
Апстракт 

Сврха писања рада - је сећање на страдање 
Јевреја и мноштво других који су страдали у 
нацистичким логорима, згрожена сам над 
бруталношћу овога света, светска насиља, мрачне 
силе у историји човечанства. 

 

Слика 1 - Јасеновац 

Циљ писања рада - је нека врста побуне против 
божјег запостављања малог човека осуђеног на 
вечну анонимност и апсолутно нестајање у 
времену. 

Метод рада – За писање овог рада коришћена је 
релевантна историјска литература, састављена од 
мноштва слика, докумената,законских одредби и 
сл, који показују саму организацију, припрему и 
функционисање логора, као и страдање и мучење 
логораша. 

Резултати истраживања –  Логор Јасеновац је 
био највећи концентрациони  логор у  Независној                    
Држави Хрватској на простору 
окупиране Југославије за време Другог светског 
рата. Формиран је у августу 1941. године у 
околини истоименог градића, а уништен од усташа 
априла 1945. године. „Радни логор Јасеновац“, 
како га назива хрватска државна администрација, 
био је стратиште за Србе, Роме и Јевреје, свих 
узраста, полова, старосних доби, социјалних, 
образовних и других профила, као и за комунисте, 
помагаче и симпатизере Срба, Рома и Јевреја. 

Број жртава никада није тачно утврђен. Логорска 
архива је два пута уништавана, Земаљска комисија 
Хрватске, основана 1945., констатовала је у 

извештају Међународном војном суду 
у Нирнбергу, да је број жртава између 500.000 и 
700.000. 

 
Слика 2 – Шематски приказ Јасеновца 

Закључак – „Нема пера које би било у стању 
описати страхоте и ужасну атмосферу Јасеновца. 
То премашује сваку људску фантазију. Пакао, 
инквизиција,најужаснији терор,какви никада и 
нигде у историји није постојао,крволоштво 
дивљих звери,избијање на површину најтамнијих 
инстиката,какви се досад код људи уопште нису 
појављивали-то је мало речено.“[1]   

 

Слика 3 – Жртве Јасеновца 

Литература – Концентрациони логор Јасеновац 
1.,2. и 3., Антун Милетић, Београд.  
Ватикан и Јасеновац, Владимир Дедијер, Београд 
1987. 



Abstract 

The purpose of writing this paper - is the memory 
of the suffering of the Jews and many others who 
perished in Nazi concentration camps. I am horrified 
by the brutality that occurred in the Jasenovac camp 
and by the dark forces in this period of human history. 
 

 

Image 1 - Jasenovac 

The aim of the dissertation - is a kind of rebellion 
against God's neglect of small man condemned to 
eternal anonymity and absolute fading in time. 
 
The method of operation - for writing this paper 
relevant historical literature was used, consisting of a 
multitude of images, documents, legal provisions, etc., 
that demonstrate the organization itself, the 
preparation and operation of the camp, as well as the 
suffering and torture of inmates. 
 
Survey Results – Jasenovac was the largest 
concentration camp in the Independent State of 
Croatia in the occupied area of Yugoslavia during 
World War II. Formed in August 1941 in the vicinity 
of the town of the same name and destroyed by the 
Ustase (Croatian Revolutionary Movement) in April 
of 1945. "Work Camp Jasenovac", as it is called by 
the Croatian state administration, was the place for 
execution of Serbs, Roms and Jews of all ages, sexes, 
social, educational and other profiles, as well as the 
communists, supporters and sympathizers of the 
Serbs, Roms and Jews . 
 
The number of victims has never been accurately 
determined. The Camp archive was twice destroyed. 
State Commission of Croatia, founded in 1945, noted 
in the report of the International Military Tribunal at 
Nuremberg, that the death toll was between 500,000 
and 700,000. 

 
Image 2 – Schematic representation of Jasenovac 

 

Conclusion - „There’s not a feather that would be 
able to describe the horrors and terrible atmosphere of 
Jasenovac. It exceeds every human fantasy. Hell, the 
Inquisition, the most horrific terror, the like of which 
has never and nowhere in history been seen, atrocities 
of wild beasts, the darkest instincts emerging to the 
surface which never appeared in human history before 
– a little is said.“[1] 

 
Images 3 – Victims of Jasenovac 

Literature  – Jasenovac concentration camp 1.,2. i 3., 
Antun Miletić, Beograd. 
The Vatican and the Jasenovac, Vladimir Dedijer, 
Beograd 1987.  

 

 


