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    "Да би оживела Херцеговина,  

           мора васкрснути Придворица,    
           да се обележе куће и места злочина 
            на достојан начин и да у њој  
           почне да се живи. Придворица  
           не сме постати муслиманско излетиште 
           у срцу Републике Српске. 
           Ако се то деси онда нисмо, као народ,  
           ни вредни опстанка на том простору..." 
                 (М. Ковач) 
 

1. Историјски контекст и основне чињенице о злочину у Придворици 
 
 Почетком Другог светског рата на простору Херцеговине формиране су усташке 
јединице под руководством бојовника, одређених од врховништва НДХ. Тако је средином 
маја из Загреба у Невесиње дошао усташки поручник Фрањо Судар са 10 усташа и уз 
помоћ домаћих усташа приступио формирању месних усташких јединица. Ту је Судару 
драгоцјену помоћ пружио професор Алија Шуљак, који је имао велики утицај на један део 
муслиманског становништва у том крају. До краја маја у Невесињу и околици било је 
наоружано и обучено у усташке униформе 116 домаћих усташа.  
 Двадесет седмог маја 1941. године, када су Италијани напустили Гацко, у град је 
стигла група од 16 усташа које је предводио Херман Тогонал-Крешо. Одржао је 
конференцију у гатачком хотелу са усташким присталицама из Гацкаа и околине. Ова 
група је учествовала у формирању усташких јединица и у успостављању власти НДХ, а 
Херман Тогонал1 је постао усташки повереник  за Гацко. Прва жртва његовог терора био 
је Благоје Шаровић, кога је лично убио у кући пред свим укућанима. Истог дана на сличан 
начин убио је и Филипа Старовића. Херман је наставио зверства и на превару 4./5. јун 
1941. године блокирао је село Корита и на превару затворио у Соколски дом сво 
становништво које се одазвало мислећи да иде на неки кулук или издавање нових личних 
докумената усташке НДХ.  
 Одводили си их од раног јутра на Коритску јаму и убијали маљевима и ћускијама, 
бацајући их у јаму која је дубока око 30 метара. Након злочина опљачкали су Корита и 
околна села и отерали 5294 комада крупне и ситне стоке.  После  бацања у јаму 10 до 15 
људи за њима су бацане 2 до 3 ручне бомбе.  Истог дана, 5. јуна на Павлићу код Степена је 
убијено 7 људи а само 4 дана касније на истом месту усташе су убиле још 20 људи из 
Гацка, Автовца, Рудог Поља и Надaнића. Уморене и унакажене одвезли су и бацили у 
Коритску јаму.  
 Према извештају усташког "Крилног заповједништва" у Коритској Јами се налази 
"... 167 лешева, осим оних који су се спасили, ма да се помиње да је само 5. јуна у јаму 
бачено 180 људи". Дознавши да су се неки успели спасити, усташе су након пет дана 
дошли до Коритске јаме и дозивали евентуално прежиивеле ... "... да су дошли Црногорци 
и да се слободно јаве ... на спуштани конопац извукла су се два полумртва човека које су 
дочекали маљеви и смрт и поновни пад у амбис јаме". Са тим злочинима се слагао врх 

                                                 
1 Херман је пре рата био адвокатски приправник из Травника. Архив Војноисторијског института, к.1995, 
број 2-1/1, Стенографске белешке Учесника НОП. 
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НДХ, па је тако злогласни заповедник Јуре Францетић, повереник и главнокомандујући за 
Босну и Херцеговину, наредио да се убије још 20 талаца из Граца. У затвору се налазило 
још око 150 Срба из Дулића, Данића, Пржина, Казанаца, Добреља, Самобора, Липника. 
Убрзо је читава гатачка Површ од Новака Мастиловића сазнала о страдању и злочинима 
који су почињени. Новак је успео да претекне и тако крвав и сломљен  исприча 
појединости о мучењу и убијствима на Павлићу, код Степена. Формирали су усташки 
логор, чији је управник био Смајо Куртовић.2 
 Сваки дан су стизале нове вести о зверствима усташа. Јаков и Радован Миловић, 
који су побегли са стрељања на Степену, донели су вест да су истог дана 5. јуна када су 
поубијани Корићани, усташе из Фазлагића Куле заробили 23 човека из села Заградац, под 
изговором да их воде у Гацко, стрељали су их на Кобиљој Глави.  Из гатачког затвора је у 
Автовац одведено 11 људи, поубијано и затрпано у автовачким стрништима. У истом 
периоду је 10 Гачана који су "... поведени у Мостар ...", убијено у Сурдупу на Моринама. 
Усташе су 17. јуна поново дошле у с. Заградац да наставе крвави пир, похватале још 31. 
мештанина, затвориле у куће и спалиле. Тако је с. Заградац престало да постоји, а џелати 
су наставили да деле плен. 
 Након петрпљених губитака у борби са српским устаницима, усташе су наставиле 
злочине. Прво су покупили све мештане села Зборне Гомиле, њих 25. То су биле породице 
Златанића и Поповића, које су зверски убијене. При повратку ка Гацку, у с. Врбици 
затворили су у кућу породицу Вула Бјелогрлића и Митра Говедарице, укупно 19 чланова, 
и живе спалили. Заковали су врата и отворе а пушкомитраљезе усмерили на врата и 
прозоре. 
 Настављено је хапшење мештана села Куле и Међулића, где су тотално 
ликвидиране фамилије Златанића, Николића и Бољановића. Златанићи и Николићи су 
убијени у Автовцу а Бољановићи су живи побацани у понор Ћућину. Раде Бољановић, 
дечак од 11 година и његова сестра одрасла девојка, успели су да се извуку из јаме 
(понора). Сестра га је оставила у жбуну да би сама видела пут изласка из тог пакла и 
поново пала у руке усташа који су је дотукли и поново бацили у јаму. Раде је све то 
посматрао и после преко планине Баба успео да дође до устаничких села и исприча о 
овоме злочину.3  
 У знак сјећања на невине жртве једног од најмонутрозниијих злочина, покољ 
српског становништва у селу Придворици у Херцеговини, на Божић 1942. годину, у 
Пројекту  су дате основне информације углавном из делова књиге др Сава Скока „Крваво 
коло херцеговачко 1941-1942“ – том први, као и из других извора датих у литератури4. 
Овај догађај је Саво описао на основу низа релевантних извора из архива, директним 
увидом у податке на терену и кроз разговоре са људима из околних села у Горњем Борчу. 
 Када се говори о злочинима усташа у Источној Херцеговини, посебно место 
припада злогласним усташама из Борча, кога су саме усташе називале "усташким 
Алказаром". У Борчу је усташка пропаганда почела још пре Другог светског рата, коју су 
ширили професор Алија Шуљак и жандарм Маријан Бановац5. Величана је фашистичка 
Немачка и нова хрватска и муслиманска држава НДХ.  
 
