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Стра да ње срп ског на ро да
на Ко за ри 1942. го ди не

· БОСАНСКОГРАДИШКИ СРЕЗ ·



КОЗАРА У ПЛАМЕНУ

БОСАНСКА ГРАДИШКА, 22. АПРИЛА 1941. ГОДИНЕ



На де ша ва ња то ком Дру гог свјет ског ра та на под руч ју Бо сан ске Гра ди шке (да нас 

Гра ди шке), те не ствар них зло чи на над ста нов ни штвом (пр вен стве но срп ским и ром

ским), бит но је ути цао и ге о по ли тич ки по ло жај цје ло куп ног под руч ја. Под руч је Ко

за ре и Пот ко зар ја, смје ште но из ме ђу ри је ка Уне, Са не, Вр ба са и Са ве, за у зи ма ло је 

по вр ши ну од око 2500 км², на ко јој је пре ма по пи су из 1931. го ди не жи вје ло око 

200.000 ста нов ни ка. Гра ди шка је има ла око 70.000 ста нов ни ка, а раз мје ри по чи ње

них зло чи на су учи ни ли да тај број у бу дућ но сти ви ше ни ка да не до стиг не!

По сли је оку па ци је Гра ди шке од стра не Ни је ма ца и њи хо вих кви слин шких по

да ни ка из НДХ, ко ја је усли је ди ла ула ском Ни је ма ца у град 15. апри ла 1941. го ди

не, цр ни да ни су се над ви ли над срп ско, ром ско и је вреј ско ста нов ни штво. По сли је 

те ро ра и уби ја ња у гра ду, по чи ње се раз ви ја ти уста нак у Бо сан ско гра ди шком сре

зу, а као нај по год ни ји те рен за та кву вр сту ак тив но сти би ло је под руч је Ко за ре, гдје 

је уста нак и зва нич но по чео 31. ју ла 1941. го ди не. На са вје то ва њу у Ли си ни је од

лу че но да се фор ми ра Ко зар ски пар ти зан ски од ред, на че лу са ко ман дан том др 

Мла де ном Сто ја но ви ћем. У ок то бру 1941. го ди не до та да шњи Ко зар ски НОП од ред 

ми је ња име у Дру ги кра ји шки НОП од ред. По ме ну ти од ред је 23. ок то бра 1941. го

ди не из вр шио пр ви на пад на Гор ње Под град це у ко јем их је осло бо дио, на кон че га 

се по ву као у Ко за ру. Уста шке вла сти у гра ду су под ко ман дом ко тар ског пред стој

ни ка Мар ка на Мо стар чи ћа, у знак од ма зде за по ме ну ти на пад, на мо сту пре ко Са

ве, на оба ли Са ве и у Ста рој Гра ди шци кра јем ок то бра 1941. го ди не уби ли 275 му

шка ра ца и 5 же на. Пар ти за ни су у но ћи из ме ђу 16. и 17. де цем бра 1941. го ди не 

осло бо ди ли Тур јак, што је усло ви ло по вла че ње оку па то ра из Под гра да ца, као и из 

већ до не кле оп ко ље не Ора хо ве 26. де цем бра 1941. го ди не. Су тра дан су пар ти за ни 

умар ши ра ли у Ора хо ву. Ус пје си пар ти за на су до ве ли до Опа тиј ског про то ко ла у 12 

та ча ка, до не се ног по чет ком фе бру а ра 1942. го ди не, гдје је у тач ки је да на ест де фи

ни сан на пад на Ко за ру. Мје сец да на на кон Опа тиј ског про то ко ла је за дат но ви уда

рац пар ти зан ским је ди ни ца ма на Ко за ри – те шко ра ња ва ње др Мла де на Сто ја но

ви ћа 8. мар та 1942. г. у се лу Ли пов цу, ода кле је ра њен пре не сен у Гор њу Јо шав ку! 

Ег зе ку ци ја над те шко ра ње ним др Мла де ном Сто ја но ви ћем је из вр ше на 2. апри ла 

1942. го ди не, бли зу по то ка Млин ска ри је ка, са два хи ца из пу шке.

Ко ман дант ње мач ких ору жа них сна га за ЈИ – Вал тер Кун це је 20. ма ја 1942. 

го ди не из дао на ре ђе ње за опе ра ци ју За пад на Бо сна, чи ји је циљ био уни ште ње уста

нич ког по кре та на Ко за ри. Опе ра ци о ни план за офан зи ву на Ко за ру из ра дио је ко

ман дант ње мач ких тру па у Ср би ји, ге не ралма јор Па ул Ба дер, пред ви ђа ју ћи да ће 

за ње го во из вр ше ње би ти по треб но 15 да на. Осло ба ђа ње Љу би је и При је до ра 16/17. 

