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БРОЈЕВИ ЖРТАВА У СИСТЕМУ КОНЦЕНТРАЦИОНОГ 
ЛОГОРА ЈАСЕНОВАЦ 1943–1945. ГОДИНЕ ПРЕМА ИСКАЗИМА 

ПРЕЖИВЕЛИХ СВЕДОКА

Апстракт: На осно ву иска за све до ка у ода бра ној лите ра ту ри, као и 
дела обја вље них ори ги нал них доку ме на та, пред ста вљен је про се чан број људи 
који су бора ви ли у лого ру и број оних који су допре мље ни у лого р уз про це не 
бро ја уби је них и умр лих лого ра ша, те мини мал ни и мак си мал ни бро је ви жрта
ва до којих смо дошли ана ли зом пода та ка. Истра жи ва ње је обу хва ти ло стра да
ња у систе му кон цен тра ци о ног лого ра Јасе но вац (Јасе но вац, Кожа ра и Ста ра 
Гра ди шка) за пери од од почет ка 1943. до апри ла 1945. годи не.

Кључ не речи: Неза ви сна Држа ва Хрват ска, лого ри, Јасе но вац, Ста ра 
Гра ди шка, Кожа ра, број жрта ва, зло чи ни

Гото во сва истра жи ва ња о систе му кон цен тра ци о ног лого ра Јасе
но вац се сла жу да је 1943. годи на била годи на у којој је почи ње но нај ма
ње зло чи на и у којој се нај ма ње уми ра ло. То потвр ђу ју и сами лого ра ши. 
„Након посљед ње ликви да ци је извр ше не почет ком јану а ра зато че ни ка из 
лого ра 3ц током чита ве 1943. годи не уоп ће није дола зи ло до већих ликви
да ци ја. Све га неко ли ко пута стре ља но је од 20–60 људи и то након тога, 
што је који од зато че ни ка успио побе ћи... Тако током чита ве 1943. што 
поби је них због бјег ства неких зато че ни ка у неко ли ко навра та број зато
че ни ка сма њио се можда за све га око 200–300 и задр жао и даље свој ста
лан број од 1.500–1.600 зато че ни ка.“1 Уста ше су ини ци ра ле и осни ва ње 

1 Seća nja Jevre ja na logor Jase no vac, Beo grad 1985, str. 43, 174–175, 193–193 
(у даљем тек сту: Сећа ња Јевре ја...); Kon cen tra ci o ni logo ri. Doku men ti ustaš kog tero ra 
(Crna Lokva Kor dun), 1944 (repr. Jase no vac, s. a.), str. 98 (у даљем тек сту: Кон цен тра-
ци о ни лого ри...); Antun Mile tić, Kon cen tra ci o ni logor Jase no vac 1941–1945, Knji ga II, 
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позо ри шних тру па, музич ких и спорт ских сек ци ја како би ство ри ле при
вид нор мал но сти. Све те актив но сти јавља ју се после уки да ња Уста шке 
над зор не слу жбе и пре ба ци ва ња њених над ле жно сти на Рав на тељ ство 
за јав ни ред и сигур ност (РАВСИ ГУР) јану а ра 1943. годи не. Ипак, Вје
ко слав Макс Лубу рић, који је сме њен још рани је у новем бру 1942. годи
не због при ти ска Нема ца пово дом пљач ка ња Црве ног Бока и окол них 
срп ских села, ника ко се није мирио са тим и пре ко сво јих људи је увек 
имао увид у деша ва ња у лого ри ма. Такво ста ње је потра ја ла до јесе ни 
исте годи не, када стра да неко ли ко сто ти на лого ра ша током пресељења из 
Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац, а терор и уби ја ња поно во поста ју сва ко дне
ви ца зато че ни ка до децем бра 1943. годи не, одно сно јану а ра 1944. када 
Лубу рић поно во пре у зи ма кон тр о лу над лого ри ма. Такав раз вој дога ђа ја 
намет нуо је и оквир овог истра жи ва ња. У том пери о ду посто је три лого
ра ком плек са Јасе но вац: Јасе но вац III – Цигла на, Јасе но вац IV – Кожа ра 
и Јасе но вац V – Ста ра Гра ди шка. Под нази вом Јасе но вац или логор Јасе
но вац у овом истра жи ва њу се под ра зу ме ва цен трал ни и нај ве ћи логор 
Јасе но вац III – Цигла на, осим уко ли ко дру га чи је није назна че но.

У рани јим радо ви ма раз ма тра ни су бро је ви жрта ва у 1941. и 1942. 
годи ни.2 Због масов но сти зло чи на, пода ци о стра да њи ма у 1942. годи ни 
наво ђе ни су одво је но за логор Ста ра Гра ди шка и логор Јасе но вац. Сада
шње истра жи ва ње се одно си на цео ком плекс лого ра. У дело ви ма рада 
који гово ре о про сеч ном бро ју лого ра ша биће нај пре обра ђе ни логор 
Ста ра Гра ди шка а затим Јасе но вац и Кожа ра. У слу ча ју поје ди них зло
чи на, биће наво ђе ни хро но ло шки за оба лого ра све до сеп тем бра 1944. 
годи не, када нај ве ћи део лого ра ша пре ла зи из Ста ре Гра ди шке у Јасе
но вац, а у Ста рој Гра ди шки оста је мали број зато че ни ка. После опи са 
зло чи на у Ста рој Гра ди шки, наста вља ју се истра жи ва ња зло чи на у лого
ри ма Јасе но вац и Кожа ра.

Про се чан број лого ра ша и број при сти глих зато че ни ка

У прет ход ном раду који се бавио Ста ром Гра ди шком у 1942. 

Beo grad 1986, str. 910 (у даљем тек сту: A. Миле тић, н. д.).
2 Душан Нико ди је вић, „При лог утвр ђи ва њу бро ја жрта ва систе ма лого ра Јасе

но вац 1941. годи не“ у: Годи шњак за истра жи ва ње гено ци да, 8, 2016, стр. 169–213; 
Душан Нико ди је вић, „Бро је ви жрта ва у кон цен тра ци о ном лого ру Јасе но вац 1942. 
годи не пре ма иска зи ма пре жи ве лих све до ка“ у: Годи шњак за истра жи ва ње гено ци да, 
9, 2017, стр. 95–117; Душан Нико ди је вић, „Бро је ви жрта ва у кон цен тра ци о ном лого ру 
Ста ра Гра ди шка 1942. годи не пре ма иска зи ма пре жи ве лих све до ка“ у: Годи шњак за 
истра жи ва ње гено ци да, 10, 2018, стр. 127–155.
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годи ни, изнет је пода так да је ту почет ком 1943. годи не било укуп но 
заточено 1.600–1.800 мушка ра ца и 700–800 жена. Тај пода так потвр ђу је 
и Лиди ја Зла тић, наво де ћи да је 1943. годи не било „у хрват ском жен ском 
лого ру 400, а исто толи ко жена било је тако ђер у срп ском и жидов ском 
лого ру“. У току лета 1943. годи не, одлу че но је да се лого ра ши Хрва ти, 
одно сно като ли ци и мусли ма ни, пре се ле из Јасе нов ца у Ста ру Гра ди шку, 
а Јевре ји и Срби из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац. Иако неки све до ци, као 
Злат ко Вај лер, гово ре да се то дого ди ло током јуна и јула 1943. годи не, 
тај про цес је, изгле да, тра јао до кра ја авгу ста и почет ка сеп тем бра те 
годи не. Из Ста ре Гра ди шке су дово ђе не и жене, тако да је фор ми ран 
жен ски логор у Јасе нов цу. Осим посло ва у самом лого ру, лого ра ши це су 
ишле на пољ ске радо ве у Мла ку, Јабла нац, а ради ле су и у самом месту 
Јасе но вац. Нај ра ни ји пода так о почет ку пре се ље ња је наве де н у оште ће
ном доку мен ту из којег може мо закљу чи ти да је 9. јуна 1943. нај ма ње 60 
лого ра ши ца пре ба че но из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац. Нешто касни је, 
23. јуна, пре ба че но је још 10 лого ра ши ца. Мир ко Пер шен пре но си испо
вест Наде Сало мон која је била у групи од 100 жена из Ста ре Гра ди шке 
дове де них у Јасе но вац лети 1943. годи не. Жен ски део лого ра у Јасе нов
цу био је нај пре сме штен на тако зва ној еко но ми ји а затим је у јесен 1944. 
пре ме штен у зида ну јед но спрат ну згра ду. У тој згра ди конач но дола зи и 
до ликви да ци је лого ра апри ла 1945. годи не.

Око 100 Јевре ја дове де но је 18. авгу ста у Јасе но вац. Могу ће да 
је у тој гру пи био и Албер то Мае стро који тако ђе твр ди да је у авгу
сту пре бачен из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац. Он каже да су одлу ку о 
пресељењу Срба и Јевре ја из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац и Хрва та из 
Јасе нов ца у Ста ру Гра ди шку доне ле „уста шке вла сти“ још у јуну и то 
да би се ликви ди ра ли „Срби и Јевре ји, који им нису били нео п ход но 
потреб ни“. Бит но је што он твр ди да је у авгу сту у Ста рој Гра ди шки 
оста ло „још само 150 Јевре ја зана тли ја и око 150 Срба сеља ка за обра ду 
земље“. Пре ма исказу Звон ка Ткал ца, пре ба ци ва ње је спро ве де но у јесен 
1943. годи не после раз ме не неко ли ко сто ти на лого ра ша са јед не и дру ге 
стра не; он наво ди пода так да је тада у Ста рој Гра ди шки било око 1.100 
Хрва та, а „Жидо ва има мање од 200, углав ном ква ли фи ци ра них рад ни ка, 
док је Срба било нешто више, али се њихов број нагло сма њу је усли јед 
систе мат ског уби ја ња“. Пода так да је до пре се ље ња дошло у јесен 1943. 
годи не потвр ђу је и Јован Жив ко вић, који дода је да је то потра ја ло десет 
дана. Сто га може мо кон ста то ва ти да је, на осно ву рас по ло жи вих изво ра, 
у Ста рој Гра ди шки у сеп тем бру 1943. годи не било изме ђу 1.300 и 1.400 
лого ра ша, те да је у Јасе но вац пре се ље но око 100 лого ра ши ца и да је 
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тада фор ми ран жен ски логор.3

Посто је сачу ва ни доку мен ти из лого ра Ста ра Гра ди шка из којих 
се може само прет по ста ви ти број но ста ње, попут Књи ге лече них лого
ра ша и уста ша у зуб ној амбу лан ти у том лого ру, вође ној за пери од од 
22. јуна до 23. јула 1943. годи не, а из нере ги стро ва не копи је слич ног 
доку мен та сазна је мо да је од јуна до сеп тем бра 1943. у поме ну тој амбу
лан ти лечи ло зубе 125 лого ра ша. За поче так 1944. годи не посто ји исказ 
Звон ка Ткал ца да се у Ста рој Гра ди шки нала зи мање од 200 Јевреј ки. Из 
доку мен та од 21. јану а ра 1944. годи не сазна је мо да је сачи њен спи сак 
од 50 лого ра ши ца за евен ту ал ну раз ме ну. За прву поло ви ну 1944. годи не 
посто је спи ско ви са име ни ма 31 лого ра ши це који ма је за месец или два 
исти ца ло издр жа ва ње казне, као и 101 лого ра ши це што им је казна већ 
исте кла. Три све до ка из села Уско ци код Ста ре Гра ди шке су Коме са ри ја
ту за избе гли це и пре се ље ни ке у Бео гра ду 29. јану а ра 1944. годи не дали 
исказ да се „у овом лого ру нала зи стал но око 5.000 до 6.000 зато че ни ка 
Срба, Хрва та и Мусли ма на“.4

За март 1944. годи не посто је пода ци о број ном ста њу поје ди них 
ћели ја у лого ру. У три „собе“ било је сме ште но 116 лого ра ша. У изве шта ју 
о ста њу у лого ру Ста ра Гра ди шка из сеп тем бра 1944. сто ји да је у самом 
лого ру било 2.370 лого ра ша (мушка ра ца и жена), а на еко но ми ја ма Гре ђа ни 
и Јаблан цу 40 мушка ра ца и 39 жена одно сно 185 мушка ра ца и 80 жена.5

За раз ли ку од тих пар ци јал них и доста непо у зда них пода та ка 
прет ход но изне тих, за пери од од про ле ћа до јесе ни 1944. годи не посто је 
пре ци зни пода ци о бро ју лого ра ши ца у жен ском лого ру у Ста рој Гра
ди шки, захва љу ју ћи томе што је оста ла сачу ва на доку мен та ци ја коју је 
лич но води ла Мари ја Маја Буждон, коман дант жен ског лого ра. Сачу ва
ни су запи си на днев ном нивоу о број ном ста њу лого ра ши ца по наци о
нал ној при пад но сти, о бро ју умр лих, отпу ште них и пре ба че них у Јасе
но вац, и то од 27. маја до 4. децем бра 1944. годи не. Изне ће мо само нај

3 Душан Нико ди је вић, „Бро је ви жрта ва у кон цен тра ци о ном лого ру Ста ра Гра
ди шка 1942. годи не пре ма иска зи ма пре жи ве лих све до ка“ у: Годи шњак за истра жи-
ва ње гено ци да, 10, 2018, стр. 133; Кон цен тра ци о ни лого ри..., стр. 79; Сећа ња Јевре ја..., 
стр. 44, 129, 134–135, 275, 323; A. Миле тић, н. д., књ. I, стр. 22, књ. II, стр. 966, књ. III, 
стр. 278–280, 457; Antun Mile tić, Kon cen tra ci o ni logor Jase no vac 1941–1945, knji ga IV, 
Jago di na, 2007, str. 314–315 (у даљем тек сту: A. Миле тић, н. д., књ. IV,); Кон цен тра ци о-
ни лого ри, стр. 80–81; Mir ko Per šen, Ustaš ki logo ri, Zagreb 1990, str. 203 (у даљем тек сту: 
М. Пер шен, н. д.).