                                                 
2 Зборник радова, Херцеговина у НОБ, Војно дело, 1961.године, стр.181 
3 Исто, стр.104 
4 Највећи научни ауторитет  и најобјективнији хроничар ратних  дешавања у Херцеговини на страницама 
340 - 343, између осталог, доноси детаље крвавог Божића у Придворици и ближој околини. 
5 Од 1937. године Маријан Бановац је био чиновник у Жандармеријској станици Шиповица, да би са 
формирањем НДХ био постављен за командира "оружничке постаје Шиповица". 
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 Након постављења на дужност Маријан Бановац је у станици Шиповица одржао 
састанак са усташама и симпатизерима из тог краја Борча, при чему су донеде одлуке шта 
радити даље. Позвани су на истребљење Срба уз обећање да ће загосподарити њиховим 
иметком. Из Гацка је дотјерано око 200 пушака, 12 пушкомитраљеза, 3 тешка митраљеза и 
потребна количина муниције. Одржана је нова конференција на којој је изабран за бојника 
Маријан Бановац а његов заменик постао је Мехо Салчин, заменик бојника и сатници. 
Сачињени су планови и одмах покренути походи на околна српска села и на уништавање 
српских породица у мешовитим селима. Српска села са мало пушака нису се могла 
одупрети усташким снагама, тако да су редом падала једно за другим. Најпре су усташе 5. 
септембра 1941. године запалиле Краварево и Вишњево а потом већи део села Изгори и 
Чемерно. Потом су наставили да разарају и пале села у долини Сутјеске, село Суха, 
Тјентиште, Ћурево, Горње Бодежиште, Тарахин До, Вратло.  
 Потом су на ред дошла села Шиповица и Придворица и села у Доњем Борчу, 
Крупац, Дубрава, Трновица, Плачикуз, Мекоча, Церова, Крушчица, Плочник, 
Пресједовац, Порија и Обрња. Почињени злочини у тим селима запањују ужасом по 
начину убијања нејачи и паљењем нејачи по кућама и шталама. Усташки покрет у Горњем 
Борчу је имао масовну подршку муслимана, тако да се слободно може рећи да већина од 
злочинаца нису процесуирани. Постоје основане сумње да је у периоду после Другог 
светског рата у име лажног "братства и јединства", надлежни органи престали су да 
утврђују чињенице и да гоне починиоце злочина. Такође, постоје основане 
предпоставке да је долазило и до незаконитог промета и отуђења земљишта чији су 
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власници поубијени. Кроз истраживање, за потребе израде монографије, неопходно је 
преиспитати ове предпоставке и доћи до истине. Није морално да се земљише и 
имовина страдалника користи на незаконит начин. Обавеза је државних органа 
Републике Српске да, на бази чињеница спроведе процедуру и одузме имовину, која 
је незаконито узурпирана или прибављена на незаконит начин у време 
социјалистичке власти. Ради тога потребно је да се утврди промет непокретности и 
катастарско власништво над земљом у Придворици од Краљевине Југославије, начелно 
период од 1935.године, па до 2017.године. Сасвим је оправдано тражити да се након 
доношења одлуке о изградњи Спомен обележја Придворица, сво узурпирано земљиште 
врати и да се уклоне незаконито изграђени објекти. 
  Први већи неуспех усташе из Борча су доживеле у нападу на село Стране и Село 
Обаљ, половином децембра 1941. године. У том нападу имали су 11 мртвих и велики број 
рањених. На повратку са овог похода Маријан Бановац је одржао састанак у селу 
Мједеник, на коме је одлучено да се изврши покољ српског становништва у Горњем 
Борчу. 
 "Командир усташке станице Марјан Бановац, као и домаће комшије Бајро и 
Мехмед Хуко, Ћамил и Авдија Чолпа стално су уверавали Србе из Придворице да се ни од 
чега не плаше јер их они .... штите и пазе". Маријан Бановац је одржао састанак 5. јануара 
и са сатницима детаљно испланирао покољ свих мештана села Придворице. Сатницима је 
наредио да углавном за извршење злочина узму добровољце, који су прикупљени у селу 
Мањаци и где су непосредно припремљени за извршење злочина. Према броју српских 
породица формирано је 15 усташких група. Махом су то биле комшије муслимани из села 
Лукавице, Луке, Придворице и Чолпе. Претежно су то су били припадници породица 
Чолпе, Делалићи, Укре, Логе и Мемићи. За место ликвидације нејачи одређена је штала 
Николе Гојковића на месту званом Брутци и штала Рајка Аџића у засеоку Стојичићи. 
 Придворица је најпитомије село у Горњем Борчу. Нипошто није случајно што су се 
баш у њој зауставили први словенски досељеници на херцеговачко тле и ту основали 
жупу Вишеву и подигли Камберов Град. Јер, Придворица је, будући окружена са свих 
страна средњепланинским висовима обраслим густим шумама и бујним пашњацима, 
пружала врло повољне услове за живот. Међутим, када у околним планинама напада 
дубок снијег и набуја Неретва, Придворица је неколико месеци потпуно одсечена од 
осталог света. Изгледа да су управо ради тога придворички Срби били поштеђени за време 
јунских и августовских покоља српског становништва у Херцеговини. Њихове комшије су 
стрпљиво чекале да те породице скупе летињу и да у околним планинама напада огроман 
снег и потпуно искључи сваку помисао на бекство, па тек онда да их покољу и докопају се 
њихове сиротиње. 
 На сами православни Божић, 7. јануара 1942. године у зору на сваку православну 
кућу ударила је јака група наоружаних усташа предвођена наредником Маријаном 
Бановцем. Не надајући се нападу, него се припремајући за празник Срби су пружили слаб 
отпор. Усташе су повезале све Србе мушкарце и одвели их у село Стојичиће, као да буду 
гаранција за пребацивање њихових породица на гатачку Површ, као што су урадили са 
породицама Бејатовића, када су мушкарци успели да побегну из села Мједеник. Међутим 
план је био скроз другачији, чим су скупили и поубијали неке мушкарце отпочело је 
њихово мучење. Неке су стријељали, неке смлатили маљевима и коцима. Биљка Хаџића, 
Гаврила Носовића, Ћетка, Гојка и Радована Скока испекли су на ражњевима.  
 Било је и појединачних покушја отпора без обзира на бројност усташа, као што је 
Ћетко Гојковић ножем успео да убије двојицу усташа. Искористивши гужву због отпора, 
који је пружио Мирко Аџић, три млађе жене из засеока Стојичићи побегле су према 
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Неретви. Усташе су кренуле у потеру за њима а оне су се бациле у набујалу Неретву и 
удавиле да избегну мучење.  
 Фамилије из засеока Стојичићи затворили су у шталу Рајка Аџића, а Гојковиће, 
Скоке, Носовиће и Додере у шталу Николе Гојковића. Усташе нису журиле са убијањем. 
Изводиле су испред људе, малтретирали и убијали их маљевима, ножевима, ћускијама на 
најзверскији начин, док је њихова родбина у шталама слушала њихове смртне ропце. Када 
су поубијали мушкарце и када су донети лешеви оних који су убијени по селу око кућа, 
кољачи су ушли у штале и наставили зверско убијање жена, деце, баба и дедова. 
Издвојили су 24 девојке и млађе жене које су силовали а потом убили. Оставили су њих 6. 
Шта је било са њима мало је познато. Предпоставља се да су их држали у пећини изнад 
села и силовали и иживљавали се над њима. Једна од тих жена пронађена је при нападу на 
Борач, испод села Мањци објешена и разапета на дубу6. У говору Сава Скока, познатог 
историчара, при освећењу Цркве у Придворици истакнуто је да је Комисија која је вршила 
есхумацију костију из масовних гробница установила да су над убијеним извршена 
стравична зверства, почев од одсецања глава секирама, брадвама, закуцавањем ексера у 
лобању, разбијање лобања маљевима и други морбидни начини убијања, које здрав ум 
неможе ни замислити. 
 Од Придворчана су остали живи само они који се тог дана нису затекли у селу.  
Помиње се да су 4 дечака7 били полазници у другим селима те да су због великог снега на 
дан пре отишли. Поред мештана у самом селу страдала  су и још три човека од Билеће. 
Међу покланим и запаљеним било је 19 деце млађих од 10 година.8 Најмлађе дете био је 
Ранко Скоко, а најстарији Томо Аџић, који је имао 77 година.   Штале су, на крају, споља 
замандаљене и запаљене. 
         Када су 17. априла 1942. године јединице Народноослободилачке партизанске и 
добровољачке војске Југославије ослободиле Придворицу, наишле су на стравичан 
призор: нагореле људске ноге виреле су кроз врата доњег дела штале Николе Гојковића. 
Унутра се видела гомила полуугљенисаних лешева. По гаравим зидовима који су сабласно 
стрчали увис виделе су се залепљене женске плетенице које, зачудо, нису изгореле већ су 
остале прилепљене за огореле зидове као неми сведоци ужаса који се овде одиграо. Око 
штале су се, ту и тамо, налазили лешеви оних који су успели да искоче из пакла и 
покушали да побегну, али су зликовачки куршуми били бржи од њих.  

