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СЕЋАЊА ЗА БУДУЋНОСТ 
Концентрациони логор Сајмиште 

На левој обали Саве, између прилаза мосту 
који прелази у Бранкову улицу и мосту преко ко
га се одвија трамвајски саобраћај, био је пре ра
та Београдски сајам. Подигнут 1938. године на 
преко 15.000 м2 изложбеног простора, да при
каже свету тадашњи степен развоја југословен

ске привреде и упореди своја достигнућа са дру
гим земљама. У то време Београд и Земун по
везивали су Висећи мост и релативно добар пут, 
изграђен на насутом песку, кроз мочвару и трску. 

Један крак тога пута провлачио се испод желез
ничке пруге према бившем аеродрому. Изград
њом сајма Београд је закорачио у нова простран
ства. Тада нико није могао наслутити трагичне 
догађаје који ће се у вртлогу ратних збивања, у 

годинама које долазе, одиграти на овом сајам
ском простору. 

После окупације, у јесен 1941. године, Ге
стапо ограђује сајамски простор са неколико ре

. ди бодљикаве жице и претвара га у Концлогор. 
Од тада па све до јула 1944. године, када је ра
спуштен, у логор се даноноћно доводе транспор

ти и групе заточеника из свих крајева наше зем
ље и суседних земаља: Грчке, Албаније, Аустри
је и Италије (после њене капитулације), као и 
мала група црвеноармејаца. 

Гестапо овде прво затвара и до маја 1941. 
године ликвидира Јевреје из Београда и Србије, 
а касније и других крајева Југославије. Од апри
ла 1942. године у логор се допремају први тран
спорти заточеника из Јасеновца, Старе Гра-

дишке, заробљени партизани из Србије, а касни
је из свих крајева земље, нарочито после сваке 
немачке офанзиве на партизанске јединице. 

Обрачуни и ликвидирање допремљених за
точеника трају све време постојања логора. Да 
би· сакрио од јавности крвава недела масовног 
уништавања заточеника у логору, Гестапо стал

но мења његов назив над улазом у ЈУДЕН ла
гер, Партизанен лагер, Сабирни, Пролазни и ци

нично Радни логор. 
Поред одраслих, у логор су довођени жене, 

деца и старци са Козаре и Подкозарја; читаве 
јеврејске породице из Београда и других градо

ва, ромске породице и живаљ читавих села из 

Срема. Обим масовних злочина и геноцида на 
овоме месту открива, после рата, Државана ко
мисија за утврђивање злочина окупатора и ње

гових помагача у Сао11штењу бр. 87. од 11. I 
1946. године под насловом САЈМИШТЕ 
МУЧИЛИШТЕ НАРОдА ЈУГОСЛАВИЈЕ. У 

саопштењу се наводи да је кроз логор Сај
миште у наведеном периоду, прошло око 

100.000 заточеника, а да је на зверски начин 
у самом логору и стратиштима у околини Бео

града побијено и стрељано око 17.000 Срби
јанаца, преко 10.000 Личана, Банијаца, Корду
наша и Босанаца, без сумње исто толико Сре
маца, 7.000 Јевреја (касније је утврђено од 

10.000 до 11.000), што је око 48.000 жртава 
овог злочиначког безумља. 

157 



БОШКО НОВАКОВИЋ 

Сл. 1. - Скушпура - споменик 1 фазе меморијала Сајмиште (снимио: Ратко Ђорђевић) 

Fig. 1. - Sculpture- Memorial - First phase of the Sajm~te Memorial (photo Ьу Ratko Dordevic). 