4 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 708–709.
5 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 635, 706–709, 775, књ. III, стр. 288–306, 336, 347, 

362–364; Кон цен тра ци о ни лого ри..., стр. 69; М. Пер шен, н. д., стр. 244.
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ни же и нај ви ше бро је ве забе ле же не само у току јед ног месе ца. Тако је у 
мају било изме ђу 711 и 714 зато че ни ца, у јуну изме ђу 665 и 735, у јулу 
изме ђу 686 и 754, у авгу сту изме ђу 751 и 804, у сеп тем бру изме ђу 739 
и 805, у окто бру изме ђу 172 и 724 жена, у новем бру изме ђу 35 и 165, 
док се у пери о ду од 1. до 4, децем бра 1944. годи не у лого ру нала зи ло 
35 жена. Ово су изу зет но зна чај ни пода ци, јер све до че како је посте пе но 
ликви ди ран логор Ста ра Гра ди шка. Пре ма неким иска зи ма који се одно
се углав ном само на лого ра ше, може се закљу чи ти да је одмах после ева
ку а ци је изве сног бро ја лого ра ша 23. сеп тем бра 1944. годи не оста ло 35 
зато че ни ка и 35 зато че ни ца, док је пре ма дру гим иска зи ма број лого ра ша 
био око 500. Из тога се види да је нагло сма ње ње бро ја лого ра ша усле
ди ло нај пре у окто бру, када су 7. окто бра 93 жена из Јаблан ца упу ће не у 
Јасе но вац, а затим 10. окто бра, када су 302 жене из самог лого ра упу ће не 
тако ђе у Јасе но вац. Дру го вели ко сма ње ње усле ди ће 8. новем бра када је 
135 жена пре ме ште но у Лепо гла ву, тако да их је оста ло 27, да би се на 
кра ју тај број уста лио на 35. То се покла па са све до че њи ма Мир ка Пер
ше на о пре се ље њу већи не од 500 лого ра ша кра јем окто бра и КоенДав ка 
о пре ба ци ва њу 220 лого ра ша у Лепо гла ву 2. децем бра 1944. годи не. Кад 
је реч о бро је ви ма лого ра ша кра јем 1944. и у 1945. годи ни детаљ ни је 
ће бити раз ма тра ни у делу овог рада где ће бити опи си ва ни зло чи ни. 
Кра јем 1944. годи не било је изме ђу 70 и 100 лого ра ша и тај број се није 
мењао све до ликви да ци је лого ра. За април 1945. годи не се зна да је било 
изме ђу 1.000 и 2.000 осо ба које су дове де не и ликви ди ра не.6

Опште је при хва ће на тврд ња да је за све вре ме посто ја ња лого
ра Јасе но вац про се чан број лого ра ша био око 3.000, што је потвр дио и 
Љубо Милош на саслу ша њу. Ото Бре јер, пак, твр ди да се „мир не“ 1943. 
годи не број лого ра ша кре тао изме ђу 1.500 и 1.600. Од Его на Бер ге ра 
поти че пода так да је у фебру а ру 1943. било око 2.000 лого ра ша. С дру ге 
стра не, Лазар Јан ков, који је 19. авгу ста 1943. годи не пре ба чен из Ста ре 
Гра ди шке у Јасе но вац, твр ди да је тада у лого ру било 3.600 лого ра ша.7 

За 1943. и поче так 1944. годи не на рас по ла га њу је само неко ли ко 
доку ме на та који нуде пар ци јал не подат ке. Тако су сачу ва на два спи ска 
лого ра ша који су ради ли као кро ја чи у Јасе нов цу. Из њих се сазна је да 
се тим послом 1. јуна 1943. годи не бавио 181 лого раш, а 1. авгу ста 132 
лого ра ша. У меха ни чар ској ради о ни ци у Јасе нов цу је ради ло изме ђу 21 и 

6 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 785–786, 881–882, књ. III, стр. 359–361, 365–378, 
390–402, 409–421, 423–431, 445–447, књ. IV, стр. 237–243, 244–256.

7 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 910, 983; Egon Ber ger, 44 mje se ca u Jase nov cu, 
Zagreb 1966, str. 71 (у даљем тек сту: Е. Бер гер, н. д.).
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24 лого ра ша, и то изме ђу 24. авгу ста и 2. новем бра 1943. годи не. Посто ји 
пода так о 121 Јевре ји не који су током окто бра 1943. и мар та 1944. годи
не уста ше дове ле из Спли та у лого ре Сај ми ште (Кон цен тра ци о ни логор 
Земун) и Јасе но вац. Укуп но 13 их је током мар та 1944. годи не одве де но 
у Јасе но вац. Из већ наве де не испо ве сти Наде Сало мон сазна је се да је у 
јесен 1943. годи не већи на лого ра ши ца вра ће на назад у Ста ру Гра ди шку, 
јер уста ша ма више није било потреб но њихо во анга жо ва ње пошто током 
зиме нема пољ ских радо ва. Те јесе ни их је било изме ђу 15 и 20 у Јасе
нов цу, али су током зиме уста ше дово ди ле заро бље не при пад ни це пар
ти зан ског покре та и ста нов ни це окол них села, тако да је почет ком 1944. 
годи не у лого ру опет било више од 100 зато че ни ца.8

За 1944. годи ну посто је два доку мен та о даљем пре се ље њу лого
ра ши ца из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац. Ту је спи сак са именима 50 лого
ра ши ца које су пре ба че не 2. јуна, као и спи сак од 99 лого ра ши ца за које 
се зна само да су упу ће не 1944. годи не. У јану а ру 1944. годи не „у сам 
логор при сти за ло је зато че ни ка у мањим гру па ма од 20–100 из Загре ба и 
обли жње око ли це“.9

Нај зна чај ни је доку мен те из којих се може пре ци зни је сазна ти 
број лого ра ша у Јасе нов цу представљају спи сак од 3.205 лого ра ша који 
нуди „Индекс паке тар ни це“ и „Ори ги нал ни попис зато че ни ца лого ра 
Јасе но вац“ са име ни ма 1.165 жена. Први доку мент наво ди пои ме ни це 
лого ра ше који су при ма ли паке те током 1944. годи не. Од 3.205 лого ра ша 
наве де них у том спи ску, умр ло је или уби је но 311 осо ба. Дру ги доку мент 
је, пре ма тума че њу Анту на Миле ти ћа, пре пис сачи њен 1945. годи не на 
осно ву рани јих спи са и пода та ка и пре ма њему је умр ло (што зна чи и 
уби је но) 428 жена изме ђу 1943. и 1945, годи не. Такво ста ње инди рект но 
потвр ђу је Нада Сала мон која пре но си да је у јесен 1944. годи не у жен
ском лого ру у Јасе нов цу било од 500 до 1.000 зато че ни ца.10

Као и у слу ча ју Ста ре Гра ди шке, бро је ви  лого ра ша у Јасе нов
цу од јесе ни 1944. годи не биће разматрани у даљем раду у описивању 
злочина, јер то помаже у утвр ђи ва њу што тач ни јег бро ја жрта ва. Тре ба 
само поме ну ти пода так да се у јесен 1944. годи не, по пре се ље њу из Ста
ре Гра ди шке, број лого ра ша пове ћао са 2.500 и до 6.000–8.000 људи. До 
почет ка 1945. годи не у лого ру је било изме ђу 1.800 и 5.000 зато че ни ка. 

8 A. Миле тић, н. д., књ. III, стр. 276–277, 311–313, 319–322, 325–326, 600–605; 
М. Пер шен, н. д., стр. 206–207.

9 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 741, 785–786, 910
10 A. Миле тић, н. д., књ. I, стр. 22–23, књ. II, стр. 791–848, 931–962; М. Пер шен, 

н. д., стр. 165, 209
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На кра ју, про бој 22. апри ла 1945. годи не доче ка ло је изме ђу 900 и 1.703 
лого ра ша. Нај че шћи наво ђе ни број лого ра ша у Кожа ри је 150, а крај је 
доче ка ло изме ђу 135 и 167 осо ба.

Поред сећа ња пре жи ве лих лого ра ша, врло важан исто риј ски 
извор за про у ча ва ње бро ја допре мље них у логор пред ста вља ју доку мен
ти Неза ви сне Држа ве Хрват ске које је обја вио Антун Миле тић.11 У њима 
су се раз ли чи ти нивои вој них, поли циј ских, уста шких и цивил них вла
сти Неза ви сне Држав не Хрват ске у фор ми изве шта ја, наре ђе ња, мол би 
и зах те ва обра ћа ли јед ни дру ги ма и наво ди ли, често са спи ско ви ма име
на, због чега, када и коли ко је људи упу ће но или ће бити допре мље но у 
логор. У неким од доку мен ти ма је екс пли цит но наве де но на који се од 
два лого ра (Јасе но вац и Ста ра Гра ди шка) мисли, поне где се пре ци зи ра 
коли ко се осо ба шаље у један, а коли ко у дру ги логор, дру где само успут 
спо ми ње да се зато че ни ци упу ћу ју „у логор“. Пре ма тим пода ци ма дало 
би се закљу чи ти да је укуп но упу ће но 262 људи, од тога у „логор“ 36, у 
Јасе но вац 121, и у Ста ру Гра ди шку 105. У неко ли ко чла на ка што су иза
шли током 1944. годи не у листу Напри јед, орга ну Цен трал ног коми те та 
Кому ни стич ке пар ти је Хрват ске, поми њу се пода ци о осо ба ма одве де
ним у „раз не лого ре“ из поје ди них кра је ва Хрват ске до почет ка 1944. 
годи не. Из Лике је одве де но 1.744 особе, са Кор ду на 2.415, са Бани је 
3.965, из Сла во ни је 10.990, укуп но 19.114 осо бе.12

Про це не бро ја уби је них и умр лих лого ра ша

У рани јим радо ви ма о бро ју жрта ва у Јасе нов цу и Ста рој Гра
ди шки за 1942. годи ну, дат је при каз про це на бро ја уби је них и умр лих 
лого ра ша само за пери од који се одно си на ту годи ну или је јед ним сво
јим делом обу хва та. У овом раду, који обу хва та мно го дужи вре мен ски 
пери од, изво ри нуде више про це на о бро ју уби је них и умр лих лого ра ша 
за све вре ме посто ја ња ком плек са кон цен тра ци о них лого ра Јасе но вац. 
У струч ној лите ра ту ри су ти пода ци нај са др жај ни је и нај све о бу хват ни је 
обра ђе ни у раду Вла ди ми ра Гај ге ра (Gei ger), о губи ци ма Хрват ске у Дру
гом свет ском рату, јер је велик део тог члан ка посве ћен упра во жртва ма 
о који ма се овде гово ри.13 Овом при ли ком биће изне те само про це не из 

11 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 573–574, 583, 589–590, 592–593, 598, 607–608, 
622, 633–636, 648–665, 680, 714, 719, 750–751, 759–761, 783–784, књ. III, стр. 268, 270, 
287, 334–336, 461, књ. IV, стр. 166–167, 213.

12 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 338, 346, 349, 450.
13 Vla di mir Gei ger „Ljud ski gubi ci Hrvat ske u Dru gom svjet skom ratu koje su pro

u zro či li „oku pa to ri i nji ho vi poma ga či“. Bro jid be ni poka za te lji (pro cje ne, izra ču ni, popi si)“, 
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кори шће них изво ра и лите ра ту ре. 
Антун Миле тић у пред го во ру и пого во ру свом делу наво ди неко

ли ко про це на, а сам изно си тврд њу о више сто ти на хиља да лого ра ша. 
Гене рал Едмунд Глез фон Хор сте нау 1943. годи не, у изве шта ју немач
ког послан ства у Загре бу о Вје ко сла ву Мак су Лубу ри ћу, поми ње да је у 
Ста рој Гра ди шки ликви ди ра но 80.000, у Јасе нов цу 120.000, а у дру гим 
лого ри ма 20.000 људи. ССгене рал Ернест Фик шаље писмо Хајн ри ху 
Химле ру 16. мар та 1943. у којем поми ње да је око 600.000–700.000 људи 
одве де но у лого ре и закла но.

У табе ли која сле ди су дате и дру ге про це не све до ка. Тре ба издво
ји ти исказ Мила на Дузе мли ћа, општин ског беле жни ка у Јасе нов цу, који 
твр ди да је до дана њего вог хап ше ња, 21. децем бра 1943, било 900.000 
копи ја запи сни ка које је уста шка упра ва Јасе нов ца доста вља ла општи ни 
Јасе но вац, дакле око 900.000 жрта ва. На осно ву тога је хрват ска Земаљ
ска коми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њихо вих пома га ча (у 
даљем тек сту Коми си ја) у запи сни ку од 18. маја 1945. годи не, про це ни ла 
да је било 1.400.000 жрта ва. Иста та коми си ја је 1946. годи не у књи жи
ци о зло чи ни ма у Јасе нов цу про це ни ла да је стра да ло изме ђу 500.000 и 
600.000 осо ба. На кра ју су дате про це не Ната ше Мата у шић, које је она 
изне ла на осно ву непот пу ног попи са Жрта ва рата из 1964. годи не.14

Табе ла 1
Про це не бро ја уби је них и умр лих лого ра ша

Про це на Вре ме Број жрта ва 
Ан тун Миле тић 1941–1945. више сто ти на хиља да 
Едмунд Глез фон Хор сте нау 1941–1943. 120.000 Јасе но вац; 

80.000 Ста ра Гра ди шка;
20.000 дру ги лого ри

Ернест Фик 1941–март 1943. 600.000–700.000
сви лого ри у НДХ 

И зве штај непо зна тог лого ра ша 1941–1943. 700.000
Ото Бре јер 1941–26. 9. 1944. 350.000 Јасе но вац
Поли ти ка, 5. 5. 1945 1941–1945. 800.000

u: Časo pis za Suvre me nu povi jest, 3, Zagreb 2011, str. 699–749.
14 A. Миле тић, н. д., књ. I, стр. 36–38, 42, 520, књ. II, стр. 720, 770, 911, 926, књ. 

III, стр. 494, 496, књ. IV, стр. 261, 287–288, 335–454–455; М. Пер шен, н. д., стр. 264, 
328–329; Сећа ња Јевре ја..., стр. 316; Н. Нико лић, н. д., стр. 405–406; Кон цен тра ци о ни 
лого ри..., стр. 6; Zlo či ni u logo ru Jase no vac, Zagreb 1946, str. 38 (у даљем тек сту Зло чи ни 
у лого ру Јасе но вац); Nata ša Mata u šić, Jase no vac 1941.–1945. Logor smr ti i rad ni logor, 
Jase no vac–Zagreb 2003.
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Про це на Вре ме Број жрта ва 
Бор ба, 8. 5. 1945. 1941–1945. 800.000
Милан Дузе млић 1941–21. 12.  1943. 900.000 Јасе но вац 
Ко ми си ја, 18. 5. 1945. 1941–1945. 1.400.000
Коми си ја, 1946. 1941–1945. 500.000–600.000 

Јасе но вац
Ј. Рибо ли 1941–19. 7. 1943. 350.000–400.000 

Јасе но ва ц
Р. Стје па но вић 1941–1945. 1.000.000
Ђ. Мили ша 1941–1945. 700.000
Н. Нико лић 1941–1945. 700.000 Јасе но вац
З. Вај лер 1941–1945. 700.000 Јасе но вац 
Кон цен тра ци о ни лого ри..., 1944 1941–1944. 800.000

сви лого ри  
М. Пер шен 1941–1945. 80.000–120.000 

сви логори, 
60.000–80.000 Јасе но вац 

и Ста ра Гра ди шка
Ј. Бинг 1941–1945. 1.000.000–1.500.000
Ј. Жив ко вић 1941–1945. 1.000.000
М. Марић 1941–1945. 1.400.000
Л. Јан ков 1941–1945. 1.000.000
Н. Мата у шић 1943. 2.998 Јасе но вац

