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„ЧЕКАЈУ ВАСКРСЕЊЕ МРТВИХ”1
Кажу неки аналитичари и политичари да се Србима „понавља историја
страдања” и да је то из разлога што нисмо из те историје извукли одговарајуће поуке и
што нисмо знали на одговарајући начин да цијенимо своје мученике и страдалнике,
који су дали своје животе за Отаџбину и слободу српског народа. Овакве хипотетичке
претпоставке најбоље аргументује наш однос према припадницима ЈВуО, који су
страдали све вријеме Другог свјетског рата, како би заштитили српски народ, тежишно
на простору тзв. НДХ.
Под утицајем комунистичке пропаганде, припадници ЈВуО су били проглашени
за „издајнике и сараднике окупатора”. Тако њихове многе масовне гробнице, долине,
вртаче и шпиље, гдје су затрпани, до данашњих дана осташе неозначене и неокађене,
посебно на простору бивше НДХ.
Ћутање о тим злочинима и необиљежавање мјеста злочина и гробница јесте
саучеће у злочину и гријех пред Богом, првенствено оних који су били
савременици и у име те комунистичке власти прикривали злочине. Предуго се
ћутало о томе, предуго смо ходали по гробницама припадника ЈВуО, а често и да то
нисмо знали. Иако смо понекад знали за мјеста злочина ћутали смо јер су нам тако
говорили родитељи јер се „... о томе несмије причати”. Након скоро 77 година када
српски народ све више увиђа да је његов тежак положај у доброј мјери настао као
посљедица комунистичког уређења бивше СФРЈ и њеног антисрпског карактера. То се
посебно и недвосмислено види по одлукама Другог засједања АВНОЈ-а и по начину
исцртавања републичких граница и суштинског дефинисања тих република као држава,
у Уставу СФРЈ из 1974.године.
Данас је можда посљедњи час да, као народ, спасимо душу и покајемо се пред
сјенима и душама наших мученика који дадоше своје младе животе пред
комунистичком немани, вјерујући у правду. Тај анационални комунистички покрет
дугорочно је биолошки, духовно и територијално разорио и у великој мјери уништио
српске националне интерес.
Данас када имамо Републику Србију, Републику Српску и српску Црну Гору
треба да означимо мјеста злочина и на достојанствен начин истражимо и превреднујемо
архивску грађу о страдању ЈВуО на крају рата. Шири простор Зеленгоре, Лелије,
Калиновика, Фоче и Горњег Подриња је препун масовних гробница припадника ЈВуО и
цивила.
За почетак престанимо да ходамо по масовним српским гробницама, да
косимо траву, да по њима пуштамо стоку да пасе... Ти поубијани голобради
младићи, добровољно су се предали јединицама ЈА, да би били вјероломно и
мучки ликвидирани послије самог краја рата и затрпани у ширем подручју
Зеленгоре. Велики број војника ЈВуО који се предао злочиначки је убијан или жив
бацан у јаму Понор, у селу Будањ, код Миљевине. Њихове мајке и очеви умрли су
у несрећи и страшној тузи, што никада нису сазнали за гроб и мјесто страдања
својих најмилијих. Многи од њих у својим сеоским гробљима подигли су им
споменике, са натписом да ту нису укопани и да страдаше негдје крајем рата у
„босанским планинама”.
Велики је проблем што и данас младе генерације не знају за те комунистичке
злочине и не знају за мјеста масовних гробница, у непосредној близини њихових села и
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градова. Срби као народ немају будућност све док причају само о туђим жртвама а
своје спорадично или недовољно обиљежавају. У име боље будућности и јединства
српског народа потребно је на достојанствен начин описати и обиљежити мјеста
страдања и гробнице ЈВуО. Комунисти су баш намјерно, ради заборава, затирали
трагове својих злочина, мјеста гробица и укопа знаменитих српских личности
Зато отргнимо од заборава наше страдалнике и мученике ЈВуО и цивиле
који су поубијани, под руководством Јосипа Броза и његове комунистичке
камариле, на самом крају рата, у мају и јуну 1945. године. Страхота тих злочина
јесте и у томе што су се убиства изводила на монструозан и ритуалан начин над
младићима који су се предали и одазвали позиву на амнестију, јер је рат већ био
завршен. Јосипу Брозу није било довољно да се предају, он и његови сарадници
жељели су их само мртве и да никада не заснују породицу и донесу на свијет своје
потомство. На тај начин и присилном мобилизацијом, за Сремси фронт, убијана је
српска младост и будућност српског народа.
1. Историјски контекст комунистичких злочина ЈА над војницима ЈВуО и
цивилним становништвом
Од самог почетка рата и слома Краљевине Југославије, комунисти су чинили све
да се дискредитују и пониште интереси српског народа и расцјепка етничка територија.
Данас је откривено много података којима се аргументује теза да је комунистички
покрет и дјеловање КПЈ-у било усмјерено на разбијање институција Краљевине
Југославије и убијање и прогон свих оних који су се борили за њен опстанак. Дакле,
циљ комунистичке борбе од самог почетка рата био је револуција и борба за власт, а
тек на другом мјесту борба против окупатора. У центру револуционарне борбе била је
борба против „српске реакционарне буржоазије”. Симбол те буржоазије за комунисте
били су припадници Југословенске Војске у Отаџбини (ЈВуО), односно четници
генерала Драгољуба Драже Михаиловића. На такво стратешко опредјељење током
Другог свјетског рата највише је утицао озлоглашени србомрзац Јосип Броз Тито, са
својом блиском политичком и војном кликом.
Огроман је број страдалих и велики број неоткривених масовних гробница
широм српских простора Краљевине Југославије. Такво злочиначко дјеловање Јосипа
Броза и сада се бојажљиво открива и описује а и многа архивска документа су нажалост
уништена како би се избјегла лична а потом и историјска одговорност за злочине
„највећег сина југословенских народа”. Индикативно је да су планирање, организовање
и извршење злочина над српским народом реализовали српски кадрови у НОВЈ (ЈА),
бивше усташе и муслиманска милиција, који су прешли у редове партизана. Тако је
било и на Зеленгори, гдје је много извршилаца злочина било из редова доскорашњих
усташа и припадника ХОС-а и муслиманске милиције, који су у другој половини 1944.
године и пред сам крај рата постали партизани, односно припадници НОВ и ПОЈ (ЈА).
Огромну већину партизана на територији НДХ чинили су Срби побјегли од
усташког клања и нису се борили за комунистичку идеологију и револуцију. То им је
постепено било наметнуто од комуниста и комесара, уз пропаганду, пријетње и
тајновита убиства. Ту чињеницу потврђују сви извори из докумената архиве НОВЈ (ЈА)
и ЈВуО.
Према документима насталим у току рата а објављеним након рата у Зборнику
докумената, том V, књига 30 национални састав дивизија насталих на тлу Хрватске
1942. је био:
 Шеста личка дивизија - 96% Срба;
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 Седма банијска дивизија - 92% Срба
 Осма кордунашка дивизија - 95% Срба
 Дванаеста славонска дивизија - 85% Срба
У далматинским бригадама састав је био мјешовит, мада углавном са хрватском
већином од око 70-80% осим у бригадама са сјевера Далмације које су имале већи
проценат Срба, а Далмација је била позната као југословенски опредјељена регија која
није тако слијепо слиједила усташку политику НДХ.
Партизански покрет је био идеолошки и револуционарно злоупотријебљен од
стране Јосипа Броза и врха КПЈ и претежно усмјераван против јединица ЈВуО,
тежишно у Србији а послије на простору тзв. НДХ. Тако су четници, односно ЈВуО,
тежишно се цијело вријеме Другог свјетског рата борили за голи опстанак српског
народа у усташкој творевини НДХ. У томе су често народу и нејачи помагали
припадници Италијанске војске, који су се згражавали над усташким и партизанским
злочинима над Србима на простору тзв. НДХ.
Све до 1943. већина партизана на територији усташке државе НДХ чинили су
Срби с тих подручја, иако су истовремено други Срби из усташке државе прилазили
четницима.2
Током 1944. кад је већ било јасно питање побједника прелазак Хрвата из ХОС,
усташа и домобрана, у партизане био је масован, нарочито послије Титовог обећања да
ће амнестирати све припаднике квислиншких формација ако до 1. септембра 1944.
пређу у партизане. Тад у партизане прелази велики број домобрана па чак и неке бивше
усташе. На крају рата, крајем 1944. године, када се редови партизана пуне бившим
домобранима и усташама, међу партизанима у Хрватској је Хрвата два и по пута више
него Срба. Док се у Хрватској Хрвати почињу укључивати у партизане у другој
половини рата, у БиХ ће огромну већину партизана чинити Срби чак и до самог краја
рата. Тако је Други свјетски рат све до 1944. године био грађански српско-српски
рат, да би 1945. године амнестиране усташке и муслиманске снаге постале „машина за
убијање” јединица ЈВуО, на простору НДХ.
Много је догађаја у току Другог свјетског рата који говоре о директној
одговорности Јосипа Броза за злочине у Црној Гори, Херцеговини, Босни, Далмацији,
Лици, Банији, Кордуну, Србији а све под плаштом борбе против окупатора и „домаћих
издајника”. Поред Сремског фронта и организованог губилишта српске младости, Јосип
Броз је смислио модел разбијања и уништавања јединица ЈВуО и цивила у мају и јуну
1945. године на Зеленгори и на Лијевче Пољу.
Историчар Чедомир Антић такође је иступао у јавности са процјенама броја
страдалих на територији Србије након ослобођења: „Када се саберу жртве
комунистичког режима у цијелој Србији, долази се до фрапантне цифре од 100.000
убијених људи.” То је само у периоду комунистичког ослобађања Србије, а тек колико
је поубијано у току цијелог рата. Различити подаци су записани о броју жртава и због
тога што је у Титовој Југославији било прећутно забрањено да се утврде жртве у току
Другог свјетског рата, посбно не њихова национална структура и заступљеност.
Након четвoрогодишње борбе јединице ЈВуО су у јесен 1944. дошле у
ситуацију да буду, из идеолошких разлога, напaднуте од Црвене Армије у
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источним подручјима окупиране Краљевине Југославије иако су ослободиле од
Немаца многе градове и подручја. Генерал Дража Михаиловић био је принуђен да
због таквог совјетског односа донесе одлуку о повлачењу главних снага у источну
Босну, док Црвена Армија не прође кроз Јуогославију на путу ка Берлину. Након
бројних проблема и сукоба са партизанима, усташама и Вермахтом, јединице ЈВуО су
се груписале у сјевероисточној Босни. Тако је почела босанска голгота јединица ЈВуО.
Можда је предлог Павла Ђуришића да се ЈВуО групише у Црној Гори био бољи?
Ту би сигурно имали бољу позицију и везу са „савезницима” преко мора, али не може
се знати како би то завршило. Сигурно је да би простор омогућавао дуготрајну и
упорну одбрану по врлетима Херцеговине и Црне Горе и мање би се трошиле снаге по
непријатељској територији у борбама против усташа и партизана.
У прољеће 1945. године ђенерал Драгољуб Михаиловић процјењивао је да се
снаге ЈВуО више не могу одржати у Босни. Болести, рањавања, глад и сталне борбе са
комунистима и усташама уз недоостак муниције и опреме пријетили су да униште
војску.
Одлучено је да се преко централне Босне и Горњег подриња покуша
пробој ка Србији. Ту је дошло до неслагања и раздора па је дио јединица под вођством
Драгише Васића и Павла Ђуришића кренуо је у пробој према Словенији. То је била
погубна и доста самовољна одлука мајора Павла Ђуришића, недопустива и
лакомислена коју је платио својим животом и животима хиљада својих војника,
подофицира, официра и великог броја цивила и нејачи.
Већина прегруписаних снага ЈВуО, под командом ђенерала Драгољуба
Михаиловића кретала се преко централне Босне. Пробој је почео почетком априла а
завршио половином маја 1945. године. Ишло се под константном борбом уз недостак
свега, док су комунисти имали све, територију, помоћ савезника и сталну попуну у
људству, пребјегом усташа, муслиманске милиције и насилном мобилизацијом у
српским срединама.
Тукли су авијацијом и артиљеријом изморене и десетковане снаге ЈВуО.
Нападале су их снаге тадашње Југословенске Армије. Партизани су током рата више
пута мијењали име. Посљедња промјена је била из НОВЈ у ЈА 1. марта 1945. године, са
најновијим наоружањем, довољном количином опреме и муниције, авијацијом,
артиљеријом, као и свом оперативом и логистиком коју су сачињавале: 38. дивизија (17.
бригада, 18. бригада, 21. бригада), двије босанске бригаде КНОЈ-а, уз помоћ дијелова 3.
Санџачке и 10. херцеговачке бригаде и других мањих јединица у зони операције. Било
је још много јединица које се не наводе у историјским изворим и веома су ријетки
натписи и подаци о бици на Зеленгори. Вјероватно то је била посљедица намјере
комунистичке врхушке за заташка заувијек злочине на Зеленгори јер су извршени
мимо међународног права и након званичног завршетка Другог свјетског рата и
дана побједе 9. маја и 15. маја. Комунистима је био циљ да коначно убију генерала
Михаиловића и масовно, мимо закона и права, униште главнину ЈВуО. Оно што није
пошло за руком Хитлеру и усташама, нажалост пошло је за руком Јосипу Брозу и
комунистима злоупотребом јединица ЈА.
Главнина четничких снага се, након стратешких мимоилажења у врху ЈВуО,
подијелила у околини Модриче, на Требави, почетком марта 1945. године. То је био
почетак краја ЈВуО. Учинили су баш то што су очекивали комунисти и усташе, да
их одвојено уништавају и по дијеловима туку. Да су остали јединствени и
дејствовали по јединственој замисли, без нарушавања субординације и јединства ланца
командовања, Врховна команда на челу са ђенералом Драгољубом Михаиловићем,
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имала је више стратегијских алтернатива, које би им макар сачувале животе и животе
цивила, који су са њима кренули, путем без повратка.
Већ од Озрена, Модриче и Требаве генерал Михаиловић је добијао депеше од
мајора Ћосића, које су га увјеравале да је стање у Србији повољно за четнике и да
народ чека прољеће и повратак ЈВуО да подигне устанак против комуниста. Према
комунистичким изворима и подацима иза мајора Ћосића је у ствари стајала ОЗНА.
Један дио јединица ЈВуО, на челу са Павлом Ђуришићем, Драгишом Васићем,
војводом Перишићем, капетаном Милорадом Поповићем и другим командантима
херцеговачких јединица ЈВуО кренуо је у правцу Словеније. Уз преваре усташа,
издајничко дјеловање Секуле Дрљевића и Павелићевих власти јединице црногорских и
херцеговачких четника доведене су у безизлазну ситуацију и страдале у ширем рејну
Лијевче поља од усташа а потом и од партизана на обронцима Козаре и ободима
Планина дуж Лијевче поља.