До маја 1944. године, када је логор предао 
усташким властима, Гестапо ес у логору Сај
миште на разне начине обрачунавао са парти
занским борцима, илегалцима, помагачима 
НОБ-а и осталим родољубима. Сви начини, 
истовремено примељивани имали су само је
дан циљ - у што краћем времену уништити 

што већи број заточеника. Поред слабе исхра
не, тровање сублиматом; услови у којима су 
се шириле епидемије пегавца, дизентерије, 

маларије и друге болести; чести убитачни ег
зецири; свакодневно убијање по кругу лого
ра; исцрпљивање до смрти на тешким фи
зичким и понижавајућим радовима; честа 
ускраћивањ:.~ сваке хране; стрељања у Рибар

ском павиљону; убијање гвозденим штангла
ма, маљевима и струјом у Мађарском павиљо
ну. Заточеници су одвођени на стрељање изван 
логора, на позната стратишта Јајинаца, 

Бежанијске косе, Јабуке и друга стратишта у 
околини града. 
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У оваквим безнадежним ситуацијама, ка

да су животи у сваком тренутку висили о 

концу и зависили од безброј непредвиђених 
околности, комунисти нису "губили главе". 
Испитујући и проверавајући једни друге, по

везивали су се прво спонтано, а касније ор
ганизовано. Радили су на подизању морала 

међу заточеницима, који је био тако потре
бан као и парче проје да би се преживело; 
на уношењу хране, лекова, дувана и вести; 

на одржавању везе са Београдом; на давању 

отпора у ситуацијама када је требало пока
зати Немцима да нису у стању да сведу за
точенике на понижавајући ниво пркошење 

песмом после три сата убитачког егзецира, 

отказивање послушности, приредбе и песме 
у женском павиљону и друго. 

Партијска организащча деловала јс у логору 
више од годину дана. Кроз њу је прошло седам 

другова од којих су двојица стрељани, један је 

умро од пегавог тифуса, двојица послана у друге 



умро од пегавог тифуса, двојица послана у 
друге логоре, а двојица пуштени. Ова партиј

ска организација повезивала је стотинак кому
ниста и СКОЈ-еваца на напред наведеним и 

другим задацима, а да сви нису знали да су по

везани са организацијом која делује у логору. 

Већина од њих је мислила да је језгро у својој 
средини и да делује самоиницијативно. У так

вим условима није могло, а није ни смело да 

се ради другачије. Тада се није гледало ко је 
које народности него само какав јс човек у си

l)'ацијама кроз које се пролазило или умирало 
да би се другима улила нада у живот. Данас 

треба да се зна и подвуче, да је међу члано
вима организације било Срба, Хрвата, Сло
вака и Немаца: Срби: Сава Јовановић, аба
џиски радник из Мионице, Бошко Новако

вић, ташнарски радник из Београда и Нико

ла Медић, кандидат партије, обалски радник 
из Београда; Хрват Дарко Меданић, ђак из 
Загреба; Словак Јосип Чмелиг, судија из Ру

ме и Немци: Јосип Шенер, шнајдер из Зему
на и Адам Шток, металски радник из Сла

вонског Брода. 

После завршетка рата обнављају се градови, 

подижу стамбене зграде, индустрије, путеви и 

мостови. Београд у своме замаху обнове и из
градње прескаче на леву обалу Саве и на нека
дашњој мочвари подиже ново, велелепно насе
ље - Нови Београд. Он данас заузима простор 
од леве обале Саве са Бежанијском косом, од 
Земуна преко бившег аеродрома и железничке 
пруге захватајући село Бежанију и његов атар, 

до Саве. Са око 300.000 становника једна је од 
највећих општина града. 

28. јун 1959. године. На Републичкој конфе
ренцији секције бивших политичких затворени
ка, интернираца и депортираца НР Србије, 

утврђено је да је логор Сајмиште по броју људи 
који су кроз њега прошли, у току две и по го
дине његовог постојања, био највећи наци
стички логор на подручју Србије и констаl)'је се 

да ничим није обележено место где је био овај 

велики логор. 

СЕЋАЊА ЗА БУДУЋНОСТ 

5. март 1965. год. У просторијама Дирекције 
за изградњу Београда, на юmцијативу СУБНОР-а 
града, одржан је састанак са само једном тачком 

Сл. 2 - Дечак са Козаре - дотеран у логор 1942. 
године. 

