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Titovi sledbenici obnavljaju spomenike žrtvama ustaša
Udruženje „Ja, Josip Broz Tito” iz Cazina obnovilo spomenike u Selištu i Mihaljevcu posvećene
žrtvama ustaških zločina iz vremena NDH, isto spremaju i u Mutniku

Autor: Mladen Kremenović ponedeljak, 10.12.2018.

Od našeg stalnog dopisnika

Banjaluka – Jedno lokalno udruženje iz Cazina, gradića u Federaciji BiH, koje baštini vrednosti
antifašističke borbe, posvetilo se obnovi spomenika srpskim civilima koje su u Drugom svetskom ratu
ubile ustaške snage u vreme takozvane Nezavisne države Hrvatske. Nakon što su članovi cazinskog
udruženja „Ja, Josip Broz Tito” minule godine u zaseoku Mihaljevac obnovili spomenik koji podseća na
stradanje oko 800 Srba s područja Cazina i Velike Kladuše, koje su ubile ustaške snage, isto su uradili i sa
porušenim spomenikom u mestu Selište. A sada se, najavili su za naš list, spremaju da obnove i treći
spomenik u obližnjem naselju Mutnik gde je od ustaške ruke stradalo više od 140 Srba. Svi ovi
memorijali porušeni su u vreme prethodnog rata. Tamošnji su antifašisti okupljeni u tom udruženju u
septembru obnovili spomenik žrtvama ustaških zločina iz 1941. u Selištu, izgrađen osamdesetih godina
prošlog veka. Reč je o spomen-obeležju koje opominje na zločin koji su ustaše krajem 1941. počinile nad
56 meštana srpske nacionalnosti, uglavnom žena i dece.

„Neke žene su čak, po nagovoru muškaraca, prešle i na islam i menjale imena kako ih ustaše ne bi ubile,
te su im davane dimije i marame da obuku. Na taj način su se neki i spasli na ovom području. Drugi nisu,
pa su ih ustaše pobile na licu mesta, dok su druge odveli na Garavice kod Bihaća i tamo ih ubijali”, rekao
je na nedavnom otkrivanju obnovljenog memorijala Sead Kličić, predsednik udruženja „Ja, Josip Broz
Tito”, izvestili su federalni mediji.
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U tom udruženju rekli su kako je reč o nastavku aktivnosti obnove spomen-obeležja koja sećaju na žrtve
fašizma i antifašističku borbu u ovom kraju. „To je naša civilizacijska dužnost. Fašizam je zver sa stotinu
lica, moramo se sećati svih njegovih žrtava kako nam se ne bi ponovilo”, ispričao je za naš list Sead
Kličić.

Kada su sredinom minule godine obnovili spomenik srpskim žrtvama u Mihaljevcu, članovi ovog
udruženja opisali su svoj gest kao saosećanje i poziv drugima da u vlastitim sredinama urade to isto i
podsete na nevine žrtve ma koje da su nacionalnosti. Spomenik u Mihaljevcu oskrnavljen je početkom
minulog rata, 1992. godine, kao i onaj u Selištu i onaj kome predstoji obnova u Mutniku. „Počeli smo u
Mutniku da pripremamo teren, koji je veoma zahtevan. Pronašli smo spomenik koji je bio zatrpan
zemljom, pokušaćemo da ga spasemo”, ispričao nam je Kličić.

Nekadašnji izgled spomenika u Mutniku, kojem predstoji obnova

Predstavnici udruženja „Ja, Josip Broz Tito” ispričali su lane, posle obnove prvog spomenika, kako su
odbili finansijsku pomoć koju su nudili pojedini Srbi iz Bosanske Krupe i Inđije u Srbiji. Oni se rukovode
načelom da su „naši ljudi spomenik oskrnavili pa smo hteli da mi to i obnovimo”. Spomenik u
Mihaljevcu izgrađen je u čast nevinih civilnih žrtava koje su ustaše poubijale 1941. kada je srpsko
stanovništvo skupljano po okolnim selima, pre svega u naseljima Osredak i Miostrah. Dovođeni su i
ubijani a u grobnici se nalazi oko 800 tela, uglavnom staraca, žena i dece. „Svako u svom mestu treba
ukazati na neko zlo koje je urađeno”, opominju u ovom udruženju.