685 Ста ра Гра ди шка 
Н. Мата у шић 1944. 4.040 Јасе но вац

1.272 Ста ра Гра ди шка 
Н. Мата у шић 1945. 2.922 Јасе но вац

357 Ста ра Гра ди шка

Број жрта ва масов них зло чи на

Први зло чин о којем говори неки извор десио се око Нове 1943. 
годи не. Слав ко Добри ла, који је ина че пре жи вео ликви да ци је над лого
ра ши ма Ста ре Гра ди шке и обли жњих еко но ми ја, што их је око римо ка
то лич ког Божи ћа, то јест 25. децем бра 1942. годи не пред во дио Мај сто
ро вић, пре но си при чу једи ног пре жи ве лог да је на еко но ми ји у Бистри
ци ликви ди ра но око 100 пре о ста лих лого ра ша. У јану а ру 1943. годи не 
гру па лого ра ша на челу са капе та ном Ради во јем Муњи ном „осу ђе на“ 
је на смрт и из Јасе нов ца пре ба че на у Гра ди ну и затво ре на у кућу Пере 
Вуки ћа. Они су успе ли да про ва ле вра та и иза ђу, али су одмах потом 
уби је ни из ватре ног оруж ја. Ристо Стје па но вић наво ди да је 1943. годи не 
у Јасе нов цу, по наре ђе њу Лубу ри ћа, ликви ди ра но око 300 деце. Зло чин 
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над гру пом жена и деце који су из Ста ре Гра ди шке дове де ни у Јасе но вац 
поми ње и Лади слав Грин ба ум. Не наво ди број жрта ва, већ само да се то 
дого ди ло у јану а ру 1943. годи не и да су међу стра да ли ма били и њего ва 
супру га и тро је деце.15

Иви ца Мат ко вић сазна је 19. мар та да ће бити сме њен и да ће нов 
управ ник лого ра Јасе но вац Иви ца Бркља чић пре у зе ти дужност 23. мар
та. Послед ња чети ри дана на месту управ ни ка лого ра Јасе но вац иско
ри стио је да „про сла ви“ свој одла зак тако што је са гру пом „офи ци ра“ 
бати нао и мучио лого ра ше од којих је један умро. Веро ват но је тада 
уби је но 12 уста ша по наре ђе њу Лубу ри ћа иако их је пре тога тако зва ни 
пре ки суд осло бо дио кри ви це. Ристо Стје па но вић који гово ри о уби ству 
уста ша, у све до че њу наво ди да је почет ком 1943. годи не дове де на вели ка 
гру па људи зато че ни ка са Кор ду на. Они су били испи ти ва ни и касни
је посла ти на рад у Немач ку, Мат ко вић је убио јед ног од тих лого ра ша 
током испи ти ва ња.16

Нај ве ћи број лого ра ша је током 1943. кажња ван због бек ства 
њихо вих сапат ни ка. Јед но од тих бек ста ва било је Сало мо на – Мони
ке Муса фи је и још четво ри це из Јасе нов ца 13. апри ла. Док су ради ли у 
шуми успе ли су да уби ју дво ји цу и ране јед ног уста шу. Међу тим, у тој 
бор би су уби је на два лого ра ша, а тро ји ца су побе гла.17

Око Ускр са, то јест 25. апри ла, по наред би запо вед ни ка лого ра 
Ста ра Гра ди шка Нико ле Гаџи ћа из лого ра је одве де но у Загреб изме ђу 
50 и 120 зато че ни ка оба пола. Пре ма раз ли чи тим изво ри ма, тамо их је 
ликви ди ра но изме ђу 20 и 50, док су оста ли вра ће ни натраг у Ста ру Гра
ди шку. Гаџић је у мају наре дио да се у сами цу затво ре тро ји ца „пра во
сла ва ца“ и они су тамо умр ли од гла ди.18 

Два масов на зло чи на баца ју дру га чи ју сли ку на „мир ну“ 1943. 
годи ну. Лади слав Грин ба ум опи су је ликви да ци ју око 600 лого ра ша из 
Јасе нов ца у Ушти ци из које се он пуком сре ћом спа сао. Јули је Бинг пре
но си да је у јулу током две неде ље уби ја но дневно по 50 људи, да је 
„након извје сне пау зе“ наста вље но уби ја ње. Дакле, пре ма тим наво ди ма, 
тада је у Јасе нов цу стра да ло око 700 осо ба. То су ујед но и зло чи ни са 
нај ви ше жрта ва до децем бра 1943. годи не. Све до тада бележена су поје

15 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 718, књ. III, стр. 501. књ. IV, стр. 314; Сећа ња 
Јевре ја..., стр. 243.

16 Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, стр. 55–56; A. Миле тић, н. д., књ. IV, стр. 308–309.
17 Сећа ња Јевре ја..., стр. 24–25.
18 �or �e Mili ša, �or �e Mili ša, U muči liš tu – paklu Jase no vac, Zagreb 1945, str. 199 (у даљем тек

сту: Ђ. Мили ша, н. д.); A. Миле тић, н. д., књ. III, стр. 457, 561–562. 
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ди нач на уби ства или зло чи ни над неко ли ко десе ти на лого ра ша. Тако је 
сре ди ном јуна у Ста ру Гра ди шку дове де но 40 „при ви ле го ва них“ Јевре
ја. Они су били сме ште ни у посеб ну про сто ри ју и има ли бољу исхра ну, 
„јер су има ли неке заслу ге за Хрват ску, али су и они убр зо изве де ни 
ван логор, покла ни крај Саве и баче ни у реку“. Истог месе ца у Јасе
но вац је допре мље но 60 рање них пар ти за на са про сто ра Хер це го ви не 
који су убр зо поби је ни. У авгу сту у лого ру Јасе нов цу је обе ше но 15 срп
ских сеља ка. Они су прет ход но про гла ше ни при пад ни ци ма пар ти зан ског 
покре та.19 

Током лета 1943. годи не, нај ве ро ват ни је сре ди ном авгу ста, пре ма 
раз ли чи тим изво ри ма из Јасе нов ца је побе гла гру па од 15 до 25 лого ра
ша. Због тога су по неким иска зи ма сви, а по дру ги ма око 900 лого ра ша, 
око ва ни лан ци ма. У току оки ва ња је око 10 људи стра да ло од бати на, а са 
„вањ ских радо ва“ се вра ти ло бар 50 људи мање. До кра ја лета се поми ње 
још један зло чин. У Ста рој Гра ди шки су два срп ска сеља ка, који су били 
затво ре ни у сами ци „хоте ла Гагро“, успе ли да побег ну копа ју ћи тунел 
испод теме ља, али су убр зо про на ђе ни и поно во затво ре ни у сами це где 
су оста вље ни да умру од гла ди и жеђи.20

Не наво де ћи одре ђе ни је, већ само да су се дого ди ли у јесен 1943. 
годи не, низ све до ка поми ње неко ли ко поје ди нач них зло чи на у лого ру 
Јасе но вац. Тако су стре ља ни пар ти за ни – „један като лик и чети ри пра
во сла ва ца“, затим је уби је но 15 Срба пар ти за на заро бље них у Босни, и 
14 сељан ки. Ристо Стје па но вић наво ди да је из Ста ре Гра ди шке дове ден 
„већи тран спорт жена и дје во ја ка“ на бер бу воћа по окол ним сели ма. 
Пре ма њему, све те зато че ни це су ликви ди ра не у Гра ди ни. Не зна се 
коли ко је жена уби је но, осим што се наво ди да су две Јевреј ке издво је
не ради сило ва ња, да би на кра ју и оне биле ликви ди ра не. Пре ма иска зу 
Его на Бер ге ра, тада је ликви ди ран нека да шњи истра жни суди ја Бран ко 
Циви ди ни, који је у лого ру постао уста шки сарад ник. Тај пода так тре ба 
узе ти са вели ком резер вом, јер се Циви ди ни поми ње као члан уста шких 
„пре ких судо ва“ сле де ће годи не, али се сви изво ри сла жу у томе да он 
јесте ликви ди ран, по свој при ли ци нај ка сни је кра јем 1944. годи не.21 

По наред би Лубу ри ћа, у Ста ру Гра ди шку дола зе њему ода не уста
ше ( „Црна Рука“) са нало гом да уби ју јед ног од воде ћих чла но ва уста

19 Сећа ња Јевре ја..., стр. 44, 244; A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 966, 990, књ. III, 
стр. 489, 502.

20 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 990, књ. III, стр. 502; Сећа ња Јевре ја..., стр. 45; 
Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, стр. 56; Кон цен тра ци о ни лого ри..., стр. 65.

21 A. Миле тић, н. д., књ. III, стр. 502, књ. IV, стр. 311; Зло чи ни у лого ру Јасе но-
вац, стр. 56; Е. Бер гер, н. д., стр. 72, 74.
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шког покре та Вла ду Син ге ра, што ће они и учи ни ти на дан капи ту ла ци је 
Ита ли је 8. сеп тем бра. У вези са тим пери о дом тре ба наве сти и пода так 
обја вљен у Бор би маја 1945. годи не, да је у Ста рој Гра ди шки током сеп
тем бра и окто бра 1943. годи не од гла ди умр ло 350 жена.22

До почет ка децем бра 1943. годи не посто је пода ци о сле де ћим 
зло чи ни ма – у „Хрват ској“, то јест Босан ској Дуби ци је 13. окто бра уби
је но 26 људи који су 13. јула дове де ни из Јасе нов ца на рад, као чин одма
зде за напад пар ти за на; због бек ства гру пе лого ра ша, допу ков ник Мар ко 
Павло вић наре ђу је да се бати на ма у Јасе нов цу уби је нај ма ње 60 људи, 
а пре ма све до че њу, од 100 лого ра ша над који ма је спро во ђе на „казна“, 
на лицу места их је умр ло 40 од после ди ца пре би ја ња; у новем бру је 
Стје пан Босак открио да су уста шки вод ник Вла до Гру бје шић и њего
ва супру га кра ли злат не зубе са леше ва уби је них лого ра ша, наре див ши 
четво ри ци лого ра ша – гро ба ра да им пре да ју ишчу па не зубе. Сви су они 
затво ре ни у сами цу „хоте ла Гагро“ и ликви ди ра ни. Пре ма исказу Звон ка 
Ткал ца „укра де но“ је 200 злат них зуба, а четво ри ца Јевре ја гро ба ра су 
умр ла од гла ди и жеђи у јану а ру 1944 годи не.23 

У иска зу који су три мешта ни на села Уско ци код Ста ре Гра ди шке 
дали 29. јану а ра 1944. годи не Коме са ри ја ту за избе гли це и пре се ље ни
ке у Бео гра ду, поми њу масов ни зло чин од 1. децем бра 1943. годи не – 
уби ство око 1.500 мушка ра ца, жена и деце, лого ра ша Ста ре Гра ди шке. 
Место ликви да ци је била је бара Лока нац у шуми Међу стру го ви у непо
сред ној бли зи ни села Уско ци. То село се поми ње у још јед ном све до
че њу, али у кон тек сту напа да уста ша из Ста ре Гра ди шке око 6. јану а ра 
1944. годи не када су цело село опљач ка ли, запа ли ли и уби ли непо зна ти 
број жите ља који нису успе ли да побег ну.24

Лазар Јан ков у члан ку обја вље ном у Поли ти ци маја 1945. годи не, 
наво ди да је Мај сто ро вић на римо ка то лич ки Бад њи дан, 24. децем бра 
1943, годи не пред стро јем зато че ни ка стре љао тро ји цу лого ра ша које је 
опту жио да су пла ни ра ли бек ство. Осим тога, Јан ков у истом члан ку твр
ди да је Лубу рић 30. децем бра 1943. постао запо вед ник лого ра Јасе нов
ца, Ста ре Гра ди шке и Лепо гла ве и да је „чим је сти гао“ наре дио ликви
да ци ју око 1.000 људи, не пре ци зи ра ју ћи из ког лого ра, али веро ват но из 
Јасе нов ца. На Бад њи дан уве че, гру па уста ша ликви ди ра две јевреј ске 

22 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 768, 855–856, 921; Ђ. Мили ша, н. д., стр. 266–
267.

23 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 764–765, 853, 990, књ. III, стр. 491; Кон цен тра-
ци о ни лого ри..., стр. 65.

24 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 708–709, 769.
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поро ди це (Стол цер и Ајзен шта дер), укуп но седам осо ба. Те поро ди це су 
има ле повла шћен ста тус, јер су изме ђу два рата чини ли услу ге уста шком 
покре ту, али их ни то није спа сло смр ти.25

У нај мир ни јем и нај по вољ ни јем поло жа ју били су лого ра ши у 
Кожа ри. За 1943. годи ну посто ји само све до че ње Мира Ауфер бе ра који 
поми ње да су били „одве де ни сви Срби, око 20 кожа ра и 2 чет ка ра“. 
Уз то, уста ше су код лого ра ша Кова че ви ћа откри ле кому ни стич ки про
па ганд ни мате ри јал, па је после истра ге муче њем и бати на њем, од 120 
људи, коли ко их је тада било, издво јен 21 „кому ни ста“ и ликви ди ран. 
Због недо ре че но сти иска за, могу ће је да се ради о јед ном те истом зло чи
ну, па је као мини ма лан број наве ден број од 22 жртве, а као мак си ма лан 
43 стра да ле осо бе.26

***
Посто је број на све до че ња о зло чи ни ма који су се деси ли у неко

ли ко дана кра јем 1943. и почет ком 1944. годи не. Пре ма иска зу Ота Бре је
ра (Breyer), логор ска упра ва Јасе нов ца је још у сеп тем бру 1943. обра зо
ва ла „шум ске гру пе“ од око 30 до 80 лого ра ша, који су сва ко днев но под 
стра жом одво ђе ни у шуме око лого ра, да би секли дрва за огрев. Број не 
изја ве све до ка су међу соб но неус кла ђе не око тач ног дату ма поје ди нач
них зло чи на, тако да се у овом слу ча ју може изне ти само окви ран мини
ма лан и мак си ма лан број жрта ва.

Адолф Фри дрих, који је и сам за дла ку избе гао смрт на раду у 
шуми, саоп шта ва нај ра ни ји датум када је почи њен први зло чин над том 
гру пацијом лого ра ша. Он наво ди да је 22. децем бра 1943. годи не ликви
ди ра на цела гру па од 80 лого ра ша на раду у шуми, а неду го потом, 27. 
децем бра исте годи не уби је но их је још 120. Он поми ње да је наста вље но 
са зло чи ни ма над лого ра ши ма у шуми и у Гра ни ку све до кра ја јану а ра 
1944, али не наводи одре ђе ни број. С дру ге стра не, Јован Жив ко вић твр
ди да је прва ликви да ци ја над „шум ском гру пом“ спро ве де на 29. децем
бра 1943. годи не. Тада је уби је но „84 или 85 зато че ни ка“, док је „иза тога 
у даљ ња два тјед на у шуми пре ко Саве у тако зва ној Гра ди ни у три или 
чети ри гру пе поби је ни даљ њих око 120 људи“. Гру пу од 80 стра да лих 
лого ра ша поми ње и Анте Мил ко вић, с тим што тај зло чин дати ра на 30. 
децем бар 1943, и наводи још један зло чин почи њен три дана касни је над 
непо зна тим бро јем лого ра ша. Слич но томе Слав ко Добри ла твр ди да је 

25 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 983, 985, књ. III, стр. 533; Кон цен тра ци о ни лого-
ри..., стр. 99.

