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1 . Л О К А Ц И Ј А  У Р И Ј Е ,  Ј Е В Р Е Ј С К О  Г Р О Б Љ Е

На Уријама, у Јеврејском гробљу налази се заједничка гробница са спомеником 

страдалим Србима у данима трајања усташког Илинданског покоља. Записано је да 

су „на овом мјесту сахрањене 833 жртве усташког геноцида“ страдале у периоду 31. 

јула, 1. и 2. августа 1941. године. Ово масовно убијање Срба названо је код народа 

Илиндански покољ, а било је дио планског и организованог страдања српског 

народа које се одигравало по цијелој Крајини. Споменик је подигнут 1985. године од 

стране СУБНОР-а Приједор. Управо за вријеме трајања покоља у околини 

Приједора у ноћи 30/31. јули 1941. отпочиње и спонтани оружани отпор – устанак. 

Он је прије свега представљао борбу за опстанак српског народа, а такође и почетак 

а н т и ф а ш и с т и ч к е  б о р б е  н а  п р о с т о р у  П р и ј е д о р а . 

Такође, јеврејско питање на подручју Приједора завршено је убрзо након    

офанзиве на Козару 1942. када су и посљедњи Јевреји похапшени и 

послати у сабирне и даље концентрационе логоре. Од 57 Јевреја из 

Приједора холокауст у Другом свјетском рату преживјело је само 14.
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2 . Л О К А Ц И Ј А  П Р И Ј Е Д О Р ,  Г Р А Д С К О 

П Р А В О С Л А В Н О  Г Р О Б Љ Е

Жељезничари и остали грађани Приједора 

српске националности  (ЖФТ) страдали у 

усташком Илинданском покољу 1941. године 

сахрањени су на Градском православном гробљу 

у двије рупе настале од бомби приликом 

бомбардовања града. Ликвидације Срба вршиле 

су се на неколико локација у граду : по улицама, 

њиховим домовима, у парку пред Гимназијом, у 

затворима, на мосту преко Сане, на пијаци 

„Житници“, Туковима, на Уријама и на бројним 

другим локацијма.  Изградњом споменика 1963. 

године пренесени су посмртни остаци и 

сједињени на једно заједничко мјесто. Споменик 

је израђен  по нацрту архитекте Хидајета 

Карабашића у колској радионици у Приједору. 

Према подацима из различитих извора сматра се 

да је у три дана трајања покоља страдало 1.500 

Срба са простора Приједора и околине.
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 Приједор је први пут у току Другог свјетског рата ослобођен 16. маја 1942. и тај дан 

данас обиљежавамо као дан Града Приједора. Напад на град Приједор извршио се

 у облику два клина (јединице са јасно прецизираним задацима с циљем неопаженог 

упада у град и разбијања различитих непријатељских  формација: усташа, домобрана,

муслиманске милиције, припадника Културбунда ) чији су врхови доспјели у центар града. 

Главнина клина вршила је ликвидацију периферних стража, са три продора и демонстративним 

фронталним нападом са стране гдје се противник најјаче утврдио.  Дан послије, заузета је и Љубија. 

У ослобођеном граду осјетило се олакшање, али закратко. За ових 25 дана слободе, десило се и

 неколико битних догађаја важних за политичку и војну организацију народноослободилачког покрета. 

Партизанске снаге остале су у Приједору непуних мјесец дана, до 10. јуна 1942, када отпочиње велика 

непријатељска офанзива на Козару. Тада је услиједио најтежи период за српски народ под Козаром.

 На споменику подигнутом на локацији парка на Пећанима, побројана су имена 37 погинулих бораца 

који су учествовали у овој акцији првог ослобођења града. Поред споменика ову споменичку цјелину чине

 и бисте народних хероја са овог простора: Стеве Рауша (1916-1992), Здравке Стефановић (1906-1942), 

Раде Башића (1919-1991), Илије Бурсаћа (1909– 1943), Душана Егића (1916-1985), Мухарема Суљановића 

(1915-1945), Микана Марјановића (1920-1989) и Душка Брковића (1919- 1942). Споменик је подигао СУБНОР.

