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КОНАЧНО РЕШЕЊЕ ЈЕВРЕЈСКОГ ПИТАЊА 
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Коначно решење jeepejcKoi питања (Endloesung der Judenfrage) је био 
еуфемизам коришћен у службеној преписци Националсоцијалистичке 
партије Немачке иза којег се крило потпуно уништење свих припадника 
јеврејског народа на подручјима под њеном контролом или утицајем. 
После Другог светског рата у међународном праву и документима Ује- 
дињених нација оваква врста злочина дефинисана је као највећи злочин, 
злочин ееноцида. Од педесетих година прошлог века у јавности и науци 
за тај убилачки подухват без преседана, се користи појам Холокауст да 
би се означиле специфичности геноцида над Јеврејима у односу на гено- 
циде извршене над другим народима. Две деценије касније геноцид над 
Јеврејима је почео да се назива и хебрејским термином Шоа са истим зна- 
чењем потпуног уништења.

Холокауст је сигурно један од феномена Другог светског рата у Европи 
тако да је његово изучавање неопходно за разумевање овог трагичног 
историјског периода. Истраживање Холокауста важно је истовремено и за 
историју сваке од земаља где се он догодио, па и за Југославију, односно 
поједине њене делове.

Рат започет агресијом Немачке на Пољску 1. септембра 1939. био је 
тотални, изнад свега идеологизовани рат, назван и „рат погледа на свет”. У 
њемује победа једне стране, немачке, требало да донесе ропство десеткова- 
них и обезглављених „подљуди”, Словена, као и потпуно уништење Јевреја, 
„анти-расе”, смртног непријатеља свих народа. „Коначно решење јеврејског 
питања” је постало један од стратешких циљева нацистичке државе, који 
је имао своју политичку, идеолошку и економску димензију. Међутим, 
уништење Јевреја није било само себи циљ, него и средство остваривања 
далекосежних немачких империјалних планова за преуређење света на 
новим расистичким, основама. Холокауст стога треба посматрати у вези 
са остваривањем доминације над Европом и, изнад свега, са освајањем 
животно! простора (Lebensraum) на европском Истоку, односно са полит- 
иком уништења словенских држава, Чехословачке (Чешке), Пољске, Југо- 
славије и, посебно, бољшевичког Совјетског Савеза (Русије). Тиме је ства- 
ран нови поредак (Neue Ordnung) заснован на идеолошким начелима и 
интересима европског хегемона, Трећег или Великонемачког рајха.

Југославија је почетком рата 1939. прокламовала неутралност према 
сукобљеним странама. Међутим, после великих немачких победа на западу 
Европе 1940. неутралност је била све теже одржива. Политичко, војно 
и идеолошко надирање нацистичке Немачке било је праћено ширењем 
антисемитских мера у земљама које су се нашле под њеном окупацијом 
или су ушле у њену интересну сферу. Југославија се до јесени 1940. нашла 
окружена државама (са изузетком Грчке) у којима су уведена законска и



друга ограничења за Јевреје. Југословенска влада и Намесништво поку- 
шали су да донекле прилагоде унутрашње уређење земље новим поли- 
тичким околностима. Почетком октобра 1940. влада Драгише Цветковића 
и Влатка Мачека је донела две антисемитске уредбе са законском снагом (о 
ограничењу школовања и пословања Јевреја), којима је озбиљно нарушена 
уставна равноправност њених јеврејских грађана. Ове мере најдоследније 
су спровођене у Бановини Хрватској, аутономном делу Југославије, чије 
власти су затим донеле и неке друге антијеврејске прописе. Тиме је битно 
олакшана експропријација јеврејске имовине после проглашења усташке 
државе у априлу 1941.’

Основни циљ Трећег рајха на територији Југославије после Априлског 
рата био је уништење југословенске државе и либералних основа друштве- 
ног уређења на којима је она почивала. Ови циљеви сублимисани су у 
политици „кажњавања Срба”, најбројнијег и најутицајнијег југословен- 
ског народа, који је сматран носиоцем њене државности. За нацистичку 
Немачку то је био предуслов за несметану експлоатацију материјалних 
и људских извора без обзира на нове границе, мир, безбедне комуника- 
ције, задовољавање територијалних аспирација осовинског партнера (Ита- 
лије и њеног протектората Албаније) и сателитских земаља (Мађарске и 
Бугарске). Истовремено, стварањем клерофашистичке (усташке) Незави- 
сне Државе Хрватске на централном делу Југославије, награђен је хрватски 
екстремни национализам и сепаратизам.

Токови Холокауста на појединим подручјима подељене Југославије, са 
изузетком италијанског до септембра 1943, имали су у основи истоветне 
етапе и водили су ка једном циљу, потпуном физичком уништењу Јевреја. 
Централну улогу при томе је имала нацистичка Немачка, пре свега на 
својим окупационим подручјима. Ипак, значајан утицај имале су и поли- 
тике других окупационих држава и њихово антисемитско законодавство 
успостављено још пре агресије на Југославију. Остали битни фактори који 
су утицали на токове Холокауста на појединим окупационим подручјима 
Југославије били су бројност Јевреја и њихово место у друштвеној струк- 
тури, традиција и политичка култура, постојање и распрострањеност 
покрета отпора. С обзиром на починиоце, место, начин, околности и хро- 
нологију извршења злочина јасно се разликује Холокауст на немачком, 
мађарском, бугарском и албанском окупационом подручју, као и Холока- 
уст у НД Хрватској.

И пре Априлског рата 1941. антисемитска пропаганда у Југославији, 
пре свега код Хрвата, немачке и мађарске националне мањине, била је и 
антијугословенска, односно антисрпска.” Идеолошке основе повезивања 
антисемитизма са антијугословенством/антисрпством створене у међу-

* Милан Кољанин, Јевреји и антисемишизам у Краљевини Ју1ославији 1918-1941, Бео- 
град, 2008, 455-462.
** Исто, passim.



Bатипм певиоду, дпшлв ку дп пуипг изражаја пвкле усппстављкња пкупк- 
ципиих режнма н ствкргња усткшке државе. Нк икјввћем двлу подељеие 
Југoслквиjе успостквљеи јв тптглнтгрни „иови ппрвдак” кпјн јв 6нп нв ккмп 
кетацнjа њене државнпстн н идвје ик квјвј јв етвпреиа држкра
Јужкнх Слпвеик, иего н ивг^^нјг двуштвеипг пплпжаја Јерреја, к зктнм н 
ккмпг њихпрпг ппстпjгња кап иарпда.

Хплпкауег ик прпктпру Југоклавијв јв птппчвп у впввcтвopeнпj хрркт- 
сспj држкви у6рзп пвсле њеипт пвпглашења. Ипак, иемачсп пкупаципип 
ппдручје у Ср6ији 6нлп јв први двп Јyroслaвиjе „очишћеи пд Јeввеjк”. 
Јeвреjсси мушкарцн р6сјрсс ку у масовннм стрељкњвма тпкпм гушвњк 
усткика у јесви 1941, зкједно кк ^6^X1^. Сви препсталн Јевреjи иитерин- 
раин ку н р6сјррс дп ппчвтка мајк 1942. у кампј 6р6сјс. Истпвремеип јв 

уииштењв /€^^63^ у уеташкоj држквв кпјв јв утлавиом пспичкип дп 
краја лвта 1942. упућивањем ввћнне пвепсталнх Јерреја у немкчсе логове 
кмртн у Пољекој. Јевpejи кк бутавсспг пкупгципипг ппдручјк, згјсднп кг 
Јеррејнма нз двлк Грчкв пкупнранпг пд Бутарссе, у сарадњв кк иемкчсвм 
представинцима, двппртпвани ку у bb^ лпгпрв у марту 1943. Од кргјг апвила 
1944. гпдине, зкједнп кк ЈeБpејимк нз Мађавссв, у логоре кмртн упућеик јв н 
већииа ^^:^^вја кк мађарскпг пкупаципипг ппдручја у Јyroслaвиjи.

Када јв рвч п Хплпсаусту на бутарсспм н мађарскпм пкупацнпипм 
ппдручју ^^^6^ иагласити да јв тп 6нп двп Хплпсауста у прнм зсмљамк. 
Истоввемвип, пн кв спвпБOдип у ккладу кк пплитичкнм циљевима нк пку- 
пнргинм ппдручјимк, алн н кк кпп,^љи^1^(^/пн^1^и4ким фактпрпм, одвосвп 
тпкпм ккмпг рата. У п6в звмљв ку пррп уиишткваии Јевреји кк пкупнра- 
ннх ппдручјк, мвђу њнма н пнн кк псупнваннх пцдручјк у Југоклавији. 
Државни пргаив Бутарссе ку учествовали у Хoлпсаусту на псупираиим 
ппдручjвма Југославије (ввћи двп Маседпвиjе н јагоисточнк Ср6ија) н 
Грчкв (западиа нлн Белпморје), дпк ку Јерреји нз ккмв Бугавесе
ппштеђвни увиштења. Мађкрсса јв тккпђв учестровклк у Хплпккукту, клн
дп уласса вемкчких трупа у зсмљу 19. мартк 1944. камп делимнчнп н тп нк 
псупираинм ппдвучjима. Јсдан пд иаjетрашииjих ппкпља Јеввеjа, заједнп 
кк ^^6^^^, мађарссв псупкципие влксти ку спвоБеле 1942. у јуж-
нпј Бачкпј н у Нпрпм Скду. Твк ппклс улксск иемкчсвх трупк у марту 1944. 
мађавскв државин пргаив ку кв у пуипj мвви усључвли у Холосаует, кпји јв 
ткда пвгпднп нв ккмп псупираиа ппдручја, неап н ккму Мкђавссу.

