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Бањалука – окупација и ослобођење
Априлски рат 1941. завршио се муњевитом побједом сила Осовине и капитулацијом Војске Краљевине Југославије. У Загребу је 10. априла проглашена Независна Држава Хрватска (НДХ), руковођена фашистичком хрватском организацијом
усташа на челу са „поглавником“ Антом Павелићем. Стварање НДХ било је резултат дугогодишње борбе усташког покрета за рјешавање „хрватског националног
питања“. Потпуно зависна од Нијемаца и Италијана, као марионетска, фашистичка и тоталитарна држава, НДХ се у свему угледала на Њемачку и Италију.
Прве њемачке окупационе јединице ушле су у Бањалуку 14. априла, а први
усташки одреди 21. априла 1941. године. Бањалука је остала центар Босанске
Крајине, с тим да је регија преименована у „Хрватску Крајину“. Како се Бањалука
нашла у средишту НДХ, то је у првим мјесецима окупације поткрепљивало код
становништва теорију о њој као новом државном центру. Бањалука је била веома
важна за окупатора и НДХ због свог геополитичког положаја и великих природних
богатстава, близине рудника Љубија, а посебно због саобраћајне повезаности са
Загребом, Јадранским морем и остатком Босне и Херцеговине. Битан фактор је
била и близина око 7.000 колониста Нијемаца и Италијана, који су живјели у граду
и у околини.
Усташки режим у Бањалуци имао је подршку неких припадника Хрватске
сељачке странке, франковаца, католичког свештенства и ратних профитера, а
град је био и једна од база за кроатизацију нехрватског становништва. Поред
значаја за усташе, Бањалука је била важан центар у систему њемачке окупације и
у њу је смјештен штаб њемачке дивизије са окупационим органима.
Усташка организација уведена је у органе државне управе од врха до дна.
Укинуте су бановине као управне јединице, а умјесто њих су успостављене велике
3

жупе. Називи великих жупа су требали да врате традицију хрватских назива средњовјековних жупа и учврсте идеју о јединственом хрватском историјском и националном простору. Прије оснивање Велике жупе Сана и Лука, са сједиштем у
Бањалуци, која је обухватала котаре Бањалуку, Приједор, Кључ, Которишће (Котор
Варош) и Сански Мост и испоставе Козарац и Лушци Паланку, основани су
регионални политичко-управни органи – Усташки стожер за Босанску Хрватску и
Повјереништво за бившу Врбаску бановину. Ови органи основани су 16. или 17.
априла 1941. године, након доласка Виктора Гутића у Бањалуку на мјесто стожерника, на којем је остао до 21. августа 1941. године. Стожерник Гутић је имао
широке овласти у Бањалуци, Босанској Крајини и великом дијелу средње Босне.
Себе је окружио људима од повјерења, које је сам именовао на високе положаје.
Његови блиски сарадници су били Никола Билогривић, Феликс Неђелски, бискуп
Јозо Гарић, Блаж Гутић, Озрен Кватерник, Рудолф Ертл, Адемага Мешић, Асим
Ђелић, Вилко Буторац, Стјепан Момчиновић и други. Кроз различите облике насиља, при чему је одређена група људи имала неограничена овлашћења, Виктор
Гутић је изградио и учврстио усташку власт у Бањалуци. Своју контролу на дешавања у граду и околини вршио је преко својих блиских сарадника и након одласка
са мјеста стожерника.
Усташки стожер за Босанску Хрватску је био установа политичког и полицијског карактера, на чијем челу је стајао стожерник. У њему је била концентрисана сва власт везана за политичка и усташка питања, те питања везана за
Устав „Усташе Хрватског Ослободилачког Покрета“. Најважније одлуке су биле
доношене у личном кабинету, као управном језгру Стожера, у оквиру којег је
дјеловало више одјела.
Усташка власт је спроводила расистичку политику, са прогоном и ликвидацијом Срба, Јевреја и Рома.
Дјеловање Виктора Гутића као стожерника је било пропагандно усмјерено
на ширење и учвршћење усташког покрета у Босанској Крајини, првенствено међу
муслиманским становништвом, које су нове власти жељеле привући на своју
страну. Служио се разним мјерама и новоуспостављеним законима у прогонима
оних који нису одговарали новом систему усташке власти. Према „Законској одредби о заштити народне и аријске културе хрватског народа“, Јевреји ни на који
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начин нису смјели утицати на изградњу и развој културе у Независној Држави
Хрватској, па им је било забрањено учешће у организацијама и установама друштвеног, омладинског, спортског, културног и умјетничког карактера. Србима и Јеврејима је одузимана имовина и блокирани су им банковни рачуни. Срби и Јевреји
су морали предати своје радио-апарате, двогледе, фото-апарате, камере и
кино-пројекторе. Забрањена је и употреба ћирилице. У општој дискриминацији
било им је забрањено путовање у јавном превозу и купање на јавним мјестима и у
бањама. Уведен је обавезан рад „за опште добро“ без накнаде и присилан рад.
Кретање Срба и Јевреја је било строго праћено, а те мјере према Србима су биле
појачане наредбом да сви православци морају око руке носити плаву траку са
великим латиничним словом „П“, док су Јевреји на лијевој страни груди носили
Давидову звијезду са латиничним словом „Ж“ у средини.
Током убијања истакнутих грађана Срба и Јевреја, ликвидирани су, између
осталих, бањалучки владика Платон и академски сликар Спиридон Шпиро Боцарић. Српско становништво је покатоличавано и исељавано. Најчешће су хапшени
они Срби који су се својим радом или политичким дјеловањем истицали у Краљевини Југославији и они који су се лично замјерили Гутићу. Били су то првенствено
представници предратних политичких странака, свештеници, интелектуалци, трговци и угледнији грађани, као и масони и чланови „Rotary“ клуба.
Усташе су у Бањалуци планирале изградњу владиних установа, великих
катедрала, тргова и саобраћајница, као и колонизацију Хрвата у град и околину.
Бањалука је требала постати „Антинград“ или „Лука“, сједиште Независне Државе Хрватске. Поред планиране промјене имена града, убрзо након успостављања
усташке власти образована је посебна комисија за промјену назива улица у
Бањалуци, па су се, између осталих, појавиле улице које су носиле имена хрватских великана. Усташки стожер за Босанску Хрватску и Ликвидатор бивше Врбаске бановине „Законом о називу мјеста и улица и обиљежавању кућа бројевима“ из
назива је избацио ријечи „српски“ и „југословенски“.
У истребљењу Срба, поред њиховог исељавања у Србију и покатоличавања,
усташе су формирале логоре, од којих су најпознатији по злочинима Јасеновац,
Јадовно, Даница, Стара Градишка и Јастребарско. У њих су, поред Срба, били депортовани Јевреји, Роми, комунисти и друго неподобно становништво.
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У односу према муслиманском дијелу становништва усташки покрет је настојао да искористи тезу Анте Старчевића о муслиманима као „најчистијем дијелу
хрватског народа“. У посвећивању пажње муслиманском питању у земљи, у Бањалуци су били фаворизовани муслимани, односно „Хрвати исламске вјероисповијести“. На тај начин усташка власт стварала је себи чвршћи ослонац, што је
осигуравала јачањем политичких позиција у муслиманском становништву. Управни апарат Независне Државе Хрватске отворио је врата истакнутим муслиманима
за високе функције. Међутим, иако фаворизовани у новој држави, муслимани су у
неколико наврата дошли у сукоб са Виктором Гутићем. Плашили су се да ће
постати мањина уколико заживи његова идеја о досељавању косовских Хрвата, уз
исељавање, покатоличавање и истребљење Срба, Јевреја и Рома. „Резолуција
бањалучких муслимана“ против усташких злочина донесена је 12. новембра 1941.
године.
Од краја јула па до септембра 1941. године трајао је такозвани Илиндански
покољ Срба, у којем је побијено неколико десетина хиљада људи широм Босанске
Крајине. У фебруару 1942. године организован је масовни покољ српског становништва у насељима Раковац, Шарговац, Мотике и Дракулић, када је убијено око
2.300 Срба.
Након усташких покоља српског становништва у Босанској Крајини у јуну и
јулу 1941. године, формирало се устаничко тијело односно покрет отпора. У народу је
завладало расположење за супротстављање окупатору, што је Комунистичка партија
искористила за покретање устанка. Политбиро ЦК КПЈ донио је одлуку о почетку
борбе у Југославији 4. јула 1941. године. Устанак у Босанској Крајини је почео у Дрвару 27. јула 1941. године, одакле се ширио даље.