Severozapadni deo BiH obiluje memorijalima na mestima gde su stradali Srbi u vreme NDH. Nedavno je
Hamdija Lipovača dobio Orden Svetog Save od SPC u znak zasluga za obnovu hrama u Bihaću, jednog
od prvih koje su porušile snage Ante Pavelića. U tom pograničnom podneblju započela su i prva masovna
i sistematska istrebljenja srpskog naroda u vreme NDH. U Garavicama nadomak Bihaća nedavno je
obeleženo 77 godina od ustaškog zločina nad više od 12.000 uglavnom Srba u Drugom svetskom ratu.
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Nedaleko od Bihaća nalazi se i Sanski most, gde su u avgustu 1941. u mestu Šušnjari ustaše ubile oko
5.500 Srba. „Bilo je nekih primedaba i došaptavanja s pojedinih strana da ne ističemo na obnovljene
spomenike da je reč o ustašama kao dželatima i fašističkim snagama, ali nismo pristali već da uradimo
onako kako je pre pisalo i kako se dogodilo”, ispričao je na kraju za naš list Sead Kličić.

KOMENTARI:

Trifunпре 9 месеци
@Anka/@Tasa/@vladimir Original "Sporazuma o saradnji komunista i ustaša" na uništavanju
Jugoslovije, Srpstva i Pravoslavlja.. nalazi se u Vojno istorijskom institutu, u arhivi: Br. reg. 3/2; Kutija-
116/1638.. Potpisali su ga, u S.Mitrovackom zatvoru 1935., Pijade i Budak. Pijade je najblizi Brozov
saradnik, znaci uz njegovu saglasnost.. @Anka "Ispod zvijezde petokrake" pocinjeni su strasni zlocini
nad Srbima. U oslobodjenju Srbije 1944.g., ucestvuju i ustaše (zarobljene kod Staljingrada) uz Brozovo
odobrenje. Predvodi ih ustaski "vitez" Marko Mesić, koga je Hitler odlikovao 2, a Pavelić 3 puta.. U
"oslobodjenoj" Srbiji komunisti provode "crveni teror". Za pola godine vlasti, likvidiraju preko 60.000
"klasnih neprijatelja". Zvanicno utvrdila Komisija Vlade Srbije formirana 2009.g, a na osnovu sacuvanih
"Knjiga streljanih" koje je vodila OZNA. Medju zrtvama zene i deca "klasnih neprijatelja". Pocinjen je
ZLOCIN! Utvrdjivanje ISTINE je obaveza i prema zrtvama i prema zivima. Da ZNAMO zasto nam se
sve ovo desava
Odgovori | Preporučujem 16

Trifunпре 9 месеци
@Анка Zrtve koje je utvrdila "Komisija" Vlade Srbije su ubijene posle rata, od oktobra 1944.g (posle
"oslobodjenja Srbije) u roku pola godine. Streljani su civili proglaseni za "klasne neprijatelja", bez
sudjenja i pokopani su u tzv "pasjim grobnicama" da se zatre svaki trag. To je ZLOCIN bez kazne.
Zlocincima je komandovao Tito, a zlocini su pocinjeni po njegovoj direktivi, da bi sacuvao vlast.. Do
kada ce Srbi oprastati svojim zlocincima? Oprastali su Hrvatima za zlocine koje su pocinili u 1.sv.ratu
(kao deo A/U vojske), pa su opet oprastali Hrvatima i "hrvatskom cvijecu" za zlocine i genocid u
2.sv.ratu. Za zlocine koje su pocinili komunisti nad Srbima posle 2.sv. rata niko nije odgovarao. Kao sto
niko nije odgovarao za zlocine nad Srbima u ratovima 90-tih: od Slo, Hrv, BiH, KiM.. Srbi konacno
moraju zaustaviti tu nesretnu tradiciju i poceti kaznajvati svoje dzelate... Inace se uspostavlja pravilo da je
Srbe dozvoljeno ubijati, bez ikakvih sankcija
Preporučujem 6

