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Сажетак
Као пред мет ра да у члан ку се об ра ђу је про бле ма ти ка ме ђу на-

род но прав ног аспек та кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац, нај ве ћег 
ло го ра у оку пи ра ној Ју го сла ви ји. Циљ овог ра да је да се уста шки 
кон цен тра ци о ни ло гор при ка же са ме ђу на род но прав ног аспек та, 
ко ји у ли те ра ту ри ни је до вољ но об ра ђен, као и да се на овај на чин 
су прот ста ви по ку ша ји ма по ра же них на ци стич ких стра на да се из-
вр ши ре ви зи ја Дру гог свет ског ра та, укљу чу ју ћи и ми ни ми зи ра ње 
ста ту са Ја се нов ца да ни је био ло гор смр ти не го рад ни ло гор, као и 
по ку ша ју дра стич ног сма ње ња бро ја жр та ва. На ци стич ка Не мач ка 
и фа ши стич ка Ита ли ја ко је су из вр ши ле агре си ју на Ју го сла ви ју 
и исту оку пи ра ле, фор ми ра ле су кви слин шку др жа ву тзв. Не за ви-
сну Др жа ву Хр ват ску. На тај на чин су из вр ши ле кр ше ње чи та вог 
ни за ме ђу на род них кон вен ци ја о рат ном пра ву. Ма ри о нет ска тзв. 
Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска је до не ла чи тав низ ра си стич ких и на-
ци стич ких за ко на и уре да ба на осно ву ко јих се вр ши ла фи зич ка 
ли кви да ци ја Ср ба, Је вре ја, Ро ма, ан ти фа ши ста и свих дру гих ко ји 
ни су при хва та ли уста шку власт. У ра ду је при ме њен исто риј ско 
прав ни ме тод, за тим ком па ра тив ни ме тод као и по зи тив но прав ни 
ме тод. На ве де ни су нај ва жни ји ра си стич ки и на ци стич ки за ко ни 
и уред бе тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске ко ји су се од но си ли на 
ге но цид и рат не зло чи не над Ср би ма, Је вре ји ма, Ро ми ма и ан ти фа-
ши сти ма. Та ко ђе су об ра ђе не та да шње ва жа ће ме ђу на род но прав не 
кон вен ци је ко је су се од но си ле на рат но пра во. На ве де на ма сов на и 
сва ко днев на фи зич ка ли кви да ци ја се вр ши ла у број ним кон цен тра-
ци о ним ло го ри ма, а нај ви ше у ло го ру смр ти Ја се но вац. Об ра ђен 
је и став Ри мо ка то лич ке цр кве у Хр ват ској, као и Ва ти ка на пре ма 
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ге но ци ду над Ср би ма, Је вре ји ма, Ро ми ма и дру гим ко ји ни су би ли 
по во љи уста шкој вла сти.
Кључ не ре чи: Ја се но вац, тзв. Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска, ме ђу на род но  

пра во, уста ше, Ср би, Је вре ји, Ро ми, ка то лич ка цр ква,  
Ва ти кан

1.УВОД

На стан ком тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 10. апри ла 1941. 
го ди не ко ја је би ла кви слин шка на ци стич ка др жа ва, за по чео је ор-
га ни зо ва ни ма сов ни те рор ко ји се огле дао у вр ше њу рат них зло чи-
на и ге но ци да над ци вил ним ста нов ни штвом Ср би ма, Је вре ји ма, 
Ро ми ма, ко му ни сти ма, ан ти фа ши сти ма, и при пад ни ци ма дру гих 
на ро да, ет нич ких гру па и на ци о нал них ма њи на. На ве де ни рат ни 
зло чи ни су спро во ђе ни од стра не уста ша и оста лих њи хо вих по ма-
га ча још од пр вих да на на стан ка тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
на нај ра зли чи ти је на чи не и на свим ло ка ци ја ма у гра до ви ма, се ли-
ма, на се ље ним ме сти ма, у ку ћа ма, ста но ви ма, на ули ца ма, дво ри-
шти ма, за тво ри ма и ло го ри ма. У свр ху фи зич ког уни ште ња Ср ба, 
Је вре ја и Ро ма ор га ни зо ва ни су мно ги кон цен тра ци о ни ло го ри ко ји 
су би ли прак тич но ло го ри смр ти. На во ди мо са мо не ке од укуп но 
24 ло го ра: Сла на и Ме тај на на Па гу, „Да ни ца“ у Ко прив ни ци, Ја-
дов но код Го спи ћа, Кру шчи ца код Трав ни ка, Ке ре сти нец, Ле по гла-
ва, Ца праг, Ло бо град, Си сак, Ја стре бар ско, Те ње, Ђа ко во, Гор ња 
Ри је ка, Фе ри чан ци, Вин ков ци, Сла вон ска По же га, Бје ло вар, Ста ра 
Гра ди шка и др.1) У овај ма сов ни те рор над Ср би ма, Је вре ји ма и 
Ро ми ма при ме њи ва ла се и пљач ка њи хо ве по крет не и не по крет не 
имо ви не. По угле ду на на ци стич ку Не мач ку, тзв. Не за ви сна Др-
жа ва Хр ват ска при ме њи ва ла је ко лек тив ну од го вор ност од пр вих 
да на кроз вр ше ње од ма зде уби ја њем та ла ца, иако је она би ла про-
тив на по сто је ћем ме ђу на род ном рат ном пра ву. На ве де не од ма зде и 
уби ја ња та ла ца вр ши ле су уста ше као и вој не је ди ни це при ли ком 
„чи шће ња“ уста нич ких ме ста и про сто ра.2)

1) Mirko Peršen, Ustaški logori, Globus, Zagreb, 1990, стр. 40-45; Dr Fikreta Jelić-Butić, 
UstašeiNezavisnaDržavaHrvatska1941-1945, Sveučilišna naklada Liber-Zagreb, Školska 
knjiga-Zagreb, drugo izdanje Zagreb, 1978, стр. 185-187.

2) Mladen Colić, TakozvanaNezavisnaDržavaHrvatska1941, Delta-Pres,Beograd, 1973, стр. 
342-343.
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2.МЕЂУНАРОДНОПРАВО

Од у век је би ло стра да ња ци вил ног ста нов ни штва у мно-
гим ра то ви ма и ору жа ним су ко би ма то ком људ ске исто ри је. Пр ви 
свет ски рат и Дру ги свет ски рат пре ва зи шли су по бро ју жр та ва и 
рат них ра за ра ња све до та да шње ра то ве. По сле за вр шет ка Пр вог 
свет ског ра та ме ђу на род на за јед ни ца је би ла убе ђе на да ра то ва ви-
ше не ће би ти, што је га ран то ва ло но во о сно ва но Дру штво на ро да. 
Та ко ђе је га ран ци ја би ла и у Бри јан-Ке ло го вом пак ту из 1928. го-
ди не, ко ји је пред ви ђао да ће др жа ве пот пи сни це осу ди ти при бе-
га ва ње ра ту као ре ша ва ње ме ђу на род них спо ро ва, од ре кле се ра-
та као ин стру мен та на ци о нал не по ли ти ке и оба ве за ле се да ће све 
спо ро ве ре ша ва ти мир ним сред стви ма.3) По ред на ве де ног, у том 
вре мен ском раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та до нет је чи тав низ 
ме ђу на род них кон вен ци ја ко је су ре гу ли са ле ме ђу на род но рат но 
пра во, пра ви ла ра то ва ња, за шти ту ли ца у ра ту, за бра не и огра ни че-
ња сред ста ва ра то ва ња, за шти ту обје ка та и дру го.

На ве шће мо са мо не ко ли ко ових ме ђу на род них кон вен ци ја 
ко је су ва жне и зна чај не за овај рад: Про то кол о за бра ни упо тре бе 
за гу шљи вих, отров них и слич них га со ва и бак те ри о ло шких сред-
ста ва из 1925. го ди не,4) Же нев ска кон вен ци ја за по бољ ша ње по ло-
жа ја ра ње ни ка и бо ле сни ка у вој ска ма у ра ту од 27. ју ла 1929. го-
ди не, Же нев ска кон вен ци ја о по сту па њу са рат ним за ро бље ни ци ма 
од 27. ју ла 1929. го ди не.5) На жа лост, ни су се ис пу ни ла оче ки ва ња 
та да шње ме ђу на род не за јед ни це да ра то ва и ору жа них су ко ба ви-
ше не ће би ти. Из био је Дру ги свет ски рат ко ји је био нај стра шни ји 
до та да во ђен рат ка ко по бро ју уче сни ка, та ко и по бро ју жр та ва 
и рат них ра за ра ња.6) Све на пред на ве де не ме ђу на род не мул ти ла те-
рал не кон вен ци је о рат ном пра ву пот пи са ла је и Не мач ка, али их се 
ни је уоп ште при др жа ва ла и исте је сва ко днев но кр ши ла од пр вог 

3) Leslie C. Green, ContemporaryLawofArmedConflict, Manchester University Press, Man-
chester, 1993, стр.7-12; Gavro Perazić, Međunarodnoratnopravo (drugo dopunjeno izdan-
je), Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd, 1986, стр. 43-46; Boris Krivokapić, Encik-
lopedijskirečnikmeđunarodnogpravaimeđunarodnihodnosa, Službeni glasnik, Beograd, 
2010, стр. 125.

4) Gavro Perazić, Međunarodnopravna zabrana sredstava za masovno uništavanje u ratu, 
Naučna knjiga, Beograd, 1968, стр. 20-27.

5) Međunarodnekonvencijeoratnompravuiosigurnosti, (priredio:Boško Petković), Zavod 
za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu SRH, Zagreb, 1979, стр. 329-355.

