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На 80. годишњицу оснивања Независне Државе Хрватске (10. април 1941. године) – 
прогласом Славка Кватерника  прво на Марковом тргу, испред Банских двора око 13 
часова, а потом и преко радија, означена је независност Хрватске – покушаћу да Вас 
упознам са државом чије је кратко, четворогодишње, постојање оставило несагледиве 
последице по становништво и његово потомство; трауме које ни до данас нису залечене. 
Историјска наука, осим што покушава да осветли, разуме, објасни и овакве периоде 
људске историје, може да понуди, такође, увид у животе људи ухваћених у вртлог Другог 
светског рата у Европи, како бисмо не само разумели место и време у којем су живели, 
страдали и преживљавали, већ и развили емпатију према њима. 

Кључна реч је „емпатија“ јер она јесте једна од доступних терапија за трауме којима су 
наши преци били изложени. Ништа мање битна јесте улога емпатије у спречавању или, 
барем, ограничавању, репродукције траума „с колена на колено“. Можда ’41. година не би 
била година која се понавља да нам је приступ истраживању и обележавању страдања 
наших предака за време НДХ био осетљивији, свеснији, њихових траума. Слично, можда 
нам се не би „поновила историја“ да су истраживања Јасеновца, симбол страдања широм 
НДХ, била ослобођења „табу приступа“ како закључује Јован Мирковић у својој 
капиталној студији о изворима и литератури о јасеновачким логорима.2 

Управо зато, трудићу се да у даљем тексту пружим знатижељним читаоцима увид у 
основне одлике Независне Државе Хрватске, али кроз перспективу њених жртава где год 
је то могуће. Наравно, поглед особа које су живеле, страдале, а неке и преживеле увезане 
геноциде над Србима, Јеврејима и Ромима, допунићу са одговарајућим налазима 
историчара или, пак, информацијама пруженим од стране починиоца злочина. 

Институције Независне Државе Хрватске  

Исечак из сведочанстава Војислава Прњатовића, записан у Београду 9. априла 1942. 
године од стране службеника Недићевог Комесаријата за избеглице и пресељенике, пружа 
нам увид у неке од институција НДХ, поред усташког покрета, које су омогућиле и 
спроводиле злочине над становништвом широм државе: „Избегавајући и тако сваки 
контакт са светом до крајњих могућности, ја сам се држао своје канцеларије и посла у њој 

 
1 Чланак је оригинално објављен на порталу Талас.рс 10. априла 2021. године, доступан преко: 
https://talas.rs/2021/04/09/kratka-istorija-nezavisne-drzave-hrvatske/ (Приступљено 23. априла 2021). 
2 За више информација, видети преко: https://www.rastko.rs/cms/files/books/47cec33bed63c.pdf 
(Приступљено 21. децембра 2021). 
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и своје куће. Једино, као самац хранио сам се у ресторану хотела „Еуропа“. Ту сам упао у 
очи неким усташама, […] Претседник покретног преког суда муслиман Хајрозић, и бивши 
југославенски коњички официр Дерво Ченгић, који је тада био активан хрватски мајор. 
[…] Та двојица поднели су писмену пријаву Управи сарајевске полиције против мене у 
којој ме оптужују да сам четнички јатак и да финансирам четнички покрет. […] На основу 
те пријаве сарајевска је полиција 11. децембра 1941 г. упала у моју канцеларију извршила 
претрес мене лично и целе канцеларије, а затим су ме одвели у мој стан где су такође 
извршили претрес.“3 

Из приложеног видимо неколико ствари. Као и у случају нацистичке Немачке, нису само 
припадници нацистичке партије (NSDAP) и СС формација учествовале у злочинима над 
недужним цивилима, већ је био потребан цео државни апарат како би се мере државе и 
намере њеног усташког вођства спровеле у живот. Конкретно, учешће полиције тј. 
одељење Министарства унутарњих послова у Сарајеву спроводило је хапшења 
„осумњичених непоћудних елемената“.4 Другим речима, мит о „200 усташа дошлих у 2 
камиона из Италије“ који су спровели геноциде у НДХ не издржава проверу на основу 
емпиријских података (историјских извора). Наравно, наведено не значи да припадници 
усташког покрета нису били на челу државе; само истиче чињеницу да нису једини 
одговорни, иако јесу најважнији, за злочине којима је Војислав Прњатовић сведочио, а 
који су били омогућени захваљујући, између осталог, и железничкој инфраструктури: 