Пуковник Михаиловић у друштву британског официра, марта 1941., на војној вјежби
код Калиновика, уочи немачког напада на Краљевину Југославију.
Главни дио снага ЈВуО, са генералом Дражом Михаиловићем, Николом
Калабићем, Душаном Смиљанићем, Палошевићем, Драгутином Кесеровићем,
Драгославом Рачићем, Нешком Недићем и осталим планирао је покрет према Србији, у
ширем захвату ријеке Босне, а потом ка Фочи и Горњем Подрињу. Дражина наредба у
суштини је правдана моралним разлозима и односом према мајци Србији: „Наш циљ
није бекство, већ борба до краја“. Ове ријечи говоре о суштини патриотизма и
оданости ђенерала Драгољуба Михаиловића према Отаџбини и датој заклетви.
Након краћег задржавања на Вучијаку, главнина четничких снага је 13. априла
кренула према ријеци Босни. Покрет се изводио у захвату десне обале ријеке Саве, све
док се нису приближили ушћу Врбаса у Саву. Овај пут је требало да наведе јединице
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Југославенске армије на помисао да су четници кренули према Словенији.3 Направљен
је изненадан заокрет на југ у захвату долине ријеке Босне, према Зеници, Пазарићу,
Иван седлу, Бјелимићима и Калиновику, а потом обронцима Зеленгоре према Фочи и
Горњем Подрињу.
Калиновик и Зеленгора су некако судбински били везани за генерала Драгољуба
Михаиловића у миру и рату, посебно 1943. и 1945. године, кроз страдање ЈВуО.
Око 15. априла 1945. године, Михаиловићева групација јединица ЈВуО дошла је
на подручје Босански Брод - Дервента. Затим је та групација кренула на југ и
југоисточно кроз планине, све до тачке која се налази нешто источније од Коњица на
Неретви, а затим на југоисток у смјеру Калиновика и Зеленгоре и даље на исток, опет
према Дрини, до тачке близу Брода, гдје је било могуће прећи ријеку. Водећи узастопне
борбе са ХОС и јединицама ЈА, 19. априла Михаиловићеве снаге су дошле у шири
рејон Фојнице.
На другој страни снаге Југословенске Армије, које су ослобађале градове у
Босни, одвојиле су неколико дивизија, којима су биле придодате и бригаде КНОЈ-а,
ради “чишћења терена од четника” и константних борби са снагама ЈВуО.
Ново груписање снага Југословенска Армија је почела око 27. априла, са
намјером да направи обруч и дочека у клопку главнину снаге ЈВуО и ту их уништи.
Јачи напади корпуса и дивизија Југословенске армије почели су 3. маја 1945. на
средњу колону ЈВуО, где се налазио и Врховни штаб, са Дражом Михаиловићем. У
већим сукобима, заробљен је командант пожешког одреда, мајор Милош Марковић.
Најтеже борбе су почеле 10. маја, нападом снага ЈА на све четничке колоне. У периоду
од 10 - 13. маја развиле су се најжешће борбе у бици на Зеленгори. Овакве податке
већином нуди званична литература, која је писана на основу комунистичких усмјерена
а након склањања појединих борбених извјештаја, посебно о губитцима и стријељању
војника ЈВуО, који су се добровољно предали.
2. Проблем истраживања
Још прије конференције команданата групе корпуса одржане у Модричи 10.
марта 1945. било је наређено преформирање постојећих снага. То су захтијевала бројна
стања и губици јединица, у борбама и због болести. Офанзива комуниста је то
привремено прекинула, па је довршена на Вучијаку.
Дотадашњи корпуси претворени су у бригаде. Извршено је ново груписање:
 Шумадијски јуришни корпус: командант потпуковник Душан Смиљанић,
начелник штаба мајор Александар Милошевић. У састав су ушле: Прва
шумадијска бригада, под командом капетана Марка Музикравића; Друга
шумадијска бригада, под командом капетана Милутина Милутиновића, и
Тимочка бригада, под командом мајора Аце Миленовића.
 Група потпуковника Драгутина Кесеровића: у састав су ушле
преформиране јединице из његове групе корпуса и Пожешког корпуса.
 Група потпуковника Драгослава Рачића: у састав су ушле преформиране
јединице његове групе корпуса Церског и Мајевичког.
3
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 Група мајора Николе Калабића: у састав су ушли преформирани његови
корпуси, бригада поручника Филипа Ајдачића из Пожешког корпуса и снаге
из Посавине које су припадале Требави.
 Група капетана Нешка Недића: у састав су ушле преформиране јединице
из Посавско-тамнавске групе корпуса и Јужноморавске групе корпуса.
 Авалски корпус, под командом потпуковника Свете Трифковића: у састав
су ушле његове јединице као и раније.
 Група командоса, под командом пуковника Драгослава Павловића.
 Ђачка група, под командом потпуковника Миодрага Палошевића.
 Врховна команда, у коју су били повучени команданти расформираних
јединица: потпуковник Синиша Оцокољић, командант Млавске групе
корпуса; потпуковник Љуба Јовановић, командант Тимочке групе корпуса;
потпуковник Владимир Комарчевић, командант Посавско-тамнавске групе
корпуса.
Командант Јужноморавске групе мајор Блажа Брајевић напустио је своју
јединицу и прикључио се црногорским и херцеговачким четницима. Командант
Рудничког корпуса капетан Драгомир - Гара Топаловић учинио је исто са нешто
људства, зато што није хтио да уђе под команду капетана Нешка Недића.
На Вучијаку су главне снаге ЈВуО остале пуних мјесец дана. Поред брига да се
људство опорави, приступило се многим другим активностима моралног јачања.
Покрет са Вучијака је почео 13. априла 1945. године.
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Да би се обезбиједио што сигурнији маневар снагама, наређено је да се образују
три колоне:
 Десна колона, под командом потпуковника Кесеровића (његова група,
Авалски корпус и група капетана Нешка Недића.
 Средња колона, под командом мајора Николе Калабића (централна
болница)
 Лева колова, под командом потпуковника Драгослава Рачића.
На супрот изнуреним јединицама ЈВуО, коју је издао и краљ и савезници, снаге
ЈА су биле далеко надмоћније, јер је константно реализован пораст бројности и
побољшање опремљености снага. Уз велику војну помоћ Совјета и Велике Британије
ојачана је ЈА. Вршене су насилне мобилизације а такође под плаштом амнестије многе
усташе, домобрани и припадници муслиманске милиције често су и колективно
превођени у редове НОВЈ, а касније и ЈА.
Почетак припрема јединица ЈА за напад везује се за почетак марта 1945. године. Након
формирања Генералштаба Југословенске Армије, наређено је да јединице 3. корпуса,
које врше ослобађање градова Босне и Херцеговине у својим оперативним дејствима
„... наставе да гоне четничке снаге на подручју Дрина - Вишеград - Мостар - Сутјеска и
да их униште”.
У одсудној бици грађанског рата учествовали су дијелови 3.К из
неколико бригада КНОЈ-а.