Окп бр^оја Јеореjк кпјн ку упчн Другог креткспг рата жнввлн у Југп- 
клаБији ппетоjе неслагања у истприjссим извприма н у истприпграфнјн. 
Нкводе кв цифре пд 67.355 (еБиденцијк јвБpојаких ппштииг н њихових 
члаипра нз 1940. годиие), дп 82.242 (Јашк Рпманп). У прнм пквирнма јв н 
статиетичсг пвпцеиа на пкп 73.000 Јерреја. Ппстoао нвслагања н пкп 6^03^ 
Јевреја нз6вглнх нз Средње Еввппе, спjе јс рат затесап у Јyгoславиjи; прп- 
цене кв крвћу пд 3.000 дп 5.000. Орај 6рсј јв, Беpпрктнп, 6нп нвтде између,



одиосио око 4.000. По свему судећи, у време нгресије на јyтoславију у 
3^^^^ 1941. у њој је живело око 82.000 Јеврејз који су сачињавалн при- 
ближно 0,5 % њеног етановништеа.”

НД Хреатсса је створена вољом агресорских сила, Немачке и Итн- 
лије, зли је билз и резултзт ^^^^^3^3 есетремног хрвзтског нацноизлнзма 
и сеозрзтнзма. Он је нагрзђен ствзрањем велике држнве чије грзнице су 
далеко оревазилазиле хрватске етничке и исторнјске просторе. НД Хрват- 
скз је билз ^^3^^^ ослонзц Немзчке и Италије нз југосвоеенском тлу и 
оостзлз је део зависних или снтелитеких државн које су се укљу-
чиле у рзтни напор земаља Осовине.

По свом ндеовошком орофилу хрезтсса уетзшка држнва је билз много 
ближз немзчком нзцноналеоцијалнетичком, него италнјанском фнши- 
стнчсом моделу, с тим што је, зз разлику од Немзчке, у њој изузетнн утицај 
имзлз Римокатолнчса црква. У^-^-ашкз и нзциетнчка држава наjсвичиије 
су биле по 0^^^^^^ мзсоеиог терора и системзтског уииштнвнња рзсно, 
иацноналио и политички иеоожељинх оротивннкн. Међутим, док се ннци- 
стнчсз држзвз оосле отпочнњањз рзтз утлнвиом усмерилз нз уништење 
оротиеиикз ^3^ својих грзницз, зз усташку држзву национални задзтас 
орвог редз било је уништење унутрзшњег иеоријзтељз, Срба, Јеврејз, дела 
Ромз и политичких орогнвннсз. Тиме је програм једне мзле, али ути- 
цзјне, терорнетнчсе оргзниззције, устзша, нз челу сз Вођом („поглaвнн- 
ком”) Антом ^3^^^^^^^, оостао држзвна оолнтика, н његово остварење 
поетзло је нзцноизвии задзтас првог редз. Безмало ооловинз југословен- 
сснх Јеврејз, њих око 39.500, је ^^^^^3 нз тернторнјн коју је обухезтава 
НД Хрезтссз (у Хрезтесој, Свзвоинјн, Срему, делу Дзлмзције и Хрват- 
ссот приморјз и Босин и Хеpцегoвнии), утлаеиом у градоенма, оре ^^^^3 
у Ззгребу, Снрнјеву и Осијесу. У Боеии и Херцетоении, највећим делом у 
Сзрнјеву, жнеело је око 14.500 Јеврејз.”'

* Spomenica 1919-1969, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd, s.a, 80, 114, 204- 
207; Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji, urednik 
dr Zdenko Levental, Beograd, 1952, XIX; Jaša Romano, Jevreji Jugoslavije 1941-1945. Žrtve 
genocida i učesnici NOR, Beograd, 1980, 14, 84, 201-202; Bogoljub Kočović, Žrtve Drugog 
svetskgo rata u Jugoslaviji, Sarajevo, 1990,151; Holm Sundhaussen, Jugoslawien, u: Dimension 
des Voelkermords. Sie Zahl der juedischen Opfer des Nationalsozialismus, hrgb. von Wolfgang 
Benz, Muenchen, 1991, 312, 330; M. Кољaини, Јевреји u антисемитизам, 49-53.
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диееинк, Прилог бр. 5, Беогрзд, 28. 5. 1941; Ј. Romano, Jevreji Jugoslavije, 14.
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Пвсслзмоеаин цнљ, cтозрање нацноизлио н еерcлн (лзтслнчлн) уз 
овнзиатг ваоиспвзенсЈт муелнмзиз н пвстеcтанзта) хсмсгеие држзее 
Хрозтз сенм ваcослсжнонм средстенмз, зизчнс је уинштење једие трећние 
Јтансеннштоз двжаее) Србн, ^3^ н Јеовејз н делз Рсмз. Идеолошла 3^^^- 
ментацнја геиоцнда изд Србнмз бнла је заcноозна углаеисм из цненлнзз- 
цнјcлнм, пссебис оевcлнм разлнламз. Геноцнд иад Јеерејнмз сбвззлзгзн 
је тнпнчис ваcнcтнчлсм зргумеитацнјом, чнју рецепцнју је слзлшзоала 
зитнеемнтесз тваднцнја, јаса у сенм, псеебис оевнфевинм) лзтслнчлнм 
држзеамз. Истсеремеис, у уинштењу Срба н Јеерејз езжиу улсгу је нмалз 
н ндеслсшсз аргумеитзцнјз, у ссјсј еу бнлн спсјеин знтнcрпcтоо/аитнјг- 
гоcлсееиcтос н аитнсемнтнзам. Југослзонјз је пведcтаељзла сзс тосреониа 
лнберали^с^г^, зинчн јеерејcлсг духз у лојој еу Србн н Јеерејн ззјединчсн 
рзднлн прстне енталинх нитерееа хроатcлсг изрсдз. За Рсме, сзс „рзсис 
мзње оредне”) једнсcтаоис ее подвззгмеоало дз мсрзју бнтн уинштеин. 
^^3^, геисцндсм инеу сбухезћеин н Рсмн иаетањеин углзе-
исм у Бсеин н Херцегсенин.

Спецнфнчисст Хололзуcтз у НД Хвозтелој огледзо се у тсме штс је 
си ершеи упсредс ен много мзссеинјнм геисцндсм изд Србнмз, нлн н у 
једисј другсј чнњеинцн, ссјз гн чнин сссбеинм у еорспЈлнм рззмевзмз н 
упореднонм једнис ез Хололзуетом у езмсм Трећем рзјху н земљамз псд 
његсесм олгпзцнјом. Ннједиа другз држзеа Хнтлерсее „Нсее Еовспе” 
инје стесрнла cопcтоеиг мрежу лсицеитвацноинх лсгсрз н лсгсра емртн 
зз мзcооно уинштење Јеерејз (ззједис ез Србнмз н Рсмнма н еенм „пслн- 
тнчсн иепсћудинм” сесбамз).

Аитнјеевејcлн прсгрзм хреатcле држзее стпсчес је дз ее сcтозрује 
сдмнх пселе њеисг јтозрзњз 10. зпрнлз 1941. гсдние. Недељу дзиз лзcинје) 
Законском одредбом за обрану народа и државе, ссјз је нмала ветвсалтнеиу 
еизгу, легзлнзсезис је убнјзње еенх пвстнеинлз исее елаетн ин ссисеу 
^^^^^^3 „нзвсдинх судсоз”, сдисеис преснх судсоз. Упоредс ен хнпшењем 
нcтзлиутнх прнпадинла јеовејcле ззјединце, ин удзру ее изшлз н јеорејcлз 
нмсениз, штс је еећ 18. зпрнлз 1941. гсдние легзлнзсезис пренм сд инзз 
псеебинх знтнјеовејcлнх ззссиз (Законска одредба о сачувању хрватске 
народне имовине).' Ннзсм исенх ззссиз Јеерејнмз је сдузетз гстсос еез 
нмсениа, убрзс еу псчелз хзпшењз н убнјзњз н уинштзозње оерелнх н 
лглтгринх cпсмеинлз. Легaлнзсознсм ^^3^^^^ јеорејеле н cрпcле нмс- 
ение, исез еласт стезрзлз је еебн елснсмcлу оенооу) шнрећн уједис н лвуо 
сесјнх иајсдзинјнх овнcталнцз. Требз нмзтн у енду дз је јеовејcлн лапнтзл 
нмзс езжие елсисмcле псзнцнје, тзсс дз еу његсен хрозтcлн н муелнмзи- 
ссн (у Бсеин н Херцегсенин) лснлуреитн псдетнцзлн н убрззезлн Хололз- 
уст н псередис нлн иепсередис учестесезлн у њему.”

* Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske, izdaje Ministarstvo pravosuđa i 
bogoštovlja, godina 1941, Zagreb, b. g, 10.