„На 24. децембра у 9 сати изјутра стигли смо на станицу у Јасеновац ту су нас дочекали 
усташе, они у талијанским униформама, дакле бивши емигранти. Како смо излазили из 
вагона одмах су нас стали тући кундацима. Поредали су нас у ред и одвели најпре у 
усташки „табор“,5 који се налази у самом месту Јасеновац. После су нас постројили у 
дворишту, стигла је, кратко време за нама и једна група од 19 људи из Загреба. […]” 

Фуснота изнад речи „табор“, са пропратним цитирањем устава Хрватске револуционарне 
организације „Усташа“, указује на постојање и паралелних структура у оквиру НДХ. 
Слично као и у нацистичкој Немачкој, усташе су створиле своје институције које су 

 
3 В. Прњатовић, „Записник од 9. априла 1942. године састављен у Комесаријату за избеглице и пресељенике 
у Београду“, у В. Ђурић Мишина (ур.), Јасеновачки логор. Саслушања српских избеглица, Музеј жртава 
геноцида – Одбор за Јасеновац САС Српске Православне Цркве, Београд, 2020, стр. 57.  
4 Законске одредбе о упућивању непоћудних и погибељних особа на присилни боравак у сабирне и радне 
логоре од 25. новембра 1941. године ретроактивно су легализовале претходно врло раширену и присутну 
пракси арбитрарног хапшења појединаца или целих група у оквиру српског становништва НДХ. Види: 
Narodne novine NDH од 26. новембра 1941. у Б. Беговић, З. С. Мирковић (ур.), Правни поредак Независне 
Државе Хрватске, Универзитет у Београду – Правни Факултет, Београд, 2018, стр. 134. 
5 „Ustaša, hrvatski oslobodilački pokret, sastoji se od: Rojeva, Tabora, Logora, Stožera i Glavnog Ustaškog Stana. 
Roj je Ustaška jedinica u pojedinom selu. Tabor je Ustaška jedinica na području jedne uprave općine. Logor je skup 
svih Tabora na području jednog upravnog kotara. Stožer je skup sviju Logora na području jedne župe (županije ili 
oblasti). Cjelokupni pokret Ustaše usredotočen je u Glavnom Ustaškom Stanu, koji upravlja svim poslovima, što se 
odnose na cjelokupni pokret i oslobodilački rad.“, доступно преко: https://sr.m.wikisource.org/sr-
el/Устав_хрватске_револуционарне_организације_„Усташе“ (Приступљено 7. априла 2021). 
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пратиле, условно речено „копирале“, административну структуру државе, парирале јој и, 
током већег периода постојања НДХ, биле јој надређене. Примера ради, поред 
Министарства унутарњих послова постојало је и Равнатељство за јавни ред и сигурност 
(РАВСИГУР) на челу са Еугеном „Дидом“ Кватерником. Над свима њима је „бдела“ 
Усташка надзорна служба (УНС) директно одговорна Анти Павелићу преко једног од 
његових најближих сарадника, поменутом Диди Кватернику. 