* * *
Судећи према наративним изворима и посредним подацима, у вријеме Априлског рата у Бањалуци је дјеловао Мјесни комитет (МК) Комунистичке партије Југославије (КПЈ). Она је бројала око 40 чланова, подржана организацијом Савеза комунистичке омладине (СКОЈ) са око 80 чланова и већим бројем симпатизера. МК КПЈ су
чинили Павао Радан, Осман Карабеговић, Ивица Мажар, Ранко Шипка, Шефкет
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Маглајлић и Љубо Бабић. Један каснији извјештај Усташке надзорне службе (УНС), у
осврту на прва два мјесеца окупације говори о „потпуном замирању“ комунистичке
дјелатности у граду, иако се, како се каже, њихова противдржавна активност свакако
могла претпостављати. У ствари, бањалучки комунисти су, у складу са општим
директивама Централног комитета КПЈ, у строгој тајности приступили „припремама
за устанак“ кроз обавјештајни рад, прикупљање оружја, санитетског и другог
материјала, те кроз изградњу сопствених војних структура и диверзантских група. У
циљу припрема оружане акције, на брду Шехитлуцима одржано је тајно обласно
партијско савјетовање 8. јуна 1941. године.
Након напада Њемачке на Совјетски Савез, 22. јуна 1941. године, КПЈ је
прешла у de facto ратно стање. „Виђенији“ чланови партије који нису напустили град
учинили су то у наредним мјесецима, укључујићи и неколицину оних који су успјели
побјећи из руку полицијских служби. У ту сврху успостављено је шест излазних
коридора: један на сјеверу према Козари, а пет према брдима на десној обали Врбаса,
који ће бити затворени усљед кризе устанка почетком 1942. године. Упркос овом
смањивању броја чланова КПЈ, у граду је настављена илегална дјелатност – штампање и дијељење пропагандног материјала, фалсификовање докумената и проналажење скровишта за илегалце, преношење важних повјерљивих информација и прикупљање санитетског материјала, при чему је за потребе партизанског санитета из
Државне болнице прокријумчарен комплет хируршке опреме. Илегална мрежа сарадника Народноослободилачког покрета (НОП) продрла је у школе, болнице, државну службу, па чак и у полицијске органе и домобранство. Повјерљивом информацијом
која је крајем марта 1942. упућена у равнатељство УНС-е у Загребу, окривљени су за
неспособност државно и усташко редарство у Бањалуци, који нису били у стању да
спријече да се Бањалука, како је написано, „наскоро“ главни град НДХ, претвори „у
котао комунизма“.
Многи бањалучки комунисти који су успјели побјећи из окупираног града
заузели су важне позиције у партизанским редовима. Након савјетовања на Шехитлуцима, четири дотадашња припадника бањалучке партијске организације, Осман
Карабеговић, Јосип Шоша Мажар, Бранко Бабич Словенац и Касим Хаџић, формирали су Обласно војно руководство. У јулу је у околини Бањалуке формиран и Штаб
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партизанских одреда за Босанску Крајину на челу са бањалучким ђаком и шпанским
борцем Данком Митровим.
Иако у самом граду није било значајнијих диверзантских акција, изузев тродневне саботаже градског водовода почетком септембра 1941, устанак је од Бањалуке начинио осовинско упориште које је било у сталном полуокружењу. У широј
околини града устанички одреди су нападали мостове, пруге, цесте, телефонске
линије и истурене усташко-домобранске посаде. Број припадника устаничког покрета је био у сталном порасту, тако да је у околини Бањалуке, све до краја фебруара
1942. године, дјеловало шест партизанских одреда.
Након одласка главнине градског руководства, секретар МК за Бањалуку била
је Загорка Зага Умићевић, све до изласка из града у мају 1942. године, а затим
Фахрет Дедић, који је убрзо затим ухапшен. Након провале партијске организације у
новембру 1942. чланови МК, на челу са Ибром Сарачем, напустили су град а да при
том иза себе нису именовали насљеднике. У тим условима је формирано ad hoc ново
градско руководство под називом „Централна ћелија“, која је настала из језгра оне
партијске групације која се најбоље очувала, а то је била ћелија 5. кварта (насеља
преко ријеке Врбаса). Ново руководство се концентрисало на обавјештајни и контраобавјештајни рад у сврху прикупљања информација за потребе извођења већих
војних операција у околини Бањалуке.
Устанак је прошао кроз кризну фазу када је сукоб између комунистичког
језгра и прочетнички оријентисаних команданата дошао до врхунца крајем фебруара
1942. године, када је заповједник устаника на Мањачи Урош Дреновић одвојио свој
одред од партизанске главнине и прогласио га четничким (Одред „Кочић“), односно
лојалним покрету Драгољуба Михаиловића. Његов поступак су слиједили Лазар
Тешановић на Чемерници (Одред „Обилић“) и Раде Радић на територији у правцу
Борје, источно од Бањалуке (Одред „Борја“). На прољеће и љето исте године ове
четничке вође су се удружиле под заједничком командом и потписали споразуме о
примирју и сарадњи са представницима НДХ. Главна сврха споразума била је
могућност да се обе стране посвете рату против партизана, који су чврсто остали под
контролом комунистичког руководства. Раде Радић је изабран за команданта Главног
штаба босанских четника. Љета 1943. године четничке формације на лијевој обали
Врбаса удружиле су се у Босанскокрајишки четнички корпус, под командом
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Дреновића, а оне на десној обали у Средњобосански четнички корпус, под командом
Тешановића. Формално подређивање ових јединица Југословенској војсци у отаџбини
(ЈВО) Драгољуба Михаиловића текло је постепено, прво смјеном Вукашина Марчетића, команданта Пука „Мањача“, са мјеста начелника Главног штаба, на чије мјесто
је доведен Михаиловићев изасланих мајор Славољуб Врањешевић, а затим и Врањешевићевим постављањем за команданта новоформиране Команде западне Босне у
октобру 1943. године. Иако у лошим и напетим односима са усташама, четници су,
фокусирани на своју антипартизанску кампању, кроз сарадњу са Нијемцима, домобранством и државним органима, око града Бањалуке и у бањалучком срезу у територијалној полулопти од Мањаче са југозападне до Жупе са сјевероисточне стране,
држали обруч који је одвајао градско језгро од партизанских територија.
У љето 1942. године Вермахт је, превасходно због војно-економских интереса
који су захтијевали несметано функционисање љубијских рудника, покренуо велику
офанзиву против партизана на Козари, при чему је дошло до уништења слободне
територије сјеверно од цесте Бањалука – Приједор – Босански Нови. Упркос овим
ударцима и појачаној конфронтацији са четницима, Босанска Крајина је и даље
остала жариште партизанског устанка и оперативни терен јединица партизанске
Народноослободилачке војске Југославије (НОВЈ). Бањалука се и даље налазила у
непосредној близини велике ослобођене територије, која је у јесен 1942. године
добила облик „Бихаћке Републике“, распрострањене од Прозора на југоистоку до
Вргинмоста на сјеверозападу. Након неуспјеха онога што је названо Четвртом и
Петом непријатељском офанзивом, у првој половини 1943. године и након пада
Италије у септембру исте године, Босанска Крајина је поново постала централна
територија НОП-а и зборно мјесто њеног руководства. Управо је у мјестима јужно од
Бањалуке приређена званична инаугурација законодавне и извршне власти нове
Демократске Федеративне Југославије и федералне Босне и Херцеговине као њеног
саставног дијела. У Мркоњић Граду је 25. новембра 1943. одржано 1. засједање
Земаљског антифашистичког вијећа народног ослобођења Босне и Херцеговине
(ЗАВНОБиХ), послије чега је у Јајцу 29. новембра одржано 2. засједање Антифашистичког вијећа народног ослобођења Југославије (АВНОЈ).
Прије сазивања ових вијећа формирана је мрежа народноослободилачких одбора (НОО), који су добили улогу позадинских органа власти НОП-а. Кроз ослобођену
9