6) Детаљније видети, Други свјетски рат-50. година касније, Том I. и II, (приредио: 
Владо Стругар), Црногорска академија наука и умјетности, Српска академија наука и 
умјетности, Подгорица, 1997.
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да на агре си је на Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, то ком оку па ци је, све до 
по след њих да на за вр шет ка Дру гог свет ског ра та.7)

3.НАСТАНАКТЗВ.НЕЗАВИСНЕДРЖАВЕХРВАТСКЕ

Пре на стан ка тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске од 10. апри ла 
1941. го ди не на ста ла је уста шка ор га ни за ци ја 1932. го ди не у Ита-
ли ји под вођ ством др Ан те Па ве ли ћа.8) Уста шка ор га ни за ци ја ко ја 
је у то вре ме би ла у еми гра ци ји у Ита ли ји и има ла је сво је ба зе 
и ло го ре за обу ку те ро ри ста у Ита ли ји и у Ма ђар ској, из вр ши ла 
је чи тав низ ди вер зант ских и те ро ри стич ких на па да и са бо та жа у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Те ро ри стич ки на па ди, ди вер зи је и са бо-
та же вр ше ни су из Ма ђар ске, Аустри је и Ита ли је на во зо ви ма, др-
жав ним и вој ним објек ти ма и на ме сти ма јав ног оку пља ња. У вре-
мен ском раз до бљу од 1929. до 1934. го ди не уста шка ор га ни за ци ја 
је из вр ши ла пре ко 20 те ро ри стич ких на па да, ди вер зи ја и са бо та жа, 
у ко ји ма је уби је но шест ли ца а ви ше де се ти на је ра ње но и при чи-
ње на је знат на ма те ри јал на ште та.9) Вр ху нац уста шког те ро ри зма 
је би ло те ро ри стич ко уби ство кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
и фран цу ског ми ни стра спољ них по сло ва Лу ја Бар туа 9. ок то бра 
1934. го ди не у Мар се љу.10)

У мно гим ме сти ма у та да шњој Сав ској, При мор ској и Хр-
ват ској Ба но ви ни од 1934-1941. го ди не из вр ше ни су број ни на па ди 
чла но ва и сим па ти зе ра уста шког по кре та на Ср бе и њи хо ву имо ви-
ну. Прак тич но, на ве де на на си ља и на па ди на Ср бе би ли су увод и 
на ја ва ма сов них и стра вич них рат них зло чи на ко ји ће се до го ди ти 
за вре ме оку па ци је Кра ље ви не Ју го сла ви је и на стан ком тзв. Не за-
ви сне Др жа ве Хр ват ске.

Не мач ка оку па ци о на вој ска ни је уче ство ва ла у спро во ђе њу 
ма сов ног ге но ци да над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма у кон цен тра-
ци о ним ло го ри ма у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. На ве де не 
7) Ђорђе Н. Лопичић, Немачкиратнизлочини1941-1945.пресудеЈугословенскихвојних

судова, Музеј жртава геноцида, Београд, 2009, стр. 5-25.

8) Fikreta Jelić-Butić, UstašeiNezavisnaDržavaHrvatska1941-1945, нав. дело, стр. 20-22.

9) „Ди ску си ја у Дру штву На ро да о санк ци ја ма про тив те ро ри зма и Мар сељ ски зло чин”, 
Полицијаброј3-4, Бе о град, 1935, стр. 152-157; Mla den Co lić, TakozvanaNezavisnaDr-
žavaHrvatska1941, нав.де ло, стр. 34-53; Ni ko la B.Mi lo va no vić, OdMarseljskogatentata
doTrojnogpakta,Epo ha, Za greb, 1963, стр. 25-25.

10) Vladimir K. Volkov, Ubistvo kralja Aleksandra Hitlerova zavera, Nova knjiga, Beograd 
1983, стр. 39-106; Јован Качаки, КраљеубиствоуМарсељу,Завера,дезинформације,
мистификације 1934-9. октобар-2004, Жагор, Београд, 2004, стр. 30-50; Simo.C. 
Ćirković, MarsejskikrstkraljaAleksandra, Mandala, Beograd, 2014, стр. 57-106.
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ма сов не рат не зло чи не и фи зич ка ис тре бље ња Ср ба, Је вре ја и Ро-
ма у кон цен тра ци о ним ло го ри ма из вр ши ли су уста ше, до мо бра ни, 
при пад ни ци не мач ке ет нич ке ма њи не или чла но ви Кул тур бун да 
(Не мач ко швап ски кул тур ни са вез) као и му сли ма ни у са ста ву уста-
шких је ди ни ца.11)

Од го вор ност на ци стич ке Не мач ке са сто ја ла се пре све га у 
агре си ји и оку па ци ји Кра ље ви не Ју го сла ви је, укљу чу ју ћи и те ри-
то ри ју тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. За тим, на ци стич ка Не-
мач ка је уче ство ва ла у осни ва њу тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. 
Та ко ђе на ци стич ка Не мач ка је за јед но са уста ша ма, до мо бра ни ма 
и оста лим по ли циј ским и вој ним сна га ма вр ши ла ма сов не рат не 
зло чи не над Ср би ма, Је вре ји ма, Ро ми ма, ан ти фа ши сти ма и свим 
дру гим ли ци ма ко ји се ни су сла га ли са уста шким ре жи мом. Не-
мач ка од го вор ност се огле да у кр ше њу Бри јан-Ке ло го вог пак та из 
1928. го ди не, као и по сто је ћих мул ти ла те рал них ме ђу на род них 
кон вен ци ја ма о рат ном пра ву. Пре ма то ме, од го вор ност на ци стич-
ке Не мач ке по сто ји за агре си ју, оку па ци ју, ге но цид, ма сов не рат не 
зло чи не и осни ва ње кон цен тра ци о них ло го ра укљу чу ју ћи и Ја се-
но вац.

Ме ђу на род но пра во пре ци зно је ре гу ли са ло по јам и ин сти-
тут вој не оку па ци је ко ја је при вре ме но ста ње. Та ко ђе ме ђу на род-
но пра во не при зна је да се на оку пи ра ним те ри то ри ја ма од стра не 
оку па то ра ства ра ју но ве тзв. др жа ве. То је прак тич но ура ди ла на-
ци стич ка Не мач ка ка да је од мах по из вр ше ној оку па ци ји Кра ље ви-
не Ју го сла ви је осно ва ла тзв. Не за ви сну Др жа ву Хр ват ску. При зна-
ње тзв.Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске би ло је од стра не осо вин ских 
др жа ва: Не мач ке, Ита ли је, Ма ђар ске, Ру му ни је, Бу гар ске, Фин ске, 
Сло вач ке и Шпа ни је, ко је су има ле сво ја по слан ства у За гре бу.12)

У вре ме тра ја ња Дру гог свет ског ра та ва жи ла је и при ме њи-
ва на је Кон вен ци ја о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну (IV. Ха шка 
кон вен ци ја из 1907. го ди не) и Пра вил ник о за ко ни ма и оби ча ји ма 
ра та на коп ну из 1907. го ди не.13) Та ко ђе су ва жи ле и при ме њи ва ле 
су се две ме ђу на род не кон вен ци је: Же нев ска кон вен ци ја за по бољ-
ша ње по ло жа ја ра ње ни ка и бо ле сни ка у вој ска ма у ра ту од 27. ју ла 

11) Milan Bulajić, Jasenovac-ulogaVatikanaunacističkojHrvatskoj, Fond za istraživanje geno-
cida Beograd, Pešić i sinovi, Beograd, 2007, стр. 12-16.

12) Bogdan Krizman, Ante Pavelić i ustaše, drugo izdanje, Globus, Zagreb, 1983, стр. 437; 
Mladen Colić, TakozvanaNezavisnaDržavaHrvatska1941, нав. дело, стр. 112-115.

13) Izvorimeđunarodnoghumanitarnogprava, (priredili: Vesna Knežević-Predić, Saša Avram, 
Željko Ležaja) drugo, dopunjeno i prerađeno izdanje, Fakultet političkih nauka, Crveni krst 
Srbije, Međunarodni komitet Crvenog krsta, Beograd, 2007 стр. 304-315.
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1929. го ди не14) и Кон вен ци ја о по сту па њу с рат ним за ро бље ни ци ма 
од 27. ју ла 1929. го ди не.15)

Пра вил ник о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из 1907. 
го ди не ко ји је при лог уз Кон вен ци ју о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та 
на коп ну, ве о ма ја сно и пре ци зно на во ди ко су рат ни за ро бље ни ци 
и ка ко се са њи ма по сту па. У чла ну 1. под на сло вом − Свој ство за-
ра ће не стра не − се на во ди:

„Рат ни за ко ни, пра ва и ду жно сти не при ме њу ју се са мо на 
вој ску већ и на ми ли ци је и до бро во љач ке од ре де ко ји ис пу ња ва ју 
сле де ће усло ве:

1. да има ју на че лу лич ност од го вор ну за сво је пот чи ње не;
2. да има ју ста лан знак рас по зна ва ња ко ји се мо же раз ли ко-

ва ти са уда ље но сти;
3. да отво ре но но се оруж је;
4. да се при сво јим опе ра ци ја ма при др жа ва ју за ко на и оби-

ча ја ра та.
У зе мља ма у ко ји ма ми ли ци је или до бро во љач ки од ре ди са-

чи ња ва ју вој ску, или њој при па да ју, они су об у хва ће ни на зи вом 
вој ска.”16)

За тим, у на ве де ном Пра вил ни ку чи та ва Гла ва II. под на-
сло вом „О рат ним за ро бље ни ци ма” од чла на 4. до чла на 20. вр-
ло пре ци зно ре гу ли ше ста тус рат них за ро бље ни ка. На осно ву овог 
Пра вил ни ка сто ти не хи ља да Ср ба, Је вре ја и Ро ма ни су се мо гли 
сма тра ти рат ним за ро бље ни ци ма ко је су на сил но уста шке вла сти 
од во ди ле у кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац и чи тав низ дру гих 
кон цен тра ци о них ло го ра и та мо их, на до та да не ви ђен на чин, му-
чи ли и уби ја ли.

У Дру гом свет ском ра ту на те ри то ри ји оку пи ра не Ју го сла ви-
је су по сто ја ли 71 кон цен тра ци о ни и са бир ни ло гор и 329 ис тра-
жних и дру гих за тво ра. Кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац је по бро-
ју уби је них ло го ра ша био је да ле ко нај ве ће стра ти ште на про сто ру 
оку пи ра не Ју го сла ви је, где је уби је но нај ма ње 500.000, а по не ким 
ауто ри ма и пре ко 1.200.000 Ср ба, Је вре ја, Ро ма и дру гих ан ти фа-
ши ста.17)

14) Međunarodne konvencije o ratnompravu i o sigurnosti, (priredio: Boško Petković), нав.
дело, стр. 329-336.

15) Исто, стр. 337-358.

16) Исто, стр. 307.