26 Сећа ња Јевре ја..., стр. 14.
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око Божи ћа ликви ди ра но око 70 Срба на „вањ ским радо ви ма“, а пред 
Нову годи ну је поби је на још јед на „шум ска гру па“. За тре ћу гру пу наво
ди да се почет ком јану а ра са сече дрва од 200 вра ти ло 40 људи, зна чи да 
је ликви ди ра но око 160. Јакоб Данон тако ђе поми ње три ликви да ци је 
шум ских гру па, две кра јем децем бра 1943. и то око 80 и око 60 људи и 
јед ну почет ком јану а ра 1944. годи не од око 20 до 30 људи. Поме ну ти 
Ото Бре јер први зло чин над шум ском гру пом од око 80 људи сме шта 
почет ком јану а ра 1944. годи не, затим изно си да је даљих две–три неде
ље сва ки дан на рад одла зи ла „шум ска гру па“ од 50–80 људи, а уве че би 
их се вра ћа ло бар десе так мање, па би закљу чио: „Тако кроз ври је ме од 
2–3 тјед на мислим да их је поби је но око 200–300“. Нај зад Арсо Алек сић 
изно си нај ве ће бро је ве твр де ћи да су током 1943. годи не у шест навра та 
ликви ди ра не „шум ске гру пе“ од по 200 људи што зна чи да их је уби је
но 1200. Пода ци из још два изво ра казу ју да је током децем бра 1944. и 
јану а ра 1944. годи не стра да ло пре ко 200 „Срба и Жидо ва“, одно сно да 
је од 1. јану а ра до 1. мар та 1944. „уби је но пре ко 250 мушка ра ца“.27 На 
осно ву све га може се твр ди ти да су кра јем децем бра 1943. и у јану а ру 
1944. годи но спро ве де на нај ма ње три масов на зло чи на над лого ра ши ма, 
чла но ви ма „шум ских гру па“. Као мини ма лан број биће наве де не тврд ње 
које изно се нај ма њи број жрта ва и то за први зло чин 80, за дру ги 60, а за 
тре ћи 20, чиме се дола зи до бро ја од 160 стра да лих. Уко ли ко по истом 
прин ци пу буду наве де ни мак си мал ни бро је ви, доби ја се 365 жрта ва. Ако 
се, пак, сви наве де ни зло чи ни тре ти ра ју као поје ди нач ни, доби ја се 1.265 
жрта ва, што доне кле одго ва ра тврд њи Арсе Алек си ћа. Као мак си ма лан 
узет је број од 1.265 стра да лих. Иако је то мало веро ват но, чини се да је 
оправ да но, јер осим поме ну тих масов них зло чи на, мно ги све до ци изно
се да су уби ства била сва ко днев на током децем бра 1943. и јану а ра 1944. 
годи не.

Упо ре до са ликви да ци јом „шум ских гру па“, деша ва ли су се зло
чи ни и у самом лого ру кра јем децем бра 1943. годи не и у јану а ру 1944. 
годи не. Пошто се може дого ди ти да број жрта ва буде дупли ран уко ли ко 
се ови зло чи ни наво де у одно су на већ изне те про це не уби је них лого ра
ша из „шум ских гру па“, у табе ли са мини мал ним и мак си мал ним бро
јем, прет по став ка да они ула зе у ску пи ну зло чи на над „шум ским гру па
ма“ биће пред ста вље на нулом, док ће мак си ма лан број бити уку пан збир 
бро је ва жрта ва свих поме ну тих поје ди нач них зло чи на зајед но.

27 Сећа ња Јевре ја..., стр. 46; A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 858–860, 910–911, 
969, 990. књ. III, стр. 351–355, 502–503, 533; Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, стр. 57; Кон-
цен тра ци о ни лого ри..., стр. 99.
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Негде почет ком јану а ра 1944. годи не, мада је могу ће да се то 
деси ло и кра јем децем бра 1943. годи не, Ристо Стје па но вић успе ва да се 
непри мет но изву че из гру пе „ста рих заро бље ни ка“ који су после муче
ња јед ног лого ра ша пове де ни у Гра ди ну ради ликви да ци је. У тој гру пи 
су била нај ма ње четво рица заточеника, док је још један, који је тако ђе 
успео да се сакри је, после неко ли ко дана про на ђен и уби јен. Неко ли
ко све до ка поми ње и уби ство логор ни ка Ива на Вил не ра, писа ра Иви це 
Бего ви ћа (нека да шњи фуд ба лер из Загре ба), и још јед не поро ди це Јевре
ја са жена ма и децом – укуп но 12 осо ба. То се, по све му суде ћи, деси ло 
око 4. јану а ра 1944. годи не. Осим њих у јану а ру су уби је ни и логор ни
ци Борис Штај нер (Ste i ner) и Сло бо дан Мићић. Пре ма све му томе може 
се закљу чи ти да је у јану а ру 1944. у самом лого ру Јасе но вац стра да ло 
нај ма ње 19 осо ба, од којих су неке, ако не и све ликви ди ра не у Гра ди ни 
зајед но са лого ра ши ма из „шум ских гру па“. Осим тих зло чи на, у јану а
ру 1944. се десио још један масов ни зло чин који по свој при ли ци, нема 
везе са „шум ским гру па ма“. Под руко вод ством Дин ка Шаки ћа, у шуми 
код Мла ке ликви ди ра не су жене дове де не из Спли та, њих 64, а са њима 
и непо знат број жена и 17 мушка ра ца са еко но ми је у Јасе нов цу. Дакле, у 
том зло чи ну је стра да ла нај ма ње 81 осо ба.28

***
При бли жно у исто вре ме док су у Јасе нов цу стра да ле „шум ске 

гру пе“, поја ча ва се терор и у Ста рој Гра ди шки, нај ви ше зато што поло
жај упра ви те ља Ста ре Гра ди шке у децем бру 1943. годи не пре у зима Стје
пан Босак, Лубу ри ћев човек од пове ре ња. Он лич но уби ја дво ји цу лого
ра ша који су прет ход но побе гли из сами це „хоте ла Гагро“ у којој су без 
хра не и воде про ве ли 16 дана због „кра ђе“ сала ме. После насмрт пре би ја 
јед ног заро бље ног пар ти за на. С дру ге стра не, Мили ша нам пре но си да 
је „десе так дана пред Божић 1943. годи не“ у Кулу затво ре но 100 Срба са 
жена ма и децом и да су тамо оста вље ни 14 дана без воде и хра не. Они 
који су пре жи ве ли су затро ва ни хра ном. Као повод за наста вак уби ста
ва послу жио је пре пад пар ти за на у око ли ни Ста ре Гра ди шке „уочи саме 
Нове“ 1944. годи не. Лого ра ши ма је тада забра ње но да три дана изла зе 
ван бара ка. Због „пре кр ша ја“ те забра не, 1. јану а ра 1944. годи не уби је на 
су дво ји ца лого ра ша.

О стра да њи ма лого ра ша у Ста рој Гра ди шки почет ком 1944. годи
не казу ју два изво ра. Садо КоенДав ко наво ди: „Сва ку вечер су дола зи

28 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 969, књ. III, стр. 504, књ. IV, стр. 311–312; Сећа-
ња Јевре ја..., стр. 47, 176; Кон цен тра ци о ни лого ри..., стр. 99.
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ли у про сто ри је зато че ни ка и про зи ва ли по 25–30 људи. Одво ди ли су 
их у непо врат. Тако је то тра ја ло око 15 дана, већи ном су сада одво ди
ли Србе... Исто вре ме но су врше ни тран спор ти жена, дје це и ста ри јих 
људи на Јабла нац, Мла ку и Бистри цу... Осим Срп ки ња сада су одво ди ли 
и Јевреј ке, а с њима и по коју Хрва ти цу.“ У иска зу непо зна тог лого ра ша 
о ста њу у лого ри ма Јасе но вац и Ста ра Гра ди шка наве де но је да је од 1. 
јану а ра до 1. мар та 1944. годи не закла но 40 мушка ра ца и 21 жена, док 
је у апри лу 1944. обја вље но да је коман дант лого ра Босак поклао више 
од педе сет мушка ра ца и два де сет жена у сада шњем „лого ру за Хрва те’“ 
током неко ли ко дана децем бра 1943. и јану а ра 1944. годи не. На осно ву 
поме ну тих све до че ња може се закљу чи ти да је у децем бру 1943, и јану
а ру и фебру а ру 1944. годи не у лого ру Ста ра Гра ди шка стра да ло нај ма ње 
162, а нај ви ше 450 осо ба. Сви поје ди нач ни зло чи ни ће бити укључени 
у тај број. Међу стра да ли ма је био и вели ки број мусли ма на, а неко
ли ко све до ка поми ње уби ство логор ни ка Нија за Сали хо џи ћа. Повод за 
њихо во уби ство је бек ство нај ма ње пет лого ра ша мусли ма на на челу са 
Еса дом Капе та но ви ћем у децем бру 1943. годи не. При бли жно у дру гој 
поло ви ни јану а ра 1944. годи не, по наред би Љубе Мило ша, уби је не су 
две лого ра ши це (Хана Паве лић и Зла та Шев гић) које је тре ба ло да буду 
раз ме ње не. Посто ји и све до че ње да су током про сла ве Нове годи не уби
је на два логор ска музи ча ра због навод них љубав них веза са при пад ни
ца ма уста шког покре та.29

Зло чи ни у Ста рој Гра ди шки су наста вље ни и у мар ту 1944. годи
не. Ђор ђе Мили ша твр ди да су тада стра да ли сви лого ра ши у „хоте лу 
Гагро“, а међу њима, у ноћи од 17. на 18. март уби је на је истак ну та при
пад ни ца пар ти зан ског покре та Мари на Гре го рић. Може се само кон ста
то ва ти зло чин над њом пошто није позна то коли ко је уоп ште лого ра ша 
било у „хоте лу Гагро“ и који број обу хва та реч „сви“. Из дру гих изво
ра сазна је се за смрт Мура та Бај ри ћа 15 мар та, док Мили ша на дру гим 
мести ма поми ње смрт још четво ро лого ра ша.30 

Из све до че ња Ото Бре је ра се сазна је да је тако ђе током мар та 
1944. годи не дове де но у Јасе но вац око 100 Јевре ја (оба пола са децом), 
„ухва ће них негдје у Лици“. Око 60 жена и деце из те гру пе уста ше су 
после око месец дана ликви ди ра ле у Јаблан цу. Исти све док напо ми ње 
да после тога у Јасе нов цу није било већих ликви да ци ја до почет ка сеп

29 Сећа ња Јевре ја..., стр. 175–176, 194; A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 768–770, 
858–860, књ. III, стр. 351–355, 457; Кон цен тра ци о ни лого ри..., стр. 73; Ђ. Мили ша, н. 
д., стр. 267; М. Пер шен, н. д, str. 250; Ђ. Мили ша, н. д., стр. 268–270.

30 Ђ. Мили ша, н. д., стр. 199, 269, 271; A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 708, 770, 
858, књ. III, стр. 457.

Душан Никодијевић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 11/1, 2019.

153

тем бра исте годи не.31

Посто ји пода так да је у про ле ће 1944. годи не, одно сно после 
дола ска Јоси па Стој чи ћа на чело лого ра Ста ра Гра ди шка, уби је но нај ма
ње шест лого ра ша у поје ди нач ним ликви да ци ја ма. Због бек ства дво ји це 
лого ра ша са еко но ми је Јабла нац, управ ник Стој чић наре ђу је стре ља ње 
35 зато че ни ка. Апри ла 1944. годи не је уби јен и један саве знич ки пилот 
који је обо рен изнад Јаблан ца Да би се ситу а ци ја при ка за ла нор мал ном, 
тада је пред коми си јом Међу на род ног Црве ног крста из Швај цар ске, 
која је у том пери о ду дошла у Ста ру Гра ди шку, изве де на је јед на позо ри
шна пред ста ва и оди гра на фуд бал ска утак ми ца.32

Неко ли ко све до че ња поми ње исти зло чин, али се не сла жу око 
бро ја жрта ва и тач ног дана када се дого дио. Реч је о изве сном Иви Вол
не ру, лого ра шу Јевре ји ну, који је ликви ди ран по наред би Дин ка Шаки ћа. 
Он је био логор ник гра ђе вин ске гру пе, а ујед но и члан логор ског орке
стра пошто је добро сви рао хар мо ни ку. Неке уста ше су га, без дозво ле 
запо вед ни ка Шаки ћа, одве ле у Босан ску Дуби цу да их заба вља. Тамо је 
и стра дао, пре ма све до че њи ма или од пија них уста ша који ма је сви рао 
или од самог Шаки ћа, који је дознав ши за „излет“ дошао у Дуби цу и у 
бесу га убио. Како би избе гао било какву истра гу пово дом тога, Шакић 
истог дана наре ђу је постро ја ва ње („наступ“) у Јасе нов цу и испред лого
ра ша пока зу је Вол не ров леш, опту жу ју ћи га за бек ство и тра же ћи сау че
сни ке. Пре ма неким изво ри ма од 100 Јевре ја који су га позна ва ли издво
је но је више људи и стре ља но. Пре ма разним изво ри ма тада је стра да ло 
(укљу чу ју ћи и Вол не ра) изме ђу 23 и 57 Јевре ја. Осим о бро ју жрта ва, не 
сла жу се ни пода ци о начи ну ликви да ци је. Пре ма неким све до че њи ма 
одмах су стре ља ни, а пре ма дру ги ма су затво ре ни у Зво на ру и ликви ди
ра ни у Гра ди ни. Нај ве ро до стој ни ји је, чини се, исказ Адол фа Фри дри ха, 
да је прво стре ља но 22 лого ра ша, а после чети ри дана муче ња у Зво на
ри, 34 музи ча ра Јевре ја су уби је на у Гра ди ни. Вре мен ски распон у који 
сведочења смештаку овај зло чин неу о би ча је но је дуг. Као први датум 
који се поми ње је дру ги дан Ускр са, одно сно 10. април, а као послед њи 
4. јул 1944. годи не.33

Опис веша ња четво ри це Срба у самом лого ру Јасе но вац због бек
ства пето ри це Срба и то је зло чин којим Слав ко Добри ла завр ша ва сво је 

31 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 770–773.
32 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 911.
33 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 990–991, књ. III, стр. 496, 503–504, 533–534, 545 

књ. IV, стр. 313–314; Сећа ња Јевре ја..., стр. 48, 278–279; Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, 
стр. 58.
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све до че ње. Како тај зло чин у изја ви сле ди после слу ча ја Вол нер, могао 
би се сме сти ти у прву поло ви ну 1944. годи не.34 

Нико ла Нико лић поми ње пре ки суд у Јасе нов цу у лето 1944. годи
не. Једи на „сјед ни ца“ суда одр жа на је у лето када је на смрт „осу ђе но“ 10 
лого ра ша због поку ша ја бек ства, а сутра дан је поби је но 100 лого ра ша на 
раду у шуми. Јакоб Данон наво ди да је у лето 1944. годи не ликви ди ра но 
око 50–60 жена на логор ској еко но ми ји у селу Мла ка по наред би Дин ка 
Шаки ћа. У авгу сту 1944. годи не у Ста рој Гра ди шки је Нико ла Гагро лич
но убио јед ног лого ра ша.35