** Zb. NOR, tom XII, knj. 1, 451-453, nemački general u Zagrebu, Vrhovnoj komandi 
oružanih snaga i dr., Zagreb, 29. IX 1941. Prema ovom izveštaju generala Gleza, merama 
protiv Jevreja i Srba »stvorene su veoma značajne državne novčane rezerve” Vidi i: Zdravko 
Antonič, Ustanak u istočnoj i centrnlnoj Bosni 1941, Tuzla, 1983 (drugo izdanje), 91-102.



3^^^^^^ пд 30. апрнла иств (Законска одредба о раснвј прн-
падностн, Законска одредба о ваштитн арнјске крвн и частн хрватскв! 
народа и Законска одредба о држављанству), затнм Заквнском одредбом 
о ваштнтн нарвдне н арнјевске културе хрватскоГ народа пд 4. јунк исте 
годиив, кап н ^^7™^ диссримиватпрссих згкпкг н иквеђења хрркт-
ссихвласти (п6елeжквање> пплнцнјсси чкк, пвииудии ркд, пгваничење свв- 
тања н сткипвкња, спвтри6уције, услањање нз јаБипг н културнпг жнБпта), 
Јовpeаи ку пптпунп п6еспвављеин н изплпвани. Изузвтнп кгрвсивнпм прп- 
пкгкидпм етвпреип јв јгрнп мишљвњв дк пд уинштења јеввеjеапг н свпкспг 
иквпдк зкБики дпбрпбит н 6удућипкт хввктсспт икрпда н њеапБB младв 
двжкре. Из6ијање уктаикса свпсспт вкрпда н ппчвтгк ркта ик Иктпку 22. 
јуна 1941. 6^^^ ку нпр ппдктицај овoа пвппагаидн н крв жешће гвипцидипм 
теовпву."

Пррв зктвпвеиис:е, утлгвнвм нстакнуте кпмуивств, мвђу њнмк н 
Јерреје, ипвк рлккт преузелк јв пд пвтаиа Бгнпбинв Хввктссо, ^3^ иије 
спвпввлг пдлукв двадесетседмпмквтовссв јагoeлoвeнссв влкде п пуштању 
пплнтнчкнх затвовеииса нз затвпва н кажњеиичсих логорк. НД
Хвватесв пвеузеле ку логпв-сазвипиицу „зк сомувисте, Жндове н пстале” 
у ^^(101X00^, 19. априла 1941. урвђеи јв логор у Керестннцу крај

к дп 28. кпрвлк иств гпдиие, у Иибоики „Даинца” крај Копвнв- 
иице, увеђеи јв први ввлиси еaбкоое логор. Мвђу Бишв хвљкда свпсквх 
зкточеииса н „пплнтнчки иеппћудинх” Хвватк, Јyгoсловена н другнх, 6нлп 
јв н пкп 400 Јевpеjк. Из прпг лптпвк н веких другнх пвивременнх ^^6^^- 
ннх лптпвк (ЗаГребачкн вбор, Јабланнца), затпчеиицн ку упућнркии у пвви 
логов смвти у НД Хввктсспj, у Госпићу кк ппдручввм лпгпрнмк-стватнш- 
тнма нк плавиви ^^^66^ (Јадооио н друга) н нк јадваискпм пстрБу Пкгу 
(Слана н Метајиа)."

Ппклв иемгчспт икпкдк нк Сп^вС^т^^^^ки Скрвз 22. јунк 1941. птппчвп јв 
ипви волиси тклкк хкпшењк н нитеринвкња Јевреjк штп јв ппсле иесолнко 
даиа скисцнпинсаип нпбим заспвпм. У Ивванреднвј ваквнској одредбн 
н заповједи поГлавника, пд 26. јуна 1941. гпдиие, утввђенк јв сплективиа 
пдапрпвипст Јвврејк з6пг иавпдипг шврењк лкжинх ввсги н спекула- 
ција у ^^^6^^^^^^^. Зк њнх јв пдввђеиа н солективва сазва: упућввање „у 
затпчеиичса з6нрклиштк ппд ввдрим не6пм”.■" Такрк збиралишта рвћ ку

* Zbornik zakona i naredaba, 1941, 42-44, 134, 138-156; Raul Hilberg, Die Vernichlung der 
Juden, Band 2, Frankfurt am Main, 1990, 756-758; Zločini na jugoslovenskim 

prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu, Zbornik dokumenata, tom I, Zloćini Nezavisne 
Države Hrvatske 1941-1945, urednik dr Slavko Vukčević, Beograd, 1993, 16, 22-27, 49, 
73-74,81,86; Branko Petranović, Srbija u Drugomsvetskom тШ 1939-1955, Beograd, 1992, 
177-179; Zločini fašističkih okupatora, 60, 109-111; J. Romano, Jeureji Jugoslavije, 100-101; 
Смиљк Аврамов, Геноциду пп1с^оопоивгву светлостн међународно! права, Бвпгвкд, 1992, 
331, passim; Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, Holokaust u Zagrebu, Zagreb, 2001, 117-124.

Mirko Peršen, Ustaški logobi, Zagreb, 1990 (drugo izdanje), 40-102; Zločini _^^šističkih 
okupatora, 57-60; H. Sundhaussen, Jugosk^^'eien, 322-323; J. Romano, Jeureji Jugoslavtje, 
105-106; Ante Zemljar, Haron i sudbine, Beograd, 1988, passim.

*” Zbornik zfSoef i naredaba, 1941, str. 212-213.
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осcтојалз, н сиз у Госпнћу н њеоооој осолнин н ин сстреу Па1у, еу фуи- 
цнсинсалз сзс лсгсрн емртн. У њнх еу дооођеин Србн н Јеерејн несљу- 
чнес дз бн бнлн убнјеин н тс из нзjосвгтинјн иачни - хлздинм сружјем н 
бацзњем у ^^3^^^ јаме н у мсре. Нд пвсолзшењз сесг ^^^^^3 нитеринрзин 
еу н убнјзин ие еамс јеерејесн мушсзрцн, него н жеие н децз. Лсгср Госпић 
ен псдручинм логсрнма је бнс прен лсгср емртн у Еерспн н претхсднс 
је еелнснм изцнстнчснм лсговнмз уинштењз (Vernichtungslager) ссјн еу 
етзељеин у погои срзјем 1941. н псчетссм 1942. гсдние.

Толом 132 даиз псетсјнња /кичфз у Госпнћу н ссслнин н из сстреу 
Пзгу, улуонс је нитеринвзнс 42.246 ^^^^3^3^, жеиз н деце сд ссјнх је 
убнјеио 40.123. Међу њнма је бнлс 38.010 (94,73 %) Србз, 1.988 (4,95 %) 
Јеовејз н 115 (0,28 %) ссталнх. Нд 10.502 ндеитнфнлсоане жртее, Србз је 
бнлс 9.663 (92 %), Јеовејз 762 (7,25 %) н 77 (0,74 %) сстзлнх.'

Збсг нзбнјзњз мзcоеиог cрпcлсг ^0'34^3 н ^^3^3 нтзлнјзиелнх 
трупз у талозеаиг Зсиу II у лојој еу ее излазнлн лсговн у Госпићу н ин 
Пагу, прежнеелн ззточеинцн нз ценх легсфз сд 21. зогустн 1941. пребзчеин 
еу у исее лсторе. еу нитевинраин ин прсстсру где је свгзинзс-
ези лстор емртн Јасеоовац дцс еу жеие н децз затесвеин у лсгсру Круш- 
чица срзј Твзоинлз. Ндзтле еу пребачеин у лсгсре Лоборјрад у Хронтcлом 
^3^^^^ н Горња Ријека ^^3^ Квнжеозца. Псчетссм децембра нете тодние, зз 
јеорејcсе жеие н децу, углзеисм нз Бсеие н Херцегсонне, сcиоози је лстор 
у Ђакову. Лсгср смртн у Јасеоовцу ез целнм снстемсм оодручннх лсгсрз 
сд ссјнх је изјеећн бнс у Старој Градишки, мсже дз ее гпоредн езмс ез 
иемачснм „фзбрнлзмз емртн” у Трећем рајху н слгпнрзисј Пољcлој. Зн 
јеорејcсн ^3^^^ сезј лстор је енмбсл Хслолзуcтз у НДХ, јер је у њему нзгу- 
бнлс жнест ссс 20.000 Јeореjз.’'

ПредЈтзепнцн икјоншнх немзчлнх држаеинх сргзиз ин Кoифевен- 
цнјн Ваизе 20. јзиуарз 1942. тодние, лзсс н брзс еу се уенглненлн ссс ^^^3- 
инзсезњз cнетемзтcлсг уинштењз еорспcлсг јеорејетоз. Тндн је лонcтзтс- 
^3^^ дз је у Хрозтcлсј јеорејЈлн прсблем ^3^^ решне „јер је ту лонзчнс 
решење еећ сЈтеавеис”."’

У прслеће н летс 1942. гсдние лонзчно решење јеорејcлсо пнтзњз у 
НД Хронтелсј ее блнжнлс еесме олоичзњу. Иитеринрање н убнјзње Јеерејз 
бнлс је прзћеис ерлс јзссм меднјcлсм лзмпзњом, у штзмпн, из нзлсж- 
бзмз, у прспагзидинм фнлмсенма."" Пс излсгу хрозтсснх елзетн, у Тењи 
срзј Нснјеса Јеерејн еу сд 3^^^^^ 1942. нзгрзднлн инсеље (гето), ссје је 
јуиз нете тодние претесреис у лооов. Јeовејн нз Слзесинје н Сремз, сенм

* Ђурс Ззтеззлс, Јадовоо. Комилекс усшашких лоГора 1941, сњнгз I, Бесгрзд, 2007, 
382-384.
♦* * *** Zločini fašističkih okupatora, 107; Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941 - 
/945; Dokumenta, knj. I-III, Beograd-Jasenovac, 1986, 1987, v. m.