17) Mirko Peršen, Ustaškilogori, нав. дело, стр. 313-329.
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4.ЗАКОНИТЗВ.НЕЗАВИСНЕДРЖАВЕХРВАТСКЕ

Фор ми ра њем ма ри о нет ске тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
до нет је чи тав низ за ко на и дру гих про пи са о ма сов ном те ро ру и 
ре пре са ли ја ма са ци љем да се све то и фор мал но прав но оза ко ни. 
То су би ли ра зни на ци стич ки ра си стич ки за ко ни ко ји су до но ше ни 
по угле ду на на ци стич ке не мач ке за ко не.

На во ди мо „За кон ску од ред бу за обра ну на ро да и др жа ве” од 
17. апри ла 1941. го ди не, ко ја је по ста ла глав ни прав ни основ чи-
та вог уста шког за ко но дав ства на осно ву ко га је би ло пред ви ђе но 
спро во ђе ње те ро ра. У на ве де ној За кон ској од ред би се на во ди: „Тко 
би ло на ко ји на чин по ври је ди или је по ври је дио част и жи вот не 
ин те ре се хр ват ског на ро да или би ло на ко ји на чин угро зи оп ста нак 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске или др жав не вла сти, па ма кар и дје ло 
оста ло са мо у по ку ша ју, чи ни се крив цем зло чин ства ве ле и зда је.” 
За ово кри вич но де ло „ве ле и зда ја” је би ла пред ви ђе на смрт на ка-
зна, ко ју су из ри ца ли пре ки су до ви. Шта је зна чи ла „ве ле и зда ја” 
ни је пре ци зи ра но, не го је то оста вље но пре ким су до ви ма да из-
ри чу са мо смрт не ка зне стре ља њем на ко је ни је по сто ја ла жал ба 
ни ти мол ба за по ми ло ва ње. Ка зна смр ти стре ља њем из вр ша ва ла се 
по сле три са та од про гла ше ња осу де.18)

За упу ћи ва ње у кон цен тра ци о не ло го ре до не та је „За кон ска 
од ред ба о упу ћи ва њу не по ћуд них и по ги бељ них осо ба на при сил-
ни бо ра вак у са бир не и рад не ло го ре” ко ја је сту пи ла на сна гу 26. 
де цем бра 1941. го ди не и ко ју је пот пи сао По глав ник др Ан те Па-
ве лић и Ми ни стар пра во су ђа и бо го што вља др Мир ко Пук.19)На-
ве де на „За кон ска од ред ба о упу ћи ва њу не по ћуд них и по ги бељ них 
осо ба на при сил ни бо ра вак у са бир не и рад не ло го ре” би ла је са мо 
до не та фор мал но прав но, а у прак си се ни је уоп ште при ме њи ва ла у 
по гле ду тра ја ња бо рав ка у на ве де ним ло го ри ма. На и ме, у чла ну 2. 
про пи са но је да: „Тра ја ње бо рав ка у са бир ним и рад ним ло го ри ма 
не мо же би ти кра ће од три мје се ца ни ду же од три го ди не.» Ме ђу-
тим, ова За кон ска од ред ба је би ла са мо де кла ра тор на по што се у 
прак си ни је при ме њи ва ла, јер ко је био спро ве ден у не ки од број-
них кон цен тра ци о них ло го ра у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској 
оста јао је све док ни је био уби јен. Кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но-
вац је нај бо љи до каз ка ко се на ве де на за кон ска од ред ба при ме њи-
ва ла.20)

18) Исто, стр. 343-344.

19) Исто, стр. 456-457.

20) Sećanja Jevreja na logor Jasenovac, (priredio: Dušan Sindik), Savez Jevrejskih opština 
Jugoslavije, Beograd, 1972, стр. 23-34.
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При ли ка је да са мо на ве де мо не ко ли ко за кон ских про пи-
са ко ји су до не ти у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској из ко јих се 
ви ди њи хо ва на ци стич ка и ра си стич ка иде о ло ги ја ко ја се при ме-
њи ва ла у на ве де ним за кон ским про пи си ма: „За кон ска од ред ба о 
не крет ни на ма т.зв. до бро во ља ца” од 18. апри ла 1941., „За кон ска 
од ред ба о за бра ни ћи ри ли це“ од 25. апри ла 1941., „За кон ска од-
ред ба о др жа вљан ству“ од 30. апри ла 1941., „За кон ска од ред ба о 
за шти ти ари јев ске кр ви и ча сти Хр ват ског на ро да” од 30. апри-
ла 1941., „За кон ска од ред ба о ра сној при пад но сти” од 30. апри ла 
1941., „За кон ска од ред ба о пре ла ску с јед не вје ре на дру гу” од 3. 
ма ја 1941., „Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска и Ње мач ки Рајх” ко јим 
се утвр ђу ју за јед нич ке гра ни це од 13. ма ја 1941., „За кон ска од ред-
ба о при је ким су до ви ма” од 17. ма ја 1941., „Уго вор о од ре ђи ва њу 
гра ни ца из ме ђу Кра ље ви не Хр ват ске и Кра ље ви не Ита ли је” од 18. 
ма ја 1941., „Упу та при го дом пре ла за с јед не вје ре на дру гу” од 27. 
ма ја 1941., „На ред ба о утвр ђи ва њу ра сне при пад но сти др жав них 
и са мо у прав них слу жбе ни ка и вр ши те ља сло бод них ака дем ских 
зва ња” од 4. ју на 1941., „За кон ска од ред ба о за шти ти на род не и 
ари јев ске кул ту ре хр ват ског на ро да” од 4. ју на 1941., „На ред ба о 
про мје ни жи дов ских пре зи ме на и озна ча ва њу жи до ва и жи дов ских 
тврт ки” од 4. ју на 1941., „На ред ба о устрој ству и дје ло кру гу ра-
да Ра сно по ли тич ког по вје рен ства” од 4. ју на 1941., „За кон ска од-
ред ба о об ве зној при ја ви имет ка жи до ва и жи дов ских под у зе ћа” 
од 5. ју на 1941., „За кон ска од ред ба о спре ча ва њу при кри ва ња жи-
дов ског имет ка” од 5. ју на 1941., „За кон ска од ред ба о по крет ном 
при је ком су ду” од 24. ју на 1941., „За кон ска од ред ба о пре у зи ма њу 
имо ви не „срп ских за во да и уста но ва” у Хр ват ским Кар лов ци ма у 
вла сни штво Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске” од 19. сеп тем бра 1941., 
„За кон ска од ред ба о по ступ ку код ко му ни стич ких на па да ја, кад се 
по чи ни тељ не про на ђе” од 2. ок то бра 1941., „За кон ска од ред ба о 
по др жа вље њу имет ка Жи до ва и жи дов ских под у зе ћа” од 9. ок то-
бра 1941. Све на ве де не за кон ске од ред бе пот пи си вао је По глав ник 
др Ан те Па ве лић, др Ми ле Бу дак, др Ан дри ја Ар ту ко вић, др Мир ко 
Пук и др Ми ло ван Жа нић.21)

У ве зи са фор ми ра њем уста шких пре ких су до ва, ко ји су из-
ри ца ли ма сов не смрт не ка зне на ко је ни је би ло мо гућ но сти под-
но ше ња жал бе или по ми ло ва ња и где су се ка зне из вр ша ва ле са мо 

21) NezavisnaDržavaHrvatska, Zakoni, zakonske odredbe, naredbe i t.d. proglašene od 11. 
travnja do 26. svibnja 1941. knjiga I (svezak 1-10) (priredio: Adam. Mataić), Tisak i naklada 
knjižare St. Kugli, Zagreb, 1941, стр. 61-66, Mladen Colić, TakozvanaNezavisnaDržava
Hrvatska1941, нав. дело, стр. 416-450; ПочетакокупацијеистварањеНДХкаоипрви
месеци „државно-правног” уређења, (приредио: др Драго Његован), ИК Прометеј 
Нови Сад, Мало историјско друштво-Нови Сад, 2013 стр. 34-67.
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три ча са од до но ше ња суд ске од лу ке, нај бо ље по ка зу је уста шка ак-
ци ја ко ју је у Сре му спро во дио уста ша Вик тор То мић и пре ки суд 
1942. го ди не. У то ку на ве де не ак ци је Вик то ра То ми ћа уби је но је 
око 6.000 му шка ра ца, же на, ста ра ца и де це, а ухап ше но је и пре ко 
10.000 ци ви ла ко ји су за тим спро ве де ни у кон цен тра ци о ни ло гор 
Ја се но вац. У тој ак ци ји Вик то ра То ми ћа, у но ћи из ме ђу 30. и 31. 
ав гу ста 1942. го ди не, на гро бљу у Срем ској Ми тро ви ци стре љан 
је и по зна ти срп ски сли кар Са ва Шу ма но вић са мо за то што је био 
Ср бин.22)

Раз ма тра ју ћи осни ва ње кон цен тра ци о них ло го ра у тзв. Не-
за ви сној Др жа ви Хр ват ској са аспек та та да ва же ћег ме ђу на род ног 
рат ног пра ва са си гур но шћу мо же мо да кон ста ту је мо да је фор ми-
ра ње на ве де них кон цен тра ци о них ло го ра би ло у пот пу ној су прот-
но сти са ме ђу на род ним рат ним пра вом и да пред ста вља те шко кр-
ше ње ме ђу на род ног рат ног пра ва. На и ме, у тим број ним уста шким 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма су би ли при сил но до во ђе ни ци ви ли, 
ко ји ни су би ли вој ни ци, под о фи ци ри или офи ци ри, ни ти су има ли 
би ло ка кве ве зе са вој ском или уче шћем у ра ту. Уста шке вла сти су 
при сил но у кон цен тра ци о не ло го ре до во ди ли же не, стар це, бо ле-
сна ли ца па чак и де цу, са мо за то што су би ли Ср би, Је вре ји или 
Ро ми. Ко ли ко су у тој без об зир но сти кр ши ли ме ђу на род но рат но 
пра во нај бо ље по ка зу ју и чи ње ни це да као и на ци стич ка Не мач-
ка и фа ши стич ка Ита ли ја ни су при зна ва ли ста тус за ра ће не стра не 
при пад ни ци ма на род но о сло бо ди лач ке вој ске. Та ко ка да би не ког 
пар ти за на за ро би ли, или ра ње ни ка или бо ле сни ка он да би их у нај-
ве ћем бро ју слу ча је ва уби ја ли на ли цу ме ста или од во ди ли у не ки 
од кон цен тра ци о них ло го ра, где би по сле кра ћег са слу ша ња би ли 
уби је ни.