3.  ЛОКАЦИЈА ПАРК НА ПЕЋАНИМА 

6



На локацији Урије, на простору аеродрома, 23. маја 1942. године, наредник 

пилот – Фрањо Клуз  и поручник – пилот Руди Чајевец са авијатичарем, 

водником Милутином Јазбецом, пребјегли су из Бањалуке у Приједор и 

прикључили партизанима на ослобођеној територији града Приједора. На 

тај начин су им допремили два авиона „Потез 25“ и „Бреге 19“. Један авион 

са пилотом Руди Чајевцем остао је маскиран на ивици аеродрома, а други 

је пребачен на импровизовани аеродром у Међувођу. Убрзо, са ова два 

авиона извршили су пилоти своје прве борбене задатаке 4. јуна 1942. у два 

правца: Орахова и Бањалука. Управо, 23. мај 1942. сматра се почетком 

формирања Југословенског ратног ваздухопловства у НОБ – и. Споменик 

подижу грађани Приједора, 21. маја 1967. године.

7

4. ЛОКАЦИЈА АЕРОДРОМ УРИЈЕ 
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5 .     Л О К А Ц И Ј А  П Р И Ј Е Д О Р ,  П Р О С Т О Р  И С П Р Е Д  Г Р А Д С К Е  У П Р А В Е

Споменик др Младена Стојановића (1896-1942) налази се на простору испред 

градске управе као подсјећање на једног изузетног човјека: организатора 

народног устанка на простору Поткозарја - легендарног команданта са Козаре, 

народног хероја, патриоту, хуманисту, пјесника и младобосанца. Аутор 

споменичке скулптуре др Младена Стојановића је његов брат Сретен Стојановић 

(1898-1960). Овај Сретенов рад карактеристичан је за трећи период  његовог 

стварања - херојски романтизам 1945-1952. године. Сретен се радова око израде 

фигуре за споменик прихватио још у децембру 1949. године, одричући се било 

каквог хонорара. Како је сам Сретен навео : „Фигура ће бити око два метра у 

бронзи, а постоље до два метра“. Међутим због непредвиђених околности, 

постављање споменика одлагано је неколико пута, да би коначно откривање 

услиједило на дан Југословенске армије, 22. децембра 1950. године. Исти дан 

откривена је и спомен - плоча на породичној кући, гдје се родио и живио др 

Младен Стојановић. Сретен Стојановић је радио као професор и декан Ликовне 

академије у Београду, учествовао је на многобројним колективним и 

самосталним изложбама, био је дописни члан САНУ од 1950, а редовни од 1959. 

године. Поред вајарства успјешно се бавио и сликарством али и графиком и 

ликовном критиком. Уз наведено био је народни посланик, предсједник Народног 

фронта Београда, секретар Савеза ликовних умјетника Југославије, предсједник 

УЛУС-а, уредник часописа „Уметност“, покретач едиције „Сликари и вајари“. 
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Данас, на мјесту некадашње Циглане, осим скромне спомен-плоче између објеката некадашње 

управе и новоизграђеног тржног центра нема више ништа. То је за некога ко не познаје довољно 

период Другог свјетског рата потпуно неуочљив споменик, нешто што ничим не скреће пажњу на себе. 

Минијатурни камени постамент са спомен-плочом и натписом који постаје видљив тек из непосредне 

близине, до 4. јануара 2012. године изгледао је другачије. Наиме, тог јануара, вандалски је уништена 

скулптура која је  поред плоче била саставни дио споменика. Споменик са првобитним изгледом 

подигли су 1985. године радници Циглане, а сама скулптура била је рад академског вајара Алије 

Решића. Иницијатива је кренула ангажовањем, прије свих, пожртвованог Драге Шормаза, покретача 

многих активности везаних за обиљежавање страдања српског народа у Поткозарју. И управо овај 

сабирни логор на Циглани био је мјесто страдања и отпремања становника Козаре српске 

националности ка Јасеновцу и другим концетрационим логорима, у неповрат. О томе свједоче и 

бројни документи НДХ, Котарске области Приједор. Поштовање према жртвама, према њиховој 

немоћи да се супротставе безумљу - планском и систематском уништењу које је спроводила 

усташка НДХ над Србима, Јеврејима и Ромима, те свима онима који се нису уклапали у званичну 

усташку политику, налаже нам да на то подсјећамо. Логор на Циглани је само један сегмент онога 

што је задесило српски народ 1942. године. Кроз њега је упериоду његовог постојања прошло око 

14.500 хиљада људи, жена и дјеце, а у сваком тренутку тог љета након Офанзиве на Козару 1942. 