територију формирани су народноослободилачки одбори, од општинских, преко
среских и окружних до Обласног НОО за Босанску Крајину, који је конституисан у
Мркоњић Граду 26. септембра 1943. године. У другој половини 1943. формиран је и
илегални НОО за град Бањалуку, који су чинили др Шиме Фабијанчић, Фрањо Одић,
Дервиш Тафро, Ђуро Ђурица, Бећир Галијашевић, Вито Ластрић и Заим Ибрахимбеговић. У новембру исте године формиран је Окружни комитет КПЈ за бањалучко-которварошки округ. У прољеће наредне године формирани су и Срески НОО Бањалука као и Бањалучко-которварошки окружни НОО.
Драматични догађаји за Бањалуку наступили су на самом крају 1943. године. У
децембру те године Вермахт је на практично цјелокупном окупираном југословенском простору покренуо серију војних операција названих „Зимске операције“
(Врховни штаб НОВЈ их назива Шестом непријатељском офанзивом), којима је тежио
задати више истовремених удараца НОВЈ-у и Врховном штабу, који се у то вријеме
налазио у Јајцу. Да би се подрила њемачка иницијатива, Врховни штаб је 7. децембра
издао општу наредбу о нападу на непријатељске гарнизоне у упориштима из којих
још није покренут напад. Пети корпус НОВЈ, основан 11. маја 1943. године (преименован из Другог у Пети корпус 5. октобра, под командом Славка Родића) и надлежан
за подручје Босанске Крајине, након краћих припрема је 31. децембра 1943. у 21 час
покренуо ноћни упад у град Бањалуку. Са око 12 хиљада људи, крајишке бригаде су,
помогнуте дијеловима Првог пролетерског корпуса, извршиле симултане нападе на
саму Бањалуку и на непријатељске посаде на цестама за Градишку и Приједор.
Партизани су продрли у Градишку, заузели су аеродром у Залужанима и самостан у
Трапистима. У центар Бањалуке ушли су из јужног и западног правца, гдје су се
водиле уличне борбе са усташко-домобранским трупама и са дијеловима 15. брдског
корпуса Вермахта, које су укупно бројале око 10 хиљада војника. Партизанске јединице су се такође сукобиле са четничким трупама у приградским подручјима под
њиховом контролом, гдје су њихове снаге бројале близу 2.000 људи. Поред чувања
својих приградских положаја, једна група четника учествовала је у одбрани
осовинског упоришта у Војном логору „Кулин бан“ код Пилане. Усљед чврстог отпора
посаде у Бањалуци и мостобрана на Сави, из правца Окучана су у помоћ одбрани
Бањалуке стигле моторизоване њемачке јединице, које су 2. јануара 1944. потиснуле
трупе НОВЈ из града. Бројчане процјене су непрецизне, али се чини да су браниоци
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имали око 1.700 људи избачених из строја, док су партизани имали два пута мање.
Команда 15. брдског корпуса Вермахта извијестила је надређену команду 2. оклопне
армије о 1.160 цивилних жртава, разарању градског језгра, пожару у више зграда
(изгорио је италијански вицеконзулат) и уништењу телефонских водова. Исти извјештај говори о „нестанку“ 700 домобрана и о слабом држању хрватских трупа.
Прва бањалучка операција није се сматрала неуспјехом, јер се радило о највећој партизанској контраофанзиви током „Зимских операција“, при чему је дошло до
растерећења положаја Трећег корпуса у источној Босни. Такође је у препаду на
Бањалуку ослобођено око 200 комуниста из „Црне куће“, која је том приликом
запаљена.
У планирању прве операције од значаја су били и подаци које су бањалучки
илегалци доставили на слободну територију. Веза са њом прорадила је преко Понира
у другој половини 1943. године. Са партизанима се том приликом из града повукло и
50 комуниста који су прекинули конспирацију својим директним учешћем у операцији. Посљедица је настала у виду привременог затишја у раду илегалног апарата.
Интензивнији рад партијске организације у граду обновљен је на прољеће 1944.
године, када је са ослобођене територије у град упућено неколико активиста вичних
конспиративној дјелатности. У мају је основан нови МК. Активиран је и Антифашистички фронт жена (АФЖ) и Уједињени савез антифашистичке омладине (УСАОЈ), обновљена је „партијска техника“, формирана је картотека усташа и њихових сарадника и створене су снажне ћелије у домобранству, које су обухватале и неколико
официра. Већ у јулу 1944. успостављена је шифрована радио-веза са Штабом Петог
копруса. Важно је нагласити да су припреме за нови напад Петог корпуса на Бањалуку биле засноване на обавјештаним подацима које је Штаб добио од сарадника и
чланова градске партијске организације.
Историју Бањалуке након прве ратне године обиљежила је посјета Анте
Павелића у јулу 1942. године, приликом обиласка више градова након козарске
офанзиве и посјета јерусалимског муфтије Ел Хусеинија 2. априла 1943. године, а у
циљу регрутације муслимана у редове 13. муслиманске СС „Ханџар“ дивизије.
У трећој ратној години наступила је тешка политичка и војно-стратешка криза.
Све неповољнија међународна ситуација за силе Осовине, која је дубински помутила
односе унутар НДХ, одразила се и на бањалучки политички миље. За убиство великог
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жупана Драгана Хадровића у јулу 1943. године осумњичене су присталице бившег
стожерника и великог жупана Гутића. Након Прве бањалучке операције власт у
граду су преузели Нијемци и главар грађанске управе Александар Бенак, који је сада
надзирао рад великог жупана Хусеина Алића. Период између два партизанска
напада на Бањалуку, од јануара до септембра 1944. године, обиљежен је политичким
и обавјештајним интригама, које је професор Милан Вукмановић ставио у контекст
неизвјесне будућности за квислиншку државу. У атмосфери несигурности, насиља и
диктатуре пламтјели су сукоби на више различитих нивоа. Наоружане усташе су
биле у готово непоправљивим односима са домобранством. Усташе су проводиле
насиље над становништвом, посебно над сарадницима НОП-а, при чему је за
неколико мјесеци убијено најмање 26 цивила. Екстремни „гутићевци“, на челу са
Мирком Ковачићем и Феликсом Неђелским који је током љета обављао функцију
поджупана, сукобили су се са муслиманским политичарима на челу са градоначелником Халидбегом Џинићем. Чак су и четници били укључени у ове политичке
комбинације када је са њима успоставила везу група некадашњих присталица Хрватске сељачке странке, која није више имала жељу да сарађује са усташама те се уздала у замишљено искрцавање Британаца, који би тиме спријечили побједу комуниста
и омогућили рестаурацију предратних политичких структура. Као четничке сараднике Нијемци су ухапсили Јосипа Кана, рударског чиновника, Драгутина Пенаву,
бившег официра и Љубомира Ореба, бившег управитеља Жупског редарственог уреда. Са своје стране су неки њемачки официри такође били вољни да у овим комбинацијама шкартирају усташе и ангажују четнике као виталнију антикомунистичку опцију, при чему би их, разумије се, задржали под својом чврстом контролом.
Кад су 29. и 31. маја 1944. савезнички авиони извршили два масовна бомбардовања Бањалуке, уништено је преко стотину објеката и убијено више стотина људи.
Тада је грађанску управу преузео Звонимир Стимаковић, заповједник 4. ловачког
здруга. Почетком јула 1944. ову јединицу је смијенио 3. горски здруг хрватског
домобранства на челу са Љубомиром Рајманом. Средином септембра откривено је да
је Рајман активан сарадник партизана, због чега је ухапшен. Његово хапшење ипак
није поништило рад на подривању борбене готовости и воље домобранства да
настави ратовати на страни Осовине, што су и потврдили најновији догађаји.
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Врховни штаб НОВЈ је 17. августа 1944. издао наређење за општу офанзиву,
коју ће, сваки на свом терену, у дјело провести пет корпуса. Стратешки план Петог
корпуса за напад на Бањалуку био је сличан претходном, с тим што је био далеко
квалитнији у обавјештајној опремљености и тактичкој реализацији. Снага од 11.000
бораца напала је на град Бањалуку, пут за Градишку и саму Градишку. Одбрамбене
снаге на том подручју бројале су 12.000 људи, од чега у граду Бањалуци око 5.000.
Град је опасан са три одбрамбена круга. Шири је обухватао лијеву обалу Врбаса од
ушћа Врбање до Кастела, затим Црквеном до рудника мрког угља на Лаушу и даље
пругом према Бојића хану. Ужи круг обухватао је центар града и Пилану са војним
логором „Кулина бана“ и Кастел, док је у самом центру формиран одбрамбени систем
„Цитадела“, који је обухватао стару војну команду (данашњи Архив РС), позориште,
те бивше зграде Хипотекарне банке, Банског двора и Банске управе. Операција је
почела 18. септембра 1944. у 22 часа. Остављајући другим бригадама да очисте истурене положаје, 6. крајишка ударна бригада је са Паприковца одмах продрла у центар
града, директно на „Цитаделу“, у коју је гледала већ у зору 19. септембра. У неколико
дана, борбом прса у прса, савладана су сва непријатељска упоришта, осим Кастела, у
којем се утврдило 300 бранилаца. Током борби за „Цитаделу“ рањен је и командант
Славко Родић. Савладана су и сва упоришта до Градишке. У овој операцији заробљено је 4.000 непријатељских војника, од тога 300 Нијемаца, 800 усташа и неколико
СС-оваца. Заробљен је и командант 69. дивизије генерал Карл Крепс фон Девиц, што
је био први случај заробљавања њемачког генерала на југословенском ратишту, као и
нови командант 3. горског здруга Драгутин Милетић. Око 1.600 домобрана из 3.
горског здруга одмах је прешло на страну партизана. Заробљена су и три исправна
тенка, 7 исправних авиона и 23 неисправна, 25 топова, 60 моторних возила, 300
митраљеза, хиљаде пушака, 50 минобацача, 20 вагона муниције, 550 хиљада литара
бензина и 50 вагона авионских бомби. Међу заробљеницима нашли су се и многи
усташки челници, као др Оскар Вилфан, предсједник Изванредног народног суда,
који је два мјесеца касније осуђен на смрт и стријељан.
Због двоструке угрожености од 9 хиљада војника контраофанзивних снага, и то
борбене групе „Рудно“, која се кретала из правца Добоја и борбене групе „Панвиц“,
која се кретала од Градишке, наређено је да Пети корпус напусти Бањалуку и да при
том евакуише сав ратни плијен, што је и учињено 27. септембра 1944. Остаје
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отворено питање колико је цивила напустило Бањалуку, што укључењем у партизанске редове, што напуштањем града приликом повлачења Петог корпуса. Ослањајући
се на више мемоарских и ауторских мишљења, можемо с одређеном резервом
претпоставити да се Петом корпусу прикључило око хиљаду Бањалучана, док је град
приликом повлачења напустило најмање хиљаду цивила, с тим да одређене процјене
говоре о више хиљада људи.
У овој операцији четници су остали по страни, изузев редовних сукоба са
партизанима на територији коју су сматрали својом. Ипак, неоспорна је њихова
појачана политичка активност. Комунистичка обавјештајна група „ДИД“, инфилтрирана у домобранство, у једном извјештају с почетка септембра тврди да су на састанку у Ребровцу крајем августа 1944. четнички команданти, предвођени Лазаром Тешановићем, исцртали план да они уђу прије партизанског напада у Бањалуку, при чему
би им Нијемци, уз подршку једног дијела домобранства на челу са потпуковником
Драгутином Милетићем, предали власт. Овај план је остао нереализован због силине
напада Петог корпуса и због тога што су Нијемци 4. октобра 1944. године практично
напустили Бањалуку, препустивши је несметаној страховлади усташких снага. Дањи
историјат четника обиљежен је борбама против партизана у широј околини Бањалуке, повлачењем у прољеће 1945. године, те заробљавањем или страдањем већине
њихових команданата.
Посљедице Друге операције за Бањалуку су биле вишеструке. У борбама је
уништена комуникациона инфраструктура, водовод, те производња и пренос електричне енергије. Из града се на ослобођену територију повукло и неколико стотина
службеника, стручњака и квалификоване радне снаге. На примјер, отишло је цјелокупно особље Здравственог сточарског завода, док је људство Ливнице „Јелшинград“
спало на 58 запослених. Престао је да ради и рудник Раковац, што је преко зиме
отежало производњу топлотне енергије. Владала је несташица хране, бензина и
других потрепштина. Прилике у Бањалуци одавале су сабласан утисак мртвог града,
чије је уже језгро опасано бодљикавом жицом, која се са источне стране протезала
од данашњег „Зеленог моста“ на југу до Бојића хана на сјеверу, а са западне линијом
транзитног пута. Зона иза бодљикаве жице, ван домета цивилних органа власти,
препуштена је терору усташких банди које су пљачкале и убијале недужно цивилно
становништво. Поред усташа, градом су харале глад и заразне болести.
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Период након Друге бањалучке операције обиљежен је постепеним али сигурним суновратом осовинске ратне машинерије. У октобру је ослобођен Београд, а
22. истог мјесеца, Пети корпус је заузео Травник. Том приликом погинуо је командант 4. крајишке дивизије Јосип Шоша Мажар. Око нове 1945. године услиједила је
операција „Лавина“, којом су окупацијско-квислиншке формације успјеле за кратко
вријеме повратити Травник, којег је Пети корпус поново освојио 19. фебруара. У
сврху спречавања пробоја Групе армија „Е“ Вермахта из Грчке, преко Санџака и
Сарајева долином Босне на сјевер, Пети корпус је био стално ангажован на средњобосанском ратишту. Због такве ситуације партизани нису озбиљније угрожавали
Бањалуку.
У завршним операцијама, које су предводиле четири југословенске армије, 2.
армија под командом Коче Поповића пробила је фронт у доњем Подрињу, гдје је била
ангажована од почетка године, да би се преко сјеверне Босне запутила у правцу
Босанске Крајине. Штаб Петог корпуса наредио је 15. априла 4. дивизији, која се
налазила у ослобођеном Сарајеву у својству посаде, да се запути ка Бањалуци.
Путовала је возом до Високог, а затим усиљеним маршем преко Јајца и Мркоњић Града, да би 21. априла стигла у непосредну близину Бањалуке. Истога дана претходнице 2. армије су избиле на доњи ток Врбаса. Врховни штаб је том приликом наредио
да се Пети корпус расформира и стави у састав 2. армије, укључујући и 4. дивизију,
чији је штаб у међувремену сазнао да су се непријатељске снаге у претходним данима већ повукле из града. Сутрадан, 22. априла 1945. године, њена је претходница,
6. крајишка ударна бригада на челу са Миланчићем Миљевићем, ушла без борбе у
Бањалуку.

