
Дан сећања на српске 
жртве Другог светског рата



Други 
светски рат

• Други светски рат је трајао од 1939. до 
1945. године. У њему су 
учествовале силе Осовине, на челу 
са Немачком и Савезници, на челу 
са СССР, Уједињеним 
Краљевством и САД. 

• Други светски рат представља највећи 
оружани сукоб у историји човечанства, 
са више од 100 милиона људи који су 
служили у војсци 30 различитих 
држава. 



• Дан сећања на српске жртве у Другом светском 
рату је државни празник Републике Србије. Овај 
празник се празнује 21. октобра. Обележава се као 
спомен на 21. октобар 1941. године и крваву 
јесен 1941. године када су немачке окупационе 
трупе извршиле масовни ратни злочин над 
цивилима у Крагујевцу и широм Србије. 
У Крагујевцу стрељано је око 7.000 цивила, а 
накнадна истраживања су утврдила имена 2.792 
убијених.



• Овај празник је постао званич
ан државни празник Србије у 
децембру 2011. године када је 
Народна скупштина 
Републике Србије усвојила из
мене Закона о државним и 
другим празницима.

• Дан сећања на српске жртве у 
Другом светском рату је први 
пут званично обележен 21. ок
тобра 2012. године у Крагујев
цу у Спомен-
парку Крагујевачки октобар. 



Жртве у Другом 
светском рату

• Сматра се да је у Другом светском 
рату страдало најмање 55 милиона, а 
највише 85 милиона људи. Због те 
сразмере Други светски рат се често 
наводи и као пример тоталног рата, 
јер га тај број ставља у најсмртоноснији
 рат у људској историји. 

•  Рат су обележиле масовне смрти 
цивила (највише у Совјетском Савезу и 
Кини), укључујући и холокауст и једини 
пример употребе нуклеарног оружја у 
рату.  



Држава Настрадали војници Настрадали цивили
Проценат настрадалог 
становништва

Пољска 300.000 5.700.000 18%

СССР 8.600.000 16.000.000 14%

Југославија 300.000 1.200.000 10,6%

Нацистичка Немачка 4.000.000 2.000.000 8%

Грчка 74.000 390.000 7%

Јапан 1.950.000 680.000 4,5%

Француска 290.000 290.000 1,5%

Италија 280.000 160.000 1,2%

Уједињено 
Краљевство

270.000 115.000 1%

САД 300.000 0 0,2%



Масакр у Крагујевцу 

• Крагујевачки октобар или Крагујевачки 
масакр представља масакр којег су над цивилним 
претежно српским становништвом Крагујевца и 
околних села починиле немачке окупационе 
снаге 19, 20. и 21. Октобра 1941. године на 
подручју окупираног дела територије Србије. У 
овом злочину је страдало око 3.000 становника 
Крагујевца и околних места, а међу њима је било и 
300 крагујевачких ученика и петнаесторо деце 
старости између 8 и 15 година. 



Спомен-парк 
Крагујевачки 

октобар

• Спомен-парк „Крагујевачки октобар“, 
представља спомен-комплекс подигнут у знак 
сећања на недужне жртве Крагујевачког масакра 
који су починили припадници Вермахта 21. 
октобра 1941. године. Тог дана немачки 
окупатори су у Шумарицама стрељали око 3.000 
становника Крагујевца и околних места. Према 
подацима историчара тог дана је стрељано 2.796 
лица (2381 у Крагујевцу и 415 у околним селима).





Страдали ђаци "Крагујевачке 
гимназије"

• Од 1971. године у спомен парку код 
споменика стрељаним ђацима и 
професорима, одржава се централна 
комеморативна свечаност - Велики 
школски час.

• Спомен парк је основан 1953. године на 
површини од 352 хектара на којој се 
налази тридесет масовних гробница. Од 
1979. године културно је добро.



Десанка Максимовић 
"Крвава бајка"

"Било је то у некој земљи сељака
на брдовитом Балкану,
умрла је мученичком смрћу
чета ђака
у једном дану.

Исте су године
сви били рођени,
исто су им текли школски дани,
на исте свечаности
заједно су вођени,
од истих болести сви пелцовани
и сви умрли у истом дану. (…)"



Масакр у Краљеву 

• Масакр у Краљеву је назив за масовна стрељања 
грађана Краљева која су у октобру 1941. за време 
Другог светског  рата у окупираној 
Србији извршиле немачке окупационе 
снаге. Стрељања су се догодила у знак одмазде због 
устаничке активности у околини града, односно 
како би се терором деблокирао град. Први таоци су 
узети 14. октобра, потом је у ноћи 15/16. октобра 
стрељано 1736 људи. Касније је још једна велика 
група грађана заробљена на превару и стрељана два 
дана касније, што је резултовало укупним 
потврђеним бројем од 2196 људи који су 
евидентирани именом и презименом.



• Масакр у Краљеву ишао је по 
принципу сто Срба за једног убијеног 
Немца и педесет за једног рањеног. То 
је био само делић терора који је 
спроведен, где је највише жртава 
било на територији НДХ. 

• НДХ је прокламовала политику 
истребљења Срба, која је гласила 1/3 
побити, 1/3 покрстити и 1/3 
протерати, којом би се решило 
питање Срба у Хрватској.



Логор Јасеновац 

• Логор Јасеновац је био први 
систематски изграђивани 
логорски комплекс на 
територији Независне Државе 
Хрватске, једини који је 
непрекидно деловао све до краја 
њеног постојања, највећи по 
простору који је заузимао, по 
броју логораша који су кроз њега 
прошли и по броју жртава које су 
у њему страдале. У њега су се 
упућивали не само мушкарци, 
него и жене и деца.



• Логор Јасеновац, као систем логора 
под командом из логора Јасеновац, је 
био највећи концентрациони и логор 
смрти на простору Краљевине 
Југославије за време окупације 
у Другом светском рату. Логор је 
формирала Независна Држава 
Хрватска, источно од истоименог 
градића, у августу 1941. године, а 
уништиле су га усташе у 
априлу 1945. године.



• То је био логор смрти, место 
за мучење и убијање првенств
ено Срба, Рома и Јевреја , а у 
то мучилиште су довођени и 
сви други који су подржавали 
Србе, Роме, Јевреје, 
комунисте, партизане, или су 
просто били људска бића и 
„нису одговарала“ тадашњим 
вођама усташке Хрватске.



Битка на Козари 

• Битка на Козари, званично 
операција Западна Босна. 
Водила се у јуну и јулу 1942. 
године између партизана и 
осовинских снага. Немци су 
опколили партизанске снаге. 
Поред партизана је био и 
народ.Остатак народа 
одведен је у усташке логоре 
Јасеновац и Стара Градишка. 
Козара је била велика 
трагедија у историји српског 
народа.





Топовске шупе

• Топовске шупе је назив 
првог концентрационог логора 
за Јевреје и Роме у Београду који је постојао 
током Другог светског рата и налазио се 
на Аутокоманди а у којем је, у периоду од 22. 
августа 1941, када је почело масовно 
хапшење Јевреја у Београду и околини, па 
до 12. децембра 1941. године, када је овај 
логор престао са радом, било смештено око 
4.000 људи, највише Јевреја из Баната, а 
затим и Рома.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Аутори: Ана Вјетровић

Кристина Дулановић

Жана Пушичић III1
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