5.КОНЦЕНТРАЦИОНИЛОГОРЈАСЕНОВАЦ

Ја се но вац је био кон цен тра ци о ни ло гор у тзв. Не за ви сној 
Др жа ви Хр ват ској ко ји су осно ва ле хр ват ске уста ше по угле ду на 
на ци стич ке ло го ре уни ште ња и ко ји је без пре ки да функ ци о ни сао 
од 21. ав гу ста 1941. го ди не до 22. апри ла 1945. го ди не. У кон цен-
тра ци о ном ло го ру Ја се но вац су ма сов но од во ђе ни и на раз не мон-
стру о зне на чи не уби ја ни Ср би, Је вре ји, Ро ми, као и за ро бље ни, ра-
ње ни и бо ле сни пар ти за ни и ан ти фа ши сти дру гих на ци о нал но сти 

22) Акција Виктора Томића и покретни преки суд у Срему 1942, (приредио др Драго 
Његован), ИК IК Прометеј Нови Сад, Мало историјско друштво-Нови сад, Нови Сад, 
2009, стр. 16. 
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и сви дру ги ко ји су озна че ни као не при ја те љи уста шког ре жи ма. 
Ја се но вац је био у ства ри си стем уста шких ло го ра смр ти, ко ји се 
про сти рао на 240 ква драт них ки ло ме та ра где се на ла зи ло ви ше ло-
го ра и ма сов них гроб ни ца уби је них ло го ра ша.23)

Ме сто Ја се но вац се на ла зи у Хр ват ској, у бли зи ни ушћа ре ке 
Уне у ре ку Са ву и на ла зи се по ред же ле знич ке пру ге За греб-Бе-
о град. Пре не мач ке оку па ци је Ју го сла ви је у Ја се нов цу је жи ве ло 
пре те жно срп ско ста нов ни штво ко је су уста ше ве ћим де лом уби ле. 
У Ја се нов цу се на ла зио стал ни уста шки гар ни зон. У ло гор у Ја се-
нов цу уста ше су пр ве ло го ра ше Је вре је и Ср бе до ве ли већ у ле то 
1941. го ди не.24) Кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац је био чи тав си-
стем ло го ра смр ти ко ји су са чи ња ва ли ло го ри Ја стре бар ско, Гор ња 
Ри је ка, Си сак, Ђа ко во и Ле по гла ва.

Уста шки кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац је сма тран тре ћи 
по ве ли чи ни у оку пи ра ној Евро пи.25) Тре ба на гла си ти да је кон-
цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац био ло гор у ко ји су до во ђе ни ло го-
ра ши са мо са те ри то ри је тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, ко ја је 
об у хва та ла те ри то ри ју Хр ват ске, Дал ма ци је, Бо сне и Хер це го ви не, 
Сла во ни је и Сре ма. Са тих на ве де них те ри то ри ја, ко ја је би ла не у-
по ре ди во те ри то ри јал но и број ча но ма ња од оку пи ра не Евро пе, у 
Ја се но вац је до ве де но пре ко је дан ми ли он ци ви ла: Ср ба, Је вре ја, 
Ро ма, ма њи број Хр ва та ан ти фа ши ста, за ро бље них пар ти за на, же-
на, де це и ста ра ца. У Ја се нов цу је био из гра ђен си стем бр зе фи-
зич ке ли кви да ци је ло го ра ша. Ло гор Ја се но вац је имао сме штај ни 
ка па ци тет од нај ви ше три хи ља де ло го ра ша, али сва ко днев ним 
уни шта ва њем и уби ја њем на раз не на чи не, као и због ма сов них 
епи де ми ја пе га вог и тр бу шног ти фу са ка да се сва ко днев но ма-
сов но уми ра ло, мо гао је да не пре кид но, без за сто ја да при ма но ве 
ло го ра ше. Глав ни стан По глав ни ка Ан те Па ве ли ћа је био упу тио 
пре ко Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва НДХ на ред бу свим под-
руч ним уста но ва ма: „Да ло гор Ја се но вац мо же да при ми нео гра ни-
че ни број за то че ни ка.”

При ли ком до во ђе ња у ло гор над ло го ра ши ма је од мах вр ше-
на три ја жа. Ко ни је био спо со бан за те шке фи зич ке ра до ве, од мах 
је од во ђен на стра ти шта где су уби ја ни. Уста ше су уби ја ле на раз-
не на чи не: ва тре ним оруж јем, кла ли но же ви ма, уда ра ли ма ље ви ма, 

23) Mi lan Bu la jić, Jasenovacustaškilogorismrti:srpskimit?:hrvatskiustaškilogorigenocida
nadSrbima,JevrejimaiCiganima, Mu zej žr ta va ge no ci da, Be o grad, 1999, стр. 11-27.

24) Zločini fašističkih okupatora i njihovih saradnika protiv Jevreja u Jugoslaviji, (pri re dio: 
Dan ko R. Va so vić) Sa vez Je vrej skih op šti na Fe de ra tiv ne Na rod ne Re pu bli ke Ju go sla vi je, 
Be o grad, 2005, стр. 85-94.

25) Mi lan Bu la jić, Jasenovac-ulogaVatikanaunacističkojHrvatskoj, нав. де ло, стр. 11.
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се ки ра ма, че ки ћи ма, мот ка ма, гво зде ним по лу га ма, ве ша ли, да ви-
ли, спа љи ва ли итд. Уби је ни ло го ра ши су ба ца ни у ма сов не за јед-
нич ке гроб ни це, а је дан део уби је них су ба ца ни у ре ку Са ву ко ји су, 
но ше ни ре ком Са вом, до ла зи ли до Бе о гра да. На мно гим ле ше ви ма 
би ло је на пи са но: „Ме со за Јо ва но ву пи ја цу”.

У ло го ру у Ја се нов цу нај ви ше је би ло му шка ра ца, али би ло 
је до ста и же на и де це. У Ја се нов цу у Ло го ру III. „Ци гла на” на та ко-
зва ној „Еко но ми ји” од ле та 1943. го ди не је по сто јао по се бан жен-
ски ло гор, ко ји се са сто јао од две ба ра ке, а од је се ни 1944. го ди не и 
две ве ли ке јед но спрат не зи да не згра де. Же не-ло го ра ши ко ри шће не 
су за пољ ске ра до ве. Број же на ло го ра ши ца у том жен ском ло го ру 
је био пре ма са чу ва ном „Ори ги нал ном по пи су за то че ни ца ло го ра 
Ја се но вац” 1165. До бар део ових же на је уби јен, а стал но су на 
њи хо ва ме ста до во ди ли дру ге ухап ше не же не.26) По ред на ве де ног 
жен ског ло го ра, у Ја се нов цу је по сто јао још је дан ло гор за же не. 
Био је сме штен и ста рин ском двор цу Ло бо град ко ји се на ла зио де-
се так ки ло ме та ра од же ле знич ке ста ни це Зла тар-Би стри ца. У том 
ло го ру је би ло сме ште но 1300 же на са де цом, углав ном Је вреј ке и 
не што Срп ки ња, ко је су ин тер ни ра не.27) У ло го ру Ја се но вац уста ше 
су ма сов но вр ши ле си ло ва ња над ло го ра ши ца ма, а ве ћи ну су че сто 
са ди стич ки уби ја ли нај че шће кла њем.

Глав ни уста шки ко ља чи су би ли ко ман дан ти и управ ни-
ци кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац. Вје ко слав Лу бу рић зва ни 
„Макс” био је пр ви ко ман дант Ја се нов ца и био је над ле жан за све 
ло го ре ко ји су се на ла зи ли на те ри то ри ји Ја се но вац, Ста ра Гра ди-
шка, Ђа ко во и др. Иви ца Мат ко вић био је пр ви Лу бу ри ћев за ме ник. 
Љу бо Ми лош био је тре ћи по ран гу, ве о ма кр во ло чан и са ди ста. 
Све ште ник фра ње вац Ми ро слав Фи ли по вић-Мај сто ро вић био је 
јед но вре ме за по вед ник Ло го ра III. и за тим за по вед ник у Ста рој 
Гра ди шки и је дан од нај ве ћих кр во ло ка у уби ја њу ло го ра ша. По-
след њи ко ман дант Ја се нов ца био је Дин ко Ша кић. У ову ка те го-
ри ју кр во ло ка спа да ју и Иви ца Бр кља чић, Ма рик но Ву тић и чи тав 
низ дру гих уста ша. Еуген Ди до Ква тер ник је био над ле жан за све 
кон цен тра ци о не ло го ре у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Ан дри ја 
Ар ту ко вић је био кре а тор за кон ских про пи са о кон цен тра ци о ним 
ло го ри ма и на ред бо да вац за уби ја ње Ср ба, Је вре ја, Ро ма, ан ти фа-
ши ста и свих ко ји се ни су сла га ли са уста шким ре жи мом.28)

26) Mir ko Per šen, Ustaškilogori, нав. де ло, стр. 202-210.

27) Zločini fašističkihokupatora injihovih saradnikaprotivJevrejauJugoslaviji, нав. де ло, 
стр. 74-75; Fi kre ta Je lić-Bu tić, UstašeiNezavisnaDržavaHrvatska 1941-1945, нав. де ло, 
стр. 186.

28) Zločini fašističkihokupatora injihovih saradnikaprotivJevrejauJugoslaviji, нав. де ло, 
стр. 94-109.
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О кон цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац об ја вље на је код нас 
обим на ли те ра ту ра: књи ге, збор ни ци ра до ва, члан ци, ко мен та ри, 
фељ то ни, при ка зи и освр ти у днев ној и не дељ ној штам пи као и 
у број ним ча со пи си ма и дру гој пе ри о ди ци.29) Са свим је из ве сно 
да су у књи га ма ме мо а ра и ме мо ар ских за пи са ло го ра ша ко ји су 
пре жи ве ли стра хо те Ја се нов ца нај бо ље опи са ни ста ње, до га ђа ји, 
лич но сти, као и стра хо те му че ња и уби ја ња у ло го ру у Ја се нов-
цу.30) Та ко ђе и на стра ним је зи ци ма по сто ји ли те ра ту ра ко ја об ра-
ђу је кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац.31) И по ред број не до ма ће и 
стра не ли те ра ту ре о кон цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац, сма тра мо 
да о Ја се нов цу као нај ве ћем Срп ском, Је вреј ском, Ром ском и ан ти-
фа ши стич ком стра ти шту тре ба и да ље пи са ти и ис тра жи ва ти, јер 
је у пи та њу огром на ма те ри ја ко ја ни је ни при бли жно ис тра же на. 
По го то во што се упор но по ку ша ва из вр ши ти ре ви зи ја Дру гог свет-
ског ра та од стра не „на уч ни ка, исто ри ча ра, по ли ти ча ра и пу бли-
ци ста” по ра же них др жа ва и њи хо вих по ма га ча ка ко би се џе ла ти 
при ка за ли као жр тве, а жр тве као џе ла ти.