* * *
Нова власт за град Бањалуку, њен срез и округ, била је формирана прије
коначне војне побједе. ЗАВНОБиХ је 2. фебруара 1945. укинуо области и Босну и
Херцеговину подијелио на шест округа. Дана 11. марта одржана је изборна конференција за избор Окружног НОО Бањалука, чија се надлежност имала успоставити
над дванаест срезова бањалучког округа. Дан пред ослобођење, 21. априла, Окружни
НОО донио је одлуку о оснивању привременог Градског НОО за град Бањалуку, на
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челу са Заимом Ибрахимбеговићем и члановима Павком Браловићем, Радомиром
Скакићем, Алексом Ивићем, Љубомиром Тривићем, Смајом Џинићем и Јосипом
Ројом. Градски НОО је одмах по ослобођењу покренуо, уз помоћ војних власти, све
државне установе. Своју надлежност на новоослобођеном подручју проширио је и
Срески НОО, који је предводио предсједник Димитрије Кнежевић са члановима
Душаном Борићем, Средом Ђукалићем, Владом Стојнићем, Ибрахимом Табаковићем
и Милорадом Поповићем. Дан након ослобођења у Бањалуку се из Дервенте
преселио и Штаб 2. армије, који се ту задржао до 29. априла, када се премјестио у
Огулин ради извођења дањих операција према Загребу.
Нова власт је одмах предузела низ мјера којима је требало санирати вишегодишњу ратну штету. Главни циљ је био да се омогући нормално функционисање
установа управе, правосуђа, школства, привреде и комуналних дјелатности. При том
су се сусрели са оштећеном путном инфраструктуром и водоводом, стотинама
уништених и преко хиљаду оштећених грађевина укључујући и једну трећину ионако
мањкавог стамбеног простора, покиданим телефонским кабловима, дисфункционалном привредом, великим бројем расељених, рањених, обољелих и осиромашених грађана и мноштвом других проблема који су из дана у дан излазили на видјело. Броја
жртава међу становништвом општине Бањалука чију су смрт скривили окупатори и
њихови сарадници, према подацима Музеја жртава геноцида из Београда, износи
преко четири и по хиљаде погинулих, од чега је 870 бораца НОВЈ.
Ситуација је била постављена тако да су обнова и напредак као резултат
побједе НОП-а представљале политички императив. КПЈ је задржала стари модел
конспиративног дјеловања, али је преко својих представника водила Народноослободилачки фронт (НОФ) као широки политички савез који је израстао из ратног НОП-а.
При томе су и привремени ограни управе као и оружани апарат били чврсто под
њеном контролом. Гледајући уназад, могло би се рећи да је КПЈ 1945. године водила
борбу на три велика поља: друштвено-економском, правосудном и политичком.
На друштвено-економском плану приступило се обнови путне и комуникационе структуре, укупне инфраструктуре, оспособљавању установа и предузећа за дањи
рад и обнови капацитета за производњу сировина и електричне енергије. Одмах су
прорадили и рудник угља на Лаушу и Ливница „Јелшиград“, у којој је за наредних пет
мјесеци рада достигнуто 80 одсто предратне производње. Војска је обновила Ортопе16

дију и Дом инвалида. Већ од прољећа ангажована је омладина на пословима сакупљања жељезног отпада, док су сељаци ангажовани на сјечи шуме ради израде шинских
прагова. Обнова је умногоме зависила и од радног елана становништва, које је вођено
тежњом да се живот што брже нормализује. Већ почетком августа је Глас, новина
НОФ-а Босанске Крајине, чији је први мирнодопски број симболично штампан у
Бањалуци 27. јула, писао о покретању Фабрике дувана и Бањалучке пиваре. Кориштена је и помоћ Уједињених нација (UNRRA). Од априла до јуна 1945. становницима
Босанске Крајине подијељено је као вид међународне помоћи 400 вагона хране. У
септембру је обновљена и хидроцентрала у Делибашином селу. На пољу културе и
образовања такође се интензивно радило. Покретани су течајеви за учитеље који су
затим ангажовани на описмењавању становништва. Успостављен је и нормалан рад
школа. У граду је основано и неколико књижара, обновљен је рад КУД „Пелагић“, а
прорадио је и Народни универзитет. Како је омладина кроз УСАОЈ ангажована на
пословима економске обнове, велика одговорност на пољу социјалне и хуманитарне
дјелатности дата је локалним организацијама АФЖ-а.
На правосудном пољу поведена је борба против оних који су служили другој
страни у рату. Основано је Градско повјереништво Земаљске комисије за ратне
злочине, које је почетком маја приступило истраживању „ратних злочина окупатора
и њихових помагача“. Од свједока и од ухапшених, као и од заплијењеног архивског
материјала, прикупљане су информације о ратним збивањима, о кривичној и
моралној одговорности протагониста. Комисије за ратне злочине већ су радиле при
среским и окружним народним одборима, као и на нивоу република и федерације. На
тај начин се истражна мрежа комисија, исљедних органа и тужилаштава протезала
преко читаве земље. Истраживања ратних злочина резултовала су подизањем
оптужница од стране Окружног јавног тужилаштва, прво пред Судом народне части,
а затим и пред Окружним народним судом у Бањалуци, на основу новог Закона о
кривичним дјелима против народа и државе, који је објављен 1. септембра 1945.
године. Прво суђење по оптужници на основу новог закона почело је пред Окружним
народним судом 23. октобра. На оптуженичкој клупи сједила је Луција Карба, која је
у рату радила као тумач за „Sipo und des SD“. Истовремено са правосудним обрачуном са припадницима старог режима, вођена је и полицијска кампања против
заосталих четничких и усташких одметника, који су правили проблеме у непосредној
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околини града, пљачкали и застрашивали цивиле и убијали представнике нових
власти.
Правосудна и друштвено-економска борба нашле су се на заједничком терену
када је 23. августа формирана градска Комисија за конфискацију, која је радила на
основу Закона о конфискацији имовине и извршењу конфискације од 9. јуна 1945.
године, којим је предвиђено потпуно преузимање непријатељске имовине. Како су
сва важнија индустријска постројења у Бањалуци у рату радила за потребе
непријатеља, тиме је овај закон омогућио својеврсну „национализацију у малом“,
чиме је постављена основа за покретање привреде под потпуном државном контролом. Поред ових органа радиле су и градска Комисија за ратну штету и Комисија за
ратну добит.
Политичка борба настављена је са истим интензитетом са којим је вођена у
рату. Први мај у Бањалуци је прослављен масовним митингом грађана и војном парадом. Деветог маја, на дан побједе над Трећим рајхом, одржана је у Пољокановом парку Окружна конференција НОФ-а. Дана 22. јуна у квартовима, установама и предузећима Бањалуке одржана је Конференција за избор Градског одбора НОФ-а, на чије је
чело биран Ђуро Ђурица. Два дана касније изабрано је и Мјесно синдикално вијеће,
тако да је у Бањалуци након четири године окупације обновљен рад синдиката.
Дана 18. августа објављен је Закон о територијалној подјели федералне Босне
и Херцеговине на округе, срезове и подручја мјесних народних одбора. У саставу
Округа Бањалука, којим је од окружне скупштине 15. маја управљао Окружни
народни одбор, формирани су Град Бањалука те Срез Бањалука са мјесним народним
одборима у Агином селу, Бастасима, Бочцу, Буџаку, Добрњи, Драгочају, Дракулићу,
Голешима, Јошавки, Јунге Хаџиселиму, Колима, Крминама, Крупи на Врбасу, Муслиманском Челинцу, Павловцу, Пресначама, Пријечанима, Рамићима, Рекавицама, Горњој Слатини, Стричићима, Вилусима, Врбањи и Залужанима.
Крајем августа, у сусрет изборима за локалне органе управе али и за Уставотворну скупштину нове Југославије, именоване су окружне и среске изборне комисије. У мјесецу септембру поведена је велика политичка кампања. Дана 16. септембра
1945. године одржани су и први избори за мјесне, градске и среске народне одборе. У
Срезу Бањалука од уписаних 19.948 бирача гласало је 17.513, од чега 97 одсто за
листу НОФ-а са Ником Јуринчићем као носиоцем. Остали гласови отишли су у кутију
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без листе. Дана 22. септембра састала се конститутивна скупштина новоизабраног
Градског народног одбора Бањалуке (ГНО) у вијећници Окружног народног одбора
(Банском двору). Од 50 изабраних присуствовало је 40 градских одборника, који су
изабрали Извршни одбор града Бањалуке. За предсједника Извршног одбора изабран
је Хасанбег Џинић, за потпредсједнике Свето Ђорђевић и Фрањо Одић, за секретара
Душко Ђурић, а за чланове Муниб Демировић, др Шиме Фабијанић, Абдуселам Гвожђар, Сида Марјановић и Наим Ћејван. Дан касније састало се и 700 чланова среских
народних одбора са члановима ГНО Бањалуке и изабрало нови Окружни народни
одбор. Сутрадан је исти конституисан, а истога дана Извршни одбор ГНО Бањалуке
одржао је своју прву сједницу.
Након локалних избора, настављена је кампања за опште изборе. Дана 4. октобра поднесена је окружна листа НОФ-а за изборе за Уставотворну скупштину. Градску организацију представљао је Осман Карабеговић а среску Гојко Гајић. Десет дана
касније у Бањалуци је одржан велики предизборни митинг. Испред кина „Козара“ је
27. октобра одржан и митинг АФЖ, а дан касније састала се и омладинска УСАОЈ.
Највећи предизборни догађај у Бањалуци био је долазак Јосипа Броза Тита 5.
новембра, који је пред масом говорио о неизмјерном значају Бањалучана и Крајишника у развоју антифашистичког устанка. Недуго затим, 11. новембра 1945. године,
Бањалука је, као уосталом и читава Југославија, својим гласовима потврдила ратну
побједу Народноослободилачког фронта и тиме себи зацртала нову историјску трасу
за будућност.
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Попис каталошких јединица

Године окупације
1.

Проглашење Независне Државе Хрватске (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske, бр. 1, 25. 6. 1941)
2.
Мали земљовид Независне Државе Хрватске са 22 велике жупе (АРСБЛ,
213, 2.4.3)
3.
Бомбардовање Бањалуке од стране Луфтвафе 11, 12. и 13. априла 1941
(АРСБЛ, ЗФ, 13-М 134 и 18-А 284)
4.
Окупационе јединице њемачке 14. тенковске дивизије ушле су у Бањалуку
14. 4. 1941. у 12:30 (АРСБЛ, ЗФ, без броја).
5.
Пропусница Главног стожера Хрватског усташког надзора од 16. 4. 1941.
издата усташи др Феликсу Неђелском (АРСБЛ, 329, 143)
6.
Први број новина Hrvatska Krajina у Бањалуци од 20. 4. 1941.
7.
Законска одредба за одбрану народа и државе од 17. 4. 1941 (Zbornik zakona
i naredaba NDH, бр. 1, 25. 6. 1941)
8.
Информација о „доласку хрватске војске у Бањалуку“ у 2. броју Hrvatske
Krajine од 23. 4. 1941.
9.
„Закон о присези вјерности Држави Хрватској“ од 10. 4. 1941 (АРСБЛ, 86,
2/41)
10. „Наредба о поздрављању и отпоздрављању међусобном државних службеника на територију Босанске Хрватске“ од 20. 4. 1941 (АРСВЛ, 631, V, 360/41)
11. Дефиле Виктора Гутића, усташког стожерника и повјереника и ликвидатора
за бившу Врбаску Бановину, на челу колоне на главној улици у Бањалуци
(ХМ БиХ, ЗФ, 933)
12. Усташки стожерник у својој канцеларији у згради бивше Банске управе (ХМ
БиХ, ЗФ, 946)
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13. Стожерник др Виктор Гутић са својим најближим сарадницима; у униформи
Вилко Буторац (ХМ БиХ, ЗФ, 953).
14. Оглас Усташког стожера за Босанску Хрватску за предају оружја од 24. 4.
1941 (АРСБЛ, 203, без броја)
15. Усташко руководство са њемачким официрима; у цивилу, слијева: др Феликс
Неђелски, др Виктор Гутић, Стјепан Момчиновић, Рудолф Ертл, жупник
Никола Билогривић, муфтија Дервиш Нуркић и Хамдија Бешлагић (ХМ БиХ,
ЗФ, 985)
16. Усташки стожер за Босанску Хрватску 24. 4. 1941. издаје наредбу да „сва
лица родом и поријеклом“ из Србије и Црне Горе напусте територију НДХ.
(АРСБЛ, 203, без броја)

