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Споменик културе

СПОМЕН-ПАРК „ЈАЈИНЦИ“
Јајинци

С

помен-парк „Јајинци“ налази се
на подручју Београдске општине
Вождовац, на једанаестом
километру пута према Авали. Подигнут
је на локалитету војног стрелишта које
су користиле оружане снаге Краљевине
Југославије, а које је током Другог
светског рата постало место највећег
страдања недужног становништва на
територији окупиране Србије.

Нападом Трећег рајха на Пољску,
1. септембра 1939. године, отпочео
је ратни сукоб до тада невиђених
размера и жестине, вођен свуда и свим
средствима, тако да су га историчари,
користећи термин настао током рата,
с правом називали „тотални рат“. Рат
су силе Осовине водиле у толикој мери
безобзирно да су практично кршене
све важеће норме међународног права,

а злочини које су починили били су
таквог обима и карактера да је за њих
било нужно створити нове одредбе
међународног јавног права.
Слике глади, гасних комора,
крематоријума, масовних егзекуција,
живих лешева као последица „научних
експеримената, били су стварност у
којој су живели и умирали милиони
Европљана. Понижени, у болу и
патњи, били су лишени елементарног
статуса људског бића и сведени на
појаву, број, статистички податак, у
најбољем случају радну снагу корисну
и потребну само до границе физичке
моћи. У ову слику колективне патње,
од 1941. до 1944. године укључено
је становништво Србије и Београда
преко читавог система затвора,
логора и стратишта.
Одмах након уласка немачких
окупационих трупа у Београд, 12. априла
1941. године, почеле су репресалије
над становништвом. Уведена је пракса
сталног држања таоца и претњи
њиховим стрељањем ако се на било
који начин пружи отпор окупатору.
Оснивање логора Топовске шупе на
Аутокоманди, на Бањици у касарни 18.
пешадијског пука, логора Сајмиште у
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објектима бившег комплекса сајма на
левој обали Саве и Милишића циглани
на Звездари на сасвим посебан начин
обележили су судбину Београда. Била
је то једина престоница у окупираној
Европи на чијем су урбаном тлу
формирани концентрациони логори.
Егзекуције, организоване и спроведене
од стране немачких окупационих снага,
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трајале су свакодневно од 15. јула 1941.
до краја 1943. године. Ликвидације
таоца и заточеника вршене су на
више локација у Београду и његовој
околини: Бежанијска коса, Јеврејско
гробље, Бубањ поток, Централно
гробље, Маринкова бара, село Јабука,
Скела, Мали Пожаревац, Раља.
Стрелиште у Јајинцима издваја се

у односу на остала места страдања
по масовности жртава и суровој
систематичности у ликвидацији и
прикривању злочина над недужним
становништвом.
Сачуване фотографије и изјаве малог
броја преживелих сведоче о страдању
и патњама Срба, Јевреја, Рома и
других талаца фашистичког режима

у Београду и Србији. У периоду од 8.
новембра 1943. године до 2. априла
1944. године, желећи да уклони
трагове масовног злочина, Гестапо
је вршио организовану ексхумацију
и спаљивање посмртних остатака
жртава. Комисија за утврђивање
ратних злочина, формирана одмах
по завршетку Другог светског рата,

након истраге је изнела податак да је
на стрелишту Јајинци страдало 80 000
особа. Новија истраживања указују на
број од 65 000 страдалих.
Прве венце на место где су вршена
масовна стрељања положили су генерали
П. Дапчевић и В. И. Жданов, команданти
трупа које су ослободиле Београд 20.
октобра 1944. године, што представља и

прво одавање поште недужним жртвама
фашистичког терора.
Спомен-парк Јајинци састоји се од
више сегмената и његово формирање
отпочето је 7. јула 1951. године
постављањем споменика на самом
улазу у споменички комплекс. Аутори
споменика били су академски вајар
Стеван Боднаров и архитекта Леон
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Кабиљо. Уређење Спомен-парка, установљеног 1960. године, настављено је и
у наредним деценијама, где бележимо више нереализованих јавних конкурса
за пројекат споменика жртвама фашизма. Коначно, 1988. године, усвојено је
и реализовано решење монументалног споменика, аутора академског вајара
Војина Стојића. У уређењу пратећих садржаја и зелених површина Споменпарка учествовали су и архитекти Бранко Бон и Брана Мирковић.
Одлуком Скупштине града Београда 1986. године, Спомен-парк
„Јајинци“ проглашен је културним добром – знаменито место.
Литература:
1. Архив Југославије, Београд, фонд Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и
њихових помагача.
2. Милан Кољанин, Немачки логор на Београдском сајмишту 1941-1944, Београд, 1992.
3. Венцеслав Глишић, Злочини нациста у Београду 1941-1944, Београд у рату и револуцији
1941-1945, Београд, 1971.
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Cultural Monument