По сто је раз не про це не ко ли ко је ло го ра ша уби је но у Ја се-
нов цу од 21. ав гу ста 1941. го ди не до 22. апри ла 1945. го ди не. Не-
по сред но по сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та 1945. го ди не зва-
нич не ју го сло вен ске про це не су би ле да је уби је но пре ко 800.000 
ло го ра ша Ср ба, Је вре ја, Ро ма и дру гих ан ти фа ши ста.32) У пу бли ка-
ци ји „Зло чи ни фа ши стич ких оку па то ра и њи хо вих са рад ни ка про-
тив Је вре ја у Ју го сла ви ји” се на во ди да је, на осно ву ис ка за ре ла-
тив но ма лог бро ја пре жи ве лих ло го ра ша, у Ја се нов цу уби је но око 
500.000 − 600.000 Ср ба, Је вре ја, Ро ма и дру гих на ци о нал но сти и 
ан ти фа ши ста, укљу чу ју ћи и око 20.000 Је вре ја.33) Зе маљ ска ко ми-

29) Jo van Mir ko vić, ObjavljeniizvoriiliteraturaoJasenovačkimlogorima, Gar fo Mark Lak ta ši, 
Be sje da Ba nja Lu ka, Mu zej žr ta va ge no ci da Be o grad, Ba nja Lu ka-Be o grad, 2000, стр. 131-
173.

30) Đor đe Mi li ša, Umučilištu-pakluJasenovac, „Po li ti ka”, Struč na knji ga,  Be o grad, 1991 (re-
print iz da nja − Za greb, 1945) стр. 85-285; Mil ko Rif fer, GradmrtvihJasenovac1943, Za-
greb, 1946, стр. 4-27; Ni ko la Ni ko lić, Jasenovački logor, Na klad ni za vod, Za greb, 1948, 
стр. 285-289; Dra go H. Čo la ko vić, Jasenovac21.VIII.1941-31.III.1942,Svje tlost, Sa ra-
je vo, 1948, стр. 34-66; Egon Ber ger, 44.mjesecau Jasenovcu, Gra fič ki za vod Hr vat ske, 
Za greb, 1966, стр. 24-37.

31) Ed mond Pa ris, GenocideinSatelliteCroatia,1941-1945:ARecordofRacialandReligious
PersecutionsandMassacres, The Ame ri can In sti tu te for Bal kan Af fa irs, Chi ca go, 1962, стр. 
82-156 ; Rap hael Lem kin, AxisRoleinOccupiedEurope, Car ne gie En dow ment for In ter-
na ti o nal Pe a ce, Was hing ton, 1944, стр. 79-109; Sr dja Trif ko vic, UstašaCroatianFascizam
andEuropeanPolitics,1929-1945, Se cond Edi tion, The Lord Byron Fo un da tion for Bal kan 
Stu di es, Chi ca go-Ot ta wa-Lon don, 2011, стр. 66-78 Yehu da Ba u er, TheHolocaustPerspec-
tive, Shel don, Lon don, 1978. стр. 42-56.

32) Mir ko Per šen, Ustaškilogori, нав. де ло, стр. 313-329.

33) „Zlo či ni fa ši stič kih oku pa to ra i nji ho vih sa rad ni ka pro tiv Je vre ja u Ju go sla vi ji”, нав. де ло, 
стр. 106-107.
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си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма-
га ча на ве ла је број од око 500.000-600.000 уби је них ло го ра ша.34) 
Ра до ван Три вун чић на во ди: „На осно ву про стор них ин ди ка то ра и 
тврд њи пре жи вје лих за то че ни ка, број од 700.000 уни ште них љу ди-
за то че ни ка је вр ло ре а лан.”35)

Уста шка ад ми ни стра ци ја ло го ра Ја се но вац ни је во ди ла еви-
ден ци ју при спе лих ло го ра ша као и уби је них ло го ра ша, од но сно 
по сто ја ле се не ке не пот пу не еви ден ци је ко је су при ли ком по вла че-
ња уста ша уни ште не. По сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та ни је 
вр шен по пис жр та ва уби је них у Ја се нов цу, та ко да су са мо вр ше не 
раз не про це не о бро ју жр та ва. Чи ње ни ца је да су Фра њо Туђ ман 
и низ хр ват ских ауто ра и на уч ни ка ми ни ми зи ра ли број жр та ва у 
Ја се нов цу где су на во ди ли да је број жр та ва био око 40.000. На 
овај на чин су по ку ша ва ли да се из вр ши ре ви зи ја уста шких рат них 
зло чи на и ге но ци да над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма и ми ни ми зи-
ра њем бро ја жр та ва.

Као што је по зна то, у Ја се нов цу је уби јен и ве ли ки број Ро ма. 
Та чан број уби је них Ро ма ни ка да ни је утвр ђен. Пр ве про це не су 
ишле од 37.000 до 40.000 уби је них Ро ма.36) Ка сни јим, пот пу ни јим 
ис тра жи ва њи ма пре ма све до че њу пре жи ве лих ло го ра ша, јед ног 
де ла са чу ва них до ку ме на та, за тим из ја ва ма ухва ће них уста шких 
зло чи на ца и пре ма ис тра жи ва њи ма на ших на уч ни ка, про це њу је се 
да је у Ја се нов цу уби је но пре ко 80.000 Ро ма, што се сма тра ре ал на 
про це на.

У оку пи ра ној Евро пи је ди но су у тзв. Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској по сто ја ли по себ ни ло го ри за де цу Ја стре бар ско, Гор ња 
Ри је ка и Си сак. Пре ма ис тра жи ва њи ма ко је је спро вео аутор Дра-
го је Лу кић, у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, у ја се но вач ком 
ло го ру Ста ра Гра ди шка, и у ло го ру Ја стре бар ско и дру гим ло го-
ри ма је уби је но 19.432 де це (Ср ба, Је вре ја и Ро ма) до 14 го ди на 
ста ро сти.37)

34) Fi kre ta Je lić-Bu tić, UstašeiNezavisnaDržavaHrvatska 1941-1945, нав. де ло, стр. 187.

35) Ra do van Tri vun čić, Jasenovac i jasenovački logori, dru go pro ši re no i do pu nje no iz da nje, 
Ja se no vac Spo men pod ruč je, Ja se no vac, 1974, стр. 16.

36) Đor đe Mi li ša, Umučilištu-pakluJasenovac, нав. де ло, стр. 142; Nar ci sa Len gel-Kri zman, 
„Pri log pro u ča va nja te ro ra u tzv. NDH: Sud bi na Ro ma 1941-1945”, Časopiszasuvremenu
povijestbroj1,Za greb, 1986, стр. 29-42.

37) Dra go je Lu kić, Bilismosamodeca,Jasenovačkagrobnica19.432.devojčiceidečaka,knj.
I.iII, Mu zej žr ta va ge no ci da, Be o grad, 2000,стр.35-59; Dra go je Lu kić, „Lo go ri za de cu u 
Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj 1941-1945”, Vojnoistorijskiglasnikbroj1, Be o grad, 1995, стр. 
312.
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Не же ли мо да у овом ра ду ко ји се од но си на кон цен тра ци о ни 
ло гор Ја се но вац по ле ми ше мо о бро ју жр та ва, али са мо на во ди мо 
по дат ке ра зних ауто ра да се ви ди ко ли ко је би ло жр та ва.38)

За вре ме не при ја тељ ске оку па ци је у тзв. Не за ви сној Др жа-
ви Хр ват ској на ро чи то на под руч ју Бо сне, Хер це го ви не, Хр ват ске, 
Дал ма ци је, Сла во ни је и Сре ма од во ђе но је у број не кон цен тра ци о-
не ло го ре, а нај ви ше у Ја се но вац на сто ти не хи ља да Ср ба, Је вре ја, 
Ро ма и дру гих ан ти фа ши ста. На ве де ни рат ни зло чи ни и ге но цид 
до ве ли су до дра стич не на ци о нал не про ме не ста нов ни штва на тим 
про сто ри ма. Та ко су, по сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, пре-
о ста ли Ср би из по па ље них и по ру ше них се ла и на се ље них ме ста 
исе ља ва ни као ко ло ни сти у Вој во ди ну. На њи хо ва ме ста на се ља ва-
ни су углав ном му сли ма ни и Хр ва ти, та ко да су де ве де се тих го ди на 
XX ве ка мно га се ла, на се ље на ме ста и гра до ви ко ји су пре Дру гог 
свет ског ра та има ли ве ћин ско срп ско ста нов ни штво та да има ли 
му сли ман ско или хр ват ско ве ћин ско ста нов ни штво. Ова квих при-
ме ра има мно го у Бо сан ској Кра ји ни, Ли ци, Ба ни ји, Кор ду ну, Дал-
ма ци ји и Сла во ни ји.

Иде ја о фи зич кој ли кви да ци ји Ср ба, Је вре ја и Ро ма је по чео 
још у Ита ли ји пре 1941. го ди не и пре про гла ше ња тзв. Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске 10. апри ла 1941. го ди не и пре ка пи ту ла ци ја вој-
ске Кра ље ви не Ју го сла ви је 17. апри ла 1941. го ди не. Уста ше су још 
ка да су би ли у еми гра ци ји у Ита ли ји пла ни ра ли из град њу кон цен-
тра ци о них ло го ра. План и про је кат је та да на пра вио ор га ни за тор 
кон цен тра ци о них ло го ра Вје ко слав Макс Лу бу рић ко ји је оти шао 
у еми гра ци ју и про шао обу ку у ра зним уста шким ло го ри ма у Ма-
ђар ској.