мај 1942. го ди не је са мо убр за ло уна при јед до го во ре ни на пад на Ко за ру. Офан зи

ва на Ко за ру је по че ла 10. ју на 1942. го ди не у ју тар њим ча со ви ма (у 4.30) на по те

зу Ивањ ска–При је дор, са при бли жно 30.000 вој ни ка под ко ман дом ге не ра ла Фри



У ПОТКОЗАРЈУ СУ ЊЕМАЧКИ ВОЈНИЦИ И УСТАШЕ ПАЛИЛИ КУЋЕ. ЧЕСТО СУ У КУЋАМА СПАЉИВАЛИ  
ЖИВЕ ЉУДЕ, ЖЕНЕ И ДЈЕЦУ

дри ха Шта ла, ко ман дан та 714. Ње мач ке пје ша диј ске ди ви зи је. Мно ги бор ци и ци

ви ли су по ги ну ли на Ко за ри то ком офан зи ве, ко ја је тра ја ла до 7. ју ла 1942. го ди не. 

У зо ру 7. ју ла пре о ста ле је ди ни це по вла чи ле су се ду бље у пла ни ну Ко за ру, не спо

соб не да пру же ор га ни зо ван от пор не при ја те љу. Јед на ја ча не при ја тељ ска ко ло на 

про др ла је до ли ном ри је ке Мље ча ни це до мје ста гдје су би ли ра ње ни ци, и звјер ски 

их по би ли (од 500 ра ње ни ка 50 је из ма кло по ко љу). По што ви ше ни је би ло ни ка квог 

из гле да за про бој, Опе ра тив ни штаб од лу чио је да се пре о ста ле је ди ни це по ди је ле 

у ма ње гру пе, по са кри ва ју у шу ми или про ву ку кроз обруч, из бје га ва ју ћи су коб са 

не при ја те љем. Од 7. до 17. ју ла не при ја тељ је де таљ но пре тре сао пла ни не Ко за ру 

и Про са ру, а опе ра ци ја је на зва на „Шта ло ве гра бље“.

На род са Ко за ре, њих око 68.000, од ве ден je у ло го ре НДХ, пр вен стве но Ја се

но вац, Мла ку, Ста ру Гра ди шку, Ја бла нац, Гра ди ну, Ко шу та ри цу… Од овог бро ја дје це 

је би ло из ме ђу 23.858 и 25.000. Са под руч ја Ко за ре је број уби је не дје це (до 14 го ди

не ста ро сти), пре ма по да ци ма ко је је об ја вио Дра го ја Лу кић 1988. го ди не, из но сио 

11.219, од че га са под руч ја Бо сан ско гра ди шког сре за 4439. Са под руч ја Бо сан ско

гра ди шког сре за, број уби је не дје це ко ји је до не дав но узи ман као мје ро да ван је био 

4.792 дје те та (по да ци Ду ша на Лу ка ча об ја вље ни у књи зи „Исто ри ја Бо сан ске Гра



ди шке и ње не око ли не“, Гра ди шка 2008), а по из ла ску књи ге „Жр тве уста шкона ци

стич ког ге но ци да 1941–1945. го ди не са под руч ја оп шти не Гра ди шка/Бо сан ска Гра

ди шка“, Гра ди шка 2020. го ди не (чи ји је глав ни уред ник проф. др Ра де Ми хаљ чић, 

а ко ју је при ре дио Не бој ша Ива шта нин), број се по ве ћао на 5.415 дје це. Уку пан број 

ци вил них жр та ва Бо сан ско гра ди шког сре за се са 11.206 (пре ма Дра го ји Лу ки ћу), 

по ве ћао на 14.463 (пре ма Н. Ива шта ни ну), док је број по ги ну лих бо ра ца и са рад

ни ка Народноослободилачког покрета 2081. 

ДЈЕ ЦА У ЛО ГО РУ!

Ге но цид на по ли ти ка НДХ је на ро чи то до шла до из ра жа ја у оп хо ђе њу пре ма дје ци 

са Ко за ре, за ко ју је на ци стич ка офан зи ва зна чи ла пут у па као. Са мо ма њи дио њих 

ће ус пје ти пре жи вје ти од во ђе ње у ло го ре, бо ле сти и одво је ност од сво јих мај ки. 