2.ЈА и

Снаге корпуса ЈА су биле потпомогнуте и авијацијом која је пресјецала четничке
колоне и избацивала летке упозорења на којима је стајало: „Рат је завршен. Предајте
се!“
Главнина четничких снага успјела је да се пребаци на Зеленгору.
Снаге ЈА су увидјеле да са Зеленгоре слиједи четнички продор ка Дрини, па је
штаб 3.Корпуса већ 10. маја издао наредбу да се јединице 38. дивизије распореде на
линији Миљевине - Љубине - Врбнице, док су са правца Сутјеске и Никшићког поља
нападале бригаде КНОЈ-а.
До средине маја 1945. године 38.дивизија ЈА учествовала је у саставу 3. Корпуса
у уништењу главнине јединица ЈВуО под командом Драже Михаиловића у југоисточној
Босни.4
Борбени распоред 38. дивизија ЈА био је по следећем:
 21. бригада на линији Закмур - Љубина;
 18. бригада на линији Врбница - Замрштен; и
 17. бригада на линији Миљевина – Јелеч - Вратило)
По доласку 18. бригаде на сектор Врбница, од заробљених четника се сазнало да
се главнина десне колоне налази на косама Козе, са истуреним побочицама на
Замрштенском брду. Циљ четничке главнине био је у том тренутку пробој према
Сутјесци и Дрини.
Главне борбе између јединица ЈВуО и јединица ЈА почеле су око 17 часова 12.
маја 1945. године, када је батаљон 21. бригаде напао Кесеровићеву колону око Козе.

4

Војна енциклопедија (књига десета). Београд 1975. година, 124. стр.

9

Артиљерија 38.дивизије ЈА, са околних брда, прецизно је тукла положаје
јединица ЈВуО и кидала колону. Четничка колона ( колона јединица ЈВуО) те се вечери
покидала. Најжешће борбе водиле су се у ноћи између 12. и 13. маја, када су дијелови
средње колоне мајора Калабића, са великим губицима успијевали да се пробију кроз
положаје испред Трескавице, у правцу Попов мост - Ђурђевац - Тисовац.
Штаб 38. дивизије наредио је да се дијелови 18. бригаде побрину да разбију
дијелове јединица ЈВуО, који су успели по ноћи да се пробију.5
Батаљон 18. бригаде успијева да пресијече четничку колону на Замрштенском
брду, да је одваја још више од главнине и да је гони. Као помоћ стигла је и 3. санџачка
бригада која је обухватила растурене дијелове колоне са југа и потпуно је разбила у
рејону Тисовице.
Да би избјегле опкољавање, преостале четничке снаге извршиле су продор
према Врбичком Потоку, покушавајући да се под борбом пробију низ Зеленгору.
Посљедњи дан битке на Зеленгори праћен је јутарњим бомбардовањем
сјеверних падина Зеленгоре од стране ваздухопловства ЈА и концентричним нападима
из правца Врбничких колиба.
Приликом уништења четничке групације маја 1945. дејствовали су следећи
авиони
НОВЈ:
- мјешовита ескадрила из Мостара, пребачена на Рајловачки аеродром од 9. маја.
Имала је укупно 6 трофејних авиона - 2 Ме-109 (изгубљени првог дана), 2 (оштећен са
земље првог дана), као и Ју-87, До-17 и Ца-313.
Летови против четника су вршени од 6. до 15. маја. Број летова је био око 20-30 дневно.
- Оперативна група 421. јуришног пука, коју је чинило 5-15 авиона Ил-2
Штурмовик, који су укупно извршили 44 борбена лета од 9. -15. маја из Рајловца.
Укупно, за тих 10 дана је извршено око 70 борбених летова по јединицама ЈВуО, у
просјеку око 7 дневно.
Општи напад свих јединица 38. дивизије почео је око 12 сати. Блокирајући
простор око ушћа Сутјеске у Дрину код Челебића, четничке снаге су се нашле у
окружењу. Огорчена борба на живот и смрт вођена је 13. маја на Зеленгори цио дан.
Артиљерија ЈА тукла је јаком ватром сам центар Врховне Команде ЈВуО, а пјешадија је
посјела положаје по зеленгорским шумама и на десној обали Дрине.
„После уништења четничке колоне, наше јединице задржале су се на сектору
омеђеном линијом Миљевина — Фоча — долина Дрине и Сутјеске и на том простору
прогањале и уништавале мање групе разбијеног непријатеља”, како је записано у
Ратном дневнику 38. дивизије ЈА.
Једини излаз који су тада имале јединице ЈВуО био је преко Дрине, гдје снаге ЈА
нису биле још у потпуности затвориле обруч. Међутим, убрзо је ове недостатке схватио
и сам штаб 38. дивизије, па је пожурио да дијеловима 3. санџачке бригаде и појединим
батаљонима 21. бригаде учврсте тај простор.
Од читаве скупине, једино су дијелови групе потпуковника Кесеровића успјели
да се пробију у правцу ушћа Сутјеске у Дрину. Тада су дијелови 3. санџачке и 21.
бригаде послате да их униште и онемогући да пређу Дрину. Најтеже борбе у
5
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последњим тренуцима битке на Зеленгори су се водиле касно у ноћ 13. маја око
Сутјеске. Јачи отпор снагама 38. дивизије пружао је и дио одреда пуковника Душана
Смиљанића, заједно са одредом потпуковника Кесеровића. Да би се уништиле ове
снаге, артиљерија је пренијела ватру на ове дијелове, послије чега је већина снага била
уништена и заробљена.
Са првим мраком, почела је још жешћа артиљеријска ватра из правца Маглића.
У таквом гранатирању, погинуо је генерал Мирослав Трифуновић - Дроња. Недалеко
од мјеста где се смјестила Врховна Команда са радио-станицом погинуо је
Војислав Михаиловић, сина генерала Драже Михаиловића. Изнио га је под кишом
метака и сахранио у једној шуми. У покушају да се домогне Сутјеске, погинуо је
командант Ђачке групе, потпуковник Миодраг Палошевић. Постоје и друге верзије
мјеста погибије и укопа сина Војислава. Поуздано се зна да је генерал унио тачну
локацију мјеста гдје је укопан његов син Војислав, у нади да ће ако дочека слободу
његово тијело бити пренешено у Србију. Нажалост комунисти, као и у многим
другим случајевима, нису дали да се сазна мјесто гдје је укопан Дражин син
Војислав, као што и до данас крију мјесто гдје је укопан генерал Дража
Михаиловић. Приликом саслушања Драгољуба Михаиловића од стране
Слободана Пенезића Крцуна одузета су његова лична документа, међу којима је
био и дио мапе и локација мјеста укопа сина Војислава. Крцун је бездушно бацио у
ватру у пећ ту карту, тако да постоји изазов да се тражи и открије гроб поручника
Војислава Михаиловића.

У средини је Војислав Михаиловић. Лијево је Мијалко Перишић
из Косјерића, који је сачувао ову збирку фотографија
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Јединице ЈВуО су на другачији начин доживјеле битку на Зеленгори од
комунистичких фризираних извјештаја јединица ЈА.
Везисти су упознали генерала Михаиловића да се „...западни савезници
интересују где смо, шта радимо и колико смо јаки.”
У близини је био Чича. Крај њега: потпуковник Миликић; мајор Милан
Стојановић, начелник Ађутантског одељења, пуковник Дуја Смиљанић и потпуковник
Никола Калабић. Приђох им. Чича је диктирао одговор:
„У планинама Босне продужавамо борбу против непријатеља.“ Дан се већ
ближио смирају. Наређен је покрет и ноћу, и ми продужисмо гребеном Битовње, да
бисмо се током ноћи спустили и осванули на жељезничкој прузи Сарајево — Коњиц код
села Драгочаја.
Јака борба код десне колоне. Командант Пожешког корпуса, мајор Милош
Марковић, као њена претходница, беше зашао међу бункере на прузи. Комунисти су
били у њима. Њега са нешто људства заробише. Лева, Рачићева колона такође у
борби, али сигурно напредује ка селу Брадина, где је прешла пругу.”
Средња колона је прешла пругу код села Драгочаја без борбе. Са друге стране, у
планинским засеоцима, требала је да се задржи до мрака, кад је био наређен покрет.
Али пред мрак и ми ступисмо у борбу, те због тога раније кренусмо.
Даљи правац за све колоне водио је гребенима Бјелашнице и њеним
југозападним падинама. У току ноћи и сутрадан, 8. маја, до подне, избили смо у
висину: Чуховићи — Г. Лукомир — Бобовица.
Код Чуховића застаде средња колона. Над нама се појавише авиони и почеше да
нас туку митраљезима и бомбама. Чим би утрошили шаржу, враћали би се, и опет
долазили. Од тада то се непрестано понављало сваког дана”.6
Пошто се, растурени због појаве авиона, прикуписмо, продужисмо одмах даље,
гледајући да се крећемо кроз пошумљене пределе. Са краћим задржавањем
продужавамо и ноћу.
Сутрадан, 9. маја, подилазимо планини Височици. Пењемо се и прелазимо њен,
још под снегом, голи гребен. Авиони, као и јуче, прате нас и туку. Спуштамо се с
гребена и падином продужавамо правцем ка варошици Обаљ. Негде југоисточније од
села Оџаци заноћиле су све колоне. У току ноћи није било покрета, а ни нарочитих
борби.
За сутрадан, пред нама је био обилазак Калиновика са запада и југа, и скретање
на исток ка Броду на Дрини. То је значило и заузимање варошице Обаљ. Јасно је било
да ће нас комунисти на том простору сачекати, свакако јачим снагама.
Наше колоне, већ у току покрета 9. маја, смањивале су своја растојања и почеле
да се групишу. Кретали смо се доста близу Неретве, јер она ту чини велику кривину са
избочином ка истоку.
Испред средње колоне избила је десна Кесеровићева. Борба је брзо почела.
Комунисти су били посели сав друм од Обаља ка Калиновику. Чим угледаше наше
снаге, отворише ватру са тог правца из брзометних топова.
6