Анкапре 9 месеци
У рату се увијек гине господине Трифуне! И сви гину, не само Срби. И нема недужних. Одакле
извлачите ове ваше цифре, шта хоћете да постигнете с њима, како не видите да вам држава
пропада, због вашег балканског национализма? Знадемо ми да вам је за све крив Тито. Али ето ја,
кад би могла да бирам између ових које сте ви изабрали, и Тита, без и мало двоумљења, изабрала
би ТИТА, јер нитко други му није ни прићи.
Preporučujem 8
Prikaži još odgovora

mvpпре 9 месеци
Na Garavicama je postradala i moja rodbina jednim delom jer je selo mog oca odmah na putu Bihac -
Bosanska krupa (Grmusa). Letos sam bila pored crnog jezera gde je spomen ploca takodje jedva vidljiva a
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mesto kao da i nije obelezeno. U crno jezero na Uni bacani su mestani iz ocevog sela. O Boze kakvo je to
strasno mesto..deluje potpuno teskobno i sada ! Stradanja Grmusana opisana su u knjizi o selu (88e)..Selo
je pred 41-u imalo vise od dve hiljade stanovnika; U ratu je postradalo 300+. Oni su se posle prvih
zlocina organizovali u otpor prema Ustasama, ali stariji NISU verovali da ce "nova drzava" da ih ubija.
Upuceniji mestani su bili na oprezu ali njih je bilo manje. Kad su imali prve zrtve selo se organizovalo i
cekalo UStashe u zasedama. Mestani su cetiri godine ziveli u zbegovima i bezanju a selo je paljeno vise
puta. Posle drugog rata, kad su, i koji su preziveli rat i nesrecu mnogi selili u Vojvodinu. Selo je imalo
oko 200 dusa 91e god, da bi posle ovog rata opustelo.
Odgovori | Preporučujem 23

Леон Давидовичпре 9 месеци
Црно језеро : "Ноћ љетна, звјездана, тиха. Понекад се једино чује пуцањ или јаук из Соколског
дома. Код Супанчића куће камион се зауставио, тобоже због дефекта. Међутим ту су стајале
усташке страже. Поворка крену даље цестом испод стијена поред Уне. Кундаци по леђима и
псовке. Указа се мали мост преко Црног језера. Оно је дубоко и тамно. Стравично пријети црном
дубином. Камион се заустави на неколико метара јер дрвени мост не би могао поднијети овај
цијели терет. Тако објасни један од усташа. Затим додаде да преко моста треба да пређе десетина
по десетина. И прва десеторица сиђоше из камиона и упутише се преко моста, а на другој страни
били су постављени пушкомитраљези. По људима осуше врући митраљески рафали. Послије
рафала слиједиле су бомбе.Смрт је овдје сигурна. Кад је то видио , Илија скочи с камиона преко
усташа и потрчавши кроз кукурузе баци се у Уну. Уна га носила око 200 метара. Знао је да плива.
Испалише неколико метака за њим. Усташе ... нису имали времена да јуре за Илијом Студеном"
Preporučujem 10

stipeпре 9 месеци
zalosno
Preporučujem 3

Branislavпре 9 месеци
lepa, civilizovana gesta dela muslimanskog stanovništva Krajine. Međutim, trebali su biti daleko odlučniji
kada se videlo da dolazi do povampirenja ustaštva u njihovom susedstvu. Ključ opstanka Jugoslavije kao
zajednice južnoslovenskih naroda je bio u njihovim rukama a oni su naivno pristali da zakucaju poslednji
ekser u mrtvački kovčeg te državne zajednice.
Odgovori | Preporučujem 24