 У штали Рајка Аџића у Стојичићима, где су на исти начин као и они у Брутцима 
ликвидиране породице Тома, Рајка и Мила Аџића, нађени су у ћошковима штале групе 
загрљених лешева, очевидно родитеља и деце. У Придворици је укупно убијено преко 168 
лица; тачан број је немогуће утврдити будући да нико не зна колико је било беба које 
одрасли нису познавали.9 Пошто нико није успео да побегне, сва срспска огњишта у селу 
Придворици су занавек угашена. Божићни покољ је, према исказу двојице непосредних 
учесника у покољу пред органима Државне безбедности у Гацку, преживела 

                                                 
6 У својој невеликој књизи "Страдање Срба у Херцеговини за време Независне Државе Хрватске", Данило 
Тунгуз-Перовић између осталог описује и страшно страдање Срба у селу Придворица у срезу Невесиње. 
7 Према говору Сава Скока за време освећења Цркве у Придворици, та деца су били: Митар Аџић, Ђуро и 
Милинко Гојковић и Благоје Аџић.  Ма да постоје и предања и говори да је Благоје Аџић био код породице 
Зиројевић дуже времена и да су они о њему водили бригу, као о свом детету. 
8 С. Скоко, Покољи херцеговачких Срба 1941, стр. 336 - 347; Спомен књига палих бораца 
и жртава фашистичког терора општине Гацко, Гацко 1986. 
9 У различитим изворима се помињу бројке од 160, 163, 168 убијених. Кроз истраживање треба покушати 
доћи до објективне бројке, мада је то тешко из више разлога, као што се не памте подаци о малој деци у 
колевкама и трудницама, нерођеној деци. 
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четворогодишња девојчица Госпава – Гоја Скоко, кћерка Вула Скока, која је, када је 
угледала наоружане људе, побегла у суседну муслиманску кућу, где ју је прихватила и 
сакрила Девлија Крвавац из Грачанице, удата Чолпа. 