Fig. 2-А Ьоу from Kozara brought to concentration camp in 
1942 

дневног реда: Обележавање логора Сајмиште. 
Присутни: 

- арх. Милутин Главички, шеф групе за из
градњу Новог Београда, 

- Виталић, члан историјске секције градског 
одбора СУБНОР-а, 

- Бајић Милош, академски сликар, 

- Девалд Тома, помоћник директора за из-
градњу Новог Београда, 

- Бошко Новаковић, члан комисије иmер
нираца и депортираца градског Одбора СУБ
НОР-а. 
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24. март 1965. год. Састанак Комисије интер
нираца и депортираца при СУБНОР-у града по
свећен је обележавању историјских места у Бео
граду, нарочито места где су били логор Сај
миште и Бањица, односно стратишта у Јајинци
ма. Тада је покренуто и питање подизања спо
меника свим Југословенима страдалим у наци
стичким логорима у земљи и иностранству. За

писник су потписали присутни чланови комиси

је: 

- Душан Азањац 
- Душанка Јевтовић 

- Бошко Новаковић 

- Милош Рајшић 

- Светел Иван и 

- Петар Дрмичанин 

15. јун 1965. год. Одржан је састанак пред
ставника Скупштина Сурчина, Земуна и Новог 
Београда у вези са уређењем спомен-обележја на 
простору логора Сајмиште. На овом састанку 
закључено је да се одржи шири састанак 28. јуна 
1965. на који ће бити позвани представници 
Скупштине града и СУБНОР-а Србије. 

28. јун 1965. год. На овом састанку форми
ран је координациони одбор који је 30. јуна 1965. 
год. упутио писмо потпредседнику града Милану 

Жегарцу. У писму је поред предлога, формули
саног 5. марта 1965. год. констатовано да је прс
ДЈЈОГ усаглашен са закључцима Савета за уrЬа
низам града о разради Регулационог плана овог 
приобалног дела Новог Београда и да се обе
лежавање логора Сајмиште може започети од
мах. Тада је уз писмо приложен и план будуће 
обале, између два моста, у размери l : 2000. 

Од тада до 1985. год. у вези са обележава
њем логора Сајмиште није урађено ништа, све 
док није при СУБНОР-у града основана секција 
преживелих заточеника логора Сајмиште, која је 
уз помоћ СУБНОР-а града и Србије почела под
стицајно да делује у градским органима Соци
јалистичког савеза и Скупштини града, где је 
основан и Одбор за обележавање логора Сај
миште и стратишта у Јајинцима. Касније је при 
Савету за културу града оформљена служба за 
подизање споменика у граду. На то место по
стављен је Шпира Соломон. 
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13. септембар 1985. год. На тражење сек
ције логора Сајмиште, одржан је састанак са 

председником Скупштине града Богданом 
Богдановићем. Председник је прихватио пре

длоге секције о трајном обележавању логора 
Сајмиште. 

9. јул 1987. год. Скупштина града доноси две 
одлуке: 1. Простор логора Сајмиште проглашен 
је КУЛГУРНИМ ДОБРОМ ГРАДА БЕОГРА
ДА, чиме је цео простор бившег Београдског сај
ма, између два моста, трајно заштићен. 2. Да се 
простор логора Сајмиште ТРАЈНО ОБЕЛЕЖИ 
ПОДИЗАЊЕМ СПОМЕНИКА за сећања на 
жртве и настрадале у отпору гестаповцима и њи

ховој логорској полицији. 

Сл. З - Последње старце са Козаре uелати су одвели 
у Мађарски павиљон. 

Fig. 3 - Last old people f rom Kozara imprisoned Ьу 
executioners in Hungarian pavilюn. 



20. јун 1990. год. Скупштина града донела 
је Одлуку о подизању споменика са уређењем 
простора око њега - прва фаза уређења просто
ра. 

26. јул 1990. год. Склопљен је уговор са 
проф. Мишом Поповићем о изради модела спо
меника, са роком до маја 1991. године. 

31. јул 1991. год. Склопљен је уговор о ли
вењу споменика са »InexЬorcem« - рок седам ме
сеци, односно до марта 1992. 

13. фебруар 1993. године. Усвојен је Детаљ
ни урбанистички план (ДУП), о уређењу просто
ра логора Сајмиште. Тада је простор озваничен 
као МЕМОРИЈАЛ САЈМИШТЕ. 

