ли ма сам ви део 
да су у то по след ње вре ме спа љи ва ни са ми гра ђа ни. Кад је но ва пар ти ја 
за то че ни ка сти за ла у ло гор а ни су до ве де ни к на ма, сви су ти би ли по
у би ја ни. Ми смо их ви ђа ли у ча су, кад су их про во ди ли на гро бље или 
доц ни је у ци гла ну. Раз у ме се увек из да ле ка. У зад ње вре ме мо га бо рав ка 
у Ја се нов цу при сти за ле су у ло гор но ве пар ти је, ве ћи ном Хр ва та, ко ји су 
у глав ном све по би ја не од но сно спа ље не.
 Од 27 фе бру а ра па до 30 мар та ја и мо јих 12 дру го ва ко ји  смо сти
гли ова мо, би ли смо по ште ђе ни од сва ко га ра да. До би ли смо дво стру ку 
пор ци ју хра не и пре ма на ма се уоп ште бо ље и чо веч ни је по сту па ло, не го 
пре ма дру ги ма. При ли ком од ла ска из ло го ра до би ли смо из ма га ци на 
оде ла и обу ћу, ко ја је и са да на на ма јер смо сво ја ста ра оде ла и обу ћу мо
ра ли да пре да мо при ли ком пре у зи ма ња дру гог. Ова су нам оде ла те шка 
као ка мен, јер по ти чу од пу би ја них на ших дру го ва, и је два че ка мо да их 
се ре ши мо. Да су баш од по у би ја них љу ди ја то знам, јер сам их баш сла
гао баш у оне ма га зи не из ко јих смо их до би ли.
 Сти гао сам у Бе о град, на на чин, ко ји су Вам већ ре кли мо ји дру
го ви. Ов де се опо ра вљам, ко ли ко је то ме не уоп ште мо гу ће и ду бо ко сам 
за хва лан Срп ском на ро ду, Срп ској Вла ди и Ко ме са ри ја ту за из бе гли це, 
што су ме при хва ти ле и омо гу ћи ли жи вот у сло бо ди.

 ПО ПО ВИЋ БРАН КО, ко но бар из До бо ја, сре за истог, син пок. 
Ђор ђа и Ста ке р. Фи ли по вић, нео же њен, стар 40 го ди на, ис ка зан са об
ја вом Ко ме са ри ја та за из бе гли це у Бе о гра ду бр. 29585/42 на кон што је 
опо ме нут на ис каз исти не ис ка зао је:
 Јед не но ћи око 1 ав гу ста 1941 го ди не из ву че но је по уста ша ма из 
ку ћа око 20 Ср ба из До бо ја, ко ји су исту ноћ не ку да од ве де ни и о њи хо



Јасеновац - Саслушања   српских избеглица

135

вој даљ ној суд би ни ни је се ни шта са зна ло. Та да су ме ђу оста лих од ве
де ни: Ра ђа Во ји слав, же ље знич ки чи нов ник, Перендија Све ти слав, жељ. 
чи нов ник, Триф ко вић Пре драг, жељ. чи нов ник, Ко сма јац Ђор ђе жељ. 
чи нов ник, Фи ли по вић Ми лан шо фер, Зо кић Вас ко, кро јач ки по моћ ник, 
је дан же ље знич ки чи нов ник име ном Гој ко, те још је дан жељ. чи нов ник 
име ном Гој ко, те још је дан жељ. чи нов ник име ном Во ји слав, ко ји ма се 
са да не се ћам пре зи ме на.
 Од мах дру го ве че по сле од во ђе ња го ре на ве де них Ср ба уста ше су 
по ку пи ли све пра во слав не све ште ни ке из це лог сре за, од пре ми ли их у 
ло гор у Ца праг, те да ље у Ср би ју.
 Тре ће ве че су уста ше по ку пи ли из До бо ја све углед ни је Ср бе тр
гов це и за на тли је, ко је су та ко ђе пре ко ло го ра упу ти ли за Ср би ју.
 Ја сам се не ко вре ме био скло нио у се ло Оси њу, сре за Дер вен та, 
где сам жи вео око ме сец да на, а за тим сам се по нов но вра тио у До бој, 
пре у зео од јед ног Му сли ма на го сти о ну, ко ју сам да ље во дио.
 На 4 но вем бра 1941 год. уста ше су ухап си ли око 10 Ср ба и 2 Срп
ки ње из До бо ја и од мах нас стр па ли у ва гон, где смо пре но ћи ли и су тра
дан от пре мље ни у Ја се но вац у ло гор. Та да су ухап ше ни и од пре мље ни 
у Ја се но вац у ло гор: Триф ко вић Јо во тр го вац, Триф ко вић Бо жо по сед
ник, ње гов брат Ми лен ко, пе кар и дру ги брат Са во по сед ник, Ша ре нац 
Ми тар пен зи о нер, Ма рин ко вић Са во цр кве њак, Ивић Ми лош трг. по
моћ ник, Ни ко лић Јо во, по сло во ђа код фир ме „Ба та“ Ђор ђе вић Триф ко, 
рад ник, Ма ре нац Љу би ца, го сти о ни чар ка, Ла за ре вић Ра ви јој ла, те ја По
по вић Бран ко, сви из До бо ја.
 У Ја се нов цу смо сти гли 5 но вем бра 1941 год. у но ћи из ме ђу 23 и 
24 ча са. На ста ни ци су нас до че ка ли уста ше и за јед но са жан дар ми ма ко
ји су нас до пра ти ли од ве ли у ме сто и за тво ри ли нас у пра во слав ну цр кву, 
ко ја је већ би ла на по ла раз ру ше на. Су тра дан су нас од жан дар ма пре у зе
ли уста ше и од ве ли у уста шки та бор.
 У уста шком та бо ру у авли ји ста ја ли смо не ко ли ко са ти. За то вре
ме при ла зи ли су к на ма по је ди ни уста ше и зах те ва ли од нас, да им из ру
чи мо но вац, пр сте ње, са то ве, на лив пе ра, ру ка ви це и све вред ни је ства
ри. Не ко ји су им да ли но вац, са то ве и пр сте ње, а не ки су се из го ва ра ли 
да не ма ју. На кон то га уве де ни смо у јед ну со бу уста шког та бо ра и ту смо 
те ме љи то пре тре се ни и од у зе то нам је све што смо има ли. Та да су нам 
од у зе ли осим но ва ца и дру гих ства ри још и ру бље, те хра ну, ко ју смо од 
ку ће по не ли.
 По сле то га уста ше су нас свр ста ле у ред два по два и во ди ли у ло
гор, ко ји се на ла зи на по љу бли зу јед не шу ми це уз ре ку Ло њу. Овај ло гор 
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уда љен је од жељ. ста ни це око 4 клм. ус пут пре ма ло го ру уста ше су нас 
це лим пу тем ту кли шта по ви ма. На два ме ста мо ра ли смо га зи ти во ду до 
ко ле на и пре ко те во де пре но си ти на ле ђи ма уста ше. Та да су нам уста ше 
ус пут од у зе ли све бо ље зим ске ка пу те, сви те ре и ша ло ве и то за др жа ли 
за се бе, те ни ти по сле ни су нам то по вра ти ли.
 Жен ске ко је су с на ма до пра ће не у Ја се но вац, оста ле су с на ма у 
уста шком та бо ру, од ку да су не куд да ље од пра ће не. 
 У ло го ру смо од мах сме ште ни у Ба ра ку и та мо смо за те кли око 
200 до 300 Ср ба за то че ни ка. Од ме ни по зна тих та мо сам за те као Не ма
њу Ђу ри цу, сре ског по љо при вред ног ре фе рен та из До бо ја. Он је био као 
рат ни за ро бље ник у Не мач кој од ку да је пу штен на до пуст, па су га уста
ше на про ла зу кроз За греб ухап си ли и до пре ми ли у ло гор  у Ја се но вац. 
По сле је пре ба чен у ло гор у Ста ру Гра ди шку, где се и са да на ла зи. Та мо 
сам још на шао Свје тли чи ћа Дра гу, фри зе ра из До бо ја, Ћу ка Све то за ра, 
обу ћа ра из Пу ра чи ћа сре за Ту зла, Кај ма ко ви ћа Ми ла на, по сед ни ка из 
Мо дри ча, сре за Би је љи на, Мар ти на Сте ву, му зи кан та из Сре ма.
 Од мах су тра дан т.ј. на 7 но вем бра 1941 год. око 5 са ти у ју тро 
до шли су у ба ра ку у ко јој смо спа ва ли уста ше и ту кли нас кун да ци ма, 
е те ра ли из ба ра ке. Дру ги уста ше до че ки ва ли су нас на са мим вра ти ма 
ба ра ке и ту кли кун да ци ма та ко, да ни ти је дан ни је мо гао из бе ћи ба ти
на ма. Та да је из ла зе ћи из ба ра ке на сте пе ни ца ма пао и сло мио ле ву но гу 
Триф ко вић Ми лен ко из До бо ја. Он је ле жао на зе мљи и од бо ло ва ја у као, 
а уста ше су га и да ље ту кли кун да ци ма. По сле сам га ја и ње гов брат Сте
во уне ли у ба ра ку, где је ле жао и остао ле жа ти и он да, ка да смо ми би ли 
кон цем но вем бра ме се ца пре ба че ни из ово га ло го ра у ло гор у Ба чи ће вој 
фа бри ци. Он се по сле ли кви да ци је то га ло го ра као и ње го ва бра ћа Сте во 
и Бо жо ни су ниг де по ја вљи ва ли, па је си гур но да су уби је ни.
 Сва ки дан мо ра ли смо ра ди ти на на си пу око Ба чи ће ва ци гла не, а 
спа ва ли смо у ло го ру зва ном Ја се но вац 2, ко ји се је на ла зио на по љу крај 
јед не шу ме у бли зи ни Ло ње. Ко па ли смо зе мљу и на но си ли, или тач ка ма 
на во зи ли на на сип. Уста ше су од нас зах те ва ли да тач ке пу не зе мље во
зи мо тр че ћим ко ра ком, па и уз на сип. Тко то ни је мо гао оно га су уста ше 
уда ра ли кун да ци ма и шта по ви ма. Уста ше су нас и ина че ре до ви то сва ки 
дан ту кли без ика квог по во да. И ја сам био од њих ре до ви то ту чен. У 
овој туч ња ви на на си пу на ро чи то се је ис ти ца ла јед на гру па од 9 уста ша 
Ли ча на, мла ди ћа од 20 до 23 го ди не, ко ји су но си ли на гла ву цр ве не лич
ке ка пи це. Они су до ла зе ћи на на сип сва ки пут има ли у ру ка ма од вр бе 
ис пле те не мот ке, ко ји ма су нас сва ки пут и без ика квог раз ло га не ми ло
срд но ту кли до из не мо гло сти.
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 Осим туч ња ве би ло је на на си пу за вре ме ра да и вр ло мно го слу
ча је ва уби ја ња за то че ни ка. Уста ше су та ко ве не срећ ни ке или кун да ци ма 
по гла ви за ту кли, или но же ви ма за кла ли, а би ло је и та ко вих слу ча је ва, 
да су уста ше по је ди не за то че ни ке обо ри ли на зе мљу на ле ђа и он да их 
но га ма по пр си ма ту кли и на пр са ска ка ли све док ни су умр ли. Име на 
Ср ба за то че ни ка, ко ји су на го ре опи са ни на чин по уста ша ма уби је ни 
на на си пу на ра ду не мо гу на ве сти, јер сам их по зна вао лич но, али не по 
име ну, са мо знам да је би ло вр ло мно го ова квих слу ча је ва јер сам и ја био 
оче ви дац то га.
 Јед но га да на до шао је на на сип, где смо ра ди ли Лу бу рић Вје ко
слав, уста шки сат ник и по ве ре ник за све ло го ре. Он је та да спа лио два 
хит ца из ре вол ве ра у јед ну гру пу Ср ба за то че ни ка, ко ји су ра ди ли на на
си пу, и дво ји цу те же ра нио. По сле то га чуо сам при ча ти од дру гих за то
че ни ка, да је он на ре дио уста ша ма, да нас ту ку и тра же од нас да тр че ћим 
ко ра ци ма но си мо зе мљу, те да нас уби ју. Ка ко при је то га та ко и по сле 
би ло је зло ста вља ња и уби ја ња Ср ба ин тер ни ра ца на на чин ка ко сам то 
на пред опи сао.
 На 14 но вем бра 1941 год. од ве де на је јед на гру па Ср ба око 60 до 
70 и то бо ле сних и не моћ них и упу ће на у ло гор у Кра пје. Већ на пу ту до 
Кра пја, ка ко сам чуо, уби је но је из ове гру пе око 30 Ср ба. Оста так Ср ба 
из ове гру пе од ве ден је из ло го ра Кра пје у ло гор у Ба чи ће вој ци гла ни, где 
су не ко вре ме оста ли, а за тим кон цем ме се ца но вем бра 1941 год. од ве де
ни на зад у ло гор у Ја се но вац 2, где су и при је би ли. Ов де у овом ло го ру 
сви су Ср би ји из ове гру пе уби је ни. У овој гру пи Ср ба би ли су: Ша ре нац 
Ми тар, пен зи о нер из До бо ја, Ћук Све то зар обу ћар из Пу ра чића сре за 
Ту зла, Мар тин Сте во му зи кант из Сре ма, То до ро вић Ла за чи нов ник же
ље за ре у Зе ни ци. Име на дру гих не знам.
 На 15 но вем бра 1941 год. од пре мље на је дру га гру па Ср ба за то
че ни ка из ло го ра Ја се но вац 2 у ло гор у Ба чи ће вој ци гла ни. У овој гру пи 
би ли су Ср би спо соб ни за рад.
 Ја сам остао у ве ћој гру пи Ср ба за то че ни ка, ко ја је по сле то га за
др жа на у ло го ру Ја се но вац 2  ра ди ру ше ња две ју ба ра ка и остао сам сам 
ту до кон ца ме се ца но вем бра 1941 год. За то вре ме до га ђа ла су се днев но 
уби ства и зло ста вља ња за то че ни ка.
 Јед но га да на пре под не, ка да смо би ли на ра ду од ре ђен је био 
Ивић Ми лош Ср бин за то че ник из До бо ја, стар 18 го ди на да по чи сти ба
ра ку, у ко јој смо спа ва ли. У ба ра ци се је на ла зи ло и не ко ли ко бо ле сни ка, 
ме ђу ко ји ма већ по ме ну ти Не ма ња Ђу ри ћа, Триф ко вић Бо жи и Ми лен ко 
из До бо ја. Док је Ивић чи стио ба ра ку на и шао је уну тра је дан уста ша са 
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Жи до вом за то че ни ком, ко га су зва ли „Бу га рин“, а ко ји је од свих уста
ша имао ве ли ке при ви ле ги је и мо гао из ла зи ти и из ван ло го ра. Обо ји ца 
су би ли пи ја ни. Нај при је су она ко пи ја ни са шта по ви ма стра шно ту кли 
бо ле сни ке, а по том су уда ри ли на ве де ног Иви ћа, уда ри ли га шта пом по 
гла ви и обо ри ли на зе мљу. Кад је Ивић ле жао на зе мљи Жи дов зва ни 
„Бу га рин“ за клао га је но жем. Ово сам ја лич но ви део, јер сам баш та да 
на и шао у ба ра ку по не ком по слу.
 Јед ног да на че тво ри ца Ср ба за то че ни ка по ку ша ли су бег ство. 
Дво ји цу од ових уста ша су од мах на лицу ме ста уби ли, а дво ји цу су до
ве ли у ло гор и пред на ма убли. Од то га да на пре и по сле под не су нас 
уста ше да га зи мо по во ди, ко ја се је око ба ра ке раз ли ла из ре ке Ло ње. Ми 
смо мо ра ли га зи ти по во ди у оде лу до пр си ју и ако је био ско ро ко нац 
ме се ца но вем бра и вре ме вр ло хлад но. Сва ки пут мо ра ли смо оста ти у 
во ди 20 ми ну та. Ова ко мо кри и у ова ко мо кром оде лу мо ра ли смо по сле 
то га ићи на рад. Ова ка зна тра ја ла је 4 до 5 да на. По сле сва ког га же ња во
де из вла чи ли смо 15 до 20 мр твих, а јед но га да на из ву кли смо из во де 73 
мр тва.
 Пред уста шком на стам бом у ло го ру био је и је дан ка нал пун во
де. Кад смо свр ши ли ру ше ње ба ра ка, мо ра ли смо сав ма те ри јал пре но
си ти на пут, а уста ше су сва ко га оно га, ко ји ни је мо гао но си ти ово ли ко 
ма те ри ја ла ко ли ко су они на ре ди ли, ка зни ли су га на тај на чин да су га 
на те ра ли да за га зи у во ду у ка нал, где су га др жа ли све док ни је умро, јер 
је то би ла смрт на ка зна. Ако је не ко био ја чи, он да су пре ко ка на ла мет
ну ли да ску а тај је у ка на лу мо рао др жа ти гла ву под да ском, а уста ше су 
пре ко да ске хо да ли, да ску са ви ја ли, и та ко гла ву до тич но га гу ра ли под 
во ду и он се је на тај на чин мо рао угу ши ти. Ова ко су ка жње ни и умр ли 
у ка на лу: Триф ко вић Јо во тр го вац из До бо ја и Ни ко лић Ми лош, по сло
во ђа фир ме „Ба та“ из До бо ја. Име на дру гих не знам, али знам да је на тај 
на чин вр ло мно го Ср ба за то че ни ка из гу би ло жи вот.
 Пред ко нац ме се ца но вем бра 1941 год. до би ли смо на ре ђе ње, да 
ис ко па мо у шу ми ци крај ло го ра јед ну ве ћу ја му, ко ја је то бож би ла на ме
ње на за кре ча ну. Ме ђу тим по сле смо до зна ли, да су у ту ја му за ко па ни 
сви за то че ни ци, ко ји су по сле на шег од ла ска из ово га ло го ра уби је ни.
 Кон цем ме се ца но вем бра 1941 год. нас 25 Ср ба спо соб ни за рад 
пре ме ште ни смо у ло гор у Ба чи ће вој ци гла ни а дру ги су оста ли и да ље у 
ло го ру Ја се но вац 2. Ме ђу они ма ко ји су оста ли би ло је м но го бо ле сних. 
Сви они ко ји су оста ли иза нас у овом ло го ру уби је ни су по уста ша ма и 
за ко па ни у по ме ну тој ја ми. Та да су по би је ни: Бра ћа Триф ко вић Бо жо, 
Ми лен ко и Са во из До бо ја. Име на дру гих не знам. 
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 Ка да смо би ли пре ме ште ни у ло гор у Ба чи ће вој ци гла ни ја сам 
био при де љен на рад у ба ге ру на Са ви.
 Јед но га да на по ло ви цом ме се ца ја ну а ра 1942 год. око 10 са ти пре 
под не на ла зио сам се са још 10 Ср ба за по слен у пи ла ни ко ја се на ла зи
ла у ло го ру ци гла не. Крај те пи ла не на ла зио се за твор, у ко ји су уста ше 
за тва ра ли за то че ни ке. Та да сам ви део кроз про зор пи ла не, ка ко уста ше 
из во де из тог за тво ра два по два за то че ни ка, а дру га два уста ше до че ку ју 
их и то је дан са се ки ром, а дру ги са др ве ним ма љем и уда ра ју ове за то че
ни ке по гла ви. Уста ша ко ји је у ру ци др жао се ки ру, уда рио их је по гла ви 
оштри цом. Ка ко је ко ји  за то че ник био уда рен у гла ву, та ко је па дао на 
зе мљу. Ако ни је одах био мр тав то га су за кла ли но жем. Ја сам гле дао ка
ко су ова ко уби ли 10 до 12 Ср ба за то че ни ка. Ви ше ни сам мо гао гле да ти 
и оти шао сам са про зо ра. У истом ча су до шао је у пи ла ну је дан уста ша и 
за бра нио нам да гле да мо на про зор.
 Че шће пу та од ре ђи ван је „на ступ“ и та да смо се сви мо ра ли свр
ста ти у дво ри шту ло го ра. Сва ки пут су та да уста ше из а би ра ли ста но
ви ти број Ср ба за то че ни ка, од во ди ли их на ло гор ско гро бље и уби ја ли. 
Та ко се се ћам да је био „на ступ“ на два или три да на пред ка то лич ки Бо
жић. Та да су из дво ји ли 21 Ср би на и 5 Је вре ја, од ве ли их у ту не ли и ту су 
их уби ли из пу ша ка. Та да је био слу чај но ра њен у но гу од ку гле, ко ја је за
лу та ла Ђор ђић Триф ко рад ник из До бо ја, па смо га она ко ра ње на од не ли 
у ба ра ку и по ло жи ли да ле жи. На 1 ја ну а ра 1942 год. по сле под не уста ше 
су ра ње ног Ђор ђи ћа са мно го дру гих Ср ба уби ли пред са мом ба ра ком. 
 На 26 де цем бра 1941 год. на ре ђен је по нов но „на ступ“. Ка да смо 
се свр ста ли на дво ри шту уста ше су одво ји ли 36 Ср ба и Жи до ва, од ве ли 
их на ло гор ско гро бље и та мо уби ли си ки ра ма и ма ље ви ма. Знам да су 
та да уби је на од Ср ба три бра та пре зи ме ном Гу ја, се ља ци из око ли не Са
ра је ва. Име на дру гих не знам.
 На 1 ја ну а ра 1942 год. по сле под не при ре ди ли су уста ше ве ли ки 
по кољ над Ср би ма. Оне, ко ји ни су мо гли ићи услед бо ле сти и сла бо сти 
из ву кли су пред ба ра ку и ту уби ли си ки ра ма и др ве ним ма ље ви ма. Та да 
их је уби је но око 100 и то нај ви ше Ср ба. Ја сам тај дан до шао са по сла у 
ба ра ку око 6 са ти по сле под не и за те као сам пред ба ра ком ве ли ку хр пу 
ле ше ва уби је них за то че ни ка, те ве ли ке ло кве људ ске кр ви. Та да је уби јен 
пред ба ра ком ме ђу оста ли ма и већ по ме ну ти Ђор ђић Триф ко, а од ве
де ни су на ло гор ско гро бље и та мо уби је ни: Ко па ња Ду шан, чи нов ник 
жељ. сек ци је, из До бо ја, и Стан ко вић Урош, го сти о ни чар из Пу ра чи ћа, 
сре за Ту зла. Име на дру гих не знам.  
 По ко љи су на ста вље ни на 2 и 3 ја ну а ра 1942 год. Они, ко ји су би
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ли од ре ђе ни за по кољ су све за ни жи цом, од ве де ни на ло гор ско гро бље и 
та мо уби је ни са се ки ра ма и др ве ним ма ље ви ма. Не знам ко ли ко их је та 
два да на за кла но, јер сам се ја на ла зио на по слу на ба ге ру на Са ви и же
лио сам да на тај на чин спа сем свој жи вот. 
 Чуо сам да су од по чет ка ме се ца ја ну а ра, па све до по ло ви це фе
бру а ра 1942 год. но ве гру пе Ср ба, ко је су при сти за ва ле у Ја се но вац од
мах са же ље знич ке ста ни це од во ђе не на ло гор ско гро бље и та мо уби је не 
се ки ра ма и др ве ним ма ље ви ма. По сле је пре ста ло од во ђе ње на ло гор ско 
гро бље, па су но ве гру пе Ср ба уста ше до во ди ли у ту нел ци гла не. Ме ни 
по бли же о то ме ни је по зна то, јер сам се ја пре ко да на стал но на ла зио на 
по слу.
 О уби ја њу бо ле сни ка у ло гор ској бол ни ци ни је ми ни шта по зна то 
јер сам се ка ко сам на пред на вео стал но на ла зио из ван ло го ра на по слу.
 На 6 фе бру а ра 1942 год. до шла је у Ја се но вац и пре гле да ла ло гор 
ин тер на ци о нал на ко ми си ја. Пар да на при је до ла ска ове ко ми си је мо ра ла 
се са гра ди ти јед на но ва ба ра ка, ко ја је би ла им про ви зи ра на као тр пе за
ри ја за за то че ни ке са сто ло ви ма и клу па ма. За то че ни ци су мо ра ли са ми 
ову ба ра ку са гра ди ти, па су пре ко це ле но ћи ра ди ли са мо да бу де го то ва 
до до ла ска ко ми си је. Ме ђу тим у овој ба ра ки ни је ни ка да ни тко ишта јео, 
а по сле од ла ска ко ми си је сто ли це и сто ло ви су из не ше ни и у ба ра ку су се 
усе ли ли но ви за то че ни ци.
 Ми смо би ли та да до би ли сва ки врп цу око ру ке и то Ср би пла ву, 
Хр ва ти цр ве ну, а Жи до ви жу ту. На сва кој врп ци је био број. Ја сам имао 
број 806. Осим то га не ки за то че ни ци до би ли су ли ме не пло чи це. До би
ли смо на ре ђе ње ако нас ко ји члан ко ми си је упи та, ка ко се зо ве мо, да му 
од го во ри мо: „Ја сам за то че ник број тај и тај“ и да при том на ве де мо број, 
ко ји је на на шој ру ци озна чен. Ако би ко ји члан ко ми си је што год да ље 
пи тао, он да је мо рао сва ки од го во ри ти: „Из во ли те се обра ти ти на кан це
ла ри ју ло го ра, где ће те под мо јим бро јем до би ти све по дат ке“.
 Ја ми слим, да је за вре ме мо јег бо рав ка у ло го ру у Ја се нов цу, а то 
је од 6 но вем бра 1941 год. па до 30 мар та 1942 год. око 3000 Ср ба. Ко ли ко 
их је уби је но пре мо јег до ла ска, ни је ми по зна то.
 Хра на у ло го ру би ла је вр ло сла ба. Од 15 но вем бра 1941 год. до 20 
мар та 1942 год. ни смо ви де ли, а ка мо ли је ли хле ба, али и то у вр ло ма лим 
ко ли чи на ма та ко да смо стал но би ли глад ни. Не ких 15 да на до би ја ли 
смо за ру чак ју ху на пра вље ну од љу са ка од кром пи ра, па су нам по сле и 
то уки ну ли.
 По ве ре ник за све ло го ре у Хр ват ској је сте Лу бу рић Вје ко слав 
уста шки сат ник. Упра ви тељ ло го ра у Ја се нов цу јест Ми лош Љу бо, уста
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шки по руч ник. Осим њих та мо су се слу жбом на ла зи ли за вре ме мо јег 
бо рав ка: Га шић уста шки по руч ник, уста шки за став ник име ном Стан ко, 
а пре зи ме му не знам, Му јо уста шки за став ник ро дом из Би ха ћа, Па вли
че вић уста шки по руч ник, Ал та рац уста шки за став ник. Слу жбу је вр шио 
још ме ђу оста лим по ста ри ји уста ша, ко је му не знам име на ни пре зи ме на, 
али је био под на дим ком „Та тек“. Он је био на ро чи то кр во ло чан. Ме не је 
је дан пут са шта пом та ко же сто ко ис ту као, да 15 да на ни сам мо гао ру ка
ма мак ну ти, а ни ти сам мо гао на стра ну ле ћи. Од го ре на ве де них сви су 
би ли кр во лоч ни, осим Га ши ћа и Стан ка. Обич ни уста ше ко ји су над на
ма др жа ли стра жу че шће пу та су се ме ња ли и ја њи хо ва име на не знам.
 Ја сам са још 12 дру го ва на 30 мар та 1942 год. пу штен на ло го ра 
у Ја се нов цу, те смо по јед ном уста ши сви до пре мље ни у Зе мун, а ода тле 
смо на 31 мар та 1942 год. пре ве де ни у Бе о град.
 Дру го ни шта не мам ис ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
се за кле ти.