 Тако је мала Гоја остала жива све до 17. априла те злокобне ратне године, а тада, 
док се обруч партизанске  и добровољачке војске све више стезао око Борча, када је 
изгледало да свиће зора слободе, Гоја је није дочекала, јер је управо у том тренутку у кућу 
где је живела улетео сури усташа, један од Чолпа из Придворице, истргао је из руку њене 
спаситељке и уз узвик „Када нико од твојих није остао жив, нећеш ни ти“, пререзао јој 
кркљан. Тако је мученичком смрћу умро последњни српски становник лепог и питомог 
села Придворице у Горњем Борчу. Истражни органи након рата утврдили су да су највише 
злочине починили педесетдвојица усташа из Горњег Борча. Међу тим муслиманским 
усташама најзлогласнији су били из породице Чолпе и то Ћамил, Шаћир, Авдија, 
Ризван, Јусуф, Хасан, Сенад и Пашан, Нухо Мехмед и Мустафа Нухан.10 

 Они никада судски нису процесуирани нити су добили примерену казну јер је то 
спречила ОЗНА и врх комунистичке државе, како се "... неби реметио мир и лажна слика о 
братству и јединству ...!". И то говори у прилог тези да је идеологија усташа и партизана у 
погледу односа према Србима била сагласна и допуњавала се. Ту већим делом лежи и 
одговор на питања: Зашто није обновљена Црква и зашто село Придворица није 
заштићено као спомен обележје?   

            Мало је стратишта у Херцеговини са којих нико није успео да побегне, као што је 
био случај са овим у Придворици и Шиповици. Према томе, не постоје аутентична 
сведочанства жртава како се злочин одиграо, већ само његови крави трагови и оскудни 
подаци које су двојица учесника у том злочину дала органима Државне безбедности у 
Гацку, на основу којих је и написан овај текст. Злочинци су детаљно испланирали покољ и 
извршили га до краја. Свих 150 учесника у овом монструозном злочину одликовано је 
Указом поглавника НДХ Анте Павелића број Оч 165 – Хр. – 1942, златним, сребрним 
и бронзаним колајнама за храброст, са образложењем: 

            „За одлично, храбро и пожртвовано држање за вријеме обране Борча против 
непријатеља у зиму 1941. године до 18. травња 1942. борцима опћине Борач у 
Херцеговини, који су под најтежим околностима, уз судјеловање њихових жена и 
дјеце, одбранили своју родну груду против непрестаних насртаја комуно-четника, а 
напосе на сам Бадњак 1941. године, када су одбили насртаје десетоструко 
надмоћнијих комуно-четничких банди.“11  

 
Колајна и медаље Анте Павелића12 

                                                 
10 Из говора Сава Скока након обнове Цркве у Придворици, 2006. године. 
11 С. Скоко, н. ч., Херцеговина у НОБ, књ. 4, стр. 341-347. 
12 Неодољиво ликом и профилом личи на Јосипа Броза Тита. Постоји више извора који указују да је Тито 
био упознат са злочином у Придворици али није наредио напад на Борачке усташе и то је везивао са 
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 Такође је 19 усташа одликовано орденима НДХ, као највишим нивоом признања за 
злодела која су починили. Муслимани у овом делу Херцеовине показали су се као већи 
злочинци и усташе од хрвата који су командовали њима, 

            Како се поуздано зна да „на сам Бадњак“ нико није нападао Борач, јесно је о каквој 
се храбрости ради и кукавичлуку ради, о каквом зверству и свирепости. 

            Исте Бадње вечери 1942. године, група усташких злочинаца, коју је предводио 
Ибро Аладуз, опколила је куће Вула и Лазара Слијепчевића и Перана Хрњеза у Крупцу. 
Пошто уплашени укућани нису смели да отворе врата која су била запречена мандалом, 
усташе су провалиле кров и упале у кућу Перана Хрњеза, да би ту, на кућном прагу, 
заклали старог Перана и његове две ћерке – Милицу и Зорку. Док су џелати претресали 
Перанову кућу тражећи доларе  јер је Перан имао сина у Америци, сва чељад Лазара и 
Вула Слијепчевића успела су да се кроз прозор извуку напоље и побегну у суседно село 
Дубраву, одакле су, истога дана, са тамошним српским становништвом избегли у село 
Крушчицу. Ту су, међутим, 20. јануара погинули Вуле и Лазар, Лазарева жена Коса и 
кћерке Љубица и Лепосава. Ибро је заробљен када су српске јединице ушле у Горњи 
Борач и стигла га је примерена казна и од жена које је силовао и злостављао за време 
усташке власти и тираније.13 

 Најстрашнију судбину доживела је Вулова кћерка Ксенија, млада и лепа девојка, 
која је, док је покушавала да спасе болесног оца који није имао снаге да се пробије кроз 
снежне сметове на Брњцу, пала је жива у руке усташа. Њен први комшија из Крупца Омер 
Аладуз повео ју је са собом и држао као робињу све до 17. априла 1942. године, да би је 
тада, у једном шумарку, разапео на крст. О томе је Владо Шегрт, чија је група ослободила 
Мједеник, у својим Ратним усмоменама забележио: „Наишао сам на страшан призор. У 
селу близу Мједеника (реч је о селу Подима), у једном малој шумици, срозан покрај букве, 
лежао је леш младе жене у поцепаној хаљини. То су усташе неки дан, после упада у 
суседна српска села, мрцварили заробљене које су отуда довели. Лежао је разапет на 

                                                                                                                                                             
потребом да се прво изврши напад на Гатачке четнике, под командом попа Радојице Перишића а потом и 
капетана Поповића Милорада. О томе је Саво Скоко лично говорио на обнови Цркве у Придворици. 

Радојица Перишић (1906 — 1945), свештеник и четнички командант. Први је у Европи подигао устанак 
против фашистичког окупатора. Један од првих организатора отпора усташкој тиранији и погрому српског 
народа. Погинуо је 1945. године. Родио се у селу Казанци. 