5
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17. Записник о полагању присеге др Оскара Вилфана на мјесту предсједника
Изванредног народног суда у Бањалуци од 10. 5. 1941 (АРСБЛ, 23, Su
825/41)
18. Наредба Усташког стожера од 17. 5. 1941. о промјени службеног назива за
православне у „грко-источњаци“ (АРСБЛ, 330-003-029)
19. Говор Виктора Гутића на тераси зграде Градске општине Бањалуке (ХМ
БиХ, ЗФ, 934)
20. Проглас пријеког суда за српско становништво бивше Врбаске бановине за
случајеве разбојништва, шпијунаже и скривања оружја, која су кажњива
смрћу (АРСБЛ, 203, без броја)
21. Hrvatska Krajina, насловна страна од 28. 5. 1941.
22. Распис Усташког стожера за Босанску Хрватску од 16. 6. 1941. о обиљежавању јеврејских радњи у Бањалуци (АРСБЛ, 631, Каб. без броја 1941)
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23. Информација о преузимању магацина Браце Левија у Бањалуци од 8. 5. 1941
(АРСБЛ, 631, 112)
24. Усташе убијају затвореника у Кастелу (ХМ БиХ, ЗФ, 2473).
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25. Обавијест о стријељању три Србина због напада на њемачког курира на путу
Бањалука–Јајце од 12. 5. 1941 (АРСБЛ, 203, без броја)
26. Проглас Градског предстојништва и Команде мјеста за Бањалуку од 4. 5.
1941. о узимању талаца српске националности због напада на њемачке и хрватске војнике (АРСБЛ, 203, без броја)
27. Распис о оснивању Вјерског одсјека Државног равнатељства за понову при
Министарству богоштовља и правосуђа од 12. 9. 1941 (АРСБЛ, 74, 2206/41)
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28. Исказница о превјеравању Владимира Козомаре (Приватна збирка)
29. Налог путем телеграма о затварању српских радњи на подручју велике жупе
(АРСБЛ, 74, 768/41)
30. Одредба Усташког стожера за Босанску Хрватску и Повјереништва за бившу
Врбаску бановину од 27. 5. 1941. о забрани купања Јеврејима и Србима у
бањама (АРСБЛ, 631, II, 653/41)
31. Упит о надлежности у спровођењу законске одредбе о расној припадности
(АРСБЛ, 631, II, 1365/41)
32. Обавијест Државног равнатељства за господарствену понову из Загреба од
14. 8. 1941. о оснивању Равнатељства за господарствену понову (АРСБЛ, 83,
без броја)
33. Пропусница Мјесног заповједништва у Бањалуци од 14. 7. 1941. издата
Дубравки Кашиковић за присилно напуштање Бањалуке у правцу Београда
и њена легитимација за избјеглице издата у Шапцу 23. 12. 1941 (Приватна
збирка породице Кашиковић)
34. Телеграм управитеља Хрватског државног музеја за умјетност и обрт Владимира Ткалчића од 23. 8. 1941. упућен Великој жупи Сана и Лука о преузимању покретних предмета прије рушења православних цркава (АРСБЛ, 74,
841/41)
35. Обавијест о запљени имовине (АРСБЛ, 203, без броја)
36. Записник повјереника задужених за одузету имовину Срба и Јевреја у Бањалуци од 12. 8. 1941. о процјени ствари проте Душана Мачкића протјераног у
Србију (АРСБЛ, 631, Одјел за понову, 1097/41)
37. Молба за откуп исељеног српског стамбеног објекта који је припадао лугару
Данилу Бајићу (АРСБЛ, 631, Одјел за понову, 2154/41)
38. Чланови КПЈ у Бањалуци, учесници НОР-а, проглашени за народне хероје:
Осман Карабеговић, Бранко Бабич Словенац, Касим Хаџић, Јосип Шоша
Мажар, Ивица Мажар, Драго Мажар, Данко Митров, Вахида Маглајлић и
Шефкет Маглајлић
39. Италијански вицеконзул у Бањалуци Фабијани шифрованим телеграмом од
14. 7. 1941. извјештава италијански конзулат у Загребу о сукобу „четника и
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комуниста“ са припрадницима оружаних снага НДХ и о њиховом бјекству у
околна брда (АРСБЛ, 328, 408/V).
Наредба Равнатељства за јавни ред и сигурност од 30. 7. 1941. о хапшењу и
спровођењу свих Срба и Јевреја због сумње о комунистичкој дјелатности
(АРСБЛ, 74, 127/41)
Наредба Равнатељства за јавни ред и сигурност од 14. 8. 1941. о задржавању
ухапшених комуниста „римокатолика, муслимана и евангелиста“ у затворима (АРСБЛ, 74, 578/41)
Мапа устаничких подручја у Босанској Крајини и околини у току љета и јесени 1941.
Прве четири странице из извјештаја „Алкара“ (алијас Винка Рудића), агента
Усташке надзорне службе који се инфилтрирао у бањалучку организацију
КПЈ 1942 (АРСБЛ, 330-001-071)
Именовање Хакије Бешлагића на мјесто начелника Градске општине Бањалуке од 23. 9. 1941. умјесто дотадашњег Рудолфа Ертла (АРСБЛ, 74, 2863/41)
Заклетва Хакије Бешлагића (АРСБЛ, 74, 3092/41)
Молба Муслиманског друштва „Исламијет“ из Бањалуке од 20. 11. 1941.
упућена министру Ивици Фрковићу за дозволу слободне сјече шуме у сврху
огрева (АРСБЛ, 74, 6143/41)
Бањалучанин Хилмија Бешлагић, брат Хакије, министар у Влади НДХ (ХМ
БиХ, ЗФ, 12007)
Свједочанство о „политичкој исправности“ Авде Бојића (ХМ БиХ, НДХ, 7,
4566)
Насловница Hrvatske Krajine од 16. 5. 1941. Усташки режим, под пријетњом
устанка, на своју страну жели привући муслиманске становнике Бањалуке и
Босанске Крајине.
Летак устаника–комуниста упућен бањалучким муслиманима (АРСБЛ, 74,
3005/41)
Усташка надзорна служба у Бањалуци 6. 12. 1941. тражи хапшење откривених комуниста, међу њима и секретара Хигијенског завода. За надзорника
над ухапшенима предлаже се Ибрахим Колонић, најискуснији агент за обраду комуниста (АРСБЛ, 328, 729/III).
28
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52. Извјештај 2. домобранског подручја о паљењу архиве Усташке надзорне
службе у Бањалуци и бијегу двоје комуниста из њеног притвора у децембру
1941 (АРСБЛ, 328, 314/II)
53. Равнатељство Усташке надзорне службе 23. 3. 1942. просљеђује Жупској
редарственој области у Бањалуци притужбе на њен неефикасан рад на
сузбијању комунистичких организација и пропаганде (АРСБЛ, 328, 770/III).
54. Снимљено у вријеме одласка делегата у Скендер Вакуф на обласну конференцију КПЈ у јануару 1942 (ХМ БиХ, ЗФ, 6203)
55. Списак „одбјеглих лица из Бањалуке у шуму“ од 26. 1. 1942 (АРСБЛ, 328,
747/III)
56. Прва крајишка ударна пролетерска бригада на Мањачи 1942. У средини
стоји Коста Нађ, доле лијево Нико Јуринчић (МИЈ, и. б. 14967).
29