Прак тич но зло чи ни ге но ци да над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро-
ми ма су по че ли већ 11. апри ла 1941. го ди не ка да је из вр шен на пад 
на згра ду Је вреј ске ре ли гиј ске за јед ни це у За гре бу. За тим, уста ше 
су 15. апри ла 1941. го ди не по хап си ле ис так ну те Ср бе и Је вре је и 
спро ве ле их у ло гор ко ји се на ла зио у фа бри ци „Да ни ца” у Ко прив-
ни ци. Уста ше су из вр ши ле пр во ма сов но кла ње Ср ба 17. апри ла 
1941. го ди не ка да је 25 се ља ка из Гру би ши ног По ља уби је но у Ста-
ром Се лу. Спро во ђе ње ухап ше них 300 Ср ба и Је вре ја из За гре ба у 
кон цен тра ци о не ло го ре из вр ше но је 29. апри ла 1941. го ди не.39)

Вје ко слав Макс Лу бу рић је по по зи ву на ци стич ког Ге ста поа 
био у Не мач кој ок то бра 1941. го ди не ка да је и об и шао де се так не-

38) Glez fon Hor ste nau, IzmeđuHitleraiPavelića(Memoarikontraverznoggenerala), Dru go 
iz da nje, Be o grad, Pra vo slav na reč No vi Sad, Mo re-Be o grad, No vi Sad, 2013.

39) Mi lan Bu la jić, Jasenovac-ulogaVatikanaunacističkojHrvatskoj, нав. де ло, стр. 7-9.
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мач ких кон цен тра ци о них ло го ра40) и по њи хо вом узо ру су пра вље-
ни кон цен тра ци о ни ло го ри у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској.41)

То ком тра ја ња Дру гог свет ског ра та Швај цар ска је као не-
у трал на др жа ва за др жа ла свој ра ни ји кон зу лат у За гре бу ко ји је 
ра дио све до ма ја 1945. го ди не. Ме ђу на род но прав ни по ло жај кон-
зу ла та Швај цар ске у За гре бу био је са ме ђу на род но прав ног аспек-
та не у о би ча јен па и спо ран. На и ме, уста шки по глав ник др Ан те 
Па ве лић, ко ји је осу ђен за атен тат на кра ља Алек сан дра Ка ра ђор-
ђе ви ћа и Лу ја Бар туа ми ни стра ино стра них по сло ва Фран цу ске, 
на ла зио се на зва нич ној ли сти по тер ни ца од 30. сеп тем бра 1942. 
го ди не. За тим, ми ни стар ино стра них по сло ва др Мла ден Лор ко вић 
и ми ни стар уну тра шњих по сло ва др Ан дри ја Ар ту ко вић, на ла зи-
ли су се та ко ђе на ли сти по тер ни ца. У нор мал ним мир но доп ским 
усло ви ма до ова квих отва ра ња кон зу ла та не би до ла зи ло у об зир.42)  
Кон зул Швај цар ске у За гре бу др Фри дрих Ке стли (Fri e drich Ka e-
stli) био је на тој ду жно сти кон зу ла од 1941-1945. го ди не и у сво јим 
из ве шта ји ма Ми ни стар ству спољ них по сло ва Швај цар ске у Бер ну 
де таљ но је опи си вао мно ге до га ђа је у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр-
ват ској. Та ко је оба ве шта вао сво ју Вла ду о „Је вреј ском пи та њу у 
Хр ват ској”, за тим „да је у Ср би ју пре се ље но 250.000 пра во сла ва ца 
из Хр ват ске” и „да је 300.000 пра во слав них Ср ба у Хр ват ској пре-
шло у ка то лич ку ве ру”.43)

Са ма сов ним и стра вич ним рат ним зло чи ни ма као и ге но ци-
дом над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма ко је су уста ше сва ко днев но 
вр ши ле у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској ни су на и шли на са-
гла сност и оправ да ње чак ни Не мач ке и Ита ли је. На ве шће мо са мо 
не ко ли ко та квих не сла га ња из ко јих се ви ди згра жа ва ње на тим 
ма сов ним и стра вич ним зло чи ни ма над ци вил ним ста нов ни штвом.

Аустри ја нац Глез фон Хор сте нау (EdmundGlaisesvonHor-
stenau1882-1946) ге не рал ма јор, не мач ки вој ни иза сла ник у тзв. 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, бив ши аустро у гар ски офи цир ко ји 
је та да и слу жбо вао у Хр ват ској, по зна вао је ве о ма до бро и та да-
шње при ли ке у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Ви део је ма-
сов на фи зич ка ис тре бље ња ци вил ног ста нов ни штва, па је кри ти-
ко вао ви ше пу та уста шку по ли ти ку ис тре бље ња Ср ба, Је вре ја и 
Ро ма, на во де ћи да ће то са мо по ја ча ти и ома со ви ти уста нак што 

40) Видети. Eugen Kogon, DržavaSS-aSistemnjemačkihkoncentracionihlogora,Globus, Za-
greb, 1982.

41) Milan Bulajić, Jasenovac-ulogaVatikanaunacističkojHrvatskoj, нав. дело, стр. 13.

42) Milan Bulajić, UstaškizločinigenocidaisuđenjeAndrijiArtukoviću1986.godineIII, „Rad”, 
Beograd, 1989, стр. 74-75.

43) Исто, стр. 83.
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ће зах те ва ти не по треб но ан га жо ва ње не мач ке вој ске. По се тио је 
кон цен тра ци о ни ло гор у Сла вон ској По же ги у ок то бру 1942. го-
ди не, где у сво јој књи зи „Из ме ђу Хи тле ра и Па ве ли ћа (Ме мо а ри 
кон тра верз ног ге не ра ла)” на во ди сле де ће: „По сле смо кре ну ли у 
кон цен тра ци о ни ло гор ко ји је сме штен у јед ној фа бри ци. Би ло је 
ма ло му шка ра ца, мно го же на и де це сла бо оде ве не, ко ји ма је кре-
вет био хлад ни ка мен. Го ли ко сту ри. За тво ре ни ци су пла ка ли, за-
по ма га ли. Ко ман дант ло го ра, дри пац, бил мез. Ка да сам се ка сни је 
ви део са Па ве ли ћем, о ко ман дан ту ло го ра је го во рио ве о ма до бро. 
Ни сам га ни по гле дао. Уста шкој прат њи сам ка зао: „Кад чо век ово 
ви ди, он мо же са мо да пљу не... са мо да пљу не, да, мо ја го спо до!”. 
И нај стра шни је: у јед ној про сто ри ји, дуж зи да, на рет ко на ба ца-
ној сла ми, сва ка ко тек од ско ра, због мо је „ин спек ци је”, ле жа ло је 
око пе де се то ро го ле де це..., де лом већ мр тве на из ди са ју! Не тре ба 
за бо ра ви ти да су твор ци кон цен тра ци о них ло го ра Бри тан ци и то 
то ком Бур ског ра та. Но, ова ме ста стра ве и ужа са у Хр ват ској, под 
Па ве ли ћем ко га смо ми до ве ли на власт, вр ху нац су ужа са. Нај го-
ре, ме ђу тим, је сте Ја се но вац у ко ји оби чан смрт ник не сме ни да 
при ви ри.”44)

Аустри ја нац Хер ман Ној ба хер (Hermann Neubacher 1893-
1960.) ко ји је био спе ци јал ни иза сла ник Тре ћег Рај ха за при вред-
на и фи нан сиј ска пи та ња за Бал кан и ко ји је до бро по зна вао уста-
шку стра хо вла ду у Хр ват ској, у сво јој књи зи „Спе ци јал ни за да так 
Бал кан”, на во ди сле де ће: „Ре цепт за пра во слав не, ко ји је при ме-
нио уста шки во ђа и по глав ник, пред сед ник Не за ви сне Др жа ве Хр-
ват ске, Ан те Па ве лић, под се ћа на нај кр ва ви је ре ли ги о зне ра то ве: 
„Јед на тре ћи на мо ра да по ста не ка то лич ка, јед на тре ћи на мо ра да 
на пу сти зе мљу, а јед на тре ћи на мо ра да умре!” По след ња тач ка 
про гра ма би ла је и спро ве де на у де ло. Ка да уста шке во ђе при ча ју о 
то ме да су за кла ли ми ли он пра во слав них Ср ба - укљу чу ју ћи бе бе, 
де цу, же не и стар це то је он да по ме ни, пре те ри ва ње и са мо хва ли-
са ње. На осно ву из ве шта ја ко ји су сти гли до ме не, про це њу јем да 
број не ви них, не на о ру жа них, за кла них Ср ба из но си око 750.000. 
Ка да сам, по ко зна ко ји пут, у Глав ном шта бу ста вио на днев ни ред 
из ве штај о истин ским ужа сним ства ри ма ко је се од ви ја ју у Хр ват-
ској, Хи тлер ми је ова ко од го во рио: „И ја сам по глав ни ку ка зао да 
ни је мо гу ће са мо та ко ис ко ре ни ти ма њи ну, јер је она, јед но став но 
пре ве ли ка!”45)

44) Glez fon Horstenau, IzmeđuHitleraiPavelića(memoarikontraverznoggenerala), нав.дело, 
стр. 158; Глез фон Хорстенау је био заробљен 5. маја 1945. године од стране америчке 
војске у Аустрији. Бојећи се да ће бити испоручен Југославији и да ће му се судити 
за ратне злочине извршио је самоубиство 20. јуна 1946. године у америчком логору 
Лангвасеру (Langwasser) близу Нирнберга у Немачкој.