 ПАЈ КИЋ МИР КО, ро ђен 16 ју ла 1914 год. у Ви со ком син пок. 
Мак си ма и Ма ре, ро ђе не Ча ђа, оже њен и има две кћер ке ко ји ма је са
да јед на а дру гој две го ди не. По за ни ма њу ма шин ски бра вар. По зван на 
пре слу ша ње у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це и том је при ли ком опо ме нут да 
го во ри са мо чи сту исти ну о све му че га се се ћа из до ба сво га ро бо ва ња у 
уста шким ло го ри ма, из ја ви:
 28 ју ла 1941 год. екс пло ди ра ле су у са ра јев ској же ље знич кој ло
жи о ни ци две бом бе. Ја сам та да ра дио у тој ло жи о ни ци, али ме за то 
вре ме ни је би ло на ме сту екс пло зи је. Ја сам до шао на рад дру гог да на, 
29 ју ла на по сао око 6 са ти на ве чер. У 10 са ти на ве че до шао је по ме не 
је дан агент по ли ци је и ухап сио ме не и Љу бу Ма ри ћа, та ко ђер бра ва ра 
у ис тој ло жи о ни ци из Ви со ког. У за тво ру смо од ле жа ли 10 да на без са
слу ша ња. Та да су нас са слу ша ли и ре кли нам, да ће мо би ти пу ште ни на 
сло бо ду. Ме ђу тим, су тра дан смо по ве за ни лан ци ма и жи цом од ве де ни 
на ста ни цу, укр ца ни у те рет не ва го не и у тран спор ту од ве де ни у Го спић. 
На том нас је пу ту ме ђу оста ли ма и са ра јев ску по ли циј ски стра жар Ши
ка ра, му сли ман, ро дом из Ви со ког, ко ме се име на не се ћам. По ред ње га 
и по ли циј ски агент из Са ра је ва Ту злак, ина че по за ни ма њу бри јач. Они 
су по сту па ли с на ма су ро во, а Ту злак нас је и ту као. У Дер вен ти је ушао 
у воз и је дан уста шки на ред ник, ко ме је Ши ка ра у ча су ње го ва до ла ска 
не што по вер љи во са оп штио и при том по гле дао ви ше пу та у ме не. Би ло 
ми је ја сно да му го во ри не што о ме ни. О том сам се уве рио и доц ни је, јер 
је тај уста ша на кон то га раз го во ра до шао у наш ва гон, при сту пио к ме ни 
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и по чео ме ис пи ти ва ти о то ме, ка ко сам под ба цио не бом бе у са ра јев ској 
ло жи о ни ци. Ја сам га уве ра вао да о то ме не знам ни шта јер та да ни сам 
ни био на ра ду у ло жи о ни ци не го код ку ће у Ви со ком. Он се на то ни је 
оба зи рао, не го је из ва дио јед ну бом бу из џе па, цр ве но бо ја ди са ну. Пи тао 
је да ли знам шта је то, ја сам му од го во рио да не знам. На тај мој од го вор 
ме је уда рио три пу та с њом у гла ву, та ко да сам пре бро јао све зве зде. По
сле то га је ту бом бу мет нуо у џеп, а из ва дио дру гу мо дре бо је. По но ви ло 
се оно исто што се са цр ве ном бом бом ма ло пре, са мо је ме не са пла вом 
уда рио три  пу та у ле во ра ме. Нај зад је из ва дио јед ну бом бу цр но бо ја ди
са ну. По што сам и за њу ре као да не знам шта је, уда рио ме је тир пу та у 
сред пр си ју, та ко да ми је за пео дах. Од тих и мно го број них уда ра ца, ко је 
сам при мио доц ни је, на ро чи то у Ја се нов цу, мо ја пр са ви ше ни су рав на и 
из бо че на као ра ни је не го угну та и не ка ко као сле пље на.
 У Сл. Бро ду смо пре ба че ни у те рет не ва го не нор мал ног ко ло се
ка, по 80 у је дан ва гон. У ва го ну смо би ли по ве за ни по дво ји ца за јед но 
лан ци ма или жи цом. Све до Го спи ћа су ва го ни би ли за тво ре ни и ми смо 
чак и ну жду вр ши ли у ва го ни ма, а це лим пу тем од Са ра је ва до Го спи
ћа ни смо до би ли хра ну ни во ду. У све му смо пу то ва ли до Го спи ћа три 
да на и три но ћи. Из мо ре ни и пре глад не ли сти гли смо у Го спић, јед не 
сре де из ју тра. Не се ћам се да ту ма. Два смо да на би ли сме ште ни у ће ли
ји ка зни о не, а оста так до од ла ска у Ја се но вац на дво ри шту са око 1.000 
љу ди, за то че ни ка. Ви део сам у Го спи ћу мно ге љу де ко је су ту кли, ви део 
сам тран спор те од не ко ли ко сто ти на љу ди, ко је су сва ко га да на од во ди
ли, ка ко су го во ри ли на Паг на Ве ле бит и у Ја дов но. Ви део сам ка да су 
уста ше уби ли из ре вол ве ра не ког же ље зни ча ра. Он је био до био нер вни 
на пад па на ср нуо на јед ног уста шу, ко ји га је због то га убио из ре вол ве ра 
с ле ђа. Јед но га да на смо до зна ли да до ла зе Ита ли ја ни па су нас све ко
ји смо оста ли у Го спи ћу, пре ба ци ли тран спор том што у Ја стре бар ско а 
што ра зно у Ја се но вац. Ми смо пре ба че ни рав но у Ја се но вац и пу тем је 
12 за то че ни ка из на шег тран спор та по мр ло до Ја стре бар ског. Од тих по
мр лих не се ћам се ни јед ног име на. У на шем ва го ну је  у мро са мо је дан. 
Знам да је био ро дом из Па ла крај Са ра је ва, се љак. При ли ком од ла ска из 
Го спи ћа и у Ја стре бар ском фо то гра фи са ли су нас ита ли јан ски вој ни ци. 
Наш је део тран спор та про бо ра вио на ста ни ци у Ја стре бар ском цео дан 
од ју тра до мра ка, а са мо смо за вре ме руч ка иза шли из ва го на. Ру чак су 
нам ску ва ли у ка за ни ма на ста ни ци од нов ца, ко ји су уста ше по ку пи ли 
од нас и са њим ку пи ли па суљ. Ко ли ко је год ко имао мо рао је да да де за 
тај ру чак. Не ко и по не ко ли ко хи ља да. ја сам дао све га 22 ди на ра, ко ли ко 
сам имао при се би. Ко ни је имао но ва ца мо рао је да да де сат и пр стен. 
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На рав но да па су ља ни је ку пље но за сав но вац, а да су уста ше при то ме 
до бро про шле, ви де ли смо доц ни је по то ме, што су се сва ка ко са на шим 
нов цем, до бро на пи ли. За вре ме  на шег бо рав ка на ста ни ци у Ја се нов
цу, до ла зи ло је мно го све та па и же на и де це да нас гле да ју. На мно ги ма 
смо при ме ти ли да нас жа ле, ваљ да су то би ли Ср би, а мо жда и Хр ва ти. 
Но би ло је ме ђу њи ма и та ко вих ко ји су нас псо ва ли и пре ти ли нас уби
ством, на ро чи то су се та мо шњи же ље зни ча ри око ми ли на нас, ко ји смо 
би ли у же ље знич кој уни фор ми. Би ло је ту же на и де це, ко ји су нас ра до
зна ло гле да ли. Ви део сам и јед ну же ну, ко ја је не што ви ка ла про тив нас.
 На ве чер смо кре ну ли из Ја стре бар ског и тек су тра дан смо сти
гли у Ја се но вац. У Ја се нов цу су нас до че ка ли уста ше са псов ка ма и кун
да ци ма већ на са мој ста ни ци. Од мах смо ви де ли на ше до бро ју тро. Са 
ста ни це су нас од ве ли у ја се но вач ки ло гор кроз шу му, та ко да нас се ља ци 
и гра ђа ни ни су ви де ли, бар ко ли ко ја знам. Пу тем су нас го ни ли да иде мо 
што бр же. Го то во тр ком. Не пре ста но су нас ту кли кун да ци ма и ви ка ли 
на нас као на сто ку. Ако је ус пут не ко ме спа ла ци пе ла, ни је смео ни да 
по ми сли да се са гне и да је  узме из бла га, ко је смо га зи ли. У ло го ру су нас 
по ре да ли уз ба ра ке и све нам од у зе ли што смо има ли код се бе. Ми смо 
сме ште ни у ло го ру број 3 на про сто ру Ба чи ће ве фа бри ке.
 Од тог да на за по чео је му чан жи вот у Ја се но вач ком ло го ру пун 
не из мер них пат ња и ду шев них и фи зич ких, у ат мос фе ри не пре ста ног 
уби ја ња и кла ња, стал ног про ле ва ња не ви не срп ске кр ви, пат ња и уми
ра ња из да на у дан.
 Се ћам се да смо у Ја се но вац сти гли 18 ав гу ста. У тран спор ту нас 
је би ло 940 Ср ба. У овом ча су мо гу да се  се тим, да су та да сам ном до шли 
Љу бо Ми рић, бра вар из са ра јев ске же љез. ло жи о ни це ро дом из Ви со ког, 
ко ји је доц ни је уби јен кун да ци ма за вре ме ра до ва на на си пу, Ву ки че вић 
Ђо ко, бра вар из Ви со ког, ко ји је умро у ба ра ци у Ја се нов цу по што је пет 
да на пре то га био из у би јан уста шким кун да ци ма; Да бић Бран ко, же ље
зни чар из Ви со ког, ко ји је умро у Ја се нов цу; Бу га рац Обрен, же ље зни
чар из Ви со ког, из не мо гао од ра да и гла си, ис пре би јан на мр тво, умро 
у Ја се нов цу; Шо тра Ми лан, го сти о ни чар из Ви со ког ина че ди ван чо век 
уби јен у Ја се нов цу; Бе а то вић Ран ко из Ви со ког, уби јен, Би бли ја Ми лош 
из Бре зе код Ви со ког, уби јен; По па ра Бо шко из Са ра је ва уби јен; Ча бак 
Сто јан, бра вар из Фа ђи ћа код Са ра је ва, уби јен; Ту ше вљак Слав ко, ло жач 
из Са ра је ва уби јен; Ва си ље вић Јо зо пе кар из Ви со ког, уби јен, Бран ко Ђу
јић, бри јач из За гре ба, уби јен, а ра ди ње га уби је но још 25 за то че ни ка, 
ве ћи ном се ља ка, ко ји ма се име на не се ћам. До ове ре пре са ли је је до шло 
због то га, што је Ђу јић уби јен у су ко бу са јед ним уста шом, на ко га је био 
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на ва лио. При ли ком ода би ра ња оних 25 љу ди, ко ји су тре ба ли да бу ду 
уби је ни био сам ода бран и ја. Но сре ћом уста ша, ко ји ме је ода брао и по
вео за пи тао ме слу чај но, шта сам по за ни ма њу. Кад сам од го во рио да сам 
бра вар (а за на тли је су они ште де ли, јер су нас тре ба ли), он ме је пу стио и 
узео јед ног се ља ка, ко ји је ста јао од мах иза ме не. Та ко сам том при ли ком 
за дла ку остао на жи во ту. Свих 25 љу ди је по у би ја но из ми тра ље за кр во
лок Љу бо Ми лош.
 Са да се не мо гу ви ше да се тим име на оних хи ља да љу ди ко ји су 
по у би ја ни у Ја се нов цу. Али вр ло че сто, кат ка да дан за да ном гле дао сам 
гру пе по сто и ви ше сто ти на љу ди, ко је су во ди ли на уби ја ње. Гле дао сам 
и два „ли кви ди ра ња“ бо ле сни ка из бол ни це. Јед ном сам у ме се цу мар ту 
био од ре ђен да пре но сим те шке бо ле сни ке из јед не ба ра ке ка да је на гло 
на и шла во да и по пла ви ла ба ра ку. Ми смо се чу дом чу ди ли, од куд од
јед ном уста ше хо ће да спа са ва ју за то че ни ке и још при то ме бо ле сне. Но 
ка сни је смо ви де ли да је сто га што уста ше ни су хте ле да до пу сте да се 
за то че ни ци по да ве у во ди и да их евен ту ал но во да не би од не ла и ода
ла све ту њи хо ву суд би ну. Ра ди је су их са ми до ту кли. Би ла су та да оно 2 
са та по сле по но ћи кад сам био по зван из ба ра ке да за јед но са још ви ше 
дру го ва пре но сим те бо ле сни ке из по пла вље не ба ра ке. Тих бо ле сни ка је 
би ло ко 120 а мо жда и ви ше. Но си ли смо из по пла вље не ба ра ке пре ко 
на си па не ких 150 ме та ра да ле ко. Ту су их при хва ти ли дру ги и од но си ли 
на ци гла ну. Дру ги дан на ве че све су те бо ле сни ке у ци гла ни по би ли и 
спа ли ли.
 Уста ше су уби ја ли за то че ни ке на раз ли чи те на чи не и то пре до
ла ска ко ми си је, да кле до по чет ка фе бру а ра, јав но пред сви ма на ма. Уби
ја ли су их из ми тра ље за, пу ша ка и ре вол ве ра, али на тај на чин нај ма ње. 
Обич но су их кла ли но жем, упра во она ко као што се ко ље сто ка. Че сто је 
чи та ве пар ти је по кла ло са мо је дан уста ша. У то ме се на ро чи то  и сти цао 
зло гла сни Љу бо Ми лош, за тим не ки Ма ти је вић, па он да Му јо (та ко су 
га зва ли, а пре зи ме му не з нам). Он је чак имао и не ку те шку са бљу и с 
њо ме од сје цао гла ве. Он се уоп ште ра до пра во не ким ју на ком и то оним 
ста рин ским ка ко га опи су ју на род не пе сме и при че. Нај зад је мно го и не
ки Па вли че вић. По ред то га уби ја ли су уста ше и ма ље ви ма, спе ци јал но 
из ра ђе ни ма за та кво уби ја ње, ти су ма ље ви би ли ве ли ки и те шки, а има ју 
ду гу др шку. Осим ма ље ва уби ја ли су и са не ким спе ци јал ним и др ве ним 
мот ка ма, а на ро чи то мно го и са се ки ра ма. Твр ди ло се да су да ви ли и са 
жи цом, али ја то ни сам ви део.
 По сле од ла ска ко ми си је још су и спа љи ва ли жи ве љу де у ци гла ни 
и то та ко, да би их угу ра ли у про стор за пе че ње ци гле, за зи да ли вра та и 
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за па ли ли ва тру. Ја сам то на сво је очи ви дио, кад су јед ну гру пу та ко за
зи да ли и пот па ли ли ва тру те их са же гли. Ми смо та да спа ва ли на „рин
гу“ и све смо од о зго гле да ли.
 За вре ме те шких ра до ва на на си пи ма гле дао сам из да на у дан ка
ко љу ди па да ју из мр цва ре ни и из не мо гли као и ис пре би ја ни од кун да че
ња. За вре ме тих ра до ва, на ко ји ма сам ја из др жао пу них 6 ме се ци, уми
ра ло је и би ло уби је но за вре ме ра да днев но око 10 до 20 љу ди нај ма ње. И 
ја сам јед ном не ким чу дом остао на жи во ту на кон те шког кун да че ња од 
че га су сви дру ги уми ра ли. Ево што се ме ни до го ди ло, а што смо ми сва
ко га да на гле да ли: 12 ок то бра ја сам ра дио са јед ном гру пом дру го ва на 
це сти и ко пао јар ке. Од јед ном су у мо ју бли зи ну до шли тро ји ца уста ша, 
ко ји су се ме ђу соб но ти хо раз го ва ра ли. На то ме по зва ше и кад сам им ја 
при сту пио за по ве ди ше ми, да се окре нем ле ђи ма пре ма њи ма. Од мах за
тим осе тио сам три ужа сна удар ца кун да ком у плећ ку, а по сле то га шест 
уда ра ца у кр ста. Већ на кон че твр тог удар ца пао сам на зе мљу и по ми слио 
да ми је крај. Удар ци су би ли ужа сни, та ко да сам ми слио да ми ни јед на 
кост не ће оста ти чи та ва, али ипак ни сам ни за ја ук нуо, јер сам из ис ку
ства знао да сва ки онај ко ји у ова квим при ли ка ма да ма и тра чак гла са 
од се бе, си гур но бу де до ту чен. На кон де ве тог удар ца сам се оне све стио. 
По сле су ми при ча ли дру го ви да су се уста ше, ко ји су, су де ћи по из го
во ру, би ли Ли ча ни уда љи ли, а што су дру го ви при шли к ме ни ми сле ћи 
да сам мр тав. Ме ђу тим су при ме ти ли да још жи вим па су ме по че ли по
ле ва ти во дом, и ја сам до шао к се би. Сре ћом би ла је бли зу на ша ба ра ка, 
па су ме уне ли у њу. Ле жао сам 10 да на у не пре ста ном стра ху, да ћу би ти 
„ли кви ди ран“ као и сви бо ле сни ци. На кон 10 да на сам нај зад ус пео да 
не ка ко ста нем на но ге и уз нај ве ће на по ре кре нуо сам на рад, да бих из
бе гао по кољ. Био сам сав ис кри вљен, а стра шни бо ло ви су ме му чи ли, но 
ја сам ипак из др жао на оним стра шним ра до ви ма. И да нас осе ћам те шке 
бо ло ве у гру ди ма и кр сти ма од тих уда ра ца.
 Нај ве ћа уби ја ња у ма са ма на ста ла су по чев ши од ка то лич ког Бад
њег да на па до кра ја ја ну а ра. И доц ни је су та уби ја ња на ста вље на јав но 
све до по ло ви не фе бру а ра са мо у ма њој ме ри. По сле су ка ко сам већ ре
као уби ја ли у ма са ма и да ље, али не ви ше јав но. Уби ја ња су вр ше на у са
мој ци гла ни, у ко јој су по ред ле ше ва спа љи ва ли и жи ве. Пре ма то ме ни
смо ни од гро ба ра мо гли до зна ти ко ли ко је љу ди уби је но, а по го то во нам 
је тај број мо рао би ти не по знат сто га што су уби ја ли гру пе за то че ни ка 
ко је су тек сти за ле у ло гор. Ми за то че ни ци ни смо сме ли ни  да до ла зи мо 
у бли зи ну ци гла не, око ко је су би ли по ста вље ни стра жа ри. Ако би стра
жар при ме тио, да је не ки за то че ник ма кар и слу чај но ви део уби ја ње, од
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мах га је по звао и са њи ме је би ло го то во. Ја сам лич но ви део та кве слу
ча је ве и то не ке се ља че, за ко је сам по њи хо вој но шњи знао да су не где од 
Би је љи не. Уби ја ња у ци гла ни су се вр ши ла у не кој на кри вље ној шу пи без 
зи до ва по стра ни. Око шу пе су би ле на сла га не ци гле. По ме ну ти се ља ци 
би, при ли ком до ла ска ми мо ци гла не слу чај но за ви ри ли иза ци га ла пре
ма шу пи у ко јој је тај час вр ше но кла ње. Сме ста га је по звао стра жар и 
угу рао га у шу пу где је и он био за клан са оста ли ма. Ми смо мо ра ли про
ла зи ти по ред са ме ци гла не кад год смо ишли на по сао и са по сла. Мо рам 
се ис те ћи ис ку ством ми смо сва ки пут окре та ли гла ву на дру гу стра ну од 
ци гла не и про шли по ред ње што је мо гу ће бр же, јер ни ка ко ни смо зна ли 
ни је ли у том ча су би ло уби ја ње у тој шу пи.
 Стра шни су би ли мо мен ти „на сту па“, ка да су се ода би ра ли они, 
ко ји су тре ба ли би ти уби је ни, из би ло ког раз ло га (због чи шће ња ло го ра, 
због не ке ре пре са ли је, ка зне). Пр ви пут сам био у „на сту пу“ при ли ком 
слу ча ја Бран ка Ђу ји ћа, о ко ме сам Вам већ ре као; дру ги пут сам по зван 
са оста ли ма у „на ступ“ због пе то ри це за то че ни ка, ко је је пред на ма убио 
уста ша Му јо. Знам да је је дан од њих украо два крум пи ра, при ли ком ис
то ва ри ва ња и пре но са то га крум пи ра из ко ла у ма га зин, на че му је и он 
ра дио; дво ји ца су ка жње на том смр ћу за то, што су се но ћу по мо кри ли 
у ба ра ки јер ни су мо гла из др жа ти до зо ре, а све 4 ки бле (за нас пре ко 
200 љу ди) би ле су пре пу не, за оста лу дво ји цу не знам шта су скри ви ли. 
Тре ћи пут био сам у „на сту пу“ због по ку ша ја бег ства јед ног за то че ни ка, 
ко ме се име на не се ћам. И том при ли ком уби ли су пред на ма са мо ње га, 
што је био ре дак слу чај, јер су ус пут ре дов но ода би ра ли и ве ћи број дру
гих за то че ни ка из „на сту па“ и по би ја ли их.
 У ло го ру је би ло по ред Ср ба и до ста Је вре ја. И њих су до ста ту кли 
и уби ја ли, али да ле ко ма ње не го Ср бе. Је вре ји су уоп ште ре ла тив но до
бро про ла зи ли, пре ма на ма Ср би ма чак и сјај но. Они су има ли у ру ка ма 
це лу ин тер ну упра ву у ло го ру, би ли су „сло бод ња ци“ т.ј. мо гли су са мо
стал но да из ла зе из ло го ра и да оба вља ју по сло ве за ло гор. Мно ги су од 
њих пу то ва ли чак и у За греб и за др жа ва ли се та мо до 8 да на. За дво ји цу 
Је вре ја чак знам да су уоп ште стал но но ћи ва ли у Ја се нов цу при ват но, 
где су бо ра ви ли и њи хо ве же не и де ца. Мно ги су од њих уоп ште има ли 
сво је же не у Ја се нов цу и че сто их по се ћи ва ли. До би ва ли су с (нечитко) 
ло го ра рет ко се ко ји од њих ис прав но по на шао. Има ли су при сне ве зе са 
уста ша ма. Че сто су ту кли на ше љу де, а ја сам лич но за пам тио Је вре ји на 
Хер ма на Шпи ле ра из Оси је ка јер ме је ви ше пу та не ми ло срд но ис ту као 
а без пра вог раз ло га. Имам ути сак да су се он и не ки дру ги Је вре ји хте
ли та ко да ула гу ју уста ша ма. На ро чи то су се хр ђа во по на ша ли не мач ки 
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и пољ ски Је вре ји, док су на ши бо сан ски Је вре ји би ли нај сно шљи ви ји, 
али за то су и нај ви ше стра да ли баш они не са мо од уста ша не го и од не
мач ких и пољ ских Је вре ја са ко ји ма су уста ше у глав ном би ли на до број 
но зи.
 За вре ме це лог мог бо рав ка у Ја се нов цу ни сам ни јед ног ча са ми
слио да ћу иза ћи жив. Сав сам био об у зет бри гом што ћу по је сти и да 
из мак нем уби ја њу. Тра жио сам и пре ко па вао че сто по бу њи шту и тра
жио лу пи ње од крум пи ра и би ло што, што се не ка ко мо гло про гу та ти. 
Сре ћом био сам здрав и јак, па сам мо гао да под не сем све то, од че га 
су хи ља де дру гих по у ми ра ли. На ро чи то сам био об у зет ми шљу, да њу и 
но ћу ка квом ћу смр ти умре ти: од но жа, ма ља, то ља ге, мет ка, кун да ка, 
се ки ре, из не мо гло сти и умо ра, бо ле сти или гла ди. Ни на крај ми па ме ти 
ни је па ло да бих мо гао из бе ћи јед ној од њих смр ти па ни ка да ни сам ни 
пам тио мно го то га, што сам ствар но до жи вео. Од из ну ре но сти нај ви ше 
су уми ра ли гро ба ри, ко ји су има ли нај те жи по сао. Да љу и но ћу мо ра ли 
су да ко па ју ра ке и пре но се мр тва це са ко јих су мо ра ли прет ход но да  
ски ну оде ло и обу ћу. Сав тај по сао мо ра ли су увек да ра де вр ло бр зо без 
пре да ха. Уста ше су са ми зна ли, ка ко те жак по сао ти љу ди вр ше, па су они 
при ма ли дво стру ку пор ци ју хра не, упр кос то га ја не знам ни јед ног за
тво ре ни ка, од сто ти на и сто ти на њих, ко ји су би ли гро ба ри, а ко ји су на 
то ме по слу оста ли жи ви по сле ме сец да на сво га жа ло сног ра да. И то је 
је дан од до ка за у ка ко ве ли ком бро ју су уста ше уби ја ли за то че ни ке у Ја
се нов цу. Је ди ни од гро ба ра ко ји је од по чет ка до да нас још жив је сте шеф 
гро бар ске гру пе ин жи њер Да нон из Са ра је ва, ко ји лич но ни је мо рао да 
ра ди не го је са мо над зи рао по сао гро ба ра. И по сле на шег од ла ска остао 
је он у Ја се нов цу као шеф гро бар ске гру пе.
 Ви ше не мам шта да ка жем до то, да сам од 27 фе бру а ра па до 30 
мар та т. ј. дан ка да сам са два на ест сво јих дру го ва кре нуо из Ја се нов ца 
пре ма Бе о гра ду, био по ште ђен од сва ко га ра да и до би вао пе те ро стру ку 
хра ну, у ства ри да ва ли су нам хра не ко ли ко смо хте ли и уоп ште се пре
ма на ма уста ше бла го на кло но по на ша ли. про сто их ни смо пре по зна ва
ли. Па ве ли ћев по ве ре ник Лу бу рић је пре на шег од ла ска ре као не ки ма од 
нас, са зна чај ним на гла ском: „мно го ви зна те, мно го сте чу ли и ви де ли“.
 Кад смо од ла зи ли из Ја се нов ца сви су Ср би пла ка ли, што је и ра
зу мљи во, ка да се по ми сли у ка квом су па клу они оста ли да и да ље жи ве.
 Да нас сам за хва лан Срп ском на ро ду, Срп ској Вла ди и Ко ме са ри
ја ту за из бе гли це, ко ји су ми омо гу ћи ли да до жи вим сву ван ред ну сре ћу 
осло бо ђе ња из уста шког па кла, и да се са да мо гу на ми ру опо ра ви ти ду
шев но и те ле сно.
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 Нас три на ест бив ших за то че ни ка у уста шком ло го ру у Ја се нов цу, 
ко ји смо на 31 мар та о.г. пу ште ни на сло бо ду мо ли мо да за пи снич ки за
ве де те јед ну на шу кон ста та ци ју, као на до пу ну на шим из ја ва ма, ко је смо 
да ли у на ше по је ди нач не за пи сни ке о све му што смо до жи ве ли, ви де ли 
и чу ли за вре ме на шег ро бо ва ња у уста шким за тво ри ма и ло го ри ма. Ми 
осе ћа мо по тре бу да за пи снич ки из не се мо чи ње ни цу, да су уста ше од са
мог по чет ка спро во ди ли, и да нас спро во де, друк чи ји ре жим пре ма Је
вре ји ма сно шљи ви ји не го пре ма Ср би ма, до ка зу ју ове чи ње ни це:
 Већ у са мом по чет ку у Го спи ћу, ми смо би ли сме ште ни по ка за ма
ти ма, под бру тал ним уста шким ре жи ми ма као нај го ри зли ков ци, док су 
Је вре ји би ли са мо кон фи ни ра ни у ва ро ши у Го спи ћу, где су се сло бод но 
кре та ли. Уко ли ко су мо ра ли да ра де, ра ди ли су пољ ске ра до ве, без на ро
чи те стра же. Жи ве ли су од сво га нов ца, има ли сво ју ку хи њу и при ма ли 
сло бод но па ке те са хра ном и оста лим ства ри ма, ко је су им би ле по треб не.
 У Ја стре бар ском смо ми Ср би сви стр па ни у по дру ме, из ко јих 
ни смо сме ли из ла зи ти. До тле су Је вре ји, као и за то че ни Хр ва ти би ли на
ста ње ни у са мом двор цу гро фа Ер де диа, сло бод но ше та ли по пар ку чак 
су мо гли за ла зи ти и у ва рош, има ли су сво ју спе ци јал ну ку хи њу и до бро 
се хра ни ли, док смо ми до би ва ли са мо от пад ке из њи хо ве ку хи ње и то 
без хле ба. Док смо ми би ли от се че ни пот пу но од све та, до тле су они при
ма ли по се те сво јих ро ђа ка, ко ји су им до но си ли све што им је тре ба ло. 
 У Ја се нов цу су Је вре ји  и ма ли у сво јим ру ка ма це ло куп ну ин тер
ну упра ву. Ин тер на упра ва са сто ја ла се од око 50 по ло жа ја, ко је су за
у зи ма ли за то че ни ци. Од то га су би ли Је вре ји њих 46, а са мо 4 Ср би на 
и то је дан ле кар и три груп ни ка. Шеф ин тер не упра ве је од по чет ка до 
да нас Бру но Ди ја ман тен штајн. Ње гов за ме ник је Је вре јин Ви нер. Шеф 
еко но ми је је та ко ђе Је вре јин Фелд ба у ер. Шеф пи сар не је Је вре јин Бе го
вић. Ше фо ви свих ра ди о ни ца у фа бри ци у ко ји ма је сви ма рад ни ци ма 
био сно шљи ви ји жи вот не го оста лим за то че ни ци ма, та ко ђе су Је вре ји. У 
ло го ру по сто ја ли су тзв. „сло бод ња ци“. Би ла су че ти ри сло бод ња ка, и то 
сва че ти ри Је вре ји на. Они су има ли ту при ви ле ги ју, да су мо гли сло бод
но и без прат ње на пу шта ти ло гор, они су ста но ва ли у ва ро ши са сво јим 
фа ми ли ја ма. Сва че тво ри ца су има ли пла ту. Слу жбе но пу ту ју и у сам 
За греб без прат ње, и там но се за др жа ва ју по 8 да на. Вр ше на бав ке за 
по тре бе ло го ра, кат ка да и за ми ли јун ске шу ме. Сло бод ња ци ма по ве ра
ва ју уста ше чак и про да ју сто ке и дру гог пред ме та ко ји ма рас по ла же од 
вре ме на до вре ме на ло гор. Оп ште по ве ре ње, ко је уста ше по ка зу ју пре ма 
Је вре ји ма, кад им по ве ра ва ју та кву функ ци је и су ви ше је очи глед но.
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 Ра зу мљи во је, да Је вре ји до нај ве ћи мо гућ но сти ис ко ри шћу ју по
ло жа је ко је за у зи ма ју у упра ви ло го ра, да би што ви ше обез бе ди ли се бе 
и сво је су на род ни ке че сто и на ште ту нас Ср ба. Упа да уо чи да су уста ше 
на ро чи то бла го на кло ни пре ма Је вре ји ма из Хр ват ске.
 Да би сте кли што ви ше по ло жа је, ко ји им обез бе ђу ју при ви ле
ги са ни по ло жај, Је вре ји су упра во мај стор ски из ми шља ли и пред ла га
ли уста ша ма осни ва ње раз ли чи тих функ ци ја, ко је су уста ше по ве ра ва ли 
са мо њи ма. Кроз те по ло жа је очу ва ли су се не са мо ти Је вре ји, не го и 
по мо ћу њих и мно ги дру ги, од те шких спољ них ра до ва и по ги би је ко је 
су са њи ма би ле скоп ча не. Ка ко су Је вре ји по сту па ли на тим по ло жа ји ма 
мо же да до ка же и овај при мер: Јед но га да на је упра ва ло го ра до де ли ла 
на рад у фа бри ци у елек три чар ску ра ди о ну на шег дру га, ко ји је да нас 
с на ма у Бе о гра ду, Ми ли во ја Ни ко ли ћа, елек тро ин ста ла те ра по стру ци. 
Са њи ма за јед но је од ре ђен на исти рад и елек тро ин ста ла тер Ми лан Ми
ла но вић, ко ји је са да за то че у Ста рој Гра ди шки. У то до ба је ра ди ло у тој 
ра ди о ни ци 7 за то че ни ка, свих се дам Је вре ја, шеф ра ди о не је био Је вре јин 
инж. Рајх. Рад ни ци у фа брич ким ра ди о ни ца ма па и у тој ни су би ли ту че
ни. Обич но ни су мо ра ли ићи на то ли ко опа сна „на сту па“ има ли су бо љу 
хра ну не го оста ли за то че ни ци и уоп ште бо љи по сту пак са стра не уста
ша. Сто га је по све ра зу мљи во, да су Је вре ји, ше фо ви тих ра ди о на на сто
ја ли да у тим ра ди о на ма бу ду за по сле ни са мо Је вре ји. То им је у глав ном 
и успе ва ло. За то се и мо гло до го ди ти, да шеф елек трич не ра ди о не ни је 
хтео да нас при ми, кад су од стра не упра ве ло го ра би ли од ре ђе ни за ту 
ра ди о ну Ми ла но вић и Ни ко лић, Ср би, из го ва ра ју ћи се да за њих не ма 
ме ста, ме ђу тим их је мо рао ипак да при ми, али исто га да на при мље но је 
и не ко ли ко Је вре ја без ика ква про те ста, и ако ни су би ли струч ња ци као 
Ми ла но вић и Ни ко лић. Та ко је би ло и по сви ма ра ди о ни ца ма стал но на
те за ње са ше фо ви ма Је вре ји ма, кад је би ла реч о упо сле њу Ср ба док су 
Је вре ји при ма ни без те шко ћа. 
 Ка рак те ри сти чан је при мер и слу чај за по сла ва ња за то че ни ка у 
еко но ми ји. Ту је ра ди ло око 120 за то че ни ка под упра вом Је вре ји на Фелд
ба у е ра, ко ји је био све мо ћан. Од свих 120 за по сле них за то че ни ка у еко
но ми ји би ло је у све му 5 Ср ба. Па и тих 5 Ср ба је два је је дви це Фелд ба у ер  
при мио, али им је за то по ве рио нај те же по сло ве. Је дан од тих Ср ба био 
је и наш друг, ко ји се са да на ла зи с на ма Си мић Сте во, а не ко је вре ме 
ра дио и Ми ли вој Ни ко лић. По ред све га то га мно ги су за то че ни Је вре ји 
по др жа ва ли и при ват не, че сто ин тим не ве зе са по је ди ним уста ша ма из 
на ше стра же. Те су ве зе, на жа лост, би ле и пр ља ве при ро де. Мно ги су вр
ши ли жа ло сну уло гу де нун ци ја на та и про во ка то ра пре ма на ма Ср би ма. 



150

Јасеновац - Саслушања   српских избеглица

Би ло је и та квих Је вре ја ко ји су по ма га ли уста ша ма у њи хо вим мно го
број ним зло де ли ма про тив Ср ба. Ми ће мо овом при ли ком на ве сти са мо 
не ке при ме ре јер их све ни је мо гу ће на ве сти.
 Јед но га да на кра јем но вем бра, док смо сви би ли на ра ду био је од
ре ђен Ми лош Ивић, Ср бин, за то че ник из До бо ја, ко ме је би ло 18 го ди на, 
да по чи сти ба ра ку у ко јој смо спа ва ли. Та да је би ло у ба ра ци и не ко ли ко 
бо ле сни ка, ме ђу ко ји ма су би ли на ши дру го ви Ђу ри ца Не ма ња и Ми лен
ко Триф ко вић из До бо ја те Јо ца Јо ва но вић из Ту зле. Док је Ивић чи стио 
ба ра ку, на и шао је у њу је дан уста ша са за то че ним Је вре ји ном, ко га су сви 
зва ли „Бу гар“ а ко ме је пре зи ме Ха сон. Тај Је вре јин ужи вао је и да нас 
ужи ва ве ли ке при ви ле ги је код уста ша, има пра во да из ла зи и из ван ло го
ра, а ви ђа ли смо га и у уста шкој уни фор ми. Спо ме ну то га да на би ли су и 
он и уста ша пи ја ни. Чим су ушли у ба ра ку ста ли су да не ми ли це мла те по 
бо ле сни ци ма, а за тим су ухва ти ли не срет ног мла ди ћа Иви ћа и удар цем 
шта па по гла ви обо ри ли га на зе мљу. Кад је и пао при ско чио му је Ха сон
Бу гар и за клао га но жем на уста шки на чин. Ово ме је при су ство вао и све 
лич но ви део наш друг Бран ко По по вић ко ји је та да слу чај но на и шао на 
ба ра ку по не ком по слу, а ко ји је са да ов де са на ма. 
 Го то во сва ки од нас има по ко ју те шку при ту жбу про тив ово га 
Је вре ји на. Та ко је јед ном из ва дио ноћ на на шег дру га Ре љу Би ла но ви ћа 
и хтео га за кла ти, са мо за то што је Ре ља хтео да из ву че још жи во га сво га 
дру га Ми ку Ко ва че ви ћа из ра ке, ко ји је био по ло жен у ра ку још жив са 
мр тва ци ма и у њој са хра њен. Да му Ре ља у зад њи час и ни је ума као „Бу
гар“ би га си гур но за клао.
 У Ја се нов цу се на ла зи још и да нас је дан Је вре јин, ко га зо ву Бо рис, 
а ко ме не зна мо име на. За по слен је као уста шки по слу жи тељ. Је дан ње
гов слу чај ће мо на ве сти као при мер вр ше ња пот ка зи ва ња и про во ка ци је 
са стра не Је вре ја пре ма Ср би ма. Он је јед но га да на до шао ме ђу Ср бе, по
ну дио је на про да ју хле бац. Слу чај но је ме ђу на ма имао код се бе 50 ку на 
наш друг Јо цо Чо ла ко вић и ку пио за тај но вац ко мад хле ба. Бо рис је то 
од мах до ја вио уста ша ма и про ка зао Чо ла ко ви ћа као за то че ни ка ко ји има 
код се бе но ва ца, ко јих по ло гор ским про пи си ма ни је смео ни ка ко има ти. 
По сле ди ца је би ла та, да је Јо цо Чо ла ко вић до зла Бо га из му чен од уста ша 
уси ја ним же ље зом, од че га је ду го вре ме на па тио. Би ло је мно го та ко вих 
слу ча је ва и по сту па ка од стра не Је вре ја, ко ји су та ко слу жи ли уста ша ма 
да ју ћи им при ли ке да зло ста вља ју и уби ја ју Ср бе. Не тре ба ни да спо ми
ње мо да ми Ср би ни ка да и ни чим ни смо да ли Је вре ји ма по во да за та кав 
по сту пак.
 Ових при ме ра мо гли би смо на ве сти без број.
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 На кра ју ми сли мо да нам је ду жност да спо ме не мо да уста ше и 
ако су звер ски та ма ни ли Је вре је ипак ни су ни из да ле ка по ка зи ва ли пре
ма њи ма то ли ку мр жњу као пре ма Ср би ма, за то се и де ша ва ло и де ша ва, 
да по ред све га, ипак на кра ју кра је ва стра да ва и ре ла тив но ма њи број 
Је вре ја не го Ср ба.

Бран ко По по вић с.р.     Ха џиЧо ла ко вићс.р.
Па но Пе тро вић с.р.     То мић Ди ко с.р.
Ха џиЧо ла ко вић Са во с.р.    Ми ли вој Ни ко лић с.р.
Же га рац Ву ка шин с.р.          Во ји слав Пр ња то вић с.р.
Ре ља Би ла но вић с.р.     Си мић Сте во с.р.
Јо цо Чо ла ко вић с.р.     Ме дић Ђу ро с.р.
Пај кић Мир ко с.р.

С П И С А К
Ср ба за ко је се по у зда но зна да су оста ли у ло го ри ма Ја се но вац и Ста ра 
Гра ди шка

1. Ар се ни је вић Ра до ван, Ле дин ци
2. Ала ву ко вић Ђу ро,
3. Алек сић Алек сан дар, Са ра је во
4. Би ла но вић То дор, Ту зла
5. Бла го је вић Јо во, Пу ра чић
6. Бо са нац Ми лош, Гру би шно По ље
7. Бр кић Мла ден, Гру би шно По ље
8. Бог да но вић Ву кан, При је дор
9. Бу ђен Ду шан, Брч ко
10. Бу шен, син Ду ша на, Брч ко
11. Бје ло ба ба Бу де
12. Цвје ти но вић Бран ко, Бје љи на
13. Ци га но вић Ми лош, Ви со ко
14. Чу дић Че до, За греб
15. Чуч ко вић Ми хај ло, Са ра је во
16. Ћу јић Жив ко, Но ва Гра ди шка
17. Ће бо Но ви ца, Ви со ко
18. Ду рић Не ђо, Ви со ко
19. Ду ра ко вић Ра де, За греб
20. Ду гље но вић Ра до ван, Бре за код Са ра је ва
21. Ду го њић Слав ко, Са ра је во
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22. Да ној ло вић Ду шан, Звор ник
23. Дра го вић Вељ ко, За греб
24. Дра гаш Ми тарМи јо
25. Гу че вац Ду шан, Ди вјак, Бре заВи со ко
26. Га јић Ра до
27. Глу шац Вла до, Са ра је во
28. Ге рен че вић Па јо, Хр ват, Кар лов ци
29. Го гић Дра го, Са ра је во
30. Ђу ри ца Не ма ња, До бој
31. Ђур ко вић Си мо, инж. Зе ни ца
32. Ђур ђе вић Пан то, Ка кањ
33. Ђер ђе вић Пе ро, Ка кањ
34. Ђу ра шко вић Љу бо, Са ра је во
35. Ха вли чек  Ху го, Сл. Брод
36. Хра сто вац Бог дан, Зе ни ца
37. Јан ко вић Жар ко, За греб
38. Јан ко вић Бран ко, Бје љи на
39. Јо вић Си мо, Кар ло вац
40. Ја ко вље вић Ми рон, Са ра је во
41. Кра со је вић Об рад, Са ра је во
42. Кне же вић Јо во, Ви со ко
43. Кне же вић Стан ко, Но ва Гра ди шка
44. Ка тић Ми лош, тех ни чар из Цр не Го ре
45. Ко ва че вић Ми лан,
46. Кај ма ко вић Ми лан, Бје љи на
47. Ку смук Да мјан, Са ра је во
48. Ка лај ђић Бран ко, Звор ник
49. Кља јић Ко ста, Звор ник
50. Кља јић Цви ко, Звор ник
51. Ка зан ђић Ср бо, Бје љи на
52. Лу бу ра Јо во, Са ра је во
53. Ле ма јић Ми лан, Го спић
54. Ла зић Си мо, Бје љи на
55. Лон чар Вла до, Па крац
56. Ло па тић Пе ро, Са ра је во
57. Ми лин ко вић Лу ка, Бо бо та
58. Ми лин ко вић Исо, Бо бо та
59. Ми цић Сло бо дан, Ја ња  Бје љи на
60. Ми лин ко вић Ми ли сав, Бје љи на
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61. Ми ла но вић Ми лан, Ви со ко
62. Ми лу шић Ми хај ло, Са ра је во
63. Ма ки је вић Ми лош, Бре за  Ви со ко
64. Ми ле тић Урош, Са ра је во
65. Ма ца но вић Са во, Са ра је во
66. Ми шље но вић Јо ван, По др. Сла ти на
67. Ми шље но вић Владо, По др. Сла ти на
68. Ми ли јин Жар ко,
69. Ми ли че вић Ран ко, Не го слав ци
70. Ми тро вић Исај ло, Ту зла
71. Ма рин ко вић Стје пан, Са ра је во
72. Ма рин ко вић Вла до, Са ра је во
73. Ми ли са вље вић Ву ка шин, Да ни лов град
74. Ми лин ко вић Ри сто, Бје љи на
75. Ми хај ло вић Си ни ша, Шид
76. Ма ли но вић Ду шан, Ба ња Лу ка
77. Огри зо вић Ђу ро, Кар ло вац
78. Оро зо вић Бо жо, До бр лин
79. Пе тро вић Бран ко, Зе ни ца
80. Па вло вић Не ђо, Звор ник
81. По пов Ла зар, Вој ка – Па зо ва
82. Па ри по вић Или ја, За греб
83. По по вић Сте во, Са ра је во
84. Па паз Рат ко, Са ра је во
85. Пе рић Иван, Бје љи на
86. По зна но вић Дра го, За греб
87. Ра ду ло вић Вељ ко, Са ра је во
88. Ра дић Цвјет ко, Ја ња  Бје љи на
89. Ре лић Ми лан, Сл. Брод
90. Ра кић Бог дан, За греб
91. Ру сић Бран ко,
92. Ре љић Мир ко, За греб
93. Ра да ко вић Ђу ро, Па крац
94. Стје па но вић Ри сто, Ја ња  Бје љи на
95. Стан ко вић Еми ли јан, Бје љи на
96. Сте вић Во јо, Са ра је во
97. Са вић Ми лош, Са ра је во
98. Ср дић Ми лан, Ту зла
99. Свје тли чић Дра го, До бој
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100. Смре кић Ми ро слав, Фо ча
101. Са ва тић Жар ко, За греб
102. Су вај џић Све то зар, Па крац 
103. Сту пар Ла зар, Па крац
104. Сту пар Ми хај ло, Па крац
105. Сте фа но вић Све то зар, Сре мац
106. Тољ Рај ко, Са ра је во
107. Те ша но вић Ми ле, Са ра је во
108. Трн чић Мла ден, Са ра је во
109. То мић Да ни ло, Са ра је во
110. То мић Ми лан, Са ра је во
111. Та тић Ра де, Са ра је во
112. То до ро вић Исо, Па крац
113. Ши тун Мла ден, Са ра је во
114. Шиљ кут Алек сан дар, Са ра је во
115. Шка љац Жив ко, Кар ло вац
116. Умље но вић Ми лан
117. Ва сиљ Или ја (Иљо), Ја ња  Бје љи на
118. Вој но вић Бран ко, Са ра је во
119. Вор ка пић Ву јо, Кар ло вац
120. Ву ко је вић Ран ко, При је дор
121. Ва сић Све ти слав, Бје љи на
122. Вај пан Кон стан тин, Пра ча код Са ра је ва
123. Зка лић Ни ко ла, Па крац
124. Зо ко вић Слав ко, Ко њиц
125. За клан Бран ко, Кар ло вац
126. Жу жа Гру јо,

НА ПО МЕ НА:  у ло го ри ма је оста ло још је дан из ве стан број за то че ни ка 
Ср ба, ма хом бо сан ских се ља ка, чи ја име на не зна мо од но сно не мо же мо 
да се се ти мо.

ОРО ЗО ВИЋ ЛА ЗАР, кро јач из Па кра ца, син Пе тра и пок. Ка те, 
рођ. Ку пи ро вић, стар 32 го ди не, оже њен, отац дво је де це, са да у Бе о гра
ду, Ва шинг то но ва ули ца број 34, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом 
број 35593 ис ка зао је сле де ће:
 У но ћи од 23 на 24 де цем бра 1941 го ди не, упа да ли су уста ше у срп
ске ку ће у Па кра цу и Ли пи ку, од во ди ли Ср бе – му шкар це и за тва ра ли их 
у ма га зин „Сла век са“ у Па кра цу. Од во ђе ње и за тва ра ње Ср ба из вр ши ли 
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су уста ше, ко ји су та да до шли из Ја се нов ца, Нов ске и Но ве Гра ди шке уз 
по моћ до ма ћих уста ша. Та да су од ве де ни и за тво ре ни у по ме ну ти ма га зин 
сле де ћи Ср би из Па кра ца: Илић Вла до, ста ре ши на Сре ског су да; Лон чар 
Вла до, сре ски шум ски ре фе рент; Зја лић Ни ко, при ват ни ин жи њер; Бла
го је вић Ми хај ло, тр го вац; Мар ко вић Па јо, тр го вац; ње гов брат Вла до, те 
ње го ви си но ви Ата на си је и Би бо; Шту лић Јо во, тр го вац; Са вић Ран ко, тр
го вац; Бла ну ша Ђу ро, ка зан џи ја; те ње гов брат Ни ко ла, тр го вач ки по моћ
ник; Хи нић Ни ко ла, пен зи о нер; Га ври ло вић Ла за, пен зи о нер; Шу шњар, 
пен зи о нер; Ву ко бра до вић Љу би ша, хо те ли јер; Мар ко вић Ра де, по сед ник; 
Ла бус Мар ко, по сед ник; Бо го је вић Ђу ро, по сед ник; Бо са нац Ва со, по сед
ник; Ко ва че вић Јо во, тр го вац; Су дар Га вро, кро јач ки по моћ ник; Вук ми
ро вић То дор, суд ски кан це ли ста; То до ро вић Ицо, ме сар; То до ро вић Ко
ста, те ње гов син Ми лан; Оро зо вић Ђу ро, кро јач;  Ала ву ко вић, жан дарм; 
Ми ла ко вић Јо ван, кро јач; Ра дић Ђу ро, кро јач; Ко ва че вић Ду шан, кро јач; 
Буч ко вић Ни ко ла, општ. бла гај ник; То мић Бран ко општ. бла гај ник; Вуч
ко вић, чи нов ник по ре ске упра ве; Ше пељ Ма не, фи нан сиј ски пре глед ник; 
По кра јац Стан ко, фи нан сиј ски  подпре глед ник; Су ва џић Ни ко ла вла сник 
ки нома то гра фа; Ша кић Лу ка, пен зи о нер; Шкр лић Мир ко, суд ски чи нов
ник; ко ји не ма јед не ру ке и но ге, те ви ше дру гих, чи јих се име на са да не 
мо гу да се тим. Зна дем по у зда но, да је та да из Па кра ца од ве де но 73 Ср би на. 
– Из Ли пи ка од ве де ни су и за тво ре ни отац и три си на из по ро ди це Да кић; 
че тво ри ца из пле ме на Ра да ко вић; Мир ко вић, го сти о ни чар; Ко ва че вић го
сти о ни чар; Ди вјак Јо цо, за куп ник курса ло на; је дан ће ваб џи ја, ко јем се 
не се ћам име на и Вр хо вац, мли нар, као и дру ги, чи јих се име на не се ћам. 
Знам по у зда но, да је та да из Ли пи ка од ве де но 21 Ср бин. За тим од ве ден је 
из Ча гли ћа, Ар бу ти на Си мо, општ. бе ле жник. Укуп но су уста ше за тво ри
ли и од ве ли у по ме ну ти ма га зин 74 Ср би на, ме ђу ко ји ма и ме не.
 Исту ноћ око 5 са ти ују тро, уста ше су нас све оте ра ли на жел. ста
ни цу и за тво ри ли у је дан ва гон. У ва го ну је би ло ужа сно те сно та ко да 
смо чвр сто зби је ни је дан уз дру гог мо ра ли ста ја ти. На кон по ла са та воз 
је кре нуо пре ма Но вој Гра ди шки.
 У Но ву Гра ди шку сти гли смо око 10 са ти пре под не. Ту су нас 
уста ше ис те ра ли из ва го на и по стро ји ли на жељ. ста ни ци у два ре да и 
при ка зи ва ли нас гра ђа ни ма, да смо ми чет ни ци, ко је су они по хва та ли у 
шу ма ма. На кон је дан сат по но во су нас уте ра ли у те рет ни ва гон и воз је 
кре нуо да ље за Ја се но вац.
 У Ја се но вац смо сти гли око 4 са та и 30 ми ну та по сле под не. Ту су 
нас др жа ли за тво ре не у те рет ном ва го ну до 10 са ти дру гог да на. На 25 
де цем бра 1941 го ди не у 10 са ти пре под не пре у зе ли су нас уста ше из Ја
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се нов ца и оте ра ли у ло гор у Ба чи ће ву ци гла ну.
 У Ба чи ће вој ци гла ни пред уста шком кан це ла ри јом по стро ји ли су 
нас у два ре да. Уста шки по руч ник име ном Љу бо, а ко је му не знам пре
зи ме, до че као нас је са уста ша ма и ср ди то ви као: „Шта баш ја мо рам све 
Ср бе по би ти, има још ло го ра у Хр ват ској“. По сле то га, из вр ши ли су уста
ше над на ма те ме љи ти пре трес и од у зе ли нам сав но вац, пр сте ње, са то ве, 
ду хан ске до зе и уоп ште све ства ри, ко је су код нас на шли.
 По сле из вр ше ног пре тре са, за пи тао нас је уста шки по руч ник Љу
бо, да ко ји је од нас прав ник. Ја вио се је су ди ја Илић Вла до. Ње га је уста
шки по руч ник Љу бо за пи тао, ко ли ко је Хр ва та осу дио на смрт. Су ди ја 
Илић му је од го во рио, да ни је ни ти ни јед но га, јер да је су дио код сре ског 
су да, ко ји по за ко ну ни је овла штен да су ди на смрт. Уста шки по руч ник 
Љу бо, на то је ка зао су ди ји Или ћу: „Је си ти, је си, не ко ли ко сто ти на Хр ва
та осу дио на смрт“. За тим је узео ка ра бин ку, ко ја је би ла при сло ње на уза 
зид кан це ла ри је, по звао су ди ју Или ћа на стра ну, на ре дио му да ски не са 
 се бе зим ски ка пут, по том га по ста вио уз јед ну на сла гу ци гле и опа лио у 
ње га три мет ка. Су ди ја Илић сру шио се мр тав. 
 По сле то га уста ше су са на ма оста ли ма, ко ји смо ста ја ли у стро ју 
и ово гле да ли, на ре ди ли, да се ја ве они, ко ји су Ли ча ни и та да су се ја ви
ли: Ше пељ Ма не, Ша кић Лу ка, Мар ко вић Ра де, Ла бус Мар ко, Бо го је вић 
Ђу ро, По кра јац Стан ко, Га ври ло вић Ла зо и Шу шњар. Њих су уста ше из
ве ли из стро ја на стра ну и све до јед но га пред на шим очи ма за кла ли. 
Кла ње је из вр шио лич но уста шки по руч ник Љу бо са још не ко ли ко уста
ша. Жр тве су ста ја ле, а по руч ник Љу бо и уста ше за ма хи ва ли су ду гим 
но же ви ма пре ма вра то ви ма жр та ва и ре за ли гр кља не. Ка ко су ко ме пре
ре за ли гр кљан, та ко се је тај сру шио на зе мљу сав об ли вен кр вљу. Ми 
оста ли мо ра ли смо ста ја ти мир но у стро ју и гле да ти ово кла ње на ших 
дру го ва. Дру ги уста ше, ко ји ни су вр ши ли кла ње, ста ја ли су и нас про
ма тра ли, па оно га, ко ји ни је  мо гао гле да ти кла ње, из дво ји ли из стро ја 
и пре да ли по руч ни ку Љу би на кла ње. Та ко су из дво је ни и од мах за кла
ни: Бла ну ша Ђу ро, Ра да ко вић Ђу ро, Ву ко бра до вић Љу би ша, те Шкрлић 
Мир ко. Ме ђу ови ма био је из дво јен и Ди вјак Јо цо. Он је та да ка зао по
руч ни ку Љу би, да је ње гов ро ђак не ки под жу пан. По руч ник Љу бо му је 
на то та да ре као, да он баш та кве тре ба. За тим му је на ре дио да лег не на 
за кла не Ср бе и по ка же где му је ср це. Ди вјак је то учи нио. По руч ник Љу
бо сео је та да Ди вја ку на но ге, а је дан уста ша сео му је та да на гла ву, док 
су дру га дво ји ца кле кли крај ње га, сва ки са јед не стра не и са но же ви ма 
му жи вом из ва ди ли ср це. Уста ша, ко ји је Ди вја ку из ва дио ср це, др жао 
је то ср це на ру ци и на ма га по ка зи вао го во ре ћи нам: „Ево ви ди те ка ко 
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уста ше зна ду кла ти“. За вре ме опи са ног кла ња по руч ник Љу бо и оста ли 
уста ше пи ли су ра ки ју, ко ју им је у јед ној фла ши до но сио је дан Жи дов
за то че ник. Кла ње је тра ја ло око 2 са та и за то вре ме уста ше су по пи ли 3 
фла ше ра ки је. 
 По сле из вр ше ног по ко ља уста шки по руч ник Љу бо са оп ћио нам 
је да смо ми оста ли по ми ло ва ни и дао нас от пре ми ти у ба ра ке. По сле из
вр ше ног по ко ља оста ло нас је из ове гру пе 42 а по кла но 32.
 У ба ра ки смо на шли 484 Ср би на, та ко да нас је сви ску па би ло 
526. Ба ра ка је би ла на пра вље на за 200 љу ди, па за то ни смо мо гли ле жа ти, 
већ смо сви мо ра ли ста ја ти гу сто зби је ни.
 Од ужа са гле да ју ћи на пред опи са не по ко ље, по лу дио је Ар бу ти на 
Си мо општ. бе ле жник из Ча гли ћа и ње га су уста ше од мах не ку да от пре
ми ли, ве ро ват но га уби ли.
 Су тра дан смо сви мо ра ли ићи на по сао. Пра ви ли смо но ве ба ра ке.
 На 27 де цем бра 1941 го ди не, око 2 са та по сле под не, по стро ји ли 
су нас уста ше пред ба ра ком и из дво ји ли 75 Ср ба, ко ји ма су по ве за ли 
ру ке жи цом на ле ђа, те их од ве ли до јед не шу пе у ло го ру, где су их др ве
ним ма ље ви ма све по гла ви по би ли. Тај дан су ле ше ви уби је них оста ли 
ле жа ти крај шу пе. Су тра дан нас 80 Ср ба, ме ђу њи ма и ја, од ре ђе ни смо, 
да ле ше ве уби је них Ср ба од не се мо на ло гор ско гро бље, ко је се на ла зи на 
јед ном по љу крај Са ве не да ле ко ло го ра и та мо по ко па ли. Ми смо то учи
ни ли. Ле ше ве смо но си ли на да ска ма по тро ји ца, и то је дан на пред, је дан 
отра га, а је дан са стра не, ко ји је па зио да леш не пад не са да ске. Ка да смо 
уби је не та ко од не ли на озна че но по ље, мо ра ли смо са ле ше ва ски ну ти 
сва оде ла, а ле ше ве оста ви ти са мо у га ћа ма и ко шу љи. По сле то га смо 
ис ко па ли три ја ме ду бо ке око 3 и по ме тра, ду ге око 3 ме тра, а ши ро ке 
око 4 ме тра. Ле ше ве смо мо ра ли сла га ти у те ја ме у два ре да и то та ко, 
да су гла ве и но ге ле ше ви ма би ле ме ђу соб но из ме ње не, да их ви ше ста не 
у сва ку ја му. Са ле ше ви ма смо би ли на пу ни ли све ја ме до 40 цм. Ја ме су 
мо ра ле та ко би ти за су те, да се по сле не мо же ра за зна ти, где су ле ше ви 
по ко па ни. Са ле ше ва сву че на оде ла од не ли смо и спра ви ли у ма га зин у 
ко рист не за ви сне др жа ве Хр ват ске.
 На 27 де цем бра 1941 год. на го ре опи са ни на чин уби је ни су: из 
Па кра ца, те Ли пи ка сле де ћи Ср би, ко ји су са мном до шли: Мар ко вић 
Вла до, Бла го је вић Ми хај ло, Вук ми ро вић То дор, Шту лић Јо во, те Вуч ко
вић Ни ко ла. 
 По сле и то га смо ми пре жи ве ли Ср би на ста ви ли на ра ду са по ди
за њем ба ра ка. 
 На 30 де цем бра 1941 го ди не, би ли смо на ра ду око по ди за ња ба
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ра ка, а у ба ра ки оста ло је 130 Ср ба, ко ји тај дан ни су мо гли ра ди ти, јер су 
би ли бо ле сни. Исти дан око 4 са та по сле под не, упа ли су уста ше у ба ра ку 
и ис те ра ли све ове бо ле сни ке Ср бе  из ба ра ка. Оне ко ји ни су мо гли ићи, 
уби ли су од мах др ве ним ма ље ви ма пред са мом ба ра ком, а оста ли ма с 
жи цом по ве за ли ру ке на ле ђа и оте ра ли их већ на по ме ну то по ље крај 
Са ве, где су их по ту кли др ве ним ма ље ви ма по гла ви. Ову гру пу уби је них 
по ко па ли су Жи до ви – за то че ни ци. У овој гру пи уби је ни су из Па кра ца и 
Ли пи ка: Хи нић Ни ко ла, је дан Да кић, те Лу кић, се љак из Да ру ва ра. Дру
гих ни сам по зна вао.
 По сле овог дру гог из вр ше ног по ко ља, на ма пре о ста ли ма Ср би ма 
би ло је ви ше ме ста у ба ра ци та ко, да смо по но ћи мо гли и ле жа ти.
 На 2. и 3. ја ну а ра 1942 го ди не, до пра ће на је у Ја се но вац око 80 
Ср ба, се ља ка и гра ђа на из Ба ња Лу ке. Њих су уста ше са жељ. ста ни це 
до пре ми ли у ци гла ну, жи цом им по ве за ли ру ке на ле ђа и од мах их да ље 
те ра ли већ на по ме ну то ло гор ско гро бље. Ус пут су ови Ср би мо ра ли пе
ва ти чет нич ке пе сме све до гро бља. На гро бљу су их уста ше уби ли све са 
др ве ним ма ље ви ма. Њи хо ве ле ше ве по ко па ли су Жи до ви – за то че ни ци.
 Сле де ћег да на до пра ће на је у Ја се но вац гру па Ср ба из Са ра је ва. У 
овој гру пи би ло је и се ља ка и гра ђа на, а би ло их је свих ску па око 40. Ову 
гру пу Ср ба до ве ли су уста ше у ло гор, по стро ји ли их код јед не шу пе и ту 
их све уби ли др ве ним ма ље ви ма. Ову гру пу уби је них Ср ба, од не ли су на 
ло гор ско гро бље и за ко па ли дру ги Ср би – за то че ни ци, а ме ђу њи ма ни
сам ја био.
 Хра на у ло го ру у Ја се нов цу би ла је вр ло ло ша. Сва ки дан до би ја ли 
смо два пу та чор бе од ку ку ру зо ва бра шна ито по јед ну ка ши ку, а хле ба 
ни смо уоп ште ни ка да ни ви де ли, та ко да смо тр пе ли стра шну глад.
 На 4. ја ну а ра 1942 го ди не, от пре мље на је из Ја се нов ца у ло гор у 
Ста ру Гра ди шку гру па Ср ба, ме ђу ко ји ма сам и ја био. У овој гру пи би ло 
нас је 10 Ср ба, а од то га 7 из Па кра ца. Исти дан фор ми ра на је у Ја се нов цу 
у ло го ру гру па Ср ба, њих око 80, ко је су уста ше без ства ри не ка да оте
ра ли. Ка за ли су, да их во де на чет ка ње. По сле су ми у Ста рој Гра ди шки 
при ча ли Жи до ви – за то че ни ци, да је ова гру па Ср ба уби је на у Ста ром 
Ја се нов цу.
 Ја сам остао у ло го ру Ста рој Гра ди шки до 15 ја ну а ра 1942 го ди не. 
По да ну смо пре но си ли не ка др ва и чи сти ли снег. Хра на је би ла  као у Ја се
нов цу вр ло ло ша, је ди но смо спа ва ли у со ба ма на сла ми, ни је ни тко уби
јен, али их је ви ше умр ло на рав но смр ти. Име на умр лих не знам. У ло го ру 
у Ста рој Гра ди шки, нај ве ћим де лом су сме ште ни  Жи до ви за то че ни ци. Са 
мном су из Ја се нов ца пре ме ште ни би ли у Ста ру Гра ди шку већ по ме ну ти: 
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Ра дић Ђу ро, Ми ла ко вић Јо ван, Ко ва че вић Ду шан, Па вло вић Јо ван, Оро
зо вић Ђу ро и Су дар Га вро. Дру ге Ср бе ко ји су би ли са мном у ло го ру у 
Ста рој Гра ди шки ни сам по зна вао, јер сам та мо крат ко вре ме бо ра вио.
  На 15 ја ну а ра 1942 го ди не ишао сам са још два Ср би на и три Жи
до ва за то че ни ка на жељ. ста ни цу у Оку ча не, где смо ис то ва ри ва ли из ва
го на крум пир, ко ји је био од ре ђен за уста ше у Ста рој Гра ди шки. Са мном 
су од Ср ба би ли та да у Оку ча ни ма по ме ну ти Ра дић Ђу ро, и Ми ла ко вић 
Јо во. Нас три смо се још пре то га до го во ри ли, да ће мо на сва ки на чин 
по ку ша ти по бе ћи. Ка да смо са ис то ва ри ва њем крум пи ра би ли го то ви, 
до шли су у два ау то бу са уста ше, ко ји су не ку да ишли и они су на жељ. 
ста ни ци за ста ли и сту пи ли у раз го вор са уста ша ма, ко ји су нас чу ва ли. 
Нас тро ји ца ухва ти ли смо ову при ли ку и по бе гли, а да нас од уста ша ни
тко ни је при ме тио.
 Ја сам се од Ра ди ћа и Ми ла ко ви ћа од мах одво јио и пре ко шу ма 
кре нуо у срез па крач ки, а они су оста ли у  шу ма ма, где су ве ро ват но и 
са да на ла зе. Ја сам у ра зним се ли ма сре за па крач ког за др жао се до 19 
апри ла 1942 го ди не, ка да је по ме не до шао мој је дан при ја тељ из Зе му на, 
Хр ват, ко ји ми је до нео про пу сни цу гла се ћу на ту ђе име. За др жа ва ју ћи 
се у се ли ма сре за па крач ког са кри вао сам се пред хр ват ским вла сти ма и 
уста ша ма та ко, да ме они ни су при ме ти ли.
 На 19 апри ла го ди не кре нуо сам на пут за Зе мун, ка мо сам сти гао 
на 20 апри ла 1942 го ди не. У Зе му ну ми је мој на ве де ни при ја тељ Хр ват 
из ра дио по гра нич ну кар ту, опет на ту ђе име, са ко јом сам на 21 апри ла 
1942 го ди не пре шао у Бе о град. 
 Од уста ша у ло го ру у Ја се нов цу по зна јем је ди но уста шког по руч
ни ка Љу бу, али не знам ка ко се зо ве пре зи ме ном. Дру ге уста ше не знам, 
али знам, да су ско ро сви из Ли ке и Хер це го ви не, а ме ђу њи ма има до ста 
и Му сли ма на из Бо сне. Из ло го ра из Ста ре Гра ди шке та ко ђер ни сам по
зна вао од уста ша, али знам да су и уста шку ду жност вр ши ли уста ше из 
Ли ке и Хер це го ви не, а ме ђу ови ма би ло је до ста Му сли ма на из Бо сне. 
 Чуо сам да је у ло го ру у Ја се нов цу са да не ки ви ши уста шки функ
ци о нер Не мет Пе тар, по за ни ма њу ре ме нар из Па кра ца.
 Дру го ми ни је ни шта по зна то, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
се и за кле ти.
 