***
Крај лета 1944. годи не озна ча ва и крај „мир ног“ пери о да у ком

плек су кон цен тра ци о них лого ра Јасе но вац. У сеп тем бру 1944. годи не 
одлу че но је да се затво ри логор Ста ра Гра ди шка. То је спро ве де но тако 
што је део лого ра ша ликви ди ран у лого ру и његовој око ли ни и нај зад, на 
путу изме ђу два лого ра који су пеши це пре ла зи ли уз Саву. Нај ве ћи део 
је пре се љен у Јасе но вац, а зато че ни ци који су оста ли у лого ру уско ро су 
тако ђе расе ље ни у Лепо гла ву и Јасе но вац, да би на кра ју у Ста рој Гра ди
шци оста ло око 70 зато че ни ка ради одр жа ва ња тог про сто ра. Нај пре су 
20. сеп тем бра сви лого ра ши који су били на еко но ми ји Гре ђа ни пре ба че
ни у Ста ру Гра ди шку и ликви ди ра ни, укуп но 18 Срба и 11 Јевре ја. Пре 
него што је поче ла сама ликви да ци ја лого ра, одно сно пре ба ци ва ње лого
ра ша у Јасе но вац, уби је но је неко ли ко сто ти на лого ра ша и то искљу чи во 
Срба, веро ват но да би се „олак шао“ тран спорт. Пре ма неким изво ри ма 
било је две, а пре ма дру гим јед на ликви да ци ја. Јаки ца Фин ци и Ђор ђе 
Мили ша поми њу да је 21. сеп тем бра 1944, годи не гру па Срба издво је
на у Кулу и веро ват но на том месту и ликви ди ра на. Раз ли ку је се број 
настра да лих: Мили ша поми ње 100 а Фин ци 200 лого ра ша. Ликви да ци ја 
100 Срба тог дана се поми ње и у листу Напред (фебру а ра 1945), али се 
као место ликви да ци је поми ње село Уско ци у непо сред ној бли зи ни Ста
ре Гра ди шке. Фин ци твр ди да је сутра дан, 22. сеп тем бра, на исти начин 
стра да ло још 200 Срба, док Садо КоенДав ко напо ми ње да је тог дана 
био наступ свих лого ра ша и да су стра жа ри издво ји ли 400 Срба које су 
пове за ли „жицом и све их је про гу та ла та ноћ“.36 

34 A. Миле тић, н. д., књ. III, стр. 504–506.
35 Niko la Niko lić, Jase no vač ki logor, Zagreb, 1948, str. 13, 405–406 (у даљем тек

сту: Н. Нико лић, н. д); A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 766, књ. III, стр. 534.
36 Сећа ња Јевре ја..., стр. 176, 194; Ђ. Мили ша, н. д., стр. 226; A. Миле тић, н. д., 

књ. II, стр. 886; М. Пер шен, н. д., стр. 264.
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Сутра дан, после овог или тих зло чи на, 23. сеп тем бра 1944. годи
не, наре ђе но је пре ба ци ва ње лого ра ша из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац. 
Рано ују тру, пре саме ева ку а ци је одве де но је изме ђу 282 и 350 пре о ста
лих лого ра ша Срба, међу који ма је било и око 150 жена и деце који су 
прет ход но били затво ре ни у Кули. По све му суде ћи, они су ликви ди ра ни 
у Уско ци ма. У току тран спор та од Ста ре Гра ди шке до Јасе нов ца, уби је но 
је, или су се људи сами уби ја ли баца њем у Саву, изме ђу 50 и 200 лого
ра ша. У самом Јасе нов цу, ново при до шли лого ра ши су сме ште ни у две 
бара ке и оста вље ни два дана без хра не. 

Током апри ла 1946. годи не, земаљ ске коми си је Хрват ске и Вој во
ди не за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њихо вих пома га ча су орга ни зо
ва ле иско па ва ње леше ва у „Ускоч кој шуми“, то јест шуми у бли зи ни села 
Уско ци. Коми си ја је уста но ви ла да су жртве стра да ле изме ђу 23. сеп
тем бра и 15. окто бра 1944. годи не, што се покла па са вре ме ном када је 
спро ве де на ликви да ци ја лого ра Ста ра Гра ди шка. На осно ву иско па ва ња 
и запи сни ка са саслу ша ња род би не жрта ва, сачи ње них на лицу места, 
коми си ја је утвр ди ла да је стра да ло укуп но 967 осо ба (211 мушка ра ца, 
467 жена и 189 деце), а иден ти фи ко ва но је само 218 жрта ва.37

Посто ји доста несу гла си ца око тога коли ко је лого ра ша кре ну
ло из Ста ре Гра ди шке пут Јасе нов ца. Нај ви ше изво ра поми ње да их је 
било изме ђу 600 и 700, док два све до ка поми њу 2.000, одно сно 2.200 
осо ба. Сви се сла жу око тога да су ско ро сви били Хрва ти (у које су тада 
убра ја ни и мусли ма ни) и Јевре ји. Тако ђе посто је раз ли чи те изја ве о томе 
коли ко је лого ра ша оста ло у Ста рој Гра ди шки. Док неки изво ри поми њу 
да их је оста ло само 30, већи на наво ди да их је било изме ђу 220 и 500, 
већи ном зана тли је, ради одр жа ва ња згра да. Пре ма иска зу КоенДав ка, 2. 
децем бра 1944. нај ве ћи број лого ра ша од њих 220 је ева ку и сан у Лепо
гла ву, а у Ста рој Гра ди шки је оста ло 15–20 људи. Мили ша који, као и 
Пер шен, твр ди да је по пре се ље њу у Ста рој Гра ди шки оста ло 500 људи, 
наво ди да је непо сред но по осло ба ђа њу Бео гра да (20. окто бра 1944) у 
логор дошло 5.000 уста ша. Већи на лого ра ша је тада пре ба че на у Лепо
гла ву и Јасе но вац, па је у Градишки до кра ја оста ло само 70 лого ра ша 
(35 мушка ра ца и 35 жена). Пре ма Анту ну Миле ти ћу кра јем 1944. у лого
ру Ста ра Гра ди шка оста ло је око 100 лого ра ша да одр жа ва ју 10 лого р
ских про сто ри ја за потре бе уста ша. Послед њи пода так о лого ра ши ма у 
Ста рој Гра ди шки нуди спи сак дежур ства у ноћ ној сме ни15. фебру а ра 
1945. годи не – попи сан је 21 лого раш. Лого раш Фаби јан Рука ви на 23. 
апри ла 1945. мини ра елек трич ну цен тра лу и то је био крај лого ра. Миле

37 A. Миле тић, н. д., књ. III, стр. 585–588, књ. IV, стр. 350–412.
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тић твр ди да је од мина мно го људи поги ну ло, не пре ци зи ра ју ћи да ли 
су поги ну ли сви или се неко спа сао. Истог дана у логор ула зи 3. бата љон 
25. брод ске удар не бри га де 28. уда р не диви зи је II арми је.

У мају 1945. годи не су обја вље на два члан ка у Бор би и Поли ти-
ци у који ма се наво ди да је до послед њег дана пре ула ска Југо сло вен ске 
арми је у логор ту бора ви ло мно штво мушка ра ца, жена и деце, у Бор би 
пре ко 1.000, од тога 700 жена, а у Поли ти ци око 2.000. Лого ра ши су се 
углав ном нала зи ли у мини ра ним згра да ма и уста ше су их све поби ли 
осим 40 до 50 који су се спа сли. Као пре жи ве ли све док се поја вљу је 
Андри ја Брбик из Петри ње, што под се ћа на лого ра ша Андри ју Врб ни ка 
који се наво ди у спи ску од 15. фебру а ра. Поред тога, додат ну тешко ћу 
око бро ја жрта ва лого ра Ста ра Гра ди шка у апри лу 1945. годи не пред
ста вља и суд би на чет ни ка под вођ ством вој во де Павла Ђури ши ћа. Они 
се поми њу само у књи зи Ђор ђа Мили ше и у иска зу Љубе Мило ша, који 
је навео да је „у то ври је ме сти гло око 10.000 црно гор ских чет ни ка под 
коман дом Ђури ши ћа“. Даље казу је да је издво је но око 20 офи ци ра на 
челу са Ђури ши ћем и око 150 под о фи ци ра и вој ни ка „који су касни је 
бро дом отпре мље ни у Јасе но вац“ и ликви ди ра ни. Мили ша пак наво ди 
да су се тих 10.000 чет ни ка пре да ли „уста шким вла сти ма, и да су одмах 
увр ште ни у уда р ну диви зи ју“. У настав ку он опи су је бек ство тро ји це 
лого ра ша, затим да је про на ђе но 27 леше ва уби је них жена баче них у 
Саву, леш јед не жене у ћели ји и да је у уста шкој бол ни ци уби је но око 50 
људи који су тих дана дове де ни у некој раци ји. Изно си да се спа си ло 18 
лого ра ша.

Нема пода та ка о томе шта се деси ло са „10.000 чет ни ка“. Може 
се само прет по ста ви ти да је међу њима био вели ки број циви ла који су 
се повла чи ли зајед но са вој ни ци ма, те оту да изме ђу 1.000 и 2.000 жрта ва 
који се поми њу у Бор би и Поли ти ци. У лите ра ту ри посто је два пода тка о 
стра да њу Ђури ши ћа и њего вих чет ни ка, и то у гру пи 150 офи ци ра и под
о фи ци ра, одно сно да је дан уочи ула ска Југо сло вен ске арми је, ватре ним 
оруж јем уби је но 750 чет ни ка у око ли ни и у самом лого ру.

Пошто су изво ри о послед њим дани ма лого ра Ста ре Гра ди шке 
мало број ни и непо у зда ни, на осно ву све га изне тог могло би се закљу чи
ти сле де ће: до 23. апри ла 1945. годи не стра да ло је изме ђу 75 и 100 лого
ра ша који су ту били нај ка сни је од децем бра 1944. годи не, затим 1.000 
и 2.000 људи који се поми њу у новин ским члан ци ма и изме ђу 150 и 900 
офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка, при пад ни ка чет нич ког одре да Павла 
Ђури ши ћа.38 

38 A. Миле тић, н. д., књ. I, стр. 32, књ. II, стр. 886, 921, 969, 980, књ. III, стр. 458–
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***
Кра јем авгу ста, дакле нешто мање од месец дана пре пре ба ци ва

ња лого ра ша из Ста ре Гра ди шке, уста ше дово де у логор Јасе но вац гру пу 
од 700–800 Срба из око ли не Оку ча на. Неко ли ко дана касни је све су их 
„нато ва ри ли у лађе“ и ликви ди ра ли на реци Сави негде изме ђу Мла ке и 
Јаблан ца. Врло је могу ће да је ту реч о зло чи ну попут оно га који ће бити 
разматран касни је, када су тако ђе људи из Жива је, Црве ног Бока и Дре
но вог Бока бро до ви ма одве де ни у шуму крај Јаблан ца и ликви ди ра ни. 
Пошто то не може мо потвр ди ти, зло чи ни ће бити при ка за ти одво је но. 39

Неко ли ко дана пре дола ска лого ра ша из Ста ре Гра ди шке, у Јасе
нов цу је засе дао „пре ки суд“ којим је пред се да вао Дин ко Шакић. Сеп
тем бра 1944. годи не је про ва ље на пар тиј ска орга ни за ци ја лого ра ша у 
Јасе нов цу, при зна њем јед ног лого ра ша да је одр жа вао везу са пар ти за
ни ма. Већи на изво ра наво ди да је „суђе ње“ било 21. сеп тем бра 1944. 
годи не и да је обе ше но изме ђу 24 и 36 лого ра ша, „сло бод ња ка“ и уста
ша (њих дво ји ца), који су били кому ни сти или су има ли везу са пар тиј
ском орга ни за ци јом. Око 20 људи је обе ше но у лого ру, а оста ли у самом 
месту Јасе но вац. Дин ко Шакић је лич но убио из пишто ља док то ра Мила 
Бошко ви ћа, јер овај није хтео на веша ла. Пре ма дру гим изво ри ма, то се 
деси ло 22, одно сно 23. сеп тем бра. Јакоб Данон наво ди да је дан после 
веша ња лого ра ша пове за них са кому ни стич ком пар ти јом, обе ше но пет 
лого ра ша због везе са чет ни ци ма, док Адолф Фри дрих твр ди да их је 
било осам, и да су обе ше ни после осам дана. Пре ма исказу Лаза ра Јан
ко ва, неду го потом, дошло је до још јед не про ва ле кому ни ста у лого ру 
и тада је стра да ло још 32 лого ра ша. До кра ја сеп тем бра 1944. годи не су, 
пре ма наводима Јако ба Дано на, обе ше на још три лого ра ша, Јевре ји на, 
елек три ча ра по стру ци, док Адолф Фри дирх твр ди да их је било шест и 
да су обе ше ни пет дана после чет ни ка.40

Током сеп тем бра 1944. годи не, осим зло чи на у вези за ликви да ци
јом и пре ба ци ва ња лого ра ша из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац, дого ди ла 

459, 491; књ. IV, стр. 30, 318; Ђ. Мили ша, н. д., стр. 226–232, 238; Сећа ња Јевре ја..., стр. 
176–177, 179, 194; Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, стр. 13; М. Пер шен, н. д., стр. 264–265;. 
Коста Нико лић, Исто ри ја рав но гор ског покре та 1941–1945, књ. 2, стр. 336–338, књ. 3, 
стр. 341–342, Бео град, 1999.

39 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 911; Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, стр. 58.
40 A. Миле тић, н. д., књ. I, стр. 35, књ. II, стр. 778–781, 912, 970, 983, књ. III, стр. 