45) Herman Nojbaher, SpecijalnizadatakBalkan, Službeni list SCG Beograd, Beograd, 2004, 
стр. 50.
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Ита ли јан ски об ја вље ни из во ри го во ре о ма сов ни рат ним зло-
чи ни ма ко ји су вр ше ни од стра не уста ша у тзв. Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској над срп ским ци вил ним ста нов ни штвом. На и ме, у ита ли-
јан ској оку па ци о ној зо ни Хр ват ске (Дал ма ци ји) ита ли јан ска вој-
ска ни је спро во ди ла ге но цид над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма, па 
се зна тан број Ср ба и Је вре ја скла њао ис пред уста шког по гро ма у 
Дал ма ци ју и на тај на чин се спа сио.46)

Не мач ки ди пло мат ски по сла ник у тзв. Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској, Зиг фрид Ка ше (SiegfriedKasche 1882-1946.), је у пот-
пу но сти по др жа вао Па ве ли ћа као и ње го ву ге но цид ну по ли ти ку 
пре ма Ср би ма, Је вре ји ма, Ро ми ма, ан ти фа ши сти ма и сви ма ко ји 
се ни су сла га ли са уста шким ре жи мом. Ви ше пу та по др жа вао је 
и бра нио Па ве ли ћа и уста шки ре жим код Хи тле ра. Ка ше је на ре-
дио да се из свих ло го ра у Хр ват ској Је вре ји пре ба це у на ци стич ке 
кон цен тра ци о не ло го ре где су сви би ли уби је ни. У пи та њу је би ло 
не ко ли ко хи ља да љу ди. За тим, Ка ше је из ве стио Бер лин да је Хр-
ват ска јед на од зе ма ља у ко ји ма је Је вреј ски про блем ре шен.47)

Ка то лич ка цр ква у Хр ват ској је уче ство ва ла у осни ва њу уста-
шке ор га ни за ци је у Хр ват ској. Над би скуп и кар ди нал Др Алој зи-
је Сте пи нац (1898-1960.), ко ји је био глав ни ви кар уста шке вој ске 
као и ве ли ки број ка то лич ког све штен ства би ли су глав на по др шка 
уста ша ма у из вр ша ва њу ма сов них рат них зло чи на и ге но ци да над 
Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма за сво вре ме тра ја ња тзв. Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске од 1941-1945. го ди не.48) Ка то лич ки клер је уче-
ство вао у ма сов ном по кр шта ва њу Ср ба, за тим у уста шким ор га ни-
за ци ја ма као и у апа ра ту уста шке вла сти. Је дан део ка то лич ког кле-
ра уче ство вао је у ору жа ним фор ма ци ја ма тзв. Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске од пр вих да на ње ног по сто ја ња па све до по след њих да на 
за вр шет ка Дру гог свет ског ра та 9. ма ја 1945. го ди не.49)

46) Детаљније видети, Лазо М. Костић, ХрватсказверствауДругомсветскомратупрема
изјавама Павелићевих савезника, Књижарница Обрадовић, Београд, 1990, стр. 163-
300; Милан Ристовић, Употразизауточиштем–ЈугословенскиЈеврејиубекствуод
холокауста1941-1945, Службени лист СРЈ Београд, Београд, 1998.

47) Зигфрид Каше је побегао у Аустрију, али су га Савезници изручили Југославији. У 
Загребу је 1947. године осуђен као ратни злочинац због депортације Јевреја, осуђен је 
на смрт вешањем и казна је извршена 7. маја 1947. године.

48) Др Алојзије Степинац је осуђен од стране Врховног суда Народне Републике Хрватске 
у Загребу 11. октобра 1946. године на 16 година затвора због сарадње са усташама 
и покрштавања православних Срба у католицизам. После пет године казна му је 
преиначена у кућни притвор. Детаљније видети, Suđenje Lisaku, Stepincu, Šaliću i
družini,ustaško-križarskimzločincimainjihovimpomagačima, (priredio:Milan Stanić) Za-
greb, 1946, стр. 215-357 и 447-494.

49) Детаљније видети, Dokumentioprotunarodnomraduizločinimajednogdijelakatoličkog
klera, (priredili: Joža Horvat, Zdenko Štambuk) Zaklada August Cesarec, (Reprint izdanja 
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Још пре по чет ка Дру гог свет ског ра та Ва ти кан се огла ша вао 
као не у трал на др жа ва пре ма свим до та да шњим ра то ви ма и ору жа-
ним су ко би ма. На и ме, на овај на чин на сто јао је да се не за ме ри на-
ци стич кој Не мач кој за ан шлус Аустри је, оку па ци ју Че хо сло вач ке 
и фа ши стич кој Ита ли ји за агре си ју у Ети о пи ји. Па па Пи је XII. је 
био на стра ни Не мач ке и Ита ли је. Та ко па па Пи је XII. ни је осу дио 
агре си ју Не мач ке и Ита ли је на Ју го сла ви ју ни ти је осу дио вр ше ње 
ге но ци да над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма у тзв. Не за ви сној Др-
жа ви Хр ват ској, иако је имао оба ве ште ња о Ја се нов цу и оста лим 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма.

Уста шки кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац по се ти ла је 6. фе-
бру а ра 1942. го ди не тзв. „Ме ђу на род на ко ми си ја”, ко је ни је има ла 
ни ка кве ве зе са Ме ђу на род ним Цр ве ним кр стом из Же не ве. Са став 
ове „Ме ђу на род не ко ми си је” је био: два не мач ка и два ита ли јан-
ска ге не ра ла, два ка то лич ка све ште ни ка из Ва ти ка на, два ма ђар ска 
офи ци ра, два пред став ни ка Цр ве ног кр ста − је дан из За гре ба и је-
дан из Бе о гра да. Са њи ма су би ли Макс Лу бу рић, ко ман дант Ја се-
нов ца, уста шки ге не рал Еуген Ква тер ник Ди до, Љу бо Ми лош, као 
и не ко ли ко уста шких офи ци ра и уста шких но ви на ра. Пре до ла ска 
ове „Ме ђу на род не ко ми си је” у ло гор Ја се но вац из вр ше не су при-
пре ме у по гле ду улеп ша ва ња де ла ло го ра и про сто ри ја, не ко ли ко 
но вих на бр зи ну на пра вље них ба ра ка, ам бу лан те и по бољ ша на је 
би ла ис хра на ло го ра ша ко је ће ко ми си ја по се ти ти и ви де ти. Та ко-
ђе је за пре ће но ло го ра ши ма шта тре ба да вр ло крат ко од го во ре на 
евен ту ал на пи та ња чла но ва ко ми си је.50) Сам са став ове тзв. „Ме-
ђу на род не ко ми си је” по ка зу је о ка квој је ко ми си ји реч, јер је чи тав 
са став био из оку па тор ских др жа ва. Свр ха до ла ска ове тзв. „Ме ђу-
на род не ко ми си је” је би ла да се при ка же да је Ја се но вац рад ни ло-
гор, а не ло гор смр ти ка ко се већ би ло про чу ло не са мо у Хр ват ској 
и Ср би ји, не го и код са ве зни ка, чак и у Ју го сло вен ској из бе глич кој 
вла ди у Лон до ну. Ва жно је на ве сти да је је дан од два ка то лич ка 
све ште ни ка у на ве де ној Ко ми си ји био се кре тар иза сла ни ка Све те 
сто ли це у За гре бу, др Ђу зе пе Ма су ци (drGiuseppeMasucci), ко ји је 
на не по сре дан на чин ви део да је у пи та њу кон цен тра ци о ни ло гор, 

Zagreb, 1946), Zagreb, 2008; Viktor Novak, Magnum crimen: Pola vijeka klerikalizma
uHrvatskoj, Nova knjiga, Beograd, 1989; Сима Симић, Ватикан против Југославије, 
Култура, Београд, 1990; Milan Bulajić, Misija Vatikana u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
„PolitikaStepinac”razbijanjejugoslovenskedržavepokatoličavanjapravoslavnihSrbapo
cijenugenocida CivitasDei-AnttemuraleChristiantitatis,I-II,Politika, Beograd, 1992,стр. 
35-150.

50) Đorđe Miliša, Umučilištu-pakluJasenovac, нав. дело,стр. 156-157; Vukašin Vujo Žegarac, 
Dnevnik o Jasenovcu, izdanje autora, Beograd, 1987, стр. 53-54; Milan Bulajić, Ustaški
zločinigenocida isuđenjeAndrijiArtukoviću1986.godine, IV, „Rad” Beograd, Beograd, 
1989, стр. 849-854.



ЈеленаЛопичићЈанчић

247

КонцентрационилогорЈасеновац...

али у је свом из ве шта ју на вео, по ред оста лог: „Кон цен тра ци о ни 
ло гор у Ја се нов цу ни је та ко стра шан, као што ми је би ло ре че но. 
Јад ни ци, чи ји из глед по бу ђу је са ми лост, ста ну ју у про стра ним, ло-
же ним ба ра ка ма.” Дру ги ка то лич ки све ште ник је био ве ле ча сни др 
Стје пан Лац ко вић, се кре тар над би ску па Алој зи ја Сте пин ца.51)

Ме ђу на род ни Цр ве ни крст из Же не ве по ку ша вао је ви ше пу-
та у то ку 1942. и 1943. го ди не да ус по ста ви ве зу са Цр ве ним кр-
стом тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и да пред став ни ци Ме ђу на-
род ног Цр ве ног кр ста по се те ло го ре у Хр ват ској. Уста шка власт је 
све те ини ци ја ти ве од би ја ла из раз ло га што би се обе ло да нио ло гор 
смр ти Ја се но вац као и оста ли кон цен тра ци о ни ло го ри смр ти. Тек у 
ма ју 1943. го ди не је ус по ста вље на ве за са Цр ве ним кр стом ма ри о-
нет ске тзв. НДХ. Де лат ност пред став ни ка Ме ђу на род ног Цр ве ног 
кр ста из Же не ве Ју ли ју са Шми длин Ју ни ор (Julius Schmidlin Jr.) 
би ла је огра ни че на са мо на Је вре је ко ји су још би ли на сло бо ди, 
као и на „Жи дов ску бо го штов ну оп ћи ну” у За гре бу, пре ко ко је су 
до ста вља ни ле ко ви, оде ћа, обу ћа и хра на. Пред став ник Ме ђу на-
род ног Цр ве ног кр ста из Же не ве је до био до зво лу па је у то ку три 
да на по се тио ло го ре Ја се но вац, и Ста ру Гра ди шку. Из ве штај ко ји 
је упу тио у Же не ву на во ди да је до био ути сак да ста ње у на ве де-
ним ло го ри ма ни је не за до во ља ва ју ће због по сто ја ња си ро ма штва 
на све стра не. Ка сни је је Ју ли јус Шми длин Ју ни ор (Ju li us Schmi-
dlin Jr.) на вео да је на мер но сво је на ла зе у из ве шта ју убла жио и 
ми ни ми зи рао са на дом да ће по сти ћи бо ље усло ве за ло го ра ше.52) 
Прак тич но, Ме ђу на род ни Цр ве ни крст из Же не ве ни је мо гао ни-
шта да ура ди у спа ша ва њу ло го ра ша у Ја се нов цу и дру гим уста-
шким ло го ри ма смр ти у Хр ват ској, јер уста шке вла сти на то ни су 
при ста ле.