Semir Ramafanovicпре 9 месеци
@Branislav, Kljucevi rata su bili u Milosevicevim rukama I on ih je upotrijebio I to najvise protiv
Bosnjackog naroda zajedno sa Tudjmanom. Ne optuzujte Krajisnike za rat.
Preporučujem 6

Jovan Maksimovicпре 9 месеци
Obnavljanja porusenih i ostecenih spomenika zasluzuju sve pohvale, da ostanu kao veciti zapisi i
opomene da se nikada nezaborave nevine zrtve i strahoviti zlocini Hrvata, koji su zatirali sve sto je
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цијели терет. Тако објасни један од усташа. Затим додаде да преко моста треба да пређе десетина
по десетина. И прва десеторица сиђоше из камиона и упутише се преко моста, а на другој страни
били су постављени пушкомитраљези. По људима осуше врући митраљески рафали. Послије
рафала слиједиле су бомбе.Смрт је овдје сигурна. Кад је то видио , Илија скочи с камиона преко
усташа и потрчавши кроз кукурузе баци се у Уну. Уна га носила око 200 метара. Знао је да плива.
Испалише неколико метака за њим. Усташе ... нису имали времена да јуре за Илијом Студеном"
Preporučujem 10

stipeпре 9 месеци
zalosno
Preporučujem 3

Branislavпре 9 месеци
lepa, civilizovana gesta dela muslimanskog stanovništva Krajine. Međutim, trebali su biti daleko odlučniji
kada se videlo da dolazi do povampirenja ustaštva u njihovom susedstvu. Ključ opstanka Jugoslavije kao
zajednice južnoslovenskih naroda je bio u njihovim rukama a oni su naivno pristali da zakucaju poslednji
ekser u mrtvački kovčeg te državne zajednice.
Odgovori | Preporučujem 24

Semir Ramafanovicпре 9 месеци
@Branislav, Kljucevi rata su bili u Milosevicevim rukama I on ih je upotrijebio I to najvise protiv
Bosnjackog naroda zajedno sa Tudjmanom. Ne optuzujte Krajisnike za rat.
Preporučujem 6

Jovan Maksimovicпре 9 месеци
Obnavljanja porusenih i ostecenih spomenika zasluzuju sve pohvale, da ostanu kao veciti zapisi i
opomene da se nikada nezaborave nevine zrtve i strahoviti zlocini Hrvata, koji su zatirali sve sto je

4

mesto kao da i nije obelezeno. U crno jezero na Uni bacani su mestani iz ocevog sela. O Boze kakvo je to
strasno mesto..deluje potpuno teskobno i sada ! Stradanja Grmusana opisana su u knjizi o selu (88e)..Selo
je pred 41-u imalo vise od dve hiljade stanovnika; U ratu je postradalo 300+. Oni su se posle prvih
zlocina organizovali u otpor prema Ustasama, ali stariji NISU verovali da ce "nova drzava" da ih ubija.
Upuceniji mestani su bili na oprezu ali njih je bilo manje. Kad su imali prve zrtve selo se organizovalo i
cekalo UStashe u zasedama. Mestani su cetiri godine ziveli u zbegovima i bezanju a selo je paljeno vise
puta. Posle drugog rata, kad su, i koji su preziveli rat i nesrecu mnogi selili u Vojvodinu. Selo je imalo
oko 200 dusa 91e god, da bi posle ovog rata opustelo.
Odgovori | Preporučujem 23

Леон Давидовичпре 9 месеци
Црно језеро : "Ноћ љетна, звјездана, тиха. Понекад се једино чује пуцањ или јаук из Соколског
дома. Код Супанчића куће камион се зауставио, тобоже због дефекта. Међутим ту су стајале
усташке страже. Поворка крену даље цестом испод стијена поред Уне. Кундаци по леђима и
псовке. Указа се мали мост преко Црног језера. Оно је дубоко и тамно. Стравично пријети црном
дубином. Камион се заустави на неколико метара јер дрвени мост не би могао поднијети овај
цијели терет. Тако објасни један од усташа. Затим додаде да преко моста треба да пређе десетина
по десетина. И прва десеторица сиђоше из камиона и упутише се преко моста, а на другој страни
били су постављени пушкомитраљези. По људима осуше врући митраљески рафали. Послије
рафала слиједиле су бомбе.Смрт је овдје сигурна. Кад је то видио , Илија скочи с камиона преко
усташа и потрчавши кроз кукурузе баци се у Уну. Уна га носила око 200 метара. Знао је да плива.
Испалише неколико метака за њим. Усташе ... нису имали времена да јуре за Илијом Студеном"
Preporučujem 10