године, у њему се налазило око 4. 000 затвореника. Постојао је до априла 1943. године, када је у 

изненадном нападу бораца 4. батаљона Пете крајишке НОУ козарске бригаде и упадом у логор 

ослобођена већина преосталих затвореника.

6. ЛОКАЦИЈА ПРИЈЕДОР, НАСЕЉЕ СВАЛЕ  
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Партизанско гробње на Уријама у Приједору подигнуто је 1954. године. Гробље се 

налази на платоу површине 2.500 м2. Споменик се састоји од обелиска, паноа с 

рељефном композицијом и бронзаном скулптуром рањеника аутора академског 

вајара, Маријана Коцковића. На њему је сахрањено 135 бораца међу којима и др 

Младен Стојановић и Мира Цикота. Посмртни остаци др Младена Стојановића 

пренесени су 1961. године на ово гробље из Јошавке. Надгробни знаци су у облику 

камених коцки једнаких за све борце. Такође, када је ауторски рад Маријана 

Коцковића у питању мање је познато да је он аутор споменика у парку у Љубији 

подигнутог у спомен на двадесетогодишњицу штрајка љубијских рудара 1960. 

године.  На споменику доминира бетонски пано на чијој предњој страни се налази 

камени рељеф са тематиком отпора љубијских рудара. Поред ова два споменика 

и бронзана биста Јосипа Маџара Шоше у парку код Музеја рад је поменутог 

аутора.

7.  ЛОКАЦИЈА УРИЈЕ
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Партизанско гробље поред пута Приједор – Љубија у Љескарама подигнуто је 1954. 

године. Ограђено је каменом оградом с металним шипкама. Ту је сахрањено 30 

бораца НОР – а са подручја села Љескара. Такође, велике губитке ово село претрпјело 

је и током усташког Илинданском покоља, о чему свједочи спомен – обиљежје ЖФТ на 

сеоском гробљу у Љескарама.

8. ЛОКАЦИЈА ЉЕСКАРЕ 
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На локацији Пухарине налази се и партизанско гробље са спомеником који је подигнут 1951. 

године. Симболична композиција од челичне жице представља народ и борце са Козаре у 

козарачком колу, нераздвојно повезане, како су и били у данима свог највећег страдања 1942. 

године у офанзиви. Ауторски је рад Војислава Радосавца, академског сликара из Приједора. У 

овом гробљу сахрањен је већи број бораца НОР –а и цивилних жртава (ЖФТ) из Паланчишта. У 

јесен 1942. године, убрзо након завршетка велике Офанзиве на Козару,  покренуто је 6.000 - 6.500 

припадника Вермахта, усташа и домобрана борбене групе „Хофман” који су до 27. октобра 

1942. године крстарили Козаром вршећи терор над житељима поткозарских села. Управо са 

новом акцијом њемачке борбене групе „Хофман“ подудара се и  усташки покољ становништва 

српске националности из села Велико и Мало Паланчиште и Горњи Јеловац, извршен 20 - 23. 

октобра 1942. године. Извршили су га припадници 2. сатније 8. усташке бојне „Девчић“. У 

Паланчишту убијања су вршена на неколико локација: Салијевац, Млинчић, Језерине, Бунарине и 

Пухарине, а према досадашњим истраживањима сматра се да је у селу убијено преко 380 

људи, жена, а више од половине страдалих су била дјеца. 

9. ЛОКАЦИЈА ПУХАРИНЕ, ВЕЛИКО ПАЛАНЧИШТЕ
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10. ЛОКАЦИЈА КОЛАРЕВА ЛУКА, ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ 

Подручје села Горњи Јеловац познато је по неколико великих стратишта из периода Другог 

свјетског рата. Уз село Велико Паланчиште оно је по броју цивилних жртава (ЖФТ) највише 

страдало у периоду 1941-1945. Управо због наведеног обишли смо три локације које чине 

једну нераздвојиву цјелину страдања кроз три различита догађаја -  за вријеме трајања 

О ф а н з и в е  н а  К о з а р у  и  п е р и о д а  н е п о с р е д н о  н а к о н  њ е .