Ма ри о нет ска тзв. Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска је же ле ла да 
бу де при зна та и  од Ва ти ка на. Ме ђу тим, Ва ти кан ни је ни ка да при-
знао тзв. Не за ви сну Др жа ву Хр ват ску, иако је одр жа вао слу жбе-
не од но се са тзв. Не за ви сном Др жа вом Хр ват ском. Ва ти кан је 3. 
ав гу ста 1941. го ди не упу тио у За греб пап ског ле га та опа та Ра ми-
рио Мар ко не (RamirioMarcone) са зва њем ви зи та то ра, ко га је убр-
зо при мио По глав ник Др Ан те Па ве лић, чи ме су ус по ста вље ни de
facto од но си из ме ђу Ва ти ка на и тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске.53) 

51) Đor đe Mi li ša, Umučilištu-pakluJasenovac, нав. де ло,стр. 156-157; Vu ka šin Vu jo Že ga rac, 
DnevnikoJasenovcu, iz da nje auto ra, Be o grad, 1987, стр. 53-54; Mi lan Bu la jić, Ustaškizlo-
činigenocidaisuđenjeAndrijiArtukoviću1986.godine,IV, „Rad” Be o grad, Be o grad, 1989, 
стр. 849-854.

52) Milan Bulajić, UstaškizločinigenocidaisuđenjeAndrijiArtukoviću1986.godineIII, нав. 
дело, стр. 102-103.

53) Jaša Almuli, JevrejiiSrbiuJasenovcu, Službeni glasnik Beograd, Beograd, 2009, стр. 461.
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Тзв. Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска је у Ри му отво ри ла тзв. Уред из-
ван ред ног опу но мо ће ни ка, ко ји је имао ди пло мат ски ста тус. Зна-
чај но је да је пред став ник Ва ти ка на у За гре бу не по сред но био упо-
знат са ге но ци дом ко ји је тзв. Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска вр ши ла 
над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма и о то ме је из ве шта вао Ва ти кан и 
па пу Пи ја XII.54) По др шка Ва ти ка на на ци стич ким рат ним зло чин-
ци ма на ста ви ла се у кон ти ну и те ту и по сле за вр шет ка Дру гог свет-
ског ра та, ка да је по сред ством Ва ти ка на из Ита ли је, тзв. „па цов-
ским ка на ли ма” про кри јум ча ре но пре ко 30.000 рат них зло чи на ца 
у Ју жну Аме ри ку, укљу чу ју ћи по глав ни ка НДХ Др Ан те Па ве ли ћа 
и чи та вог ни за нај ве ћих уста шких рат них зло чи на ца.55) Џон Корн-
вел (JohnCornwell) бри тан ски пи сац је због по др шке на ци стич кој 
Не мач кој као и тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској на звао па пу Пи ја 
XII. − Хи тле ров па па (Hitler`spope).56)

Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на оку па-
то ра и њи хо вих по ма га ча до не ла је 15. но вем бра 1945. го ди не у 
За гре бу За кљу чак у по гле ду од го вор но сти за зло чи не у Ја се нов цу, 
на во де ћи:

„Ра ди то га и сва од го вор ност за зло чи не у Ја се нов цу па да 
под јед на ко на њи хо ве ње мач ке на ред бо дав це и уста шке из вр ши-
о це.

I.
По ред чла но ва ње мач ке вла де и оста лих ње мач ких на ред бо-

да ва ца за ове зло чи не од го во ран је у пр вом ре ду тзв. по глав ник 
Ан те Па ве лић.

II.
У дру гом ре ду од го вор ни су сви ње го ви „до глав ни ци” и „др-

жав ни ви јећ ни ци” као и сви „ми ни стри”, ко ји су би ли на ду жно сти 
за те ере, на ро чи то „ми ни стри уну тра шњих по сло ва”: др Ар ту ко-
вић Ан те, др Лор ко вић Мла ден, др Ник шић Ан те и Фр ко вић Ма то.

III.
У тре ћем ре ду од го вор ни су сви рав на те љи „Глав ног рав на-

тељ ства за јав ни ред и си гур ност” и ше фо ви „Уста шке над зор не 
слу жбе” као: Ква тер ник Еуген, Јов чић Ми лу тин, Це ров ски Бо жи-
дар, То мић Вик тор, LisakErich, Хе рен чић Иво, др ZimpermannLju-
54) Исто, стр. 461-465.

55) Mark Arons, Džon Loftus, Pacovskikanali,KakojeVatikan,krijumčarećinacisteizEvrope,
izdaoSovjetimaobaveštajcesazapada, Glorariju, Arsvalea, Beograd, 1991, стр. 47-53.

56) Džon Kornvel, Hitlerovpapa, Beograd, Javno preduzeće Službeni list, SRJ, Beograd, 2000, 
стр. 35.
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devit, др Цр вен ко вић Фи лип, То ма ше вић Иван, Вра го вић др Јо сип, 
WagnerKarlo, Ру ка ви на Јо со, Лу чић Фра њо, Бе нак др Алек сан дар, 
Бо жи мо вић др Зво ни мир, Ки рин Лео, Ма јић др Јо сип, Ва шко Ти-
бор, Фа рио Фа би јан, Па вер Вје ко слав, Гр же та Ни ко ла, Ра дош Фра-
њо, То мље но вић Стје пан, Тур каљ Бран ко, Мак Ми ро слав, Це ко 
Иван, Фу ла но вић Ми ро слав.

IV.
Ко нач но су од го вор ни сви уста шки ча сни ци, до ча сни ци, 

уста ше стра жа ри те до у шни ци и ло го ра ши, ко ји су му чи ли и уби-
ја ли, и то: на во де се име на 144 од го вор них ли ца, те сви оста ли 
уста ше, ко ји ма иден ти тет ни је уста но вљен.

Зе маљ ска ко ми си ја за утвр ђе ње зло чи на оку па то ра и њи хо-
вих по ма га ча утвр ди ла је све као нај те же зло чин це, на род не из да-
ји це и на род не не при ја те ље и сма тра да мо ра ју би ти нај стро жи је 
ка жње ни за све зло чи не и не дје ла ко ја су по чи ни ли.”57)

6.УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Сма тра мо да је кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац био ло гор 
смр ти и са аспек та та да ва же ћег ме ђу на род ног рат ног пра ва, са 
си гур но шћу мо же мо да кон ста ту је мо да је фор ми ра ње на ве де ног 
кон цен тра ци о ног ло го ра као и дру гих кон цен тра ци о них ло го ра на 
те ри то ри ји тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске би ло у пот пу ној су-
прот но сти са ме ђу на род ним рат ним пра вом и да пред ста вља те шко 
кр ше ње ме ђу на род ног рат ног пра ва. Ни ка ко се не мо же при хва ти-
ти те о ри ја не ких ауто ра ко ји по ку ша ва ју да из вр ше ре ви зи ју Дру-
гог свет ског ра да укљу чу ју ћи и ре ви зи ју ста ту са ло го ра Ја се но вац 
као и бро ја жр та ва у том кон цен тра ци о ном ло го ру, као и да је то 
био рад ни ло гор а не кон цен тра ци о ни ло гор – ло гор смр ти.
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JelenaLopicicJancic

JASENOVACCONCENTRACIONCAMP
ANDVIOLATIONOFINTERNATIONALLAW

Resume
This ar tic le di scu ses the in ter na ti o nal le gal aspect of Ja se no vac 

con cen tra tion camp. Ja se no vac was the lar gest con cen tra tion camp in 
oc cu pied Yugo sla via du ring Se cond World War and has fun cti o ned sin-
ce its esta blis hment in August 1941 un til its clo su re in April 1945. This 
camp was al so known as de ath camp be ca u se most of the in ma tes died 
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due to mur de ring them or from va ri o us di se a ses and il lness sin ce the 
con di ti ons in the con cen tra tion camp we re ter ri ble. The num ber of kil-
led in ma tes in Ja se no vac con cen tra tion camp, that con si sted of Serbs, 
Jews, Ro ma ni, an ti-fa scists and ot her per sons who did not ac cept the 
Us tas ha’s go vern ment, was ne ver pre ci sely de ter mi ned. Esti ma tes dif-
fer de pen ding upon the aut hors but to tal num ber of in ma tes that died in 
Ja se no vac con cen tra tion camp  was not less than 600,000.

We be li e ve that Ja se no vac con cen tra tion camp is not eno ugh tre-
a ted in our li te ra tu re from in ter na ti o nal le gal aspect so that is one of the 
re a sons, be si de the abo ve men ti o ned that we wro te this ar tic le. The pri-
mary re spon si bi lity for the exi sten ce of con cen tra tion camps in Cro a tia 
ha ve Na zi Ger many and Fa scist Italy that ha ve com mit ted ag gres sion 
aga inst King dom of Yugo sla via and oc cu pa tion of King dom Yugo sla-
via, and for med in the oc cu pied ter ri tory qu i sling sta te of so-cal led In-
de pen dent Sta te of Cro a tia.

By the se acts they se ve rely vi o la ted num ber of in ter na ti o nal con-
ven ti ons on the laws of war. In de pen dent Sta te of Cro a tia is sued a se ri es 
of ra cist and Na zi laws and dec re es on the ba sis of which the physi cal 
li qu i da ti on of Serbs, Jews, Ro ma ni, an ti fa scists and tho se who did not 
ac cept the Us tas ha go vern ment was exe cu ted. In this ar tic le we re ap-
plied hi sto ri cal le gal met hod, com pa ra ti ve le gal met hod and po si ti ve le-
gal met hod. Sin ce the re is an ob vi o us at tempt of the de fe a ted Na zi and 
Fa scist par ti es on the re vi sion of the Se cond World War, in clu ding the 
mi ni mi za tion of sta tus and vic tims of Ja se no vac, the aim of this ar tic le 
is be si des ot her is su es to op po se such a po si tion from in ter na ti o nal le-
gal aspects.This is im por tant and sig ni fi cant for the youn ger ge ne ra tion 
who are not fa mi li ar with this is sue, so this is an op por tu nity to le arn 
abo ut this is sue from in ter na ti o nal le gal aspect.
Keywords: Ja se no vac, so-cal led. In de pen dent Sta te of Cro a tia, In ter na ti o nal 

Law, Us tas ha, Serbs, Jews, Ro ma ni, Cat ho lic Church, Va ti can

* Овај рад је примљен 30. новембра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 21. фебруара 2017. године.
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