Уста ше су дје цу спро во ди ли у дје чи је ло го ре, по ко ји ма ће  НДХ би ти по зна та као 

пр ва и је ди на у сви је ту ко ја је ту вр сту ло го ра има ла. У ло гор Ста ра Гра ди шка је у ју

лу 1942. го ди не до пре мље но 12.263 дје це, ко ја су смје шта на у тзв. „обо ре“ за дје цу. 

Не што ви ше од 6.000 (тач ни је 6.230) их је из ву че но из ло го ра и тран спор та уз по

моћ за гре бач ке пар тиј ске ор га ни за ци је и Цр ве ног кр ста (проф. Ка ми ло Бре слер), у 

АНТЕ ПАВЕЛИЋ, ПОГЛАВНИК НДХ, У ДРУШТВУ ГЕНЕРАЛА ШТАЛА И ТОБОЖЊЕГ ВОЈСКОВОЂЕ КВАТЕРНИКА 
ОБИШАО ЈЕ 29. ЈУНА 1942. ГОДИНЕ ПОЛОЖАЈЕ СВОЈИХ ТРУПА ПОД КОЗАРОМ



ДИВЕРЗИЈЕ УСТАНИКА НА ПРУЗИ ПРЕМА Г. 
ПОДГРАДЦИМА СУ УСПОРАВАЛЕ НАПРЕДОВАЊЕ 
НЕПРИЈАТЕЉА

КОЗАРЧАНИ СЕ НИСУ ОСВРТАЛИ НА ПРИЈЕТЊЕ 
ГЕНЕРАЛА ШТАЛА, ИЗЛОЖЕНЕ У 8 ТАЧАКА

СПРОВОЂЕЊЕ НАРОДА СА КОЗАРЕ У ЛОГОРЕ



че му ве ли ке за слу ге при па да ју Ди а ни Бу ди са вље вић. Ово је спро во ђе но уз до зво лу 

уста шких вла сти да мо гу тзв. „из бје глич ку дје цу“ (дје цу фа ми ли ја из бје глих пред 

Народноослободилачком војском!?) сми је шта ти у по ро ди це на се лу. Дје ца су до

пре ма на на ко ло двор у За гре бу, гдје су при хва ћа на од ро до љу ба, рас ку жи ва на и 

удо мља ва на. Пра вље на је и кар то те ка у ко ју је за ве де но око 12.000 ма лих Ко зар

ча на. На по да ци ма ове кар то те ке је свој рад за сни вао и Дра го ја Лу кић, ко ји је са 

об ра дом ове гра ђе по чео 1957. го ди не. Пре ма Лу ки ће вим ис тра жи ва њи ма до 1988. 

го ди не, нај ви ше дје це је стра да ло у ло го ру Ја се но вац – 5.683, за тим у род ном мје

сту – 2474, у тран спор ти ма, за гре бач ким при хва ти ли шти ма, бол ни ца ма и дје чи јим 

ло го ри ма у Гор њој Ри је ци код Кри же ва ца, Си ску и Ја стре бар ском – 1691, у збје го

ви ма на Гр ме чу – 248, у ло го ру на сај ми шту код Зе му на – 234 и у Ње мач кој 19.

У ло го ру Ја стре бар ско је умр ло 768 дје це, што зна чи да је днев но уми ра ло у 

про сје ку од 25–30 дје це! Укоп је вр шио гро бар Фра њо Ило вар, што је и за би ље жио 

у сво ме днев ни ку. 

У знак сје ћа ња на стра да лу дје цу Ко за ре и Пот ко зар ја у Дру гом свјет ском ра

ту, на Јо ки ном бр ду у Гор њим Под град ци ма је 23. ок то бра 1983. го ди не све ча но от

кри вен спо ме ник Ра ње на пти ца, ауто ра То не Све ти не.

Бо јан Вуј чић

ПРЕТРЕСАЊЕ ДЈЕЦЕ НА КОЗАРИ ТОКОМ ОФАНЗИВЕ У ЉЕТО 1942. ГОДИНЕ



ПСИ КОЈИМА ЈЕ ПРЕТРАЖИВАНА КОЗАРА У ТЗВ. ШТАЛОВИМ ГРАБЉАМА ОД 7–17. ЈУЛА 1942. ГОДИНЕ

ДЈЕЦА СА МАЈКАМА У ЗЛОГЛАСНОЈ КУЛИ У ЛОГОРУ СТАРА ГРАДИШКА



КОЗАРСКА ДЈЕЦА У ЛОГОРУ ЈАСЕНОВАЦ

НА САСЛУШАЊУ У САМОСТАНУ СВ. ВИНКА ПАУЛСКОГ У ЈАСТРЕБАРСКОМ



 