491–492, 504, 534–535, 545, књ. IV, стр. 316–317; Сећа ња Јевре ја..., стр. 49–50, 195, 
279; Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, стр. 59–60; Е. Бер гер, н. д., стр. 75; Ђ. Мили ша, н. д., 
стр. 238; М. Пер шен, н. д., стр. 181, 198–202; Н. Нико лић, н. д., стр. 13, 408–410.
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су се још нај ма ње три масов на зло чи на. Прво је уби је но, пре ма листу 
Напри јед, „неко ли ко сто ти на тако зва них при тво ре ни ка из Раји ћа, Нов
ске и Липо вља на“, док Јован Жив ко вић твр ди да их је било изме ђу 800 и 
1.000, а Ђор ђе Мили ша наво ди око 2.000. Уста ша Кре шо Мајић је са воза 
у Нов ској ски дао људе, међу који ма су били поврат ни ци из немач ких 
лого ра, и слао их у Јасе но вац. За доњу гра ни цу биће узет број од 800, а 
за гор њу 2.000 људи. Затим је, тако ђе у сеп тем бру, поби је но изме ђу 150 
и 3.000 ста ра ца, жена и деце који су у авгу сту дове де ни у логор из Жива
је, Црве ног Бока и Дре но вог Бока – они су бро до ви ма пре ба че ни у шуме 
покрај Јаблан ца и ликви ди ра ни. Међу њима је било и око 150 заро бље них 
чет ни ка. То инди рект но потвр ђу ју иска зи да је 20. авгу ста у Жива ји ухап
ше но и потом отпре мље но 70 чет ни ка, затим да су 22. авгу ста „уста ше из 
Јасе нов ца, Чер ке зи и чет ни ци из Суње спа ли ли Цркве ни и Ивањ ски Бок 
и Стре мен“ убив ши при том 70 мешта на, а око 1.000 отпре ми ли у логор, 
и нај зад то је и све до че ње Јако ба Дано на о том дога ђа ју. За ликви да ци ју 
чет ни ка у Јасе нов цу сазна је се и од Јоси па Ерла ха. Као послед њи од низа 
зло чи на у лого ру почи ње них у авгу сту, Ристо Стје па но вић поми ње уби
ство око 200 жена и дево ја ка на Гра ни ку наво де ћи да су то већи ном биле 
Јевреј ке које су откри ве не у Сте њев цу, делу Загре ба. 41

Негде од кра ја сеп тем бра или почет ка окто бра 1944. годи не, пре
ма иска зи ма више све до ка почи њу сва ко днев не масов не ликви да ци је. 
Број лого ра ша је ено рм но порас тао дола ском заточеника из Ста ре Гра
ди шке и дово ђе њем мно штва људи из Нов ске. Адолф Фри дрих изно си 
пода так да се тада број логораша попео са 2.500 на 8.000. Пре жи ве ли 
све до ци дају раз ли чи ту про це ну бро ја уби је них и вре ме на када су спро
во ђе не ликви да ци је, али се сви сла жу да су места зло чи на били Гра ник 
и Гра ди на. Тако већ поме ну ти Адолф Фри дирх твр ди да је ликви да ци ја 
тра ја ла од кра ја сеп тем бра до кра ја децем бра 1944. годи не и да је сва
ке ноћи на стра ти шта одво ђе но по 200 и више зато че ни ка, па да се и 
поред сва ко днев ног при сти за ња нових лого ра ша, број но ста ње зато че
ни ка у Јасе нов цу сма њи ва ло. Ако се за поче так зло чи на узме 24. сеп
тем бар, одно сно по дола ску лого ра ша из Ста ре Гра ди шке, испа да да је 
у том пери о ду уби је но 19.600 људи. Исти све док, нешто касни је, опет 
наво ди да су масов на уби ства пре ста ла кра јем 1944. годи не, и да је од 
8.000 лого ра ша пре о ста ло 1.800, дакле уби је но је 6.200 осо ба. На дру
гом месту он изно си про це ну да је у „зим ској ликви да ци ји“ уби је но око 
14.000 мушка ра ца, жена и деце, рачу на ју ћи ту и људе који су ликви

41 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 749, 887, 991, 969–970 књ. III, стр. 546, књ. IV, 
стр. 318–319; Сећа ња Јевре ја..., стр. 49, 280; Ђ. Мили ша, н. д., стр. 239.
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ди ра ни одмах по дола ску. КоенДав ко казу је да су сва ко днев на уби ја
ња на Гра ни ку поче ла по дола ску у Јасе но вац ново при до шлих лого ра ша 
(сва ко вече 80–100), тако да их је оста ло живих 400 Јевре ја и око 700 
Срба, и нешто мало Хрва та. Пре ма Арси Алек си ћу, ликви да ци је кре ћу 
26. сеп тем бра 1944. Од тада па до 10. јану а ра 1945. годи не, сва ко вече 
је уби ја но 100–200 лого ра ша на Гра ни ку, то јест изме ђу 10.700 и 21.400 
осо ба. Јакоб Данон опет изно си да је у року од месец дана у окто бру и 
новем бру сва ко днев но на Гра ни ку уби ја но 50–60 лого ра ша и ново при до
шли ца, што испа да 1.550–1.860 осо ба. С дру ге стра не, он изно си пода так 
о 3.500 уби је них, јер је од писа ра сазнао да се број но ста ње, по окон ча
ва њу ликви да ци ја сма њи ло са 7.500 на 4.000 лого ра ша. Јаки ца Фин ци 
наводи да су ликви да ци је тра ја ле од окто бра до поло ви не децем бра и 
то сва ке ноћи по 200 људи на Гра ни ку, што би зна чи ло да је уби је но око 
15.400 људи. Фин ци поред тога поми ње и неке поје ди нач не зло чи не у 
самом лого ру и то веша ње укуп но шест лого ра ша, док Данон наво ди још 
три поје ди нач на зло чи на у јесен 1944. годи не у који ма је живот изгу би ло 
седам осо ба.

Поје ди ни све до ци твр де да је поче так масов них ликви да ци ја био 
у новем бру 1944. годи не. Тако Ђор ђе Мили ша казу је да је све поче ло 1. 
новем бра, уби ством 150 Срба и Јевре ја, сле де ћег дана 200 мушка ра ца и 
70 жена и деце, и да је до Божи ћа поби је но 6.000 лого ра ша оба пола и 
деце, а да је живих оста ло 3.000. Дра гу тин Шкр га тић у члан ку обја вље
ном јула 1945. годи не изно си да је од 3. до 22. новем бра ликви ди ра но 
„2.500 до 3.000 људи, углав ном Жидо ва и пра во сла ва ца“. Посеб но поми
ње уби ја ње 160 пра во сла ва ца одве де них „на рад у Лепо гла ви“, што је 
веро ват но јед на из низа ликви да ци ја у спо ме ну том пери о ду. И он наво
ди да је од 6.000 људи „након јесе ње ликви да ци је“ оста ло живих 3.000. 
По наводима у члан ку из фебру а ра 1945. у листу Напри јед, ликви да ци је 
почи њу 5. новем бра и сва ке ноћи стра да 100–200 људи. Осим „ста рих“ 
лого ра ша, уби ја ни су одмах по дола ску и људи који су дово ђе ни у Јасе
но вац, а при сти гло их је више од 1.200 дове зе них у осам тран спор та. Те 
тран спор те поми ње и Ристо Стје па но вић, не спомињући број. Људи су 
дово ђе ни из свих гра до ва Хрват ске, а посеб но се наводе Загреб и Сисак. 
Како се број но ста ње сма њи ло са 7.300 људи 15. новем бра 1944, на 3.500 
на дан 12. јану а ра 1945. годи не, пре ма ауто ру члан ка, број жрта ва у том 
пери о ду, рачу на ју ћи и људе који су уби ја ни одмах по дола ску, био је већи 
од 5.000. Јован Жив ко вић изно си: „По при ча њу и пре ма оно ме, што сам 
ја могао доку чи ти, поби је но је те зиме око 5.000 до 6.000 људи, а у знат
ној мери је харао и тифус, јер су хиги јен ске при ли ке биле очај не“. Лазар 
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Јан ков пре но си да је чуо од Вла де Бор не ми се, који је радио у логор ској 
кан це ла ри ји, да је 1. новем бра поче ло „масов но кла ње“ – да је „до 23. 
децем бра 1944. покла но је 12.700 људи жена и деце“. Иви ца Рожман 
твр ди да су зло чи ни поста ли сва ко дне ви ца у децем бру 1944. годи не, 
да је сва ке ноћи на Гра ни ку уби ја но 150–200 људи, зна чи ликви ди ра но 
је изме ђу 4.650 и 6.200 осо ба. У члан ку обја вље ном у Бор би фебру а ра 
1945. наво ди се да је у децем бру 1944. уби је но 3.000 људи. Пре ма иска
зи ма више све до ка Коми си ја је утвр ди ла да је „те зиме“ уби је но 3.500 
„зато че ни ка, који су се нала зи ли на раду у јасе но вач ком лого ру“. Коми
си ја тако ђе изно си неве ро ва тан пода так да је само у јед ном дану при сти
гао „огром ни тран спорт, у којем се нала зи ло око 15.000 рад ни ка и сеља
ка“, и да су „кроз неко ли ко тје да на“ ликви ди ра ни на Гра ни ку. Од свих 
цитираних све до че ња посеб но се издва ја исказ Мила на Дузе мли ћа, који 
је у цели ни сум њи в, јер једи ни он исти че да су масов на уби ства поче ла 
још 18. авгу ста, те да је сва ки дан одво ђе но на ликви да ци ју „по 100, 200 
па нека да и 1.000 људи“ не наво де ћи када су ликви да ци је окон ча не.42 

Упо ре до са изно ше њем про це на уби је них лого ра ша у том пери
о ду, пре жи ве ли све до ци наво де и неке поје ди нач не зло чи не који су се 
тада дого ди ли. Пре ма иска зу Арсе Алек си ћа, 25. сеп тем бра је у логор 
дове де но око 250 „домо бра на пра во сла ва ца“ и они су ликви ди ра ни кра
јем окто бра на Гра ни ку. Адолф Фри дрих пак гово ри да је тих домо бра на 
било око 300, те да је уби је но око 60 пра во сла ва ца, док су като ли ци и 
мусли ма ни били при ну ђе ни да наву ку уста шке уни фор ме под прет њом 
смр ти. Ристо Стје па но вић тако ђе поми ње око 200 домо бра на дове де них 
у логор кра јем 1944. годи не. Изно си да су већи ну чини ли пра во слав
ци и да су само они уби је ни. Посеб но напо ми ње да је у истом пери о ду 
дове де но и ликви ди ра но 200–250 „Неди ће ва ца“. У окто бру 1944. годи не 
су уби је ни и лека ри и меди цин ско осо бље из уста шке бол ни це. Јакоб 
Данон наво ди да је тада уби је но 30 осо ба и да је ликви да ци ја усле ди
ла неко ли ко дана после њихо вог „хап ше ња“ 24. окто бра. Ристо Стје па
но вић све до чи да су лека ри стра да ли у гру пи од око 200 људи што су 
их уста ше опту жи ле да су на неки начин пове за ни са чла но ви ма кому
ни стич ке ћели је који је обе ше ни у сеп тем бру. Осим тога, он поми ње и 
веша ња неких лого ра ша, њих пето ри це које наво ди пои ме ни це. Све то 
доне кле потвр ђу је и Јован Жив ко вић. У децем бру 1944. годи не је тако
ђе почи ње но неко ли ко масов них зло чи на у лого ру и око ли ни. Тако је 

42 Сећа ња Јевре ја..., стр. 49–50, 177, 195–196; A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 780, 
887, 991, 984, књ. III, стр. 491, 535–536, 539–540, књ. IV, стр. 318–319.; Ђ. Мили ша, н. 
д., стр. 239–241; Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, стр. 61–62.
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„неста ла“ девој ка коју су мучи ли Лубу рић, Мат ко вић, Милош и дру ги, 
а дру гом при ли ком је уби је но пет заро бље них пар ти за на – четво ри ца су 
стре ља на, а један је умро после муче ња. Фра њо Коси на све до чи да су 
лич но Лубу рић и Прпић кла ли и мучи ли 40 жена и деце на Гра ни ку око 
Божи ћа. Исти све док наво ди и слу чај веша ња 35 лого ра ша, мада се из 
кон тек ста не може сигур но зна ти да ли се то деси ло у децем бру 1944. 
годи не. Међу обе ше ни ма је била и мај ка четво ро деце, а том при ли ком је 
Пићи ли убио јед ну девој чи цу, па нема раз ло га за сум њу да и оста ла деце 
нису тада или убр зо потом стра да ла. Послед њи зло чин за који се поми
ње да се дого дио у овом месе цу била је ликви да ци ја на Гра ни ку две гру
пе лого ра ша које су се при ја ви ли за рад у Немач кој. Сазна је се да их је 
у првој групи било 200, а за дру гу се не наво ди број већ само пода так да 
су то били Срби. Јован Жив ко вић поми ње уби ство 20 Јевре ја. Не наво ди 
вре ме када се то догодило, али се може закљу чи ти да се деси ло до кра
ја 1944. годи не. На овом месту тре ба поме ну ти зло чин који је почи њен 
кра јем 1944. или почет ком 1945. годи не. „Пија ни су уста ше сило ва ли 
редом око 20 мла дих жена које су ради ле на Еко но ми ји, те су их закла ли 
и баци ли у Саву“.43

Као што се може виде ти, све до че ња о ликви да ци ја ма лого ра ша 
у Јасе нов цу у овом пери о ду су мно го број на и дају упе ча тљи ву сли ку 
аго ни је људи који ће, мада се зна да се крај рата бли жи, на језив начин 
бити одве де ни у смрт. Иако су овде дати број ни при ме ри поје ди нач них 
масов них зло чи на, они неће бити иска за ни у табе ли јер је очи глед но да 
су сви обу хва ће ни у про це ни уби је них током, како су то сами лого ра ши 
нази ва ли, јесе ње или зим ске ликви да ци је. Може се кон ста то ва ти да су 
се дого ди ле изме ђу 26. сеп тем бра 1944. и 12. јану а ра 1945. годи не. За 
мини мум бро ја стра да лих биће узет исказ Јова на Жив ко ви ћа и пода так 
из члан ка обја вље ном у листу Напри јед о 5.000 жрта ва, а за мак си мум 
про це на Арсе Алек си ћа о ликви да ци ји 21.400 осо ба.

У том пери о ду деша ва ли су се зло чи ни и на Кожа ри. Како изно си 
Јаков Каби љо, у ноћи од 25. на 26. окто бар, одве де на су дво ји ца лого
ра ша који никад више нису били виђе ни живи. Убр зо потом, 3. новем
бра, одве де но је 16, а 11. новем бра још седам лого ра ша у Цигла ну где 
су ликви ди ра ни. Послед њи зло чин у том пери о ду почи њен је над бра
ћом Лион који су, пошто у ухва ће ни у поку ша ју бек ства, ликви ди ра ни 
зајед но са оцем кра јем 1944. или почет ком 1945. годи не. У свим зло чи

43 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 970, 991, књ. III, стр. 491–492, 535; Сећа ња 
Јевре ја..., стр. 49, 175; A. Миле тић, н. д., књ. IV, стр. 317–320, 495; Зло чи ни у лого ру 
Јасе но вац, стр. 25, 62.
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ни ма које поми ње Каби љо стра да ло је укуп но 28 лого ра ша. У изве шта
ју Коми си је за истра жи ва ње зло чи на оку па то ра и њихо вих пома га ча се 
наво ди да је у окто бру „пре ки суд“ осу дио и стре љао 25 лого ра ша због 
везе са пар ти за ни ма, док Егон Бер гер поми ње ликви да ци ју 27 лого ра ша 
у истом пери о ду. Може се сма тра ти да је изме ђу 25 и 28 лого ра ша стра
да ло у пери о ду од кра ја окто бра 1944. до почет ка јану а ра 1945. годи не.44

 
***

Кра јем 1944. годи не, одно сно нај ка сни је до сре ди не јану а ра 1945. 
годи не, уста ше су пре ста ле са масов ним уби ја њем све до англо а ме рич ког 
бом бар до ва ња лого ра. У лого ру је оста ло изме ђу 1.800 и 5.000 лого ра ша, 
с тим да су и даље при сти за ли нови људи који су одмах уби ја ни, већи
ном на Гра ни ку. После римо ка то лич ког Божи ћа 1944. годи не од укуп но 
1.800 лого ра ша било је попи са но изме ђу 1.370 и 1.400 зато че ни ка који су 
сли ка ни за леги ти ма ци је пошто је, навод но сви, тре ба ло да иду на рад у 
Немач ку. У Немач ку је, међу тим, оти шло само изме ђу 600 и 800 Хрва та 
(и мусли ма на) у периоду од 18. до 27. фебру а ра 1945. годи не, и њих ће у 
Аустри ји осло бо ди ти тру пе Црве не арми је. Све до англо а ме рич ког бом
бар до ва ња лого ра није више било масов них зло чи на, ако се изу зме изу
зет но суро во уби ство око 20 жена и деце кра јем фебру а ра 1945. годи не.45

Број на су све до че ња о поме ну том бом бар до ва њу лого ра Јасе но
вац, али се она не сла жу ни око дату ма, ни oкo бро ја жрта ва. Једи но што 
се са сигур но шћу може твр ди ти јесте да су поче ла кра јем мар та 1945. 
годи не. Као нај ра ни ји дату ми бом бар до ва ња поми њу се 27. и 29. март. У 
тим иска зи ма нису наве де ни пода ци о бро ју поги ну лих, већ само да су 
лого ра ши и уста ше стра да ли од бом бар до ва ња, као и да су уста ше уби ја
ле зато че ни ке који су поку ша ва ли да негде себи нађу скло ни ште. У већи
ни све до че ња се као датум почет ка бом бар до ва ња поми ње 30. март. Јакоб 
Данон изно си да је логор бом бар до ван два пута тога дана, те да је поги
ну ло око 40 лого ра ша. И он, као и дру ги све до ци, поми ње да су лого ра ше 
уби ја ле уста ше, посеб но застав ник Анте Зрну шић који је убио нај ма ње 
дво ји цу. Ристо Стје па но вић потвр ђу је да су била два бом бар до ва ња (око 
10 сати пре под не и око два сата по под не) наво де ћи да је у првом поги
ну ло 30 лого ра ша, за дру го не износи број жрта ва. Он све до чи да су се 
бом бар до ва ња поно ви ла и сле де ћа два дана, 31. мар та и 1. апри ла и да 

44 Сећа ња Јевре ја..., стр. 104–106; Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, стр. 60; Е. Бер
гер, н. д., стр. 76.