ЛОН ЧАР ВЛА ДИ МИР, шу мар ски ин жи њер и сре ски шу мар ски 
ре фе рент код сре ског на чел ства у Па кра цу, стар 40  го ди на, син Ми хај ла 
и Ми ле ве рођ. Ра дић, оже њен, без де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти
ма ци јом број 109573,  ис ка зао је:
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 У но ћи од 23 на 24 де цем бра 1941 го ди не, про ва љи ва ли су уста ше 
у срп ске ку ће у Па кра цу и Ли пи ку, од во ди ли Ср бе му шкар це и за тва
ра ли их у ма га зин „Сла век са“ у Па кра цу. Од во ђе ње и за тва ра ње Ср ба 
из вр ши ли су уста ше, ко ји су та да до шли из Ја се нов ца, Нов ске и Но ве 
Гра ди шке уз по моћ до ма ћих уста ша. Та да су од ве де ни и за тво ре ни сле
де ћи Ср би из Па кра ца: Илић Вла до, ста ре ши на Сре ског су да; Лон чар 
Вла до, сре ски шум ски ре фе рент; Зја лић Ни ко, при ват ни ин жи њер; Бла
го је вић Ми хај ло, тр го вац; Мар ко вић Па јо, тр го вац; ње гов брат Вла до, 
те ње го ви си но ви Ата на си је и Би бо; Шту лић Јо во, тр го вац; Са вић Ран
ко, тр го вац; Бла ну ша Ђу ро, ка зан џи ја; те ње гов брат Ни ко ла, тр го вач
ки по моћ ник; Хи нић Ни ко ла, пен зи о нер; Га ври ло вић Ла за, пен зи о нер; 
Шу шњар, пен зи о нер; Ву ко бра до вић Љу би ша, хо те ли јер; Мар ко вић Ра де, 
по сед ник; Ла бус Мар ко, по сед ник; Бо го је вић Ђу ро, по сед ник; Бо са нац 
Ва со, по сед ник; Ко ва че вић Јо во, тр го вац; Су дар Га вро, кро јач ки по моћ
ник; Вук ми ро вић То дор, суд ски кан це ли ста; То до ро вић Ицо, ме сар; То
до ро вић Ко ста, те ње гов син Ми лан; Оро зо вић Ђу ро, кро јач;  Ала ву ко
вић, жан дарм; Ми ла ко вић Јо ван, кро јач; Ра дић Ђу ро, кро јач; Ко ва че вић 
Ду шан, кро јач; Буч ко вић Ни ко ла, општ. бла гај ник; То мић Бран ко општ. 
бла гај ник; Вуч ко вић, чи нов ник по ре ске упра ве; Ше пељ Ма не, фи нан сиј
ски пре глед ник; По кра јац Стан ко, фи нан сиј ски под пре глед ник; Су ва
џић Ни ко ла вла сник ки нома то гра фа; Ша кић Лу ка, пен зи о нер; Шкр лић 
Мир ко, суд ски чи нов ник; ко ји не ма јед не ру ке и но ге, те ви ше дру гих, 
чи јих се име на са да не мо гу да се тим. Зна дем по у зда но, да је та да из Па
кра ца од ве де но 73 Ср би на. – Из Ли пи ка од ве де ни су и за тво ре ни отац и 
три си на из по ро ди це Да кић; че тво ри ца из пле ме на Ра да ко вић; Мир ко
вић, го сти о ни чар; Ко ва че вић го сти о ни чар; Ди вјак Јо цо, за куп ник кур
са ло на; је дан ће ваб џи ја, ко јем се не се ћам име на и Вр хо вац, мли нар, као 
и дру ги, чи јих се име на не се ћам. Знам по у зда но, да је та да из Ли пи ка 
од ве де но 21 Ср бин. За тим од ве ден је из Ча гли ћа, Ар бу ти на Си мо, општ. 
бе ле жник. Укуп но су уста ше за тво ри ли и од ве ли у по ме ну ти ма га зин 74 
Ср би на.
 Исту ноћ око 4 са та ују тро уста ше су нас све оте ра ли на жељ. ста
ни цу и за тво ри ли у је дан те рет ни ва гон. При го дом на шег од ла ска из по
ме ну тог ма га зи на на жељ. ста ни цу, пра ти ли су нас као стра жа уз стра не 
и до ма ће уста ше још ско ро сви од ра сли гра ђа ни Хр ва ти из Па кра ца. 
Ме ђу тим гра ђа ни ма, ко ји су сви би ли об о ру жа ни вој нич ким пу шка ма 
ви део сам Ста нић Фра ну про фе со ра учи тељ ске шко ле у Па кра цу, ко ји је 
та ко ђер на ра ме ну но си вој нич ку пу шку. Овај Ста нић био је у про шлом 
свет ском ра ту со лун ски до бро во љац и по знат као искрен и не се би чан 
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Ју го сло вен и ве ли ки при ја тељ Ср ба, па ме ова чи ње ни ца утвр ђу је у  уве
ре њу, да су па крач ки гра ђа ни та да си лом до ве де ни да нас као ору жа на 
прат ња и они от пра те на жељ. ста ни цу.
  У ва го ну је би ло ужа сно те сно та ко да смо чвр сто зби је ни је дан 
уз дру гог мо ра ли ста ја ти. На кон по ла са та воз је кре нуо из Па кра ца за 
Но ву Гра ди шку.
 У Но ву Гра ди шку сти гли смо око 10 са ти пре под не. Ту су нас уста
ше ис те ра ли из ва го на и по стро ји ли на жељ. ста ни ци у два ре да и при ка
зи ва ли нас гра ђа ни ма, ко јих је та мо би ло, да смо ми чет ни ци, ко је су они 
по хва та ли дан пре то га у шу ма ма при го дом бор бе. На кон 1 сат по но во су 
нас уте ра ли у те рет ни ва гон и про сле ди ли смо пут за Ја се но вац.
 У Ја се но вац смо сти гли око 4 са та и 30 ми ну та по сле под не. Ту су 
нас уста ше др жа ли за тво ре не у ва го ну све до дру гог да на у 10 са ти пре 
под не. Стра жу над на ма др жа ли су уста ше из Ја се нов ца, ко ји су нам до
ба ци ва ли раз не прет ње као на пр. да ће мо сви би ти уби је ни при је ула ска 
у ло гор, јер да ни смо дру го ни шта ни ти за слу жи ли, ка да смо се од мет ну
ли у шу му. – Овом при ли ком на гла шу јем, да нам се је са стра не уста ша 
хте ло си лом су ге ри ра ти, као да смо ми чет ни ци, ко је су они при го дом 
бор бе по хва та ли у шу ми, иа ко смо сви као мир ни гра ђа ни по но ћи диг
ну ти из сво јих кре ве та и до ве де ни у Ја се но вац. Чуо сам по сле при ча ти од 
дру гих за то че ни ка, да се је то исто и са њи ма до га ђа ло. Да па че мно ги ма 
ни су до зво ља ва ли да се бри ју по ви ше да на, са мо да би из гле да ли, као да 
су би ли у шу ми и та мо по хва та ни.
 На 25 де цем бра 1941 го ди не, т.ј. на ри мока то лич ки Бо жић, у 10 
са ти пре под не ис те ра ли су нас уста ше из ва го на и оте ра ли у ло гор у Ба
чи ће ву ци гла ну. Ус пут, а на ро чи то, ка да смо до шли до Са ве, уста ше су 
пу ца ли у зрак из сво јих пу ша ка.
 У Ба чи ће вој ци гла ни пред уста шком кан це ла ри јом до че као нас је 
уста шки по руч ник и ко ман дант ло го ра Ми лош Љу бо са не ко ли ко уста
шких за став ни ка. По руч ник Љу бо је ви као: „Шта баш ја мо рам све Ср бе 
по би ти, има још ло га у Хр ват ској“. Чи нио је до јам по лу пи ја ног чо ве ка. 
Од мах нас је по руч ник Љу бо по стро јао пред кан це ла ри јом у строј у два 
ре да. За тим је зов нуо 17. уста шку сат ни ју, ко ја је са ста вље на од са мих 
Ли ча на и на ре дио јој, да се ста ви под оруж је. Ода зва ло се је око 20 уста
ша, ко ји су на о ру жа ни вој нич ким пу шка ма ста ли пред наш строј.
 У исто вре ме мон ти ран је на јед ном сто лу пред сре ди ном стро ја 
је дан ла ки ми тра љез, ко ји је био упе рен пре ма на ма. По сле то га за по чео 
је пре трес на ше пр тља ге, те лич них пре трес. Од у зи ма но је све, што год 
је код нас на ђе но, као: но вац, пр сте ње, са то ви, на лив пе ра, при бор за пу
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ше ње и све ота ле вред ни је ства ри, што су их на шли. Пре трес је са пре ки
ди ма тра јао око 2 са та.
 Од мах у по чет ку пре тре са за пи тао је по руч ник Љу бо: „Има ли 
не ки прав ник“. Од мах се је ја вио су ди ја Илић Вла до, ко ји је ста јао у пр
вом ре ду на ле вом кри лу стро ја. По руч ник Љу бо до шао је та да пред ле во 
кри ло стро ја, а су ди ја Илић је на то ис ту пио из стро ја пар ко ра ка и до
шао пред Љу бу по руч ни ка. На то га је по руч ник Љу бо упи тао: „Ко ли ко 
си Хр ва та осу дио на смрт“. Су ди ја Илић му је од го во рио: „Ја сам био ста
ре ши на Сре ског су да, а сре ски су до ви по за ко ну ни су овла ште ни ни ко га 
осу ди ти на смрт“. По руч ник Љу бо му је на то ка зао: „Шта би ти ре као, 
ка да би ја те бе са да осу дио на смрт“. Су ди ја Илић је на то од го во рио: 
„То је ва ша ствар“. По сле то га га је по руч ник Љу бо по слао на зад у строј. 
На ста вљен је за тим пре трес. У ме ђу вре ме ну до нео је је дан Жи дов за то
че ник јед ну бо цу ку ха не ра ки је, ко ју су пи ли по руч ник Љу бо и оста ли 
уста ше, офи ци ри и под о фи ци ри.
 На кон не ког вре ме на при се тио се је по руч ник Љу бо и по нов но 
за пи тао: „Где је тај прав ник“. Ја вио се је опет су ди ја Илић. По руч ник Љу
бо му је на ре дио, да иза ђе из стро ја и до ђе пред ње га. Ка да је су ди ја Илић 
до шао пред по руч ни ка Љу бу, он му је на ре дио, да ски не зим ски и до њи 
ка пут. Су ди ја Илић ски нуо је оба ка пу та та ко, да је остао са мо у пр слу ку. 
За тим му је по руч ник Љу бо на ре дио, да ко ра ча пред њим у прав цу јед
ног ку па ци гле, ко ји се је на ла зио иза на шег стро ја. Ка да је су ди ја Илић 
до шао до ку па ци гле мо рао је ста ти, а по руч ник Љу бо узео је пу шку од 
јед ног уста ше и др же ћи је ис под па зу ха у уда ље но сти од 5 ко ра ка, опа ли 
је у су ди ју Или ћа 3 мет ка. Илић се је сру шио на зе мљу, а по руч ник Љу
бо пре дао је пу шку уста ши, од ко га је био узео и на ста вио са за по че тим 
пре тре сом. Уз то је са оста ли ма уста ша ма офи ци ри ма и под о фи ци ри ма 
не пре ста но пио ку ха ну ра ки ју, па кад су по пи ли јед ну фла шу, Жи довза
то че ник мо рао им је до не ти дру гу и та ко ре дом.
 На кон 5 ми ну та су ди ја Илић по чео је да ва ти зна ко ве жи во та и 
у не све сти ци је је чао. Чув ши то по руч ник Љу бо, при шао је те шко ра
ње ном су ди ји Или ћу и ис па лио у ње га још не ко ли ко ме та ка, овај пут из 
ре вол ве ра. Иза то га се је су ди ја Илић уми рио. На кон то га по руч ник Љу
бо из ва дио је из ко ри ца уста шки нож, са гнуо се над су ди ју Или ћа, ко ји 
је ле жао на зе мљи по тр бу шке и рас по рио га из ме ђу ло па ти ца, тра же ћи 
му ср це. Овај по след њи де таљ кла ња ни сам ја лич но ви део, јер је из ме ђу 
ме не и Или ћа био куп ци га ла, већ ми је то ка сни је опи сао Жи дов Грин
ба ум, тр го вац из Ли пи ка, ко ји је исто доб но до те ран у Ја се но вац. Оста ле 
де та ље су ди је Или ћа ја сам лич но гле дао, јер ми куп ци га ла ни је сме тао, 
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по што је су ди ја Илић био ви сок чо век. 
 По сле то га на ре дио је по руч ник Љу бо на ма оста ли ма, ко ји смо 
ста ја ли у стро ју, да се ја ве сви они, ко ји су ро дом из Ли ке. Та да су се ја
ви ли: Ше пељ Ма не, Мир ко вић Ра де, Ла бус Мар ко, Бла го је вић Ђу ро, По
кра јац  Стан ко, Га ври ло вић Вла до, Шу шњар и не ки још. Њих је по руч ник 
Љу бо из дво јио из стро ја и од вео их већ до по ме ну тог ку па ци га ла, е са 
још не ко ли ко уста ша за клао но жем. Жр тве су ста ја ле, а по руч ник Љу бо 
и уста ше за ма хи ва ли су но же ви ма пре ма вра то ви ма жр та ва и пре ре зи
ва ли гр кља не. Ка ко су ко ме пре ре за ли гр кљан, та ко се је тај сав об ли вен 
кр вљу сру шио на зе мљу. Ми оста ли мо ра ли смо за то вре ме мир но ста ја
ти у стро ју и све ово кла ње про ма тра ти. 
 По сле из вр ше ног по ко ља на пред на ве де них Ср ба, ис ту пио је пред 
по руч ни ка Љу бу уста шки за ступ ник Мат ко вић, ко ји је био већ при лич
но пи јан и за мо лио га, да му до зво ли, да он за ко ље јед ног Ср би на за Бо
жић. По руч ник Љу бо му је до зво лио ти ме, да си сам иза бе ре из стро ја 
Ср би на, ко јег ће за кла ти. За став ник Мат ко вић по гле дао је по стро ју и 
очи су му од мах за пе ле за Ди вја ка Јо цу. При сту пио му је и за пи тао га за 
име и пре зи ме, те за ни ма ње. Ка да је до знао, да је то Ди вјак Јо цо, за куп
ник курса ло на у Ли пи ку, по чео је од ве се ља да ска че у вис го во ре ћи: 
„Са да ћу се ја те би осве ти ти за то, што ти ме ни ни си је дан пут ни си хтео 
да на ђеш сто ли цу, ка да сам ја до шао у твој кур са лон“. Од мах га је на то 
из ву као из стро ја и од вео пре ма већ по ме ну том ку пу ци га ља, по ва лио га 
на зе мљу и жи вом му из ва дио ср це. Ди вјак је стра шно ја у као, док му је 
Мат ко вић ва дио ср це. Сам де таљ ва ђе ња ср ца Ди вја ка ни сам мо гао про
ма тра ти, јер је из ме ђу ме не и Ди вја ка био куп ци га ља. Не се ћам се, да ли 
је по сле то га за став ник Мат ко вић Ди вја ко во ср це др жао у ру ци и на ма 
по ка зи вао, али се вр ло до бро се ћам, да је по сле то га имао обе ру ке пот
пу но цр ве не од кр ви и да их је бри сао о сво је хла че.  
 По сле то га пред ло жио је за став ник Мат ко вић, да се иза бе ре за 
кла ње из на шег стро ја још 10 Ср ба, пр вен стве но Ли ча на и да се ти за ко
љу, а оста ли да се пу сте у ба ра ку. Овај пред лог Мат ко ви ћев при хва тио 
је по руч ник Љу бо. Мат ко вић је из вр шио ода би ра ње и ода брао 12 Ср ба, 
ко је је Мат ко вић ода брао за кла ње, се ћам се да су би ли Ву ко бра то вић 
Љу би ша и То до ро вић Ко ста, док се дру гих не се ћам. Ове Ср бе уста ше су 
нај пре до бро ис ту кли кун да ци ма, а не ке та ко ђер бо ли но же ви ма. На кон 
то га сви су за кла ни на исти на чин, као и они ра ни је. Сви ми оста ли, ко ји 
смо ста ја ли у стро ју, по на ре ђе њу по руч ни ка Љу бе, по ве де ни смо на пред 
до по ме ну тог ку па ци гле и мо ра ли смо гле да ти ово кла ње на ших дру го ва 
уз прат њу, да ће би ти за клан сва ки онај ко ји по ка же на би ло ко ји на чин 
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и нај ма њи знак не го до ва ња, или стра ха. За вре ме ово га кла ња уста ше су 
ста ја ли пред на шим стро јем и мо три ли нас. Уста ше су из дво ји ли из стро
ја Ша ки ћа, јер је по њи хо вом ми шље њу по ка зи вао зна ко ве не го до ва ња. 
На кон из вр ше ног кла ња два на је сто ри це Ср ба, при сту пио је по руч ник 
Љу бо до Ша ки ћа са ре чи ма: „Ти си тај, ко ји се мр штиш, па ћеш за то гла
вом пла ти ти“. За тим је опа лио у ње га не ко ли ко хи та ца, а исто доб но су 
при пу ца ли и дру ги уста ше и Ша кић се је мр тав сру шио на зе мљу. 
 За све вре ме кла ња уста шки по руч ник Љу бо, те уста шки офи ци
ри пи ли су ку ха ну ра ки ју, ко ју им је под но сио је дан Жи дов – за то че ник 
и по пи ли су за то вре ме 3 фла ше ра ки је.
 По сле из вр ше ног кла ња на ших дру го ва, са оп штио нам је по руч
ник Љу бо, да смо ми оста ли по ми ло ва ни и на ре дио, да се од ве де мо у 
ба ра ку.
 По мом ра чу ну, за кла но је, од но сно уби је но из па крач ке гру пе од
мах код до ла ска у ло гор 27 Ср ба, а оста лих 47 от пре мље но је у ло гор ску 
ба ра ку.
 У ба ра ки смо на шли пре ко 450 Ср ба та ко, да нас је са да би ло свих 
ску па пре ко 500, а ба ра ка је би ла на пра вље на са мо за 200. За то ни смо мо
гли ле жа ти, а сви ни ти се ди ти, већ смо ста ја ли гу сто, зби је ни.
 Од ужа са, гле да ју ћи на пред опи са не по ко ље, по чео је дру ги, или 
тре ћи дан по сле то га по ка зи ва ти зна ко ве лу ди ла Ар бу ти на Си мо, општ. 
бе ле жник из Ча гли ћа. Он је по уста ша ма уби јен на 3 ја ну а ра 1942 го ди не.
 Су тра дан и на ред них да на ишли смо на по сао и гра ди ли но ву ба
ра ку.
 На 1 ја ну а ра 1942 го ди не, око 2 са та по сле под не по стро ји ли су 
нас не ки уста шки за став ни ци пред ба ра ком и из дво ји ли из стро ја око 70 
Ср ба, ко је су од мах по ве за ли жи цом за ру ке,  два по два, те их од ве ли 
на та ко зва но ло гор ско гро бље, ко је се на ла зи на јед ној по ља ни крај Са
ве. Ту су их уби ли све др ве ним ма ље ви ма и се ки ра ма по гла ви. Њи хо ви 
ле ше ви су су тра дан по дру гим за то че ни ци ма Ср би ма за ко па ни на ис тој 
по ља ни. Та да је уби јен из па крач ке гру пе Ми шче вић Бо жо. Име на дру
гих уби је них не знам.
 Су тра дан на 2 ја ну а ра 1942 го ди не ишли смо на рад, а у ба ра ки је 
оста ло око 130 Ср ба, ко ји су би ли бо ле сни и ни су мо гли ићи на рад. Тај 
дан око 4 са та по сле под не упа ли су у ба ра ку не ки уста шки за став ни ци 
са уста ша ма и све ове бо ле сне Ср бе ис те ра ли су из ба ра ке. Оне, ко је ни су 
мо гле да ље ићи, а тих је би ло око 40, уби ли су их др ве ним ма ље ви ма и 
се ки ра ма од мах пред ба ра ком, а оста ле су по ве за ли жи цом за ру ке,  два 
по два,  и од ве ли их на по ме ну то ло гор ско гро бље и та мо их све уби ли 
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ма ље ви ма и се ки ра ма по гла ви. Њи хо ве ле ше ве су за ко па ли Жи до ви – 
за то че ни ци. Та да су уби је ни: из па крач ке гру пе: Мар ко вић Вла до, Бла
го је вић Ми хај ло, Вук ми ро вић То дор, Шту лић Јо во и Вуч ко вић Ни ко ла. 
Име на дру гих не знам.
 На 3 ја ну а ра 1942 го ди не, до шао је у ло гор уста шки по ве ре ник 
Лу бу рић Вје ко слав, ко ји је по чи ну уста шки сат ник. Он је то га да на око 
12 са ти дао све нас Ср бе – за то че ни ке по стро ји ти пред уста шком кан
це ла ри јом и дао из дво ји ти у глав ном се ља ке, чи нов ни ке и тр гов це као 
не по треб не за ја се но вач ки ло гор. Та ко је из дво јио око 60 Ср ба и дао их 
от пре ми ти у Ста ри ја се но вач ки ло гор, ко ји се на зи ва „Ја се но вац II“ где 
су ка ко смо чу ли сви уби је ни. Из па крач ке гру пе та да су уби је ни Ар бу
ти на Си мо, Ми шче вић Ра де и То мић Бран ко, те Гла моч ли ја Пе ро, се љак 
из Прв че крај Но ве Гра ди шке.
 По сле ових го ре из вр ше них по ко ља Ср ба у ло го ру Ја се нов цу би ло 
је на ма пре о ста ли ма Ср би ма до ста ме ста у ба ра ки.
 По зна то ми је, да је у ме се цу ја ну а ру 1942 го ди не у ло гор Ја се но
вац сти за ло ви ше гру па Ср ба из ра зних ме ста, а нај ви ше из Бо сне, и да 
су уста ше ове Ср бе ли кви ди ра ли од мах по до ла ску у ло гор, али ми по
бли же о то ме ни је ни шта по зна то. Је ди но сам ја са још око 60 Ср ба био 
од ре ђен да по ко пам ту гру пу уби је них Ср ба. Њи хо ви ле ше ви ле жа ли су 
на по ме ну том ло гор ском гро бљу и би ли су уко че ни. По оде лу су де ћи 
за кљу чио сам, да су то би ли се ља ци из Бо сне. Ми смо мо ра ли ис ко па ти 
не ко ли ко ве ћих ја ма око је дан ме тар ду бо ке. У ове ја ме за ко па ли смо 
ле ше ве уби је них Ср ба. При је то га јед на дру га гру па Је вре ја – за то че ни
ка сву кла је оде ла са ових уби је них Ср ба и од не ла у ло гор ски ма га зин 
у ко рист не за ви сне др жа ве Хр ват ске. На и ме са свих ле ше ва по би је них 
Ср ба и Жи до ва свла че се оде ла и спра вља ју у ло гор ски ма га зин у ко рист 
не за ви сне др жа ве Хр ват ске. За вре ме док смо ми ле ше ве уби је них Ср ба 
по ка па ли, уста ше су из обес ти уби ли дво ји цу мо јих дру го ва, ко ји су са 
мном ра ди ли и то јед ног, што је пре ма оце ни уста ша оти шао пре да ле ко 
да оба ви ну жду, а дру гог што је по оце ни уста ша по ла га но ра дио. Име на 
њи хо ва не знам.
 Ја сам био у ло го ру у Ја се нов цу до 29. ја ну а ра 1942 го ди не, и за то 
вре ме осим го ре на ве де них по ко ља, из вр ши ли су уста ше и јед но та ко
зва но чи шће ње ло гор ске бол ни це. Та да су уста ше из ву кли из бол ни це 
око 100 бо ле сни ка Ср ба и Жи до ва за то че ни ка и све их уби ли. Уби ја ње су 
из вр ши ли ма ље ви ма и се ки ра ма.
 Хра на у ло го ру у Ја се нов цу би ла је вр ло ло ша. Сва ки дан смо до
би ва ли два пу та чор бу од ку ха ног ку ку ру зног бра шна и то са мо по јед ну 
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ка ши ку. Хле ба ни ка да ни смо ни ти ви де ли. Услед ова ко ло ше хра не сви 
смо фи зич ки би ли пот пу но ис цр пље ни. Осим то га мно го смо па ти ли од 
га ма ди, као уши ју, те дру ге не чи сто ће. Ле жа ли смо на го лим да ска ма.
 На 29 ја ну а ра 1942 го ди не от пре мљен сам из Ја се нов ца са ви ше 
дру гих Ср ба у ло гор у Ста ру Гра ди шку. Са мном су от пре мље ни у Ста ру 
Гра ди шку: Ми хај ло вић Си ни ша, учи тељ из Ши да; Ре лић Мир ко, бер бе
рин из За гре ба; Кне же вић Стан ко, чи нов ник ди рек ци је шу ма из Но ве 
Гра ди шке. Име на дру гих не знам.
 У ло го ру у Ста рој Гра ди шки би ли су ве ћи ном ра зни за на тли је, као 
кро ја чи и обу ћа ри. Они су та мо за уста ше ра ди ли, а ми оста ли би ли смо 
по моћ но осо бље. Бри ну ли смо се за чи сто ћу у ло го ру. Ре жим у ово ме ло
го ру био је до не кле бо љи, не го у Ја се нов цу. И хра на је би ла не што бо ља.
 У ме се цу апри лу 1942 го ди не, ве ћи на за то че ни ка обо ли ла је од 
гри пе. Ра ди то га по сао је у ло го ру за пео. Ово се ни је сви ђа ло уста ша ма, 
па су јед не но ћи око 40 бо ле сни ка из ву кли из со ба и бол ни це, по тр па ли 
их на ка ми он, од ве зли у Ја се но вац и та мо уби ли. Та да је уби јен, ко ли ко је 
ме ни по зна то Би не не фелд, Жи дов – де чак од 14 го ди на, ро дом из Па кра
ца, ко ји је био обо лио на гри пи.
 Ми смо му шкар ци – за то че ни ци би ли сме ште ни у ка зни о нич ким 
згра да ма уну тар ка зни о нич ког зи да, а из ван то га зи да, а из ван то га зи да 
сме ште не су же не и де ца, што су та мо до ве де ни.
 Те ча јем ме се ца апри ла 1942 го ди не, од ве де но је из то га ло го ра 
жен ског око 500 же на и де це, Срп ки ња и Жи дов ки у Ја се но вац и та мо су 
сви уби је ни.
 На исти на чин по чет ком ме се ца ма ја од ве де но је у Ја се но вац и 
та мо уби је но око 40 Ср ба – се ља ка из се ла Мла ка крај Ја се нов ца. Ови су 
се ља ци би ли оста ли као не спо соб ни за рад у Не мач кој, па су их уста ше 
као не по треб не ли кви ди ра ли.
 По ло ви цом ме се ца ма ја 1942 го ди не, до ве ли су уста ше у Ста ру 
Гра ди шку око 500 Ср ба се ља ка из сре зо ва Вој нић, Слуњ и Вр гин Мост. 
Ова гру па Ср ба – се ља ка од ре ђе на је од мах за рад и от пре мље на у Зе мун. 
Из ове гру пе из дво ји ли су уста ше око 40 Ср ба, ко ји су услед ста ро сти и 
те ле сних ма на би ли не спо соб ни за рад, па су их од мах ау то мо би лом од
ве зли у Ја се но вац и та мо уби ли.
 Ја сам на 20 ма ја 1942 го ди не са гру пом од 700 Ср ба, у ко јој је би ло 
око 60 Хр ва та от пре мље них из Ста ре Гра ди шке у Зе мун. У Зе му ну смо 
сви би ли сме ште ни на сај ми шту у па ви љо ни ма и ја сам та мо остао до 27 
ма ја 1942 го ди не, ка да сам са још 25 Ср ба пре ба чен у Бе о град. Оста ли су 
Ср би оста ли иза ме не у Зе му ну.
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 Иза ме не оста ло је у Ста рој Гра ди шки још око 100 Ср ба – за то че
ни ка, те око 3.100 же на, ве ћи ном Срп ки ња. Ја ве ру јем, да су по сле мо га 
од ла ска мно ге же не Срп ки ње већ ли кви ди ра не, јер по сто ји на ме ра уста
ша, да све оно, што ни је спо соб но за рад, тре ба уби ја њем ли кви ди ра ти, а 
то су ве ћи на же на, те де це у ло го ру у Ста рој Гра ди шки.
 Од уста ша у ло го ру у Ја се нов цу по зна ти су ми: Лу бу рић Вје ко
слав, уста шки сат ник и по ве ре ник за ло го ре; Ми лош Љу бо, уста шки 
по руч ник и ко ман дант ло го ра; Па вли че вић, уста шки по руч ник; Мат ко
вић уста шки за став ник, ко ји је као до бар уста ша по сле про мак нут за 
уста шког по руч ни ка, Му јо, уста шки за став ник; ро дом из Бо сне, Мо дрић 
уста шки за став ник.
 У ло го ру у Строј Гра ди шки по зна ти су ми уста ше: Уста шки по руч
ник; Га џић, Бар ба рић, Не мет Пе тар, по за ни ма њу ре ме нар из Па кра ца.
 Као уста ше слу же у оба ло го ра нај ве ћим де лом Хр ва ти из Ли ке 
и Хер це го ви не, те Му сли ма ни из Бо сне. Сви су они са ма лим из у зет ком 
кр во лоч ни.
 Дру го ни шта ми ни је по зна то, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
се и за кле ти.