Еволуција увезаних геноцида 

Данас знамо на основу историјских извора да су представници НДХ и усташког покрета 
били фасцинирани посетама нацистичкој Немачкој, када их је Фирер посаветовао да воде 
„национално нетолерантну политику током следећих педесет година.“ Нешто слично 
предвидео је шеф Особног одјела Главног усташког стана: „Свијет је у рату и још ће неко 
вријеме ће бити. Наша се револуција догађа усред великог рата. У таквим се приликама 
дешава свашта, што се иначе неће десити. Може се и свашта подузети, што у мирно доба 
није могуће. Ми морамо користити прилику. Срби су нам већ три стотине година највећа 
сметња на врату. С њима, тако намноженима и таквима какви јесу, никад среће у нашох 
хрватској држави. Сад је прилика! Морамо их трећину побити, трећина ће побјећи, а 
трећина ће се покатоличити и постат ће Хрвати.“6 Поменуте речи није изговорио Миле 
Будак, министар веронауке и наставе у НДХ, већ Владо Сингер, током маја 1941. године, 
познанику Шими Балену у Загребу. Као и у случају Адолфа Хитлера и његовог најближег 
круга, писмено наређење о спровођењу „коначног решења српског/јеврејског/ромског 
питања“ није постојало. С друге стране, намера је била кристално јасна. 

Операционализација намере се најјасније види у прва три месеца постојања НДХ, а као 
кључни и својеврсни климакс фигурирају догађаји с почетка јуна 1941. године – 
конференција у Загребу, одржана 4. јуна у Амбасади Трећег Рајха, по позиву Амбасадора 
Зигфрида Кашеа, где учествује 18 представника НДХ и III Рајха, те први антисемитски 
закони донешени 5. јуна – уочи прве посете Анте Павелића Хитлеру, одржане 6. јуна 1941. 
године у Салцбургу.7 Управо тада, током салцбуршке епизоде, Фирер је указао 
Поглавнику на потребу хрватске државе за пола века „национално нетолерантне 
политике.“ Што се тиче поређења са нацистичком Немачком, поменута конференција у 
Загребу, по свом значају како за починиоце злочина тако и за жртве, може мирне савести 
да се поистовети са Ванзејском, из јануара 1942. године. 

Наиме, услед потребе да реше питања непожељног, словенског становништва, у својим 
државама – Трећи Рајх у анектираној области Словеније око Марибора, НДХ српског 
становништва које чини 30% од око 6 милиона грађана – договорена је размена; 

 
6 С. Трифковић, Усташе – Балканско срце таме, Catena Mundi, Београд, 2016, стр. 196, према S. Goldštajn, I. 
Goldštajn, Holokaust u Zagrebu, Novi Liber i Židovska općina Zagreb, 2001, стр. 113. 
7 A. Korb, “Nation-building and Mass Violence. The Independent State of Croatia, 1941–45”, у J. C. Friedman (ed.), 
The Routledge History of Holocaust, Taylor & Francis Group, London, 2010,  стр. 293-295. 



„пресељење“ 180.000 Словенаца-католика у Независну Државу Хрватску, како би 
надоместили „пресељење“ 200.000 Срба из НДХ у немачку окупациону зону „Србија“. 
Истог месеца, Еуген Кватерник био је у радној посети III Рајху ради упознавања са 
немачким системом логора на примеру Захсенхаузена. Само три месеца касније 
(септембар), Вјекослав „Макс“ Лубурић  био је у истој радној посети, свега неколико 
недеља након оснивања првих јасеновачких логора у Крапју (Логор I) и Брочицама (Логор 
II) током августа 1941. године. 

Подсећамо, наш сведок, Војислав Прњатовић, обрео се у јасеновачким логорима крајем 
децембра 1941. године – Логори I и II су угашени у том тренутку услед изливања реке 
Саве током јесени – у Логору III тзв. Циглана, највећем и најважнијем у оквиру 
јасеновачког система. Из горе наведеног видимо да није случајно што Војислав набраја 
одређене групе будућих заточеника логорског комплекса: „Тако смо се у том дворишту 
нашли одвојени у три групе. У једној смо били нас 62 сарајевска Србина, 140 Јевреја у 
другој групи, и у трећој 19 заточеника из Загреба. Оних 9 жена, које су стигле с нама из 
Сарајева одвојили су од нас још на станици и одвели их, колико смо касније дознали у 
Стару Градишку.“8 Прњатовић помиње Логор V (Стара Градишка) где су, углавном али не 
и искључиво, заточене жене; такође, према његовом сведочењу, 19 Загрепчана – приликом 
тријаже новопристиглих затвореника Љубо Милош,  заповедник радне службе логора, 
лично је усмртио поменуту групу – припадало је, по свему судећи, (идеолошким) 
противницима усташа у оквиру хрватског народа. 

