
ДАТУМИЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈАЗАДДЈРЕЈЕ ЈУГГСЛАВИјЕУ ДРУГОМ ĆBETCKOM РАТУ

11. април 1941.

13. април 1941.

14. април 1941.

16. април 1941.

17. април 1941.

18. април 1941.

25-28. априла 
1941.

30. април 1941.

30. април 1941.

31. мај 1941.

24. јуни 1941.

28. јуни 1941.

7. јули 1941.

9. јули 1941.
13-14. јула 1941.

4. август 1941.

14. август 1941.

4. септембар 
1941.
10. октобра 1941.

12-13. октобра 
1941.

18. октобар 1941.

У Крижевцима градски начелник позива Србе и Јевреје да одмах предају управи града 
оружје, радиоапарате, бицикле, двогледе, фотоапарате. Уведен је присилни рад Јевреја, 
мушкараца, жена, стараца, на чишћењу вагона, клозета, улица и сајмишта и прописана 
контрибуција у висини од 244.00 динара.

1 У Осијеку су похапшени имућнији Јевреји, затражена контрибуција у драгоценостима 
и злату у вредности од 30 милиона динара. Након преговора контрибуција је снижена 
на 20 милиона динара.

Група фолксдојчера и усташа проваљује у Осијеку у јеврејски храм и пљачка га. Храм је 
запаљен. На јеврејском гробљу поразбијани су надгробни споменици и запал>ена мрт- 
вачница.

ј Немци заједно са домаћом руљом упадају и пљачкају велики јеврејски храм у Сарајеву.
■ Пљачка и демолирање су трајали два дана.

Издата Законска одредба за одбрану народа и државе (један од прописа на којима се 
темељио озакоњени терор у Независној Држави Хрватској).

' у Загребу је издата Наредба којом се Јеврејима забрањује улазак у ресторане, кафане, 
биоскопе и позоришта. По прехрамбене производе смели су одлазити тек после 10 
часова ујутро.

У Загребу су похапшени адвокати и неки други имућнији Јевреји (око 30) и одведени у Керес- 
тинец. За њих је одређена контрибуција од 500 кг злата која је после повећана на 1.000 кг. 

ј Донета Законска одредба о расној припадности.

Донета је Законска одредба о заштити аријске крви и части хрватског народа. Ове две 
одредбе су најважније у групи „расних закона”.

| Из Загреба је одведено 165 млади^а између l8 и 24 година старости у логоре смрти 
Госпић, Јадовно на Велебиту и Јасеновац где су убијени. Из Загреба је одведено неко- 
лико хиљада Јевреја у Јадовно где је већина ликвидирана.

! Усташе су из Бихаћа одвеле све Србе и Јевреје. Србе су раселили, а Јевреје затворили у 
логор у Босанском Петровцу. Од укупно 148 Јевреја Бихаћа 118 је страдало као жртве.

| На Врацама у Сарајеву усташе су стрељале групу талаца Јевреја и Срба.

ј Из Карловца су сви Јевреји мушкарци одведени у логор Јадовно и тамо убијени.

| У За^е^у су стрељана десеторица комуниста од којих шесторица Јевреји.
Усташе су у Вараждину похапсиле све Јевреје и одвели их у логоре смрти.

У Загребу је стрељано 189 Јевреја и комуниста због напада ручним бомбама на усташку стражу.

Депортација Јевреја из Баната у Београд. Мушкарци су најпре смештени у логор код 
Топовских шупа, а одатле су касније одведени и стрељани код Јабуке близу Панчева.

У Сарајеву је извршено масовно хапшење и депортовање Јевреја у логор смрти Јасено- 
вац, а Јеврејке са децом у логор Таково.
У Загребу су усташе срушиле синагогу.

У селу Засавица код Сремске Митровице нацистички окупатор је стрељао 1.057 Јевреја. 
Из Шапца 56 Јевреја, из Аустрије 800 избеглица и Немачке, Словачке, Пољске и Русије 
201 избеглица.
У Београду је немачки окупатор ухапсио и депортовао у концентрациони логор око 
3.500 Јевреја мушкараца. То је било четврто, последње и најмасовније хапшење бео- 

ј градских Јевреја мушкараца. Прво је било крајем августа.



29. октобар 1941.

8. децембар 1941.

10. децембар 1941.

24. децембар 
1941.

9. јануар 1942.

21. јануар 1942.

17. фебруар 1942.

1. јули 1942.

27. јули 1942.

29. јули 1942.

22. август 1942.

11. март 1943.

12. март 1943.

13.октобар 1943.

25. јануар 1944.

24. април 1944.

26. април 1944.

22. април 1945.

У Осијеку су усташе стрељале шесторицу Јевреја због давања прилога за „Црвену помоћ”.

У Београду су све Јеврејске са децом одведене из својих кућа у логор на Сајмишту, а са 
њима и породице које су у августу 1941. доведене из Баната.

У Брчком су усташе извршиле покољ Јевреја.

У Пакрацу су Немци одвели све Јевреје и већину Срба у логоре; мушкарце у Јасеновац, 
а жене и децу у Стару Градишку и Ђаково.

Око 2.000 Јевреја Хрватске, већином из Загреба, одведено је у Стару Градишку одакле 
су жене и деца пребачени у у Ђаково, а остали у Јасеновац.

У Новом Саду и Шајкашкој (општине Тител, Жабаљ и Србобран) мађарски окупатор 
је започео крваву Рацију против Срба и Јевреја. За три дана колико је Рација трајала 
убијено је више од 700 Јевреја и око 2.700 Срба.

На брду Бубањ код Ниша започело је масовно стрељање затвореника из Логора Црвени 
крст. Тог дана су Немци за одмазду због побуне у логору стрељали око 1.000 Јевреја, 
међу којима и неколико стотина из Ниша. У логор Црвени крст били су интернирани 
Јевреји из Ниша, из источне и јужне Србије и око сто јеврејских избеглица из Аустрије.

У Суботици је је мађарски окупатор масовно одвео Јевреје на присилан рад.

Јевреји из Земуна и околине су депортовани у концентрационе логоре Јасеновац и 
Стара Градишка.

У Јајинцима код Београда стрељано је 100 Јевреја и 22 родољуба.

Из Осијека је депортована последња група Јевреја у логор смрти Аушвиц (Освијенћим).

У Македонији су бугарски фашисти и Немци ухапсили све Јевреје, углавном из Штипа, 
Битоља и Скопља и пребацили их у сабирни логор у згради Државног монопола у Ско- 
пљу. Одатле је 7.215 лица после неколико дана депортовано у логор смрти Треблинка.

У ноћи између 12. и 13. марта бугарски окупатор је насилно извео из кућа све Јевреје из 
Пирота (178) и предао их немачким нацистима који су их депортовали у логор смрти 
Треблинка, одакле се нико није вратио.

Из Сплита је немачки окупатор депортовао у логор на Сајмишту код Београда све 
одрасле мушкарце Јевреје. Истог дана Гестапо је наставио да хапси јервејске жене и 
децу, одузео им станове и присвојио имовину.

У Ријеци су Немци минирали и разорили Велики храм.

Из Мурске Соботе немачки окупатор је депортовао све Јевреје (око 360 Јевреја) у 
логоре смрти Дахау и Аушвиц.

Немачки окупатор је започео депортацију из оних крајева Југославије који су до марта 
1944. били под окупацијом Мађарске.

У логору Јасеновац усташе су извршиле покољ логораша да би ликвидирале концетра- 
циони логор. Група од око 1.300 голоруких логораша пружила је отпор и извршила 
пробој када се спасило око 80 логораша.