*** Рг<^1<^с(^1(^/^^ј №јп1кјјConference, Jan. 20.1942, Documentsofthe Holocaust, Yad Vashem, 
Jerusalem, 1981, 257 (prema: C. Аерзмоо, Геноцид у Јутславији, 337).

ии*» Мнлаи Ксљаини, Филмска проттпо)а-уводу Холокауст, Гoдишњал зз двгштоеиг 
неторнју, 1, Бесгрзд, 2000, 47-50.



у Тењи, интернираии су и у логор у Винковцима.' У снрндњи сз иемачснм 
„саветником зн јеврејека оигања” Абромајтон (Abromeit), нз оеиоеу спо- 
разума хрезтссе и немзчке влзде, од средине аетуетн исте године 
ореживелих јеерејеких заточеииса усташких логорн упућена је у логоре 
смрти у Пољесој, угвненом у Аушвиц II Биркенау. Кадз је и ^^^^^3 преостн- 
лих Јеврејз током 1943. депортоваиа у нациетнчке логоре смрти, иемачсн 
оредставници оцењивнли су дз је „јеврејско оитање” у Хрватској решено."

Највећи део од око 30.500 етрздалих Јевреја из НДХ изгубио је жнеот у 
усташким логорима смрти у Госпићу и Јасеновцу (са подручним логоримн), 
н мнњи део у другим логорима и на етратнштимз. Око 7.000 Јеврејз из 
НДХ, у ^3^3^^^ сз немнчснм предетавницима, упућено је у логоре смрти 
у Пољесој (Гeнepзвиом тувернмзну).■" То значи дз је у Холокауету ^^3- 
дало око 77,21 % Јеврејз сз територије усташке државе, чему треба додзти 
око 2.800 јеврејских нзбеглица из средње Европе, које су такође ^^^3^3^^. 
Постојале су и разлике у страдању у појединим деловима НДХ. Тако је у 
Срему, од 2.800 Јевреја који су ту жнвевн пре рата, ^^^3^3^^ њих 2.515 
(89,82 %).”" Може се ззкључити дз се Холокауст у НД Хрвнтској у односу нз 
другз оодручја оодељене и осупнране Јyгoелавије издвзја не сзмо својим 
обимом, него и тиме што су гз углзвном домнће снаге, хрвнтска
фзшистичка држава у сеојнм логорима уништења, нз основу сопственот 
зитнеемнтссог ззсонодзветва, истоеремено сз, оо размерамз много обим- 
инјим, геноцидом нзд Србима.

2

После крагсотрајиог Аорилског рнта на већем делу Србије уепоета- 
вљенз је иемачса војиоосуозциона уорава. То је био једини део југoелзвије 
под директном иемзчсом војном коитровом, зко изузмемо северну Слове- 
нију орноојеиу Трећем рзјху. И такеој Србији грзнице су сужене нз оне од 
оре ослободилзчкнх Балкаиских рнтова 1912-1913. године. Придодати су

* Милзн Кољaнни, Холокауст у Срему 1941-1942, у Споменица Историјско! архива 
„Срем”, бр. 5, Сремскз Митровнцз, 2006, 27-28; Младенко Кyмоенћ, Страдање срем- 
ских Jeepeja у Холокаусту/The persecution of the Jews from Srem durirtg the Holocaust, 
Нови Сзд, 2007, 79-116.

** Die Ermordung der europaeischen Juden. Eine umfassende Dokumentation des Holocaust 
1941-1945, hrgb. von Peter Longerich, Muenchen-Zuerich, 1990, 305; R. Hilberg, Die 
Vernichtung, 2, 760-765; H. Sundhaussen, Jugoslawien, 323-326.

*** Jonathan Steinberg, Types of Genocide? Croatians, Serbs and Jews, 1941-45, u: The Final 
Solution, Origins and implementation, ed. by David Cesarani, London-New York, 1994,175- 
176 и дзље; Zločini fašističkih okupatora, 61,64,107; H. Sundhaussen, Jugoslawien, 321-326, 
330; J. Romano, Jevreji Jugoslavije, 104; vidi i: Хори, Мнртин Бросцат, Усташка
држава Хрватска, Беогрзд, 1994, 113-141; Fikreta Jelic-Butić, Ustaše i Nezavisna Država 
Hrvatska 1941-1945, Zagreb, 1978 (drugo izdanje), 137-187.

**** M. Кумовић, Страдање сремских Jeepeja, 250-251; Ljubivoje Cerović i drugi, Na putu 
ka istini, Novi Sad, 2008, 251.



јпј севернн двп Косова ка рудииком Трепча, кап н Баиат у којем је фактнчкн 
управљала јааа нкципнклкк мањнаа (фплксдојчери). Нк впjиооку-
пационом подручју Србије, углавном у Београду, уочи рата живело је око 
16.600 ^^^врвја н пап 1.200 јеврејских избвглица.’

Одмах пп улакку пкупкцнпких трупа, ппчвлп јв пљачкањв јевpeјксо 
импвиив н злпстављање Јевреjа, у чвму кв иарпчитп иктицкли фплккдпј- 
чери у Банату и Београду. Од 19. априла 1941. године отпочело је регис- 
трпеање и пбелвжавање Јевреjа, уведене ку и разив другв ппннжавајуће 
н дискримииатпрске мврв, мвђу њнма н обаееза прииудипг рада. Ввр- 
кан о6јекти н аултурин сппмеиици ку скриаељеии н уништаеаии. Кап н 
нк другнм иемачснм паупиракнм ппдручјима, за Јевреје у Оо6ојо 6нп јв 
задужви пплициjскп-безбедкпсии апарат, пдипкнп IV Д (за Јевpеjе н
мкспие) Тајнв државие (Гестаппа). Тп јс 6нп главин егзекутнеин
двп иемачсе пплицијв пртанизпеане у пквиру групв Пплицијв
6вз6вдипсти н Служ6в 6вз6едипсти (Einsatzgruppe der Sipo und des SD), 
пдипкип њпј ппдређеие Оперативие спмаиде пплицијв. Двп егзесутивних 
мвра прптнв ^^^рвја н њихвве импвиив ппнввеи јв свпсспj Спвцијалној 
пплицији, тлавипм репресивипм пвтаиу свислиишке пплиције. Тв мвве јв 
спрпвпдип свдми пдсек (за н Спвцијалнв пплиције," кпјн јв
6нп ппд иепосредиим иадзпрпм иемачкпг спмесава за Јеввеје.

кпја кв пдиосила нк Јeввеjе н Циткие пд 31. маја 1941. гпдиие 
Војнн згппеодкнк у Со6ојо јв кпдификпвгп н систвматизпвап дпткдашње 
кнтиjeвpejскв мввв: у ссладу ка иацнегнчким Ннрнбершким законнма 
дефиннсанп јв кп јв Јевреjии, утввђеиа јв ^6^^^^^ пвиjaвљивкњк, в6еле- 
жавања, уклањања нз ^38^^ ^^^6^, за6раиа ^6^^^^ пдрвђвиих заин- 
мања, прииудипг рада, аап н вазне двутв ппиижаеајуће мввв. Јевpејима је 

н распплкгањв импвиипм; ппкветна импвиик велисим двлпм 
јв рвћ 6нла ппљачскиа, к у6рзп јв ппчвла н прпдаја јеврејских првдузвћк, 
радњн н векветвииа."ј

Напад Трећег рајха нк Совjетсаи Скрвз, 22. јуна 1941. гпдиие, н ппчв- 
таа ^^6^^^^ н у кпјвм јв глариу улпгу вмала Кпмуиистичск пар-
тнјк Јyгoслaвиjе, дпиели ку икглп погпвшањв пплпжајк Јврвеек. Вепмк јаком 
прппагаидпм (првкп штампв, плаката, фнлмсквх журнала) Јл^^ејн
ку озиачеии ккп ииспиратпри, вуспвпдипци, пк н фниаисиjевн уставск

* Karl-Heinz Schlarp, Wirtschaft und Besatzung in Serbien 1941-1944. Ein Beitrag zur 
nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik in Suedosteuropa, Stuttgart, 1986, 137—118; Milan 
Koljanin, Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941-1944, Beograd, 1992, 130-131; B. 
Petranov, Srbija u Drugom svetskom ratu, str. 111-112; J. Romano, Jevreji Jugoslavije, 14.

** Ženi Lebl, Do „konačnog rešenja". Jevreji u Beogradu 1521-1942, Beograd, 2001,287-294; 
Браиислав Бпжпвнћ, Страдање Јевреја у окупнранвм Бео!раду 1941-1944, Беогвкд, 
2004, 29-47 н passim.
* * ** * Vi^i^r^t^cd^ungi^l^ll^ttdesMilitaerbe fehlshabersinS^erbien - Лнст уведaбa војнпгзгппведнвкг
у Иобоје, br. 8, Beograd, 31. maj 1941, 84-89; Вeнцослав Tepop н влочини наци-
стнчке Немачке у Србнјн 1941-1944, Бвпград, 1970, 81-93; Zločini fašističkih okupatora, 
1-7, 9-13; М. Kollanin, Nemački logor, 19-26.