Злочинци и жртве 

Управо сада, након скицирања контекста за увезане геноцида, долазимо до самих злочина 
тј. односа између директних починилаца зложина и жртава. Један од жилавијих митова у 
вези првих јесте, парафразирамо, „усташе су лудаци који непрестано и неуморно кољу све 
што миче“. Тачно, међу усташама је било психички оболелих особа „чувених“ по садизму 
(на пример, Анте Врбан), а нарочито у оквиру јасеновачког логорског комплекса. 
Међутим, они не чине већину, а наведена тврдња о „лудилу починиоца“ заправо, 
ненамерно и контраинтуитивно, аболира не само усташки покрет већ и целу Независну 
Државу Хрватску за геноциде над српским, јеврејским и ромским становништвом. 

Позивајући се на Браунинга, Корб заправо указује на чињеницу да су ретко када сви 
починиоци злочина неурачунљиви. У реалности, према истраживању понашања 
припадника немачког 101. резервног полицијског батаљона у Пољској, тај број је обично 
око 5% у односу на укупно бројчано стање групе која чини злочине и они заправо имају 
своју функцију унутар те групе. У односу на њих, остатак починилаца наставља да себе 
сматра „обичним и нормалним људима“ који „морају да извршавају наређења али никако 

 
8 В. Ђурић Мишина (ур.), Јасеновачки логор. Саслушања српских избеглица, стр. 59. 



не уживају у томе“.9 Према Корбу, те ментално поремећене особе делују као 
стабилизирајући фактор за остале, „обичне људе“, у оквиру групе. Овде бисмо додали 
наше, комплементарно, запажање. Ако би, хипотетички говорећи, изразита већина 
починилаца злочина заиста била умно поремећена, онда злочин попут геноцида никада не 
би могао да буде почињен јер за његово спровођење потребна је намера као и одређен 
степен планирања за које ментално оболеле особе нису способне.10 

Да ли наведене хипотезе пролазе проверу на основу примарних историјских извора? У два 
извештаја која је сачинио Комесаријат за избеглице и пресељенике, Војислав Прњатовић 
детаљно износи начин функционисања јасеновачког комплекса (1. извештај), као и његово 
лично искуство од момента хапшења у Сарајеву до тренутка ослобођања из Логора ИИИ. 
На основу његових сведочења видимо да је Логор III у Бачићевим цигланама био изузетно 
организован. Управа се делила на „спољашњу“ (усташку) и „унутрашњу“ (логорашка). 
Заточеници су били подељени на три групе, на основу задатака које би им усташе 
додељивале: слободњаци, полуслободњаци и обични логораши. Убијања логораша 
Прњатовић је поделио на „појединачна“ и „масовна“. Кључна разлика била је у намери 
починиоца злочина. Појединачна убиства зависила су од хира, тренутног емотивног 
расположења и/или психичког стања, убице. Масовна су имала рационално оправдање, 
барем у очима „спољне управе“ логора: 

„Други начин „ликвидирања“ вршио се како сам рекао од времена до времена, да би се 
логор испразнио. Такво ликвидирање се вршило приликом тзв. „наступа“ (збор). Ја сам 
доживио таква три „наступа“. На 1. јануара о.г. попело се бројно стање Срба у 
јасеновачком логору на око 450 људи. Заједно са осталима било нас је свега око 1100.  
Нови су транпорти пристизали, и логор је требало испразнити.“11 

Не само да је логорске капацитете требало „прилагодити“ за нове заточенике, већ и саме 
логорске економије и производна постројења нису имала потребу за више од 1000 људи 
ради опслуживања. Ту чињеницу Војислав је искористио како би преживео један од три 
„наступа“: 