45 Сећа ња Јевре ја..., стр. 50–51, 196; Ђ. Мили ша, н. д., стр. 241–243; М. Пер шен, 
н. д., стр. 182; A. Миле тић, н. д., књ. IV, стр. 322.
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је било „врло мно го мртвих“. Коми си ја је утвр ди ла да је током два дана 
бом бар до ва ња, 30. и 31. мар та, поги ну ло око 40 лого ра ша (овде се поми
ње да је кра јем мар та било 5.000 лого ра ша). Нико ла Нико лић гово ри 
о 26 поги ну лих зато че ни ка. Нај ма њи број стра да лих лого ра ша изно си 
Егон Бер гер. Он гово ри о три бом бар до ва ња 30. мар та – за прво каже да 
је поги ну ло осам лого ра ша, а „код дру гог напа да стра да ло је шесна ест 
зато че ни ка, док код тре ћег нити један“, дакле укуп но 24. Осим тих напа
да, Јакоб Данон поми ње бом бар до ва ње 5. апри ла и још јед но после тога, 
док Адолф Фри дрих наво ди да се напад десио и 7. апри ла, изно се ћи да 
је у свим тим бом бар до ва њи ма поги ну ло 34 од укуп но 3.500 лого ра ша 
коли ко их је, по њему, тада било. Јосип Ерлах, који ни сам није сигу ран 
ког је дату ма било бом бар до ва ње, наводи да се оно деси ло 13. апри ла, 
али из дета ља које изно си је очи глед но да је погре шио.46 

Уста ше су бом бар до ва ње иско ри сти ле да у нови на ма Hrvat ski 
narod обја ве да је поги ну ло 1.500 лого ра ша, а одмах после бом бар до ва
ња опет су поче ли са масов ним ликви да ци ја ма. Михај ло Марић гово ри 
да је од тада, па до про бо ја, 22. апри ла, сва ки дан уби ја но 50–200 људи. 
Уко ли ко се прет по ста ви да је послед њи дан бом бар до ва ња био 1. април, 
и да је ликви да ци ја поче ла 2. апри ла 1945. годи не, испа да да у 20 дана 
стра да ло изме ђу 1.000 и 4.000 осо ба, док Ристо Стје па но вић поми ње 
да је четвр ти или пети дан после бом бар до ва ња, дакле 3. или 4. апри ла 
„покла но“ око 4.000 лого ра ша.47

Убр зо после бом бар до ва ња, журе ћи да укло не што је могу ће 
више тра го ва сво јих зло чи на, уста ше почи њу конач ну ликви да ци ју лого
ра Јасе но вац. Иако је њихов пораз у рату био неми но ван и мада су и они 
врло добро зна ли да се бли жи крај Неза ви сне Држа ве Хрват ске, уста
ше нису пре ста ја ле са зло чи ни ма, уби ја ју ћи пре о ста ле лого ра ше стал но 
дово де ћи нове и нове гру пе људи са тери то ри ја које су још кон тро ли са
ли да би их одмах по дола ску у логор ликви ди ра ли, углав ном у Гра ди
ни. Нико ла Нико лић наво ди да је под руко вод ством Пићи ли ја, 4. апри ла 
обра зо ва на прва гру па од 450 лого ра ша који су посла ти у Гра ди ну и у 
Ушти це да тела жрта ва иско па ва ју из гро бо ва. Сутра дан је из Загре ба 
допре мље на наф та за спа љи ва ње леше ви, а у ватри су завр ши ли и они 
који су жртве иско па ва ли. Јаки ца Фин ци наво ди да је општа ликви да
ци ја поче ла 6. апри ла 1945. годи не и тра ја ла је непре ста но све до про

46 Сећа ња Јевре ја..., стр. 51, 196, 281–282; Ђ. Мили ша, н. д., стр. 243–244; A. 
Миле тић, н. д., књ. III, стр. 490, 493, 536, књ. IV, стр. 321–322; Зло чи ни у лого ру Јасе но-
вац, стр. 62; Н. Нико лић, н. д., стр. 417; Е. Бер гер, н. д., стр. 81–82.

47 A. Миле тић, н. д., књ. III, стр. 493, књ. IV, стр. 320.
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бо ја 22. апри ла. Пре ма њего вом иска зу сва ке ноћи је одво ђе но око 200 
лого ра ша у Гра ди ну, тако да је за 16 дана је стра да ло 3.200 осо ба. Јован 
Жив ко вић тако ђе наво ди 6. април као поче так ликви да ци је, с тим да се 
она окон ча ва 20. апри ла. Арса Арсић спо ми ње 6–22 април. Адолф Фри
дирх казу је да је почев од сре ди не апри ла стра да ло сва ки дан 500–600 
како ста рих, тако и нових зато че ник. Пре ма томе испа да да је од 15. до 
21. апри ла стра да ло изме ђу 3.500 и 4.200 осо ба. Тог 6. апри ла је из Сара
је ва дове де но око 400 људи. Они су били затво ре ни у јед ну бара ку, да би 
после неко ли ко дана били ликви ди ра ни. То потвр ђу је и Јакоб Данон, с 
тим да сма тра да је ликви да ци ја поче ла 8. апри ла. Он наво ди да је, осим 
400 људи из Сара је ва, уби је но око 1.200 од 3.000 пре о ста лих лого ра ша, 
одно сно да је 21. апри ла у живо ту оста ло 1.800 зато че ник. Јован Жив ко
вић износи исти број уби је них, одно сно спа ље них. Нај ма њи број жрта ва 
из Сара је ва, од 300 до 400. помиње Стје пан Кеше ро вић. Број од око 400 
људи из Сара је ва наво ди се у изве шта ју Коми си је, док Ђор ђе Мили ша 
сматра да их је било око 500, Јован Жив ко вић твр ди да их је било 440, 
а међу њима и 70 жена, Нико ла Нико лић наво ди број око 900 жрта ва, 
Ристо Стје па но вић твр ди да је било 600–800 мушка ра ца и жена из Сара
је ва и Зени це, а нај ве ћи број уби је них из Сара је ва – 1.500 људи наво ди 
Адолф Фри дирх. Он напо ми ње да је и из Оси је ка дове де но и уби је но 
око 800 људи, а дово ђе ни су и из Сла вон ског Бро да, Вин ко ва ца, Вуко
ва ра, Бање Луке, Бано ве Јару ге, Нов ске, Сиска, Петри ње, Дуби це, Нове 
Гра ди шке, Загре ба. Нико ла Нико лић исти че да су у том пери о ду из свих 
кра је ва Неза ви сне Држа ве Хрват ске стал но сти за ле гру пе од 200–300 
људи, који су ликви ди ра ни у Гра ди ни. Тада су издво је ни боле сни ци и 
пре о ста ла деца ради „ева ку а ци је“ у Суњу. Било их је изме ђу 400 и 900 
(600 боле сни ка и 300 деце) и ради при кри ва ња зло чи на били су сме ште
ни у воз, пре ма поје ди ним пода ци ма у осам ваго на, али су на кра ју и они 
уби је ни. Пре ма члан ку обја вље ном у Поли ти ци Стје пан Кеше ро вић у 
мају 1945. годи не казу је, да се то деси ло 16. апри ла, пре ма иска зу Нико
ле Нико ли ћа било је то 18, пре ма Мили ши 19. апри ла а пре ма Јова ну 
Жив ко ви ћу 20. апри ла. Кад је реч о масов ним зло чи ни ма све до ци гово ре 
о ликви да ци ји гру пе Јевре ја 1. апри ла, 25 лого ра ша 3. апри ла, 10 Јевре ја 
6. апри ла, 10 Срба 7. апри ла, пре ма Арси Алек си ћу 10 Срба и 12 Хрва
та 7. апри ла, 25 мусли ма на 8. апри ла, затим 10 Јевре ја истог дана и 30 
Срба 9. апри ла. Врло је могу ће да се све до че њи ма о овим поје ди нач ним 
масов ним зло чи ни ма пре кла па ју а и не сла жу се у дату му, али како не 
посто је пре ци зни ји пода ци, у раду ће бити изне то као да се сва ки од тих 
злочина дого дио. Из Лепо гла ве је дове де но изме ђу 700 и 1.600 затво ре
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ни ка, по неким пода ци ма у 28 ваго на, и поби је но у Гра ди ни. Адолф Фри
дрих твр ди да су дове де ни 16. апри ла и истог дана ликви ди ра ни. Садо 
Коен –Дав ко, који је у Лепо гла ви био оста вљен са 80 зана тли ја, пре ци зно 
наво ди да је у Јасе но вац посла то 1.590 затво ре ни ка: 16. апри ла 800 а 
сутра дан 790. Међу зато че ни ци ма Лепо гла ве је и око 400 кажње ни ка из 
затво ра у Срем ској Митро ви ци. Они су ода тле 10. окто бра 1944. пре ба
че ни у затвор Пре ког суда у Загре бу, а ода тле у два навра та, у јану а ру и 
фебру а ру 1945. у Лепо гла ву, а оту да у Јасе но вац. Коми си ја наво ди да је 
20. апри ла уби је но око 470 осо ба. Пре ма иска зу Нико ли ћа, истог дана је 
Пићи ли послао 100 лого ра ша у Ста ру Гра ди шку, да тамо спа љу ју леше
ве, а ода тле се нису вра ти ли.48 У свим тим поје ди нач ним масов ним зло
чи ни ма који су се деси ли после бом бар до ва ња, стра да ло је изме ђу 3.330 
и 5.930 осо ба. У конач ном закључ ку биће обу хва ће ни и ти зло чи ни, а 
зане ма ри ће се про це не уби је них лого ра ша у том пери о ду. Пре ма тим 
про це на ма стра да ло је изме ђу 1.000 и 4.200 осо ба. Може се виде ти да 
је пре ма про це на ма стра да ло мање људи него што изно си сабра ни број 
жрта ва у свим зло чи ни ма који се поми њу. Раз лог лежи у томе што лого
ра ши нису могли да има ју јасан увид коли ко људи је дово ђе но у логор и 
ликви ди ра но, тако да се те про це не не могу сма тра ти поу зда ним, осим 
за део „ста рих“ лого ра ша.

***
О послед ња два дана посто ја ња лого ра Јасе но вац посто је број на 

све до чан ста ва. Мно ги лого ра ши су, виде ћи да се бли жи крај лого ру и да 
ће сви бити уби је ни, врши ли само у би ства, па се тако 21. апри ла обе си ло 
изме ђу девет и 100 зато че ни ка. Уве че су послед њи лого ра ши, било их 
је изме ђу 900 и 1.703, пре ба че ни из бара ка у који ма су се до тада нала
зи ли у дру ге – „у зида не настам бе огра ђе не жицом“, где су се рани је 
нала зи ле обу ћар ска и кро јач ка ради о ни ца, одно сно у бара ке у који ма су 
биле сме ште не жене и деца. Све оста ле бара ке уста ше пале, мини ра ју и 
уни шта ва ју. Око 60 лого ра ша је било издво је но и посла но у Ушти цу да 
копа ју вели ку јаму и то је за њих био пут без поврат ка. Посто ји и исказ 
да је „сто ти њак људи“ посла то некуд на рад. Веро ват но су то исти људи, 
па ће као мини мум жрта ва бити узет 100, а мак си мум 160. Јаки ца Фин
ци све до чи да су „при је мра ка“ уста ше одве ле 400 лого ра ша и уби ле 
их у Гра ди ни. У то вре ме лого ра ши су виде ли да су све жене у лого ру, 

48 Сећа ња Јевре ја..., стр. 51–52, 182–183, 196–197; A. Миле тћ, н. д., књ. II, стр. 
928, 970–971, 991, књ. III, стр. 492, 536–537, књ. IV, стр. 323; Ђ. Мили ша, н. д., стр. 
244–247, 285; Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, стр. 63; Н. Нико лић, н. д., стр. 416–417.
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које су по поје ди ним све до че њи ма већи ном биле „катол ки ње“, у вели
кој коло ни спро ве де не у Гра ди ну где су ликви ди ра не. Уби је но је изме ђу 
500 и 960 жена, „међу који ма је било и око 50–60 дје це“. У току ноћи из 
тих „настам би“ одве де но је 250 лого ра ша, већи ном писа ра и груп ни ка и 
поби је но у Гра ди ни, а тада је ликви ди ра но и послед њих 150–200 лого
ра ша који су спа љи ва ли леше ве, мада посто ји пода так да су они уби је ни 
тек 24. апри ла.49