МАЛИ КОЗАРЧАНИ СУ ПРЕОБРАЋАНИ У ЈАЊИЧАРЕ (УСТАШКУ МЛАДЕЖ). 
У СТАРОЈ ГРАДИШЦИ СУ ДОБИЈАЛИ УНИФОРМЕ И УСТАШКЕ ОЗНАКЕ
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НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ ОЧИМА СУ ТРАЖИЛИ МАЈКУ...
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Бо јан Вуј чић, ро ђен 17. сеп тем бра 1977. го ди не у Бо
сан ској Гра ди шци. Ди пло ми рао је 2004. го ди не на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Ба ња лу ци, од сјек исто ри ја. Од 
апри ла 2005. го ди не је за по слен у ЈУ За ви чај ни му зеј 
Гра ди шка, на мје сту ку сто са исто ри ча ра. Пр ву са мо
стал ну из ло жбу је ре а ли зо вао 2012. го ди не, а од 2014. 
го ди не је члан ре дак ци је Гра ди шког збор ни ка, ча со
пи са за дру штве на пи та ња. Исте го ди не је пре шао у 
зва ње ви шег ку сто са исто ри ча ра. Од 2018. го ди не је 
глав ни уред ник Гра ди шког збор ни ка (ча со пис за дру
штве на пи та ња). У мар ту 2019. го ди не је од бра нио ма
стер рад на те му „Бо сан ска Гра ди шка и око ли на у Пр
вом свјет ском ра ту“, а сље де ће го ди не пре ла зи у зва
ње му зеј ског са вјет ни ка. Вуј чић је ини ци ја тор број них 
исто риј ских про је ка та у Гра ди шци, ме ђу ко ји ма се из
два ја ју по ди за ње Тр га Чу бри ло ви ћа и сни ма ње до ку
мен тар ноигра них фил мо ва „Учи тељ у лан ци ма“, „Ка

мен пам ти“, „Април ски лет“ и „Ле па“. Од де ва ста ци је је са чу вао ве о ма дра го цје ну ар хив ску гра ђу 
из аустро у гар ског пе ри о да, ко ју је ко ри стио у пи са њу број них струч них пу бли ка ци ја ве за них за исто
ри ју Гра ди шке и ње не око ли не. Тре нут но оба вља функ ци ју ди рек то ра ЈУ За ви чај ни му зеј Гра ди шка.

Као да тум осни ва ња За Ви чај ног му Зе ја у гра ди шци узи ма се 19. сеп тем бар 1970. го ди не,  ка да је 
отво ре на стал на му зеј ска по став ка „Пу те ви по бје де“, ко ја је об у хва та ла пе ри од од Бо сан ског устан
ка (1875–1878) до 60их го ди на 20. ви је ка и ко ја се од но си ла на ре во лу ци о нар ну про шлост Ли јев
ча по ља и Пот ко зар ја. Од 1977. го ди не из ло жба је про ши ре на са ар хе о ло шким ма те ри ја лом са на
ла зи шта у До њој До ли ни, чи ме су се сте кли усло ви за фор ми ра ње му зе ја као јав не уста но ве. За ви
чај ни му зеј од 1979. го ди не пре ла зи у са став РО „Дом кул ту ре“ и но си на зив Одје ље ње за му зеј ску 
и ли ков ну из ло жбе ну дје лат ност. Од 1986. го ди не Му зеј ег зи сти ра у Со кол ском до му, гдје оста је до 
1994. го ди не. У Од брам бе ноотаџ бин ском ра ту про сто ри је и му зеј ски екс по на ти би ва ју де ва сти ра
ни, а За ви чај ни му зеј свој рад об на вља 2003. го ди не у згра ди не ка да шњег хо те ла Кај зер. ЈУ За ви
чај ни му зеј Гра ди шка об на вља и до пу ња ва стал ну исто риј ску по став ку „Пу те ви по бје де” 2015. го
ди не, а 2016. го ди не адап ти ра но ви про стор и по ста вља стал ну ар хе о ло шку по став ку под на зи вом 
„Ар хе о ло шко бла го Гра ди шке – од пра и сто ри је до кра ја сред њег ви је ка”. По сљед њих 15 го ди на За
ви чај ни му зеј про ду ци ра до ку мен тар ноигра не фил мо ве, уче ству је у из град њи тр го ва и по ста вља
њу би сти по све ће них зна ме ни тим исто риј ским лич но сти ма, те об ја вљу је ве ћи број књи га, ал бу ма и 
ка та ло га о про шло сти Гра ди шке и ње не око ли не. 