„Средином јануара сазван је „наступ“ свих заточеника из логора око 1000 људи, већином 
Срба. Том приликом Павелићев повереник за логор усташки сатник Вјекослав Лубурић, 
лично извршио је селекцију заточеника које је требало поубијати. Сваки је заточеник 
морао лично да ступи пред њега и да му каже своју професију. Иза мојих леђа стајао је 
један стари и искуснији заточеник, који ми је шапнуо да изјавим да сам неки занатлија, 

 
9 К. Браунинг, Обични људи: 101. резервни полицијски батаљон и коначно решење у Пољској, Фабрика 
књига, Београд, 2004, стр. 244–248, 250–255, 274–275. 
10 С. Радојковић, „Увезани геноциди и њихово разумевање: Разговор с проф. др Александером Корбом“, 
Годишњак за истраживање геноцида, бр. 12, св. 1, стр. 270–271. 
11 В. Ђурић Мишина (ур.), Јасеновачки логор. Саслушања српских избеглица, стр. 62. 



одмах сам схватио о чему се ради па сам га послушао. Како знам возити ауто, изјавио сам 
да сам аутомеханичар.“12 

 

Отворена питања 

Сигуран сам да Вас је текст оставио са више неодговорених питања, него што бисте 
волели. С једне стране то јесте циљ чланка; с друге стране многа отворена питања још 
увек остају и за научну заједницу (не само историчаре)! У којој мери је Бановина Хрватска 
припремила терен за настанак Независне Државе Хрватске? Делимичне, не и коначне 
одговоре, понудили су до сада Љубо Бобан и Вељко Ђурић Мишина. Зашто је хрватско 
друштво НДХ релативно кратко било изложено усташкој пропаганди, свега неколико 
месеци у односу на 8 година немачке пропаганде, пре него што су злочини геноцида 
добили на замаху? Који је тачан датум оснивања јасеновачких логора?  Која је била улога 
жена у усташком покрету и НДХ? Тему је тек начела Мартина Битуњац. Поред Акције 
Диане Будисављевић, било је још акција грађана НДХ у циљу спашавања невиних живота 
али да ли знамо довољно о њима? Колико знамо о војним акцијама и злочинима 
домобранских јединица Независне Државе Хрватске у земљи и на Источном фронту? 
Поједине одговоре добијамо кроз истраживања Рорија Јеоманса, Бојана Димитријевића и 
других. На које све начине су прогоњене групе становништва, сем оружаним отпором, 
покушавале да преживе и опстану у екстремно ванредним условима Другог светског рата 
у НДХ? Према Елиезеру Папи и Гордани Тодорић, хумор исказан кроз форму 
„партизанске хагаде“ могао је да послужи у те сврхе. 

У случају нашег „аутомеханичара“ Војислава, уочавамо неколико фактора који су могли 
да допринесу шансама за преживљавање. Прњатовић је имао 37 година приликом 
хапшења у Сарајеву. Зрело доба, релативно добро физичко здравље свакако су били 
фактор који је жртвама могао да иде у прилог. Такође, посебне вештине и занати, било оне 
реалне или лажне, од вредности усташкој логорској управи могле су прибавити жртвама 
„преференцијални“ статус. Срећа лаичким речником, контигентност догађаја стручним 
вокабуларом, попут телефонског позива за Љубу Милоша током његовог крвавог пира у 
дворишту „табора“ сачувала је главу Војиславу. Такође, спремност да послуша 
„искусније“ заточенике логора и њихове савете у вези искрености по питању своје 
професије била је фактор. На концу, интервенције српског Црвеног крста и Комесаријата 
за избеглице и пресељенике, као и меморандуми Српске православне цркве немачким 
окупационим властима поводом усташких злочина, довеле су до ослобађања Војислава 
Прњатовића заједно са још 12 заточеника из јасеновачких логора 30. марта 1942 године. 

На њихову срећу, а жалост већег дела српског, јеврејског и ромског становништва 
Независне Државе Хрватске, остатак 1942. године био је најкрвавији у историји 

 
12 Ibidem, стр. 63. 



јасеновачких логора јер је већ од априла, како је генерал Иван Прпић извештавао 
Поглавника, „могао да прими неограничени број заточеника.“ 