 КО ТУР ЛА ЗАР, учи тељ у пен зи ји из Ја се нов ца, оп шти не исте, 
сре за Нов ска, стар 54 го ди не, син пок. Пе тра и пок. Ан ге ли не, рођ. Јан
ко вић, оже њен, без де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 
109569.
 ВУ ЧЕ ВИЋ СА ВО, зе мљо рад ник из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, 
сре за Нов ска, стар 60 го ди на, син пок. То ме и пок. Кри сти на ро ђе на Вла
и са вље вић, оже њен, отац дво је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма
ци јом број 109569,
 КО СИЋ СИ МО, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за 
Нов ска, стар 62 го ди не, син ок. Ни ко ле и пок. Ка те рођ. Ба так, оже њен, 
отац дво је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109555,
 ТУ РО МАН НИ КО ЛА, зе мљо рад ник из Ушти це, оп шти не Ја се но
вац, сре за Нов ска, стар 70 го ди на, син пок. Сте ва на и пок. Ма ри је рођ. 
Чо лак, оже њен отац де ве то ро де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци
јом број 109556,
 ТУ РО МАН ЈО ВО, зе мљо рад ник из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, 
сре за Нов ска, стар 40 го ди на, син Ни ко ле и Ма ри је рођ. Мач кић, оже њен, 
отац јед ног де те та, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109557,
 ТУ РО МАН МИР КО, зе мљо рад ник из Ушти це, оп шти не Ја се но
вац, сре за Нов ска, стар 38 го ди на, син Ни ко ле и Ма ри је рођ. Мач кић, 
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оже њен, отац јед ног де те та, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 
109558,
 ТУ РО МАН ВЕЉ КО, елек три чар, из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, 
сре за Нов ска, стар 28 го ди на, син Ни ко ле и Ма ри је, рођ. Мач кић, нео же
њен, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109559,
 ТУ РО МАН МИ ЛУ ТИН, та шнар из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, 
сре за Нов ска, стар 23 го ди не, син Ни ко ле и Ма ри је рођ. Мач кић, нео же
њен, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109560,
 ЈАК ШИЋ ИЛИ ЈА, же ље зни чар у пен зи ји из Ушти це, оп шти не Ја
се но вац, сре за Нов ска, стар 59 го ди на, син пок. Авра ма и пок. Ма ри је 
рођ. Ра дић, оже њен, отац седме ро де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти
ма ци јом број 109563,
 ЈАК ШИЋ ВЛА ДИ МИР, ђак гим на зи је из Ушти це, оп шти не Ја се
но вац, сре за Нов ска, стар 21 го ди ну, син Или је и Дра ги ње, рођ. Ер це го
вац, нео же њен, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109563/а,
 КО ТУР ДУ ШАН, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре
за Нов ска, стар 29 го ди на, син пок. Ва се и Мил ке рођ. Рај че вић, оже њен, 
отац јед ног де те та, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109561,
 КО ТУР МИ ЛАН, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за 
Нов ска, стар 23 го ди не, син пок. Ва се и Мил ке, рођ. Рај че вић, оже њен, 
отац јед ног де те та, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109562,
 ТРИ ВУН ЧИЋ МИ ХАЈ ЛО, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не 
исте, сре за Нов ска, стар 58 го ди на, син пок. Га вре и пок. Ми ље рођ. Ву ле
тић, удо вац отац ше сте ро де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом 
број 109566,
 КО ТУР МИ ЛАН, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре
за Нов ска, стар 40 го ди на, син Пе тра и Ма ри је рођ. Три вун чић, оже њен, 
отац дви је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109570,
 МУ НИ ЖА НА ЖИВ КО, зе мљо рад ник из Ушти це, оп шти не Ја се
но вац, сре за Нов ска, стар 34 го ди не, син пок. Јо ве и Сто је рођ. Ро гиж, 
оже њен, отац дво је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 
109574,
 КО ТУР ЛА ЗО, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за 
Нов ска, стар 38 го ди на, син пок. Ми лу ти на и Ма ри је рођ. Ке лић, оже њен, 
отац дво је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109564,
 БА ЧИЋ МИ ЛАН, зе мљорад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за 
Нов ска, стар 47 го ди на, син пок. Гли ше и Љу бе рођ. Ву ко ман чић, оже њен, 
отац тро је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109665,
 КО ТУР ПЕ ТАР, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за 
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Нов ска, стар 70 го ди на, син пок. Ми је и пок. Мил ке, рођ. Ко тур, оже њен, 
отац осме ро де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109552м
 МАЧ КИЋ ЛА ЗОполицијски стражар у пен зи ји из Ја се нов ца, оп
шти не исте, сре за Нов ска, стар 46 го ди на, син Си ме и Ане рођ. Ђу ка лац, 
оже њен, отац  че тве ро де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 
109568 – су гла сно су ис ка за ли сле де ће:
 Од мах на кон ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске, по ја ви ли су 
се у Ја се нов цу уста ше. У уста шке ре до ве сту пи ли су до ма ћи Хр ва ти под 
вод ством Ви да ко вић Ни ко ле, зе мљо рад ни ка из Ушти це крај Ја се нов ца, 
ко ји об на ша част уста шког та бор ни ка, а ујед но и уста шког на чел ни ка. 
Уста ше су од мах по че ли про го ни ти Ср бе.
 Два три да на на кон ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске уста
ше су ухап си ли Ке лић Ла за ра, оп штин ског бе ле жни ка у пен зи ји из Ја
се нов ца. Ње га су не ко вре ме др жа ли у оп штин ском за тво ру, где су га 
зло ста вља ли, а за тим су га пу сти ли ку ћи. По нов но је ухап шен, зло ста
вљан и по том пу штен ку ћи. – На 1. ју на 1941 го ди не у ве че ухап си ли су 
још: Дра чу Ми ла на, зва нич ни ка шум ске упра ве; Ђу ка лац Ђу ру, лу га ра; 
Гру ји чић Ђу ру, тр гов ца и Ра ши нац Јо цу лу га ра. Пр ва че тво ри ца су из 
Ја се нов ца, а по то њи из Ушти це крај Ја се нов ца. Исте но ћи уста ше су ову 
пе то ри цу Ср ба од ве ли на оба лу крај ре ке Са ве крај Ја се нов ца, где су их 
уби ли и њи хо ве ле ше ве ба ци ли у во ду. Ђу ка лац Ђу ро је ме ђу тим био са
мо те же ра њен у гла ву, па се је пли ва њем спа сао из во де до шао ку ћи, те 
ис при чао, шта се је до го ди ло ње му и оста лим ње го вим дру го ви ма. Он се 
је по сле то га пред уста ша ма крио по Бо сни, где се је ле чио, а после пре
шао у Ја се но вац. На 8 ма ја 1942 го ди не уста ше су га про на шли у шта ли 
јед но га Хр ва та, где се је крио и та ко га уби ли. Су тра дан, т.ј. на 2 ју на 1941 
го ди не, по ро ди це уби је них Ср ба, не зна ју ћи за то, до не ли су на оп шти ну 
хра ну, а оп штин ски на чел ник на ве де ни Ви да ко вић Ни ко ла, ка зао је тим 
по ро ди ца ма, да су за т воре них 5 Ср ба Нем ци пре у зе ли и от пре ми ли у 
Не мач ку. Ово уби ство из вр ши ли су: Ви да ко вић Ни ко ла, оп штин ски на
чел ник; Ра ка рић Кар ло, оп штин ски стра жар; Дра гић Иван, оп штин ски 
стра жар; Дра гић Ми јо, се љак и за ме ник оп штин ског на чел ни ка; Ра ка рић 
Ма ти ја, зе мљо рад ник; Цвет ко вић Иван, зе мљо рад ник, сви из Ја се нов ца, 
те Шам чић Пе тар и Ју го вић Стје пан, зе мљо рад ни ци из Ушти це. И ако су 
уби це чи та вом ме сту по зна ти, ни ко ни ка кве ис тра ге ни је во дио.
 Још у ме се цу ма ју 1941 го ди не уста ше су за тво ри ли око 100 Ср
ба – се ља ка из оп шти не ја се но вач ке под из ли ком, да има ју са кри ве но 
оруж је. Др жа ли су их не ко ли ко да на за тво ре не, а за тим су их пу сти ли 
за но вац ку ћи. Сва ки је мо рао пла ти ти 200 до 2.000 ди на ра, већ пре ма 
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имов ном ста њу. И ми би ли смо та да за тво ре ни и мо ра ли се из за тво ра 
ис ку пи ти. По сле то га сви смо мо ра ли ићи 14 да на на при слан рад. По
пра вља ли смо пут крај оба ле Са ве. Хр ва ти ни су мо ра ли по пра вља ти то га 
пу та. По што смо по пра ви ли на ве де ни пут мо ра ли смо сви ићи ра ди ти 
по сло ве пољ ске Хр ва ти ма, а то су мо ра ле чи ни ти на ше по ро ди це. Раз у ме 
се, да смо све ове по сло ве мо ра ли оба вља ти за ба да ва и о на шем тро шку.
 У ме се цу ав гу сту 1941 го ди не срео је уста ше Бр нић Јо во зва ни 
„Ча пун“ на пу ту у Ја се но в цу Јак шић Или ју (пре слу ша ног) од вео га у 
па ро хиј ски стан у Ја се нов цу, где су уста ше има ли свој ло гор и ту га је 
уста ша Бр нић са оста лим уста ша ма стра шно зло ста вљао. Ме ђу оста лим 
уста ше су му кли је шти ма ки да ли са те ла ко ма де ме са. Јак шић је та ко био 
4 да на зло ста вљан у уста шком ста ну и од зло ста вља ња до био ве ли ке по
вре де по чи та вом те лу. На кон ужа сног му че ња од 4 да на, уста ше су Јак
ши ћа из ба ци ле из уста шког ста на на ули цу у бла то, где је остао ле жа ти, 
јер од за до би ве них по вре да ни је мо гао ићи. Слу чај но је ту да про ла зио 
Рас то вац Бог дан, зе мљо рад ник из Ушти це, ко ји је Јак ши ћа од нео ку ћи. 
По сле то га је Јак шић 8 ме се ци од ле жао у кре ве ту.
 У ме се цу сеп тем бру 1941 го ди не уста ше су ухва ти ли Бо жи чић 
Гој ка, сви ра ча из Ја се нов ца, од ве ли га у по ље зва но „Броч ке Је се ни не“ 
на ре ди ли му, да се сам ис ко па ра ку, а за тим су га уби ли и за ко па ли у ту 
ра ку.
 У ме се цу ок то бру 1941 го ди не про ва ли ли су уста ше у стан По зна
но вић Мој си ја, же ле зни ча ра из Ушти це, ко ји је баш ту исту ноћ до шао 
из слу жбе, од ве ли су ње га и ње го вог си на Мир ка у уста шки стан. Ту су 
их уста ше стра хо ви то ту кли, а на кон то га исту ноћ По зна но вић Мој си ја 
су уби ли и за ко па ли у ба шту па ро хиј ског ста на, а ње го ва си на од ве ли су 
у ло гор у Кра пје, где је био 3 ме се ца, а на кон то га је пу штен ку ћи. На 8. 
ма ја по но во је ухап шен са оста ли ма на ма.
 У ме се цу ја ну а ру 1942 го ди не до шли су уста ше у ку ћу Три вун чић 
Ва се, зе мљо рад ни ка из Ја се нов ца и од ве ли ње га и ње го ву же ну Дра ги
њу. Ње га су од мах исте но ћи уби ли у Ја се нов цу у ло го ру, а ње го ву же ну 
су оте ра ли у ло гор у Ста ру Гра ди шку. По сле то га су уста ше сву ње го ву 
имо ви ну опљач ка ли и од ве зли у уста шки стан, а у ње го ву ку ћу су усе ли
ли јед ног стра ног уста шу са по ро ди цом и тај уста ша са да ње го во има ње 
ужи ва.
 У ме се цу ја ну а ру 1942 го ди не про ва ли ли су уста ше у ку ћу Де до вић 
Кри сти не ста ри це од 72 го ди не ко ја је са ма ста но ва ла у сво јој ку ћи.. Уста
ше су ову ста ри цу за кла ли и ње зин леш ба ци ли у Са ву, а за тим сву ње зи
ну имови ну опљач ка ли. У ме се цу ав гу сту 1941 го ди не по че ли су уста ше 
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уз пот по ру оп штин ске вла сти при си ља ва ти нас Ср бе,  да пре ђе мо на ри
мо ка то лич ку ве ру, пре те ћи нам се уби ством и ло го ри ма и до ма ћи жуп
ник у Ја се нов цу Ћо сић на го во рио нас је да пре ђе мо на ри мо ка то лич ку ве
ру, па да нам се по сле то га не ће ни шта до го ди ти. Сви Ср би из ја се но вач ке 
оп шти не, да би спа си ли сво је жи во те, пре шли су на ри мо ка то лич ку ве ру 
па и ми. На ка то лич ки Бо жић мо ра ли смо се чи сто обу ћи и ићи у цр кву, а 
пра во слав ни Бо жић ни смо сме ли сла ви ти. Уста ше, као и оста ли ри мо ка
то ли ци из ме ста над зи ра ли су нас да ли сла ви мо ри мо ка то лич ки Бо жић и 
све це по ри мо ка то лич ком об ре ду да мо жда не сла ви мо на ше све це.
 Про шле го ди не у је сен уста ше су по ру ши ли срп скопра во слав не 
цр кве: у Ја се нов цу, Ушти ци, Хр ват ској Ду би ци, Ра ји ћу, Па кле ни ци, Гра
ди ни, Оку ча ни ма, Бо ги ћев ци ма, Смр ти ћи ма, Но вој Гра ди шки и Нов ској.
 Уста ше су и пљач ка ли Ср бе у ја се но вач кој оп шти ни. Оти ма ли су 
Ср би ма но вац, ро бу, жи то, бра шно, маст, сир и све што им се сви де ло. У 
пљач ка њу се на ро чи то ис ти цао Шим чић Пе тар, зе мљо рад ник из Ушти
це. Он је за ла зио у срп ске ку ће и оти мао го тов но вац, пре сре тао је Ср бе 
на пу те ви ма, од во дио их у го сти о ну где су му мо ра ли пла ћа ти пи ти, а 
осим то га их го тов но вац да ти. Ако ко ји ни је имао но ва ца да му да де он
да је мо рао му на ве сти име на оних Ср ба ко ји су про да ли бла го или што 
дру го па има ју но ва ца.
 У но ћи од 5. до 6 ма ја 1942 го ди не уста ше су из обес ти пу ца ли у 
ме сту Ја се нов цу. Са пу ца њем на ста ви ли су у но ћи од 6 на 7 ма ја, те 7 на 8 
ма ја 1942 го дине. На 7 ма ја 1942 го ди не уста ше су бло ки ра ли Ја се но вац и 
Ушти це та ко, да ни тко ни је мо гао иза ћи ван. За пу ца ње окри ви ли су Ср
бе што је ме ђу тим лаж, јер ни тко од Ср ба ни је пу цао а ни ти имао оруж ја.
 На 8 ма ја 1942 го ди не на па ли су уста ше ку ћу Бо ро је вић Јо ва на, 
окри вљу ју ћи га, да је он пу цао из сво је ку ће. Бо ро је вић је то по ри цао 
бра не ћи се, да он ни је пу цао, јер да не ма ни ти оруж ја у ку ћи. Уста ше су 
та да уби ли на кућ ном пра гу Јо ва но ва си на Га вру, а Јо ва на су од ве ли у ло
гор у Ја се но вац и та мо га уби ли пред на шим очи ма. По сле то га до ве ли 
су у Ја се но вац и чи та ву Јо ва но ву по ро ди цу и то: сна ху Ма ру и ње зи них 
тро је де це. Јо ва но ва же на Љу ба би ла је та да от сут на од ку же код сво је 
уда не кће ри и та ко се спа си ла.
 Исти дан, т.ј. на 8 ма ја 1942 го ди не на ста ло је хап ше ње свих срп
ских по ро ди ца у Ја се нов цу и Ушти ци. Нај пре су по хап си ли све срп ске 
по ро ди це у Ја се нов цу, а за тим у Ушти ци. Ни су нам до зво ли ли, да би ло 
што со бом по не се мо, го во ре ћи нам, да ће мо ићи са мо на пре слу ша ње, па 
да ће мо се од мах вра ти ти на зад ку ћа ма. Све по ро ди це из ових два ју се ла 
от пре ми ли су уста ше у ло гор у Ја се но вац. Су тра дан одво ји ли су же не и 
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де цу и от пре ми ли их у ло гор у Ста ру Гра ди шку, а ми од ра сли му шкар ци 
оста ли смо у ло го ру у Ја се нов цу. На ма су од у зе ли у ло го ру сав но вац и 
све дру ге ства ри што су код нас на шли. Ако је не тко имао код се бе још 
јед но ре зер вно оде ло или ру бље и то су му од у зе ли. Ви де ли смо ка ко 
уста ше сав од нас од у зе ти но вац тр па ли се би у џе по ве.
 Ка да су уста ше от пре ми ли у ло го ре све срп ске по ро ди це из Ја се
нов ца и Ушти це, он да су за шли по срп ским ку ћа ма и пљач ка ли све што 
су та мо на шли. На кон што су на ше ку ће пот пу но опљач ка ли, за пе ча ти ли 
су их.
 У ло го ру у Ја се нов цу оста ли су са мо до 17 ма ја 1942 го ди не, он да 
смо сви, ко ји смо спо соб ни за рад от пре мље ни у Зе мун. За вре ме на шег 
бо рав ка у логору у Ја се нов цу, ни је био уби ја ња, али су нас  усташе ту кли. 
Ме ђу оста лим ту као нас је је дан Му сли ма из Бо сне, об у чен у уста шку уни
фор му, ко ји је имао нај ви ше 15 го ди на, на зи ва ју ћи нас „кур ви но ко пи ле“.
 У Зе му ну смо би ли сме ште ни на сај ми шту у па ви љо ни ма све до 
27 ма ја 1942 го ди не, ка да смо пре ве де ни у Бе о град.
 На ше по ро ди це, т.ј. на ше же не и на ша де ца от пре мље ни су још на 
9 ма ја 1942 го ди не по уста ша ма у ло гор у Ста ру Гра ди шку и ми о њи хо вој 
суд би ни да ље ни шта не зна мо.
 Се ла Ја се но вац и Ушти це та ко су по уста ша ма пот пу но очи шће на 
од Ср ба. На ша имо ви на је пот пу но упро па шће на.
 Осо би то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као уста ше: Ви да ко вић Ни
ко ла, зе мљо рад ник из Ушти ца, оп штин ски на чел ник у Ја се нов цу и уста
шки та бор ник; за тим: Дра гић Му јо, зе мљо рад ник; Ра ка рић Ма ти ја, зе мљо
рад ник и ње гов брат Кар ло, оп штин ски стра жар; Па јор Иван, бер бе рин; 
Цвет ко вић Иван, зе мљо рад ник; Ка ту шић Ми јо, зе мљо рад ник; Бр нић Јо
во и ње гов брат Ми јо, зе мљо рад ни ци; Мач ко вић Бал та зар, зе мљо рад ник; 
Да мја но вић Ан тун, зе мљо рад ник; Ра ка рић Ђу ро, опан чар; Дра гић Ан
тун, оп штин ски пи сар; Дра гић Иван, оп штин ски стра жар; Дра гић Ђу ро, 
зе мљо рад ник; Ка ту шић Пе тар, зе мљорад ник; Ка ту шић Фло ри јан, зе мљо
рад ник; Ши мић Ђу ро, зе мљо рад ник; Мач ко вић Ма ти ја, лу гар; Ју го вић  
уро, лу гар; Ре бро вић Мир ко, ко вач; Ше по вић Ми јо, зе мљо рад ник; Дра
гић Сти по, обу ћар; Пик ти ја Ма то, кро јач; Ја њу шић Ми лан, же ље зни чар; 
Ка ту шић Мир ко, зе мљо рад ник; Ше не вић Ђу ро, зе мљо рад ник; Пик ти
ја Ни ко ла, ре ме нар; и ње гов син; Ши мић Фра њо, зе мљо рад ник; Ка ту
шић Пе тар зва ни „Ма лић“, зе мљо рад ник; Ка ту шић Сти по, Дра гић Сти
по, обу ћар; Дра гић Еме рик, зе мљо рад ник; Дра гић Мар ко, зе мљо рад ник; 
Ма ти је вић Пе тар, зе мљо рад ник; Фокт Стје пан, бив ши оп штин ски по ли
циј ски стра жар у За гре бу; Ђи лас Фа би јан, и син Пе тар, зе мљо рад ни ци; 
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Цвит ко вић Стје пан, зе мљо рад ник; Ре бро вић Пе тар, ко вач; Дра гић Мар
тин, зе мљо рад ник; Ше по вић Ни ко ла, зе мљо рад ник, сви из Ја се нов ца; за
тим: Ши мић Пе тар, Чев ко вић Вин ко, Ју го вић Стје пан, Ју го вић Мар тин, 
Ју го вић Му јо, Ју го вић Пе тар, Ар ча бић Стје пан, Шим чић Ни ко ла и син 
То мо, Шан тић Ми јо, Ви да ко вић Ма те, Шан тић Па вао, Тур чин Ан дри ја, 
Тур чин Стје пан, Шим чић Кар ло, Ло врић Ада ма, Шим чић Стје пан, сви 
зе мљо рад ни ци из Ушти це.
 По ка зи ва ли су се као при ја те љи Ср ба и спа са ва ли их: Ма ти ја ше
вић Ми јо и Ка ту шић Стан ко, зва ни „Ми лош“, оба зе мљо рад ни ка из Ја се
нов ца, те Ју го вић ма то, Шим чић Вин ко и Шим чић Лу ка, зе мљо рад ни ци 
из Ушти це.
 Дру го нам ни је ни шта по зна то, а на ис ка за но и про чи та но нам 
мо же мо се за кле ти.

 БИ ЛА НО ВИЋ СТО ЈАН, ба чвар из Тар чи на, оп шти не Бје ла шни
ца, сре за Са ра је во, стар 50 го ди на, син пок. То ме и пок. Пе тре рођ. Гли
го ро вић, оже њен, отац че тве ро де це, ис казан са из бе глич ком ле ги ти ма
ци јом број 109554.
 БИ ЛА НО ВИЋ ВЕ ЛИ МИР, шум ски ма ни пу лант из Тар чи на, оп
шти не Бје ла шни ца, сре за Са ра је во, стар 20 г. син Сто ја на и Је ле не рођ. 
Ку лаш, нео же њен, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109554, а 
су гла сно су ис ка за ли:
 Оп шти на Бје ла шни ца има око 8000 ста нов ни ка, од то га има пре ко 
по ло ви це Ср ба, а оста ло су Му сли ма ни и не што ма ло ка то ли ка – Хр ва та.
 До 27 ју на 1941 г. би ло је у це лој оп шти ни све мир но. Ср бе ни је 
ни тко про го нио. На 27 ју на 1941 г. у ве че у очи Ви дов да на, про ве де но је 
са стра не уста ша уз пот по ру жан дарме ри је пр во хап ше ње Ср ба у о вој 
оп шти ни. Та да је ухап ше но у це лој оп шти ни око 150 Ср ба, ме ђу њи ма и 
Ша ран Ни ко ла из Гор ње Би о че, чу вар ло ва у Ме хи ној Лу ци. Ухап ше ни 
Ср би би ли су за тво ре ни у жанд. ка сар ни у Па за ри ћу и на кон три да на 
пу штени ку ћа ма сви осим по ме ну тог Ша ра на Ни ко ле. Овај Ша ран Ни
ко ла за ме рио се је још за вре ме Ју го сла ви је Ко ла ри ћу Алек сан дру, чу ва ру 
кул ту ре у ло ви шту у Ме хи ној Лу ци. Ко ла рић Алек сан дар је у Хр ват ској 
др жа ви по стао та бор ник у Ла за ри ћу, па да се осве ти Ша ра ну, ни је га хтео 
пу сти ти из за тво ра, већ га је от пре мио у ло гор у Кру шчи цу крај Трав ни
ка. У овом ло го ру из гу био се је сва ки траг Ша ра ну Ни ко ли. Си гур но је 
уби јен.
 По чет ком ме се ца ју ла 1941 го ди не, уста ше су уха пи сле 37 Ср ба 
из оп шти не Бје ла шни це, за ко је су твр ди ли, да су чет ни ци. Ухап ше ни су: 
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Сто ли ца Јо во, же ље зни чар из Тар чи на; Ђу јић Ни ко ла, зе мљо рад ник из 
Че шћа; Пан ду ре вић Мар ко, земљ. из Би о че; Ви тор Бог дан, земљ. из Ко
ра че, Цр но го рац Ри сто, земљ. из Че шћа; Шиљ кут Јо во, го сти о ни чар из 
Па за ри ћа; Шиљ кут Ацо, син Јо вин; Сто ли ца Мла ђен, лу гар из Тар чи на; 
Ла лу шић Ду шан, земљ. из Ра шта ли це; Кр стић Мар ко, земљ. из Ра шта ли
це. Име на дру гих се не се ћа мо. Сви су они од ве де ни у Са ра је во и та мо 
за тво ре ни у пра во слав ну бо го сло ви ју, а ода тле на кон из ве сног вре ме на 
не ку да су од ве де ни и о њи ма се ви ше ни шта не зна. Је ди но смо нас дво
ји ца, ка да смо би ли у ло го ру у Ја се нов цу до зна ли да се на ло гор ској еко
но ми ји у се лу Фе ри чан ци крај Ја се нов ца на ла зи као за то че ник Шиљ кут 
Аца, син Јо вин.
 По чет ком ме се ца ју ла 1941 г. ухап си ли су уста ше у се лу Па за ри
ћу: Ре ме ти ћа Вељ ка и Слав ка, бра ћу, по штан ске чи нов ни ке, те њи хо вог 
тре ћег бра та Бран ка, ба но вин ског слу жбе ни ка; Ни ко ли ћа Во ју, ко но ба
ра и Пе три ћа Здрав ка, уче ни ка 8 раз ре да гим на зи је, те Бан ду ка То до ра 
го сти о ни ча ра из Па за ри ћа. Њих су све уста ше оте ра ли у Са ра је во, где 
су бра ћу Ре ме ти ће пу сти ли ку ћи, а оста ле су од ве ли из Са ра је ва у се ло 
Или јаш крај Са ра је ва и ту су их уби ли. Са њи ма су уби ли још дру гих 27 
Ср ба из око ли це Или ја ша, али ми не зна мо њи хо ва име на.
 На дру ги дан Св. Или је, т.ј. на 3 ав гу ста 1941 г. уста ше су по ку пи ли 
из оп шти не Бје ла шни це око 30 Ср ба, ко је су оте ра ли у Са ра је во и од та да 
се о њи хо вој суд би ни ни шта не зна. Си гур но је уби јен. Та да су од ве де ни: 
Ку лаш Ми лош, пи лан ски рад ник из Тар чи на; Вик тор Ни ко ла, земљ. из 
Кор че; Ђу ђа Ри сто, земљ. из Лу ке; Гла ваш Ду шан, земљ. из Лу ке и ње гов 
брат Да ни ло; Ло ја ни ца То мо, земљ. из Би о че; Пан ду ре вић Или ја, земљ. из 
Би о че; Ла лу шић Сте во, земљ. из Ра шта ли це. Име на дру гих се не се ћа мо.
 У ме се цу сеп тем бру 1941 г. до шла је јед на ве ли ка гру па нео ру
жа них уста ша у срп ско се ло Дро зго ме тва, оп шти не Бје ла шни ца, те су у 
овом се лу убли све Ср бе, ко је су та мо на шли, без об зи ра на спол и ста
рост. Је дан ма ли део се је спа сио бег ством у шу му. По сле то га су се ло 
оп љач ка ли, а за тим ку ће по па ли ли.
 На 29 ја ну а ра 1942 г. ухап си ли су уста ше нас дво ји цу и од ве ли 
нас у ка сар ну жанд. ста ни це у Па за ри ћу. Тај дан, те сле де ћег ухап си ли су  
уста ше још 27 Ср ба из оп шти не Бје ла сни це. Сви ухап ше ни би ли су до ве
де ни у Па за рић и та мо за тво ре ни у ка сар ну жанд. ста ни це. Пре ко но ћи 
уста ше су ухап ше не Ср бе стра хо ви то зло ста вља ли, је ди но ни је зло ста
вљан Би ла но вић Сто јан. Та да су ухап ше ни и с на ма за тво ре ни у жанд. 
ста ни ци у Па за ри ћу, те та мо зло ста вља ни: Ко ва че вић Не ђо, обу ћар из 
Па за ри ћа; Ша ре нац Ми лан, тр го вац из Тар чи на; Ни ко лић Жар ко, обу
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ћар из Тар чи на; Шиљ кут Дра го, тр го вац из Па за ри ћа; Шиљ кут Ни ко, 
тр го вац из Па за ри ћа; Гу њак Си мо, же ље зни чар из Би ње же ва, и ње гов 
син Га ври ло; Ша рић Сте во, лу гар из Ра шта ли це; Кр стић Пе ро, пен зи о
нер из Ра шта ли це; Си мић Или ја, др жав ни бра вар из Са ра је ва; Тољ Вла
до, го сти о ни чар из Осе ни ка; Са мар џи ја Јан ко, по штан ски слу жи тељ из 
Осе ни ка; Ва ра гић Мар ко, тр го вац из Осе ни ка; Гла ваш Кр сто, земљ. из 
Осе ни ка; Мо ста ри ца Сте во, земљ. из Зо ви ка; и ње гов син Бран ко; Чач
ли ја Рај ко, же ље зни чар из Па за ри ћа; Бан ду ка Сте ван, земљ. из Аџи ћа; 
Сти ја чић Или ја, земљ. из Аџи ћа; Де ве дла ка Ми лан, земљ. изт Аџи ћа; Ка
ра ба так Се ку ла, сто лар из Вре ло Бо сне и ње го ва бра ћа Рат ко, ко вач и 
Ду шан, земљ. Јо јић Ви до је, земљ. из Ра ко ви це; Бра тић Ми лан, земљ. из 
Ра ко ви це; Бра тић Ми лан, земљ. из Ра ко ви це и ње гов брат Вла до; Чу чу га 
Лу ка земљ. из Ра ко ви це.
 На 30 ја ну а ра 1942 г. от пре мље ни смо сви у Сара ј е во и та мо за
тво ре ни у за твор зва ни „Ха сан Ку ла“.
 У Са ра је ву смо би ли за тво ре ни у јед ној ће ли ји са још тро ји цом 
Ср ба из око ли це Са ра је ва. Та ће ли ја би ла је ду га 4 ме тра и ши ро ка 3 ме
тра та ко, да је нас 32 је два ста ло у њу и мо ра ли смо нај ве ћим де лом ста
ја ти. По но ћи док су јед ни спа ва ли, дру ги су ста ја ли та ко, да се је мо ра ло 
спа ва ти на сме ну. За хра ну смо до би ва ли са мо су хи хлеб од ку ку ру за. 
По је ди не су чу ва ри и ша ма ра ли. Ни тко нас ни је са слу ша вао. Ни су нам 
до зво ли ли да се бри је мо, са мо да из гле да мо као чет ни ци, ко ји су то бож 
по хва та ни у шу ми. Јед но га да на из ве ли су из на ше ће ли је 10 ова ко нео
бри ја них дру го ва, па су их сли ка ли. За не ко ли ко да на та је сли ка до не ше
на у Са ра јев ском „Но вом ли сту“, а ис под те сли ке је пи са ло: По хва та на је 
чет нич ко ко му ни стич ка бан да у Па за ри ћу. Ово је би ла раз у ме се ве ли ка 
лаж, јер смо ми сви по хва та ни као мир ни љу ди код сво јих ку ћа, а бра де 
смо до би ли, јер нам се ни су да ли бри ја ти.
 На кон 58 да на от пре мље но је из на ше гру пе 15 Ср ба у ло гор у Ја
се но вац, а оста ле у Ста ру Гра ди шку. Нас дво ји ца са још 11 дру го ва Ср ба 
оста ли смо у за тво ру у Са ра је ву 73 да на а на кон то га смо и ми от пре мље
ни у ло гор у Ја се нов цу. С на ма су от пре мље ни из Са ра је ва у Ја се но вац: 
Шиљ кут Дра го; Са мар џи ја Јан ко, Ни ко лић Жар ко, Јо јић Ви до је, Бан ду ка 
Сте ван, Де ве дла ка Ми лан, Сти ја чић Или ја, Бра ћа Ка ра ба так, Гу њак Си
мо и Ко ва че вић Не ђо. Још су с на ма от пре мље ни у Ја се но вац: Ко ње вић 
Бла го је, сто лар из Пла нди шта крај Или џе; Мр ше вић Ра ди сав, го сти о ни
чар из Фо че; Мар чић Стје пан, тр го вац из Са ра је ва и Гланц Ђу ро, прет
сед ник пре ког по крет ног су да из Са ра је ва. По след ња дво ји ца су Хр ва ти. 
Осим то га от пре мље но је с на ма у Ја се но вац око 15 Је вре ја. Гланц Ђу ро 
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био је окри вљен, да је као прет сед ник по крет ног су да на кло њен Ср би ма.
 На 9 апри ла 1942 г. до ве де ни смо у Ја се но вац у ло гор. Од мах код 
до ла ска, одво ји ли су уста ше из на ше гру пе 6 Је вре ја ко је су од мах уби ли, 
а њи хо ве ле ше ве ба ци ли у пећ од ци гла не и та мо са го ре ли. Нас оста ле, 
на кон што су нам од у зе ли сав но вац и све дру ге ства ри сме сти ли су нас 
у јед ну ло гор ску ба ра ку.
 Ми смо би ли у ло го ру у Ја се но вцу до 17 ма ја 1942 г. За то вре
ме умр ла су дво ји ца на ших дру го ва и то Де ве дла ка Ми лан и Сти ја чић 
Или ја, Чач ли ја Рај ко, Ку лаш Ду шан, Бра тић Ми лан, Гу њак Га ври ло, те 
Ву ко тић Ми лан, из Ка син до ла крај Са ра је ва. Уста ше на и ме твр де да у 
уста шкој Хр ват ској ни тко не сми је жи ве ти, тко ни је спо со бан за при вре
ђи ва ње, па за то све ста ре, кља сте и обо ле ле за то че ни ке уби ја ју.
 За вре ме на шег бо рав ка у ло го ру у Ја се нов цу уби је но је ви ше Ср
ба за то че ни ка. По је ди ни уста ше оби ча ва ли су, ка да срет ну ког за то че ни
ка, по зва ти га на стра ну, те без ика квог раз ло га уби ти. Осим то га уби
ја ли су у пра ви лу та ко ђе у Ја се нов цу, та ко ђе све бо ле сне, ста ре и за рад 
не спо соб не, а та ко ђе та мо до ве де не же не и ма лу де цу, јер ни де ца ни су 
за при вре ду спо соб на, а уста ше твр де, да у уста шкој Хр ват ској та ко ви не 
сми ју жи ве ти. 
 По зна то ми је, да су у ме се цу апри лу уста ше до во ди ли у Ја се но
вац чи та ве тран спор те же на и де це, те их пред ци глар ском пе ћи уби ја ли 
ма ље ви ма и се ки ра ма по гла ви. Њи хо ве су ле ше ве по сле то га уно си ли у 
ци глар ску пећ и спа љи ва ли. – Та ко се се ћа мо до бро да су јед ног да на у 
ме се цу апри лу, кад смо ра ди ли у ло гор ској ба шти, уста ше до ве ли ве ћу 
гру пу срп ских же на и де це и све их пред ци глар ском пе ћи убли ма ље ви
ма и се ки ра ма по гла ви. Уби ја ње је тра ја ло чи тав дан по под не. Ле ше ве 
уби је них же на и де це спа ли ли су у ци глар ској пе ћи. Ни је нам по зна то 
от ку да су до ве же на же не и де ца.
 На 17 ма ја 1942 г. от пре мље ни смо нас дво ји ца са тран спор том, у 
ко јем је би ло 500 за то че ни ка, у Зе мун, где смо оста ли до 27 ма ја 1942 го
ди не ка да смо би ли пре ве де ни у Бе о град. Оста ли на ши дру го ви оста ли су 
иза нас у Зе му ну. С на ма у Зе мун до пре мљен је и на ве де ни су ди ја Гланц.
 Осо би то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као уста ше: КО ла рић 
Алек сан дар, чу вар кул ту ре из Па за ри ћа, ко ји је по сле у бор би са чет ни
ци ма по ги нуо; Бр кља чић Ан те, лу гар из Аџи ћа; Ју рић Пе тар, лу гар из 
Тар чи на; Ви кић Иво, го сти о ни чар из Тар чи на; Да фи нић Че до, ме сар из 
Па за ри ћа, Да ди нић Ми јо, ме сар из Па за ри ћа, те сви му сли ма ни из на ше 
оп шти не. Дру го ни шта ни је нам по зна то, а на ис ка за но нам и про чи та но 
мо же мо се и за кле ти.
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 КО КО РУШ СЛАВ КО, го сти о ни чр из Ви со ког, оп шти не и сре за 
истог, стар 38 го ди на, син пок. Јо ве и Со фи је рођ. Ин ђе то вић, оже њен, 
отац дво је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109572,  
ис ка зао је:
 Од мах по сле ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске по ја ви ли су се 
у Ви со ком уста ше под вод ством Топ ча ги ћа Му ста фе, ге о ме тра из Ви со
ког. Уста ше су би ли до ма ћи му сли ма ни.
 До Св. Ђур ђа, т.ј. до 6 ма ја 1941 го ди не де ло ва ње уста ша у Ви со
ком и око ли ци ни је се ско ро ни шта при ме ћи ва ло. Је ди но су раз лу па ли 
спо ме ник Кра ља Алек сан дра, али у Ср бе ни су ди ра ли.
 На 6 ма ја 1941 го ди не, ра но, већ око 3 са та ују тро до шло је у јед
ном ка ми о ну око 15 на о ру жа них уста ша из Са ра је ва. Не ко ји су би ли у 
уста шким уни фор ма ма, а не ко ји у ци вил ним оде ли ма. Исто ју тро ра но 
по че ли су уз по моћ до ма ћих уста ша вр ши ти пре тре се у срп ских ку ћа ма 
под из ли ком да тра же оруж је. Ујед но су хап си ли Ср бе и од во ди ли их у 
за твор сре ског на чел ства. Оба ви ли су кућ ни пре трес и код ме не, те ме 
по сле то га за тво ри ли, и код ме не ни су ни шта про на шли. – Осим ме не, 
за тво ри ли су по сле оба вље ног пре тре са још: Мој брат Бла го је, тр го вац; 
Ма рић Гли го ри је, са мар џи ја; Пе рић Жар ко, бра вар код же ле зни ца; Плав
шић Јо со, тр го вац; сви из Ви со ког; за тим Бје лош Ду шан, зе мљо рад ник из 
Че кр чи ћа; Ми рић Да ни ло; Ку вач Ми тар, зе мљо рад ник из То пу зо ва По
ља; Бје лош Сре тен, лу гар из То пу зо ва По ља; Да бић Осто ја, же ље зни чар 
из Ви со ког; Да бић Осто ја, зе мљо рад ник из Кра лу па. Два да на по сле Св. 
Ђур ђа т.ј. на 8 ма ја 1941 го ди не, ухап ше ни су још: Ка рић Гој ко, тр го вац и 
Га врић Стје пан, пи љар, обо ји ца из Ви со ког.
 Ја сам од мах био за тво рен у са ми цу и у 5 са ти по сле под не пред
ве ден сам пред ко тар ског при ста ва Аџи мех ме до ви ћа Му ста фу, ко ји ми 
је про гла сио пре су ду, да сам ка жњив са 10 да на за тво ра и да тај за твор 
мо рам од мах на сту пи ти. Ја сам га пи тао за раз лог, али ми је он ка зао да 
не тре ба ни шта да ље пи та ти и при том је сле гао ра ме ни ма. Ја сам та да 
сте као уве ре ње, да је он пре су ду из ре као по на ре ђе њу Стру јић Ива на 
хо те ли је ра из Ви со ког, ко ји је био по знат као ути цај ни уста ша, а баш се 
је та да на ла зио у со би ко тар ског пре стој ни ка. Ја сам за твор од мах на сту
пио. Исто та ко пре су ђен је на 10 да на за тво ра и на ве де ни Плав шић Јо со, 
те је за твор од мах на сту пио. Оста ли су по уста ша ма тај дан у за тво ру 
Сре ског на чел ства ис туч е ни, а затим спро ве де ни у Са ра је во.
 Ка да сам ја из а шао из за тво ра, оти шао сам у Сара је во, да по тра
жим сво га бра та Бла го ју, али га ни сам на шао, већ су ми на по ли ци ји ка
за ли, да су они сви на 10 ма ја 1941 го ди не спро ве де ни у За греб. По сле 
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то га ни сам мо гао ни шта са зна ти о мо јем бра ту Бла го ју, а ни ти се уоп ште 
што год зна де о суд би ни оста лих Ср ба, ко ји су са њи ме од ве де ни из Ви
со ког. Си гур но су сви уби је ни.
 У очи Ви дов да на, т.ј. на 27 ју на 1941 го ди не у ве че уста ше су ухап
си ли око 25 Ср ба из Ви со ког, ме ђу њи ма и ме не. Др жа ли су нас 10 да на у 
за тво ру, а за тим су пу сти ли ку ћа ма.
 Кон цем ме се ца ју ла 1941 го ди не ухап си ли су до ма ћи уста ше: Ла
зић Кор не ли ја, чи нов ни ка фи нан сиј ске кон тро ле т.ј. ди рек ци је из Са ра
је ва, ко ји је бо ра вио у Ви со ком; Ни ко лић Ми лу, елек три ча ра; Го шић Бо
шка, бер бе ри на; Бје ла ди но вић Ду ша на, сре ског при ста ва; Жа лица Ми
ло ша пен зи о нер; Та на ско вић Ми шу, сту ден та; Јаг ну чић Љу бу, сту ден та; 
Бе а то вић Бран ка, тр гов ца; Ка ра јо ва но вић Ми хај ла, по шта ра; Шо тра 
Ми ла на, го сти о ни ча ра; Да бић Бран ка, же ље зни ча ра и Ко ва че вић Вла ду, 
сре ског школ ског над зор ни ка,  сви из Ви со ког; за тим Бо ка рац Ви ту, зе
мљо рад ни ка из Ку ле Ба њер, оп шти не Ви со ко; Пај кић Мир ка, же ље зни
ча ра из До ли по ља, оп шти не Ви со ко и Ми ри ћа, же ље зни ча ра, та ко ђер из 
До ли по ља, оп шти не Ви со ко. Сви ови Ср би од мах су по уста ша ма от пре
мље ни у Го спић.
 На ве де ни Ни ко лић Ми ле и Пај кић Мар ко, спро ве де ни су по сле 
из Го спи ћа у Ја се но вац, где су би ли у ло го ру све до кон ца ме се ца мар та 
1942 го ди не, ка да су са 11 дру гих Ср ба – за то че ни ка осло бо ђе ни и спро
ве де ни у Ср би ју. Ка да сам ја овог про ле ћа до спио у ло гор у Ја се но вац 
про пи тао сам се за суд би ну од ве де них Ср ба, па сам до знао, да су, у ло го
ру у Ја се нов цу уби је ни: Бе а то вић Ран ко, Жа ли ца Ми лош, Ка ра јо ва но вић 
Ми хај ло, Ко ва че вић Вла до, Шо тра Ми лан, Да бић Бран ко, Бо ка рац Ви то 
и Го шић Бо шко. За суд би ну дру гих од ве де них Ср ба ни сам мо гао ни шта 
са зна ти, па је си гур но, да су и они не где уби је ни.
 Пар да на по сле то га уста ше су ди гли не ко ли ко бо ље сто је ћих срп
ских по ро ди ца из Ви со ког и око ли це, от пре ми ли су их у ло гор у Слав. 
По же гу, от ку да су пре ба че ни у Ср би ју. Њи хо ва има ња су уста ше по сле 
раз гра би ли. Диг ну ти су и од пре мље ни у Ср би ју: Плав шић Ди о ни зи је, 
тр го вац са по ро ди цом; бра ћа Пло вић Јо со, Гој ко и Угље ша, тр гов ци са 
по ро ди ца ма; По повић Ми ло, тр го вац са по ро ди цом; По пић Тар са, тр
гов ки ња, Ми тро вић Алек са, тр го вац са по ро ди цом; Илић Вељ ко, тр го
вац са по ро ди цом и Арна у то вић То дор, тр го вац, сви из Ви со ког, за тим: 
Ку вач Но ви ца, зе мљо рад ник из То пу зо ва По ља са по ро ди цом; Ђо кић 
Ри ста, зе мљо рад ник из Подлу го ва са по ро ди цом; Ра дић Ђур ђа, до ма ћи
ца са де те том из Вла хи ње; Ву ко вић Ри сто пен зи о нер из Под лу го ва, те 
још не ки дру ги, чи јих се име на не се ћам.
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 Јед но га да на у ме се цу сеп тем бру 1941 го ди не до шли су уста ше из 
Ви со ког у се ло Ка ло тић, оп шти не Мо кро но шке и то Омер Де ли ја, Би ла
ло вић Рсим, Ха џи ба ји но вић Га либ и Стје по, ко је му не знам пре зи ме на. 
Пр ва тро ји ца уста ша су Му сли ма ни, а по то њи је Хр ват. Они су у том 
се лу нај пре оба ви ли пре трес код Цви је ти ћа Ду ша на, зе мљо рад ни ка, тра
же ћи то бож оруж је. Ка да код ње га ни су про на шли ни ка квог оруж ја, ту
кли су га, а за тим му на ре ди ли, да их на из ме ни це на се би но си нај пре у 
се ло Ма у ро ви ћа, а ода тле у се ло Ра до вље. Цви је тић је ово уста шко на ре
ђе ње мо рао из вр ши ти, па су тај дан уста ше на ње му на из ме ни це ја ха ли и 
он их је та ко мо рао но си ти на се би из сво је га се ла у на ве де на се ла. По сле 
то га на ре ди ли су му уста ше, да се су тра дан са сво ја два бра та при ја ви у 
Ви со ком у уста шком ста ну. Бра ћа Цви је ти ћи су се при ја ви ли, али су их 
уста ше до че ка ли пред уста шким ста ном и ка за ли им, да се не тре ба ју 
при ја вљи ва ти, већ да мо гу ићи ку ћи.
 Јед но га да на у ме се цу но вем бру 1941 го ди не, до шао је из За гре ба 
у Ви со ко је дан уста шки по ве ре ник, ко јем не знам име. Он је за јед но са 
јед ним фра тром из Ви со ког, ко ме та ко ђер не знам име, по се тио Ми тро
вић Јо су учи те ља, Ва си ље ви ћа Ми ју, тр гов ца и Да би ћа Ри сту, ће ба џи ју и 
на го во рио их, да пре ђу на ри мока то лич ку ве ру, те да за пре лаз на го во ре 
и оста ле Ср бе. Они су то од би ли . По сле то га су још по је ди ни Хр ва ти из 
ме ста на го ва ра ли Ср бе да пре ђу на ри мока то лич ку ве ру, али су Ср би то 
од би ли.
 Срп ско пра во слав не цр кве у сре зу Ви со ком ни су сру ше не, већ су 
са мо за тво ре не и за пе ча ће не.
 По сле то га Ср би су у сре зу Ви со ком би ли углав ном мир ни све до 
16 апри ла 1942 го ди не, ка да су ус та ше из вр ши ли по нов но хап ше ње и од
во ђе ње Ср ба.
 На 16 апри ла 1942 го ди не до шли су у Ви со ко уста ше из Сараје ва 
по ја ча ни са по ли циј ским аген ти ма са ра јев ске по ли ци је, те су уз пот по ру 
уста ша и жан дар ме ри је из Ви со ког из вр ши ли хап ше ње Ср ба, а овај пут 
и не ких му сли ма на. Та да сам и ја по но во ухап шен. Осим ме не ухап ше ни 
су још: Фи ли по вић Вла до, учи тељ; Ра дић Ви то мир, ђак гим на зи је; Жа ли
ца Рај ко ђак гим на зи је; По пић Си мо, ђак гим на зи је; Ман дић Ми лош ђак 
гим на з и је; Дра гић Ми ле на, до ма ћи ца, сви из Ви со ког; те Гр гић Ни ко ла 
земљо рад ник из Бла жу ја, оп шти не Ха џић. Овај пту су с на ма ухап си ли 
24 му сли ма на из Ви со ког. Исти дан по ве за ли су жи цом за ру ке два  по два 
и от пре ми ли нас у Са ра је во. У Са ра је ву смо пре слу ша ни код по ли ци је. 
Ме не су окри ви ли, да сам у не за ви сној др жа ви Хр ват ској са ку пљао нов
ча не при ло ге за си ро ма шне срп ске по ро ди це. Оста ли Ср би, те Му слима
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ни окри вље ни су, да су има ли ве зе са пар ти за ни ма у шу ми.
 Из за тво ра у Са ра је ву пу ште но је ку ћи 12 му сли ма на, а од Ср ба 
Шер бић Ан ђе ли ја.
 Док смо се ми још на ла зи ли у по ли циј ском за тво ру у Са ра је ву, 
до ве де на је из Ко њи ца јед на гру па од 26 Му сли ма на, 5 Ср ба и 2 Хр ва та. 
У овој гру пи би ло  је из ме ша но му шких и жен ских. Из ове гру пе пу ште
но је њих 19 сво јим ку ћа ма, а оста ли су за др жа ни у Са ра је ву и по сле с 
на ма от пре мље ни у Ја се но вац. Исто та ко до тје ра на је у Са ра је во јед на 
гру па до 34 му шка ра ца. У овој гру пи би ло је Ср ба, Хр ва та и Му сли ма на 
из не ких ме ста у Бо сни. Из ове гру пе пу ште но их је 9 ку ћа ма, а оста ли су 
за др жа ни и по сле с на ма от пре мље ни у ло гор у Ја се но вац.
 На 10 ма ја 1942 го ди не от пре мље ни смо у ло гор у Ја се но вац. Та мо 
су нам уста ше код до ла ска од у зе ли сав но вац, ру бље, при бор за пу ше ње 
и уоп ште све, што смо код се бе има ли.
 Пр ву ве че упа ли су уста ше у ба ра ку, у ко јој смо би ли сме ште ни 
и из ве ли из ба ра ке 3 Ср би на и 2 Му сли ма на, ко ји су пред ба ра ком стра
шно ту че ни, то бож ра ди то га, јер да су се пре ма ли на бег ство. Ме ђу тим 
о бег ству ни је мо гло би ти ни го во ра.
 У ло го ру у Ја се нов цу би ли смо све га 10 да на. За то вре ме смо чу ли 
од дру го ва, за то че ни ка, ко ји су та мо ду же вре ме на би ли, да су уста ше у 
ло го ру у Ја се нов цу уби ли вр ло мно го Ср ба. У но ви је вре ме, до во де у Ја
се но вац же не и де цу и тмо их уби ја ју, а њи хо ве ле ше ве па ле у ци глар ској 
пе ћи.
 Дру ги дан по на шем до ла ску у Ја се но вац, а то је мо гло би ти на 13 
ма ја 1942 го ди не, ви де ли смо, ка ко су кља дим из ци гла не, а исто доб но је 
до ла зио оту да ве ли ки смрад. Осе ћа ли смо по смра ду, да се па ле људ ски 
ле ше ви. Та да нам је у по ве ре њу ка зао је дан Је вре јин – за то че ник ко ји вр
ши ду жност гро ба ра у ло го ру и ко ји су де лу је код па ле ња ле ше ва, да је тај 
дан спа ље но 40 де чи јих ле ше ва, и то срп ске де це.
 На 18 ма ја 1942 го ди не от пре мљен сам у гру пу од 500 за то че ни ка 
из Ја се нов ца у Зе мун, ту сам остао до 27 ма ја 1942 го ди не, ка да сам пре
ве ден у Бе о град.
 На ро чи то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као уста ше: Топ ча гић 
Му ста фа, ге о ме тар; Ило ва ча, фра тар фра ње вац из Ви со ког, ко ји је био 
ду хов ни пот стре кач свих про го на Ср ба; Стру јић Иван, хо те ли јер; Ма
та ра џи ја  Шев ко, тр го вац; Ма та ра џи ја  Ре фик, тр го вац; Ма та ра џи ја Ав до, 
тр го вац; Ма та ра џи ја Ав до, тр го вац; Ма та ра џи ја  Ав до, пот ки вач ко ња; 
Фи ли по вић Фра њо, пен зи о нер; Тур ба Ми јо, ко вач; Тур ба Пе ро, ко вач; 
Ка рав дић Ра гиб, тр го вац; Пре жић  Са лем, тр го вац; бра ћа Ни ко ли ћи – Јо
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со, Ан тон, ма то и Пе по, тр гов ци, Ду сопр Ан тон, го сти о ни чар; То мик
чић Вик тор, по ре ски чи нов ник; Греб Ру ди, ли мар; Пи њо Ра шид, го стио
ни чар; Пи њо Му ниц, ко но бар; Бје дић Сал ко, ка фе џи ја; Божо ко је му не 
знам име на али знам да је ро дом из Бу гој на и да је по за ни ма њу ткалац 
вре ћа и Баг таш Ре фик, ашчи ја – сви из Ви со ког.
 Ви ше ни шта ми  ни је по зна то, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
се за кле ти.