Радојица Перишић рођен је 1913. године, а погинуо је 1945. Био је поручник у Краљевој гарди у 
војсци Краљевине Југославије. Током Другог светског рата био је командант Невесињског корпуса 
у Југословенској краљевској војсци у Отаџбини. Родио се у Гацку у Херцеговини од оца Марка и мајке 
Јоване. После основне школе и шест разреда гимназије, завршио је Нижу школу Војне академије у Београду, 
у 59. класи. Успео је да по слому Краљевине Југославије, избегне заробљеништво и да се пробије до родног 
краја у Херцеговини у Гацко. У Херцеговини организује отпор, као један је од вођа устанка 1941. године 
против  усташке НДХ. Оснивач је и командант Гатачке четничке бригаде. Генерал Драгољуб 
Михаиловић је 1942. године стигао у Херцеговину и извршио смотру четничких јединица, поставио је 
Милорада Поповића за команданта Невесињског корпуса. Поповић је учествовао у многобројним борбама 
против усташа, окупатора и комуниста на простору Црне Горе, Босне, Херцеговине, Лике и Далмације. 
Унапређенен од Михаиловића и одликован највећим војним одликовањем: Белим Орлом са мачевима и 
Карађорђевом звездом. У тешким борбама са усташама и комунистима на Козари изнад Лијевча поља, 
погинуо је у њиховој унакрасној ватри 6. априла 1945. и издахнуо на рукама рођеног брата и саборца 
Душана. 

13 Према изјавама мајке Станка Елеза, која је у то време била девојка у селу Томишља, његовој смрти су се 
обрадовали многи јер је злочинима које је чинио ледио крв у људима. 
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ониско дрво. Лице је избодено, по тијелу трагови мучења.“14 Страдањем породице 
Слијепчевић из Крупца завршена је трагедија српског становништва које је живело у 
Горњем Борчу. 

 До Божића 7. јануара 1942. године, становништво овога села су чинили 
већински Срби. Читаво становништво Придворице је страдало у усташком покољу 
1942. године. Према попису становништва из 1991. године, мјесто је имало 13 становника, 
који су опстали да живе и узурпирају српску земљу.  
 Убиства су чињена ватреним и хладним оружјем, а највећи део становника је 
убијен тако што је затворен у штале и запаљен. 
 Посмртни остаци су 17. априла 1942. године сахрањени у две гробнице поред 
храма, а у крипту храма пренесени су тек 29. новембра 2006. године. Након покоља 
српског становништва у селу Придворици није остао ни један становник српске 
националности. Тако закашњела реакција јесте српска срамота и доказ колико су 
комунисти спречавали отварање истине о усташким злоделима 
 Храм Светог кнеза Лазара, трудом мештана и неимара Вула Скока подигнут 
је 1936. године, а његова обнова почела је 2006. године. 
 Посебан облик злочина над Србима у Другом свјетском рату, као и у рату у Бих, 
јесте убијање на крсну славу и на православне празнике. У току Другог свјетског рата 
усташе и муслимани организовано су вршили истребљење Срба у Херцеговини, Босни, 
Крајини, Лици, Кордуну, Банији. Међутим њима није било довољно физичка ликвидација, 
него је њихов злочин ишао до те смишљености да су бирали и време када ће то учинити, 
 Усташе крећу у своју злочиначку мисију по Херцеговини, али не зато, како рече 
велики Дучић "што су храбри, него зато што стида немају". Највећи покољи и злочини у 
Херцеговини почињени су у веома кратком року, од маја 1941. до јула 1942. године. У том 
периоду носиоци усташке власти напунили су живим и убијеним Србима многе јаме, 
поноре, вирове, логоре, као и безброј пећина, рупа и других стратишта. 
 За неке историчаре је епска пјесма најбоља фуснота за српску историју. Да је то 
стварно тако најбоље говоре неке пјесме о страдању у Другог свјетском рату. Тако 
народни пјесник из Гацка Обрад Говедарица у својој епској пјесми "Покољ у Придворици", 
каже: 

"На ред дође Придворица 
неђе испред саме зоре, 
навалише "полазници" 
и на врата и прозоре. 
Шта је сребро, шта је злато 
кад Србина треба клати, 
шта је џихад Никола је 
још одавно требо знати. 

Епски пјесник, попут свједока описује злочин усташко-муслиманске експедиције над 
недужним женама, па каже: 

"Ја сам доље у потоку 
Бојанине пробо сисе 
и провуко плетенице  
                                                 
14 В. Шегрт „Крв на камену“. 
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да низ груди тако висе, 
Онда сам је разапео 
као што је Пилат Христа, 
да се тако обнажена, 
на божићном јутру блиста." 

На основу казивања, као и историјских чињеница, пјесник прати хронологију злочина и 
каже: 

"Припремите сада маље 
оставите бајонете, 
Вријеме је да оружје  
опробамо још и ово 
Анте га је у Загребу 
за геноцид српски ково. 
............................................... 
Што живота ту изгоре 
нико живи не зна броја 
на Божић је осванула 
Придворица пуста моја. 
................................................ 
Придворица није једна 
да је богдо таман тако, 
наш би народ ову рану 
преболио и некако. 
Но, примјера таквих има 
на стотине и још више 
које памти српски народ 
и у својој души пише. 

 Опис геноцида код историчара и епског пјесника се разликује у форми казивања, 
али су редослијед чињеница и тачност података потпуно исти. С тим што пјесник много 
пластичније описује злочин усташа, као и патње жртава и "пакује" га у једну језичку 
форму која се брже и боље памти, а и дуже траје у колективном сјећању.15 

 После Придворице, усташе углавном муслимни мештани из Горњег Борча, кренуле 
су редом да убијају и пале села у Доњем Борчу и убиле још 149 лица, углавном нејачи. 

 

2. Назив пројекта: СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ "ПРИДВОРИЦА" 

 Ово је општи прелиминарни назив пројекта, који се може редефинисати у току 
реализације. 