Милослав Самарџић, „Како је Србија постала социјалистичка. Злочин који мења историју“, Погледи,
Специјално издање, 2/1991, Крагујевац, јун 1991, стр. 2.
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Кесеровићева колона се упутила ка селу Сочани. Када је избила на речицу
Хутовску, образовала је сталну побочнлцу. Претпостављало се, у почетку, да ће тим
правцем његова колона моћи и да продужи, те су ту сталну побочницу пристижуће
јединице требало да смењују. Међутим, због природе корита Језерице, он је ту остао и
даље као побочница.
Средња колона са Врховном командом, пропустивши испред себе десну,
продужила је правцем ка Обљу. У свом покрету избила је на Језерицу, притоку
Неретвину. Ужасан кањон са необично стрмом десном обалом. Можда до две стотине
метара право одсечена гола стена, сем што је на једном месту, ближе Неретви, мало
блажа и обрасла дивљим ситногорјем. Ту се једино некако могло доле.
Тој природној несрећи нико се није надао. Комунисти су изгледа знали за то, и
њихов притисак са леве постајао је све јачи. У прво време, док нису стигли Рачић и
Ајдачић са својим бригадама, друге није било, и туда, преко тога кањона, морало се, јер
смо били преслаби да потиснемо њихове снаге које су нападале с лева. У таквој
ситуацији Чича нареди Филипу Ајдачићу да се са својом бригадом спусти низ део са
прорашћем, да пређе на другу страну и нападне Обаљ.
За њим се одмах упутио и Калабић са остатком својих снага, и лично Чича.
После њих и Шумадијски јуришни. Спустили смо се, прешли брзу речицу са по
најмање десет ухваћених под руке, избили на другу страну и заузели Обаљ. Али
Језерица оста гробница многих и много чега. Само један неодмерен корак, склизнуће,
одваљен камичак или ишчупана кржљава биљка, значили су пад у провалију и грозну
смрт. Све тешке бацаче и аутомате, радио-станице и сву другу спрему, са којом се није
смело низ стрмину или у брзу воду, прогутала је бујица за навек.
Док смо се спустили и прегазили Језерицу, беше и Рачић стигао са својом
колоном. Побочница, коју је и даље Кесеровићева колона држала, попуштала је, и
простор уз Језерицу, у који сада и Рачић са својима стиже, беше се и сувише смањио, а
хиљаде људи на њему.
Напад Ајдачићеве бригаде на Обаљ, и пристизање осталих снага из Калабићеве
групе, као и Дујиног Шумадијског јуришног корпуса на ово место, олакшаше нашу
ситуацију на левом крилу. Рачићев налет успе. Комунисти беху потиснути, а наш мајор
Нешко тешко рањен. Обаљ је био заузет, овладали смо и друмом у правцу нашег
покрета. Ноћ већ увелико беше пала. Ту и заноћисмо.
Ноћ између 10. и 11. маја проведена је углавном на миру, сем што је средња
колона морала да овлада узвишењем Катмуш ради безбедности у току ноћи и лакшег
покрета сутра. Чича је био лично наредио капетану Милутину Милутиновићу,
команданту Друге шумадијске јуришне бригаде, да то у току ноћи учини. На препад,
тачно у пола ноћи, Катмуш је био у нашим рукама.
Сутрадан у праскозорје, покрет је настављен. Правац је био ка југоистоку. Преко
планине Лелије ући у Зеленгору и продужити даље ка Броду на Дрини. Борба је одмах
почела на свим правцима.
Било је јасно да су комунисти овај простор ка Дрини и саму Дрину, као јаку
препреку, изабрали да нас сачекаиу. Груписали су јаке снаге. Било је на том простору, у
области Зеленгоре, неколико дивизија за повезану борбу и више бригада бачених у
герилу. Десна обала Дрине била је јако поседнута, човек до човека. Тако, из сваког
шумарка, бора, јелке или стене, вребала нас је цев њиховог оцужја, док су из ваздуха
авиони митраљирали и бацали бомбе.
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Капетан Милутиновић држао је Катмуш, док су се све колоне развијале и
упућивале ка Лелији, правцем Зеленгоре. Та слика једног уредног марша у колонама
била је само на почетку, да се постепено, али врло брзо, пређе у борбени распоред и уђе
у борбу где се није нити знао нити имао фронт.
Нашег распореда по колонама више није било. Чак и формацијске јединице
често нису биле скупне. Сукоби и садејства повлачили су нас час овамо, час онамо, па
су они са десна прелазили на лево и обратно. Нападани смо са свих страна, и споља и
тројкама изнутра, и непрекидно авионима из ваздуха. У том хаосу једно се само
сигурно уочавало: да се цела та маса полако помера ка истоку, ка Дрини.
Избисмо на Лелију и пред вече уђосмо у Зеленгору. Борба је малаксавала.
Смирај дана и шума учинили су то. Тако како смо се нашли у шуми и заноћисмо. Онде
где је било везе између јединица, извршено је заједничко обезбеђење. Иначе,
обезбеђивао се свако за себе у виду „јежа”.7
Ноћ је прошла у релативном миру. Сем повремених рафала ту и тамо, нарочитих
борби није било, али их већ прво свитање донесе. Комунисти нас нападоше са свих
страна. Опет један црни дан, али не као јучерашњи.
Свуда шума. Дивна шума. Уз борбу крећемо се напред. Исти циљ — Дрина.
Свемир ври од пуцњаве. На махове све јаче и јаче, да би на једном престало, и дочарало
сву грозоту еха дубодолинама планинских провалија, и опет поновило још црње и
језивије. Тако целога пута.
Већ давно немамо муниције. Још по неки метак. Гађамо само у циљ, и зато се
опрезно крећемо. Једно време Шумадијски јуришни беше у колони са Кесеровићем, да
пред вече дође опет у заштитницу Врховне команде. Већ пада мрак, а ми и даље
продужавамо. Наилазимо на једну стрмину. Као огроман зид према нама. Скрећемо на
лево и долином једне планинске речице улазимо у село Врбицу. Продужавамо покрет.
Мало напред и заседа. Њихов плотун у ноћи изгледаше као ватрени зид. Скретосмо
десно, и самим коритом речице, користећи њен шум, обиђосмо је. Још неку стотину
метара напред, и на једном подесном узвишењу заноћисмо.
Колона је била искидана. Са мном беше капетан Миле Милутиновић, командант
Друге шумадијске јуришне бригаде, и нешто људства. Ноћ је прошла без борбе, сем
што су њену тишину повремено реметили пуцњи, које је изазивао и најмањи шушањ.
Тринаести мај 1945. Рано јутро. Са ћувика пошумљеног разноликим
ситногорјем, где се у току ноћи бесмо зауставили, погледом сам извиђао околину и
тражио везу. Сунце се рађало и својим благим првим зрацима обасјавало каменити врх
горостасног мркосивог Маглића. Сутјеска се сурвавала низ стење и заглушним шумом
понављала своју вечиту песму. Развигорац је пиркао и њихао прве нежне зелене
листиће планинског прорашћа.
Иначе, владала је тишина пролећног јутра у планини и нигде се нико није видео.
Но за неки тренутак оштри звиждуци смртоносних зрна пробудише све. Оживе сваки
шумарак и свака стена.
Чича је био наредио да се у том простору прикупимо и средимо да би издао
наређење за прелаз Дрине. То је, у већ општем смеру ка Дрини, тог јутра стављало све у
покрет. Кретале су се јединице готово са свих страна уз оштру борбу.