57. Допис Уреда за колонизацију у Бањалуци од 12. 5. 1942. у вези са захтјевима
за колонизацију избјеглица. Потписан Руди Чајавец, као надстојник, прије
свог бијега авионом у партизане (АРСБЛ, 74, 6709/42).
58. Авион Рудија Чајавеца након пада код Клашница 2. 7. 1942. На полеђини фотографије написано: „Свршетак црвеног зракоплова код Бањалуке“ (АРСБЛ,
ЗФ).
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59. Врховно оружничко заповједништво НДХ преноси извјештај домобранства у
Бањалуци од 11. 2. 1942. о покољу српских цивила у селима Дракулићу,
Мотикама и Шарговцу, који је почињен 7. 2. 1942 (АРСБЛ, 328, 140/III).
60. Усташе са одсјеченом главом жртве у Дракулићу
61. Усташе убијају рударе у Раковцу (ХМ БиХ, ЗФ, 2598).
62. Село Раковац, у којем је извршен покољ (МИЈ, и. б. 10748)
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63. Велики жупан Алеман 11. 2. 1942. обавјештава потпредсједника Владе НДХ
Џафера Куленовића о покољима у селима Дракулићу, Шарговцу и Мотикама
и у руднику Раковац. Алеман сматра да је за ова недјела одговоран Виктор
Гутић, за којег тражи да се уклони из Бањалуке (Овјерен препис Врховног
суда НР БиХ).
64. Детаљ у разредној књизи школе у Дракулићу из 1942. године. За ученике
српске националности који су убијени 7. 2. 1942. уписано да су „умрли“
(АРСБЛ, 330, без броја).
65. Министарство унутрашњих послова НДХ 17. 2. 1942. забрањује издавање
пропусница неаријевцима без одобрења (АРСБЛ, 74, 2572/42).
66. Жупска редарствена област у Бањалуци 16. 3. 1942. извјештава Велику
жупу о броју јеврејских богомоља у граду (АРСБЛ, 74, 3238/42).
67. Усташка надзорна служба 22. 6. 1942. тражи од Велике жупе Сана и Лука да
достави приједлоге у вези са упућивањем Јевреја у логоре (АРСБЛ, 74,
9303/42).
68. Почетак списка Јевреја у Бањалуци састављеног 12. 6. 1942. по захтјеву Жидовског одсјека Министарства унутрашњих послова НДХ. Пописане су укупно 104 породице (АРСБЛ, 74, 7263/42).
69. Проглас о Хрватској православној цркви од 1. 5. 1942 (АРСБЛ, 203-033-066)
70. Министарство наставе НДХ упућује распис од 24. 4. 1942. о промјени струке
учитеља православне вјероисповијести. (АРСБЛ, 74, 7010/42)
71. Записник о споразуму постигнутом у Бањалуци 23. 5. 1942. између представника четничких батаљона „Обилић“ и „Мањача“ и представника власти
НДХ (АРСБЛ, 330-003-071)
72. Службена исказница четничког команданта Јована Мишића из Рекавица
(АРСБЛ, 328, 102/I)
73. Извјештај Бањалучког здруга о стању, бројности, активностима и држању
четничког пука „Мањача“, стационираног у Хан Колима (АРСБЛ, 328, 376/II)
74. Један од састанака у окупираној Бањалуци: слијева надесно сједе Вукашин
Марчетић, командант четничког пука „Мањача“ и Урош Дреновић, командант четничког пука „Обилић“ (АРСБЛ, ЗФ).
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75. Сахрана припадника четничког пука „Мањача“ 15. 7. 1942. у Бањалуци (ХМ
БиХ, ЗФ, 1036)
76. Извјештај заповједника Техничке организације рада од 14. 6. 1942. о раду на
поправци цесте Бањалука–Приједор, који се одвијао у оквиру припрема за
непријатељску офанзиву на Козару. Преглед радова је извршен са поручником Вермахта из Команде групе „Западна Босна“ Куртом Валдхајмом
(АРСБЛ, 81, 237/42).
77. Поглавник НДХ Анте Павелић у Бањалуци у љето 1942. на главној улици код Хотела „Палас“ (АРСБЛ, ЗФ)
78. Информација Велике жупе Сана и Лука о
покопу двојице њемачких војника дана
17. 6. 1942. у Бањалуци (АРСБЛ, 74,
8587/42)
79. Њемачко војничко гробље на мјесту
данашњег бањалучког насеља Борик.
(АРСБЛ, ЗФ, б. бр. 341)
80. Стожер Усташке младежи за Велику жупу Сану и Луку тражи од Велике жупе да
обавијести упосленике о Дану хрватских
мученика и задушницама које ће се одржати у жупној цркви 20. 6. 1942 (АРСБЛ,
74, 8832/42).
81. Велика жупа Сана и Лука 22. 10. 1942.
извјештава Заповједништво Усташке младежи у Загребу о мјестима одређеним за
вјежбалишта Усташке младежи у граду и
котару Бањалуци (АРСБЛ, 74, 9926/42).
79
82. На тргу у центру Бањалуке изложена је
велика мапа Европе која приказује напредовање трупа Трећег рајха до Стаљин-
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града и Ел Аламеина у јесен 1942 (A. Ravlić, Banjaluka: razdoblja i stoljeća,
1974).
Велика жупа Сана и Лука 10. 8. 1942. извјештава Градско школско надзорништво о додјели троје учитеља Државном дјечјем дому и избјегличком
логору „Пилана“ у Бањалуци (АРСБЛ, 74, 11874/42).
Министарство здравства 22. 9. 1942. шаље распис здравственим установама
о обавези употребе „korienskog pravopisa“ (АРСБЛ, 74, 16813/42).
Налог Жупске редарствене области у Бањалуци од 25. 9. 1942. о забрани
покривања лица у јавности током ноћних сати (АРСБЛ, 203028-030)
Усташки војник у центру Бањалуке (АРСБЛ, ЗФ, без броја)
„Покривени сокак“ у Бањалуци током рата (АРСБЛ, ЗФ, б. бр. 134)
Одлука великог жупана Д. Хадровића од 22. 12. 1942. о додјели зграде Хрватског дома за потребе домобранске болнице (АРСБЛ, 74, 21486/43)
Усташки војници испред бивше зграде Банске управе (АРСБЛ, ЗФ, без броја)
Дневни извјештај Жупске редарствене области у Бањалуци од 8. 3. 1943
(АРСБЛ, 328, 188/IV)
Жупски одбор Хрватског црвеног крижа 11. 12. 1943. извјештава Велику
жупу да им није познат ток акције скупљања потрепштина за домобранство
(АРСБЛ, 74, 7922/43).
Обавијест да ће се 16. 5. 1943. у Бањалуци одржати митинг на којем ће говорити министар Младен Лорковић и Матија Ковачић (АРСБЛ, 203-040-007).
Јерусалимски муфтија Ел Хусеини на аеродрому у Залужанима 2. 4. 1943
(АРСБЛ, ЗФ, без броја, 305)
Проглас њемачког заповједника о стријељању четири особе (АРСБЛ, 74,
8446/43)
Молба Ивана Кавса за додјелу држављанства (АРСБЛ, 74, 208/44)
Сахрана великог жупана Драгана Хадровића након атентата од 8. 7. 1943
(АРСБЛ, ЗФ, без броја, 343)
Предсједништво Владе НДХ 30. 12. 1943. извјештава Градско поглаварство
Бањалука о немогућности уплате субвенције за Народну заштиту (АРСБЛ, 84,
291/44).
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Бањалучке операције
98. Штаб 5. крајишке ударне бригаде у Котор Варошу. Доле у средини је Ранко
Шипка (АРСБЛ, ЗФ, 15-G 1017).
99. Мапа њемачких и домобранско-усташких положаја у Бањалуци 1943, састављена у Штабу 15. брдског корпуса Вермахта (NARA, T314, R558)
100. Славко Родић, командант 5. корпуса НОВЈ. Пети корпус је извео оба напада
на Бањалуку (АРСБЛ, ЗФ, 15-E 842).
101. Извјештај 5. корпуса НОВЈ о непријатељским положајима (АРСБЛ, 328,
733/I)
102. Наредба 4. хрватске бригаде од 31. 12. 1943. за бањалучки сектор одбране
(NARA, T314, R558)
103. Мапа састављена у Штабу 15. брдског корпуса Вермахта, која показује правце напада јединица 5. корпуса НОВЈ на Бањалуку 31. 12. 1943 (NARA, T314,
R558)
104. Летак 5. корпуса НОВЈ упућен грађанима и домобранима у Бањалуци
(NARA, T314, R558)
105. Команда 1. чете 5. ударне бригаде на тенку код Клашница (АРСБЛ, ЗФ, 04-B
1529)
106. Проглас Њемачке команде и главара Градске управе у Бањалуци од 2. 1.
1944. о ванредном стању (NARA, T314, R558)
107. „Радио вијести“ од 4. 1. 1944. о освајању Бањалуке (NARA, T314, R558)
108. Извјештај 4. ловачке бригаде НДХ о губицима током борби за Бањалуку
(NARA, T314, R558)
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109. „Појединости“ уз извјештаје о борбама за Бањалуку. Спомиње се, између
осталог, ослобађање затвореника из Црне куће и рањавање католичког
бискупа (NARA, T314, R558).
110. Зграда стакларије „Врбас“ поред Црквене, оштећена у нападу од 31. 12.
1943 (Banjaluka, 1990)
111. Извјештај бањалучког Градског поглаварства упућен Предсједништву Владе
у Загребу 8. 1. 1944. о упаду партизана на подручје града (АРСБЛ, 84, 6/44)
112. Новине Глас Народно-ослободилачког покрета у Босанској Крајини од 15. 1.
1944. Текст „Битка за Бањалуку“ написао је Бранко Ћопић.
113. Наређење великог жупана Хусеина Алића од 10. 1. 1944. о штедњи струје
(АРСБЛ, 74, 52/44)
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114. Усташки плакат којим за сва недјела оптужују „комунисте и партизанску
војску“ (АРСБЛ, 203-028-027)
115. Позивница за ванредну домобранску службу од 14. 1. 1944 (АРСБЛ, 84,
2578/44)
116. Усташки војници на положају (АРСБЛ, ЗФ, без броја)
117. Градски обскрбни уред за Бањалуку 12. 1. 1944. тражи од Велике жупе
девет вагона брашна за снабдијевање становништва (АРСБЛ, 74, 279/44).
118. Поглавар Грађанске управе 13. 1. 1944. изриче забрану извоза житарица са
територије Велике жупе Сане и Луке и котарева Босанске Градишке и
Прњавора (АРСБЛ, 74, 289/44).
119. Командант 4. ловачког здруга тражи 14. 1. 1944. од Велике жупе Сана и
Лука да упослени замраче своје просторије (АРСБЛ, 74, 129/44).
120. Летак команде Средњобосанског четничког корпуса упућен муслиманима и
домобранима након Прве бањалуке операције НОВЈ (АРСБЛ, 333, VI/458)
121. Њемачка СС полиција тражи 11. 2. 1944. од четничких команданата Уроша
Дреновића и Лазара Тешановића да четници не долазе у Бањалуку наоружани (АРСБЛ, 333, III/127).
122. Извјештај Врбаске бригаде Средњобосанског четничког корпуса од 16. 2.
1944. о стању код те бригаде, код непријатеља (партизана) и у граду Бањалуци (АРСБЛ, 333, III/139)
123. Одлука Градског поглаварства Бањалуке од 24. 1. 1944. о реквизицији стана
за потребе њемачке полиције (АРСБЛ, 84, 1116/44)
124. Главно равнатељство за прехрану 5. 4. 1942. тражи исправне податке од
Велике жупе Сане и Луке о броју становника (АРСБЛ, 74, 5197/44).
125. Рушевине у Гајевој улици у Бањалуци након савезничких бомбардовања крајем маја 1944 (АРСБЛ, ЗФ, 18-А 129 и 130)
126. Оглас од 22. 5. 1944. о обавезној годишњој вакцинацији против великих богиња (АРСБЛ, 203-028-034)
127. Заповијед о ванредном стању од 7. 6. 1944 (АРСБЛ, 203-028-039)
128. Усташки стожер Сана и Лука најављује да ће Азаудин Агановић 12. 8. 1944.
одржати политичко предавање на тему „Хрватска у свјетлу данашње борбе“
(АРСБЛ, 74, 12710/44).
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129. Мапа Друге бањалучке операције (АРСБЛ, ауторизовано)
130. Наредба штаба 5. корпуса НОВЈ од 16. 9. 1944. за покретање Друге бањалучке операције (АРСБЛ, 328, 566/I)
131. Припадник 3. горског здруга током уличних борби у Бањалуци (ХМ БиХ, ЗФ,
998)
132. Партизанске јединице у Бањалуци 20. 9. 1944 (ХМ БиХ, ЗФ, 13968)
133. Пролазак партизанских јединица кроз град (ХМ БиХ, ЗФ, 13967)
134. Штаб 6. крајишке ударне бригаде НОВЈ у Бањалуци у септембру 1944. Лијево сједи Миланчић Миљевић, командант (АРСБЛ, ЗФ, 04-B 1528).
135. Зграда бивше Хипотекарне банке након борби у граду. Ова зграда, са некадашњим зградама Банске управе, Банских двора, Војне команде те Народног
позоришта, претворена је од стране Нијемаца у утврђени положај звани
„Цитадела“ (ХМ БиХ, ЗФ, 13935).