збсг чегз нм је прнпнсаиз лслестноиа ^^^^^^3.’ Ззједис сз ссмуинстнма н 
двуонм пвстноннцнмз слупзтсрз, Јеерејн су мзесеис хапшеин н стрељзин. 
Јевреји су били међу заточеницима првог логора у Србији, на Бањици у 
Бесовзду (Прихватои noiop Дедиње - Anhaltelager Dedinje) 9.
јулн 1941, ^3^ н у пренм ^^^^3^3 етрељзинх. У дс тздз изјеећем етрељзњу, 
^^3^^^ јулз 1941. гсдние убнјеис је 100 Јеереја н 22 ^^^^«^^^3. Нз иинција- 
тнеу шефз Нпернтнеие групе пслнцнје, Внлхелмз Фусса (Wilhelm Fuchs), 
cноувис н пс сдсбрењу орхз есjисслупацнсие упрзее у Србнјн, сдлучеис 
је дз ее „у олонву мерз сдмззде” псстрељају Јеерејн н Рсмн, заједис ен сста- 
лнм пвотненнцнмз, н дз се њнхсее жеие н децз нитеринрају у лсгсре.”

Упoведо ен шнрењем ^^^^^^3 рзстас је н тзлзе репреЈалнја слупзтсвз, 
чнме је убрззи прсцес нитеринрзња н убнјзњз Јeовејн. Већниз шабачснх 
Јеовејн, 20. јулз 1941. гсдние, нитевинвзиз је у есјинм нижнњернјcлнм 
(пнсинрcлнм) бзралзма ин сбалн Сзее у Шапцу, пресм јеерејcлсм лсгору 
из немзчлом слупзцнсисм псдвучју у Србнјн. Среднисм зооуcтз нете 
ооднне псхзпшеин еу еен ^3^3^^^ Јеовејн н псд тешснм услсонмз преба- 
чеин у Беогвзд. У прстернозњу Јеовејн нз Бзизтз сључиу улсгу нмалн су 
фслледсјчевн, н го је уједис бнлз преа ^^^^^3 сблзет у Еерспн „сслсбсђеиа 
сд Јеерејз” (judenfrei). ^^^3^^^ нз групе бзизтелнх Јеовејз еу 22. зогустз 
1941. ннтеринвзнн у нсосоcнсозиом лсгсру у Твпввским шупама из Аутс- 
ссмзидн у Бесгрнду. У сенј лсгср је следећнх иедељз дооеден н еелнсн 
дес псхзпшеинх јеовејелнх ^^^^3^3^ нз Беоовздз. Нд средние сстсбра 
нсте оодние, у лсгору из Црвеовм крсту у Нншу (Прнхезтин лсгор Ннш- 
Anhaltelager Nisch), међу пренм ззтсчеинцнма бнлн еу јеовејcлн ^^^^3^1414 
ен југз н нстссз Србнје.

Дс 20. сстсбрз 1941. углзоисм је заоршеио нитеринрање јеевејcлнх 
^^^3^3^ ен иемзчлоо осјисслупацнсисг у Србнјн. Ззједис сн
сстзлнм ззтсчеинцнмз, син еу сзчнњзозлн резеросар талзцз зз мзссоиз 
^^^^^3^3, ссјнмз је изетсјзс дн угушн уcтаинчлн пссрет у
Србнјн. Ззједис ен Србнмз н Рсмнмз, Јеерејн еу убнјзин из ссисеу изредбе 
Хнтлерз, сдисеис фелдмзршзлн Кнјтелн, сд 16. еептембра 1941, дн се зз 
једисг погниулсг иемзчлог осјннлз етрељз „50-100 ломгинcтз”. Лсгс- 
рнмз у Србнјн упрзољзлн еу н чуезлн нх прнпадинцн немзчле пслнцнје, 
н ^^^^^3^3 еу ершнле једнинце сружзинх ^3^3 (Вермнхтн). Јеерејн су, 
углзоисм, стрељзин из етрзтнштнма у Јајиоцима, Засавици и ЈабуциД'

* Walter Manoschek, Serbien ist judenfrei. Milataerische Besatzungspolitik und Judenver- 
nichtung in Serbien 1941/1942, Muenchen, 1993, 35-54; Мнлзи Ксљаини, Филмска 
првпаГаода, 42-48; нетн, Аотисемитски стеревтипи и првпагаода у Србији 1941- 
1942, Иcтовнја 20. оелн, 1, Беоовзд, 2003, 83-118.

** Jevrejifinansšraju komunissičkebande,Novo Vreme, Beograd.br. 144,19. oktobar 1941;М. 
Кођапш, Njmjčkr logor, 40-42; J. Romano, Јј^гјјг Jug(^<^savije, 69.

иии Christopher R. Browning, Fateful Months. Essays on the emergence of the final Solution, 
New York-London, 1991, revised edition, 39-56; W. Manoschek, Serbien ist јп^^^ј^г^јГ^Ј^Г, 
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Ховосзуст у пзупираиој Ср6ији вршеи је у ^3^^^^ ^^^3^3^^ мнкор- 
инх рворвсaлијз усмереинх из аушење 7^3^33, који јс у ^606^ 1941. гедиие 
дпбнп ^^^^3^ размере. Стпгз ку н тпспви ^^^^^^3 изд Ј^^рејимз 6нлн 
изјужв ппеезани кн ^^03^3^^^ ореI’, за Немце акутног пнтзња. Дп оочвтсз 
нпрембра 1941. гпдиие, у етрељзњимз, гетере потоуип је уинш-
твип мушзп еeврејcко стаиоеништео у Ср6ији. Претхедиен ^^^^^3 у раз- 
гпверима нзмвђу оредcтaвиизз иемнчке воjзеекуоацнене уорзре кн првд- 
стнвзнцимн Гecтaооз н Министарства иипсгрзиих ппелерз нз ^^^^^^3 
разрешеие ку днвеме пкп ппсгуосз кн препсгалнм Јеврејимз н Рпмнмз 
у Одлучеио јв дз кв н препстзлн н рпмкзн мушкзрцн
стрељеју, н да кв њихеве жвив н двца ннтврниpеjу у ленеру, соји јв требзлп 
ппднћн нз „српсзпм естрву Мнтровнцз” нз Сзрн.

Нз том мвету (Засавнца у Мзчрн), рвћ јв 6нлп предеиђенп педиззње 
једноз кпицентраципипг ^^^^3, пррп за 50.000, н ^3^^^)^ зз 500.000 људн. 
Орај лпгпр ^^^63^^ јв дз опслужн зз зушење ^^^^^^3 хзпшвњем,
рзсвљзрзњем н стзипеиштеа кн усгаиичзих педрулСн. 36пг
педредиег ^^^^^3 н ооплзре у ^3^3^^^^, за меете иерег логпрз иее6рееи 
ку просгразн париљпии Беегрздсзег кзјмз. Кзкп ку прн о6јекти 6^^^ нз 
теритприjи грздз Звмуиз, пдиесие НД Хррзтссв, пд хрвзтссих ^^3^™ јв 
ззтрнжеин дезепла дз кв ту иемзчки прелззии легер.
стрзиз кв ^317130-1^3 ппд услпром дз легер чурасу Нвмцн, н нв Ср6н н дз кв 
снз6дерање рршн кн српснв, н нв хрвзтссе тврнтприjв.'

Дп ппчетсз двцвм6ра 1941. иадмпћне немзчсе ^3^ угушиле ку устз- 
изк у Ср6ији вршећи мнспрне злпчиие изд устаинцима н цивнлним стзио- 
вииштвпм. Одлпженз јв ^^^^^3 акцнја рзсељзрзњз етаипвннштва устзннч- 
кнх срнјeвн вврпвзтип дз 6н кс из6еглп норо опгпршзње прнлнка н з6пг 
ивдпстзтзз ^3^3. Тес тада јс одлусз п ннтерзирању ореесталих Јевреја (н 
Рпмз) моглн да кв спререде. Печершн пд 8. ^^^^6^3 нств гедние у иере- 
фермираиом Јерреjссем лпгпру Звмуи (Judenlager Semlin) нз Беегрздссем 
сзjмишту интернирени су безмало сви Ј€^Е^р^еи из Србије (из
ленпрз у дoдииcким шумама, шз6зчсот н иншспг венерз, нз Кесевссе Мнт- 
ревице, Нпвен Пззара н Рзшкв), укупип око 6.400 0^063, већиием жвиз н 
двцв. Сз њнмз јв ззтпчеип н око 600 рпмссих жвиз н деце.■■

Током пррв опвпвние мзрта 1942. недиие, у Берлииу јв дпивтз 0^^^^^ 
дз кв питзњв ззтечезих Јеррејз у ^^30^^ из Сајмншту „рвшн” њнхп- 
рнм уииштењем у кзмпј Ср6ији. Одлука кс засииеавн из орпцвии швфз 
епjиппкуоациеие уорзрв у Си6ији да изредиен 0^0^^^^ оредстпји о6на- 
рљзњс устзизз. Смзтрзп јв дз ^^^63 пслпбпднти прпстор зз иитериирнње 
н дзљс оторемањв заре6љеиих устзинкз рздн сорншћењз њнхеве рздив 
спагс. Соровођење 0^^^^^ о уинштењу Јеврејз у вегеру из Бео1радском сај- 
мишшу ооререно јв оосвбнoј земаиди уоућвиој нз Берлииз, сачињeиеj од 
дра иссусиз СС-опдофицира кз соециjалиим замипием-наснпм земерем. 
Од зрајн мзрта нлн ппчвтза 30^^^^ до 10. мајн 1942. из путу од лпгорз нз

* С. R. Browning, Fateful Months, 70.
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Сајмишту до стратишта у Јајинцима жртве би биле погушене, а затим су 
закопаване у припремљеним ракама. Укупно је убијено око 6.320 заточе- 
ника логора на Сајмишту. Број жртава према другом извору био је 6.280.' 
Тиме је завршено уништење Јевреја на немачком окупационом подручју у 
Србији, не рачунајући појединце који су откривани и убијани до краја оку- 
пације. На слободи су остали само малобројне Јеврејке удате за хришћане, 
као и јеврејски болесници у болници Београдске трговачке омладине и у 
душевним болницама у Београду и Ковину, укупно 33 особе. Међутим, и 
они су почетком јула, односно почетком октобра 1942. ухапшени и убије- 
ни.”