                                                 

15  Тихомир Бурзановић (1961), компаратиста, дописник СРНЕ из Подгорице; објавио књиге: Десети круг I - 
V. 
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 Према расположивим подацима, на простору Републике Српске, постоји велики 
број необележених места злочина над српским народом, посебно насталих у Другом 
светском рату и у току грађанског рата у БиХ 1992. - 1995. године. 
 Спирала злочина је настављена и у грађанском рату, као што се дешавало и за 
време фашистичке НДХ. 
 Српски народ, посебно у Херцеговини страдао је, уништаван и мучен на зверски  
начин, свирепо и бездушно. Многи од тих злочина остали су записани у књигама у 
историји, али недовољно, јер су се злочини заташкавали у бившој СФРЈ, под идеологијом 
лажног братства и јединства. У грђанском рату у БиХ 1992. - 1995. године, српски народ 
на простору БиХ, није дозволио да буде поново изненађен и да га масовно воде на 
губилишта усташке хрватске и муслиманске легије.  
 

 
 

 Злочин би се поновио да није било историјског памћења и добре организованости и 
опрезности потомака. Ради поколења и истине сва стратишта треба обележити, како време 
неби "замело" трагове злочина. Најбољи пример нашег заборава јесу стратишта и 
губилишта српског народа у Источној Херцеговини, па и на целом простору Републике 
Српске. 
 Посебан осећај и тугу буди истина о покољу, страдању, мучењу и убијству свих 
мештана села Шиповице и Придворице, на Бадњи дан и Божић, 6. и 7. јануара 1942. 
године. Убијени су сви редом без изузетка, почев од нерођене деце у мајчиним утробама, 
деце у колевкама, деце школског узраста, девојака, момака, мајки, очева па до старих бака 
и дедова, То село јесте првенствено симбол српског страдања, по монструозном 
убијству нејачи. Какви су то усташки монструми који су могли ту нејач да затворе у 
штале и живе их запале? Тај злочин људски ум тешко може прихватити и разумети. 
Историјске чињенице нису до сада у целости приказане широј јавности о овом усташком 
злочину. Обновом Цркве у Придворици, објављивањем романа и снимањем филма "Нож" 
само је учињен делимичан помен жртвама стравичног злочина. Време је учинило своје и 
мало је оних који поуздано знају где су озидине кућа, штала и воденица породица из 
тог несрећног села. Исто тако, време је да се те озидине примерено означе таблама и 
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напише ко је у њима живео до тог дана несреће и покоља, које починише усташе, из 
хрватског и муслиманског народа. 
 Срби, не само што брзо праштају злочине, често заборављају да на примерен начин 
обележе места злочина. Да живи и потомци виде шта се дешавало, не да би мрзели друге 
народе и религије, него да знају истину и да никада не буду наивни и лакоми да дозволе да 
се над њима понове злочини. Заборав и необележавање места злочина јесте на  неки 
начин саучешће у злочину! И данас су неки Срби склони забораву и олако пређу преко 
чињенице да је неопходно обележити српска стратишта, зато да не би на тај начин 
"..провоцирали друге нације .." зарад добрих комшијских односа. Напротив истина о 
злочину је благотворна за све и она води ка праштању и помирењу, а не заборав. На 
Србима је света обавеза да се цело село уврсти у Спомен обележје и тако означи и 
оживи ради правде и историјске истине. 
 Отуд потреба да се покрене овај Пројекат, да се означе места злочина и отргну од 
заборава. Када се обиђе простор села Придворице, и размисли о свим овим питањима, 
трагедија је у толико већа што на тој крвљу натопљеној земљи у Републици Српској, у 
делу непосредно између Цркве и извора - врела Придворице, подигнуто је неколико 
викендица. И то је знак да нема поштовања према страдалницима Придворице ...! Тако 
могу да се понашају само они који немају историјску и људску одговорност и 
саосећајност. Такво понашање треба да се на прави начин протумачи и да изазове 
адекватну реакцију органа власти и да се заштити то село и донесе одлука о проглашењу 
Спомен обележја Придворица. 
 Српске омеђине и стратишта треба обележити примерено, врхове српских планина 
изнад тих страдалих места обележити крстовима, који светле и ноћу, опомињу живе да 
поштују своје страдале претке. Зато изградимо велике крстове на нашим планинама, где 
гот за то постоје разлози, а за то постоје огромни разлози управо у Горњем Борчу, око села 
Придворице, целе Херцеговине и Републике Српске. То је потребно и због тога што се 
српски џелати често приказују као жртве и политизују своја стратишта.  
 

3. Проблем истраживања 
 

 Потребно је у процесу реализације пројекта преиспитати још једном укупан број 
страдалих и њихова имена, као и припадност породицама и кућама убијених, покланих и 
живих запаљених у Придворици.  
 Преиспитати катастарску евиденцију, власништва над непокретностима и 
земљишним парцелама убијених у Придворици. Утврдити како су изграђени 
муслимански објекти, смисао и суштина таквог односа и да ли су урађени под 
дозволом надлежних власти?  Да се водило рачуна никада се неби дозволила градња 
објеката на српском стратишту јер је то грех према погинулим и према потомцима.Често 
то нажалост данас појединци прихватају као грађанско питање и право, без осећаја шта се 
десило на том простору, зато што ти људи немају пред очима слике мучења и вапаја 
запаљене нејачи, жена и деце у шталама села Придворице.  
 Придворица је стратиште и место злочина које је тешко упоредити са било којим 
другим местом злочина. Само када се узме у обзир број запаљене нерођене  и рођене 
деце у шталама у непосредној близини Цркве, онда можемо рећи да обележавање 
злочина у Придворици треба да постане примерен одговор против заборава. Да је 
постојало Спомен побележје "ПРИДВОРИЦА", вероватно ником не би пало на памет да 
гради на том простору викендице, нити да му одобри градњу. 
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 Придворица је пример етничког чишћења у новијој историји. Крици запаљене 
деце су далеко већи злочин од убиства војника у борби, без обзира о ком броју 
војника да се ради. Поредити злочин убиства војника метком и паљење деце 
затворене у шталама је непримерено. Уз одобрење и сагласности надлежних органа 
Републике Српске, општине Гацко и Калиновик, као и друштвено одговорне компаније 
кроз донације, требају да смогну снаге да се реализује овај Пројекат у целости, да живи и 
мртви осете да је, ради потомства, правда задовољена.  
 Да је Придворица давно претворена у Спомен обележје, чешће би млади 
долазили на то место, саслушали час историје  па се неби овај простор претварао у 
простор за одмор, излетиште и ловиште неодговорне квази националне и политичке елите 
из Сарајева, која поново на дуге стазе ради против интереса српског народа, само сада у 
миру лагано, перфидно, као што су радили и њихови преци. Концепт унитарне БиХ и СДА 
фаворизује и данас и тежи да и на овај начин шири утицај на целом простору Р.Српске. 
Тако се настоје обесмислити тековине отаџбинског рата српског народа  на простору Р. 
Српке.  
 Поштујући своје страдалнике и своју прошлост Република Српска гради 
будућност у сарадњи и разумевању са Хрватима и Муслиманима. 

