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Predmet:  Poziv za prikazivanjem istine  
 
Poštovani g. Kovačić, 
 
Svjedoci smo ovih dana događanjima u jugoistočnoj Lici. Za koji dan, 27.srpnja dostići će svoj 
vrhunac... 
U Srbu će doći do prosvjeda u kojem će tzv. „antifašisti“ slaviti „Dan ustanka naroda Like i 
Korduna“ i likovati nad pred koju godinu obnovljenim spomenikom, a protjerani potomci 
raseljenih Hrvata i hrvatski branitelji pokušati ukazati da se svo vrijeme slavi protjerivanje 
Hrvata sa njihovih ognjišta, pokolj nad civilima i brisanja svakog traga da su tamo ikada živjeli.  
U Boričevcu će, istog dana, u gotovo isto vrijeme, kao i posljednjih nekoliko godina biti 
održana misa za duše pobijenih i protjeranih. Ranije to nije bilo moguće. Za vrijeme bivše 
države nije se smijelo doći u taj kraj, a crkva je bila razrušena i spaljena. 
Naime, nad župljanima rimokatoličke župe Rođenja Blažene Djevice Marije, tog je istog dana, 
27. srpnja 1941. godine učinjen genocid. Zbog velikosrpske politike i nacionalne pripadnosti 
oko 2360 duša protjerano, mjesta spaljena, imanja popljačkana, grobovi uništeni... 
Nakon drugog svjetskog rata protjeranim i raseljenim župljanima Boričevca i okolnih mjesta 
nacionalizirane su nekretnine koje do danas nisu vraćene. Mjesto je izbrisano sa popisa 
naseljenih mjesta. Kao da ga nikada nije niti bilo.  
Prvi zahtjevi za povratom imovine predani su sukladno donesenim zakonima Republike 
Hrvatske još 1997. godine i do danas niti jedan nije riješen.  
 
Ovim putem Vas molim da pokušate učiniti sve što je u Vašoj moći kako bi svekolikom 
pučanstvu ukazali na jedinu istinu što se prije 75 godina dogodila na tom području prikazavši 
film scenarista i redatelja Darka Dovranića kojeg šaljem u privitku premda se nalazi u Vašem 
arhivu. 
 
Naime, dokumentarni film HTV-a „Što se zbilo 27.srpnja 1941.godine“ snimljen 1999. godine 
nikada nije bio javno prikazan i smatram da bi njegovo emitiranje pomoglo u prestanku 
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manipuliranja povijesnim činjenicama u dnevno političke svrhe, a informiranjem svekolike 
javnosti pomoglo spoznavanju istine hrvatske povijesti koja je desetljećima bila zatirana.  
 
Ujedno koristim priliku, obratiti pažnju i na dokumentarni film „Nikada se nisu vratili“ 
produkcijske kuće Laudato, čija je autorska prava, prema mojim informacijama, otkupio HTV. 
 
 
O Udruzi Ličana župe Boričevac:  
 
Okupljamo se u Udruzi Ličana župe Boričevac koja ima sjedište u Bjelovaru premda smo 
razasuti diljem Domovine. Povezuje nas Rimokatolička župa RBDM u Boričevcu kojoj su 
pripadala naselja: Brotnja, Bubanj Mali, Bubanj Veliki, Donji Lapac, Doljani, Dobroselo, Glavica, 
Gornji Lapac, Kalati, Kulen Vakuf, Krnjeuša, Mišljenovac Veliki, Mišljenovac Mali, Ostrovica, 
Oraovac, Pištalska Draga, Poljica, Rudopolje i Srb. Tamo su rođeni naši očevi i djedovi, a mi kao 
i oni nismo smjeli vidjeti ta ognjišta do vojno redarstvene akcije Oluja.  
Nakon okupljanja započeli smo obnovu razurušene crkve RBDM i željeli bi je dovršiti ali i 
urediti mjesno groblje koje stoji devastirano još od 1941. godine. Voljeli bi pomoći 
Ministarstvu Branitelja pri organizaciji ukopa ekshumiranih ostataka obitelji Ivezića na 
mjesnom groblju u Boričevcu.  
Imamo pregršt ideja no nemamo gdje u Boričevcu provesti noć i sve naše aktivnosti svode se 
na jedan dan.  
Držimo da je informiranje javnosti jedan korak u ostvarenju naših ciljeva ali i mnogo više od 
toga, a to je konačno prihvaćanje povijesnih činjenica hrvatske povijesti.  
 
U nadi da ćete nam izaći u susret,  
 
Srdačno Vas pozdravljam 
 

Udruga Ličana župe Boričevac  
 

_________________________ 
Predsjednik, Marko Pavelić 

 
 
 