 КО ВА ЧЕ ВИЋ ЈО ВАН, стар 34 го ди не, син Ри сте и Дра ги ње рођ. 
Гли шић, чи нов ник град ског по гла вар ства у Са ра је ву, ухап шен у Са ра
је ву, а до пра ћен из ло го ра Ја се но вац, при вре ме но на ста њен у бо го слов
ском фа кул те ту у Бе о гра ду из ја ви:
 Ро ђе сам у се лу Ту ко ви ћи ма, код Ту зле. Тр го вач ку ака де ми ју свр
шио сам у Са ра је ву, а по свр ше ној шко ли био сам јед но вре ме био сам 
на ме штен код град ске ште ди о ни це у Са ра је ву. По от слу же њу ка дров ског 
ро ка пре шао сам у са мо у прав ну слу жбу и био по ста вљен за чи нов ни ка 
Град ског по гла вар ства у Са ра је ву у ко јој сам слу жби остао не сме та но све 
до да на хап ше ња, т.ј. до 16 апри ла 1942 го ди не.
 Слом Ју го сла ви је за те као ме је у Слав. Бро ду, где сам био на вој ној 
ду жно сти као ре зер вни офи цир, код 337 рад нич ке че те. На Вел. су бо ту 
12 апри ла 1941 го ди не ка да се ју го сла вен ска вој ска тре ба ла да по ву че из 
Сла во ни је пре ко Са ве у Бо сну по чео је у Бос. Бро ду је дан поп Фра ње
вац, ко је му име на знам, да ор га ни зу је гра ђа не Хр ва те вој ни ке у на ме ри 
да пру же от пор и спре че пре ла зак ју го сла вен ске вој ске из Слав. Бро да у 
Бос. Брод. Ме ђу тим, ка ко је вој ска до ста ор га ни зо ва на на сту пи ла ови
ма еле мен ти ма, ко ји су по ку ша ли да спре че пра вил но по вла че ње вој ске, 
ни ти то ус пе ло, те ни су мо гли да пру же ни ка кав ефи ка сан от пор вој ски. 
Би ло је не што пу шка ра ња из ме ђу вој ске и ових пре врат нич ких еле ме
на та, али све се вр ши ло без жр та ва. Овај поп Фра ње вац, ко је му име не 
знам, има де у Бос. Бро ду сво ју ку ћу, од мах крај ка то лич ке цр кве.
 Ус по ста вља њем ре дов ног са о бра ћа ја на пру ги Бос. Брод – Са ра је
во, од мах сам от пу то вао из Бос. Бро да у Са ра је во и ја вио се на ду жност 
у сво је над ле штво.
 У пр ви мах по ус по ста ви не за ви сне др жа ве Хр ват ске уста шке 
вла сти по хап си ле су нај ви ђе ни је Ср бе у Са ра је ву, ме ђу њи ма и Др. Ду ша
на Јеф та но ви ћа, Др. Во ју Бе са ро ви ћа, про ту Ми ла на Бо жи ћа као и мно ге 
дру ге. Стал но се и да ље на ста вља ло са хап ше њем, узи ма њем та о ца, та ко 
да је од ви ђе ни јих Ср ба ма ло ко ји био по ште ђен.
 Па ра лел но са хап ше њи ма по че ло се и са кр ва вим уби ја њем Ср ба 
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у окол ним се ли ма крај Са ра је ва, та ко да је још у апри лу или ма ју стре ља
но на Вра ца ма код Са ра је ва 30 Ср ба, ме ђу њи ма го во ри ло се да је био и 
Др. Јо во Кр шић, про фе сор из Са ра је ва. Уби ја ње Ср ба од стра не уста ша 
од но си ло се углав ном на се ља ке из се ла око Са ра је ва. Та ко је у Под лу
го ви ма по би је но до ста се ља ка под сум њом ства ра ња чет нич ке ак ци је. 
У се лу Или ја шу уста ше су уби ли та мо шњег све ште ни ка, ко је му име не 
знам.
 У ме се цу ју лу по ста вљен је за та бор ни ка у Али па ши ном мо сту 
Ан дри ја Бу љан, ина че из Ча пљи не, по знат као кри ми на лан тип по сво јој 
про шло сти. Он је по зи вао Ср бе се ља ке из се ла око Али па ши ног Мо ста, 
да се при ја ве за јав не ра до ве. Ка да су ови се ља ци до шли он их је дао ве за
ти и по том јед ну по јед ну пар ти ју во дио у Ре ље во, где су ове Ср бе се ља ке 
за тва ра ли у ку ће, а по том ку ће спа ли ли. У слу ча ју ако је ко ји од се ља ка 
по ку шао да бе жи или да иза ђе из ку ћа у ко ји ма су би ли за тво ре ни уста
ше су их уби ја ли из пу ша ка. Та ко је де ло ва ње Ан дри је Бу ља на уби је но у 
око ли ци Али па ши ног Мо ста, Ре ље ва и Или џе, не ко ли ко сто ти на Ср ба 
се ља ка. По зна то ми је да се је са мо слу чај ним бег ством спа сао прет сед
ник оп шти не у Рај лов цу Спа со је Мла ђен. Он је жив све док ових жа ло
сних стре ља ња и уста шког на си ља у око ли ни Са ра је ва, па ми је о то ме 
све му при чао. Он је ме ђу тим и да ље остао у Али па ши ном Мо сту, те се 
та мо на ла зио и до да на мо јег хап ше ња, т.ј. до 16 апри ла о.г.
 Ова кав те рор и у би ства од стра не уста ша при ну ди ли су срп ско 
ста нов ни штво по се ли ма да бе же од сво јих ку ћа, а му шкар ци да се ор га
ни зу ју у чет нич ке од ре де. У са мом Са ра је ву кон стант но су вр ше на хап
ше ња Ср ба, ко је су сла ли у раз не ло го ре у Хр ват ској, док ме ђу тим не ких 
ма сов них уби ја ња Ср ба у Са ра је ву ни је би ло. По ред то га Ср бе су ма
сов но от пу шта ли из др жав них са мо у прав них слу жби, као и при ват них 
на ме ште ни ци. Ова кво кон стант но про га ња ње и ши ка ни ра ње Ср ба у Са
ра је ву по тра ја ло је са ма њим и ве ћим пре ки ди ма све до мо га хап ше ња у 
ме се цу апри лу.
 Ка ко је ове зи ме и у ра но про ле ће за вла да ла у Са ра је ву ве ли ка 
не и ма шти на, а по зна то је да у Са ра је ву има де до ста си ро ти ње по ве ли су 
имућ ни ји Ср би, ко ји се још на ла зе у Са ра је ву ак ци ју за да ва ње по мо ћи 
бес по сле ним Ср би ма, па ка ко хр ват ске вла сти ни су да ле за ак ци ју одо
бре ње и би ли уоп ште про тив ни сва кој та ко вој ак ци ји гле да ју ћи у њој 
не што не до пу ште но и по ин те ре се хр ват ске др жа ве штет но, по че ло се 
по чет ком апри ла са но вим хап ше њи ма Ср ба као и оних Му сли ма на и 
Хр ва та на ко је се сум ња ло да су одр жа ва ли ве зе са Ср би ма.
 По хап ше но је та ко у Са ра је ву у пр вој по ло ви ни апри ла око 250 
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љу ди, од то га две тре ћи не Ср ба, а оста ло са ра јев ски Му сли ма ни и Хр ва
ти. Од ово га бро ја ухап ше них обра зо ван је је дан тран спорт од 180 љу ди 
и по слан у ло гор у Ја се но вац.
 Ја сам ухап шен 16 апри ла и нај при је спро ве ден у по ли циј ски за
твор, а по сле осам да на усуд ски за твор у пра во суд ној па ла ти, где сам 
узет на са слу ша ње ра ди то га, што сам и ја при ло жио на име по мо ћи за 
си ро ма шне и по стра да ле Ср бе. И ако нам је упра ви тељ суд ског за тво
ра ре као, да нас у ово ме за тво ру не ће ни тко ди ра ти ипак су по ли циј ски 
аген ти при нуд но под ба ти на ма из ну ђа ва ли при зна ње од мно гих ухап ше
ни ка. Да ле ко го ре би ло је у по ли ци ском  за тво ру где су љу де фор мал но 
пре мла ћи ва ли па су та ко не ко ји уми ра ли под ба ти на ма, као што је био 
слу чај са Му сли ма ном Ши пи ћем, ко ји је под ба ти на ма умро у бол ни ци у 
ко ју је у те шком ста њу пре не шен из по ли циј ског за тво ра. 
 Ме ђу ухап ше ни ма би ло је до ста Хр ва та као и офи ци ра и вој ни ка 
хр ват ског до мо бран ства, ко ји су та ко ђер у по ли циј ском за тво ру зло ста
вља ни. За мо је вре ме на ла зи ло се у по ли циј ском за тво ру 26 до мо бран
ских офи ци ра и не што ма њи број вој ни ка до мо бра нац, а ко ји ма је ста
вље но на те рет да су одр жа ва ли ве зе са срп ским чет ни ци ма и по бу ње ни
ци ма, а хр ват ским офи ци ри ма ави ја ти ча ри ма, да ни су при ли ком бор бе 
са чет ни ци ма из ави о на ба ца ли бом бе на чет нич ке по ло жа је не го би ло 
где, а чак да су на мер но ба ца ли бом бе на по ло жа је на ко ји ма су се на ла
зи ли уста ше и до мо бра ци.
 Ме ђу ухап ше ним хр ват ским до мо бран ци ма офи ци ри ма у по ли
циј ски за твор ви део сам: пу ков ни ка Фи ли по ви ћа, пот пу ков ни ка По ја, 
на до пруч ни ка  Ра да сли ћа, Му сли на, по руч ни ка, Ре за ко ви ћа, Му сли ма на, 
док име на дру гих не знам. Ка ко на ве дох би ло је ту 25 офи ци ра хр ват ске 
вој ске. Спо ме ну ти Фи ли по вић био је ра ни је ко ман дант или за ме ник ко
ман дан та де се тог пе ша диј ског пу ка у ју го сла вен ској вој сци у чи ну под
пу ков ни ка. Ови офи ци ри хр ват ске вој ске от пра ће ни су у За греб, док су 
обич не вој ни ке хр ват ске вој ске уба ци ли у тран спорт у ко јем сам и ја до
шао у Ја се но вац.
 Од ра ни је ухап ше них Хр ва та још у ме се цу ја ну а ру, а ко је сам за
те као у Ја се нов цу на во дим Ђу ру Гла ца, под пред сед ни ка пре ког су да у 
Са ра је ву и Стје па на Ма ри чи ћа, дро ге ри сту у Са ра је ву.
 У ме се цу ја ну а ру до шло је и до хап ше ња Ива на То ља, ше фа са ра
јев ске по ли ци је и Ци ви ди ниа, ше фа по ли тич ког от се ка упра ве у Са ра
је ву. Ухап шен је та да и Ариф Бел та, за ме ник управ ни ка по ли ци је Ива на 
То ља. Они су ме ђу тим ка сни је пу ште ни на сло бо ду.
 Ка ко се у сво је вре ме го во ри ло у Са ра је ву дро ге ри ста Стје пан 
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Ма ри чић ухап шен је био за то и оте ран у ло гор у Ја се но вац, што је из ја
вио за Ју ру Фран це ти ћа, за по вјед ни ка уста шке „цр не ле ги је“ да је исти 
опљач као у Са ра је ву је вреј ске рад ње.
 За Ци ви ди ниа се го во ри ло да се био ухап шен за то, што је хтео из
вр ши ти си ло ва ње у по ли циј ском за тво ру над јед ном жен ском. За што су 
ухап ше ни шеф по ли ци је Иван Тољ и ње гов за ме ник Ариф Бал та, ни сам 
мо гао са зна ти.
 Од Хр ва та и Му сли ма на ко ји су се ис та кли у про го ни ма про тив 
Ср ба као глав ни ини ци ја то ри ис ти чем на ро чи то Др. Ха ки ју Ха џи ћа, ко ји 
је од мах по ус по ста вље њу Н.Х.Д. по ста вљен за по ве ре ни ка при бан ској 
упра ви у Са ра је ву као и Бо жи да ра Бра лу, са ра јев ског жуп ни ка, те Јо си
па Зу би ћа, не свр ше ног сту ден та ме ди ци на ра, са да вла сни ка гра ђе вин
ског пред у зе ћа. Ов де ме ђу ове тре ба на ве сти и Др. Хин ка Ферића, ра ни је 
ше фа ад ми ни стра тив ног оде ље ња са ра јев ске оп штин ске упра ве, а са да 
ди рек то ра ма ги стра та, ко ји је за јед но са град ским на чел ни ком Др. Ати
фом  Ха џиКа ди ћем по нај ви ше зло учи нио са ма те ри јал не стра не Ср би
ма при ли ком исе ља ва ња Ср ба и кон фи ско ва ња срп ских има ња.
 Про го не Ср ба у са ра јев ској по ли ци ји вр ши по зна та трој ка у ко јој 
се на ла зе Гре го рић, шеф по ли тич ког от се ка, ње гов за ме ник Фран це тић 
бра та Ју ре Фран це ти ћа пу ков ни ка и за по вед ни ка „цр не ле ги је“ те са дво
ји цом у дру штву и агент Па ве лић.
 Од Ср ба ко ји су као за то че ни ци са мном до пра ће ни у ло гор Ја се
но вац на во дим: Стје пу Ива ни ше ви ћа, жељ. чи нов ни ка, Си му Мар ја но
ви ћа коч ни ча ра, Ду ша на Та ди ћа, жељ. чи нов ни ка, Бран ка Га ле ба, про
фе со ра, Ми лу ти на По по ви ћа чи нов ни ка окру жног уре да, Мир ка Ник
ши ћа, чи нов ни ка, бан ске упра ве, док се дру гих Са рај ли ја са да не мо гу 
да се тим по име ну. У овој пар ти ји за Ја се но вац би ло је до ста Ср ба из 
Ко њи ца, Ви со ког и Зе ни це, но ка ко све љу де не по зна јем то их не мо гу 
на ве сти по име ну.
 У ја се но вач ком ло го ру про вео сам око не де љу да на  за то крат ко 
вре ме ви део сам ка квом су те шком и гро зном по ступ ку из ло же ни за то
че ни ци у са мом ло го ру.
 Ви део сам са ка квом се бру тал но шћу љу ди те ра ју нар ад, и ка кав 
све рад има ју да оба вља ју. И ја сам мо рао да ра дим при ли ком скла па ња 
ци гле и ка ме на од по ру ше не срп ске цр кве у Ја се нов цу.
 По до ла ску у ло гор уста ше су од мах из на ше пар ти је, ко ја је до шла 
из Са ра је ва одво ји ли на стра ну за на тли је и исте упу ти ли на рад у ло гор
ске ра ди о ни це, а на ма оста ли ма од мах је ре че но да иде мо као на до пу ну 
за рад ну слу жбу у Зе мун. И та ко смо нас око 150 из са ра јев ске пар ти је 
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са пар ти јом Ср ба се ља ка из Ја се нов ца и Бос. Ду би це укуп но од 650 љу ди 
кре ну ли и сти гли у Зе мун 17 ма ја. У Зе му ну смо оста ли 7 да на и за ово 
вре ме сти гла је из Но ве Гра ди шке јед на пар ти ја од 700 љу ди пред ви ђе на 
за рад у Не мач кој. У Зе му ну је из вр ше но одва ја ње ста ра ца од мла ђих и 
за рад спо соб них љу ди. Та ко до на ше га тран спор та одво је но је око 150 
ста ра ца, ко ји ма је ре че но да ће би ти пре ба че ни у Ср би ју, на и ме они, ко
ји су Ср би, а Му сли ма ни и Хр ва ти да ће би ти пу ште ни ку ћа ма. Ме ђу
тим, са свим нео че ки ва но, из дво је но је нас 26 Ср ба, ко ји смо до шли из 
Ја се нов ца и 27 ма ја од ре ђе ни смо по не мач ким вој ни ци ма у Бе о град, где 
смо при хва ће ни од иза сла ни ка Ко ме са ри ја та за из бе гли це и сме ште ни са 
ста ном при вре ме но у Бо го слов ском ин тер на ту.
 Ви ше не мам ни шта из ја ви ти, а на све што сам ре као мо гу се по 
по тре би и за кле ти.

 КР ЊА ЈИЋ РАСТ КО, стар 32 го ди не, син Пе тра и Љу би це, ро ђе не 
Ју го вић, пра во слав не ве ре, оже њен, отац јед ног де те та, зва нич ник сре
ског На чел ства у Бос. Ду би ци, где је ухап шен, до пра ћен из ло го ра из Ја
се нов ца из ја ви:
 Од сло ма Ју го сла ви је про шле го ди не, па све до 18 апри ла 1942 
го ди не жи вео сам у Бос. Ду би ци. Да на 18 апри ла о.г. ухап шен сам по на
ло гу уста шких вла сти и ста вљен у за твор сре ског на чел ства у Б. Ду би ци, 
а та да су ме не као и још 12 Ср ба дру гих и јед ног Му сли ма на спро ве ли у 
за твор у Но ву Гра ди шку.
 За вре ме ко је сам про вео у за тво ру сре ског на чел ства у Ду би ци 
ни сам је ди ни био ја зло ста вљан док су сви оста ли Ср би ту че ни и зло
ста вља ни од уста ша. Ови уста ше би ли су ве ћи ном лич ки и хер це го вач ки 
Хр ва ти, ка то ли ци. Под нај те же му ке ста ви ли су у за тво ру Ми тра Па у ко
ви ћа, се ља ка из Це ро вља на, сре за Хрв. Ко стај ни ца, ко је му су уси ја ним 
ма ши ца ма па ли ли ру ке, ми ши це и бе дра, а пре то га то ли ко из ба ти на ли 
да је исти од за до би ве них по вре да по ле гао. По во д овом хап ше њу ме не и 
оста лих био је тај, што се по сум ња ло на спо ме ну тог Ми тра Па у ко ви ћа и 
Ва су Ко пу на, се ља ка из Сла би ње, сре за Хрв. Ко стај ни ца, да су одр жа ва
ли ве зе са од бе глим чет ни ци ма у шу ма ма око Бос. Сла би ње, те им из но
си ли сум пор, плат но, елек трич не ба те ри је итд. Њих је при ја вио вла сти
ма ше грт из јед не рад ње у Бос. Ду би ци, у ко јој су они на вод но ку по ва ли 
раз не ства ри, па су их уста ше по овој до ста ви ухап си ле, од но сно ухап
си ли су Па у ко ви ћа, док је Ва си Ко пу ну ус пе ло да по бег не. Том при ли ком 
ухап ше ни су и мно ги Хр ва ти из Хрв. Ду би це под сум њом пот по ма га ња 
чет ни ка. Та ко су ухап ше ни: уста шки та бор ник из Хрв. Ду би це ко је му 
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име не знам, шеф шум ске упра ве у Хрв. Ду би ци, ко је му не знам име, 
сви чла но ви оп штин ске упра ве у Хрв. Ду би ци, као и бив ши на чел ник у 
Хрв. Ду би ци То мо Ке сић. Ови Хр ва ти до ве де ни су Бос. Ду би цу и ста вље
ни у за твор, али на кон два да на услед не чи је ин тер венције пу ште ни су 
ку ћа ма. Од Ср ба из Хрв. Ду би це ухап ше ни су: Јо во Би у ко вић, тр го вац, 
Ма ној ло вић, кро јач, Бо шко Ши љак, ра тар из Хрв. Сла би ње, као и јед на 
же на из Сла би ње (Хр ват ска), те не ко ли ко се ља ка Ср ба из Це ро вља на и 
Ду би це, ко ји ма име на не знам, док су из Бос. Ду би це ухап ше ни Јеф то 
То дић трг. по моћ ник, Љу ба Ма цу ра, кћи тр гов ца Ра де Ма цу ре, Обре на 
Ан то нић, кћи трг. Ђор ђа Ан то ни ћа, же на Осто је По ми је, ко јој име не 
знам, Ра да Ма рин ко вић кћи слу жи те ља Ми хај ла Ма рин ко ви ћа, Да рин ка 
Ба кић, ова по то ња за то, што су код ње на ђе не би сте Кра ља Алек сан дра и 
Кра љи це Ма ри је. Том при ли ком сам и ја ухап шен, а хап ше ња су из вр ше
на у вре ме ну од 14 до 18 апри ла 1942. го ди не.
 У пр вим ме се ци ма по сле сло ма Ју го сла ви је у про шлој го ди ни ста
ње је би ло сно шљи во и ни су вр ше на ни ти ве ћа хап ше ња Ср ба ни ти је 
био ко ји слу чај уби ја ња Ср ба. Но отва ра њем уста шке ор га ни за ци је по 
ва ро ши ма и се ли ма по чи ње од мах и уста шко те рор. Уста ше су на сво
ју ру ку ста ли ићи по се ли ма, те ро ри зи ра ју ћи и иза зи ва ју ћи срп ско ста
нов ни штво, из ну ђу ју ћи од се ља ка нов це и без прав но од у зи ма ју ћи хра ну. 
Свет је већ та да мо рао да бе жи и да се скла ња од уста ша, али све до тле 
док тај те рор ни је пре вр шио ме ру. Ср би су ћу та ли и под но си ли тај те рор 
без ре ак ци је.
 Ме ни су се у то вре ме мно ги Ср би се ља ци обра ћа ли и мо ли ли ме 
да се за у змем код уста шких вла сти да се пре ста не са те ро ром и пљач ком 
по се ли ма, па сам ја ишао ло гор ни ку у Бос. Ду би цу Ива ну Вар ги ћу, шум
ском ин жи ни ру, као и ње го вом за ме ни ку Јо си пу Ма ша ру, чи нов ни ку ка
та стра, и из ло жио му све кон крет не слу ча је ве уста шког на си ља, но они 
су ми од го во ри ли да ту не мо гу ни шта по мо ћи.
 О же тви го ди не 1941, те рор уста шки по се ли ма у сре зу Бос. Ду би
ца до сти гао је вр ху нац. Уста ши су о вр шид би упа да ли у се ла и од у зи ма
ли хра ну, што је иза зва ло ко нач но ре волт та ко, да су се ља ци у се лу Мир
ков цу пру жи ли уста ша ма от пор и тро ји цу уста ша раз о ру жа ли и уби ли 
их. На стао је та да по се ли ма оп шти ме те же и по бу на. Ср би, да би има ли 
чи ме да се бра не, по ку пи ли су и од у зе ли од се ља ка ка то ли ка оруж је и по 
то ме бло ки ра ли Бос. Ду би цу, упра во за тво ри ли све пу те ве, ко ји во де из 
Бос. Ду би це у се ла та ко, да је у Бос. Ду би ци на ста ла па ни ка те су мно ги 
Му сли ма ни и ка то ли ци пре бе гли пре ко Уне на Хр ват ску стра ну.
 Уста ше се по чи њу та да фор ми ра ти и као вој на је ди ни ца упа да ти 
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из не на да у по је ди на се ла ра ди „чи шће ња“. Ср би су опет са дру ге стра не 
ви де ћи да им пред сто ји бор ба раз о ру жа ва ли жанд. ста ни це пос ре зу све 
да би до шли до оруж ја за од бра ну. Ово пр во „чи шће ње“ од стра не уста
ша свр ши ло се ти ме, што су уста ше по па ли ли мно ге ку ће и згра де као и 
жи то са де ве но у ка ма ре по се ли ма уз це сту ко ја во ди од Б. Ду би це пре ма 
се лу Мир ков цу. По што су се Ср би скло ни ли у шу ме ни су уста ше пу тем 
ко јим су про ла зи ли кроз ова се ла на шли ни ко га жи во га. Ова кво ста ње 
по тра ја ло је кроз ме се це ју ли и ав густ. Тим по во дом на ста ла су но ва хап
ше ња па са и ја, као и мно ги дру ги Ср би из Б. Ду би це, да би се скло ни ли 
пред хап ше њем, из бе гао из Ду би це у се ло Хр ва ћа не. У то вре ме је дан део 
бо љих и углед них Ср ба из Бос. Ду би це из бе гао је у Ср би ју, док су зна тан 
број Ср ба Ду би ча на уста ше по хап си ли и от пре ми ли у Но ву Гра ди шку 
у за твор, а упо тре би ли су их у ра ду на ру ше њу та мо шње срп ске пра во
слав не цр кве. Од та да ухап ше них Ср ба у Бос. Ду би ци уби ли су уста ше у 
за тво ру у Ду би ци њих 15. Се ћам се да су та да уби је ни: Осто ја Јај ча нин, 
Ни ко ла Лон чар, општ. бе ле жник из Драк се ни ћа, сре за Бос. Ду би ца, је дан 
од Ра ки ћа, ко је му име на не знам, а ста но вао је на пе ри фе ри ји Б. Ду би це. 
Име на дру гих не мо гу се са да се ти ти. На кнад но на до да јем да су та да у Б. 
Ду би ци уби је ни од уста ша: Бо ро Ке ња ло, вла сник мли на на Уни, је дан 
од Пра ли ца, те Ра кић у се лу Јо ши ку, ко је га су из мр цва ри ли, а ње го вом 
оцу на ре ди ли, да сво га уби је ног си на од не се и ба ци у Уну, што је овај под 
при ти ском и учи нио. Уби јен је та да и општ. пи сар, оп шти не по уњ ске по 
пре зи ме ну Ми рић, ко је га су уста ше во ди ли по се ли ма по уњ ске о  оп шти
не да им по ка зу је ку ће по је ди ни Ср ба, ко је су тра жи ли. Стра да ло је у то 
вре ме још не ко ли ци на Ср ба се ља ка, у сре зу Бос. Ду би ца, али ко ји су то 
Ср би не знам. 
 Ова кво ста ње по тра ја ло је до ме се ца ок то бра и та да је опет по
че ло „чи шће ње Ср ба“. При је „чи шће ња“ ску пље но је у Бос. Гра ди шки, 
Бос. Ду би ци, При је до ру и Бос. Но вом око 20.000 што уста ша, што до мо
бра на ца и из ових ме ста упу ти ли су се уста ше и до мо бран ци у пла ни ну 
Ко за ру да је очи сте од Ср ба. Срп ско се љач ко ста нов ни штво укла ња ло се 
пред уста ша ма и вој ском. Хр ват ска вој ска т.ј. до мо бран ци ни су у ства ри 
ни шта учи ни ли, али су уста ше ако су ко га ухва ти ли и за те кли, за кла ли 
су га. Стра да ло је том при ли ком до ста же на и де це, док је му шкар ци ма 
ус пе ло да се скри ју у ве ли кој пла ни ни Ко за ри. По ред уби ја ња же на и де
це уста ше су вр ши ли и си ло ва ња мла дих де во ја ка као и над не до ра слом 
жен ском де цом. При ли ком овог „чи шће ња“ нај ви ше су стра да ла се ла 
Ма глај ци и Бје лај ци, сре за бо сан ско ду бич ког у ко ји ма је по кла но око 
500 же на и де це. У овим се ли ма уста ше су на ба да ли де цу на нож, же на ма 
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сек, и дој ке ста вља ли де ци у уста. Ужас је био та кав, да је мно го же на и 
де це из лу де ло.
 Ва ља на по ме ну ти да ре зул та та ове ка зне не екс пе ди ци је ко ју су 
по ве ли уста ше ни је био ни ка кав у ства ри, јер ни јед ног Ср би на на о ру жа
ног уста ше ни су ухва ти ли, а ни је се чу ло да би у бор би по ги нуо ма и је
дан Ср бин. Из ме ђу уста ша и Ср ба, ко ји су од бе гли у Ко за ру и ор га ни зо
ва ли се, до шло је до бор бе на Мра ко ви ци из ме ђу При је до ра и Б. Ду би це 
и у бор би је око 200 Ср ба чет ни ка на па ло на је дан од ред до мо бра на ца и 
том при ли ком је око 600 до мо бра на ца по ги ну ло их је 200. Ср би су за пле
ни ли од њих че ти ри ба ца ча ми на, че ти ри те шка ми тра ље за, 16 пу шко
ми тра ље за, мно го вој нич ких ка ра би на и му ни ци је као и дру гог вој ног 
ма те ри ја ла. Оста так овог од ре да хр ват ске вој ске био је за ро бљен но су 
их чет ни ци по сле пу сти ли ку ћа ма, по што су  их прет ход но раз о ру жа ли 
и ски ну ли са њих уни фор ме. На срп ској стра ни оста ло је у овој бор би 6 
мр твих.
 У ме се цу де цем бру, што је ка рак те ри стич но, на ста ло је пре пи ра
ње ме ђу Му сли ма ни ма, ко ји су се у по чет ку по ус по ста ви Н.Д.Х. опре
де ли ли ве ћи ном за уста ше. Из ра ђе на је у Ду би ци ре зо лу ци ја ду бич ких 
му сли ма на у ко јој се осу ђу ју по ступ ци уста ша пре ма Ср би ма, те пљач ка 
Ср ба као и зло ста вља ње Му сли ма на у Н.Д.Х. Та кве исте и слич не ре зо
лу ци је је до не ли су Му сли ма ни у Ба ња Лу ци, При је до ру, Мо ста ру и Са
ра је ву. Ове ре зо лу ци је умно же не су у мно го при ме ра ка и мо гле су сва ко
ме до ћи у ру ке. Ини ци ја тор ове ак ци је на до но ше њу ре зо лу ци је про тив 
уста шког те ро ра у Бос. Ду би ци био је Ше рић Фа дил, упра ви тељ гра ђан
ске шко ле и ње гов мла ђи брат Сма ил, а уз њих је при ста ја ла и јед на гру па 
ђа ка и мла ђих рад ни ка. Кад се по че ло го во ри ти по Ду би ци да ће би ти 
Ше рић ухап шен, он је са сво јим бра том Сма и лом, кро ја чем Ка ла би ћем и 
под о фи ци ром Зу бо ви ћем те јед ном гру пом мла ђих љу ди од бе гао у шу
му и при дру жио се тзв. „На род ној осло бо ди лач кој вој сци“ у Ко за ри. У 
то вре ме и мно ги до мо бран ци бе же из хр ват ске вој ске и при дру жу ју се 
Ср би ма у Ко за ри. Тим по во дом до шло је до но вих хап ше ња, па сам и ја, 
и ако сам се у ме ђу вре ме ну вра тио из Хр ва ћа на (срез Пр ња вор) у Ду би цу 
мо рао на но во да бе жим, но та да сам оти шао у Бос. Но ви, јер су уста ше 
баш та да у Дво ру на Уни хап си ли Ср бе, а та ко сам хтео и ја да пре ђем јер 
сам ода тле ро дом и у Дво ру ми жи ви мо ја мај ка. Ме ђу тим због хап ше
ња у Дво ру мо рао сам оста ти у Бос. Но вом. При ли ком ових хап ше ња у 
Дво ру ухап си ли су уста ше и од ве ли и мо ју мај ку у ло гор у Ста ру Гра ди
шку. У Бос. Ду би ци при ли ком ових но вих хап ше ња ухап ше ни су по крај 
Ср ба и до ста Хр ва та и Му сли ма на, ве ћи ном углед ни јих гра ђа на, ко ји су 
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ста ја ли на стра ни и ни су при шли уста ша ма. Још пре бег ства у Ко за ру 
спо ме ну то га Фе ри ћа  Фа ди ла и јед не гру пе Му сли ма на де сио се је овај 
слу чај: Је дан Хр ват по руч ник, ко је му име не знам, а ко ји се на ла зио у Б. 
Ду би ци са сво јом сат ни јом оти шао је у се ло Драк се нић и ту се ста вио у 
пи сме ни кон такт са Бо шком Ши ље го ви ћем, јед ним од срп ских во ђа, ко
ји су се на ла зи ли у Ко за ри и у на ме ри да са це лом сво јом сат ни јом пре ђе 
пар ти за ни ма, од но сно чет ни ци ма, и да им до ту ри по треб но оруж је и 
му ни ци ју. Ме ђу тим, ње го ва пи сма упу ће на Ши ље го ви ћу до шла су у ру ке 
јед ној же ни, ко ја их је из бо ја зни ве ро ват но пред по сле ди ца ма преда ла у 
оп шти ну Драк се нић, а оп шти на је пи смо до ста ви ла уста ша ма. Тај је по
руч ник Хр ват ухап шен као и је дан од ње го вих пра ти ла ца из сат ни је по 
име ну Ви до вић. За суд би ну овог хр ват ског офи ци ра се не з на, а Ви до вић 
се са да на ла зи у вој ном за тво ру у Но вој Гра ди шки.
 У то вре ме до го дио се и овај слу чај. Јед на гру па уста ша из ја се
но вач ког ло го ра не над но је пре шла пре ко Са ве и упа ла у се ло Гра ди ну а 
ода тле у се ло Драк се нић у ко јем су по па ли ли не ко ли ко ку ћа и опљач ка
ли и од не ли све што су има ли хра не и од жи вот них на мир ни ца, а око 70 
же на и де це од ве ли су у срп ску цр кву и ту их све по кла ли. Сву сто ку све 
жи вот не на мир ни це из ова два се ла уста ше су по ку пи ли и пре ко смр зну
те Са ве пре ба ци ли у уста шки та бор у Ја се но вац.
 Ја сам у Бос. Но вом про вео око 14 да на и тада сам се опет вра тио 
у Ду би цу, од но сно на ла зио сам се скри вен у Хрв. Ду би ци код јед ног сво
га при ја те ља Хр ва та, ко ји је на ме штен као оп штин ски пи сар у оп шти ни 
Хрв. Ду би ца.
 Ка ко је Б. Ду би ца у то вре ме би ла бло ки ра на од чет ни ка и пар ти
за на у гра ду је за вла да ла стра хо ви та бе да. Из се ла ни је ни шта до ла зи ло. 
Гра ђа ни су гла сно про те ство ва ли а на ро чи то су же не до ла зи ле пред срез 
и тра жи ле по моћ. Ка ко ни је би ло ни огрев ног др ве та, по ки да ли су сви 
пло то ве и све огра де у Ду би ци. Ко тар ски пре стој ник у Б. Ду би ци био 
је та да Фи ли по вић, ко је му име не знам. Хр ват, ко ји је за штића вао Ср бе 
и ни је до пу штао да се над њи ма чи не на си ља и да уста ше на сво ју ру ку 
вр ше без вла шће. Уста ше су га стра шно мр зи ли. Јед но га да на у де цем бру 
ду бич ки ло гор ник Га џић, ра ни је чи нов ник сре ског на чел ства от пу штен 
због зло у по тре бе у слу жби из вр шио је атен тат на прет стој ни ка Фи ли по
ви ћа и ис па лио на ње га 2 или 3 ме та ка  из ре вол ве ра ра нив ши га у но гу. 
Фи ли по ви ћу је ус пе ло да ра њен по бег не у по ли циј ску стра жу, но ов де су 
га опет ухва ти ли уста ше и исту к ли. Да у по след њи час ни су до шли жан
дар ми Фи ли по вић би био та да од уста ша уби јен. Ра ње ни Фи ли по вић је 
та да от пре мљен у бол ни цу, а по том убр зо био пре ме штен у дру ги срез. 
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Сем по је ди ни хап ше ња ни је се ни шта на ро чи то до го ди ло те ча јем ме се ца 
ја ну а ра, фе бру а ра и мар та. 
 У апри лу по во дом про сла ве го ди шњи це ус по ста ве Н.Д.Х. и то у 
очи да на про сла ве 9 апри ла 1942 го ди не  за па ли ли су Ср би ка то лич ко се
ло Јо шик, а уста ше из Б. Ду би це су тра дан су на но во ухап си ли не ко ли ко 
Ср ба под сум њом, да су они уче ство ва ли у па ле њу се ла Јо шик, и у пуц ња
ви ко ја је на ста ла са јед не стра не из ме ђу по бу ње них Ср ба и с дру ге стра не 
од уста ша. Ме ђу тим, они по хап ше ни Ср би би ли су пу ште ни ку ћа ма.
 Ка ко ра ни је на ве дох ме не су уста ше ухап си ли у Б. Ду би ци 18 
апри ла 1942 го ди не и пре да ли у за твор сре ског на чел ства. Док сам се на
ла зио у за тво ру, јед ног да на не ка ко кра јем апри ла, пар ти за ни су про др ли 
у Бос. Ду би цу и по ду ћа ни ма по ку по ва ли раз не ро бе и ду ха на. Том при
ли ком су уби ли и че тво ри цу уста ша и јед ног жанд. на ред ни ка. По во дом 
то га опет је ухап ше но не ко ли ко Ср ба, а из вр ше ни су пре тре си и у не ко
ли ко хр ват ских  ку ћа. Би ло је пра ви ло да уста ше, чим се по њих не што 
не по вољ но до го ди од мах при сту па ју хап ше њи ма без об зи ра на то да ли 
онај ко га хап се има ве зе са по чи ње ним де лом. Од спо ме ну те че тво ри це 
уста ша ко је су пар ти за ни уби ли уби јен је и је дан, за ко га се је го во ри ло 
да је у ја се но вач ком ло го ру сам сво јом ру ком по био 70 Ср ба. Кад сам до
пре мљен у ло гор у Ста ру Гра ди шку у за твор жуп ске ре дар стве не обла сти 
био је ту већ ухап ше них око 100 љу ди, ме ђу њи ма и 20 Ср ба из При је
до ра, док су оста ло би ли све са ми Хр ва ти из око ли не Но ве Гра ди шке, 
По же ге, Нов ске, Ра ји ћа итд. Сви Хр ва ти би ли су ве ћи ном по хва та ни код 
сво јих ку ћа ра ди то га што је код њих про на ђе но оруж је и због ра зних ак
ци ја у ко ји ма су уста ше би ли на па да ни за тим због ра за ра ња пру га, раз
о ру жа ва ња жанд. ста ни ца те по ма га ња од мет ни ци ма у пла ни ну Псуњ. 
На и ме у пла ни ни Псу њу на ла зи ли су се та да мно ги од бе гли хр ват ски 
се ља ци као и Ср би ор га ни зо ва ни у од ре де за бор бу про тив уста ша. Би ли 
су то ма хом Ма че ков ци и они, ко ји се ни су ода зва ли по зи ви ма у хр ват
ску вој ску.
 У Но вој Гра ди шки про вео сам у за тво ру око 10 да на, а по том сам 
са оста ли ма три на је сто ри цом Ду би ча на од ве ден у ло гор у Ја се но вац. У 
ја се но вач ком ло го ру за те кли смо око 800 Ср ба за то че ни ка у ба ра ка ма 
као и око 150 Хр ва та и Му сли ма на, ве ћи ном из по следњег тран спор та, 
ко ји је сти гао из Са ра је ва. У Ја се нов цу сам про вео 6 да на и за ово вре ме 
уби ли су уста ше Не ду Ја њи ћа, ко ји је до пра ћен из Но ве Гра ди шке а био је 
стар око 65  го ди на. Осим ње га уби је но је за то вре ме ве ћи број ста ри јих 
љу ди и то у Ба чи ће вој фа бри ци од но сно ци гла ни, но о овим уби ја њи ма 
по бли же ни шта не мо гу ре ћи сем то ли ко, да се ви де ло по ди му из ци гла
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не да се у ци гла ни вр ше спа љи ва ња уби је них љу ди. Ше стог да на обра зо
ван је тран спорт од 500 љу ди из ја се но вач ког ло го ра у ко јем сам и ја ушао 
и упу ћен у Зе мун. У овом тран спор ту би ли су ве ћи ном за то че ни ци из 
Са ра је ва, њих око 150, ко ји су не дав но би ли до пре мље ни у ло гор као и је
дан део од нас 70, ко ји смо до пра ће ни из Но ве Гра ди шке, но нај ве ћи број 
би ли су се ља ци из се ла Ја се нов ца и Ушти це. Же не и де ца ових по ку пље
них Ср ба се ља ка из Ја се нов ца и Ушти це од ве де ни су у Ста ру Гра ди шку. У 
Зе му ну смо за те кли је дан ра ни ји тран спорт од 700 љу ди, ве ћи ном Ср ба, 
ко ји је та ко ђер сти гао из Ја се нов ца. Ов де у Зе му ну из вр шен је рас по ред 
за оне ко ји ће би ти упу ће ни за рад у Не мач ку, док се го во ри да ће сви не
спо соб ни за рад би ти вра ће ни у ја се но вач ки ло гор.
 Од Хр ва та из Бос. Ду би це, ко ји су се ис та кли као уста ше у про
га ња њу Ср ба на во дим: Ру ка ви не, се ља ке, ко ји ма име на не знам, а ко ји 
су до се ље ни из Ли ке, Лу ке ти ћа ра та ра, ко је му име не знам, Ми шко ви ћа 
Кре шу, бив шег тр гов ца, Му сли ма на Идри за Бе и то ви ћа, зва ног „Ба ле га“, 
ло гор ни ка Га џи ћа, за ко јег на ве дох да је био чи нов ник сре ског на чел ства 
и као та кав због зло у по тре ба от пу штен из слу жбе. Пот стре кач за про го
не Ср ба у Б. Ду би ци био је та мо шњи ка то лич ки жуп ник Во ман Еду ард, 
ко ји се иза свих про го на крио, а у ства ри мно ге про го не Ср ба он је аран
жи рао. У то ме му је на исти лу кав на чин по ма гао и ка то лич ки жуп ник из 
Хрв. Ду би це Бен ко, ко је му име не знам.
 При ја тељ ски пре ма Ср би ма у Бос. Ду би ци по ка зао се Ми лан 
Стар вер, апо те кар, Ми лан Се дец ки, пен зи о ни са ни су ди ја и адво кат, 
Мар ко Пе ја ко вић, ра тар, прет сед ник оп шти не у Кне жи ци, по ста вљен од 
уста шких вла сти.
 Ве ћи на хр ват ских гра ђа на, ко ја је са рас по ло же њем до че ка ла 
отва ра ње Н.Д.Х. ка сни је се по ву кла ви де ћи рад уста ша. Му сли ман ски 
олош при шао је од мах уста ша ма, док се ви ђе ни ји Му сли ма ни по ву кли и 
шта ви ше мно ги од њих по ма га ли су Ср бе и за го ва ра ли их где су мо гли.
На ро чи то мо рам на гла си ти по дво је ност, ко ја вла да из ме ђу хр ват ске вој
ске и уста ша. Из ме ђу њих до ла зи ло је че сто до отво ре ног су ко ба. Док 
уста ше вр ше без об зир но на си ља и уби ства Ср ба, до тле до мо бра ни чо
веч но по сту па ју са Ср би ма и из бе га ва ју ко ли ко год мо гу ору жа не су ко бе 
са срп ским по бу ње ни ци ма, а мно ги од њих ди рект но по ма жу Ср бе, ко ји 
су се скло ни ли у шу ме и во де бор бу про тив уста ша. Ви ше ни шта не мам 
на ве сти, а на све што сам на вео мо гу се по по тре би и за кле ти. 