Велики покољ из октобра мјесеца 1942. године над српским цивилним становништвом 

(ЖФТ) извршен је и на неколико локација у селу Јеловац: на Лакином кућишту (зараван 

поред потока), Кнежевића луци код Хајдучког извора и на Коларевој луци. И овдје се 

страдање одвијало на исти начин, са једном разликом што су народ у Паланчишту покупили 

есесовци, а у Јеловцу су то радиле усташе. Током овог усташког покоља у три села среза 

Приједор, у Великом и Малом Паланчишту, те Горњем Јеловцу, страдала су 523 одрасла 

мјештанина и 263 дјеце. У склопу заједничке гробнице на квадратној основи издижу се три 

бетонска обелиска повезана тространим паноима на којима се налази приказ са 

тематиком побједе, кратак текст и списак жртава. Споменик је подигнут 1973. године. 
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Непријатељска, њемачка и усташко – домобранска операција „Западна Босна“, познатија као „Битка на 

Козари“ или „Козарска офанзива“, отпочела је од 10. јуна 1942. године. У оквиру ове нацистичке офанзиве 

становништво српске националности на простору Поткозарја било је изложено једном од најстрашнијих 

геноцида у прошлости. Поучени искуством, становништво се повлачи упоредо са повлачењем јединица 

Другог крајишког НОП одреда пред надмоћнијим противником. Унутар обруча нашло се око 80.000 цивилног 

становништва, око 450 - 500 рањеника и око 3.500 наоружаних бораца партизана. Паљевина иза њих 

означавала је линију продора противника. У пламену је остало све што су имали. Управо због тога, немајући 

избора, у обручу се нашао и велики број народа са војском. План трећег пробоја направљен је 2. јула 1942, 

на Мраковици. Пробој према Грмечу био је једино рјешење. За само мјесто пробоја као једно од могућих 

рјешења, изабрана је Патрија, ка југозападу у правцу Јеловац – Јутрогошта – Градина – Крива Ријека – 

Каран. Тачно у поноћ између 3 и 4. јула 1942. почео је пробој јединица Другог крајишког НОП одреда. Главно 

поприште борби било је у рејону Долови – Патрија – Југовића брдо – Мљечаница, преко цесте Приједор – 

Кнежица, према сектору првог батаљона, ријеци Сани и Подгрмечу. Из обруча су изашле мање групе 

покретних рањеника и цивила, мада се у историографији најчешће спомиње цифра од 10.000 лица у рејону 

Горњег Јеловца, већином новског и добрљинског терена, који су упућени у правцу Карана. Сљедеће ноћи, 

4/5. јула поновљен је пробој у правцу Патрије и у долини ријеке Мљечанице. Народ је са партизанским 

јединицама чинио јединствену цјелину, није могао назад у руке противнику, а одред је дијелио своју судбину 

са народом. Организовани отпор усташко-домобранским и њемачким снагама на Козари престао је 7. јула 

1942. године. Нешто раније, 5. јула, непријатељска група „Боровски“ отпочела је покрет за чишћење Козаре. 

Према званичним подацима, у тринаест сабирних и концентрационих логора само за вријеме офанзиве 

интернирао је 70.500 Козарчана, од чега 23.858 дјеце. Према досадашњим истраживањима сматра се да је 

број цивилних жртава (ЖФТ) са простора Поткозарја око 40.000. људи, жена и дјеце. Првобитни споменик 

подигнут је 1969. а обновљен 2009. године. На њему доминирају метална композиција на тему пробоја 

обруча и стихови пјесника Драгана Колунџије. 

11.ЛОКАЦИЈА ПАТРИЈА, ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ
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Упуства њемачког генерала Штала била су сљедећа: „Систематски чистити терен између 

Уне и Сане, што је подразумијевало наступање једног за другим стрељачких стројева и 

хватање, ликвидацију или одвођење у логоре становништва са тог подручја.“ Званично, са 18. 

јулом завршена је акција чишћења Козаре, којом је цјелокупно становништво опкољеног 

подручја исељено и тако извршено темељно чишћење. Једна група похватаних бораца 

затворена је у подрум куће Милутина Мацуре и заједно са заробљеним женама и дјецом 

звјерски убијена. Тај злочин у Горњем Јеловцу, догодио се у Мацурином воћу, јула мјесеца 

1942. године, након офанзиве на Козари. Споменик у Мацурама подигнут је 1960. године. На 

споменику се наводи да су усташе убиле „41 борца, 75-оро дјеце и 110 одраслих Козарчана“. 

Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова одлучио је да 

се у Републици Српској на републичком нивоу од 2021. године обиљежава Дан сјећања на 

убијену дјецу у НДХ. Помен ће се одржавати 19. јула у Горњем Јеловцу код масовне гробнице 

у заселку Мацуре.