Од укупно 17.800 Јевреја (од тога 1.200 избеглица), које је рат зате- 
као на немачком војноокупационом подручју Србије, живот је изгубило 
око 14.800, укључујући ту и све избеглице. То значи да је од 16.600 Јевреја 
пореклом са немачког окупационог подручја у Србији, у Холокаусту стра- 
дало њих 13.600, или 81,92 %.”' И на овом окупационом подручју постојале 
су регионалне разлике у страдањима, тако да је од 3.504 Јевреја који су 
живели у Банату, страдало њих 2.904 (83 %).""

Убрзо после окончања акције убијања Јевреја у Србији, одговорни 
за њу известили су о томе своје претпостављене. Руководилац полиције 
у Србији сс-пуковник Емануел Шефер 8. јуна 1942. обавестио је на једном 
састанку војне команданте Србије и Југоистока, генерале Бадера и Кунцеа, 
да у Србији више нема „јеврејског питања”. Руководилац Управног штаба 
Војног команданта у Србији Харалд Турнер, 29. августа исте године пох- 
валио се новом команданту Југоистока генералу Леру да је „Србија једина 
земљаукојојјејеврејскоициганскопитањерешено” И поредоваквогхва- 
лисања одговорних за Холокауст у Србији, она није била „једина земља” у 
којој је „решено јеврејско питање”. Трагичан примат у том погледу имала је 
окупирана Естонија, тако да је већ на Конференцији Ванзе у јануару 1942. 
констатовано дајеовабалтичказемља „ослобођенаодЈевреја” (judenfrei)......
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У деловима Југославије, који су после њеног разбијања, у априлу 
1941. године додељени Мађарској (у Бачкој, Барањи, Међумурју и Пре- 
комурју), живело је нешто преко 16.000 Јевреја, углавном у Новом Саду, 
Суботици, Сомбору и другим бачким градовима. У самој Бачкој живело
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је 13.590 Јеррвја.’ Крајем 1941. окупиране територијв н формално су прн- 
појене MIh^hpckoJ. Прилинпм улакаа мађарсснх трупа н маепвнпг убијања 
н хапшвња Срба, ктрадап св н извеcтан брпј На еауоиране, н знтнм
анестирасе делеве Јyгoслнвнје, прпширеин јс прнмеаа мнђарснпг аатн- 
еемитенпг знспнпдаества. Окнм тпга, јееpeји ку бнлн н другнм
ппинжавајућнм мврама, н нн удару кс нншлн н њнхпва имовина (уцвннмн, 
сонтрнбyциjама, ољачнањнма).

33^^^^^^^ кн Србнма н клнм оротивницимн пкуонтпра, прееистееие 
аемуннстнмн, оосвв ннпндн Немнчне нн Соеjeткки Сарвз н организовања 
пружаапг опнрета птппра, масовио ку затвнранн н Јевреји. Окнм затиартања 
у Нпввм Саду, Субптнцн, Свнтн н Спмбпру, ку у ипве-
втеереним легоpнмн арај Субптнцв (нн Павићнпм путу), у Старпм Бечеју, 
Бнчкој ^0^^^^, Адн, Оцацнма н нн пуктарн Визнћ кпд Бегеча у бвизнни 
Нввпг Сада. ку затваранн кап тапцн, радн пл-ачкв, уцваа, мучвња,
ориеилипг рада н збпг учсшћа у Нарпдиппсвпбоднвачспм пезретy. Кап 
ориондници „ннжв расе н неоеузднних вица”, аакп ку Србн н пзнн-
чвнн у мађнрским службеним пнн ку за „радау
клужбу” н уоућиранн нн принудни рад у Мнђарсну н нн Иетечнн фрпат^. 
Онп 2.000 jyгocлoвeнсснх ^^^^€^3 јв нн фрсшт у Соејeтcс^l Савез,
гдв кв у пнвнру ееееинсанх кнага бпрнлн н мађнркнн армнја.

Збпг ^^^^3^^ оотреба за раднпм кнагпм, пд ^3^3^^^ је
затражене да упутн зонтизгеит присилних ^3^3^33 у Србнју
у Бврски рудннк. ^3^3^^^^ 1^30'1-1 ку ин тп одгееериве упућивањем 6.500 
^^^^^^3 у радив лпнпре 1«)ји ку Бпркнн рудзна. Мсђу њнма
Če бнлп н 500-600 нз ^a^a^ н ^3^3^^'. јееpeјн у рндннм четама ин
Иегпчнпм фрпнту ^3^^^^ двлпм ку ^^^3^3^^ пд знмв, гладн, мучвња н 
нзлагнња претивничеoj внтри. 14 присилин рздинцн у Борском рудннку 

двлпм ку нзгубнлн живпт, углавнпм тосом тегпбипг певвзчењз 
нз Србије првд Нaреднеоевебодивзчзем ее>јcком Јyгoквнвије н једнни- 
цама Црвеие нрмије септембрa н озтпбрa 1944/”

Керистећи кзп ппрпд кукпб кн малнм Шајкашзнм оaртнзaнсзнм вдре- 
дпм опчеткпм јаиунрн 1942. гедиие, ^^^3^1^33 рпСскн н жзнднpмeр^ијз, уз 
ппмпћ орнпздзнкн ^3^3^^^ ^3^^^^, извртшнла јв изд Србнма
н ^£^^^^^^3 у Јужсној Бачкпј (у Шнјкншкoј н у Нпрпм Саду н Бечеју), ужз- 
кзи злпчни иазраи Рацнја (у ^3^3^^^^^ нзворнма н
зз прг^с злпчни кв 3^^^™ еуфемизам Хладнн данн). Дп 30. јнаунра 1942.

из ееем прпстпру зреркзи јо уб^ljeно н бзчеио ппд лвд из Дуиару

* М. Кпљаиин, језреји - жртверата 1941-1945. у Вojведиин, 169, 202.

” Rondolph Bracham, 'lJie Politics of Genoeide: Uie Holocaust in Hungarv, New Verk, 1994, 
30; Zločini Jašistićkih okupatora, 136-143.

*** Isto, passim; J. Romano, Jevreji Jugoslavije, 155-162; Vladimir Rotbart, Jugosloveni u 
mađarskim zatvoriina i logoritna 1941-1945, Novi Sad, 1988, 255-301; Рздиоти,
Борска бележница, Бпр, 1979.



н Тнен 3.809 сесба, међу ссјнма је бнлс 1.068 Јеереја. Укупаи брсј жртаеа 
еевсектис је ссс 4.000.'

Изузее Рације, терср иад иа мађарессм ссгпацнснсм псд-
ручју у Југослзонјн инје нмас сдлнсе геисцндк. Међутнм, пселе улаеса 
иемачснх трупа у Мађавcлу 19. марта 1944. исек мађарcла елада је псчела 
спрсесђење мера ссје су, у сарадњн еа иемачснм оредcтаеннцнма, дсееле 
дс геисцнда иајеећег дела Јеереја. Мађарcла олкдк је стаенла иа ^3^^^- 
лагање cооје сргаие иемкчлој пслнцнјн, сдисеис штабу Адслфа Ајхмаиа 
у Буднмпештн, без чнје псмсћн енггрис ие бн дсетнгас тасс
ужаеие размере. Јеерејн еа мађарссс1’ ссгоацнснсо у Југсслаенјн
еу псделнлн трагнчиу судбниу Јеовејк еа ссталнх мађарсснх ссгпацнсннх 
псдручјз н нз скме ^3^3^^^^.