7
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Још сам био на свом месту, крај кога је водила планинска стаза, кад наиђе прво
пуковник Дуја Смиљанић а за њим неки делови из Калабићеве групе. Уто се разлеже
јак пуцањ бомбе у непосредној близини. Неколицина се трчећим кораком
приближавала, а за њима један коњ са опремом без јахача. До мене стиже вест да
ђенерал Трифуновић овога тренутка погибе.
За овом групом наилазио је Чича са Калабићем.
Чича се заустави код нас и лично, показујући на самом терену, наређиваше ко
шта да поседне ради обезбеђивања прикупљања. Капетан Миле Милутиновић са својим
људством упути се на косу на правцу са кога је наишао Чича. Мајор Аца Миленковић,
командант Тимочке јуришне бригаде, већ избљаше на врх чуке нешто даље и удесно од
капетана Милутиновића.
Калабић се упути на камениту косу која се надовезивала на положај мајора Аце
Миленковића и кружно затварала просторију села са северне стране. Филипа Ајдачића
са његовом бригадом Калабић упути да заузме један вис нешто улево од правца ка
Дрини, са кога смо трпели јаку ватру из тешких аутомата. Остали делови, који су
пристизали, упућивали су се у простор села. Чича остаде још који тренутак ту крај нас,
па и он продужи у унутрашњост села.
Сунце већ беше високо одскочило. Са правца ушћа Сутјеске у Дрину разлеже се
ураганска пуцњава. То беху нападнути пуковник Кесеровић и његов командант,
потпуковник Јовичић; они беху у току ноћи са својим деловима продрли до Дрине.
Борба и код нас поче да ојачава. Делови упућени за обезбеђење добише ватру са
теренских одсека које су имали да поседну. Њихова упорност да изврше добијено
наређење и комумстичка да нам задају последњи ударац, претвори се у страховити
сукоб коме се није знао фронт, сукоб који се ширио постепено, на једном узаном
простору али у борби, у мешавини. Свемир обузе збрка пуцњева свих могућих
аутоматских оруђа, топова, бацача, авионских митраљеза и бомби бацаних из авиона.
Збрка пуцњева који су долазили са свих страна. Ојачан ехо кроз шумске пределе
и планинске провалије претварао би се у нешто тако сложено, чему се није могло дати
обележје. С часа на час, изгледало је да се земља тресе и пропада пред титанском
снагом унутрашњих сила. Као пред вулканском ерупцијом напреже сву своју снагу док
све у њој крчи и пуца, да не дозволи лави да прогута оно што на њеном жару битише. А
онда би се то снажно, губећи се негде у даљини, цепало у урлике ужаса налик на нешто
што кида месо, ломи кости и изазива људско јечање у самртничком ропцу најтежих
мука. А мешавина људи се збијала и ширила у тој пуцњави.
Прикупљање се није могло извршити нити скупно организовати прелаз Дрине.
Цела маса у овом тренутку поче окретати ка северу и напуштати правац ка Дрини.
Чинила је то не по наређењу, већ по нагону линијом мањег отпора.
И ми, Дуја, капетан Миле и ја, са нешто људства, потиснути са ћувика где сам
освануо, кретали смо се под борбом, трпећи ватру са свих страна, правцем куда Чича
беше отишао. Изнемогли, последњом снагом, и помажући један другом, често вукући
се потрбушке преко оштрога стења, једва успесмо међу последњима да се дочепамо
шуме на једној коси и напустимо голет. Ближило се подне и борба је малаксавала.
Учинисмо неколико корака дубље у шуму, и наиђосмо на Чичу.
Стајао је сам. Крај њега на корак-два дејствовао је један пушкомитралиез на вис
који је требало Ајдачић да заузме. Био је окренут ка правцу дејства пушкомитраљеза —
ка масиву Маглића.
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Застадосмо у његовој непосредној близини. Он нам приђе и нареди:
„По тројкама, петоркама, десетинама, како се може, и снагом свог личног
залагања и умења, продужите сваки на своју надлежну територију. Наставите борбу.
Ја ћу бити са вама. Борба замре. Сутјеска је и даље шуморила, а масив Маглића
пркосио ...”8 То је било посљедње наређење које је генерал Михаиловић издао у
функцији спасавања што се спасити може и преласка на герилску борбу.
Завршне борбе око уништења групације ЈВуО на ширем подручју Зеленгоре
овако је описао командант Тридесет осме источнобосанске дивизије НОВЈ, која је по
свом саставу већином била попуњена муслиманима а чији је командант био Фрањо
Херљевић.9 Херљевић је био официр од повјерења Јосипа Броза и није случајно да је
ова дивизија и њен командант добили задатак да без милости убијају припаднике ЈВуО
на Зеленгори и након рата. Ова дивизија се још од Тузле непрекидно борила са
јединицама ЈВуО.
О даљим збивањима, у закључку операцијског дневника НОВЈ пише:
„После уништења четничке колоне, наше јединице задржале су се на сектору
омеђеном линијом Миљевина — Фоча — долина Дрине и Сутјеске и на том простору
прогањале и уништавале мање групе разбијеног непријатеља. Укупни непријатељски
губици у току ових борби износе: заробљених и погинулих 4 хиљаде и 665. Заплењено
је 839 пушака, 55 бацача, 2 велике 1 једна мала радио-станица, 25 хиљада метака, 69
товарних коња и разне друге војничке спреме.
Властити губици износе: погинулих 100, рањених 148, 3 пушке.”
Наравно, ови подаци су нетачни и били су дати у функцији прикривања
злочина, масовног стријељања заробљеника који су се добровољно предали на
позив за амнестију.
Послије растанка од Калабића, очекујући вијести о исходу борби на Зеленгори и
судбини опкољених четничких јединица и њихових команданата Кесеровића, Рачића и
других, Дража Михаиловић се, са личном пратњом и групом четника, још неко вријеме
задржао у селу Закмур. Али дуже задржавање на овоме терену за њега је било и сувише
ризично, па је због тога одлучио да се пребаци ка Фочи.
Уз помоћ команданта Фочанске четничке бригаде, капетана Милана Матовића,
он је успио да се још десетак дана прикрива по пећинама у долини ријеке Требишћине,
а затим, када је сазнао да су му јединице десетковане, заробљене и поубијане, прешао је
западно од Миљевине ријеку Бистрицу и пут Фоча — Калиновник и кренуо према
сјеверу. Циљ му је био да се повеже са још једино преосталим четничким дијеловима у
области Романије и источне Босне, а потом да се по сваку цијену пребаци у Србију.
На путу ка источној Босни, Михаиловић је ноћу 21. маја 1945. у Булозима,
недалеко од Реновице, био поново опкољен јединицама Треће пролетерске санџачке
бригаде. Тумарајући по мрклом мраку, он је тек у зору успео да се извуче из обруча,
8
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Фрањо Херљевић рођен је 21. јуна 1915. године у Тузли, у радничкој породици. Завршио је
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године у Београду[1] и сахрањен је у Алеји народних хероја на Новом гробљу
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пређе ријеку Чемерницу и да задани у Чемерну. Ту је видио да се уз њега налази укупно
седамнаест официра и војника.
Стигавши у област Романије, Михаиловић је од истакнутог четничког
команданта Штаба 100 (команде Сарајева), пуковника Гојка Бороте, примио извештај о
томе шта се десило са појединим истакнутијим четничким командантима и њиховим
јединицама послије слома на Зеленгори. Ту је, поред осталог, писало:
„Ситуација код Дерикоње (Саве, команданта Сарајевске бригаде — нап. аутора),
одлична. Издржао је офанзиву 38. партизанске дивизије која је трајала пуних 10 дана.
Батаљони око Сарајева готово у цијелости (делови) пришли црвенима... Код
Косорића (Радивоја, команданта Рогатичке бригаде — нап. аутора) тешка...
Са Другом сарајевском и Калиновачком нема везе, и тако ситуација јужно од
Сарајева непозната. Калајит стигао у Санџак, а Васиљевић у област Вишеграда (с оне
стране Дрине). Тешановић и дијелови херцеговачких јединица прешли у своје крајеве...
Из дана у дан многи борци се све више предају црвенима...
Молим јавите ситуацију код Вас, Ваше намјере с обзиром на капитулацију
Немаца и на наш положај у свијету, као и директиве за рад. Уколико се на
конференцији ништа повољно не ријеши за нас, изгубићемо све у народу, и наше ће
јединице остати усамљене. Пуковник Борота.”10
Петнаест дана касније Михаиловић је ступио у везу и са командантом Зеничког
четничког корпуса, мајором Бором Митровићем, 1. јула 1945. године.
Осим веома тешке ситуације на терену и издаје савезника, кривица за страдање
ЈВуО припада и командантима ЈВуО, који нису добро процијенили војну и политичку
ситуацију крајем рата. Мада ни сада није лако одредити шта су тачно могли урадити да
прођу боље. У сваком случају, то је била национална војска, вјерна својој заклетви до
смрти и борила се веома храбро.11
Преваром и злочином над заробљеним војницима и онима који су се
предали и одазвали позиву за амнестију, снагама ЈВуО на Зеленгори у мају и јуну
1945. године је задат смртни ударац. Убијани су свирепо скоро мјесец и по дана по
врлетима Зеленгоре и Горњег Подриња. Већина преживјелих војника и старјешина
се повукла у мањим групама, по планинама где је била прогањана од стране снага
КНОЈ-а и ОЗН-е. Генерал Дража Михаиловић се повукао на шири простор општине
Вишеград, гдје је остао све до хапшења у марту 1946. Никола Калабић је успио да се
домогне западне Србије. У покушају да пређе Дрину, ухваћен је потпуковник Драгутин
Кесеровић док је пуковник Душан Смиљанић погинуо на Дрини.
3. Предмет истраживања:
Истражити све аспекте организације и извођења комунистичких злочина у мају
и јуну 1945. године на ширем простору Зеленгоре, Лелије и Горњег Подриња над
заробљеним голобрадим младићима из Србије који су мобилисани у јединице ЈВуО а
добровољно су се предали на позив за амнестију.
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Предмет истраживања има шири национални и друштвени значај, јер се на
прави начин превреднује лажна историја НОБ-а и откривају нове чињенице о
ратним злочинима који су инспирисани подстакнути директним упутствима и
командовањем Јосипа Броза и његове партијске и војне врхушке.
Један од посљедњих комунистичких злочина над српским народом у Другом
свјетском рату било је убијање великог броја Срба у Миљевини код Фоче, током маја и
јуна 1945. године. Комунисти су им бацали летке из авиона да се предају, јер им
гарантују живот, и камионима ће их пребацити у Србију, у што су ови наивни,
исцрпљени и избезумљени дјечаци повјеровали. Када су их комунисти заробили,
повезали су их у конопе по 20 у групи и тако их већином живе побацали у јаму Понор у
Миљевини, 10 км западно од Србиња и убијали и затрпавали у појединачним
гробницама на ширем простору Зеленгоре и Лелије.
Тако су комунисти овдје починили четвороструки злочин: убијали су
заробљенике, убијали малољетнике, убијали послије завршетка рата и убијали без
суда и закона.12
До детаљнијих биографских података страдалих није се још дошло. Један од
свједока њиховог страдања је покојни свештеник Новак Станојевић. Он је пред своју
смрт оставио свједочанство које доносимо: „Доживео сам дане месеца маја 1945.
године када су вршена масовна стрељања шумадијских четника на теренима Фоче –
Зеленгоре - Миљевине и Калиновика када је Дрина била пуна србских лешева. Ноћу
између 17. и 18. маја 1945. године у селу Оцкрављу били су заробљени и те ноћи
стрељани свештеник Будимир Соколовић, ђакон Бошко Живадиновић и прота Михаило
Швабић из Аранђеловца. Опојао сам многе гробове у које су већином саме жене
сахрањивале по тридесет и више лешева. Било је међу њима и свештеника, па су ми
сељанке доносиле њихове ствари које су пронашле. На једном „Требнику” било је
написано: „Данас 24. маја, убили смо попа-издајника. Трећи батаљон Десете
херцеговачке бригаде”. Много је тога било. Стрељања у Фочи су била обустављена 20.
маја, како су објавили, али су и даље вршена”. Ова тројица Србских Свештеномученика
су бачена у јаму понор код Фоче.
Јама је у првим поратним данима дјелимично закопана хиљадама тона јаловине
из оближњег рудника, али се и данас види јер магистрални пут који води према Фочи
пролази непосредно поред највећег отвора јаме, који комунисти нису могли да затрпају.
И данас су сачувана многа свједочанства о том великом покољу који су извршили
комунисти. Народ је свједочио да се од смрада људских лешева, који су се распадали,
туда није могло проћи те су комунисти дотјеривали хиљаде тона креча и јаловине како
би тиме “ублажили” грозни мирис који се ширио. Заједничке фотографије усташа и
партизана скриване су не иза седам, него иза седамдесет и седам брава! Заправо,
комунисти су их вјероватно све спалили, али дошло је до неочекиване промјене на
другој страни. Оно што је деценијама било тајна, сада се у Муслиманско-хрватској
федерацији у Босни и Херцеговини с поносом истиче као примјер генерацијама. Тако се
на веб сајту www.gracanica.org пише о масовном преласку есесоваца из 13. СС
„Ханџар” дивизије у Тузлански партизански одред и 16. муслиманску партизанску
бригаду у јесен 1944. године. „Све до краја септембра и током читавог октобра,
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партизански су штабови са задовољством извјештавали о преласку људства из 13. СС
дивизије у партизане”, бележи овај извор.13
Комунистима није сметало што су есесовци претходно спалили на десетине
српских села у Срему и потом у Босни и што су звјерски поубијали хиљаде српских
цивила. То данас не смета ни босанским званичницима, већ напротив, они истичу добро
наоружање и обученост есесоваца, као и њихову кључну улогу у великој бици за Тузлу
децембра 1944. године. Партизане, односно есесовце, у Тузли су тада нападали четници
под непосредном Дражином командом. „Од побијених комуниста су највише СС-овци
јер се то већ види према њиховом оделу”, записано је у Операцијском дневнику Горске
краљеве гарде мајора Николе Калабића за 25. децембар 1944. године. Друга јединица
која је одиграла значајну улогу на Тузли била је 18. хрватска партизанска бригада препуна бивших усташа. На дан објављене капитулације и краја рата, Тито је из
Београда 9. маја 1945. преко радија честитао народима Југославије победу над
фашистичким окупатором и његовим слугама, па се том приликом обратио и нашим
губитницима „с оне стране барикада” следећим речима: „...Упућујем свој позив свим
заведеним који су с оружјем у руци служили окупатору, без обзира на то да ли се
налазе у четницима, усташама, домобранима и тако даље, да одмах положе своје оружје
и предају се најближим властима. У исто време изјављујем да наши народи, градитељи
нове, срећније Југославије неће дозволити никоме да их омета у њиховим напорима на
изградњи. Са свим онима који би то продужили, наш народ и наша војска немилосрдно
ће поступати...” На предлог маршала Тита и Националног комитета ослобођења
Југославије Председништво АВНОЈ-а још 21. новембра 1944. доноси одлуку о општој
амнестији по којој су сви они који нису страховали од казне за почињена зла имали
довољно времена да пређу на страну НОВЈ.
До ушћа Сутјеске у Дрину стигло је више од 10.000 четника и неколико хиљада
небораца. Многи су изгинули, али већина је заробљена. Када је 13. маја престао
организовани отпор, колоне небораца, а са њима и много четника без оружја, кренуле
су према Србији, носећи објаве о амнестији, у којима је писало да је рат завршен и да
им се ништа неће десити.
Међутим, били су преварени да се предају, похватани, а потом готово сви
убијени. Према комунистичким изворима, од 13. до 20. маја 1945. године у источном
дијелу Босне убијено је најмање 9.300 заробљених четника, одмах по заробљавању, или
после краћег држања у заробљеништву.14
Не може се рећи да ли се међу 9.300 убијених подразумевају и цивили који су
пратили четничку главнину (рођаци, омладина за које није било оружја, итд), као и
припаднике цивилних формација Југословенске војске (чланови Централног
националног комитета Краљевине Југославије, чланови пропагандне, културне и
других секција, санитетско особље, свештена лица, и сл).
Највећа група жртава је данима, на камионима, довожена до превоја Вратла код
Фоче. Ту су везивани бодљикавом жицом, по троје или четворо, и преко села Оцркавља
у дугим колонама спровођени до крашке јаме Понор, удаљене два километра од
Миљевине, у селу Будањ. Изнад јаме, метком је убијана само по једна жртва, вукући за
собом двојицу или тројицу. „Данима се из јаме чуло запомагање недотучених”,
сведочио је очевидац Миленко Мирков Вуковић из Миљевине.
13
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Б. Димитријевић, Грађански рат у миру, 51.
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Други очевидац, Миладин Кебара, изјављује:
„Понор о коме је ријеч удаљен је од моје куће 1,5 километара, дубок је око 200300 метара. Када сам се приближио Понору угледао сам партизане изнад пута. Обзиром
да је терен брдовит, изашао сам иза кривине, чуо пуцње из машинке, и угледао старшан
призор.
Изнад пута који је поред саме јаме, падао је човек и повлачио још тројицу са собом.
Нагиб је толико велики да је било довољно толико потезање да остали губе равнотежу
и суноврате се у јаму. Из рупе се чуо страшан одјек пада. Када сам погледао испред,
видео сам непрегледну колону поред пута – били су повезани по четворица један до
другог. Челу колоне прилазе по два партизана, одсјецају од колоне прву четворицу и
нареде им да стану изнад јаме; пуцањ из машинке два партизана која то врше у седећем
стању, одјек из јаме и све поново…”15
Већина побијених била је испод 20 година, готово сви сељачка дјеца у
србијанским опанцима, сукненим одијелима, голобради, безгрешни жељни
слободе и живота. Тако их је описивала моја мајка Васа, гледајући их кроз прозор
затвора у Улогу, када су их комунистичке немани одводиле према рјечици
Језерници да их побију, у непосредној близини Улога.
Били су то ненаоружани младићи, који су пошли са четницима да би се
склонили од комунистичке насилне мобилизације у Србији. Многи од њих нису ишли
на сјевер, када су јануара 1945. последње четничке колоне напустиле ове крајеве, већ су
их ту сво вријеме чувале српске фамилије. Миладин Кебара свједочи да су им убице
псовале “српску мајку”. То су били партизани 16. муслиманске бригаде, доскорашње
усташе и припадници муслиманске милиције и нацистичких формација попут Ханџар
дивизије. Сем у јами Понор, „убијали су их и гдје су их затекли, тако да сам гледао
лешеве по ливадама и у шуми где сам чувао стоку”, пише Кебара.
Трећи очевидац, Милорад Ј. Вукосављевић, свједочи да је на челу једне од
колона пред Понором био везан један пуковник ЈВуО, кога су ударили у стомак, па је
„повукао и остале за собом”.16
Четврти очевидац, фочански свештеник Новак Станојевић, свједочи да је у овој
области убијала и 10. херцеговачка бригада: “Доживио сам дане мјесеца маја када су
вршена масовна стријељања шумадијских четника на теренима Фоче – Зеленгоре –
Миљевине – Калиновика и када је Дрина била пуна лешева. Ноћу између 17. и 18. маја
у селу Оцркављу били су заробљени и те ноћи стријељани свештеник Будимир
Соколовић и ђакон Бошко Живадиновић …17
Последња група заробљених четника, од око стотину, била је спроведена за
Сарајево 26. јуна, на трећи дан Духова.18
Послије јаме Понор, највеће стратиште тог прољећа у Босни и Херцеговини
било је Сарајево. 19 Заробљеници, четници и цивили, стријељани су сваке ноћи,