4. Предмет истраживања: 

 Истражити све аспекте пројектовања, организације и извођења радова на изградњи 
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА "ПРИДВОРИЦА". 

 При томе, посебну пажњу треба посветити кадровској и финансијкој димензији 
реализације  пројекта.  

 Предмет истраживања има шири национални и друштвени значај, јер се на прави 
начин означава простор "живота који је стао у једном дану" у селу Придворица.  
 Познато је да је село Придворица било све до 7. јануара српско. Неколико је 
изузетно значајних питањ за истраживање документације у Општини Гацко: 
 Да ли је законита промена власништва над земљиштем у Придворици након Другог 

светског рата? Ако је комунистичка власт учинила незаконитости, како је могуће да 
до данас и после грађанског рата и настанка Републике Српске, ти апсурди и даље 
постоје и да пропусти нису отклоњени...???  

 Општинска власт Гацка и Калиновика  требају решавати и друга отворена питања. 
Како је могуће да се на путевима  граде такозване "хаир" чесме, без одобрења 
или одлуке надлежног органа ...? На српској земљи треба да постоје чесме без 
верских помена, симбола и терминологије. Изградња таквих објеката треба да 
пролази процедуру за изградњу а не да је препустено самовољи. Изградња тих чесми 
је део исламске стратегије "обележавања територије." То муслимани интензивно 
раде на целом простору Републике Српске, посебно у Подрињу и Херцеговини 
изградњом "хаир чесми" и џамија.16 Вода и чесме су јавно добро и није нормално да 

                                                 
16  
Džamija u Pridvorici, mjesto i ostaci 
historijskog spomenika 

galerija 
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се својатају на верској основи. У време комунизма заташкавао злочин у Придворици 
а џелати су успевали да преко власти често се афирмишу као утицајни партијски и 
друштвени руководиоци. Они су утицали на то да се на примерен начин одржава  
џамија у Придворици и повећа висина минарета ", те да се 1967. године замени кров 
од шиндре са цријепом и изгради виша мунара (висина мунаре је 28 м) ...".17 За исто 
то време Срби све до 2006. године нису могли да наиђу на разумевање државних 
органа и власти да се обнови Црква у Придворици. То говори о неравноправном и 
срамном односу комунистичке власти према верској баштини и стратиштима 
српског народа. 

 

5. Општа хипотеза: 

 Прикупљањем и обрадом података о свим аспектима страдалих у селу Придворица 
могу се дати одговори на већину питања која се постављају у процесу пројектовања и 
изградње Спомен обележја "ПРИДВОРИЦА". На основу тих података потребно је 
извршити израду свих елемената и грађевинско решење Спомен обележја. 

      
                                                                                                                                                             
Status spomenika -> Nacionalni spomenik 

"...Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu članka V stavak 4. 
Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. 
Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 25. 
do 29. travnja 2013. godine donijela je 
  

O D L U K U 
  

I. 
  

Mjesto i ostatci historijskog spomenika – Džamija u Pridvorici kod Gacka 
proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni 
spomenik). 

Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata k.č. 471 i 472 (stari premjer), zk. 
uložak broj 228, posjedovni list broj 164/0, k.o. Borač, općina Gacko, Republika Srpska, Bosna i 
Hercegovina. 

Na nacionalni spomenik primijenjuju se mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o 
sprovođenju odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene sukladno sa 
Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik 
Republike Srpske”, br. 9/02, 70/06 i 64/08)..." 

 
Извод из одлуке. 
Забрињава ниво деформације службеног језика институција БиХ и зашто Срби и 

органи власти Р. Српске пристају да прихватају документа која су препуна термина из 
хрватског језика и то оних из времена НДХ.  Чак се и месеци пишу као на хрватском језику. 
То је део непораженог пројекта НДХ, који и данас траје- Било би нормално да се тражи да 
органи БиХ да сва акта Републици Српској достављају на српском језику и то треба учинити 
шт пре. 

 
 

17 Одлука Повјереништва за очување националних споменика од 25.до 29 травња 2013. године о 
изградњи џамије у Придворици 
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6. Фазе пројекта и временски оквир трајања 

 

Прва фаза - прикупљање података, истраживање историјских писаних извора и 
остваривање увида у места Спомен обележја. Израда Грађевинског пројекта. 

Време трајања - шест месеци 

 

Друга фаза - израда монографије и штампање  

Трајање - годину дана; 

 

Трећа фаза - уређење  и израда Спомен обележја.   

Трајање - две године; 

 

Четврта фаза - Медијска промоција Спомен обележја и његово уврштавање у потребне 
базе података у земљи и иностранству, почев од друштвених мрежа па до научних и 
едуктивних база података. 

Трајање - три године, паралелно са трећом фазом. 

Почетак реализације прве фазе пројекта  октобар 2016. године. 