 СВЈЕ ТЛИ ЧИЋ ДРА ГО, бри јач из До бо ја, оп шти не и сре за истог, 
стар 30 го ди на, син пок. Јо ве и пок. Де сан ке рођ. Оџа ко вић, нео же њен, 
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са да на ста њен у Бе о гра ду, ули ца Го спо дар Јо ва но ва број 49III ис ка зан са 
из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 110249. ис ка зао је: 
 Пр во хап ше ње и од во ђе ње Ср ба из До бо ја про ве де но је на 1 ав гу
ста 1941 год. Та да су уста ше за тво ри ли сле де ће Ср бе из До бо ја: Триф ко
ви ћа Не на да, жељ. чи нов ни ка, Пе рен ди ја Све ти сла ва, жељ. чи нов ни ка, 
Мар ко ви ћа, ше фа ка та стар ске упра ве, Ђо ки ћа Ва су, кро ја ча, Фи ли по ви
ћа Ми ла на, шо фе ра, Бог да но ви ћа Во ју, ге о ме тра, те ви ше дру гих, чи јих 
се име на са да ви ше не се ћам, али знам по у зда но, да је та да би ло за тво
ре но 28 Ср ба из До бо ја. Сви су ови Ср би исти дан јед ним ау то бу сом 
од ве де ни на жељ. ста ни цу Ру дан ку, где су стр па ни у воз и от пре мље ни у 
Го спић. О да љој њи хо вој суд би ни ви ше се ни шта не зна. Ве ру је се, да су 
из Го спи ћа од ве де ни у Ве ле бит и та мо уби је ни, као и мно ги дру ги Ср би.
 На 2 ав гу ста 1941 год. уста ше су на исти на чин ухап си ли и от пре
ми ли на жељ. ста ни цу До бој у Го спић око 20 углед них Ср ба се ља ка из 
се ла Ко жу ха крај До бо ја. Ме ђу овим од ве де ним се ља ци ма био је и Лу кић 
Све то зар, углед ни се љак из Ко жу ха, а име на дру гих не знам.
 На 3 ав гу ста 1941 год. уста ше су по ку пи ли и от пре ми ли у ло гор у 
Слав. По же гу 39 углед них срп ских по ро ди ца из До бо ја, ове су срп ске по
ро ди це из Сл. По же ге от пре мље не да ље у Ср би ју. Имо ви ну ових срп ских 
по ро ди ца уста ше су раз де ли ли Хр ва ти ма и Му сли ма ни ма из До бо ја, ко
ји су се та ко ђер и у њи хо ве ста но ве усе ли ли.
  На 3 ав гу ста 1941 год. ја сам са про пи сном не мач ком про пу сни
цом сео на воз у жељ. ста ни ци Ру дан ка, са на ме ром, да от пу ту јем за Бе
о град, јер сам ви део, да ми у До бо ју пре ти опа сност по жи вот. Са мном 
је кре ну ла на пут и мо ја сна ја Свје тли чић Зо ра са дво је де це. На ста ни ци 
Ру дан ка при ме тио ме је уста ша Му ја но вић Ха сан, ина че без за ни ма ња из 
До бо ја, ко ји ми је пре гле дао про пу сни цу и ка зао ми да је ис прав на. Ме
ђу тим, он је од мах те ле фо ни рао жељ. ста ни ци Љу пља ни ца, да ме жан
дар ми ски ну са во за и од ве ду у До бој. Жан дар ми су ме ски ну ли са во за 
на жељ. ста ни ци Ка мен и исти дан ме до ве ли у До бој и та мо пре да ли ко
тар ској обла сти. Ко тар ски при став Ем кић ка знио ме је са 5 да на за тво ра 
са из ја вом да је та ко на ре дио ко тар ски прет стој ник.
 На 8 ав гу ста 1941 год. у ве че је дан жан дарм и је дан уста ша пре у
зе ли су ме из за тво ра ко тар ске обла сти, све за ли ру ке и за јед но са Кне же
вић Ра до ва ном, тр гов цем из Ру дан ке и Флај шер Ја ки цом, го сти о ни ча рем 
из До бо ја спро ве ли су нас во зом у Го спић.
 На 9 ав гу ста 1941 год. око 4 са та по сле под не при спе ли смо у Го
спић и од мах смо од ве де ни у ка зни о ну у Го спић.
 У ка зни о ни у Го спи ћу за те као сам пре ко 1500 Ср ба, ко ји су би ли 
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сме ште ни у ка зни о нич ким ће ли ја ма и у дво ри шту. Ја сам био сме штен 
нај пре у јед ној ће ли ји, а по сле сам пре ме штен у дво ри ште.
 Ја сам остао у ка зни о ни у Го спи ћу до 25 ав гу ста 1941 год. За то 
вре ме сва ки дан у 11 са ти фор ми ран је у ка зни о нич ком дво ри шту је дан 
тран спорт Ср ба за Ве ле бит. У тран спор ту би ло је сва ки пут 800 до 1200 
Ср ба. За тран спорт од ре ђе ни Ср би би ли су сва ки пут свр ста ни у ка зни
о нич ком дво ри шту два по два, а за тим ве за ни де бе лом жи цом за ру ке, 
а по том још сви ску па јед ним ду гач ким спој ним лан цем. Та ко све за не 
пра ти ли су их уста ше за Ве ле бит. Уста ше, ко ји су от пра ти ли Ср бе за Ве
ле бит, сва ку ве че су се вра ћа ли на зад у ка зни о ну и са со бом до но си ли 
спој не лан це, ко је су упо тре бља ва ли су тра дан за сле де ће тран спор те.
 Сва ки дан су сти за ли но ви тран спор ти Ср ба у ка зни о ну у Го спић 
са свих кра је ва Хр ват ске др жа ве та ко, да је ка зни о на би ла пу на Ср ба, јер 
ко ли ко их је тран спор том од во ђе но у Ве ле бит, то ли ко их је до во ђе но у 
ка зни о ну. Ка зни о на у Го спи ћу би ла је са бир на ста ни ца за све Ср бе из чи
та ве Хр ват ске, ко ји су би ли од ре ђе ни за Ве ле бит. 
 За вре ме мој е га бо рав ка у Го спи ћу т.ј. од 9 до 25 ав гу ста 1941 год. 
од ве де но је на овај на чин из ка зни о не у Го спи ћу у Ве ле бит око 18.000 Ср ба.
 Сви Ср би ко ји су из ка зни о не у Го спи ћу от пре мље ни у Ве ле бит 
уби је ни су удар ци ма твр дим пред ме ти ма по гла ви, а за тим по ба ца ни у 
јед ну ду бо ку ја му. Ово сам све ка сни је са знао сам од са мих уста ша. То ми 
је ка зао уста ша Иви ца, ко је му не з нам пре зи ме на, а ко ји нас је пра тио у 
Ја се но вац. Он нам је у во зу из Го спи ћа за Ја се но вац ка зао: „За хва ли те Бо
гу, што ће те оста ти жи ви, да ни сте оти шли у оним лан ци ма у Ве ле бит, јер 
да сте та мо оти шли, да нас би би ли већ на не бу.“ Ово сам та ко ђе ка сни је 
са знао од уста ша у ка зни о ну на Сав ској Це сти о че му ћу на кнад но да ти 
сво ју из ја ву.
 Ср би, ко ји су би ли от пре мље ни из ка зни о не у Го спи ћу у Ве ле бит, 
ни су ми по зна ти, јер су ве ћи ном од мах на кон до ла ска у ка зни о ну от пре
мље ни у Ве ле бит.
 На 24 ав гу ста 1941 год. би ла је не де ља – био је фор ми ран тран
спорт Ср ба од  900 љу ди, ко ји је тре бао тај дан кре ну ти из ка зни о не у Ве
ле бит. У овом тран спор ту био сам и ја. Сви смо би ли по ве за ни де бе лом 
жи цом за ру ке,  два по два,  а за тим сви ску па још са спој ним лан цем. 
Та ко по ве за ни че ка ли смо још на по ла зак у Ве ле бит. На јед ном је око 11 
са ти и по до шло на ре ђе ње, да тран спорт не ће ићи у Ве ле бит, па да се ми 
сви од ве же мо и пу сти мо у дво ри ште. Уста ше су се ра ди то га на ре ђе ња 
љу ти ли, а уста ша име ном Иви ца, псо вао је ма тер оно ме, ко ји је то на ре
ђе ње из дао го во ре ћи: „Зар смо се ми за ба да ва му чи ли ве жу ћи их, а са да 
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да од ве зу је мо. Не ка их од ве зу је ко хо ће.“ За тим је љу ти то ба цио кље шта 
са ко ји ма  нам је жи цу сте зао око ру ке, по сле то га до шао је дру ги уста ша, 
ко ји нам је ка зао, да се са ми од ве же мо. Ми смо се са ми од ве за ли.
 Су тра дан око 4 са та ују тру сви смо би ли про бу ђе ни и ка ми о ни ма 
от пре мље ни на жељ. ста ни цу у Го спић у за тво ре не те рет не ва го не. У сва
ком ва го ну би ло нас је 80 та ко, да смо је дан на дру гом ста ја ли. Ва го ни су 
по сле то га би ли блом би ра ни.
 На кон 36 са ти во жње при спе ли смо на жељ. ста ни цу у Ја стре бар
ско, где су нам пр ви пут отво ри ли ва го не. Уста ша Иви ца из Го спи ћа ко ји 
нас је на пу ту пра тио до шао је са још јед ним у ци вил ним оде лу из Ја стре
бар ског до на шег ва го на и са оп штио нам, да ту мо же мо до би ти је сти, па 
да за то из ме ђу се бе по ку пи мо сав но вац, ко ји има мо и ње му пре да мо, а 
он ће за тај но вац на ма ку пи ти и до не ти хра ну. Ми смо у на шем ва го ну 
из ме ђу се бе са ку пи ли 8.500 ди на ра и пре да ли уста ши Иви ци, тај дан т.ј. 
на 26 ав гу ста 1941 год. око 4 са та по сле под не до би ли смо сва ки по јед ну 
ка ши ку – око по ла ли тре гра ха. По сле смо са зна ли, да ни ти овај грах ни
су нам ку пи ле уста ше, већ да нам га је да ла та ли јан ска вој ска, ко ја се је 
та да на ла зи ла у Ја стре бар ском.
 На пу ту од Го спи ћа до Ја стре бар ског би ла је у ва го ну ужа сна вру
ћи на и спа ри на услед пре на тр па но сти, а осим то га ужа сно смо па ти ли 
од же ђи, јер ниг де ни смо до би ли во де та ко, да је у сва ком ва го ну би ло 
мр твих. У на шем ва го ну би ла су мр тва два се ља ка, а у су сед ном ва го ну 
би ло их је 12 мр твих. Ми смо од уста ша до би ли на ре ђе ње, да све мр тве 
из не се мо из ва го на у јед на ко ла, ко ја су та мо ста ја ла. Са овим ко ли ма мр
тви су од ве зе ни у јед но по ље крај Ја стре бар ског и та мо по ко па ни. По коп 
су из вр ши ли Ср би.
 На 27 ав гу ста 1941 год. ују тро при спе ли смо на жељ. ста ни цу у 
Ја се нов цу. Тај дан је ки ша па да ла. На жељ. ста ни ци у Ја се нов цу до че ка ло 
нас је око 30 уста ша са но же ви ма на пу шка ма. Ме ђу овим уста ша ма био 
је ве ћи број Му сли ма на са фе со ви ма на гла ви. Уста ше су до мах отво ри
ли на ше ва го не и по дво ји ца су уни шли у сва ки ва гон и не ми ло срд но 
нас уда ра ли кун да ци ма и по су ђем, ко је смо има ли код се бе, псу ју ћи нам 
срп ску и чет нич ку мај ку. По сле то га уста ше су нас из ве ли из ва го на и 
по стро ји ли у по вор ку и та ко во ди ли у ло гор Ја се но вац II ко ји се на ла зи у 
по љу крај јед не шу ме, а уда љен је од жељ. ста ни це 4 до 5 км. На че лу ове 
на ше по вор ке во зио се је у се љач ким ко ли ма је дан уста шки по руч ник. 
Ус пут су нас уста ше на го ва ра ли, да им пре да мо сав но вац, пр сте ње, са
то ве, на лив пе ра и дру ге вред ни је ства ри, јер да их и она ко не сми је мо до
не ти  у  ло гор, јер би за то мо гли и на стра да ти. Не ки уста ше су и пре ти ли, 
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ако им од мах не пре да мо но вац и ства ри. Мно ги на ши дру го ви по бо ја ли 
су се и пре да ли уста ша ма, ко ји су нас пра ти ли сав но вац, са то ве, пр сте ње 
и дру ге вред ни је ства ри, а уста ше су се на ма оста ли ма за пре ти ли да не 
сми је мо ни ко ме ка за ти, да су они од нас но вац и ства ри при ми ли. Ус пут 
смо мо ра ли ићи тр че ћим ко ра ком, а по след њи у по вор ци до би ја ли су и 
ба ти не. 
 У ло го ру Ја се но вац II сти гли смо око 9 са ти ују тро, где су нас по
стро ји ли и из вр ши ли над на ма пре трес и од у зе ли нам све ства ри, ко је 
смо  код се бе има ли. За тим смо мо ра ли од мах кре ну ти на по сао. По ма га
ли смо мај сто ри ма, ко ји су пра ви ли јед ну но ву ба ра ку.
 На по ди за њу ове ба ра ке ра ди ли смо све га два да на и за то вре ме 
до би ја ли смо је дан пут днев но чор бу од гра ха, те по два ку ха на кром пи ра.
 На 30 ав гу ста 1941 год. до пра ће на је у Ја се но вац, у ло гор у ко јем 
смо ми би ли, пар ти ја Жи до ва око 800 њих. Они су би ли сме ште ни у по
себ ну ба ра ку, ко ја је но си ла број III. Са овом пар ти јом Жи до ва до ве ден 
је у ло гор и Ди ја ман тен штајн Бру но, тр го вач ки пут ник из За гре ба. Ње га 
су уста ше од ре ди ли за ло гор ни ка чи та вог ло го ра Ја се но вац II. Овај Жи
дов Ди ја ман тен штајн од мах је по ста вио бо дљи ка ву жи цу из ме ђу на ше и 
жи дов ске ба ра ке.
 Жи до ви су до би ва ли вр ло до бру хра ну, јер су им њи хо ве цр кве не 
вла сти т.ј. оп шти не из За гре ба и Оси је ка сла ле на ва го не жи веж не на
мир ни це.
 У исто вре ме на ста ла је ме ђу на ма Ср би ма ве ли ка глад. Че ти ри 
да на т.ј. од 30 ав гу ста до 4 сеп тем бра 1941 год. ни смо до би ли ни шта за 
је сти та ко, да су мно ги Ср би за то че ни ци од сла бо сти па да ли у не свест и 
тра жи ли по ђу бри шту от пат ке од жи дов ске хра не и то је ли. Пе тог да на 
ују тру т.ј. на 4 сеп тем бра 1941 год. ло гор ски ку ва ри ну ди ли су нам обич
не ку ва не вру ће во де го во ре ћи нам да је то до бро за цре ва. Мно ги за то че
ни ци Ср би при ми ли су и ту вр ћу во ду. Исти дан у ве че до би ли смо сва ки 
по два ку ха на крум пи ра. Су тра дан и сле де ћих да на до би ја ли смо сва ки 
дан по је дан пут чор бу од гра ха и кат ка да по је дан ма ли ко ма дић хле ба.
 По ло ви цом ме се ца сеп тем бра 1941 год. по чео је рад на по ди за њу 
на си па око ису ше ња Лоњ ског на си па. Тај по сао во дио је инж. Бе ре тин, 
ко ји је на кон 14 да на, што смо код ње га ра ди ли, на ре дио да нам се по
бољ ша хра на ти ме, да се у бу ду ће хра на пра вед но де ли из ме ђу Ср ба и 
Жи до ва т.ј. да се Ср би ма да је по ло ви ца при спе ле хра не, што се до та да 
ни је чи ни ло, јер су Жи до ви са уста шким вод ни ком Пр пи ћем де ли ли сву 
хра ну она ко, ка ко су то они хте ли. Раз у ме се да су Ср би би ли увек при
кра ће ни.
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 До кон ца ме се ца сеп тем бра 1941 год. био је ре жим у ло го ру сно
шљив, јер су уста ше, ко ји су нам др жа ли стра жу би ли све ста ри ји љу ди 
из Оси је ка и у глав ном до ста при стој ни.
 На 1 ав гу ста 1941 год. до шла је у Ја се но вац 13 уста шка сат ни ја, у 
ко јој су би ли Хр ва ти из Хер це го ви не, 17 уста шка сат ни ја у ко јој су би ли 
Хр ва ти из Ли ке и 49 уста шка сат ни ја, у ко јој су би ли Му сли ма ни из Јај ца 
и око ли це. До ла ском ових уста ша у Ја се но вац на ста ли су за Ср бе за то че
ни ке пре те шки да ни.
 Ка да су нас уста ше во ди ли на по сао на на сип, мо ра ли смо ићи тр
че ћим ко ра ком око 2 км, те још на се би но си ти крам по ве, ло па те, тач ке и 
дру ге ства ри. Оне, ко ји би из не мо гли, уста ше су не ми ли це уда ра ли кун
да ци ма, строј ни ца ма, но га ма га зи ли по њи ма, а мно ге су уста ше и уби ли.
 На по слу на на си пу мо ра ли смо ра ди ти без пре да ха и ни смо се 
сме ли за вре ме тра ја ња ра да ис пра ви ти ни ти за мо ме нат. Онај, ко ји се је 
слу чај но ис пра вио, уста ше су га ба ју не том про бо ли, или су га из пу шке 
уби ли. Мо ра ли смо тач ке пу не зе мље во зи ти уз на сип тр че ћим ко ра ком 
а оне, ко ји то ни су мо гли, уста ше су до мах уби ја ли на ли цу ме ста. 
 Ка да смо у 6 са ти у ве че ишли  са ра да у ба ра ке, мо ра ли смо та ко ђе 
ићи тр че ћим ко ра ком и пе ва ти пе сму: „Ој ти ви ло Ве ле би та,  или не ке 
бо сан ске пе сме.
 Се ћам се вр ло до бро, да су јед но га да на у ме се цу ок то бру 1941 
год. уста ше на ра ду на на си пу уби ли 7 бра ће Ср ба из Ли ке, ко ји ма се 
са да не мо гу се ти ти име на. По мо јем ра чу ну уста ше су уби ли у ме се цу 
ок то бру 1941 год. на ра ду на ве ли ком на си пу крај ре ке Са ве око 60 Ср ба 
за то че ни ка. Мно го их је ви ше по ги ну ло на ра ду на ма лом на си пу крај 
Ба чи ће ве ци гла не, ко ји се је по ди зао у ме се цу но вем бру 1941 год. Рад на 
овом ма њем на си пу тра јао је од 3 но вем бра до 5 де цем бра 1941 год. и да 
то вре ме уста ше су сва ки дан по нај го рем вре ме ну го ни ли Ср бе на рад, 
та мо их ту кли и уби ја ли днев но 10 до 15 Ср ба та ко, да их је на ра ду на 
том на си пу уби је но око 400.
 У овај ло гор до ве де но је те ча јем ме се ца ок то бра 1941 год. днев но 
ви ше пар ти ја Ср ба из ра зних кра је ва. Јед но га да на до ве де но је у ло гор 
8 Ср ба офи ци ра, ко ји су би ли пу ште ни из за ро бље ни штва у Не мач кој, 
па су уста ше на за гре бач кој жељ. ста ни ци ухап си ли и до ве ли у ло гор у 
Ја се но вац II. У овој гру пи Ср ба офи ци ра био је Не ма ња Ђу ри ца, сре ски 
по љо при вред ни ре фе рент из До бо ја као ре зер вни офи цир, док име на 
дру гих не знам.
 Не ма ња Ђу ри ца и још 4 офи ци ра мо ра ли су по од ред би уста шког 
вод ни ка Пр пи ћа пре ко да на ра ди ти са оста лим за то че ни ци ма на на си пу, 
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а по но ћи од 8 са ти у ве че, па до 4 са та ују тро, мо ра ли су про бо рави ти у 
за тво ру у та ко зва ној „жи ци“. За твор „жи ца“ био је огра ђен про стор од 
10 ме та ра ду жи не и 3 ме тра ши ри не. Огра да  је би ла од бо дљи ка ве жи це 
и ви со ка је дан ме тар. Та ко ђер је бо дљи ка вом жи цом био огра ђен и зрач
ни про стор та ко, да за то че ни ци, ко ји су би ли од ре ђе ни да бо ра ве у о вој 
жи ци, мо ра ли су чи та ви вре ме та ко чу ча ти, јер је под њи ма би ла во да и 
бла то, па ни су мо гли се стри, ни ти ле ћи, а уста ти се ни су мо гли ни ти ис
пра ви ти, јер је над гла ва ма та ко ђер би ла бо дљи ка ва жи ца. Не ма ња Ђу
ри ца и оста ла че ти ри офи ци ра Ср би на мо ра ли су та ко бо ра ви ти у њој 
пу них се дам но ћи. По сле су и дру ге за то че ни ке за тва ра ли у „жи цу“. Ови 
јад ни ци мо гли су оста ти на жи во ту са мо за то, јер смо ми оста ли уста ја ли 
сва ко ју тро у 4 са та и њих во ди ли у ку хи њу, где смо их гре ја ли и су ши ли.
 По чет ком ме се ца но вем бра 1941 год. до шло је на ре ђе ње, да се ло
гор Ја се но вац II мо ра ли кви ди ра ти до 8 но вем бра 1941 год. јер је та мо 
на до ла зи ла во да.
 Уста ше су из ме ђу нас из дво ји ли око 150 Ср ба, ко ји су би ли ста
ри и бо ле сним, те за рад не спо соб ни и њих су на 4 или 5 но вем бра 1941 
год. од ве ли у „ло гор Кра пје“ да се та мо опо ра ве. Ка сни је смо са зна ли, да 
је тај ло гор, у ко јем је би ло не ко ли ко хи ља да Ср ба и Жи до ва пот пу но 
ли кви ди ра ни на тај на чин, да су сви за то че ни ци у ње му по би је ни. Та ко 
су по би је ни и 150 Ср ба за то че ни ка, ко ји су из ло го ра Ја се но вац II би ли 
та мо од ве де ни то бож ра ди опо рав ка. Се ћам се вр ло до бро, да с у та да 
од ве де ни у „ло гор Кра пје“ и та мо уби је ни: То до ро вић Ла зо, чи нов ник 
же ље за ре у Зе ни ци, Шо тра тр го вац из Ви со ког, Бе а то вић Ран ко, тр го
вац из Ви со ког, Бје ло ба ба по сед ник из Ко ре ни це, Ша ре нац Дми тар, жељ. 
пен зи о нер из До бо ја. Име на дру гих се не се ћам.
 На 9 но вем бра 1941 год. до шло је на ре ђе ње, да сви оста ли за то че
ни ци има ју на пу сти ти ло гор Ја се но вац II и пре се ли ти се у ло гор у Ба чи
ће вој ци гла ни. Нас 240 Ср ба од мах смо се спре ми ли и по стро ји ли пред 
ба ра ком. Ка да смо до шли на глав ни пут, на јед ном је до шло но во на ре
ђе ње, да се нас 62 Ср би на вра ти мо на зад у ло гор Ја се но вац II, јер ће мо 
та мо нај пре по ру ши ти ба ра ке, ко је су би ле у во ди, а истом он да да ће мо 
се пре се ли ти у Ба чи ће ву ци гла ну . Ме ђу овом гру пом Ср ба био сам и ја.
 Су тра дан т.ј. на 10 но вем бра до шла је из Ба чи ће ве фа бри ке к на ма 
у ло гор Ја се но вац II по моћ од 65 Жи до ва. На 11 но вем бра 1941 год. до
шло нам је у по моћ још 110 Ср ба. На 13 но вем бра 1941 до шла је да ља по
моћ од 200 ста ри јих Жи до ва, ко ји су би ли ро дом из Са ра је ва. На 14 и 15 
но вем бра 1941 год. до шло је још 108 Ср ба и 135 Жи до ва. На ша за да ћа је 
би ла, да по ру ши мо у овом ло го ру ба ра ке и да том зго дом про на ђе мо но
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вац и дра го це но сти, ко је су Жи до ви на вод но са кри ли у овим ба ра ка ма.
 У ло го ру Ја се но вац II на ла зио се је та да и је дан Жи дов ко га су 
зва ли „Бу гар“. Не знам да ли му је то пра во име, или на ди мак. Овај Жи
дов – зва ни „Бу гар“ – био је у уста шкој слу жби а но сио је по сле и уста
шко оде ло и сло бод но се кре тао по ме сту. Ста но вао је за јед но са оста лим 
уста ша ма.
 На 12 но вем бра 1941 год. око 9 са ти ују тро, док смо се ми  на ла зи
ли на ра ду око ру ше ња ба ра ка, до шао је и на ма Жи дов – зва ни „Бу гар“ 
– са уста шким по руч ни ком, ко ји је био за по вед ник то га ло го ра, ко је му 
не знам име. Уста шки по руч ник др жао је у сва кој ру ци по је дан ре вол вер 
и био је окру жен са уста ша ма. Жи дов „Бу гар“ – нам је та да са оп штио, 
да је ви део, ка ко су из ло го ра по бе гли два за то че ни ка и то је дан Ср бин 
и је дан Жи дов, и да их он лич но по зна. На то је од го во рио Цве ти но вић 
Бран ко, Ср бин за то че ник, кро јач из Би је љи не,  ис пред свих Ср ба, да из 
срп ске гру пе за то че ни ка ни тко не мањ ка. За до каз то га до вео је кан це ла
риј ске пи са ре  за то че ни ке По по ви ћа Бран ка и Мар ти но ви ћа Гр гу, ко ји су 
му по све до чи ли, да од Ср ба за то че ни ка за и ста ни тко не мањ ка. Уста шки 
по руч ник и Жи дов „Бу гар“ оста ли су и да ље код сво је тврд ње, па су се 
за пре ти ли упе ре ним ре вол ве ри ма на Цве ти но вић Бран ка, да ће га од
мах уби ти, ако не ка же име оног Ср би на, ко ји је по бе гао. Цве ти но вић је 
и на да ље остао код сво је тврд ње, да ни ти је дан Ср бин не мањ ка. На кон 
то га уста шки по руч ник и Жи дов „Бу гар“ на те ра ли су нас све Ср бе, да 
лег не мо у во ду, ко ја је би ла ду бо ка око 75 цм. и то на улаз у ло гор, да је на 
дру гим ме сти ма би ла и ду бља. На кон што смо јед но кра ће вре ме ле жа
ли у во ди, та ко да нам је из во де ви ри ла са мо гла ва, на ре ди ли су нам да 
уста не мо и тр че ћим ко ра ком иде мо по во ди, ко ја се је раз ли ла око ба ра
ка. Ми смо тр ча ли ка ко смо мо гли и цво ко та ли зу би ма од ве ли ке зи ме. 
Уста ше су нас ту кли кун да ци ма, шта по ви ма и ле тва ма, хо да ју ћи по ске
ла ма ба ра ке. Кат ка да би се ко ји ту ку ћи нас, за тр чао за на ма, те за га зио и 
он у во ду. Мо ра ли смо ова ко тр ча ти по во ди око три че тврт са та. На кон 
то га уста ше су нас на те ра ли да тр че ћим ко ра ком ула зи мо у јед ну ба ра ку, 
а на вра ти ма те ба ра ке ста ја ли су Жи дов „Бу гар“ и је дан уста ша,  сва ки 
са јед не стра не,  др же ћи у ру ци ле тве, с ко ји ма су нас не ми ло срд но уда
ра ли при ула зу у ба ра ку.   
 Два да на по сле то га т.ј. на 14 но вем бра 1941 год. тач но у де вет и 
пол са ти пре под не по стро ји ли су нас уста ше у во ду пред ба ра ком и на
ре ди ли нам, да по нов но тр че ћим ко ра ком иде мо око ба ра ке. Ме ђу уста
ша ма, ко ји су се она ко за ба вља ли, био је и уста шки по руч ник ко ман дант 
ло го ра Ја се но вац II. Дан је био вр ло хла дан, а мо ра ли смо тр ча ти по во ди 
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не пре кид но до 12 са ти. Уста ше су нас за вре ме тр ча ња ту кли ле тва ма. Тај 
дан је по ги ну ло укуп но 77 за то че ни ка, од ко јих су не ки уби је ни од уста
ша, а не ки су од умо ра и зи ме па ли у во ду и угу ши ли се. Ми оста ли ко ји 
смо оста ли на жи во ту из ва ди ли смо тај дан из во де 77 ље ше ва и по ко па
ли их у јед ну за јед нич ку ја му крај уста шке стра жа ре.
 По сле то га јед но га да на око 2 са та по сле под не, упа ли су у на шу 
ба ра ку, у ко јој су се та да на ла зи ли са мо бо ле сни Ср би и они ко ји су оста
ли да је по чи сте, Жи дов Бу гар и дво ји ца уста ша. Они су од мах у ба ра ки 
по че ли да ко љу Ср бе. Жи дов „Бу гар“ за клао је та да са обо ји цом уста ша 
укуп но 16 Ср ба. Ме ђу оним за кла ни су та да: Бо жић, сто лар из Ту зле, 
Ивић Ми шо, ђак гим на зи је из До бо ја, Бо жић, по сло во ђа „Ба те“ из До бо
ја. Име на дру гих не знам. Оче ви дац ово га по ко ља био је Би ља но вић Ре
ља, из Пу ра чи ћа крај Ту зле, ко ји је на дру га вра та ба ра ке по бе гао и та ко 
се спа сио. Ле ше ве по кла них Ср ба из не ли смо из ба ра ка и по ко па ли крај 
уста шке стра жа ре.
 Крај уста шке стра жа ре у ло го ру Ја се но вац II би ла је јед на ја ма пу на 
во де. Во да је до пи ра ла до вра та чо ве ку сред ње ве ли чи не. Уста ше су че сто 
пу та за ба вља ли на тај на чин, да су по је ди не за то че ни ке из два ја ли и ста
вља ли их у ту ја му пу ну во де. Ка да је за то че ник ста јао у тој ја ми, уста ше су 
пре ко ја ме пре ба ци ли јед ну да ску, ко ју је тај за то че ник мо рао др жа ти на 
сво јој гла ви. За тим су уста ше хо да ли по тој да сци. Да ска се је под те ре том 
са ги ба ла и за то че ни ко ву гла ву гу ра ла у во ду. Уста ше су то про ма тра ли и 
при то ме се сми ја ли. Сва ки та кав за то че ник, ко ји је имао не сре ћу, да се са 
њи ме уста ша на тај на чин на ша ли, мо рао се је угу ши ти, јер су уста ше та ко 
ду го хо да ле по да ска ма и на тај на чин гњу ра ли ње го ву гла ву у во ду, све док 
се ни је угу шио. На опи са ни на чин угу шио се је у ја ми крај уста шке стра
жа ре око 60 до 70 за то че ни ка, а ме ђу њи ма и Триф ко вић Јо во, тр го вац из 
До бо ја. Док су се ова ко јед ни за то че ни ци Ср би гу ши ли у во ди услед уста
шке обес ти дру ги за то че ни ци мо ра ли су пе ва ти пе сме: „Зе ле ни се Тре бе
вић, под њим се ди Па ве лић, пи је ви но, пе че јањ це, ко ље Ср би јан це“.
 По сле 20 но вем бра 1941 год. ка да смо за вр ши ли рад на ру ше њу 
ба ра ка, до би ли смо на ре ђе ње од уста шког вод ни ка Пр пи ћа, да крај уста
шке стра жа ре ис ко па мо јед ну ве ли ку ја му, ко ја ће слу жи ти за кре ча ну. 
Ја ма је би ла упра во то ли ко ве ли ка, да су у њу мо гли ста ти сви ле ше ви 
Ср ба и Жи до ва, ко ји су се још у то вре ме на ла зи ли у ло го ру Ја се но вац II. 
То нас је ис пу ни ло стра хом и ве ро ва њем, да ће мо би ти сви по би је ни и у 
тој ја ми по ко па ни. У то вре ме на и шао је у ло гор Па ве ли ћев по ве ре ник 
за све ло го ре, уста шки сат ник Лу бу рић Мак со. Пред Лу бу ри ћа сту пи ли 
смо Цве ти но вић Бран ко и ја и ка за ли му: „Је ли пра во г. по ве ре ни че, да 
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ми Ср би, ко ји смо до са да на на си пу и свим ра до ви ма би ли пр ви у по
слу, да са да са ми се би ко па мо гроб ни цу, ко ју на зи ва ју креч ни цом.“ На 
то нам је Лу бу рић од го во рио, да од мах иза бе ре мо здра ве Ср бе и с њи ма 
оде мо у са став ло гор у Ба чи ће вој ци гла ни. Ми смо на то оти шли у на шу 
ба ра ку и са оп ћи ли то оста лим Ср би ма за то че ни ци ма. Спа ко ва ло се је 37 
Ср ба за то че ни ка, ко ји су с на ма оти шли у ло гор у Ба чи ће ву фа бри ку, а 
оста ли то ни су хте ли, јер ни су ве ро ва ли, да ће у ло го ру Ја се но вац II би ти 
уби је ни, већ су се на про тив бо ја ли, да би мо гли би ти уби је ни у Ба чи ће
вој ци гла ни.
 Сви они, ко ји су иза нас оста ли у ло го ру Ја се но вац II уби је ни су 
при го дом ли кви да ци је то га ло го ра на 28 но вем бра 1941 го ди не. Та да су 
уби је ни та мо: Триф ко вић Ми лен ко, пе кар из До бо ја и ње гов брат Бо жо 
свр ше ни прав ник, Мар ти но вић Гр га из Ста ре Гра ди шке. Име на дру гих 
уби је них не знам.
 Пр вих 5 до 6 да на би ли смо сме ште ни са оста лим Ср би ма, ко је 
смо за те кли у Ба чи ће вој ци гла ни, у шу пи, са ме ци гла не. На кон 5 до 6 
да на пре се ли ли смо се у но во по диг ну ту ба ра ку, ко ју смо ми са гра ди ли, 
ка да смо до шли у Ба чи ће ву ци гла ну.
 Ка да смо до шли у ло гор у Ба чи ће ву ци гла ну, би ла је та мо за јед
нич ка ку хи ња за Ср бе и Жи до ве за то че ни ке. Ову ку хи њу су во ди ли све 
са ми Жи до ви, ко ји су на ба вља ли хра ну, те де ли ли за то че ни ци ма. Код 
то га смо ми Ср би за то че ни ци го ре про ла зи ли, јер су Жи до ви ве ћи дио 
хра не узи ма ли се би и та ко нас Ср бе по ште ђи ва ли. Да би се то ста ње 
по пра ви ло, за мо лио је Ср бин за то че ник Ђу јић Бран ко, бер бе рин из За
гре ба, уста шког по руч ни ка Ми ло ша Љу бу, да раз дво ји ку хи ње срп ску и 
жи дов ску. По руч ник Љу бо усли шио је мол бу Ђу ји ће ву и од та да смо ми 
Ср би има ли за себ ну ку хи њу и не што бо љу хра ну.
 На 8 де цем бра 1941 год. око 2 са та по сле под не, упа ли су у на
шу ба ра ку око 12 на о ру жа них уста ша на че лу са уста шким за став ни ком 
Мат ко ви ћем и још јед ним по руч ни ком, ко је му не знам име. Уста ше су 
од мах по че ли ла ти и уби ја ти Ср бе. Ја сам се та да исто на ла зио у ба ра ки и 
ви де ћи да ћу по ги ну ти, са крио сам се у кан це ла ри ју ба ра ке са још 7 Ср ба. 
Уста ше су та да уби ли и за кла ли у ба ра ки и пред ба ра ком 50 до 60 Ср ба, а 
око 35 су их све за ли жи цом и од ве ли на ло гор ско гро бље, ко је се на ла зи 
крај Са ве, где су их уби ли ма ље ви ма. Та да су  у би је ни, од но сно за кла ни: 
Га врић Мир ко, из Пу ра чи ћа крај Ту зле, Бо жић Јо цо из Пу ра чи ћа крај Ту
зле, Ђор ђић Триф ко, ко но бар из До бо ја, Ма рин ко вић Са во, цр кве њак из 
До бо ја. Име на дру гих уби је них не знам.
 На 1 де цем бра 1941 год. око 10 са ти пре под не по нов но су упа ли 
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уста ше у ба ра ку и за кла ли, што уби ли, 86 Ср ба. Ме ђу за кла ни ма био је 
Стан ко вић Урош, из Пу ра чи ћа, те Мар ко из До бо ја, ко је му пре зи ме на не 
знам, као и Кон тић Пе ро из Би је љи не. Име на дру гих не знам.
 На 15 де цем бра 1941 год. до ве де на је у Ја се но вац у ло го ру јед на 
гру па Ср ба се ља ка из око ли це Са ра је ва – њих око 80. Сви су би ли мла
ђи љу ди, у ста ро сти око 30 го ди на. Ја сам та да са за то че ни ци ма Ми ци
ћем Сло бо да ном, шо фе ром из Ја ње и Гру шцом Вла дом по сло во ђом жељ. 
ра ди о ни це из Са ра је ва, ста јао је пред на шом ба ра ком и гле дао, ка ко су 
уста ше ову гру пу Ср ба се ља ка про ве ли крај на ше ба ра ке пре ма ло гор
ском гро бљу. Дво ји ца уста ша ишли су на че лу ове по вор ке и но си ли на 
ра ме ни ма – сва ки по је дан ве ли ки др ве ни бат – с ко јим су ови се ља ци на 
ло гор ском гро бљу уби је ни.
 На 20 де цем бра 1941 год. око 4 са та по сле под не – за сви ра ла је 
си ре на на елек трич ној цен тра ли у ци гла ни, што је зна чи ло да смо мо ра
ли пре ки ну ти рад и по стро ји ти се пред ба ра ком т.ј. кан це ла ри јом. Ка да 
смо сви до шли и по стро ји ли се пред ло гор ском кан це ла ри јом, до шао је 
до нас по вје ре ник ло го ра, уста шки по руч ник Ми лош Љу бо и из вео из 
стро ја 21 Ср би на и 5 Жи до ва и све из пу шке пред на шим очи ма убио. Он 
нам је по сле то га стре ља ња ка зао, да је за то че ник Ђу јић Бран ко, за те чен 
да но си ре вол вер, ко ји му је дао је дан уста ша, па да је он то га Ђу ји ћа пре 
по ла са та убио, а са да, да је још убио ра ди то га 21 Ср би на и 5 Жи до ва. 
По сле ово га уби ства ми смо опет на ста ви ли са на шим ра дом. Та да су би
ли стре ља ни све са ми се ља ци, ко ји ма ја не знам име на. 
 На сам ка то лич ки Бо жић т.ј. на 25 де цем бра 1941 год. око 12 и пол 
са ти устао је иза руч ка уста шки по руч ник Ми лош Љу бо са још не ко ли
ко уста ша, ме ђу ко ји ма је био и је дан ста ри ји уста ша, ко га су сви зва ли 
„Та тек“, а ко ји је са Па ве ли ћем до шао из еми гра ци је. Ми лош Љу бо је дао 
та да из ве сти око 20 Ср ба за то че ни ка, ко је је по стро јио у строј ис пред 
кан це ла ри јом и по звао уста шу „Та те ка“ да сам иза бе ре јед ног Ср би на, 
ко га ће уби ти. Уста ша „Та тек“ иза брао је јед ног Ср би на и из дво јио га из 
стро ја, да га уби је. По чео је пу ни ти пу шку, али ка ко ни је до бро ба ра та ти 
знао с њом, пу шка је са ма опа ли ла и ра ни ла дру гу дво ји цу Ср ба, ко ји су 
ста ја ли у стро ју. По сле то га из ва дио је по руч ник Љу бо свој ре вол вер и 
ра ње не Ср бе до ту као, а сом то га убио је оно га, ко га је уста ша „Та тек“ био 
иза брао, да ће га уби ти. 
 На 26 де цем бра 1941 год. у 8 са ти ују тру, на ла зио сам се у ло гор
ској  бол ни ци број 2, где сам имао ду жност, да чу вам сед ме ро срп ске де
це, ко ји су та мо би ли до ве де ни из ра зних ме ста. У то вре ме до шли су у 
бол ни цу уста шки за став ни ци: Лу бу рић зва ни „Бр ко“ и Му јо, Му сли ман 
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из Го спи ћа. Они су по пи са ли око 130 Ср ба за то че ни ка, ко ји су се та да 
на ла зи ли у овој ба ра ци на ле че њу. Исти дан по сле под не у 5 са ти до шли 
 су уста ше у бол ни цу и све ове Ср бе од ве ли на ло гор ско гро бље, где су их 
др ве ним ма ље ви ма уби ли. Име на уби је них не мо гу на ве сти.
 На 31 де цем бра 1941 год. до шао је у на шу ба ра ку  у ста шки по руч
ник Ма ти је вић и за тра жио од на шег ло гор ског старе ши не за то че ни ка 
Ми ци ћа Сло бо да на, да од мах од ре ди 74 Ср би на за то че ни ка за стре ља
ње. Исто доб но је за тра жио од ло гор ског ста ре ши не Жи до ва Шпи ле ра, 
да он од ре ди 82 Жи до ва за стре ља ње. Ло гор ски ста ре ши не ста ви ли су 
по руч ни ку Ма ти је ви ћу од ре ђен број Ср ба и Жи до ва на рас по ло же ње. 
Ма ти је вић је све ове Ср бе и Жи дове од вео на ло гор ско гро бље, где су их 
уста ше ма ље ви ма уби ли. Та да је ме ђу оним уби јен Ср бин за то че ник Ко
па ња Ду шан, прив. чин. из До бо ја. Име на дру гих не знам.
 На 2 ја ну а ра 1942 год. Оста ло  је у ба ра ки око 30 Ср ба за то че ни ка, 
ко ји су тре ба ли по одо бре њу ле ка ра, да се од мо ре, јер су се осе ћа ли сла
би ма. Оста ли Ср би би ли су тај дан на вањ ском ра ду. Истог да на око 11 
са ти пре под не до шао је у ба ра ку  у ста шки рој ник Ша бан, брат уста шког 
за став ни ка Му је, са ви ше уста ша и они су све ове Ср бе по кла ли у ба ра
ка ма. Та да је за клан не ки Стан ко вић из Пу ра чи ћа, име на дру гих не знам.
 На 4 ја ну а ра 1942 год. би ло је у ло гор ској бол ни ци око 40 Ср ба 
за то че ни ка. Њих су уста ше тај дан око 4 са та по сле под не из ве ли на ло
гор ско гро бље, где су их све уби ли др ве ним ма ље ви ма по гла ви. Име на 
уби је них не мо гу на ве сти.
 На 5 ја ну а ра 1942 год. Ср би за то че ни ци ра ди ли су на вањ ском 
по слу. У ба ра ки је оста ло око 130 бо ле сних Ср ба. Тај дан, око 1 и по са ти 
по сле под не упао је у ба ра ку уста шки за став ник Мат ко вић зва ни „Гр бо“ 
са не ко ли ко уста ша и они су у са мој ба ра ки по кла ли око 40 Ср ба за то
че ни ка, ко ји су би ли те шко бо ле сни и ни су мо гли ићи. Оста ле су све 
све за ли де бе лом жи цом и од ве ли их на ло гор ско гро бље, где су их уби ли 
др ве ним ма ље ви ма. Та да су у овој пар ти ји Ср би ји уби је ни: Вук ми ро вић 
Ми лан, тр го вац из Јо ша на ца, крај Уд би не Ти шман Бо жо по лиц. стра жар 
из Сл. Бро да. Име на дру гих не знам.
 На 8 или 9 ја ну а ра 1942 год. упао је у ло гор ску бол ни цу уста шки 
за став ник Му јо са још не ко ли ко уста ша. Та да се је у бол ни ци на ла зи ло 
око 60 бо ле сних Ср ба и око 70 Жи до ва. Све ове бо ле сне Ср бе и Жи до ве 
од вео је за став ник Му јо, а оне ко ји ни су мо гли ићи од ве зао на ло гор ско 
гро бље и та мо их све по био др ве ним ма ље ви ма.
 На 14 ја ну а ра 1942 год. до ве де на је у Ја се но вац јед на пар ти ја Ср ба 
се ља ка и гра ђа на из Кре ке крај Ту зле – њих око 80 укуп но. Ова пар ти ја 
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се ља ка и гра ђа на од ве де на је од мах у ло гор ско гро бље и та мо су сви уби
је ни са др ве ним ма ље ви ма.
 По сле 14 ја ну а ра 1942 год. пре ста ло је за не ко вре ме уби ја ње за
то че ни ка, јер се је оче ки вао до ла зак ме ђу на род не ко ми си је, ко ја је има ла 
да пре гле да ло гор.
 На 4 фе бру а ра 1942 год. – два да на пре до ла ска ме ђу на род не ко
ми си је, укло ње ни су из ло гор ске бол ни це сви бо ле сни за то че ни ци њих 
око 40 до 50. Уста ше су све ове бо ле сне за то че ни ке на са о на ма од ве зли у 
ме сто Ја се но вац и та мо их не где са кри ли. Ме ђу овим бо ле сним Ср би ма 
на ла зио се је и је дан бо ле сни Мар ко вић из Па кра ца, ко ји је, док је био 
са кри вен у ме сту Ја се нов цу та мо и умро, а оста ли су сви по вра ће ни у 
бол ни цу, на кон од ла ска ме ђу на род не ко ми си је.
 Пре до ла ска ме ђу на род не ко ми си је сви за то че ни ци до би ли су око 
ле ве ру ке тра ке с бро је ви ма и то Ср би су до би ли пла ве, Жи до ви жу те, 
а Хр ва ти и Му сли ма ни цр ве не тра ке. Сва ки од за то че ни ка имао је је дан 
из ми шљен број. Ја сам имао број 800 и ако је на дан  до ла ска ме ђу на род не 
ко ми си је би ло све га око 600 за то че ни ка. Исто та ко до би ли су за то че ни
ци ли ме не пло чи це, ко је су но си ле исти број као тра ке. Све су ове тра ке 
и ли ме не пло чи це по сле од ла ска ме ђу на род не ко ми си је по ку пље не од 
за то че ни ка и не где спре мље не. На ма за то че ни ци ма би ло је стро го на
ре ђе но, да на пи та ње ко је га чла на ме ђу на род не ко ми си је има де мо са мо 
од го ва ра ти: „Ја сам за то че ник број тај и тај“ и на ве сти број ко ји је до тич
ни имао на тра ки. На пи та ње ка ко ва је хра на – мо ра ли смо од го во ри ти: 
„До бра“. На сва оста ла пи та ња – мо ра ли смо од го во ри ти: „Пи тај те мо га 
за по вед ни ка“.
 У очи до ла ска ме ђу на род не ко ми си је т.ј. у но ћи од 5 на 6 фе бру а
ра 1942 год. мо ра ли смо сви ра ди ти це лу ноћ, и дру ги дан до 10 са ти на 
по ди за њу јед не ба ра ке, ко ја је би ла уде ше на као бла го ва о на. У овој ба ра
ци би ли су по ста вље ни сто ло ви и клу пе, шо ље те сав по тре бан при бор 
за је ло. Пе тро вић Па не, То мић Ди ко, ја и још је дан за то че ник, ко је му се 
име на не се ћам, би ли смо од ре ђе ни да пред ме ђу на род ном ко ми си јом 
од и гра мо уло гу ко но ба ра, ко ји то бож код је ла дво ри за то че ни ке. Ра зу ми
је се да ни ка да ни је дан за то че ник ни је ру чао у тој ба ра ки. По сле од ла ска 
ме ђу на род не ко ми си је ова ба ра ка ко ја је  но си ла број 8 слу жи ла је као 
че ка о ни ца за то че ни ка.
 Ло гор ска бол ни ца та ко ђер је уре ђе на по себ но. Уре ђе на је по себ на 
опе ра ци о на са ла, а бол ни ца је има ла сво ја оде ле ња. У бол ни ци је би ло та
да све га 8 кре ве та. У кре ве те су би ли сме ште ни здра ви за то че ни ци, ко ји 
су има ли за да ћу, да глу ме бо ле сни ке. Др. Ге рен че вић Па ја, ле кар из Срем. 
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Кар ло ва ца, ко ји је као за то че ник вр шио ду жно сти ле ка ра у овој бол ни ци, 
по звао је и ме не, да лег нем у је дан бо ле снич ки кре вет и глу мим уло гу бо
ле сни ка пред чла но ви ма ме ђу на род не ко ми си је, јер сам имао јед ну ма лу 
ра ни цу на ле вој но зи. Ме ђу тим у зад њем ча су био сам од ре ђен, да до че
кам ме ђу на род ну ко ми си ју као ко но бар у им про ви зи ра ној бла го ва о ни.
 Уста шки по ве ре ник за све ло го ре на ве де ни Лу бу рић Макс ка зао 
нам је пре до ла ска ме ђу на род не ко ми си је, да се мо ра мо сви бри ну ти, да 
пре глед ло го ра ис пад не што бо ље, па да ће он да и на ма би ти бо ље, а у 
про тив ном слу ча ју да ће мо сви стра да ти.
 На 6 фе бру а ра о.г. до шла је у Ја се но вац ме ђу на род на ко ми си ја, 
ко ја се је са сто ја ла од Не ма ца, Та ли ја на, Ма ђа ра, де ле га та Ва ти ка на и још 
не ких дру гих. Ме ђу на род на ко ми си ја је пре гле да ла ло гор и – раз у ме се 
све на шла у ре ду. Уста шки по ве ре ник Лу бу рић био је за до во љан, а по сле 
од ла ска ко ми си је опет је би ло све по ста ром.
 По сле од ла ска ме ђу на род не ко ми си је, уста ше ни су но во до ве де не 
гру пе Ср ба и Жи до ва од во ди ли на ло гор ско гро бље и та мо уби ја ли, већ 
су их до во ди ли у ци гла ну, где су им нај пре од у зи ма ли сав но вац и оста
ле ства ри, а за тим су их од во ди ли на спрат ци гла не, где су их удар ци ма 
са жељ. по лу га ма по гла ви оне све сти ли а за тим их све ба ца ли у уси ја ну 
пећ и спа љи ва ли. Овај по сао ба ца ња оне све ште них Ср ба и Жи до ва у 
ци глар ску пећ вр ши ли су је да на ест по себ них за кле тих гро ба ра, ко ји су 
иза бра ни из ме ђу за то че ни ка Ср ба и Жи до ва. Шеф ових гро ба ра био је 
инж. Да нон. Жи дов за то че ник.
 Пред ко нац ме се ца фе бру а ра 1942 год. до ве де не су у Ја се но вац 
две гру пе гра ђа на и то јед на из Са ра је ва и За ви до ви ћа, а дру га из За гре
ба. Обе ове гру пе уби је них су на го ре опи са ни на чин, од но сно удар ци ма 
жељ. по лу га ма ома мље не и ле ше ви спа ље ни у ци гла ни. Ова ко су ли кви
ди ра ни мно ги Ср би, од но сно чи та ве гру пе но во до ве де них Ср ба у Ја се
но вац.
 На 18 мар та о.г. из ли ла се је ре ка Са ва у ло гор у Ба чи ће вој ци гла
ни, и за то смо мо ра ли но ћу да бе жи мо из ба ра ке у са му ци гла ну и би ли 
смо рас по ре ђе ни по мно гим шу па ма ци гла не, где во да ни је мо гла до ћи. 
Ту ноћ оста ви ли су уста ше око 20 бо ле сних Ср ба и Жи до ва у ло гор ској 
бол ни ци, ко је смо на кон не ко ли ко да на на шли мр тве. Ту исту ноћ т.ј. 18 
и 19 мар та 1942 год. одво ји ли су уста ше око 170 Ср ба за то че ни ка, ко ји су 
већ ном би ли ста ри ји и бо ле сни и не ку да их од ве ли. Ови се Ср би ни ка да 
ви ше ни су по ја ви ли, па се са си гур но шћу ра чу на, да су уби је ни. Та да је 
ме ђу оста ли ма од ве ден и уби јен за то че ник пре зи ме ном Да вић за ко га не 
знам шта је.
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 На 21 апри ла о.г. пре ме штен сам ја из ја се но вач ког ло го ра у За
греб у бив шу жен ску ка зни о ну на Сав ској Це сти. Ов де сам остао све до 
19 ју на о.г. ка да сам из За гре ба до пра не у Зе мун и пре ве ден у Бе о град. У 
За гре бу у жен. ка зни о ни би ло је за мо је вре ме око 600 за то че ни ка, од ко
јих су би ли ве ћи на Хр ва ти. Та да су се на ла зи ли у ка зни о ни: Фи ли по вић, 
до мо бран ски сат ник, Де у ра, свр ше ни прв ник и Ча кло вић књи жар из За
гре ба. По сту пак у овој ка зни о ни био је углав ном ко рек тан.
 Ја сам био од ре ђен за бри ја ча у бри јач ни ци за уста ше и за тво ре
ни ке, па сам и сам до би вао уста шку хра ну.
 Не ко вре ме сам спа вао у ће ли ји број 27, у ко јој је би ло за тво ре но 
14 уста ша из уста шке же ље зне бој не. Они су би ли за тво ре ни ве ћи ном 
ра ди пи јан ства и ла ко ум ног за ду жи ва ња. Ови уста ше хва ли ли су се у 
ће ли ји  и зме ђу се бе, ко ји је ви ше Ср ба убио. Та ко је је дан од њих ус твр
дио, да је у јед ну ја му у Ве ле би ту ба че но 28.000 Ср ба, ко ји су из ка зни о не 
из Го спи ћа про шло ле то би ли од ве де ни у Ве ле бит. Тај уста ша, ко ји је то 
при чао је сте уста шки вод ник Мар ко вић из уста шке бој не.
 Ко ли ко је Ср ба уби је но у Ја се нов цу ни је ми по зна то, али је тај 
број сва ка ко ве лик.
 Уста ше, ко ји су за мо је вре ме би ли са слу жбом у ло го ру у Ја се нов
цу је су: Лу бу рић Мак со уста шки сат ник, ко ји је пре то га био чин. окруж. 
уре да за ос. рад. у Мо ста ру, Ми лош Љу бо уста шки по руч ник Мат ко вић 
уста шки по руч ник, Пи чи ли, уста шки по руч ник, Мат ко вић зва ни „Гр бо“ 
уста шки за став ник, Мо дрић, уста шки за став ник, Му јо, уста шки за став
ник, Лу бу рић зва ни „Бр ко“ уста шки за став ник, Га шпић уста шки за став
ник, Ша бан уста шки рој ник, брат за став ни ка Му је, Пр пић, уста шки вод
ник и уста ша зва ни „Та тек“. Име на дру гих уста ша не знам, али знам вр ло 
до бро да су у ја се но вач ком ло го ру вр ши ли уста шку ду жност 4 уста шке 
сат ни је и то: 13 ко ја се са сто ја ла од Хр ва та и Му сли ма на из Хер це го ви
не, 14 ко ја се са сто ја ла из Хр ва та из Оси је ка, 17 ко ја се са сто ја ла од Му
сли ма на из Јај ца и око ли це. Че тр де сет де ве та уста шка сат ни ја вр ши ла 
је вањ ску слу жбу, да не би на Ја се но вац и ло гор из ва на тко год на ва ли, а 
оста ле три сат ни је вр ши ле су ду жност у са мом ло го ру.
 Ја сам 20 ју на о.г. из за тво ра жен ске ка зни о не у За гре бу пре ве ден 
у Зе мун и ода тле исти дан пре ба чен у Бе о град.
 Дру го ни шта не мам ис ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
се и за кле ти.