15

http://www.generalmihailovich.com/2013/02/traze-ostatke-predaka-na-zelengori.html
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Партизански злочини у Србији 1944-45: 150.000 незнаних гробова, 6-7.
18
Партизански злочини у Србији 1944-45: 150.000 незнаних гробова, 7-8.
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Из књиге М. Самарџића “Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета“, пети том,
стране 760-762.
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углавном крај врела ријеке Босне. За цијелу Босанску голготу није познато име ма ког
рањеног или болесног четника који је пао у руке комунистима, а да је преживио. 20
Попис убијених четника из Србије, на ширем простору Зеленгоре, Лелије,
Калиновика и Фоче, као и цивила који су их пратили, за сада није сачињен. То
јесте један од циљева научног истраживања.
Постојали су појединачни напори да се дође до укупног броја жртава и
мјеста покопа али нису довели до реконструкције укупног злочина.
У том смислу доста је допринео Милосав Самарџић, чија објављена
запажања дајемо и у овом Пројекту. „Послали смо екипу која је направила репортажу
и то је објављено 12. октобра 1990. Био је то први чланак о злочинима комуниста
уопште у земљи. После је уследила серија у „Погледима”, а после још 19 година
основана је и државна комисија “за утврђивање околности настанка масовних гробница
после 12. септембра 1944”.21
Део из књиге Милосава Самарџића “Генерал Дража Михаиловић и општа
историја четничког покрета”, 5. том, у коме се говори у овом великом злочину на
Зеленгори јесте први писани израз у форми научне монографије, гдје су уз обиље
аргументације приказане размјере и безобзирност комунистичких злочина на
Зеленгори..
Током 2012. године на сајт „Погледа” јавио се један читалац из Фоче, који је
кренуо трагом чланка из 1990. године. Јавио се читалац из Фоче који је покушао да
фотографише нека значајна мјеста која су веома битна за разоткривање злочина у јами
“Понор”, код Миљевине.
„Уз помоћ сљедећих фотографија ћу детаљно приказати два пута који воде до
ушћа ријечице Понор у ријеку Бистрицу. На ушћу се налазе два улаза у подземне
тунеле у којима се налазе кости жртава. Први пут води из Миљевине према руднику, па
даље, узбрдо, према Цркви. Око 500 метара прије Цркве скренемо лијево, након 500
метара скренемо десно и укаже нам се следећи призор…”
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М. Максимовић, Бесмртници Озрена, Требаве и Посавине, 407-488.
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Бијела црта показује куда тече Бистрица (и пут Миљевина-Фоча), зелена правац
тока понора, црна улаз у подземне тунеле. Када прођемо борову шуму, дођемо до овог
мјеста гдје терен нагло пада у правцу јаме, према асфалтном путу. До ушћа око 300
метара.

Након тога нам се указује гротло у гдје се обрушава поточић, гдје ријека Понор
извире и износи кости (плава стрелица) и магистрални пут. Улаз у подземни тунел је
означен црвеном стрелицом. Доле се може сићи без већих проблема.

ПРВИ УЛАЗ се види са пута.
Овде означен црвеном стрелицом, тунел води према Фочи а плава стрелица
означава стазу којом се долази на малу зараван изнад гротла и са које се може лако
сићи у његово дно. Горње фотографије су усликане са те заравни.
Бистрица протиче десет метара десно од тунела, иза насипа.
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Дно гротла, усликано са асфалта, одатле дубоко неколико метара, плава
стрелица УЛАЗ/ИЗЛАЗ, зелена-пресушен поток, црвена-пропусни отвор испод пута,
према Бистрици…
Такође са асфалта, само сам се измакао улијево да усликам УЛАЗ који је
заклоњен стијеном. Први улаз је веома узан, не вјерујем да би се овуда могло ући у
подземне канале.