 

7. Значај реализације пројекта и друштвена оправданост 

 Као православни народи одужили би се према својим прецима, сународницима и на 
тој основи историјске истине изграђивале би се претпоставке за будућност српског народа 
на овом простору. Чињеницама би се сужавао простор за пропаганду  страдања муслимана 
у Другом светском рату и гађанском рату у БиХ. 

 Зверски уморени Срби у Придворици јесу симбол страдања српског народа. 
Данас када муслимани  (Бошњаци)  политички експлоатишу жртве у Сребреници, 
Срби морају и ради тога говорити и обележавати своја стратишта, којих је нажалост 
превише. 

 

8. Кадровски план 

 Истраживање и израда Спомен обележја јесу веома сложени, према захвату 
припреме и извођења радова на изградњи Спомен обележја. 

 Детаљан кадровски план би се допуњавао за сваку фазу пројекта, уз прецизно 
утврђивање менаџерског и научноистраживачког дела.  

 Управљање пројектом и надзор над реализацијом пројекта реализовао би Управни 
одбор и Координациони тим. У Управни одбор ушли би представници Владе 
Републике Српске, представник Српске православне цркве и представници Удружења 
Гачана у Београду, ЕБФ-а, опшина Гацко и Калиновик, као и представници 
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компанија и организација које буду највише донирале и помогле реализацију 
Пројекта.  

 Координациони тим чинили би представници организацијских целина и 
институција, које најнепосредније учествују у извођењу истраживања за потребе 
Монографије и извођењу радова на изради Спомен обележја Придворица. Персонални 
састав тела за управљање пројектом одредио би се актима руковођења надлежних органа 
Републике српске, у складу са законом. 

 

 Финансијски план 

 Од обима финансијских средстава зависи захват и садржај фаза пројекта. Пројекат 
би требао да се реализује уз непосредну помоћ и подршку Кабинета председника 
Републике Српске, надлежног министарства Владе Републике Српске,  општина Гацко и 
Калиновик, Термоелектане Гацко, Компаније ЕФТ-а, Енергопројекта, Компаније Петра 
Црногорца Техноремонт, Елекропривреде Републике Српске,  као и уз подршку многих 
компанија и појединаца из Србије и Р. Српске.  

 Све компаније и појединци који подрже реализацију пројекта биће уписане на 
почасном месту Спомен обележја. 

 Детаљан Финансијски план би се израдио у оквиру Грађевинског пројекта 
Спомен обележја "Придворица".  

 Финансијска средтва би се прикупљала на посебан подрачун намењен само за 
изградњу Спомен обележја "Придворица". Утрошак средстава и наменско пословање 
надзирао би Управни одбор. 

 

9. Структура и основни елементи Спомен обележја "Придворица" 

 Основни елементи Спомен обележја су: 

 Велики крст изнад села Придворице, који би имао соларне панеле за осветљавање 
ноћу; 

 Табле за означавање укупног простора Спомен обележја (на местима улаза у Спомен 
обележје); 

 Табле за означавање кућа и домаћинстава пострадалих породица; 

 Табле које обележавају штале у којима је запаљена и уморена нејач и донети убијени 
у селу (штала Николе Гојковића и штала Рајка Аџића): 

 Уређење стаза између елемената Спомен обележја; и 

 Камп са припадајућим деловима, чесме, тоалети, настрешница за обедовање у којој 
би се урадила табла укупног Спомен обележја. Тај Камп би био у функцији стварања 
услова за боравак путника намерника и за организован долазак школа и екскурзија 
из Србије, Црне Горе и Републике Српске. 

 У наредној фази, у сарадњи са Српском православном црквом израдили би се нови 
објекти и садржаји: 
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 Мини хидроелектрана; 

 Конак за манастирско братство и путнике намернике; 

 Рибњак и мини фарма за манастирско братсво; 

 Млин; и  

 други помоћни објекти за живот и рад искушеника и путника намерника који би 
обилазили Спомен обележје. 

 Простор Спомен обележја, може осветљавати мини ХЕ, која би се изградила у 
једној од обновљених воденица на реци Придворици. Тако би цела Придворица могла 
да увек светли ноћу, да разбије мрак и тмину прошлости и сваком да до знања да се 
тај мрак никада не врати. 

 У наредној фази може се размишљати о изградњи Спомен дома у близини 
цркве или Конака за искушенике и све оне који су намерни да бораве у овом селу и 
својим боравком и непосредним радом га оживе.   

 Влада Републике Српске у сарадњи са Српском православном црквом би решила на 
који начин би се управљало и газдовало Спомен обележјем и како би се развијало у 
будућности. У супротном поједини неодговорни екстремни Муслимани ће радо и даље без 
саосећајности посећивати поклано село Придворицу и без срама користити га за своје 
ловиште и излетиште са амбицијом да приватизују поједина природна добра, те да у срцу 
Републике Српске праве еколошке фарме, фабрике воде и развијају бизнис у резервату 
нетакнуте природе. Неопходно је што пре заштитити подручје села Придворица и 
спречити било какву продају и промет земљишта и извора воде. 
 Зато је Придворица историјско, морално и безбедносно питање будућности 
српског народа у Борчу и Источној Херцеговини. Изградња овог Спомен обележја може 
бити добар почетак јачања и повратка српског утицаја на овом простору. Својом 
жртвом, страдањем и мученичком смрћу уморени Придворчани нас опомињу да су 
страдали само зато што су Срби и што су Православне вере. Зато крст изнад села и 
Спомен обележје, у целини, имаће смисао и функцију да опомињу поколења и отргну од 
заборава истину о злочину. Та истина о злочину јесте дуг према предцима  и залог 
хуманије и правичне будућности. 
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8. проф.др Лазо Костић - Хрватска зверства у Другом светском рату /према изјавама 
њихових савезника/ 

9. Момир Крсмановић - Тече крвава Дрина 

   

 

ПРИЛОЗИ: 

 Грађевински пројекат Спомен обележја (у изради) 