stipeпре 9 месеци
zalosno
Preporučujem 3

Branislavпре 9 месеци
lepa, civilizovana gesta dela muslimanskog stanovništva Krajine. Međutim, trebali su biti daleko odlučniji
kada se videlo da dolazi do povampirenja ustaštva u njihovom susedstvu. Ključ opstanka Jugoslavije kao
zajednice južnoslovenskih naroda je bio u njihovim rukama a oni su naivno pristali da zakucaju poslednji
ekser u mrtvački kovčeg te državne zajednice.
Odgovori | Preporučujem 24

Semir Ramafanovicпре 9 месеци
@Branislav, Kljucevi rata su bili u Milosevicevim rukama I on ih je upotrijebio I to najvise protiv
Bosnjackog naroda zajedno sa Tudjmanom. Ne optuzujte Krajisnike za rat.
Preporučujem 6

Jovan Maksimovicпре 9 месеци
Obnavljanja porusenih i ostecenih spomenika zasluzuju sve pohvale, da ostanu kao veciti zapisi i
opomene da se nikada nezaborave nevine zrtve i strahoviti zlocini Hrvata, koji su zatirali sve sto je



5

srpsko. Srbe su ubijali maljevima, zakivali im eksere u glave, takmicili se ko moze vise zaklati Srba u
jednom danu, zive ih spaljivali u crkvama, bacali ih u jame bezdanke u jame bi nabacali granje koje bi
zapalili i dok su iz jama dopirali krici prezivelih, Hrvati bi urlali i pevali "Lijepa nasa". Zivoj srpskoj deci
nozevima su vadili oci da bi punu korpi ociju poklonili poglavniku, koji se pred grofom Canom hvalio
recima "Ovo je dar od mojih vernih Hrvata". Kako zaboraviti uzasne krike dece, dok su im nozevima
vadili oci ? Spomenici ce ostati kao opomena nezaborava srpske golgote.
Odgovori | Preporučujem 19

милутинпре 9 месеци
Тај мањи удео српског народа у Цазинском срезу је по попису 1931. био 23,4%. У Бихаћком срезу
Срби су били релативна већина, а по селима, изван града било их је 51,2%. Иначе, зар није
природно упитати се зашто и Бошњаци 1945. нису добили нормалну републику првенствено на
свом етничком простору, коме и чему је све то требало да служи. Било их је више него
Македонаца, дупло више него Црногораца.
Preporučujem 7

Леон Давидовичпре 9 месеци
Ово је занимљива вест. Пре Другог светског рата срез Цазин је био са мањим уделом српског
народа у укупном станоцништву па су готово сви и побијени у року јула и августа 1941. Према
немачким изворима у срезовима Бихаћ, Цазин и Босанска Крупа ( овај срез је имао преко 70 %
Срба) само у јулу и августу 1941. убијено је око 50000 Срба од стране припадника НДХ. То су
била времена најстрашнијих злочина. Када је крајем новембра 1942. ослобођен град Бихаћ, једна
од најсјајнијих партизанских победа у Другом светском рату онда су партизанске вође ишле по
цазинској крајини и држали збороове са муслиманима агитујући за антифашистички покрет.
Нарочито се у агитацијама истако Моша Пијаде. Тада су успели придобити део муслиманског
становништва за свој покрет, мада је област ускоро опет дошла у руке непријатељу. Ето
занимљиво је да се та традиција некадашњих бораца против фашизма задржала до дана данашњег
и да обнављају спомеником што мислим да је данас ипак реткост.
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