Нд 26. апрнлк 1944. ооднне ^3^3^^^ елаетн псчеле су массеис н ене- 
темзтссс хапшење еенх Јеовејк, међу њнмз н синх еа
Јуосcлаонје. Нин еу у лсгсрнма у Бачквј Твпвли н Субвтици,
сас н у лсгсру за Јеереје у СеГедину. Ндатле еу заточеннцн, њнх ссс 8.000, 
пребзчеин у лсгср у Баји. У субстнчссм гету бнлс је прнлупљеис 3.000 дс 
3.500 Јеерејз, дсс је дес бачснх Јеерејз бнс ззтсчеи у лсгсру у Бачалмашу. 
Псчеешн сд 25. мзја 1944. гсдние, ззтсчеинцн сенх ^^^^3 н гета, нзузее 
гвгпе сд 700 „рздис епсесбинх” упућеинх у једзи 3^^^^^ лсгср, депов- 
тсезин еу у лсгср смртн Аушвиц II Биркеоау, где еу гстсес еен нзгубнлн 
жнест. Нд пресс 16.000 Јеерејз ссјн еу жнеелн у делу Јггocлаонје ^^^^^^3- 
исм сд ^3^3^^^^, жнест је нзгубнлс пресс 14.800 нлн 92,5 %.”
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На делу јуосcлсоеиcле тернтсрнје слупнваисм, н затнм знестнрз- 
исм сд (еећн дес Мзледоинје н југснстсчиа Србнја ез Пнрстсм)
жнеелс је ссс 7.800 Јеовејз, иајеећнм делсм у Бнтс^љу^, Ссспљу н Штнпу 
У Пнрсту је жнеелс 187 Јеовејн, међу њнмз н мзњн брсј нзбеглнца. Нз 

подвучје прсшнреис је дејетес бугзрcлсо зитнјеерејcлсг засс- 
исдностоз, ссјнм је уеедеи инз н псинжаезјгћнх мерз:
регнcтвсозње, дсдзтин псрез, елужење у „радинм једнинцама”, стпуштање 
нз ^^^3^^^ елужбе, забрзиз похађања ередњнх шсслз н ^^^3-
инчење ^^^^3^3, полнцнјcлн чзе, н убрзс је „^3^^^^^^” псчелс н сдузн- 
мзње њнхсее нмсение. Ипзс, у сдисеу из немзчло ссупацнсис псдручје у 
Србнјн, пслсжзј Јеерејз псд слупацнјсм бнс је релатнеис еис-
шљне н њнхсе жнест инје нзгледзо угрсжеи. Укупис 300 нзбеглнх Јеереја 
пстрзжнлс је епне из слупзцнсиом подвучјy. Убрзс се пссззалс
дз је н та велзтноиз cноурноcт бнла езмс прновемеиз.

* Зесинмнр Голубовнћ, Рација у Јужовј Бачквј 1942. ioguoe, Нсен Сзд, 1992, 146-149; 
Zločini fašističkih okupatora, 143-158; Die Ermordung der europaeischen Juden, 292-293.

** Zločinifašističkih okupatora, 166-176; H. Sundhaussen, Jugoslawien, 329; J. Romano, Jevreji 
Jugoslavije, 164-165; V. Rotbart, Jugosloveni u mađarskim zatvorima i logorima, 55-66.



На инсистирање немачког посланика у Бугарској Бекерлеа (Beckerle), 
бугарска влада је у августу 1942. године основала Комесаријат за јеврејска 
питања. Шеф Комесаријата имао је седиште у Софији, а убрзо је поста- 
вио своје делегате у Скопљу, Битољу, Штипу, Пироту и неким другим 
местима. Током наредног месеца, Комесаријат је прописао низ нових 
антијеврејских мера: означавање јеврејских станова и радњи, подржа- 
вљење јеврејске имовине, обавезу ношења давидове звезде, а локалне вла- 
сти доносиле су и друге мере.'

Под притиском немачких представника да се радикално реши „јевреј- 
ско питање”, бугарска влада је одговорила компромисом. Обавезала се 
да интернира и преда Трећем рајху све Јевреје који нису бугарски држа- 
вљани, односно Јевреје из окупираних крајева Југославије (Македоније и 
југоисточне Србије) и Грчке (Тракије). На овакву одлуку вероватно су у 
првом реду деловали разлози политичког опортунитета, јер је све извес- 
нији био пораз Трећег рајха. Синхронизованом акцијом бугарске војске и 
полиције, 11. марта 1943. године, похапшени су сви Јевреји у Мадедонији и 
интернирани у привременом логору за Јевреје у магацину Државног моно- 
пола у Скопљу. У овом логору је прикупљено укупно 7.215 лица. Пиротски 
Јевреји, њих 158, похапшени су наредног дана. У три транспорта, од 22. 
до 29. марта 1943. године, у логор смрти Треблинка у Пољској, упућено је 
укупно 7.132 Јевреја из Македоније, од којих је већ током пута умрло 12. 
Готово сви који су упућени у логор смрти Треблинка убијени су одмах по 
доласку. Пиротски Јевреји возом су упућени у бугарску дунавску луку Лом. 
Одатле су, заједно са Јеврејима из Тракије, бродовима упућени ка Бечу и 
Треблинки, одакле се нико није вратио. Од укупно око 7.800 Јевреја који су 
живели на бугарском окупационом подручју у Југославији до рата, живот 
је изгубило њих око 7.260 или 93,07 %.”
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Фашистичка Италија имала је другачији став према Јеврејима од свог 
осовинског савезника Трећег рајха. Противјеврејске мере ограничавале су 
се на разне видове дискриминације и на интернирање у логоре, али оно 
није имало за циљ физичко уништење Јевреја. Такав став италијаске вла- 
сти имале су и на својим окупационим територијама у Грчкој и Југославији 
што је, бар привремено, пружало прилику за спас Јеврејима са других оку- 
пационих подручја.

После војне капитулације Југославије и комадања њене државне 
територије, Италији су припали јужни део Словеније, Сушак са залеђем, 
острва Хрватског приморја (осим Пага), северна и средња Далмација 
и Бока которска. Ове крајеве Италија је анектирала (Зона I). Већи део 
Косова и Метохије, заједно са западном Македонијом, припојен је ита-

* Ј. Romano, Jevreji Jugoslavije, 86-90.

** Isto; H. Sundhaussen, Jugoslawien, 327-328; Zločini fašističkih okupatora, 189-195; Ženi 
Lebl, Jevreji u Pirotu, Beograd, 1990, 46-49 i dalje.



лијанском протекторату Албанији. Осим тога, Италија је имала и војне 
снаге на осталим деловима Јадранске обале и залеђа (до линије Виница- 
Плитвички Љесковац - Пљешивица - Шатор планина - Малован - Прењ), 
који су припадали НДХ (Зона II). На анектираном подручју посгојале су 
мале јеврејске заједнице од којих су највеће биле у Сплиту и Сушаку са 
415, односно око 200 чланова. На италијанском окупационом подручју на 
Косову и Метохији, углавном у Приштини, живело је око 400 Јевреја. У 
Приштини је било и око 60 јеврејских избеглица из средње Европе.'

После априла 1941. године, на италијанском окупационом подручју 
спас је потражило више хиљада јеврејских избеглица са осталих подручја 
подељене Југославије, углавном из НДХ.” Избегли Јевреји склонили су 
се како у анектираном подручју, у Зони I (у Сплиту око 3.000 и у Котору 
око 200 лица), тако и у Зони II (у Дубровнику са околином и у Хрват- 
ском приморју), где је избегло око 3.500 Јевреја. У неколико наврата, ита- 
лијанске војне и цивилне власти издавале су наређења нижим органима 
да се спречи прелазак избеглица на италијанско подручје, али наређења, 
углавном, нису била спровођена. Ипак, забележено је неколико случајсва 
враћања избеглица хрваТСКИМ ВЛДСТИМа, што је значило смртну пресуду. 
Групу од 50 Јевреја, избеглих из Београда у Приштину, италијанске војне 
власти предале су немачкој полицији, која их је одвела у логор на Бањици, 
где су убијени почетком децембра 1941. ' "

Тежак положај јеврејских избеглица давао је прилику италијанским 
војним командантима за њихово уцењивање и пљачку, а већи број избе- 
глица је интерниран. Група од 400 избеглица одведена је из Сплита и интер- 
нирана у Корчули, Вела Луци и у самој Италији. Јевреји избегли у Котор, 
интернирани су у Албанији, као и јеврејски мушкарци из Приштине. 
После капитулације Италије они су се углавном вратили својим кућама. 
На анектираној територији италијанске власти увеле су дискриминаци- 
оне мере против Јевреја: обавезу пријављивања имовине, забрану уписа у 
основне и средње школе, забрану посећивања јавних локала и купалишта, 
а у Сплиту се десио и случај напада италијанских фашиста на Јевреје, чему 
су следили пљачка и уништење њихове имовине. ""

У Зони II биле су стациониране италијанске војне снаге, али цивилну 
управу су имале хрватске власти. Као и у другим деловима НД Хрватске, и 
овде су одмах уведени антијеврејски закони и отпочело је убиЈање Јевреја. 
Током Јуна и Јула 1941. године, у Дубровнику судонете наредбе који мајеза 
ЈевреЈе и Србе уведен полицијски час. Следиле су наредбе о обележавању 
ЈевреЈа и њихових радњи, о забрани посећивања јавних локала, а крајем 
Јула исте године издато Је наређење о хапшењу и спровођењу у логор краЈ

* Zločini fašističkih okupatora, 117-118; Ženi Lebl, Do „konačnog rešenja”. Jevreji u Srbiji, 
Beograd, 2002, 27, 224, 238-241.