 ЂУР КО ВИЋ СИ МО, стар 36 го ди на, син пок. Мак си ма и Сав ке 
ро ђе не Ма рић, пра во слав не ве ре ро ђе не у До њој Тр на ви, сре за Би је љин
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ског ин жи нир хе ми је у же ље за ри у Зе ни ци где је ухап шен, до пра ћен из 
ло го ра Ја се но вац, теј из ја ви:
 Слом Ју го сла ви је за те као ме је у Зе ни ци где сам био на ме штен као 
чи нов ник же ље за ре, и све до 29 ју ла 1941 год. био сам на ми ру не сме тан 
у сво ме ра ду и не на да ју ћи се хап ше њу об зи ром на уве ра ва ња и из ја ве 
ме ро дав них фак то ра у ди рек ци ји же ље за ре у Са ра је ву.
 Не на да но 29 ју ла 1941 год. ухап шен сам на ра ду у кан це ла ри ји и 
спро ве ден сре ском на чел ству у Зе ни ци, где сам не пре слу шан остао у за
тво ру до су тра дан, а та да сам по ли циј ски спро ве ден у Са ра је во и пре дан 
са ра јев ској упра ви по ли ци је. Ов де сам остао три да на и за ово вре ме ни сам 
при зи ван ра ди са слу ша ња, а по то ме упу ћен сам са јед ним тран спор том од 
10 Ср ба и 4 Је вре ји на из Са ра је ва у Го спић у ка зни о ну. Са мном  од Ср ба 
у овом тран спор ту би ли су: бра ћа Ђор ђе и Ни ко ла Пи ку ла, и то Ни ко ла 
тр го вац из Тр но ва код Са ра је ва и Ђор ђе, ко ји је као до бро во љац по сло му 
Ју го сла ви је из бе гао са сво је до бро во љач ке зе мље у Бач кој у Са ра је во.
 Тран спорт ко јим сам ишао до Го спи ћа спро во ди ла су два ре да
ра град ске по ли ци је, два жан дар ма и два по ли ца ја ца аген та. Пу то ва ли 
смо III кла сом особ ног во за у јед ном ва го ну спе ци јал но ре зер ви ра ним 
за овај тран спорт. У Го спић смо сти гли ра но ују тро 4 ав гу ста и од мах 
пре да ни у ка зни о ну окру жног Су да. Ту смо оста вље ни у дво ри шту а су
тра дан ују тро из вр шен је над на ма пре трес те су нам од у зе те све ства ри 
осим нов ца. На ро чи то су по ку пи ли но же ве, на лив пе ра и дру ге сит ни це. 
Ов де смо за те кли јед ну ве ћу гру пу Ср ба се ља ка из око ли не Јај ца а исто 
та ко и гру пу Ср ба ин тер ни ра ца из Би је љи не, Са ра је ва, Ви ше гра да итд. 
По је дин ци из ових гру па до ве де ни су из ло го ра у Ко прив ни ци. За те као 
сам ту трг. Ни ки фо ра Ва си ље ви ћа, бра ћу Мар ко ви ће, Др. Пе ру То до ро
ви ћа, ле ка ра све из Ту зле; из Пу ра чи ћа бра ћу Јо ву и Да ни ла Бла го је ви ћа, 
Уро ша Стан ко ви ћа, Не дељ ка Де спо то ви ћа и још не ко ли ци ну из Пу ра
чи ћа, а из Би је љи не Љу бо је ви ћа Вас ка, по сед ни ка, Во ја ко вић Ми ло ша 
тр гов ца, Стан ко вић Еми ли ја на, тр гов ца и се стри ћа му Ва си ћа Или ју из 
Ја њи не, као и још мно ге дру ге чи јих се име на не мо гу са да се ти ти. Из 
Би је љи не би ло је ту око 68 Би је љи на ца, те око 400 до 600 се ља ка из би је
љин ског кра ја.
 Већ пр во га да на ка ко сам до шао у Го спић ску ка зни о ну био сам све
до ком ужа сног те ро ра у овом ло го ру. Уста ше су из дво ри шта ка зни о не у 
ко јем је би ло око 800 љу ди од во ди ли сва ког ча са по је ди не за то че ни ке у 
за твор ске со бе и та мо их му чи ли и уби ја ли или, ка ко ре че је дан уста ша, 
„ве жба ли се у га ђа њу“. Јед но га од ових од ве де них ко га ни су уби ли у за тво
ру, вра ти ли су на траг у дво ри ште, али пред на шим очи ма на из ла зу у дво
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ри ште убио га је јед ним мет ком у по ти љак гла ве иза ле ђа уста ша Ми ми ца, 
ко је му име не знам. Од мах код ула за са ули це у ка зни о нич ко дво ри ште по
ста вљен је био је дан ми тра љез упе рен пре ма сре ди ни дво ри шта и уста ше 
су се стал но вр зма ле око то га ми тра ље за пр те ћи нам да ће нас све по би ти, 
ако се ко ји мак не. Још пр во га да на по до ла ску до шао је до нас управ ник 
ка зни о не и са оп штио нам да ће мо за три да на ићи сво јим ку ћа ма.
 Ме ђу тим дру го га да на по до ла ску у Го спић раз ме ште ни смо из 
дво ри шта у за твор ске со бе. Од мах је на ста ла тр го ви на, јер су нам уста ше 
ну ди ли на про да ју све мо гу ће жи вот не на мир ни це као и ду хан зна ју ћи 
да има мо при се би до ста нов ца. Сва тр го ви на је у ства ри би ла пљач ка јер 
су уста ше нај ску пље про да ва ли сва ку ствар, ко ју смо хте ли ку пи ти. Та ко 
је то по тра ја ло 15 да на и ме не са мо јом гру пом ни је ни тко при звао би ло 
ра ди са слу ша ња а ни ти су нас ку да упу ћи ва ли, што нас је све чу ди ло јер 
су сва ко га да на до ла зи ли траснпор ти но вих ин тер ни ра ца и исто та ко и 
тран спор ти ко јим сам ја до шао би ли су од мах упу ћи ва ни у раз не лич ке 
ло го ре, као Ја дов но, Ошта ри је, итд. као и на оток Паг, а то у ства ри и ни
су би ли ло го ри не го ме ста од ре ђе на за „ли кви ди ра ње“ Ср ба.
 Ме ђу тим на кон 15 да на ипак су и мо ју гру пу од ре ди ли за тран
спорт на Ве ле бит. Ски ну ти смо у дво ри ште и већ по ве за ни би ли све два 
и два у лан це, ка да је од јед ном до шло на ре ђе ње да се од у ста је од да ље га 
сла ња тран спор та у Ве ле бит и то услед до ла ска та ли јан ске вој ске у Ли ку. 
Од мах су нам ски ну ли лан це са ру ку, стр па ли у ка ми о не и пре ба ци ли нас 
на жељ. ста ни цу у Го спи ћу, где су нас стр па ли у те рет не ва го не и то у сва
ки ва гон по 80 љу ди. Обра зо ван је та ко тран спорт од око хи ља ду Ср ба 
згру ва них у 13 ва го на, и ова ком по зи ци ја кре ну ла је у Ја стре бар ско. Пут 
до Ја стре бар ског био је стра шан, јер су ва го ни би ли пре тр па ни и у ва го
ни ма смо се фор мал но гу ши ли од вру ћи не и смра да. Во де ни смо сме ли 
тра жи ти и док смо сти гли до Ја стре бар ског умр ло је од же ђи 12 љу ди. По 
до ла ску у Ја стре бар ско оста ви ли су ове мр тва це у ва го ни ма и тек ка да 
смо сле де ћег да на из Ја стре бар ског про ду жи ли истом ком по зи ци јом те
рет ног во за пут за Ја се но вац из ба ци ли су ових 12 мр тва ца из во за. Ко ји 
су љу ди би ли ме ђу овим мр тви ма не знам, јер у ва го ну у ко јем сам се ја 
на ла зио ни је се де сио ни је дан смрт ни слу чај.
 Иза нас у ка зни о ни у Го спи ћу оста ло је још око 120 Ср ба и то ве
ћи ном углед ни јих Ср ба гра ђа на из Са ра је ва, Ту зле и Пу ра чи ћа, и њих су 
та ко ђер из Го спи ћа упу ти ли за Ја стре бар ско где су оста ли до 12 сеп тем
бра и та да су упу ће ни у Ја се но вац.
 Тран спорт ко јим сам ја ишао сти гао је у Ја се но вац 21 ав гу ста пра
ћен по уста ша ма. Ту смо пре да ни уста шкој упра ви ло го ра и би ли са мо 
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пр ви за то че ни ци у Ја се но вач ком ло го ру. Би ло нас је око 900, све са мих 
Ср ба. У то вре ме на ла зи ле су се у ло го ру три но ве ба ра ке у ко је смо сме
ште ни. Но исто га да на до шао је за на ма из Ја стре бар ског и је дан тран
спорт Је вре ја са Сла ног, ко ји су Је вре ји до шли већ као ор га ни зо ван ло
гор, па су и у Ја се нов цу по на ре ђе њу уста ша пре у зе ли уну тра шњу ор га
ни за ци ју ло го ра на че лу са сво јим ло гор ни ком.
 По ула ску у ло гор из вр ше на је над на ма пот пу на пре ме та чи на и 
од у зет нам је сав но вац и на кит као пр сте ње итд под прет њом да ће сва
ки онај ко ји бу де при крио или му се на ђе но вац би ти стре љан.
 Пу них 45 да на про ве ли смо у ба ра ка ма и за то вре ме уоп ште  ни
смо до би ли хра не та ко, да су љу ди од гла ди па да ли у не свест. Уста шки 
функ ци о не ри у ло го ру ре кли су нам да хра на још ни је сти гла и да се че ка 
на не ко одо бре ње кре ди та за из др жа ва ње ја се но вач ког ло го ра. Од Је вре
ја ин тер ни ра ца би ли смо пот пу но оде ље ни.
 Тре ћег да на по до ла ску у ло гор ус пе ло је че тво ри ци Ср ба за то
че ни ка да по бег ну из ло го ра и сре ћом то бег ство ни је иза зва ло ни ка кве 
те же по сле ди це за нас оста ле, но уста шки „ду жно сни ци“ ре кли су нам да 
ће у бу ду ће стре ља ти нас по 10, 20 па и 100 ако се по но ви још ко ји слу чај  
бег ства.
 Пе то га да на по ја вио се ме ђу на ма пр ви пут По глав ни ков по ве
ре ник за све ло го ре у Хр ват ској (зва нич на ти ту ла) Лу бу рић Вје ко слав 
по ро ђе њу Хер це го вац, ра ни је чи нов ник Окру жног уре да у Мо ста ру и 
одр жао нам го вор ре кав ши нам да ће мо као ин тер нир ци про ве сти у Ја
се нов цу на ра до ви ма на по ди за њу на си па не ко ли ко не де ља а по сле то га 
да ће мо би ти пу ште ни ку ћа ма. По сле то га је на ре дио да се одво је се ља ци 
на јед ну стра ну од гра ђа на, и од при ли ке две тре ћи не нас би ли су се ља
ци, ко ји су се одво ји ли, њих око 600. Од мах су ове љу де фор ми ра ли у 
две пар ти је и од ве ли их из ло го ра у не по зна том прав цу те за њих ни смо 
ка сни је ни шта мо гли са зна ти где су и шта је с њи ма. Ипак смо чу ли са 
ра зних стра на да су ови љу ди од ве де ни у Сл. По же гу и та мо сви уби је ни. 
По што је до и ста 26 ав гу ста 1941 год. у Слав. По же ги из вр ше но „ли кви
ди ра ње“ не ко ли ко сто ти на Ср ба ин тер ни ра ца се ља ка, ни је ис кљу че но да 
су то би ли они на ши дру го ви ин тер нир ци из Ја се но вач ког ло го ра јер се 
вре мен ски по кла па од ла зак из ја се но вач ког ло го ра са из вр ше ним уби ја
њи ма у ло го ру и Сл. По же ги.
 По од ла ску ових се ља ка упу ће ни смо и гра ђа ни на рад на Лоњ
ском на си пу крај Стру га,  ру кав ца Са ве. По че ли су нам та да да ва ти и 
не што бо љу хра ну, а ми на да ју ћи се да ће мо пре ма обе ћа њу по ве ре ни ка 
Лу бу ри ћа, би ти по свр ше ном по слу пу ште ни сво јим ку ћа ма ра ди ли смо 
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с во љом и за ла га њем. За вре ме ових ра до ва на Лоњ ском на си пу по се
тио нас је и Еу ген Ква тер ник, шеф уста шког ре дар ства, син Вој ско во ђе 
Слав ка Ква тер ни ка, па нам је и он обе ћао да ће мо по свр ше ном ра ду на 
на си пу би ти пу ште ни ку ћа ма.
 За вре ме ових ра до ва би ли смо и фил мо ва ни и ка ко смо чу ли би
о скоп ској пу бли ци са оп ште но је пре ко плат на да су то Ср би, ко ји су по
бе гли од чет нич коко му ни стич ког на си ља, а ко ји ма су хр ват ске вла сти 
да ле уто чи ште и хле ба те са да мар љи во ра де на об но ви Хр ват ске.
 У ме се цу сеп тем бру одво ји ли су нас од за на тли ја ко ји су рас по
ре ђе ни  на рад на Ба чи ће ву ци гла ну и лан ча ру, пи ла ну и ци гла ну и ту је 
за ме так и основ ло го ра Ја се но вац III у ко ји смо и ми ка сни је сме ште ни 
на кон ли кви да ци је ло го ра Ја се но вац II.
 Кон цем сеп тем бра ус пе ло је дво ји ци Ср ба по бе ћи из ло го ра и то 
Мра ко вић Бран ку, сто ла ру из Трав ни ка, ии По по вић Љу би, сто ла ру из Ту
зле, ко ји су са јед ним уста шом оти шли у јед ну обли жњу шу му да са се ку 
не ко ли ко др ве та из ко јих би се на пра ви ли ма ље ви за ра до ве на на си пу. 
По сле ди це то га бег ства, би ла је да су по пи са ни сви они ко ји су се тај дан 
за те кли уну тар ло го ра, т.ј. оно га де ла ло го ра огра ђе ног жи цом и спи сак 
ових по пи са них љу ди по слан је уста шком та бо ру у се ло Ја се но вац, па је 
та бор у спи ску по пи са них под цр тао име на 26 ин тер ни ра них Ср ба, ко ји 
су од мах ста вље ни у у ста шки за твор где су др жа ни 4 да на а по сле то га су 
их све по ве за ли лан ци ма и од ве ли их без ства ри у прав цу јед не обли жње 
шу ме. Крат ко вре ме иза то га чу ли су се пуц њи из пу ша ка, а то је зна чи ло 
да су сви ови љу ди по би је ни. У овој пар ти ји по би је них на ла зио се Др. Пе
ро То до ро вић, ле кар из Ту зле, Јо во Са бљић, тр го вац из Су ње, Бе рић Син 
Са ве Бе ри ћа из Слав. Бро да, Бе лан чић по ли циј ски при став из Ви со ког, 
бра ћа Пи ку ле из Са ра је ва, Мар ко вић Бо шко, бив ши на род ни по сла ник из 
Вла се ни це. Дру гих се са да по и ме нич но не мо гу се ти ти, а ра дио сам у то 
вре ме на на си пу. То је у оста лом би ла сре ћа за ме не као и за све оста ле ко ји 
се ни смо при ли ком по пи си ва ња на ла зи ли уну тар ло го ра, јер би и мно ге 
од нас за хва ти ло ово пр во „ли кви ди ра ње“ у ја се но вач ком ло го ру.
 Услед ра да на на си пу и сла бе хра не по че ло је већ по чет ком ок то
бра уми ра ти днев но по 58 љу ди. Око 10 ок то бра на ста ле су пр ве ки ше 
па је услед под вод ног зе мљи шта пре ки нут да љи рад на лоњ ском на си пу 
а нас су пре ба ци ли са пра вље ња на си па (лоњ ског) на пра вље ње јед ног 
но вог на си па ко ји би имао да шти ти ло гор Ја се но вац II.
 У ме ђу вре ме ну при сти за ле су у ло гор ма ње пар ти је Ср ба за то че
ни ка. До ла зи ли су углав ном тран спор ти са Је вре ји ма, а од Ср ба до шао је 
је дан тран спорт Хер це го ва ца, њих око 70, као и она за о ста ла пар ти ја од 
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120 Ср ба из Ја стре бар ског. Ови су по пу ња ва ли пра зни не у пр вој пар ти ји 
с ко јом сам ја сти гао и ко ја је већ би ла про ре ђе на та ко да нас из те пр ве 
пар ти је ни је би ло ви ше од 50.
 Ло гор Ја се но вац III био је сме штен на Ба чи ће вој ци гла ни не да ле
ко жељ. пру ге Су ња–Нов ска. Ов де смо на по ди за њу ло го ра ра ди ли под 
не из др жљи вим окол но сти ма ра ди стал них ки ша та ко да је про це нат 
уми ра ња био све ве ћи а и по сту пак пре ма на ма од стра не уста ша све се 
већ ма по гор ша вао. Љу ди су на ра ду ту че ни и уби ја ни, а јед ном при ли
ком и сам по ве ре ник Лу бу рић опа лио је из ре вол ве ра про тив јед ној гру
пи ко ја је ра ди ла и јед ног Ср би на ин тер нир ца ра нио. С на ма су на овом 
по слу ра ди ли и Је вре ји, али је пре ма Ср би ма при ме њи ван да ле ко го ри 
по сту пак и Ср бе су и ви ше ту кли и ви ше го ни ли на рад не го Је вре је. Би
ло је за вре ме ра да до ста слу ча је ва да су уста ше из не мо гле љу де и пот пу
но ис цр пље не од по сла уби ја ли на ли цу ме ста.
 Бол ни ца ни је уоп ште по сто ја ла. Те шко бо ле сни ма да ва ли су ло
гор ски ле ка и по ште ду и ови бо ле сни ци оста ја ли су у ба ра ка ма. Ле ка ри 
су би ли Је вре ји ин тер нир ци, а од Ср ба је дан ме ди ци нар Ге рен че вић Па ја 
из Срем ских Кар ло ва ца, ко је га смо сви зва ли Док то ром.
 10 но вем бра на до шла је по пла ва у ло гор Ја се но вац II та ко да је 13 
но вем бра упу ће на јед на пар ти ја за то че ни ка од 250 љу ди за Кра пје, где је 
при вре ме но им про ви зи ран ло гор, а од оста лих 200 за то че ни ка пре ба че
но их је 80 14 но вем бра у ло гор у Ја се но вац III. док их је око 120 оста ло у 
ло го ру Ја се но вац II да ру ше ба ра ке.
 Ових 280 за то че ни ка Ср ба упу ће них за Кра пје по би је но је, и то 
сви до јед ног „ли кви ди ра ни“. Већ на њи хо вом пу ту од ло го ра Ја се но вац 
II до се ла Ја се нов ца уби је но их је око 50, а по ли кви ди ра њу ло го ра у Кра
пју у ме се цу де цем бру по би је ни су од ове пар ти је и сви пре о ста ли.
 Ми ко ји смо до шли у ло гор Ја се но вац III оста ли смо по ште ђе ни 
осим не ко ли ци на, док од оних 120 за то че ни ка у ло го ру Ја се но вац II по
би је ни су сви осим два де се то ри це, ко ји су до шли к на ма у ло гор Ја се но
вац III.
 Ме ђу од ве де ни ма и ли кви ди ра ни ма у ло го ру Кра пје на ла зи ли су 
се ме ђу оста ли ма: Те кић Га вро, су ди ја, Бог да но вић Јо во, тр го вац, Те јић 
Ми ка, ка фе џи ја, са си но ви ма Ацом и Бо жом, бра ћа Бо го љуб и Об рад 
Бо снић, Па нић То дор, ка фе џи ја, Осто јић Ми ка, ка фе џи ја, Ми ло ше вић 
Јо во, при ват ни на ме ште ник, Бо шња ко вић Јо цо, суд ски чи нов ник, Сто
и са вље вић Сте во жанд. на ред ник у пен зи ји, сви из Би је љи не, а из Ви
со ког: Бе а то вић Ран ко, ра ни је по сло во ђа „Ба те“. Ко ли ко се још се ћам ту 
су би ли Ман дра ка Спа со је и Че рик Ни ко ла из Са ра је ва. Име на дру гих 
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уби је них Ср ба не мо гу за са да на ве сти.
 Од оних 120 Ср ба за то че ни ка ко ји су оста ли ра ди ру ше ња ба ра ка 
у ло го ру Ја се но вац II по би је но их је 100, а знам да су ме ђу њи ма по би је
ни бра ћа Триф ко вић из До бо ја. По сле свих ових ли кви ди ра ња би ло нас 
је у ло го ру Ја се но вац III, та да је ди ном ло го ру, још у све му око 100 љу ди, 
за јед но с оних 20 из ло го ра Ја се но вац II.
 Пр ве но ћи кад смо пре ба че ни у ло гор Ја се но вац III пре но ћи ли 
смо под јед ном шу пом у Ба чи ће вој ци гла ни и она ко про зе бли, про мр зли 
и мо кри оста ли смо из ло же ни снег и ве тру, јер је шу па би ла отво ре на. 
Чу ва ли  су нас уста ше и ни је дан пре ко но ћи ни је смео да се мак не а сва
ко га оно га ко ји би се ма кар ма ло те лом по кре нуо сме ста или по ку шао да 
ис пру жи но ве или учи ни ка кав по крет ру ком не ми ло срд но су уда ра ли и 
уби ја ли на ли цу ме ста. Та ко је те пр ве но ћи у ло го ру Ја се но вац III уби је
но под овом шу пом 5 Ср ба за то че ни ка. На по ми њем под  јед но да је од мах 
при ли ком до ла ска у ло гор Ја се но вац III на са мој ка пи ји ку да се на ла зи у 
ло гор уби је но њих не ко ли ци на бо ле сних и из не мо глих, ко ји су би ли до
ве же ни ко ли ма.
 Су тра дан ују тро рас по ре ђе ни смо на рад и то на пле те њу жи це 
око ло го ра. Ра ди ли смо по бла ту до ко ле на а на по љу је па дао снег. Ка
ко ни је би ло до ста ба ра ка за ста но ва ње ста но ва ли смо у јед ној ози да ној 
про сто ри ји упра во ход ни ку на ци гла ни, ко ји смо про зва ли „ту нел“. Ле
жа ли смо на го лој зе мљи без ика кве про стир ке и по кри ва ча.
 У то вре ме при сти жу у ло гор ма ње и ве ће гру пе Ср ба. Та ко је до
пра ће но и 40 Ср ба из Би је љи не, сре за, се ља ка ко ји су до те ра ни на За
греб где су би ли пред пре ким окрет ним су дом, ко ји их је осло бо дио али 
уна точ то ме хр ват ске вла сти су их по сла ле на „рад“ у Ја се но вац. Кад су 
ови ма хом мла ди љу ди, ви де ли пат ње ко је их че ка ју за пре па сти ли су се 
и згро зи ли на д суд би ном ко ја  их че ка, те њих сед мо ри ца за вре ме ра да 
 по ку ша ли су бег ство пр во га да на и не ко ли ци ни је то и ус пе ло, док их је 
не ко ли ко ухва ће но и до мах на ли цу ме ста „ли кви ди ра но“.
 По во дом то га са зван је збор свих Ср ба за то че ни ка код ту не ла 
осим за на тли ја по ра ди о ни ца ма и ту пред на шим очи ма уста ше су по
кла ли око 50 за то че ни ка.
 Од ових 40 Бје љи на ца до пра ће них из За гре ба оста ло их је на кон 
кла ња на збир ном ме сту све га 15 и њих су ски нув ши их го ле од ве ли у 
за твор, где су их др жа ли го ле у за тво ру не ко ли ко да на, а за тим и њих све 
до јед но га по би ли.
 Је дан од ве ли ких ра до ва у ло го ру за за то че ни ке био је и рад на 
ко па њу ру па за по би је не и умр ле као и на ука па њу и на са хра њи ва њу мр
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твих. По сто ја ла је и рад на пар ти ја гро ба ра са „груп ни ком“ на че лу, ко ји 
су ко па ли ја ме, но си ли мр тва це и за тр па ва ли их. Ови гро ба ри би ли су 
Ср би и Је вре ји, на че лу им је био као во ђа гру пе „груп ник“ Да нон, Је вре
јин из Са ра је ва, ина че по за ни ма њу ге о ме тар.
 Нај го ри ме се ци за за то че ни ке би ли су но вем бар, де цем бар и ја
ну ар. У овим ме се ци ма љу ди су уби ја ни без раз ло га и раз ли ке на ра ду 
из чи ста ми ра. Та да су тран спор ти ко ји су сти за ли за ло гор ни су ви ше 
чи та ви ула зи ли уну тар ло го ра, не го су већ на улаз у ло гор уста ше уби
ја ли или кла ли но же ви ма до бар про це нат при сти глих. Та ко је пар ти ја 
за то че ни ка из Слав. По же ге од 60 љу ди сва по би је на. У дво ри шту Ба чи
ће ве ци гла не пред са мом кан це ла ри јом ло го ра. На рав но, да се ни је мо
гло са зна ти ко ји су љу ди би ли у овој пар ти ји. У то вре ме сти гла је из 
Кар лов ца јед на ве ли ка пар ти ја од 160180 љу ди, ко ји су убр зо сви осим 
дво ји це „ли кви ди ра ни“ и то оста ли су на жи во ту Ву јо Вор ка пић обу ћар 
и Огри зо вић Ђу ро тр го вач ки по моћ ник. Знам да су из Кар ло вач ке гру пе 
уби је ни Му дри ни ћи отац и син. Ка ко су љу ди стал но го ње ни на рад а ис
хра на је би ла ви ше не го бед на, број из не мо глих и бо ле сних све је већ ма 
ра стао, та ко да је по ред уста шког уби ја ња сва ки дан и уми ра ло по 1015 
љу ди.
 Да на 24 де цем бра на ка то лич ки Бад њак до шао је тран спорт Ср
ба ин тер ни ра ца из Са ра је ва, њих око 60, ме ђу њи ма Пр ња то вић Во ја и 
Ру жић Ђор ђе сви из Са ра је ва. Ова пар ти ја при ула зу срет но је про шла. 
Ме ђу тим дру гог ја ну а ра по би је ни су из ове пар ти је ма ње ви ше сви од но
сно по кла ни у ба ра ка ма.
 Да на 25 де цем бра на сам ка то лич ки Бо жић сти гла је пар ти ја од 
72 Ср би на из Па кра ца. Њих је та да уби је но 27, а уби ја ње је вр шио и у 
глав ном клао но жем сам за по вед ник ло го ра уста шки по руч ник Љу бо
мир Ми лош, се стрић Лу бу ри ћа Вје ко сла ва, по ве ре ни ка свих ло го ра у 
Хр ват ској.
 Цер ни да ни за Ср бе за то че ни ке би ли су 1, 2 и 3 ја ну а ра 1942 г.  1 
ја ну а ра од ве де но је из ба ра ке на тзв. „ру пе“ 66 Ср ба, где су их све по би ли 
ма ље ви ма и у „ру пе“ за тр па ли, а су тра дан 2 ја ну а ра  по кла ли су уста ше 
и уби ли у јед ној ба ра ки где су се на ла зи ли бо ле сни и из не мо гли око 40 
до 50 љу ди, док су их 136 од ве ли на „ру пе“ и ту их све по би ли ма ље ви ма. 
Та да је стра да ла и по ме ну та гру па Ср ба из Са ра је ва, ко ја је сти гла уло гор 
24 де цем бра 1941 го ди не, а у ко јој је био и Пр ња то вић Во јо, Ерић Во јо и 
Ру жић Ђор ђе, сви из Са ра је ва, док се дру гих по име ну не се ћам.
 Тре ћег ја ну а ра 1942 год. до шао је ме ђу нас за то че ни ке по ве ре ник 
Лу бу рић и лич но из дво јио на стра ну све осим за на тли ја и то идући од 
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јед ног а до дру го га и пи та ју ћи сва ког по је ди ног шта је по за ни ма њу. Сви 
они ко ји ни су би ли или ни су из ја ви ли да су за на тли је стр па ли су у ка ми
о не и од ве де ни у ло гор Ја се но вац II и ту сви по би је ни.
 Зна чај но је спо ме ну ти да су уста ше у ме се цу ја ну а ру пре ко смр
зну те Са ве пре ла зи ли у Бо сну и одан де из опљач ка них срп ских се ла до
но си ли до ста пле на, на ро чи то мно го сто ке, хра не и ра зно вр сних жи
вот них на мир ни ца и ову хра ну сме сти ли у два ве ли ка про сто ри ја ко је 
су би ле пу не су хог ме са, сла ни не, итд. За то че ни ци из глад не ли све су то 
ви де ли и не ко ји се ни су мо гли уз др жа ти и у по год ном мо мен ту ис ко ри
сти ли су при ли ку кад ни је би ло у бли зи ни уста ша на стра жи те по не
ки ко мад ме са су во га укра ли из про сто ри је где је ме со би ло оста вље но. 
Ме ђу тим уста ше су за ову кра ђу са зна ли и све ове не срет ни ке уби ли на 
ли цу ме ста. У овом уби ја њу уче ство вао је и сам за по вед ник ло го ра Љу бо 
Ми лош, ко ји је уби јао из ре вол ве ра или клао но жем не срет не и глад не 
за то че ни ке, а уз ње га се кун ди ра ли су му у ово ме кла њу и дру ге уста ше.
 У ме се цу ја ну а ру по нај ве ћој зи ми мо ра ли смо скла па ти но ве ба
ра ке. Тем пе ра ту ра је би ла до ми нус 26 ис под ну ле и пре ко це ло га да на 
оста ја ло се на ра ду и на по љу, па и за вре ме руч ка. При по ди за њу ових 
ба ра ка а на ро чи то при по ста вља њу пло та стра да ло је та ко ђер  до ста за
то че ни ка, ко је су уста ше већ из не мо гле и пре мр зну те уби ја ли на ли цу 
ме ста при са мом ра ду.
 У ја ну а ру сти гла је јед на пар ти ја Ср ба се ља ка из око ли це Са ра је
ва, њих око 50, и они су од мах ди рект но од ве де ни на „ру пе“ и сви по би
је ни ма ље ви ма. Су де ћи по њи хо вој но шњи и це па ним чал ма ма око гла ве 
би ли су то се ља ци не где од Па ла.
 Под крај ја ну а ра про ши рио се глас о до ла ску јед не ин тер на ци о
нал не ко ми си је, ко ја би има ла да на ли цу ме ста уста но ви ста ње за то че
ни ка у Ја се но вач ком ло го ру. Тим по во дом на не ко ли ко да на пред до ла
зак ко ми си је са звао је по ве ре ник Лу бу рић све „груп ни ке“ на са ста нак и 
из ја вио груп ни ци ма, да ће ло гор по се ти ти не ки „ње го ви при ја те љи“ из 
Не мач ке те од њих за тра жио да учи не све за вре ме на да ло гор пре до
ла ска ко ми си је бу де са свим сво јим рад ним от се ци ма у ре ду. У пр вом 
ре ду има ла се до ве сти у ред спољ на уре ђе ње ло го ра: чи шће ње ло гор ског 
кру га, ба ра ка, по ди за ње јед не ба ра ке за тр пе за ри ју, као и по ди за ње јед не 
цен трал не ку хи ње, те уре ђе ње бол ни це и ам бу лан те.
 Сва рад на оде ле ња има ли су на дан до ла ска ко ми си је да ра де пу
ном па ром, па су та ко и она рад на оде ле ња као на пр. пи ла на, ко ја уоп
ште ни је ра ди ла, по но во про ра ди ла. Свим за то че ни ци ма на ре ђе но је да 
се пред чла но ви ма Ко ми си је хи тро и жу стро кре ћу, да би оста ви ли ути
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сак све жи не и да су до бро хра ње ни, уоп ште узев ши, да ко ми си ја стек не 
уве ре ње, да је ја се но вач ки ло гор рад ни ло гор а не му чи ли ште. 
 Као до каз до бре ор га ни за ци је у во ђе њу еви ден ци је о за то че ни ци
ма до би ли су за то че ни ци тра ке и бро је ве, а на бр зу ру ку сре ђе не су кар
то те ке за за то че ни ке и спи ско ви. Ср би су до би ли пла ве тра ке, као знак 
чет ни штва, Је вре ји жу те тра ке, а Хр ва ти и Му сли ма ни цр ве не, јер су њих 
све ока рак тери са ли као ко му ни сте и ако то у ства ри ни је би ло та ко.
 Сви за то че ни ци до би ли су упут ства ка кве ће од го во ре да ти чла
но ви ма ко ми си је и ако би би ли о че му пи та ни. Сва ки за то че ник мо рао 
је да ти број под ко јим се во ди и ко ји му је ис пи сан на тра ки на ру ци а 
све по дат ке о ње му да ће да ти кан це ла ри ја ло го ра. Да би иро ни ја и ка
му фла жа би ла још ве ћа пред Ко ми си јом, уве де но је у две ба ра ке као и у 
цен трал ну ку хи њу елек трич но осве тље ње.
 Сва ки за то че ник мо рао је би ти чист, уми вен, обри јан у чи стом 
ве шу и нај бо љем оде лу. На пет да на пред до ла зак ко ми си је хра на је то ли
ко по бољ ша на, да смо има ли је сти ко ли ко год смо хте ли и то ме са та ко 
да уоп ште ни смо би ли у ста њу по је сти оно ли ко ко ли ко нам је да ва но.
 По што се у ло го ру у то вре ме на ла зио ве ли ки број бо ле сних у две 
ба ра ке и тзв. ам бу лан ти то су ови бо ле сни за то че ни ци „ли кви ди ра ни“ и 
бри са ли из спи ска. По у би ја но их је та да нај ма ње око 120. Да би се бол
ни ци ипак дао ствар ни бол нич ки из глед им про ви зи ра на је у до та да шњој 
ам бу лан ти, јед на бол ни ца са 15 кре ве та, и у њу су ста вље ни пот пу но 
здра ви за то че ни ци. Им про ви зи ра на је опе ра ци о на са ла, а ко ми си ји је 
имао да ва ти оба ве сти о ста њу бо ле сних ле кар Др. Лан дер фер, Је вреј за
то че ник.
 У очи до ла ска ко ми си је ста ри је и из не мо гле за то че ни ке њих око 
120, од ве ли су у се ло Ја се но вац, у тзв. ло гор Ја се но вац IV. У крв нич ком 
ра ду уста ша ово је чак је дан све тли ји мо ме нат, јер по ина че уо би ча је ној 
прак си оче ки ва ло се да ће и ови ста ри и из не мо гли за то че ни ци би ти ли
кви ди ра ни.
 Пред сам до ла зак ко ми си је по ве ре ник Лу бу рић са звао је све 
„груп ни ке“ и из ме ђу оста лог ре као им: „Ви ста ри за то че ни ци мно го сте 
ви де ли и мно го зна те. Чи ње не су по гре шке и с Ва ше, али ви ше с на ше 
стра не. Же лим да ло гор бу де у ре ду, ина че ћу га ли кви ди ра ти“. Шта су 
ове ње го ве ре чи зна чи ле, и што је зна чи ло „ло гор ли кви ди ра ти“ би ло је 
на ма сви ма и су ви ше ја сно. сем то га Лу бу рић је дао по је ди ним „груп ни
ци ма“ тех нич ке упу те шта и ка ко има ду да ра де у ра ди о ни ца ма у лан
ча ри, ци гла ни, пи ла ни, еко но ми ји и тд, ка ко би ко ми си ја до би ла зби ља 
ути сак да је ја се но вач ки ло гор рад ни ло гор.
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 Број но ста ње за то че ни ка на дан до ла ска ко ми си је из но сио је 1450 
љу ди, од то га 250 Ср ба, а оста ло Је вре ји. Ме ђу тим, Хр ва та и Му сли ма на 
ни је у тај мах ни би ло, јер су сви они од ве де ни још по ло ви цом де цем бра, 
њих око 300 у Ста ру Гра ди шку. Од Хр ва та и Му сли ма на на ла зи ли су се у 
ло го ру са мо по је ди ни за на тли је, а би ли су обе ле же ни са цр ве ним тра ка
ма на ру ци.
 Ко ми си ја се за др жа ла у ло го ру у пре гле да ва њу ра зних про сто ри ја 
и ра ди о на и ба ра ка око 2 са та и про шла је углав ном кроз оне про сто ри је 
за ста но ва ње и ра ди о ни це кроз ко је их је про ве ла упра ва ло го ра. У овој 
ко ми си ји би ло је око 30 ли ца.
 По од ла ску ко ми си је на ста ло је  не што бо ље ста ње у ло го ру а то се 
ви де ло и по др жа њу по ве ре ни ка Лу бу ри ћа. Он је очи то био за до во љан 
са ре зул та том „ко ми сиј ског пре гле да“, али ни је на ма усме но из ра зио то 
сво је за до вољ ство.
 Од мах су тра дан по од ла ску ко ми си је узе ти су од 23 Ср ба за то че
ни ка по дат ци ра ди пу шта ња на сло бо ду, али тек 26 фе бру а ра осло бо ђе
ни су  од ра да и до би ли по бољ ша ње хра не. Да на 30 мар та ова три на е сто
ри ца Ср ба од ве де ни су из ло го ра и упу ће ни у Бе о град. 
 У ме се ци ма фе бру а ру и мар ту сти за ли су и на да ље тран спор ти 
Ср ба са ра зних стра на, али се не мо гу се ти ти и на ве сти ода кле су сви. 
Би ле су то све ма ње гру пе, углав ном Ср ба и по не што Је вре ја. Март ме сец 
је ва жан због то га, што та да на ста је но ви си стем „ли кви ди ра ња“, а то је 
спа љи ва ње уби је них у ци гла ни. Исто та ко до во де се ка ми о ном и гру пе 
же на, ко је су та ко ђер спа љи ва не. Та ко је кон цем фе бру а ра до ве де на је 
пре ко за ле ђе не Са ве гру па од 50 же на и де це у Ја се но вац и ста вље на у 
за твор 78 да на, и по но во од ве де на на траг пре ко Са ве и та мо ве ро ват но 
ли кви ди ра на. Ме ђу овим жен ски ма би ло је до ста вр ло ле пих де во ја ка и 
ко ли ко сам мо гао лич но при ме ти ти из при крај ка уста ше су се ду го за др
жа ва ле ујед ној про сто ри ји где су ове жен ске би ле сме ште не, и мо же се 
као нај ве ро ват ни је прет по ста ви ти да су их уста ше од во ди ле но ћу и над 
њи ма вр ши ли на сил ну об љу бу.
 Кон цем мар та по ја ви ла се опет по пла ва у ло го ру Ја се но вац III и 
по но во се фор си ра ним ра дом имао по ди ћи још је дан по преч ни на сип. 
При по ди за њу то га на си па опет је на ста ло кун да че ње за то че ни ка. Ра
ди ло се не пре кид но по да ну и по но ћи. Ме ђу тим на до ла ском во де би ло 
је про ва љен на сип, а ка ко су за то че ни ци би ли већ пот пу но ис цр пље ни 
од ра да до ве ли су оста ше се ља ке из Ја се нов ца ко ји су ме сто за то че ни ка 
на ста ви ли са ра дом на на си пу. Ка ко је во да уна точ то га про др ла у ло гор 
и по пла ви ла ба ра ке за ста но ва ње та ко да ни је би ло ме ста за за то че ни ке, 
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при сту пи ло се опет „ли кви ди ра њу“. Том при ли ком уби је но је а по том 
спа ље но око 120 за то че ни ка, Ср ба и Је вре ја. Услед по пла ве ло го ра је дан 
део Ср ба и Је вре ја од ве де но је у Ста ру Гра ди шку а пре о ста ли су сме ште
ни на уз ви си ти јим ме сти ма у шу пе на ци гла ни и ра ди о ни ца ма.
 По сле де се так да на, кад се во да по ву кла, вра ће ни смо у ба ра ке.
 У апри лу све ви ше и ви ше до ла зи ли су и до во ђе на по уста ша ма 
на ка ми о ни ма тран спор ти и гру пе же на и де це. Ка ко смо чу ли до ве де ни 
су из Ђа ко вач ког ло го ра и из Ста ре Гра ди шке. Све гру пе ових до ве де них 
же на и де це сме ште не су у тзв. ту нел на ци гла ни и у пар ти ји од по 20 
осо ба на кон уби ја ња гво зде ним по лу га ма ба че не су у пећ и спа љи ва не. 
Мо рам на по ме ну ти да ми за то че ни ци ни смо сме ли ни ти мо гли ишта о 
то ме зна ти о то ме ко га и ода кле све до во зе ка ми о ни ма, па по бли же о 
спа љи ва њу ових же на и де це не мо гу ни шта на ве сти осим на пред што 
сам на вео.
 Од ве ћих пар ти ја му шка ра ца ко ја је до пра ће на у ло гор у ме се цу 
апри лу би ла је пар ти ја се ља ка из Гра ча ни це и Гра дач ца. Би ло их је ту око 
180. Од то га је од мах од ве де но у „ту нел“ ра ди спа љи ва ња њих око 60, и то 
од мах их је из дво је но 40 пред кан це ла ри јом ло го ра, а 20 на кон це пље ња 
(да иро ни ја бу де ве ћа) та ко ђе су гур ну ти са оних 40 у „ту нел“ и ту су сви 
спа ље ни. 
 У апри лу ме се цу до ве де на је јед на пар ти ја Ср ба се ља ка од Ту зле, 
ко ја је сва ли кви ди ра на спа љи ва њем осим јед ног је ди ног се ља ка, по име
ну Или је Ма ри чи ћа, но ко ји је ме ђу тим и по сле не ко ли ко да на умро.
 Са Кор ду на је у дру гој по ло ви ци апри ла до ве де но око 450 Ср ба 
се ља ка и 4 же не. Ова пар ти ја је пре слу ша ва на у ло го ру од стра не не ких 
ци вил них ли ца ме ђу ко ји ма се на ла зио и шеф по ли ци је из Кар ло ва ца. 
Љу де су при испи ти ва њу му чи ли уста ше и по ли циј ски аген ти. Им пу ти
ра ло им се, да у има ли ве зе са пар ти за ни ма у Пе тро вој Го ри. Ови за то
че ни ци из Кор ду на би ли су из сре зо ва Вој нић, Вр гин мост и Кар ло вац. 
Знам да је би ло и ме ђу њи ма се ља ка из Гор њег и До њег Сје ни ча ка, Ту ши
ло ви ћа и дру гих се ла на Кор ду ну.
 Од ове пар ти је њих нај ма ње 6070 „ли кви ди ра но“ је спа љи ва њем, 
оста ли су про бра ни и од ре ђе ни за рад у Не мач ку сем ста ра ца и бо ле
сних. За то вре ме од спо ме ну те 4 же не ко је су сти гле са овом пар ти јом 
јед на је по лу ди ла и уста ше су је пу сти ли да ова ко лу да хо да сло бод но 
кроз чи тав ло гор.
 У апри лу су сти гле и две пар ти је Ср ба из сре за Бје љин ског у све
му око 100 љу ди, од ко јих је нај ве ћи део тран спор то ван на рад.
 У ме се цу апри лу па да и ли кви ди ра ње се ла Мла ке у бли зи ни Ја се
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нов ца и то за то што је у се о ској го сти о ни до шло до су ко ба из ме ђу уста ша 
и до ма ћих се ља ка, ко јом при ли ком су се ља ци уби ли тро ји цу уста ша, а 
јед ног уста шког ча сни ка су ра ни ли. Уста шке ре ак ци је су се са сто ја ле у 
то ме, да су сви му шкар ци Ср би и све же не са де цом од ве де ни по уста ша
ма у не по зна том прав цу. За же не и де цу го во ри се да су од ве де ни у Ста ру 
Гра ди шку, а јед ном де лу му шких ста нов ни ка се ла Мла ке ус пе ло је да по
бег ну пред уста ша ма пре ко Са ве у Бо сну.
 На до да јем, да су осим ових ве ћих пар ти ја са за то че ни ци ма ко ји 
су сти гли у ја се но вач ки ло гор до ла зи ле и ма ње гру пе из ра зних кра је ва, 
та ко на пр.  из Ли пи ка, Па кра ца и За гре ба.
 У апри лу при сти жу већ и гру пе и то у све ве ћем бро ју Хр ва та и 
Му сли ма на, ко је ви ше не из два ја ју као што је то ра ни је би ло од Ср ба, не
го их ста вља ју у за јед нич ке ба ра ке са Ср би ма. Ка рак те ри стич но је и то 
да ове Хр ва те ви ше и не ка те го ри шу као ко му ни сте не го их под во де под 
исти ре жим под ко јим се на ла зе Ср би и Је вре ји. Ме ђу Хр ва ти ма до ве де
ним у Ја се но вац у то вре ме  би ло је до ста офи ци ра и вој ни ка до мо бра на
ца у уни фор ми, па чак и уста ша у уни фор ми као и уста шки аге на та. Са 
ових уни фор ми са них ли ца ски да не су од мах уни фор ме.
 У ме се цу ма ју по ред ма њих гру па ко је су сти гле у Ја се но вач ки ло
гор до шла је и јед на ве ћа гру па из Но ве Гра ди шке, њих 76 углав ном Ср ба 
и де се так Хр ва та, као и пар ти ја из Са ра је ва са 180 љу ди Ср ба, Хр ва та и 
Му сли ма на, од ко је га је бро ја би ло по ло ви ца Ср ба. Ова је гру па је би ла 
вр ло ме шо ви та по сво ме са ста ву, јер је у њој по ред ин те лек ту а ла ца и до
ста за на тли ја и се ља ка. У овој пар ти ји на ла зио се ин жи њер Чер ни као 
и ин жи њер Сти пе тић из Са ра је ва, ко ји су би ли Хр ва ти а од Му сли ма на 
би ли су ту су ди ја Мех ме да гић и На лић члан са ра јев ског по зо ри шта, сви 
из Са ра је ва. У овој пар ти ји би ло  је до ста и до мо бра на ца, вој ни ка хр ват
ске вој ске. Сви ове пар ти је као и ма ње од мах су се фор ми ра ле и упу ћи ва
ле у Зе мун, и са овом пар ти јом као и пар ти јом Ср ба из Ја се нов ца по шли 
смо и нас не ко ли ци на ста рих за то че ни ка и сти гли у Зе мун 26 ма ја о.г.
 На во дим са да не ко ли ко ка рак те ри стич них мо ме на та из ја се но
вач ког ло го ра, ко ји илу стру ју при ли ке у том ло го ру, ко ји су уста ше зва ли 
„ло го ром смр ти“, као и нај ва жни је уста шке функ ци о не ре.
 УСТА ШЕ: 1) По глав ни ков по ве ре ник за ло го ре у Хр ват ској био је 
спо ме ну ти Лу бу рић Вје ко слав, а ње гов за ме ник и је дан од нај кр во лоч ни
јих био је Мат ко вић, уста шки по руч ник
 2) Ми лош Љу бо мир, уста шки по руч ник и управ ник од но сно за
по вед ник свих ло го ра у Хр ват ској, се стрић Лу бу ри ћа Вје ко сла ва.
 3) Лу бу рић, зва ни „Бр ко“, стриц Лу бу ри ћа Вје ко сла ва, уста шки 
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за став ник, упра ви тељ ло го ра у Ја се нов цу.
 4) Инж. Пи чи ли, уста шки по руч ник, тех нич ки управ ник ло го ра 
Ја се но вац.
 5) Уста шки функ ци о не ри: Ко јић уста шки по руч ник, јед но вре ме 
упра ви тељ лан ча ре. За став ни ци: Му јо од Би ха ћа, Мат ко вић, брат спо
ме ну тог на пред Мат ко ви ћа, Ма ти је вић, Мо дрић, Ал та рац (је дан од нај
кр во лоч ни јих), Ја ков, Га шић, Ко јић II, брат на пред по ме ну тог Ко ји ћа. У 
ран гу за став ни ка био је не ки Или ја зва ни „Та тек“. До да јем да се у ло го ру 
још ра ни је на ла зи ли уста шки офи ци ри, али су ови из ло го ра пре ме ште
ни. Је дан од нај при стој ни јих ме ђу њи ма био је уста шки по руч ник Ро гић.
 Ло го ру су би ле до де ље не три сат ни је уста ша, њих око 300 а би ли 
су раз ме ште ни у се лу Ја се нов цу, ода кле су до ла зи ли на слу жбу у сам ло
гор.
 Уби ја ње ма ље ви ма вр ши ли су уста ше, а уби ја ње гво зде ним по
лу га ма пред спа љи ва ње вр шио је за став ник Ал та рац и „Бр ко“ Лу бу рић. 
Уби је не Је вре је уба ци ва ли су у пећ за то че ни ци Ср би, а Ср бе Је вре ји, а 
та ко је то би ло и ра ни је при ли ком за тр па ва ња мр твих Ср ба и Је вре ја у 
„ру пе“.
 Ма љем је ли кви ди рао за то че ни ке сво јом ру ком чу ве ни „Му јо“ од 
Би ха ћа.

