
Садржај

Реч уред ни ка 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

МилошЖикић
Страдали виши официри Југословенске краљевске војске у април-
ском рату 1941. године

БојанАрбутина
Прилог историји страдања Срба у Лици 1941. године

МилошМељанац
Ратни злочин над Далматинским колонистима у насеобини Мило-
шево код Прилепа 1942. године

БојанЂокић
Балисти као синоним за Албанске злочине на Косову и Метохији 
1941–1945. године: Прилог страдању Српског становништва

ДушанНикодијевић
Бројеви жр та ва у кон цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац 1942. го ди не 
пре ма ис ка зи ма пре жи ве лих све до ка

БорисТоманић
Стра да ње ста нов ни штва Опле нач ког сре за од но вих вла сти на кон 
осло бо ђе ња 1944. го ди не

РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ

НиколаБорковић
Стра да ње беба у Кли нич ко-бол нич ком цен тру Ба ња лу ка у ма ју и 
ју ну 1992. го ди не
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ДејанМировић
Међунарнодни кривични суд и Сребреница

НенадАнтонијевић
Рат Нато-а против Савезне Републике Југославије 24. март – 10. јун 
1999, ци вил не жр тве и ма те ри јал на ра за ра ња

АРХИВСКА ГРАЂА

ВељкоЂурићМишина
Записник са саслушања Јураја Паршића, римокатоличког свеште-
ника у Јасеновцу 1942–1945. године

RobertRozzet,SchmuelSpector
Ванзејска конференција

КУЛТУРА СЕЋАЊА

БојанЂокић
О култури (не)сећања или о једном едукативном пројекту

ПРИКАЗИ

НенадАнтонијевић
Љу бо мир Зе че вић, Та ма ра Ћи рић, КонцентрационилогорМаутха
узен–повратакнепожељан, Удру же ње за то че ни ка КЛ Ма ут ха у зен 
Ср би је, Бе о град 2015, 656 стра на

НенадАнтонијевић
Сло бо дан Зу ро вац, ЦрнаЛора, Му зеј жр та ва ге но ци да, Или ја Зу-
ро вац, Бе о град 2016, 454 

НенадАнтонијевић
Фра њо Фа би ја нец, ЖртвеселаБежанијеусветскимратовима, 
Му зеј жр та ва ге но ци да, Удру же ње гра ђа на „Ста ра Бе жа ни ја“, Бе-
о град 2016, 107

Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци, Фи ло зоф ски фа кул тет, На уч ни скуп  
Бањалучкиновембарскисусрети2016, Ба ња Лу ка, 18. и 19. но вем-
бар 2016. го ди не
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Годишњак за истраживање геноцида, св. 9, 2017.



Годишњак за истраживање геноцида, св. 9, 2017.

337

293

311

319

331

ДНЕВНИК ДОГАЂАЈА

Из дневника делатности Музеја жртава геноцида 22. април 2016 – 
22. април 2017. године

Из дневника делатности установе Спомен-парк Крагујевачкиокто
бару Крагујевцу од 22. априла 2016. до 15. марта 2017. године

ПОЛЕМИКЕ

Поводом књиге Александра С. Јовановића БегизЈасеновачкогпа
кла, Музеј жртава геноцида, Београд 2014. године

ИН МЕМОРИАМ 

In memoriam др Ми ло ша Ха мо ви ћа (1953–1997)
По во дом 20 го ди на од смр ти