27. август 1994. године. Први састанак са 
председником Скупштине града Небојшом 
Човићем. Анализа затеченог стања показала је: 
споменик неизливен са сталном тенденцијом 

продужавања рока; према усвојеном пројекrу 
уређења, на првој фази, радови нису ни почели. 
Од тада, за непуних осам месеци, личним зала
гањем председника Небојше Човића и потпред
седника Миленка Кашанина завршен је огроман 
посао и приведена крају 1 фаза уређења просто
ра МЕМОРИЈАЛА САЈМИШТЕ. 

Простор између прилаза донашњим мосто
вима, rде је био Сајам и злогласни гестаповски 
логор, највећи у Србији за време окупације, 
уређен је и подигнут је Споменик сећања на ма
совна страдања и отпор југословенских народа. 
Споменик је дело академског вајара Миодрага 
Поповића. 

Споменик је откривен 21. 04. 1995. године 
поводом 22. 04, Дана сећања на жртве геноцида 
и прославе педесетогодишњице ослобођења од 
фашизма. 

Друга фаза би се постепено реализовала, 
према материјалним могућностима града и бу
дућим корисницима овога простора. Поред спо
меничке функције овај простор би требало ори
јентисати на кулrурне и друге садржаје које 
Београд нема, с тим да не ремете основну фун
кцију меморијала. 

СЕЋАЊА ЗЛ БУДУЋНОСТ 

Споменик је подигнут, око њега простор 
уређен. Данас је то најлепши део обале Саве код 
Београда, али му недостаје наменска садржина 
кроз коју ће и простор и споменик да сведоче 
о жртвама и злочинима у нацистичком логору 

Сајмиште. Да би се то догађало, око споменика 
на овом простору треба свакодневно да струји 
живот, кроз брижљиво припремљене програме 
и културне манифестације. У најближој околи
ни споменика би се привремено, док се не уреди 
цео простор меморијала, отворио информацио
ни центар, можда само трафика, са службени
ком Музеја града, у коме би посетиоци могли 
да се информишу о најбитнијим елементима 
простора меморијала и дођу до објављених пу

бликација о овоме логору, кратких информација 
(као оних дељених приликом свечаних комемо
рација 9. маја и приликом откривања спомени
ка); разгледница споменика и простора, сајам
ских павиљона (како су изгледали за време тра
јања сајма и логора), споменика и простора у 
Јајинцима и других знаменитости града. Ако 
се то уради тако да се привремени информа
циони центар уклопи у уређени простор, из

међу два моста, програми би могли да обухвате 
посете државних делегација, делегација и го
стију града Београда, општине Нови Београд 
и rуриста. 

У договору са секцијом логора Сајмиште 
и СУБНОР-има града и Новог Београда, при
премили би се програми посета школске ом
ладине и деце са територија београдских 
општина и околине Београда, сремских села и 
шире, војника из београдских гарнизона. 
Почетак традиционалних такмичења СРВ ин
валида, могли би да почињу са овог просто
ра (у прошлости је то већ практиковано). На 
овај начин садашњим и будућим генерација
ма остаје на савести да на овоме простору, 
у близини центра града и најлепшем делу 
Новог Београда, сачувају за будућност успоме
не на страдања и отпоре десетине хиљада за

точеника, чија борба и надања не досегнуте 
до СЛОБОДЕ. 
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СЕЋАЊА ЗА БУДУЋНОСТ 

МЕМЕNТО FOR ТНЕ FUТURE 
SAJMISТE CONCENТRAТION САМР 

Bo.\:ko Novakovic 

This paper consists о[ the following parts: 
А short introduction conccrning the Belgrade Fair 

ground 011 the left side of the Sava river, the area in which 
there was а Nazi concentration camp during the period of oc
cupation. 

The central part of the paper concems the vегу CON
CENТRATION САМР, the mistreating, torture and killing of 
wrctched prisoncrs of the camp Ьу the Nazis. 

The next part deals with this space after Belgrade was li
Ьerated in 1944. The author sets out the chronology and initia
tive with re_gard to the marking and arranging of this area as 
the SAJMISТE МEMORIAL Не depicts the first phase of the 
arranging of the MEMORIAL. 

In the closing part the author puts forward some sugge
stions with regard to the incorporating of the materinlized ar
rnnging into the everyday life of Bclgrade. 
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