Ући у подземне тунеле је могуће кроз други улаз који се налази у тунелу са
лијеве стране коловоза, крећући се из правца Миљевине. У њима се налазе посмртни
остаци. Први улаз, означен црвеном бојом, продужимо око 50 метара, улазимо у тунел
…
…и стижемо до ДРУГОГ УЛАЗА у подземне тунеле.
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Дакле, други улаз је скоро непримјетан и ако се не варам на њега није ни
обраћана пажња у оном издању „Погледа”, што је и разумљиво јер се и не види.
Судбина је хтјела да ја случајно, приликом проласка за Миљевину, окренем се на своју
десну страну и опет кажем, сасвим случајно у тренутну видим отвор у зиду тунела… То
је било пре пар седмица и одмах сам одлучио да читав крај детаљније обиђем. Читајући
„Погледе”, ствар је добила смисао, јер се помиње УЛАЗ У ЈАМУ, каже се да је затрпан
и бетониран. Осим тога посједујем слику костију, начињене 1991. године на којој се
виде кости разбацане по површини некакве пећине. То је дефинитивно овај улаз …
Вјерујем да ћемо улазом у њега, након одређеног времена наићи на призор костију и
лобања …
Напомињем, ове фотографије са костима су настале прије рата, па су ове кости
вјероватно даље помјеране кретањем воде. Унутрашњост “јаме” је тамна јер ми није
радио блиц, а ускоро намјеравам да уђем унутра са својим пријатељима. Планови су у
току. Признајем да помало стрепим од тога, узевши у обзир да од тројице који су
претходно улазили у јаму, двојица су покојни, да се улаз налази између двије црне
тачке и да људи ту редовно гину. Још кад знам да се унутра налазе многе кости и
несмирене душе покојника који су били млађи од мене, неправедно и без суда, а сада се
за њих врло мало зна и то је некажњем злочин… није свеједно. Тај тунел ће вам
грађани представити као „Тунел у коме је сахрањено двије хиљаде Срба”…22
Нисам сигуран колико је остатака пронађено, али може се лако сазнати. Не
много, сигуран сам свега пар и то са друге локације, поред сеоског пута. Обратићемо се
свештенику, кости су похрањене у Цркви у Миљевини. Заиста је застрашујуће. Рудник
угља Миљевина је почео са радом 1947. Није се шљака одмах депоновала горе већ
послије, 70-тих, 80-тих, кад је се накупило. Наводно је потпуно попуњена крајем 80тих. Не знам гдје је био отвор јаме. Сада не постоји, али постоје подземни пролази по
дну јаме, кроз које отиче вода и улазе под брдо. Излази су приказани горе. Ево
„Погледа” из 1990. на којима је приказан тај улаз. Међутим, не и онај ДРУГИ, скривен
у тунелу. За њега се знало и фотографије костију су из другог улаза.23
22
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Велики допринос борби за истину дао је и прота Остојић кроз свједочење о
судбини породице Николе Калабића, као и кроз откривање мјеста гробница
поубијаних у масовним злочинима широм Зеленгоре.24
Послије текста о хапшењу мајке, жене и ћерке Николе Калабића у мају 1945.
године на Зеленгори и убиству његовог петнаестогодишњег сина, нашој редакцији
јавио се велики број читалаца. Многи су се тек сада, после деценија ћутања, осмјелили
да траже информације или да свједоче о страдању припадника ЈВуО и њихових
породица.
„Покушавам да сазнам где је и како је страдао мој отац Петар, мајор
Југословенске војске у отаџбини” - испричао нам је Зоран Рајковић, један од многих
читалаца са сличном причом. „Мајка је 1945. године добила папирић на ком је писало
да је убијен у Босни и то је све. Имао сам седам година кад сам последњи пут видео
оца, али све чешће ми се у мисли враћа његов лик.”
Наду да је још увек могуће пронаћи гробове хиљада људи који се у архивама
воде као „нестали” пробудила су сведочења која је чуо и записао протојереј ставрофор
Радослав Остојић. Он је од 1970. до 1990. био парох на подручју источне Босне, где је
1945. године послије неуспјешног покушаја пробоја, по подацима Удбе, убијено преко
9.000 људи, припадника ЈВуО и цивила. Процјене новијих истраживача помињу од
10.000 до чак 25.000 убијених.
Прота Остојић је још осамдестих година, ишао је са парохијанима по шумама,
њивама и јамама да опоје масовне необиљежене гробнице.

„Наравно да не знам имена хиљада погубљених, али могу да покажем сваку од
масовних гробница”, каже прота Остојић. „Највећа гробница хиљада равногораца и
цивила налази се у јами у селу Будањ, поред цркве у Миљевини. У селу Осатни је
24

Информације и документа уступио је прота Остојић лично у непосредном контакту
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необиљежено гробље неколико стотина цивила који су ишли за четницима, а као и они
стрељани су без суђења.”
Прота Остојић истиче да је простор пречника 50 километара, од Коњица,
преко Фоче, Гацка, десне обале Дрине до Устипраче и Зеленгоре огромна
гробница Михаиловићевих војника и цивила који су их пратили.
„Негде су људи послије стријељања закопавани, али у многим случајевима на
Зеленгори и селима у подножју стотине лешева остављани су непокопани”, каже прота
Остојић.
Према свједочењу његових парохијана, највећи број припадника ЈВуО, тек
мобилисаних младића у Србији 1944. године, побијен је 1945. године у мају и јуну, на
потезу Улог - Обаљ - Калиновик - Миљевина. Из гомиле старих свезака, у које је
записивао исповијести, протојереј наводи да је разговарао најмање са 500 људи који су
били свједоци или учесници трагичног краја грађанског рата.
„Савјест их тјера да кажу истину, каже отац Остојић - Поверавали су ми се
и они који су учествовали и у егзекуцијама - каже протојереј Остојић. - Обичан
човек не може да схвати каква је мука била у њиховим душама. Није лако ни
слушати бившег партизанског стражара који сваке ноћи сања бацање људи у јаму
Понор код Будња.”
Историчари који се баве Другим свјетским ратом кажу да се и њима све чешће
јављају потомци хиљада поубијаних момака који су се предали и одазвали на позив на
амнестију. То је злочин без преседана, за који мора сазнати шира јавност. Тај масовни
злочин десио се под директним покровитељством, знањем и наређењима од стране
Јосипа Броза и његове комунистичке клике.
Слично се десило и четницима Павла Ђуришића, који су пошли из Црне Горе са
неколико хиљада цивила. И једне и друге убијали су у заједничким операцијама
комунисти и усташе, стим да су завршне операције за уништење јединица под
командом Павла Ђуришића спроводиле усташе а уништење главнине снага под
командом армијског ђенерала Драгољуба Михаиловића спроводиле су јединице ЈА, са
прецизним инструкцијама од стране комуниста и комесара, да нема милости и да
свие”четнике” и чланове њихових породица треба уништити и поубијати.
Послије рата имена поубијаних младића и цивила из Србије, у архиве завођена
су под шифром „нестао у Босни” или „стријељан у Босни”, без прецизнијих података о
мјесту злочина. Убијени су често проглашавани народним непријатељима, а њихове
породице су остале обиљежене током сљедећих пола вијека и нису се смјели
распитивати за њихову судбину.
Прота Остојић о судбини погубљених, истиче да незна ко је поименично гдје
убијен али може да покаже сваку гробницу коју је обишао.
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Припадници ЈВуО из околине Чачка
Тако је у тражењу истине настао роман „Чекамо васкрсење мртвих”, аутора
Бранка Станковића. Роман Бранка Станковића „Чекамо васкрсење мртвих” настао је са
намјером да се нађе истина о ономе што нам се дешавало у времену у коме смо, били
духовно мртви и у коме је срећа једне државе, која се распала у крви, грађена на
костима невино побијених, између осталог и у Миљевини код Фоче и ширем подручју
Калиновика и Зеленгоре. Литерарне реконструкције прошлости често настају тамо где
се не може доћи до пуне историјске истине о неком догађају. Нажалост утврђивање
историјске истине није покушано ни до данас. Зато је Станковић у свом роману
прибјегао књижевној реконструкцији, надајући се, да ће, бар мало, доћи до
осветљавања оне таме која је однијела толико људских живота.
Историчар равногорског покрета, Милосав Самарџић, о једном од највећих
злочина комуниста према Србима, о убиству огромног броја људи у Миљевини код
Фоче 1945. године, пише: „До ушћа Сутјеске у Дрину стигло је више од 10.000 четника
и неколико хиљада небораца. Многи су изгинули, али већина је заробљена. Када је 13.
маја престао организовани отпор, колоне небораца, а са њима и доста четника без
оружја, кренуле су према Србији, носећи објаве о амнестији, у којима је писало да је
рат завршен и да им се ништа неће десити.”
Највећа група жртава је данима, на камионима, довожена до превоја Вратла код
Фоче. Ту су везивани бодљикавом жицом, по троје или четворо, и преко села Оцркавља
у дугим колонама спровођени до крашке јаме Понор, удаљене два километра од села
Миљевине. Изнад јаме, метком је убијана само по једна жртва, вукући за собом двојицу
или тројицу. „Данима се из јаме чуло запомагање недотучених”, свједочио је очевидац
Миленко Мирков Вуковић из Миљевине.
Доста аутора чланака и монографија из историје Другог свјетског рата трудило
се да понавља једну слику коју су објелоданили комунисти. Сваки другачији приступ и
изношење другачијих података и чињеница комунисти су сматрали „ревизијом историје
или промовисањем новог четничког мита”. По њиховом мит је заснован на тумачењу
једног извора од стране др Бојана Димитријевића. Ријеч је о извештају Штаба 3.
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корпуса ЈА Генералштабу ЈА од 17. маја 1945. у коме су наведени подаци о
четничким губицима који обухватају раздобље од 29. априла до 17. маја. Последње
деценије прошлог вијека инсистира се на бројкама од око 20.000 убијених на Зеленгори
и Сутјесци, при чему је огромна већина стријељана након заробљавања, бачена у јаму
Понор у селу Будањ, у близини Миљевина, код Фоче као и покопана у многим
вртачама и јамама на Зеленгори и Лелији.
Многи историчари и други писци који су се највише бавили историјатом ЈВуО у
реконструкцији тог раздобља ослањали су се углавном на дневник четничког официра
Александра Милошевића. Примјера ради, у осам дана пробоја Михаиловићевих снага
кроз централну Босну, од јужних обронака Влашића до пута Коњиц - Сарајево (31.4. 7.5.1945) Михаиловић је изгубио доста бораца од усташких и партизанских јединица,
које су бесомучно и непрекидно нападале као бијесне хијене партизанске и усташке
снаге.
Документација о борбама Југословенске армије (ЈА) против јединица ЈВуО у
мају и јуну 1945. похрањена је у Војном архиву у Београду, али се јасно види да нема
извјештаја о томе колико су побили по данима, нити локацијама на којима су то
чинили. То указује на истину да је о злочину над заробљеницима одлуку лично донио
Јосип Броз и комунистичка врхушка око њега.
Дража Михаиловић 7. маја под командом је имао између 25.000 и 26.000 бораца.
На Зеленгору и Сутјеску 12-13. маја пристигло је између 13.000 и 14.000 четника
будући да се око једне трећине снага, под командом Драгослава Рачића, 10. - 11. маја
одвојило и запутило подножјем Јахорине према Прачи. Огромна већина јединица ЈВуО
је предала се на позив за амнестију, јер је објављен крај рата. Један дио погинуо је у
борбама. Остатак војника се по малим групама распршио по шумама Зеленгоре, Лелије,
Сутјеске и Горњег Подриња.
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Мањи дио снага ЈВуО, на челу са Михаиловићем и појединим истакнутим
официрима, успио је да избјегне уништење или заробљавање. Такође један мали дио је
успио да пређе Дрину и да настави пут ка Полимљу и унутрашњости Србије.
„Према истраживању историчара Милана Терзића, у источној Босни маја 1945.
неутралисано је најмање 5.937 четника. Реч је о укупном броју четника Драже
Михаиловића који се помињу у извештајима јединица ЈА. Од овог броја 4.228 је
пребројано мртвих на бојном пољу, 143 је рањених и 1.556 заробљених. У истом
раздобљу јединице ЈА које су учествовале у овој операцији имале су 55 мртвих, 33
нестала, 113 рањених и 3 заробљена. Може се претпоставити да је међу 4.228 четника
који су као мртви избројани на бојном пољу, већина страдала у непосредној борби, док
је један број страдао у бомбардовању, а известан број је стрељан након заробљавања.
Исто тако, у поменутих 5.937 свакако улази и више стотина страдалих босанских
четника. Може се претпоставити да је значајан број од 1.556 заробљених четника,
стрељан након заробљавања, иако нису сви стрељани непосредно након заробљавања с
обзиром да је један број заробљеника затворен у местима за излоацију у Босни и
Србији. Сем тога, један број заробљених је пуштен након неколико месеци (како се
помиње у литератури, “у јулу 1945. наредбом маршала Ј. Б. Тита, из логора у Шапцу
пуштено преко 600 српских сељака који су припадали одредима Драже Михаиловића,
уз образложење ‘да је међу заробљеним четницим за време борби у Босни и у другим
крајевима био велики број сељака који су путем разних претњи или превара увучени у
четничке јединице'“, како је писала Политика, 4, јула 1945. Исто тако, могуће је
претпоставити да је један део од 143 рањених четника, у извештајима уврштен међу
заробљене.” Ово је једна срамна и тенденциозна слика која правда и камуфлира
комунистичке злочине према заробљеницима и добровољно предатим припадницима
ЈВуО.
Превише је текстова који су оспоравали губитке од преко 9.000 страдалих
припадника ЈВуО на Зеленгори и у Горњем Подрињу, у мају и јуну 1945. године.