Осва нуо је и 22. април 1945. годи не, послед њи дан лого ра. Као и 
у слу ча ју када се гово ри о бро ју лого ра ша који су 21. апри ла пре се ље ни 
у „нове настам бе“, тако посто је и раз ли чи ти пода ци о бро ју лого ра ша 
који су живи доче ка ли послед њи дан посто ја ња лого ра, када је ују тру 
22. апри ла 1945. годи не орга ни зо ван про бој. То је разу мљи во због тога 
што све до ци тешко да су могли да иска жу тач ну про це ну о бро ју лого
ра ша пре про бо ја, а наро чи то о бро ју пре жи ве лих, пошто су се о томе 
информисали касни је. Коми си ја изно си пода так од око 1.060 лого ра ша 
који је веро ват но засно ван на пре ци зној тврд њи Михај ла Мари ћа о 1.067 
лого ра ша, док Јакоб Данон гово ри о око 1.200 лого ра ша. Мир ко Пер шен 
твр ди да их је било тач но 1.073. За доњу гра ни цу биће узет број Адол фа 
Фри дир ха (900), а за гор њу Нико ле Нико ли ћа (1.500). Пре ма изве шта ју 
Коми си ји у самом про бо ју, који је почео око 10 сати пре под не, уче
ство ва ло је око 600 лого ра ша, а спа сло их се само осам де се так, одно сно 
при ли ком про бо ја су уста ше уби ле 520 уче сни ка про бо ја, док су 460, 
„кло ну лих духом“, уби је ни тако ђе од уста ша или су се сами уби ли (једи
ни који се кри ју ћи спа сао је Јован Жив ко вић). Михај ло Марић гово ри да 
се спа сло 80–100 људи, Адолф Фри дрих 50–60, Јешуа Аби нун око 60, 
Нико ла Нико лић 34, Јован Жив ко вић 60–70 и Арсо Алек сић 120. Истог 
дана уве че је извр шен про бој и у Кожа ри иако нису били орга ни за ци о но 
пове за ни. Пре ма све до че њи ма у Кожа ри је на дан про бо ја било изме
ђу 135 и 167 лого ра ша, нај ви ше Јевре ја, а спа сло их се изме ђу осам и 
14. Јевреј ски исто риј ски музеј у Бео гра ду посе ду је спи сак лого ра ша у 
Кожа ри на дан про бо ја на коме је 125 име на. Само један све док, Сто јан 
Лап че вић, очи глед но гре шком, као датум про бо ја из Кожа ре поми ње 23. 
април. Пре ма истра жи ва њи ма Анту на Миле ти ћа, из оба лого ра, Јасе нов
ца – Цигла не и Јасе нов ца – Кожа ре, спа сло се 124 лого ра ша. Тај број ће 
бити узет као кона чан и на осно ву тога ће се утвр ђи ва ти број поги ну лих 
22. апри ла. Мини ма лан број лого ра ша у оба лого ра тог послед њег дана 

49 A. Миле тић, н. д., књ. II, стр. 929, 970–971, 991, књ. III, стр. 490, 492–493, књ. 
IV, стр. 325–326; Сећа ња Јевре ја..., стр. 52, 151–152 197; Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, 
стр. 63–64; Ђ. Мили ша, н. д., стр. 247; Н. Нико лић, н. д., стр. 418–419.
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је био 1.035, а мак си ма лан 1.767, па из тога про из и ла зи да је поги ну ло 
изме ђу 911 и 1.643 лого ра ша. Поред тога тре ба узе ти у обзир и исказ 
Јова на Жив ко ви ћа да 22. апри ла уста ше нису сти гле да ликви ди ра ју све 
лого ра ше који се нису при кљу чи ли про бо ју, него да је послед њих 300 
стра да ло сутра дан, 23. апри ла. Како они ула зе у број жрта ва који су стра
да ли при ли ком про бо ја, не тре ба их узи ма ти у обзир. Тог 23. или 24. 
апри ла је уби је но и 13 лого ра ша који су ради ли у уста шкој бол ни ци у 
самом месту Јасе но вац. Од 12 до 14 лого ра ша који су ради ли у „Брзом 
скло пу“, ауто ме ха ни чар ској ради о ни ци у месту Јасе но вац повла чи ли су 
се са уста ша ма пре ма Загре бу и даље ка Сло ве ни ји и Аустри ји. Већи на, 
ако не и сви, успе ла је да успут побег не и спа си се. Конач но, 2. маја 1945. 
годи не у Јасе но вац ула зи 4. срп ска бри га да 21. диви зи је 1. арми је Југо
сла ви је и тим чином је логор осло бо ђен.50 

У табе ли која сле ди скра ће ни ца СГ одно си се на Ста ру Гра ди шку, 
а скра ће ни ца Ј на Јасе но вац, одно сно цен трал ни логор Цигла ну. Жртве у 
Кожа ри су тре ти ра не зајед но са они ма у Јасе нов цу.

Табе ла 2
Број жрта ва масов них зло чи на

Зло чин Да тум Број жрта ва 
У би ство лого ра ша у Бистри ци 
(С. Добри ла) СГ о ко 1. јану а ра 1943. 100

Уби ство Р. Муњи на и гру пе 
лого ра ша Ј ја ну ар 1943. 1–непо зна то 

Ли кви да ци ја деце (Р. Стје па но
вић, Л. Грин ба ум) Ј ве ро ват но јану ар 1943. 300

И. Мат ко вић бати на лого ра ше Ј 19–24. март 1943. 1
В. Лубу рић наре ђу је ликви да
ци ју уста ша Ј по че так 1943. 12

И. Мат ко вић уби ја лого ра ша Ј по че так 1943. 1
Поги би ја лого ра ша и уста ша 
при ли ком бек ства Ј 13. април 1943. 4

Ликви да ци ја лого ра ша у Загреб 
СГ о ко 25. апри ла 1943. 20–50

Смрт у сами ци СГ мај 1943. 3

50 Зло чи ни у лого ру Јасе но вац, стр. 64–66; A. Миле тић, н. д., књ. I, стр. 33–34, 
39, 43–44, књ. II, стр. 892–893,964–965, 972–973, 992, књ. III, стр. 490, 494, 537–538, књ. 
IV, стр. 326–329, 415–416; Сећа ња Јевре ја..., стр. 52–53, 107–110, 113–116, 145–146, 
151–152, 197–198, 282–285, 291–307; Ђ. Мили ша, н. д., стр. 233–237, 248–250; Н. Нико
лић, н. д., стр. 419–421; Е. Бер гер, н. д., стр. 83–93; М. Пер шен, н. д., стр. 216–221.
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Зло чин Да тум Број жрта ва 
Ликви да ци ја лого ра ша у Ушти
ци (Л. Грин ба ум) Ј про ле ће 1943. 600

Уби ство „при ви ле го ва них“ 
Јевре ја СГ сре ди на јуна 1943. 40

Уби ство пар ти за на Ј јун 1943. 60
Јулио Бинг Ј јул 1943. 700
Веша ње срп ских сеља ка Ј август 1943. 15
Смрт од бати на Ј ле то 1943. 10
Уби је ни на раду ван лого ра Ј ле то 1943. 50
„Хотел Гагро“ СГ ле то 1943. 2
Стре ља ни пар ти за ни Ј је сен 1943. 5
Уби ство пар ти за на Ј је сен 1943. 15
Уби ство сељан ки Ј је сен 1943. 14
Уби ство жена из СГ Ј је сен 1943. 2 – непо зна то
Б. Циви ди ни Ј је сен 1943. или крај 1944. 1
В. Син гер СГ 8. сеп тем бар 1943. 1
Смрт жена од гла ди СГ сеп тем ба р–ок то бар 1943. 350
Уби ство у Босан ској Дуби ци Ј 13. окто бар 1943. 26
Бати на ње лого ра ша до смр ти 
по наред би М. Павло ви ћа Ј је сен 1943. 40–60

Афе ра В. Гру бје шић СГ но вем бар 1943–
јану ар 1944. 6

Ликви да ци ја лого ра ша у селу 
Уско ци СГ 1. децем бар 1943. 1.500

Мај сто ро вић стре ља лого ра ше 
Ј 24. децем бар 1943. 3

Уби ство Јевре ја (Ј. Данон) Ј 24. децем бар 1943. 7
Ликви да ци ја по наред би В. 
Лубу ри ћа Ј 30. децем бар 1943. 1.000

Ликви да ци ја лого ра ша у Кожа
ри Ј 1943. 22–43

„Умр ле“ жене у „Ори ги нал ном 
попи су зато че ни ца лого ра Јасе
но вац“ Ј

1943–1945. 428

Уби је ни или умр ли у „Индек су 
паке тар ни це“ Ј 1944. 311

„Шум ске гру пе“ Ј 22. децем бар 1943–
јану ар 1944. 160–1.265

Зло чи ни у јану а ру Ј ја ну ар 1944. 0–19
Ликви да ци ја у шуми код Мла
ке Ј ја ну ар 1944. 81
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Зло чин Да тум Број жрта ва 

Зло чи ни у СГ де цем бар 1943–
фебру ар 1944. 162–450

Зло чи ни у СГ март 1944. 6
Жене и деца Јевре ји (О. Бре јер) 
Ј мар т–а прил 1944. 60

Зло чи ни у СГ про ле ће 1944. 42
Слу чај Вол нер Ј 10. април–4. јул 1944. 23–57
Веша ње Срба (С. Добри ла) Ј пр ва поло ви на 1944. 4
Пре ки суд (Н. Нико лић) Ј ле то 1944. 110
Ликви да ци ја жена у Мла ки (Ј. 
Данон) Ј ле то 1944. 50–60

Нико ла Гагро СГ ав густ 1944. 1
Срби из Оку ча на Ј крај авгу ста 1944. 700–800
Срби и Јевре ји из Гре ђа на СГ 20. сеп тем бар 1944. 29
Веша ње лого ра ша кому ни сти Ј 21–23. сеп тем бар 1944. 24–36
Веша ње лого ра ша чет ни ци Ј 22–24. сеп тем бар 1944. 5
Веша ње елек три ча ра Јевре ја Ј крај сеп тем бра 1944. 3–6
Ликви да ци ја Срба СГ 21. сеп тем бар 1944. 100–200
Ликви да ци ја Срба СГ 22. сеп тем бар 1944. 200–400
Ликви да ци ја Срба СГ 23. сеп тем бар 1944. 282–350
Уби је ни током пре ба ци ва ња у 
Јасе но вац СГ 23. сеп тем бар 1944. 50–200

Уско ци, Коми си ја СГ 23. сеп тем бар–
15. окто бар 1944. 967

Веша ње лого ра ша кому ни ста 
(Л. Јан ков) Ј по сле 24. сеп тем бра 1944. 32
Стра да ње при тво ре ни ка 
из Нов ске и окол них места Ј сеп тем бар 1944. 800–2.000
Жртве из Жива је и коло не Ј сеп тем бар 1944. 150–3.000
Уби ство жена на Гра ни ку Ј сеп тем бар 1944. 200

Ликви да ци ја лого ра ша Ј 26. сеп тем бар 1944–
12. јану ар 1945. 5.000–21.400

Зло чи ни у Кожа ри Ј крај окто бра 1944–
поче так 1945. 25–28

жене и деца Ј крај фебру а ра 1945. 20
Бом бар до ва ње Ј 27. март–7. април 1945. 24–40
Пићи ли шаље лого ра ше у Гра
ди ну (Н. Нико лић) Ј 4. април 1945. 450

Жртве из Сара је ва Ј 300–1.500
Жртве из Оси је ка Ј 800
Деца и боле сни ци Ј 16–20. април 1945. 400–900
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Зло чин Да тум Број жрта ва 
Лого ра ши Ј 3. април 1945. 25
Јевре ји Ј 6. април 1945. 10
Срби Ј 7. април 1945. 10
мусли ма ни Ј 8. април 1945. 25
Јевре ји Ј 8. април 1945. 10
Срби Ј 9. април 1945. 30
Лепо гла ва Ј 16–17. април 1945. 700–1.600
Коми си ја Ј 20. април 1945. 470
Пићи ли шаље лого ра ше у Ста
ру Гра ди шку Ј 20. април 1945. 100

Само у би ство веша њем Ј 21. април 1945. 9–100
Ушти це Ј 21. април 1945. 100–160
Ликви да ци ја у Гра ди ни (Ј. 
Фин ци) Ј 21. април 1945. 400

Ликви да ци ја жена и деце Ј 21. април 1945. 500–960
Послед ња ликви да ци ја пре про
бо ја Ј 21/22. април 1945. 250

Послед ња ликви да ци ја у Гра
ди ни Ј 21. или 24. април 1945. 150–200

Ликви да ци ја лого ра ша у СГ а прил 1945. 75–100
Ликви да ци ја лого ра ша у СГ а прил 1945. 1.000–2.000
Ликви да ци ја чет ни ка П. Ђури
ши ћа у СГ а прил 1945. 150–900

Про бој Ј 22. април 1945. 911–1.643
Бол ни ца у Јасе нов цу (Ј. Данон) 
Ј 23–24. април 1945. 13

Укуп но Ста ра Гра ди шка 3.861–4.697
Укуп но Јасе но вац 17.987–45.548
Укуп но 21.848–50.245

Закљу чак

Како би се дошло до бар при бли жно тач ног сазна ња о бро ју жрта
ва гено ци да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској, морају се кори стити вео
ма непо у зда ни изво ри попут сећа ња, мемо а ра, иска за и слич но. Пода тке 
које пру жа ју такви изво ри стога треба све о бу хват но ана ли зи ра нти, и у 
овом раду су први пут на тај начин дати резул та ти за ком плекс лого ра 
Јасе но вац, одно сно лого ре Јасе но вац (Цигла на), Кожа ра и Ста ра Гра ди
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шка у пери о ду од 1943. до 1945. годи не. 
Наве де ни су мини мал ни и мак си мал ни бро је ви пона о соб за сва

ки утвр ђе ни масов ни зло чин. На осно ву истра жи ва ња изве ден је закљу
чак да је пре ма иска зи ма пре жи ве лих лого ра ша на под руч ју ком плек са 
кон цен тра ци о ног лого ра Јасе но вац, од 1943. до 1945. годи не, стра да ло 
изме ђу 21.848 и 50.245 осо ба – изме ђу 3.861 и 4.697 у Ста рој Гра ди шки 
и изме ђу 17.987 и 45.548 у Јасе нов цу и Кожа ри.

Рези ме

На осно ву ода бра них изво ра у овом раду су изне ти резул та ти истра жи ва ња о 
жртва ма у ком плек су кон цен тра ци о них лого ра Јасе но вац које су стра да ле изме ђу 1943. 
и 1945. годи не. Нај пре је утвр ђе но коли ки је био про се чан број зато че ни ка који су бора
ви ли у лого ру, као и број лого ра ша дове де них током тог пери о да. Затим су дате про це не 
уби је них и умр лих лого ра ша и то на осно ву иска за пре жи ве лих све до ка и пода та ка из 
реле вант не лите ра ту ре. У већи ни слу ча је ва те про це не су се одно си ле на цео пери
од посто ја ња лого ра. У послед њем и нај ва жни јем делу изне ти су пода ци о масов ним 
зло чи ни ма које су уста ше почи ни ле изме ђу 1943. и 1945. годи не, са мак си мал ним и 
мини мал ним бро јем жрта ва на осно ву ана ли зе иска за све до ка обја вље них у ода бра ној 
лите ра ту ри. У закључ ку је дат мини мал ни број од 21.848 и мак си ма лан од 50.245 жрта
ва масов них зло чи на, изве ден на осно ву истра жи ва ња. У Ста рој Гра ди шки је стра да ло 
изме ђу 3.861 и 4.697, а у Јасе нов цу и Кожа ри 17.987 и 45.548 осо ба.
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