12. ЛОКАЦИЈА МАЦУРЕ, ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ  
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Тежак злочин над недужним српским цивилним становништвом (ЖФТ) извршен је уочи Илиндана у 

близини Козарца. Одведено становништво из 13 села (Бабићи, Балте, Бистрица, Дера, Доњи Гаревци, 

Доњи Орловци, Горњи Гаревци, Јаруге, Камичани, Козарац, Ламовита, Петров Гај, Трнопоље), 

усташе са овог подручја побиле су без испаљеног метка у Трнопољу, на мјесту Заједнице у заселку 

Хрнићи. Ова локација је још једна у низу, везаних за велики усташки Илиндански покољ 1941. године у 

Приједору и његовој околини. Осим појединачно наведених жртава на споменику (172) значајан број 

жртава допреман је из вагона са жељезничке станице у Козарцу и даље до мјеста стратишта. Тако је 

број жртава знатно већи јер се нису могла утврдити имена за око 315 страдалих на Заједницама који 

су дотјерани из других мјеста. Рачуна се да је овдје, на најсвирепији начин убијено око 487 Срба и 

Украјинаца.  Споменик на Заједницама подигнут је 1969. године. Споменичка цјелина се састоји од 

издигнутог бетонског дијела, обелиска  и зида са плочама на којима су уклесана имена страдалих.

13. ЛОКАЦИЈА ТРНОПОЉЕ
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Меморијални комплекс на Козари подигнут је 1972. године, а чине га Споменик, Меморијални зид и 

Музеј. Споменик својом висином од 33,5 м и бетонским колонама које га окружују, представља 

страдање у обручу за вријеме Офанзиве на Козару, љета 1942. године. Посебан дио споменика је 

Меморијални зид, са именима бораца погинулих на простору Поткозарја. Коначан списак са 9.921 

именом (Укупно погинулих бораца са подручја поткозарских и неких других општина је: Срба 9.023, 

муслимана 245, Хрвата 80, осталих 36. Од тога из Општине Приједор: Срба 2.091, муслимана 156, 

Хрвата 35, осталих 25) допуњен након истраживања, постављен је 1982. године. У Другом свјетском 

рату Козара је дала 45 народних хероја. Као трећи дио Меморијалне зоне саграђен је Музеј, чија је 

изградња завршена 1973. године. У Музеју се и данас налази обновљена оргинална поставка. 

Народна Скупштина Републике Српске донијела је 2001. године, одлуку о утврђивању Спомен 

комплекса на Мраковици, са бистама народних хероја др Младена Стојановића, Есада Миџића и 

Јосипа Мажара Шоше, те пјесника Скендера Куленовића, културним добром од изузетног значаја. 

Аутор Меморијалног комплекса је академски вајар Душан Џамоња, који је на конкурсу од 49 

пристиглих радова са својим идејним рјешењем под шифром 11570 највише задовољио стандарде и 

очекивања за будући комплекс на Мраковици. На основу утемељивачких обавеза тадашња општина 

Приједор је за изградњу издвојила 560. 000 динара. Главна церемонија свечаног откривања 

споменика 10. августа 1972. године састојала се из два дијела : првог у граду Приједору и другог на 

локацији новоизграђеног Меморијалног комплекса на Мраковици.

14. ЛОКАЦИЈА МРАКОВИЦА
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На подручју села Горњи Орловци, одмах поред магистралног пута М4, Приједор–Бањалука 

налази се споменик за пострадале Србе од „стране окупатора и домаћих издајника“ за 312 

бораца и 426 цивила „људи, жена и дјеце – жртава фашизма“ из девет поткозарских села: 

Божића, Горњих Орловаца, Горњих Гареваца, Доњих Гареваца, Доњих Орловаца, Јаруга, 

Малог Паланчишта, Орловаче и Чиркин Поља за период 1941 1945. Споменик је подигнут 1968. -

године. Споменичку цјелину чини бетонска плоча са уклесаним именима страдалих и 

бронзана споменичка фигура поткозарске жене у традиционалној народној ношњи, као 

симбол страдања српског народа под Козаром.

15. ЛОКАЦИЈА ГОРЊИ ОРЛОВЦИ
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Агеција локалне демократијe Приједор
Ослободилаца Приједора 6

www.ldaprijedor.org
ldaprijedor@aldaintranet.org 

Пројекат се реализује захваљујући подршци програма БХРИ,
 који спроводи Међународна организација за миграције, уз финансијску подршку 

Америчке агенције за међународни развој. 
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