Ⓒ
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134

136. Партизани, пребјегли домобрани и заробљеници испред бивше зграде Банског двора (ХМ БиХ, ЗФ, 13948)
137. Записник сједнице привременог Народно-ослободилачког одбора града Бањалуке од 23. 9. 1944 (ХМ БиХ, НОП, 18066)
138. Командант 5. корпуса Славко Родић (десно) рањен је током борби за „Цитаделу“ 24. 9. 1944 (МИЈ, и. б. 11340).
139. Заробљени њемачки и усташко-домобрански војници. Група испред зграде
некадашње Банске управе довршава уништење бункера (МИЈ, и. б. 16077;
ХМ БиХ, ЗФ, 14123).
140. Припадници њемачке борбене групе „Рудно“, која је извршила контранапад
на Бањалуку, на главној улици код бивше зграде Банске управе (ХМ БиХ,
ЗФ, 6140)
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141. Прва страна Извјештаја Велике жупе Сана и Лука од 16. 10. 1944. о партизанском нападу на Бањалуку и његовим посљедицама (АРСБЛ, 328, 703/III)
142. Допис Главног равнатељства за јавне радове НДХ од 13. 11. 1944. Великој
жупи Сана и Лука у вези са поправком зграде у којој је смјештена (некадашња Банска управа) (АРСБЛ, 74, 2098/44)
143. Списак активних службеника који су се повукли из Бањалуке заједно са 5.
корпусом, састављен у Приједору 9. 10. 1944 (ХМ БиХ, НОП, 5557)
144. Чишћење у центру Бањалуке након уличних борби (ХМ БиХ, ЗФ, 13942)
145. Новине Глас Народно-ослободилачког покрета у Босанској Крајини 13. 10.
1944. пишу о ослобођењу окупиране Бањалуке и о стављању пред суд заробљених усташких званичника.
146. Војни суд 5. корпусне области 15. 11. 1944. у Санском Мосту осуђује на смрт
стријељањем заробљенике из Друге бањалучке операције: др Оскара Вилфана, Крсту Прпића, Јусуфа Ајдиновића и друге (ХМ БиХ, НОП, 653).
147. Градско поглаварство за Бањалуку тражи од Велике жупе 7. 10. 1944.
смјештај у нове просторје јер су старе демолиране у борбама (АРСБЛ, 74,
34/44).
148. Велика жупа Сана и Лука 29. 12. 1944. тражи од градске апровизације да их
извијести о томе које се избјеглице код њих снабдијевају (АРСБЛ, 84, 37/45).
149. Прва и посљедња страна списка избјеглица у логорима у Бањалуци од децембра 1945, њих 2550 (АРСБЛ, 74, 560/45).
150. Посљедице ратних дејстава у Бањалуци (ХМ БиХ, ЗФ, 6082)
151. Министарство унутрашњих послова НДХ 16. 1. 1945 тражи информацију да
ли је сачувана архива Главарства грађанске управе у Бањалуци (АРСБЛ, 74,
568/45).
152. Министарство унутрашњих послова НДХ 23. 1. 1945. разрешава са мјеста
управник Велике жупе Сане и Луке усташког натпоручника Јерка Харбића
(АРСБЛ, 74, 682/45).
153. Извјештај Надзорништва народне страже од 9. 2. 1945. о ваздушном нападу
четири авиона на Бањалуку истог дана (АРСБЛ, 84, 2203/45)
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154. Усташки стожер Сана и Лука 23. 3. 1945. најављује одржавање протестне
скупштине у дворани Позоришта 25. 3. 1945. поводом конференције на Јалти
(АРСБЛ, 84, 4247/45).
155. Уред Одбрамбеног одбора града Бањалуке објављује Наредбу о позиву грађана
на радну обавезу са распоредом од 3. 4. до 14. 4. 1945 (АРСБЛ, 203-028-035).
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Година ослобођења
156. Резолуција 1. засједања ЗАВНОБиХ-а 26. 11. 1943.
157. Прва страна новина Глас: орган Обласног одбора НОФ-а за Босанску Крајину од 13. 1. 1945.
158. Друга југословенска армија, која у завршним операцијама дејствује кроз сјеверни дио БиХ, Прогласом од 10. 1. 1945. позива домобране и четнике да се
окрену против окупатора (АРСБЛ, 203-032-012).
159. Први двоброј листа 5. корпуса НОВЈ Glas udarnika из јануара 1945 (АРСБЛ,
Д. М.)
160. Извјештај 15. бригаде од 5. 2. 1945. Штабу 39. дивизије (5. корпуса) о борбама у околини Бањалуке (АРСБЛ, 328, 402/III)
161. Завршне операције за ослобођење Југославије 1945 (M. Dželebdžić, Druga jugoslovenska armija, 1989)
162. Артиљерија 2. југословенске армије у походу кроз Босанску Крајину 1945
(M. Dželebdžić, Druga jugoslovenska armija, 1989)
163. Смотра 6. крајишке ударне бригаде (АРСБЛ, ЗФ, 15-G 1081)
164. Инструкције Окружног народно-ослободилачког одбора за Бањалуку од 16.
4. 1945. о уласку у ослобођење градове (АРСБЛ, 33, пов. 6/45)
165. Усташки мајор се предаје са својом јединицом Миланчићу Миљевићу, команданту 6. крајишке ударне бригаде (АРСБЛ, ЗФ, 15-G 1064).
166. Улазак 4. крајишке дивизије НОВЈ у Бањалуку 22. 4. 1945 (ХМ БиХ, ЗФ,
19859)
167. Улазак јединица 2. југословенске армије у Бањалуку 22. 4. 1945 (МИЈ, и. б.
8946)
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167
168. Окружни народно-ослободилачки одбор за Бањалуку 22. 4. 1945. тражи од
Жељезничке станице у Приједору вагоне за превоз 150 особа у Бањалуку
(АРСБЛ, 33, 1843/45).
169. Први воз улази у ослобођену Бањалуку 1945 (ХМ БиХ, ЗФ, 6081).
170. Окружни народно-ослободилачки одбор за Бањалуку 24. 4. 1945. од својих
одјељења тражи спискове свих чиновника (АРСБЛ, 33, 1920/45).
171. Градски народно-ослободилачки одбор за Бањалуку 24. 4. 1945. обавјештава
грађане о изгледу југословенске заставе (АРСБЛ, 111, 12/45).
172. Проглас од 25. 4. 1945. о успостављању привременог Народно-ослободилачког одбора за град Бањалуку (АРСБЛ, 203-028-043)
173. Градски народно-ослободилачки одбор за Бањалуку 26. 4. 1945. налаже
промјену назива улица и скидање старих табли (АРСБЛ, 111, 10/45).
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174

174. Штаб 2. југословенске армије у Бањалуци након пресељења 23. 4. 1945. из
Дервенте; слијева: Коча Поповић, командант, Љубо Вучковић и Радован
Вукановић. Штаб се 29. 4. сели у Огулин (ХМ БиХ, ЗФ, 14021).
175. Штаб 2. југословенске армије у Бањалуци 24. 4. 1945. планира даље напредовање; слијева: Р. Вукановић, Б. Ломпар, М. Поклесић, К. Поповић, В. Церовић, Љ. Вучковић, Ј. Матетић и други (МИЈ, и. б. 14387).
176. Митинг у ослобођеној Бањалуци; лијево: говори Раде Башић испред 5. корпуса (ХМ БиХ, ЗФ, 19426 и 19516).
177. Градски народно-ослободилачки одбор за Бањалуку 26. 4. 1945. тражи од
грађана да се пријаве Управном одјељку (АРСБЛ, 111, 48/45).
178. Окружни народно-ослободилачки одбор за Бањалуку 25. 4. 1945. налаже да
се зграде државних школа доведу у исправност у сврху почетка наставе
(АРСБЛ, 33, 1871/45).
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179. Окружни народно-ослободилачки одбор за Бањалуку 27. 4. 1945. извјештава
војне власти о формирању Комисије за реквизицију ствари из непријатељских радњи (АРСБЛ, 33, 1935/45).
180. Окружни народно-ослободилачки одбор за Бањалуку 26. 4. 1945. именује
управу Државне штампарије (АРСБЛ, 33, 1932/45).
181. Извјештај о стању Државног етнографског музеја од 30. 4. 1945 (АРСБЛ, 33,
2186/45)
182. Окружни народно-ослободилачки одбор за Бањалуку 29. 4. 1945. тражи од
Градског народно-ослободилачког одбора да према списку позову грађане
којима је окупатор одузео ствари (АРСБЛ, 111, 143/45).
183. Команда мјеста у Бањалуци; слијева: Васо Тркуљ, командант, Војо Марковић, комесар и Иван Чутић, замјеник команданта (ХМ БиХ, ЗФ, 16221)
184. Борци 7. бригаде 23. ударне дивизије (2. армије) у Бањалуци 26. 4. 1945
(МИЈ, и. б. 15624)
185. Првомајски митинг 1945. у Бањалуци (АРСБЛ, Д. М.)
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186. Окружна конференција Народноослободилачког фронта 9. 5. 1945. у Бањалуци; лијево: Осман Карабеговић; у средини: Нико Јуринчић; десно: учесници конференције (ХМ БиХ, ЗФ, 25562, 25675 и 25711)
187. Записник сједнице привременог Народно-ослободилачког одбора града Бањалуке од 2. 5. 1945 (АРСБЛ, 111, сј. м.)
188. Окружни народно-ослободилачки одбор 2. 5. 1945. забрањује кориштење
просторија дјечјих домова у било које друге сврхе осим за смјештај дјеце
(АРСБЛ, 33, 2180/45).
189. Команда града Бањалуке 2. 5. 1945. најављује извршење мобилизације и
тражи од Народно-ослободилачког одбора града да одборници присуствују
истој (АРСБЛ, 111, 240/45).
45

190. Министарство грађевина БиХ 12. 5. 1945. упућује распис окружним народноослободилачким одборима у сврху поправке насипа ради заштите од поплава (АРСБЛ, 111, 567/45).
191. Незира Чорхушић 7. 5. 1945. преко Окружног народно-ослободилачког одбора Бањалука враћа откупљене ствари Пере Билбије, који је протјеран у Србију од стране усташа (АРСБЛ, 111, 838/45).
192. Мјесечни извјештај Ливнице „Јелшинград“ за мај 1945 (АРСБЛ, 94, 305)
193. Ливница „Јелшиград“ 1945. године (АРСБЛ, ЗФ, 06-А 1463)