Синови код оца, Бранко (други) и Војислав (четврти) слијева
29

Јосип Броз лично и врх комистичке клике инструисали су и наредили
јединицама ЈА да изврше злочине над голобрадим младићима из Србије,
припадницима ЈВуО и цивилима који су заједно са њима кренули на овај пут
смрти, пут без повратка у Отаџбину.
3. Општа хипотеза:
Прикупљањем и обрадом података о свим аспектима злочинима на ширем
подручју Зеленгоре, основано се може претпоставити да је након позива на амнестију и
након предаје извршен масовни злочин над војницима ЈВуО и цивилима. Злочин је
извршен од стране јединица ЈА које су учествовале у операцији од 10.маја до 26. јуна
1945. године.
На основу опште хипотезе изведене су разрађујуће хипотезе за појединачне
рејоне од Улога, Обља, Јелешаца, Јелеча, Миљевине, Фоче и Горњег Подриња.
4. Циљеви истраживања и реализације Пројекта
Научни циљ: Кроз истраживање архивске грађе, истраживање на терену,
територији битке на Зеленгори, као и кроз и прикупљање података у 12 општина
Србије (Крагујевац, Чачак, Краљево, Ваљево, Крагујевац, Милановац, Пожега, Љиг и
Мионица .....) доћи до података о страдалим на Зеленгори, који су побијени, бачени у
јаме и сахрањени по вртачама и долинама на подручју општина Калиновик и Фоча.
Резултате истраживања објавити у форми научне монографије.
Друштвени циљ: На основу прикупљених података потребно је открити што
више мјеста масовних гобница, елементарно утврдити присуство покојника, достојно
обиљежити мјеста страдања, утврдити нове чињеница о јами “Понор” и изградити
Спомен обиљежје “ЗЕЛЕНГОРА 1945.”.
Израдити пројекат и изградити Спомен обиљежје јединицама ЈВуО и
цивилима у Миљевини, који су страдали од комунистичког терора. Споменик би
требало градити у облику спомен капеле, где би била уписана имена убијених, чије
кости су остале расуте по јамама, шкрапама, долама и вртачама ширег простора
Зеленгоре.
5. Начин истраживања
У току истраживања примењиваће се различите методе друштвених наука,
примјерене за анализу архивске грађе и за утврђивање нових података и чињеница на
терену.
6. Фазе пројекта и временски оквир трајања
Треба јасно одвојити два паралелна процеса:
 Истраживање и израда научне монографије - крај 2021;
 Пројектовање и израда Спомен обиљежја ЈВуО „ЗЕЛЕНГОРА 1945.” јун 2022.
године.
Пројекат треба да прати одговарајућа медијска промоција Спомен обиљежја
„ЗЕЛЕНГОРА 1945.” и његово уврштавање у базе података о историјским
споменицима у земљи и иностранству, почев од друштвених мрежа па до научних и
образовних база података.
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7. Планови истраживања
Временски план
Истраживање и израда научне монографије, као и пројектовање и изградња
Спомен обиљежја„ЗЕЛЕНГОРА 1945.” треба завршити до јуна 2022. године, када би се
по први пут, након 77 година обиљежило страдање ЈВуО и цивила, уз присуство
родбине страдалих из Србије, као и са простора Републике Српске. Наравно да би
Српска Православна Црква требала да узме учешће да се окаде гробнице покојника и
одржи помен на мјесту централне Спомен капале.
Кадровски план
Детаљан кадровски план би се допуњавао за сваку фазу пројекта, уз прецизно
утврђивање менаџерског и научноистраживачког дијела.
За потребе израде научне монографије ангажовали би се следећи кадрови:











проф.др Митар Ковач, генерал мајор, руководилац пројекта;
проф. др Милоје Пршић, пуковник, замјеник руководиоца пројекта;
Милисав Самарџић, Погледи, Крагујевац;
пуковник проф. др Слободан Ђукић; Војна академија, Београд
мр Драган Крсмановић, пуковник, пријашњи директор Војног архива;
Рашевић Петко, пуковник, уредник часописа Безбедносни форум, Београд;
мр Миленко Лаловић, пуковник, Евроазијски безбедносни форум, Београд;
Спасоје Ђого, пуковник, Евроазијски безбедносни форум, Београд;
представници 12 општина из Србије; и
6 студената и истраживача за архивску грађу Војног архива.

У току истраживања вјероватно ће бити ангажован велики број истраживача
сарадника, посебно на прикупљању личних података у општинама и селима Србије
одакле су били поубијани равногорци, припадници ЈВуО.
За потребе пројектовања и изградње Спомен обиљежја „ЗЕЛЕНГОРА 1945”:
 Начелници општина Калиновик и Фоча;
 Стручна лица - руководиоци око пројекта а по одлуци начелника општина
Фоча и Калиновик.
 Представник надлежног министарства Владе Републике Српске
 Представници Равногорског покрета у Републици Србији и Републици
Српској
 Потребан број кадрова из наведених општина, по процјени начелника
општина;
 Представници 12 општина из Србије.
Управљање пројектом и надзор над реализацијом пројекта у процесу изградње
Спомен обиљежја било би у надлежности општина Фоча и Калиновик.
Финансијски план
Финансијска средтва би се прикупљала на посебне подрачуне:
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За реализацију научних истраживања и објављивање монографије - носилац
је Евроазијски безбједносни форум из Београда (ЕБФ), са сарадницима из Републике
Српске и Републике Србије.
У периоду трајања истраживања и израде научне монографије од двије и по
године предвиђају се сљедећи трошкови:
 за архивска истраживања ................................................................. 1700 €;
 за рад на терену, трошкове путовања и преноћишта, откривање мјеста
гробница, разговоре са очевицима и за прикупљање писаних изјава ...........
1.500 €;
 израда и писање Монографије .......................................................... 4.700 €;
 трошкови штампања Монографије .................................................. 4.200 €;
СВЕГА ...................................................................................................... 12.100 €
Финансијска средства за истраживање и израду Монографије требала би да се
прикупе из донација органа извршне власти Републике Србије и Републике Српске,
правних субјеката, првенствено компанија и појединаца из Републике Српске,
Републике Србије и дијаспоре у САД и Великој Британији, који буду осјећали потребу
да подрже ово истраживање злочина и отклањање неправде која је причињена крајем
Другог свјетског рата и непосредно по његовом завршетку.
Заузврат за подршку њихова имена и називи компанија, организација биће
наведена у научној монографији и додијељен одређен број монографија.
За изградњу Спомен обиљежја „ЗЕЛЕНГОРА 1945.” - подрачун би одредили
начелници општина Калиновик и Фоча, уз помоћ Владе Републике Српске.
Спецификација средстава за Спомен обиљежје би се утврдила Грађевинским
пројектом.
8. Структура и основни елементи Спомен обиљежја „ЗЕЛЕНГОРА 1945.”
У овом периоду израде Пројекта није могуће децидно одредити све елементе
Спомен Обиљежја. Они ће се допуњавати и прецизирати током реализације научног
истраживања.
Основни елементи Спомен обиљежја су:
 Спомен капела или споменик палим војницима, подофицирима, официрима
ЈВуО и цивилима у Миљевини;
 Крст изнад јаме “Понор”, који би имао соларне панеле за освјетљење ноћу;
 Табла - Садржај Спомен обиљежја и појединачних гробница;
 Показивачи и путокази на терену за означавање гробница; и
 Ограде (камене или жичане) за мјеста гробница и крстови.
У току израде ограда гробница, које буду откривене потребно је рачунати на
добровољни рад и помоћ мјештана.
Постављали би се типски крстови са натписом, који би био унифициран за све
гробнице.
9. Садржај монографије
Начелан садржај монографије:
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ПРЕДГОВОР
УВОД
Први дио - СТРАТЕГИЈСКИ ПОЛИТИЧКО ВОЈНИ КОНТЕКСТ БИТКЕ НА
ЗЕЛЕНГОРИ
Други дио - БИТКА НА ЗЕЛЕНГОРИ 1945. ГОДИНЕ
Трећи

дио

- САВРЕМЕНИЦИ О СТРАДАЊУ И КОМУНИСТИЧКИМ
ЗЛОЧИНИМА НА ЗЕЛЕНГОРИ У МАЈУ И ЈУНУ 1945. ГОДИНЕ

Четврти дио - ПОПИС ИМЕНА СТРАДАЛИХ НА ЗЕЛЕНГОРИ 1945. ГОДИНЕ
ПРИЛОЗИ
ЛИТЕРАТУРА
10. Успостављање сарадње и размјена информација
Из Пројекта је видљиво да се ради о изузетно сложеном процесу, како у научном
истраживању, тако и у теренским радовим на утврђивању материјалних чињеница о
мјесту злочина.
Веома је сложен поступак утврђивања имена страдалих јер се ради о огромном
простору око 12 општина у Републици Србији, па је због тога потребна подршка
надлежних општинских власти и организација које баштине традиције Равногорског
покрета и дјела ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића.
У процесу израде Спомен обиљежја на простору Миљевине, неопходна је добра
координација и размјена информација из истраживања са тимом који се бави пословима
пројектовања и изградње, а у надлежности општина Калиновик и Фоча.
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