СЛУ ЧАЈ ОТО НА ГА ВРАН ЧИ ЋА.

 Отон Га вран чић до ве ден је у ло гор по чет ком но вем бра из За гре ба 
и по слан у јед ну ба ра ку ме ђу Је вре је. Он је био осу ђен да за вр ши жи вот у 
нај те жим пат ња ма, а ка зна му је би ла што је мо рао ићи сва ко ве че у „уста
шки за твор“ ко ји се са сто јао од ис пле те не жи це под ве дрим не бом у ло
гор ском кру гу. Жи ца је би ла опле те на са свих стра на у округ а исто та ко 
ис пре пле те на и од о зго у ви си ни по при ли ци од 6080 цен ти ме та ра, та ко, 
да чо век у жи ци ста вљен ни је мо гао ус прав но ста ја ти не го је мо рао или 
кле ча ти или чу ча ти. Га вран чи ћу је на ре ђе но да има де ићи у жи цу сва ко 
ве че са су мра ком, а из жи це из ла зи ти ују тро о сва ну ћу. У вре ме, кад је Га
вран чић из др жа вао овај „уста шки за твор“ те рен је био под во дом у ви си
ни од 20 до 30 сан ти ме та ра и он је мо рао чи та ву ноћ про ве сти у чу че ћем 
по ло жа ју у жи ци. Та ко је из др жао 5 да на уза стоп це, а ше сти дан ују тро 
не ка ко је ус пео да се из ву че из жи це, где га је на шао без све сти је дан ку вар 
за то че ник, ко ји га је по што је још би ла ноћ од вео у ку хи њу и ту га по вра
тио к све сти, гре ја њем но гу у то плој во ди. Из ку хи ње је у зо ру од ве ден у 
ба ра ку али је исто га да на сав ис цр пљен и из му чен у ба ра ци умро.
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 Осим ово га слу ча ја би ло је још до ста слу ча је ва, да су за то че ни ци 
ка жња ва ни ста вља њем у жи цу, да у њој про ве ду по јед ну или две но ћи а 
раз ло зи за ова кву ка зну би ли су ре ци мо, што по је ди ни за то че ни ци ни су 
на по слу до бро ра ди ли и слич ни по све ни штав ни раз ло зи.
 Ова је жи ца по сто ја ла са мо у ло го ру Ја се но вац II.

 КА КО ЉУ БО МИ ЛОШ ЛИ КВИ ДИ РА.

 У крв нич ком уби ја њу Ср ба ис та као се из над свих уста шки управ
ник ло го ра Љу бо Ми лош. Он је сам сво јом ру ком што по био из ре вол ве
ра што из крат ког пу шко ми тра ље за или за клао но жем чи та ве гру пе Ср
ба у исти мах по ред број них по је ди на ца. Број по ње му по би је них Ср ба 
пе ње се на ви ше сто ти на.
 Је дан за то че ник оче ви дац, чи је име не мо гу на ве сти, при пао ми је 
о Ми ло шу овај слу чај.
 У ло гор је би ла сти гла јед на гру па од 12 Ср ба, све мла дих љу ди. 
Ка ко је Ми лош Љу бо слу чај но по ред кан це ла ри је ло го ра спа зио ову гру
пу тек сти глих за то че ни ка и ви де ћи их где сто је у вр сти је дан по ред дру
гог при шао им је и упи тао: „Јест ли Вла си“? они су сви мра мор ком ћу та
ли, сто је ћи ус прав но скр ште них ру ку на пр си ма. При шао је та да пр во ме 
од њих у вр сти и упи тао га: Го во ри је си ли Влах? ка да му овај ни је ни шта 
од го во рио трг нуо је ма хи нал но из џе па ре вол вер и спра шио ме так у гру
ди ово ме пр во ме за то че ни ку. При шао је та да дру го ме, тре ће му и оста ли
ма и као са пр вим свр шио је са сви ма оста ли ма. Ни јед не ре чи они ни су 
од го во ри ли и као од ша ле Љу бо Ми лош их је „ли кви ди рао“.
 И из дру гих пар ти ја за то че ни ка он је по до ла ску и при из два ја њу 
у ло го ру сам ли кви ди рао чи та ве де се ти не за то че ни ка у по је ди ним пар
ти ја ма, не ка да пи што љем, а не ка да ма лим уста шким но жем.
 При ли ком бег ства сед мо ри це од оних 40 до ве де них Ср ба за то
че ни ка Бо са на ца ко ји су у Ја се но вац по сла ни из За гре ба где их је пре ки 
суд осло бо дио, по сле кла ња и уби ја ња ко је је из вр шио сам Ми лош Љу ба 
ме ђу овим 40то ри цом окре ну се не ко ли ци ни из ове гру пе из дво је них и 
ре као им „мај ку Вам вла шку што се и ви сви не бу ни те да Вас јед ном све 
ли кви ди рам“.
 Он је био глав ни ли кви да тор  и оне 27ори це Ср ба из Па кра ца.
 По но ви ло се то ви ше пу та, а рав ни су му у то ме би ли и бра ћа 
Мат ко ви ћи, уста шки функ ци о не ри и нај ве ћи кр во ло ци у ја се но вач ком 
ло го ру.
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СЛУ ЧАЈ ПЕ ТРА ЗР НИ ЋА ПРО ФЕ СО РА ИЗ БЕ О ГРА ДА.

 У ме се цу ја ну а ру по шао је из Бе о гра да са уред ним па со шем за 
Сплит пре ко За гре ба Пе тар Зр нић про фе сор из Бе о гра да. У Спли ту му 
је жи ве ла же на Је ле на, по зна та као уред ни ца јед ног жен ског ча со пи са у 
Бе о гра ду. У За гре бу је ме ђу тим био ски нут с во за по уста шком ре дар ству 
и ухап шен те спро ве ден у ја се но вач ки ло гор.
 По до ла ску у ло гор при ја вио се од мах управ ни ку ло го ра Ми ло шу, 
ре кав ши му да је Ср бин ко ји је жи вео у Бе о гра ду, те да са пут ном ис пра
вом пу ту је же ни у Сплит, и да не ви ди раз ло га за што су ње га ухап си ли и 
до ве ли у ло гор. Ми лош му је ре као и до го во рио да са чи ни јед ну мол бу у 
ко јој ће то све на ве сти и на осно ву то га да за тра жи у мол би да га се пу сти 
на сло бо ду. Уста ше су га та да до ве ли у ба ра ку у ко јој сам се и ја на ла зио. 
Ту је пред на ма за то че ни ци ма ис при чао свој слу чај и ујед но са ста вио на 
две или три стра не мол бу упу ће ну на упра ву ло го ра ра ди пу шта ња на 
сло бо ду. По сле два са та про ве де на у на шој ба ра ки од нео је Ми ло шу сво
ју мол бу и убр зо ви де ли смо да је от пра ћен из Ми ло ше ве кан це ла ри је у 
уста шку стра жа ру. Су тра дан нам је са оп ште но т.ј. ме ни ко ји сам во дио 
спи сак за то че ни ка у сво јој ба ра ки, да га бри шем из спи ска жи вих.

 СР БИН СА „ДВА СР ЦА“.

 У но вем бру или де цем бру до ве ден је са јед ном гру пом Ср ба у ло
гор и је дан вр ло леп ви сок и сна жан чо век. Дво ји ца уста ша гле да ју ћи га 
по ве ли су раз го вор, па је дан од њих ре че дру го ме: Овај си гур но има два 
ср ца. Дру ги му на то од го во ри да то не мо же би ти, на што онај пр ви ре че: 
„Уве ри ћеш се да овај има два ср ца“ и тада је из ва дио свој уста шки нож 
и с њим је по ла ко ко пао по пр си ма овог чо ве ка све до тле док га ни је по
вре дио у ср це и док овај сна жни чо век ни је пао на зе мљу.
 На рав но да је ова игра уста ша би ла уна пред до го во ре на, јер им је 
сме та ло да ви де ова ко сна жног и здра вог чо ве ка пред со бом.

СЛУ ЧАЈ СА АВ ДОМ ТР БО ЊОМ

 Не ка ко у зи ми до ве ден је у ло гор и је дан Му сли ман из Мо ста ра 
по име ну Ав до Тр бо ња и исти је ста вљен у ба ра ку ме ђу нас Ср бе за то
че ни ке. Слу чај но је про шао ис пред ба ра ке по ве ре ник ло го ра Лу бу рић 
Вје ко слав и Ав до кад га ви ђе од мах му је при шао као ста ро ме при ја те љу. 
И до ста по све му се ви де ло да се они до бро по зна ју, јер је и ње га Лу бу рић 
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од мах пре по знао и с њим остао у раз го во ру ско ро по ла са та. Ав до му се 
је по ту жио због то га што је до ве ден у ло гор, а Лу бу рић му је ре као да до
ђе у ње го ву кан це ла ри ју па да ће не што учи ни ти за ње га. Ав до је за тим 
оти шао до ло гор ске кан це ла ри је али ма ло за тим ви де ли смо да га уста
ше во де у кан це ла ри ју т.ј. у стра жа ру. Су тра дан са оп ште но је да се Ав до 
Тр бо ња има бри са ти из еви ден ци је. Ва жно је при то ме оно што је на ма 
у ба ра ци Ав до Тр бо ња ис при чао за сво га по бра ти ма Лу бу ри ћа. За Лу бу
ри ћа је ре као да га по зна је из Мо ста ра где је Лу бу рић био го ди не 1934 
на ме штен као чи нов ник у Окру жном уре ду и ра ди не ких мал вер за ци ја и 
зло у по тре ба от пу штен из слу жбе. Ка ко је Лу бу ри ћу, по ре чи ма Ав ди ним  
прет сто ја ло хап ше ње од лу чио је да иде у еми гра ци ју и том при ли ком 
Ав до та ко твр ди, дао је сво ме при ја те љу Лу бу ри ћу 7000 ди на ра за пут. 
Ка ко на ма Ав до ре че, Лу бу ри ћа у еми гра ци ју ни су од ве ли ни ка кви по ли
тич ки раз ло зи не го бег ство пред за тво ром због про не ве ре у Окру жном 
уре ду. За све до бро што је Ав до учи нио Лу бу ри ћу овај му је вра тио ти ме, 
што га је јед но став но „ли кви ди рао“.

ИС ХРА НА У ЈА СЕ НО ВАЧ КОМ ЛО ГО РУ.

 У ло го ру је ис хра на за то че ни ка би ла у глав ном ло ша и ис под сва
ке кри ти ке. Хле ба смо до би ва ли и то не ре дов но у ме се ци ма сеп тем бру и 
ок то бру и то по ше сти ну, де ве ти ну или де се ти ну хле ба те жи не око 600 
гра ма. Кроз ме се це но вем бар, де цем бар, ја ну ар, фе бру ар и март ни смо 
уоп ште при ма ли хле ба, из у зев за на тли ја ко ји су се оп ће ни то бо ље хра
ни ли од оста лих за то че ни ка. Но од по ло ви це де цем бра сви су у по гле ду 
хле ба би ли из јед на че ни та ко да ни за на тли је ви ше ни су при ма ли хле ба. 
Хра на је би ла ре дак па суљ, крум пир, ку пус, сточ на ре па, не ка да ма ло 
за чи ње но с ма сти али у глав ном без ика квог за чи на. То је био ру чак а 
та ква је би ла и ве че ра. До руч ка или уоп ште ни је би ло, или нам је по не
кад да ва на про ку ва на то пла во да. Крум пир смо до би ва ли као чор бу или 
нео љу штен ку ван, нај ви ше по три крум пи ра на јед ног чо ве ка. По што је 
крум пир пре ко зи ме у тра по ви ма ис труо или пре мр знуо ни су љу ди мо
гли ни ње га ви ше да је ду. У де цем бру и ја ну а ру до би ва ли смо ки се ли 
ку пус. То је са свим ра зу мљи во до ве ло до фор мал не гла ди и уми ра ња од 
гла ди у ло го ру и на сто ти не и сто ти не за то че ни ка умр ло је због ова ко 
сла бе ис хра не. Ка ко је ста ње с ис хра ном би ло ви ди се по то ме, што су љу
ди по ђу бри шту тра жи ли от пат ке ку пу со вог ли ста ли љу ске од крум пи ра 
и с ти ме се хра ни ли.
 Ме ђу тим од ме се ца апри ла па на ова мо по че ло се да ва ти за то че



222

Јасеновац - Саслушања   српских избеглица

ни ци ма днев но по 240 гра ма ку ку ру зног хле ба.
 Во да је би ла ло ша и не здра ва, та ко да су љу ди до би ва ли про лив.

БРОЈ „ЛИ КВИ ДИ РА НИХ СР БА“ У ЛО ГО РУ.

 Од ме се ца ав гу ста 1941 го ди не до сре ди не ма ја 1942 го ди не уби
је но је или по мр ло у Ја се но вач ком ло го ру и то уну тар са мог ло го ра што 
но тор но и по зна то око 1012 хи ља да за то че ни ка, а од то га две тре ћи не 
Ср ба, да кле око 8.000.
 Ако се узме да је од ово га бро ја т.ј. 8.000 око 40% умре мо од гла ди 
и бо ле сти, он да се број уби је них Ср ба уну тар са мог ја се но вач ког ло го ра 
кре ће из ме ђу 5 и 6 хи ља да.
 Ко ли ко је пак Ср ба по би је но из ван ло го ра и оних број них пар ти
ја и тран спо ра та ко ји су упу ћи ва ни у Ја се но вац, не зна се, али се си гур но 
зна да су мно ге пар ти је сти за ле и ушле у ло гор али су од мах од во ђе не пр
во на „ру пе“ и ту су ма ље ви ма „ли кви ди ра ни“. Ва ља на по ме ну ти да се о 
овим „ли кви ди ра ним“ ни су уоп ште во ди ли ни ка кви спи ско ви, па је за то 
не мо гу ће на ве сти не ку ре ал ну ци фру на овај на чин по би је них Ср ба. Кан
це ла ри ја ло го ра во ди спи ско ве са мо оних за то че ни ка, ко ји су се на ла зи ли 
уну тар ло го ра и ко ји ни су при ли ком до ла ска у ло гор „ли кви ди ра ни“.

СР БИ ЗА РО БЉЕ НИ ЦИ У ЈА СЕ НО ВАЧ КОМ ЛО ГО РУ

 Би ло је до ста слу ча је ва да су Ср би за ро бље ни ци, офи ци ри и вој
ни ци по по врат ку из Не мач ке из за ро бље ни штва ухап ше ни у За гре бу и 
до пре мље ни у ја се но вач ки ло гор. Пре ма овим за ро бље ни ци ма по сту па
ло се је као и са оста лим за то че ни ци ма. Њих је до по ло ви не ма ја до шло 
укуп но око 50, а ме ђу њи ма на ла зи ла су се и два Ср би јан ца. Суд би на 
ових за то че ни ка бив ших за ро бље ни ка би ла је иста као и оста лих ин
тер ни ра ца. Мно ги су од њих уби је ни, а мно ги умр ли од из не мо гло сти и 
бо ле сти.

КА КО СЕ ИШЛО НА РАД

 При ли ком од ла же ња на рад уста ше су за по ве да ле да иде мо тр че
ћим ко ра ком уз пе ва ње нај у вре дљи ви јих пе са ма за Ср бе, ка о: „Ој Ср би
јо, про кле та Џга ди јо, да си зна ла не би ра то ва ла“, или „Па ве ли ћу жи ве ла 
Ти ру ка, што ти уби срп ско га хај ду ка“, или „Алек сан дар у гро бу се хла ди, 
мла дом Пе ри сан ду чић се гра ди“. Уста ше су нам ина че да ва ли тек сто ве 
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ова квих или слич них пе са ма ру га ли ца, ко је смо мо ра ли при ли ком од ла
же ња на рад или на са мо ме ра ду гла сно пе ва ти, јер у про тив ном био је 
сва ком жи вот у пи та њу.

МОЈ РАД У ЛО ГО РУ

Од мо га до ла ска у ло гор т.ј. од 21 ав гу ста до 11 де цем бра 1941 го
ди не ра дио сам са оста ли ма на на си пу а по до ла ску у ло гор Ја се но вац III 
ра дио сам на јед ној гра ђе ви ни, а по сле то га по стао сам пи сар ко ји је во
дио спи сак Ср ба у ло го ру. Све про ме не до ста вљао сам ло гор ској кан це
ла ри ји у ко јој су ра ди ли са ми Је вре ји и у ко јој се во ди ла еви ден ци ја о це
лом ло го ру као и кар то те ка. Ло гор ник и шеф кан це ла ри је био је Је вре јин 
Бру но Ди ја ман штајн, а доц ни је Ви нер Брн хард. По ред ове уну тра шње 
кан це ла ри је по сто ја ла је и уста шка, ко јој је био на че лу управ ник ло го
ра Љу бо Ми лош. Уста шки та бор на ла зио се у ме сту Ја се нов цу и исти је 
во дио уста шки по руч ник Мат ко вић. Овај уста шки та бор по знат је под 
име ном ло гор Ја се но вац I.

Да јем на кра ју сле де ћи по пис жи вих Ср ба ко ји су на дан 17 ма ја 
1942 год. још оста ли у ло го ру Ја се но вац:

Ми мић Сло бо дан, Стје па но вић Ри сто, Ра дић Цвјет ко, Ла зић Си
мо, сви из Ја ње, сре за Би је љи на; Пе тро вић Бран ко из Зе ни це, Ђор ђе вић 
Пан то и Ђор ђе вић Пе ро из Как ња, По по вић Сте во, Мил шић Ми хај ло, 
Ми ле тић Урош, Ши тун Мла ден, Лу бу ра Јо во, Ку смук Да мјан, Вој но вић 
Бран ко, Ђу лук Ду шан, Ма ца но вић Са во, сви из Са ра је ва; Га врић Ми лан, 
Ми тро вић Иса и ло, оба из Ту зле; По по вић Влај ко, Да но кло вић Ду шан, 
бра ћа Ра ки ћи, сви из Звор ни ка; Жу жа Лу ка, Жу жа То дор, Стан ко вић Ри
сто, сви из Гра дач ца, Кне же вић Јо во, Ду рић Не ђо, оба из Гра дач ца, Ду
бље вић Ра до ван, Ма ки вић Ми лош оба из Бре зе; Стри зо вић Ђу ро, Вор
ка пић Бу јо, оба из Кар ло ва ца, То до ро вић Ицо, Да ви до вић Ми лан оба из 
По драв ске Сла ти не; Бо са нац Ла зо из Гру би шног По ља, Ба но вић Ми лан, 
из Пр ња во ра, Ива но вић Пе ро, Ива но вић Ђор ђе, Ста ко вић Еми ли јан, 
Ба бић Те шо, Кај ма ко вић Ми лан, сви из Би је љи не, Оре зо вић Бо жи дар 
из До бр ли не, Сте фа но вић Све то зар из Кр че ди на, Кре со је вић Об рад и 
Ми лин ко вић Лу ка из Бо бо те; Зка лић Ни ко ла из Па кра ца; Ка тић Ни ко ла 
из Ник ши ћа; Ци га но вић Ми лош и Гу че вац Ду шан из Ви со ког, Јан ко вић 
Жар ко, Па ри по вић Или ја из За гре ба.

На еко но ми ји Фе ри чан ци код На ши ца на ла зи се: Кај ма ко вић 
Ми лан, Бу че вац Ду шан и Ре лић Ми лан ба чвар из Сл. Бро да. На еко но
ми ји Вој но ви ћа код Оку ча на на ла зи се: Го да но вић Ву кан из При је до ра, 
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Шиљ кут Алек сан дар из Па за ри ћа, те Ва сић Или ја из Ја ње, као и Ћа лић 
Ни ко ла, за ко је га не знам ода кле је.

Ви ше ни шта не бих имао на ве сти и на све на пред на ве де но и про
чи та но ми мо гу се по по тре би и за кле ти. 
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