199

194. Оснивачки одбор Мјесног синдикалног вијећа за Бањалуку у јуну 1945
(АРСБЛ, ЗФ, 14-А)
195. Један од партијских састанака у Малој вијећници некадашњег Банског двора
1945. КПЈ је и даље дјеловала конспиративно, при чему су састанци били
затвореног типа (АРСБЛ, ЗФ, 02-D).
46

196. Градска Комисија за пријем помоћи UNRRA-е 15. 6. 1945. тражи од Окружне
комисије помоћ за раднике, службенике и сиромашне у виду пшенице,
пасуља и месних конзерви (АРСБЛ, 94, 1924/45).
197. Градски народни одбор Бањалука доставља 16. 6. 1945. Среском народном
одбору информације о броју и стању људи у посебним социјалним категоријама (АРСБЛ, 99, 233/45).
198. Најава представе Бранислава Нушића „Сумњиво лице“, коју ће 14. 7. 1945.
извести Народно позориште у Бањалуци (АРСБЛ, 203-015-023)
199. Лична карта Ане Хаге, издата у Бањалуци 19. 6. 1945 (АРСБЛ, ЗФ, б. бр. 82)
200. Први мирнодопски број новина Глас од 27. 7. 1945.
201. Насловница новина Глас од 6. 8. 1945.
202. Записник о прегледу стања у Вјежбаоници за Учитељску школу у Бањалуци
од 26. 7. 1945. (АРСБЛ, 94, 22442/45)
203. Штаб 53. дивизије 4. југословенске армије 12. 8. 1945. шаље Среском народном одбору Бањалука наређења у сврху унапређења безбједносне ситуације
(АРСБЛ, 99, пов. 47/45).
204. Мјесечни извјештај Градског народног одбора Бањалука за мјесец јули 1945
(АРСБЛ, 111, пов. 75/45)
205. Записник са сједнице Градског народног одбора Бањалука од 16. 8. 1945.
(АРСБЛ, 111, сј. м.)
206. „Закон о територијалној подјели федералне Босне и Херцеговине на округе,
срезове и подручја мјесних народних одбора“ од 18. 8. 1945. Поред града Бањалуке, у Срезу Бањалука основани су мјесни народни одбори у Агином селу, Бастасима, Бочцу, Буџаку, Добрњи, Драгочају, Дракулићу, Голешима,
Јошавки, Јунге Хаџиселиму, Колима, Крминама, Крупи на Врбасу, Муслиманском Челинцу, Павловцу, Пресначама, Пријечанима, Рамићима, Рекавицама, Горњој Слатини, Стричићима, Вилусима, Врбањи и Залужанима.
207. Окружни комитет Бањалука 30. 8. 1945. Покрајинском комитету КПЈ за БиХ
шаље приједлог студената и матураната, чланова КПЈ и СКОЈ, за слање на
студије у Совјетски Савез (АРСБЛ, 633, к. 1).
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208. Орган Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових
помагача за Бањалучки округ 3. 5. 1945. упућује Упутство за образовање
комисије за град Бањалуку (АРСБЛ, 64).
209. Градски народни одбор Бањалука 15. 5. 1945. обавјештава грађане о почетку
рада на испитивању ратних злочина окупатора и њихових помагача (АРСБЛ,
64).
210. Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача
29. 5. 1945. упућује Инструкције за рад комисије за бањалучки округ
(АРСБЛ, 64).
211. Пријава Јелисаве Паладин од 22. 9. 1945. упућена Комисији за ратну штету
града Загреба, у којој говори о смрти свог оца Шпире Боцарића (АРСБЛ, 111,
р. ш. 5130/45).
212. Записник састављен 31. 10. 1945. пред Градским повјереништвом Земаљске
комисије за ратне злочине у Бањалуци. Коста Божић говори о затварању у
„Црну кућу“ и протјеривању у Србију 1941 (АРСБЛ, 626, 1).
213. Повјереништво за град Земун Комисије за утврђивање ратних злочина у
Војводини 12. 10. 1945. тражи од Повјереништва Земаљске комисије за ратне злочине у Бањалуци да истражи Ивицу Попића као припадника 3. горског здруга (АРСБЛ, 626, 1).
214. Земаљска комисија за утврђивање ратних злочина 9. 11. 1945. тражи од
среског повјереника за Бањалуку да се истражи злочин у Дракулићу и
околним селима (АРСБЛ, 626, 1).
215. Општински народни одбор Буџак 22. 11. 1945. доставља Одсјеку за
унутрашње послове Среза Бањалука „Списак ратних злочинаца и народних
непријатеља“ (АРСБЛ, 99, пов. 352/45).
216. Одсјек за унутрашње послове града Бањалуке 23. 11. 1945, на основу пријаве Мјесног одбора УСАОЈ, доставља колегама у Загребу информације о бившим ђацима Државне техничке школе у Бањалуци у сврху покретања истраге (АРСБЛ, 111, пов. 730/45).
217. Прва страна елабората о усташким злочинима над Србима у Бањалуци
(АРСБЛ, 64)
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218. Прва и посљедња страна пописа жртава покоља у Дракулићу (АРСБЛ, 111,
пов. 187/45)
219. Прва страна елабората о злочинима над Јеврејима у Бањалуци (АРСБЛ, 64)
220. Прва и посљедња страна пописа бањалучких Јевреја одведених у логоре Паг,
Госпић, Јасеновац и Стара Градишка (АРСБЛ, 626, 1)
221. „Закон о кривичним дјелима против народа и државе“ од 1. 9. 1945 (Службени лист Демократске Федеративне Југославије, бр. 66, 1. 9. 1945)
222. Смртна пресуда изречена од стране Окружног суда у Бањалуци 7. 12. 1945.
над Јозефином Ченгић, агентом Усташке надзорне службе и њемачке СС
полиције, на основу „Закона о кривичним дјелима против народа и државе“
(АРСБЛ, 544, 6–78, Ко 67/45)
223. Јавни тужилац Округа Бањалука 10. 7. 1945. подиже оптужницу Вијећу за
Крајину Суда за суђење злочина и преступа против народне части Срба,
Муслимана и Хрвата Федералне Босне и Херцеговине против бањалучког
усташе Мехмеда Хаџиалића (АРСБЛ, 626, 1)
224. Списак лица која су пресудом изгубила народну част (АРСБЛ, 544, 2–48)
225. Информација о именовању градске Комисије за конфискацију од 23. 8. 1945
(АРСБЛ, 626, 1)
226. Општински народни одбор Буџак 1. 9. 1945. доставља Народном одбору
града попис лица у сврху конфискације непријатељске имовине (АРСБЛ, 99,
пов. 252/45)
227. Градски народни одбор Бањалука 27. 11. 1945. упућује Окружном народном
одбору спискове лица на која се односе чланови 28 и 30 „Закона о конфискацији имовине и извршењу конфискације“ (АРСБЛ, 626, 1).
228. Записник састављен 16. 7. 1945. код Градске комисије за утврђивање ратних
злочина; изјаву о причињеној ратној штети дао је др Бранко Чубриловић
(АРСБЛ, 626, 1).
229. Пријава ратне штете коју је 18. 10. 1945. поднио индустријалац Младен Ћурчија из Бањалуке. Приложена је и техничка констатација о штети (АРСБЛ,
111, р. ш. 3269/45).

49

231

230. Парада Корпуса народне одбране Југославије у септембру 1945. у Бањалуци
(АРСБЛ, ЗФ, без броја, 131-2)
231. Један од предизборних митинга у Бањалуци 1945: пред Хотелом „Босна“ говори Осман Карабеговић (АРСБЛ, ЗФ, 15-G 1117).
232. Насловница новина Глас од 21. 9. 1945. Први текст говори о изборима за
мјесне, градске и среске народне одборе, који су одржани 16. 9. 1945.
233. Записник са Конститутивне сједнице новоизабране скупштине Градског народног одбора Бањалуке од 22. 9. и Записник са сједнице новог Градског народног одбора од 24. 9. 1945 (АРСБЛ, 111, с. м.)
234. Зграда Окружног народног одбора Бањалука (данашња Градска управа) (ХМ
БиХ, ЗФ, 1943)
235. Записник са конференције Народно-ослободилачког фронта за Срез Бањалука од 2. 10. 1945 (АРСБЛ, 99, с. м.)
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236. Одјељење за унутрашње послове Среза Бањалука шаље 27. 10. 1945. инструкције за обезбјеђивање избора за Уставотворну скупштину (АРСБЛ, 111,
пов. 608/45).
237. Митинг Антифашистичког фронта жена 27. 10. 1945. код кина „Козара“ у
Бањалуци (АРСБЛ, ЗФ, б. бр. 13 и Д. М.)
238. Титова посјета и говор на предизборном митингу у Бањалуци 5. 11. 1945
(Глас, бр. 18, 7. 11. 1945)
239. Тито у Бањалуци 5. 11. 1945. На фотографији, слијева: Халидбег Џинић, Фрањо Одић, Ђуро Ђурица, Љубо Тривић, Симо Комљенић, Руди Колак и Адем
Херцеговац (A. Ravlić, Banjaluka: razdoblja i stoljeća, 1974)
240. Окружни комитет КПЈ Бањалука 19. 11. 1945. упућује Среском комитету
инструкције за постизборне активности (АРСБЛ, 633, к. 1).
241. Земаљска изборна комисија Босне и Херцеговине 22. 11. 1945. објављује резултате избора за народне посланике за Скупштину народа Уставотвнорне
скупштине (АРСБЛ, 203-012-042)
242. Насловна страна новина Глас од 28. 12. 1945.
243. Списак посланика из Босне и Херцеговине у Уставотворној скупштини ФНРЈ.
Осман Карабеговић и Гојко Гајић били су представници Града односно Среза
Бањалука (АБХ, РК ССРН, к. 1).
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У овој изложби кориштена је грађа
Архива Републике Српске (АРСБЛ)
Хисторијског музеја Босне и Херцеговине (ХМ БиХ)
Музеја историје Југославије (МИЈ)
National Archives and Records Administration (NARA)
Архива Босне и Херцеговине (АБХ)
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Пријатељи изложбе
Град Бањалука
Хисторијски музеј Босне и Херцеговине
Архив Босне и Херцеговине
Академија наука и умјетности Републике Српске
Foto Express
Елма Хашимбеговић, Амар Карапуш,
Есад Хаџихасановић, Алма Лека, Душан Вржина,
Боро Јуришић, Сања Томић, Андреј Родинис,
Милан Радановић, Љиљана Кораћ,
Гордана Панић и Горан Дујаковић
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