
Дани сјећања на 

Јадовно
1941-2013.



Одмах након проглашења, 10. априла 1941., 
Независна Држава Хрватска је низом законских 
одредби озаконила злочин и почела га 
проводити на цијелом свом територију.

Први ликвидациони центар, за истребљење 
православних Срба, Јевреја и идеолошких 
противника, формиран је на подручју Лике, 
Велебита и острва Пага, са центром у граду 
Госпићу. Жртве су допремане марвеним 
вагонима са територија цијеле данашње Босне и 
Херцеговине, готово цијелог подручја данашње 
Хрватске и из Срема.

Почевши од 11. априла 1941. године, у само 132 
дана, у комплексу логора смрти Госпић - 
Јадовно - Паг, према истраживањима 
историчара др Ђуре Затезала, побијено је 
најмање 40.123 жртве. 

У тој стравичној бројци, 38.010 жртава су били 
Срби, 1998 Јевреји, а остали су били идеолошки 
противници, припадници других народа.

Највећи број жртава убијен је бацањем у крашке 
јаме и поноре Велебита и море акваторијума 
острва Паг.

У Метајни на острву Пагу отворен је први логор 
за жене и дјецу у II свјетском рату.

Након затварања комплекса логора од стране 
италијанских фашиста, преживјели мушкарци 
су транспортовани у Јасеновац и то су били први 
јасеновачки логораши. Жене и дјеца су 
транспортовани у логор Крушчица код Витеза.

ЈАДОВНО ПРЕТЕЧА ЈАСЕНОВЦА

Удружење  грађана  Јадовно  1941.  из  Бањалуке,
окупља  потомке  и  поштоваоце  жртава  и  низом 
активности  чува  сјећање  на  Јадовничке  страдалнике.



Позивамо Вас да својим присуством
увеличате обиљежавање

Дана сјећања на Јадовно 1941.

ПРОГРАМ ОБИЉЕЖАВАЊА

21. јун 2013.
Светосавска омладинска заједница Бања 

Лука
19 часова

Предавање: Душан Басташић: Логори 
смрти на острву Пагу 1941.

Предраг Лозо: Тајна парцеле број 142

22. јун 2013.
Храм Христа Спаситеља у Бањој Луци

11 часова
Парастос Новомученицима Јадовничким

Споменик Јасеновачким жртвама
у Бањој Луци

12 часова
Полагање вијенаца и комеморативни скуп 

посвећен Јадовничким жртвама

24. јун 2013.
Културни центар Бански двор Бања Лука

19 часова
Отварање изложбе „Моје Јадовно“

Аутори: Предраг Лозо, Драгослав Илић, 
Душан Басташић

29. јун 2013.
Спомен подручје Шаранова јама - Јадовно, 

Велебит, Р. Хрватска
11 часова

Парастос и комеморативни скуп посвећен 
Јадовничким жртвама

Организатори: УГ Јадовно 1941. и Српско 
народно вијеће у Р. Хрватској

Молимо Вас да Ваше присуство
потврдите на телефон: 051/333 509 или 

065/511 130, или путем електронске поште: 
udruzenje@jadovno.com   



Обиљежавање Дана сјећања на Јадовно 1941. 
одржава се уз подршку  Предсједника 

Републие Српске и Владе Републике Српске

Одбор Владе Републике Српске за његовање 
традиције ослободилачких ратова, уврстио је

24. јун, Дан сјећања на Јадовно 1941. у 
календар обиљежавања значајних  

историјских догађаја ослободилачких ратова,   
као догађај од регионалног значаја.
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