MEMORIAL PARK JAJINCI
Jajinci

M

emorial Park Jajinci is located in the area of Belgrade municipality Voždovac, on the 11th kilometer on the way to the
Avala Mountain. It was built in the locality of military shooting range, used by the armed forces of the Kingdom of Yugoslavia,
which during the Second World War became the place of terrible
suffering of innocent population in the territory of occupied Serbia.
With the invasion of Poland by Third Reich on September 1, 1939,
started a war conflict of unprecedented scale and intensity, waged
everywhere and by all means, so that historians, using the term originated during the war, rightly called it ‘’total war’’. The Axis powers
waged the war to such an extent wantonly, that all the valid regulations of international law were virtually violated, and crimes that
they committed were of such scope and character, that it was necessary to create for them the new provisions of international public law.
Images of hunger, gas chambers, crematoria, mass executions, almost dead people as a result of ‘’scientific experiments’’, were a reality
in which lived and died millions of Europeans. Humiliated, in pain and
suffering, they were deprived of their elementary status of human being
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and reduced to occurrence, number, statistical data, and in best case, to manpower,
useful and necessary only to the limit of
physical strength. From 1941 to 1944, the
population of Serbia and Belgrade, through
the entire system of prisons, concentration camps and execution places, was included in this image of collective suffering,
Immediately after the German occupying
troops entered Belgrade on April 12, 1941,
began reprisals against population. They
introduced the practice of constant holding
of hostages and the threat of their execution, if in any way resisted the occupier. The
establishment of concentration camps in
‘’Topovske šume’’ in Autokomanda (urban
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area of Belgrade), in Banjica (urban area of
Belgrade) in barracks of 18th Infantry Regiment, concentration camp ’’Sajmište’’ in
the facilities of the former Fair Complex on
the left bank of the Sava river and ’’Milišića
ciglana’’ in Zvezdara (urban area of Belgrade), marked the destiny of Belgrade in
a very special way. It was the only capital
city in occupied Europe, on whose urban
land were formed concentration camps.
Executions, organized and conducted by
German occupying forces, lasted every day
from July 15, 1941 until the end of 1943.
The liquidation of hostages and prisoners was conducted at several locations in
Belgrade and its surroundings: Bežanijska

kosa, Jewish Cemetery, Bubanj potok,
Central Cemetery, Marinkova bara, villages
of Jabuka, Skela, Mali Požarevac, Ralja.
Shooting range in Jajinci, by number of
victims and brutal methodology in liquidation and concealing crimes against
innocent civilians, stands out from all the
other places for execution. The preserved
photos and statements of a small number
of survivors testify to suffering and pain
of Serbs, Jews, Roma and other hostages
of fascist regime in Belgrade and Serbia.
In the period from November 8, 1943 to
April 2, 1944, seeking to remove the traces
of mass crimes, the Gestapo conducted
the organized exhumation and the burn-

ing of the remains of victims. The War
Crimes Commission, formed immediately
after the Second World War, after the investigation, gave the information that
80,000 people were killed at the shooting range Jajinci. The recent researches
indicate the number of 65,000 killed.
The Generals P. Dapčević and V. I.
Ždanov, commanders of troops that liberated Belgrade on October 20, 1944,
laid the first wreaths at the place where
mass executions were carried out, which
represents even the first homage paid
to innocent victims of fascist terror.
Memorial Park Jajinci consists of several
segments and its formation started on July

7, 1951, by placing the monument at the
entrance of the memorial complex. The academic sculptor Stevan Bodnarov and the
architect Leon Kabiljo are the authors of
this monument. The works on the Memorial Park, established in 1960, continued
even in the coming decades, where we note
a lot of unrealized public competitions for
design of the monument dedicated to the
victims of fascism. Finally, the solution of
the author, academic sculptor Vojin Stojić,
for the colossal monument, was adopted
and realized in 1988. Even the arhitects
Branko Bon and Brana Mirković participated in the arrangement of related facilities and green area of the Memorial Park.

In 1986, by the Decision of the Assembly of the City of Belgrade, the Memorial Park Jajinci was proclaimed a
cultural monument – important place.

Bibliography:
1. Archives of Yugoslavia, Belgrade, State Commission
Fund fot Investigation of the Crimes of the occupiers
and their helpers
2. Milan Koljanin, German concentration camp at the
Belgrade fair ground 1941-1944,
Belgrade, 1992.
3. Venceslav Glisic, Ccrimes of the Nazis in Belgrade in
1941-1944, Belgrade in War and Revolution, 19411945, Belgrade, 1971.
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