** Милан Ристовић, У потрази за уточиштем. Јутсловенски Јевреји у бекству од 
Холокауста 1941-1945, Београд, 1998, 83-22.

*** Zločini fašističkih okupatora, 117-132; М. Koljanin, Nemački logor, 60.

**** J. Romano, Jevreji Jugoslavije, 13-4—144; Zločini fašističkih okupatora, n. m.



Госпића (Јадовно) Срба и Јевреја „познатих као комунисти”. До интервен- 
ције италијанске војске, убијено је Т7 дубровачких Јевреја. И поред тога 
што су имали своју војну команду на Пагу, Италијани су до друге поло- 
вине августа 1941. године, толерисали постојање усташких логора Слана 
ii Метајна, где је живот изгубило хиљаде Срба и Јевреја. На осталим 
подручјима Зоне II италијанске војне власти нису дозволиле убијање или 
одвођење Јевреја.’

Хрватске фашистичке власти, уз подршку представника Трећег рајха, 
у више наврата захтевале су од италијанских војних команди да им се пре- 
дају Јевреји избегли у Зону II. Иако је Мусолини одобрио изручење Јевреја, 
италијански команданти ово нису спровели. Да би бар делимично изашла 
у сусрет хрватским и немачким захтевима, италијанска влада је почетком 
јуна 1942. године донела одлуку о интернирању Јевреја из Зоне II. Поче- 
тком новембра исте године, они су заточени у околини Дубровника (на 
Лопуду, у Гружу и у Купарима), у Сумартину и Постирама на острву Брачу, 
у Хвару на истоименом острву и у логору у Краљевици. У пролеће 1943. 
године италијанска врховна команда наредила је да се сви интернирани 
Јевреји пребаце у логору на острву Рабу. Раб је иначе био на италијан- 
ском аиектираном подручју. Од маја исте године у овај логор пребаченоје 
укупно 3.577 интернираца.”

Капитулација Италије 8. септембра 1943. године донела је слободу 
највећем делу Јевреја са италијанског окупационог подручја. Јевреји из 
логора на Рабу сами су ослободили логор и формирали Јеврејски батаљон 
чији припадници су убрзо укључени у друге партизанске јединице. Пре 
уласка немачких и хрватских јединица крајем истог месеца, највећи део 
Јевреја је пребачен на слободну партизанску територију. И поред тога што 
су ови претежно српски крајеви претрпели велика разарања и огромне 
губитке становништва, органи нове власти пружили су јеврејским избе- 
глицама смештај и другу помоћ. ' " Због политичких разлога којима се руко- 
водила британска команда у Италији, само мали део јеврејских избеглица 
је накнадно евакуисан у Италију.

Јевреји који се нису склонили са бившег италијанског окупационог 
подручја убрзо су похапшени од немачких и хрватских власти и интерни- 
рани у логоре где су убрзо убијени. Део Јевреја похапшених у Сплиту (145 
особа), међу којима је било и избеглица из Србије, крајем октобра 1943. 
године пребачен је у логор на Бео1радском сајмишту. Остали похапшени

* Isto; Mato Jakšić, Dubrovnik 1941, Beograd, 1966, 37-38, 60, 72-76.

* * J. Romano, Jevreji Jugoslavije, 134-150; H. Sundhaussen, Jugoslavvien, 324-325; M. Ристо- 
вић, н. д. 122-132.
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svibnja 1944), Stenografski zapisnici, Zagreb, 1950, 78. Prema izveštaju o radu dr Pavla 
Gregorića, Socijalni odjel Izvršnog odjela ZAVNOH-a dao je jevrejskim izbeglicma sa Raba 
900.000 kuna pomoći. On је naveo da je na Rabu bilo internirano 2.500 Jevreja, od kojih se 
300 prebacilo u Italiju. Ostali su na podrućju I.ike, Korduna i Banije, a 200 u Slavoniji.



Јевреји из Сплнта, њнх око 300, у марту 1944. депортовани су у усташки 
логор смрти Јасеновац. Нисп из ове две групе није доченнп еслебеђење.

Ппсле пслпбпђења лпгпра на Рабу, 204 Јеррејн није со и
ту су их затесле немнчне трупе. Нни су убрзп деппртовани у лпгпр смрти 
Аушвоц, пдасле се ррнтилн самп јсднн заточеннца. У фебруару 1944. тоднне 
номнчсо трупе ппхапснле су у ЦрноС Гори псп 120 Јеввејн, оећинпм избе- 
глица, н затим су их прнснлнлн за тешсе фнзнчае оолове. Почстсом јуаа 
1944. пни су упућенн у лпгпр аа БевЈрадсквм саамишту (Прнхватоо noiop 
Земуо).

Прнпадннцн новофоpмнвнне SS-дивизије „Снендербег”, сас i апл><епе 
пд нл6ннсспг људстеа и ^€^^4^^^ апманднпг осо6љн, 14. маја 1944. су 
ухапсили соо у Прнштнни, њих псп 400. Ппсле четири дана пни су
деповтованн у лпгпр на Бевiрадсквм сајмншту, сојн је тада бип ппд упра- 
рпм хввнтске пе^л^1^1^Ј^је. Заједно сн группм из Црне Псре, пни су средннпм 
јуна 1944. унуЈ-.ени у концонтрацнонн лпгпр Берiео-Белвео где је рећнна 
изгубила жиест/ Нд укупнп 400 који су дп рата жнеелн на Кпспру и
Метохијн (у Прнштннн, односно на итнлиjaнснпм окупнционом ппдвучJу) 
страдалп је 300” или 75 %.

Извори се слнжу у тпме дн је Други светски рнт прсживело ерега пнп 
15.000 јутосповенскмх ЈевреЈа, дн се у земљу вватилп 13.000, сап и дн је 
премн пппису из 1947. тоднне у Ју^ос^Јкенјн жирелп 11.934 Јоорсјн. Међу- 
тим, ппстоје неелнгнњк псп 6^^^)^ Јевреја који су упчи рата жнеелн у Југп- 
слквији, снп и псп брп^Јн стркдалих у Хплпскусту^. Процене брп^ЈН Јеррејн 
који су живели у Југосл^г^Е^^^јн срећу пд псп 67.000 дп 82.242, сплнсо је прп- 
ценио Јншн Ромкно. На основу нових изворк, али и уз пслонкц нк резултнте 
Ј. Рпмкнк, Хплм Зунд?<аусен је утордно нешто мањи 6рој Јерреја који су 
живели у Југпславијн и који су страдали у Холо^с^ј^у^с^т^^./"

Пп срему судећи, мпжемп се ослпннтн на прпцону да је у Хплпса- 
усту пд псп 82.000 Јеереја жирпт изгубилп псп 67.000,
односнп њих 81,7%. Асп брп^еу југословенскнх дпдамп брпј пд 4.000
јеврејскмх избеглица из средње Еввппе, еоје су тотпрп дп једпог изгубиле 
евој жирпт, тп зпачи да је пд 86.000 Јеоpeјн се^је јо рат зктелно у Јггоелaвији 
жирпт еза6еле њих 71.000 или 82,56 %. Кадн се гппреде страдкња пе^уе- 
диаих европллих јувројуких заједницн, мпже да се залљгчи да је југослп- 
оенслк међу паима с^е^је су пветрпеле највеће еубитка. Ннјвећим делпм је
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уништена ова релативно мала јеврејска заједница, која је у значајној мери 
доприносила напретку народа са којим је живела, негујући упоредо свој 
сопствени идентитет.

ЗАКЉУЧАК

Холокауст у Југославији се одвијао у складу са генерално утврђеном 
политиком уништења Јевреја као дела плана нацистичке Немачке за пре- 
уређење света на новим, расистичким, основама. На највећи део Југо- 
славије проширени су немачки националсоцијалистички антисемитски 
принципи и геноцидна пракса. Уз све специфичности на појединим под- 
ручјима подељене земље, то је довело до уништења највећег дела јеврејске 
заједнице у Југославији. Токови Холокауста на појединим подручјима 
подељене Југославије, са изузетком италијанског до септембра 1943, имали 
су у основи истоветне етапе и водили су ка једном циљу, потпуном физич- 
ком уништењу Јевреја. Централну улогу при томе је имала нацистичка 
Немачка, пре свега на својим окупационим подручјима. Ипак, значајан 
утицај имале су и политике других окупационих држава и њихово анти- 
семитско законодавство успостављено још пре агресије на Југославију. 
Остали битни фактори који су утицали на токове Холокауста на појединим 
окупационим подручјима Југославије били су бројност Јевреја и њихово 
место у друштвеној структури, традиција и политичка култура, постојање 
и распрострањеност покрета отпора. С обзиром на починиоце, место, 
начин, околности и хронологију извршења злочина јасно се разликује 
Холокауст на немачком, мађарском, бугарском и албанском окупационом 
подручју, као и Холокауст у НД Хрватској. Од око 82.000 југословенских 
Јевреја, у Холокаусту је живот изгубило њих око 67.000 односно 81,7 %. 
Ако броју југословенских Јевреја додамо број од 4.000 јеврејских избеглица 
из Средње Европе, то значи да је од 86.000 Јевреја које је рат затекао у Југо- 
славији живот изгубило њих 71.000 или 82,56 %. Југословенска јеврејска 
заједница је међу онима које су претрпеле највеће губитке међу јеврејским 
заједницама у Европи.


