
4. СРБИЈА 1858-1878. ГОДИНА 

 

 
Територијалне промене Србије 1878. 

 

 Од краја 1858. до 1903.  одине, поново су владали Обреновићи Кнежевином и 

Краљевином Србијом. Кнез  Милош је други пут владао свега две године (1858-

1860), а кнез Михаило осам година (1860–1868). Доба њихове владавине је доба 

оснажене аутономије Србије. Да би постигли тај циљ оба владара су водила исту 

политику до 1867. године када су исељени Турци из градова са утврђењима. Од тада се 

аутономија граничила са фактичком самосталношћу. Порта није имала могућности да 

се меша у унутрашње проблеме свог вазала Србије. 

 У унутрашњој политици кнез Милош није ништа мењао.  Био је „несносан―  и 

конзервативцима и либералима -  млађим нараштајима политичара. 



   
 

Михаило Обреновић (1823-1868), кнез Србије. Најмлађи син кнеза Милоша и кнегиње 

Љубице. Кнез Србије два пута 1839-1842 и 1860-1868. Пошто је био малолетан, 

одређено му је Намесништво: Јеврем Обреновић, Тома Вучић Перишић и Аврам 

Петронијевић. Порта је потврдила његов избор као изабраног владара, а не као 

наследног. Свргнут је 1842 у буни коју је предводио Тома Вучић-Перишић. Живео је у 

Банату и Бечу. У Бечу се оженио 1853. оженио грофицом Јулијом Хуњади. Кнез 

Михаило је дошао по други пут на престо после смрти свога оца, кнеза Милоша 1860. 

године. Укинуо је „Турски устав―, донет ѕакон о порезима и наредбе за уређење 

народне војске. Септембра 1862. кнез Михаило је јавио народу да је дипломатском 

акцијом успео добити да се Турци иселе из Србије, осим градова Београда, Шапца, 

Смедерева и Кладова у којима ће остати само турске војсне посаде, а да се 

градови Ужице и Соко поруше. У јесен 1866. Михаило је захтевао од Порте да повуче 

своје посаде из српских градова. Почетком 1867. добио је позитиван одговор а после 

повратка из посете Цариграду, 6. априла 1867. прочитан је на Калемегдану султаски 

ферман и предати кључеви града кнезу Михаилу. 

Кнез Михаило је био просвећени апсолутист. Модернизовао државну управу, водио 

активну спољну политику, планирао општи балкански рат против Турске, сањао о 

великој балканској држави у којој би он био владар. Убијен у атентату у Кошутњаку 

1868. Није оставио потомство. На педесетогодишњицу Милошевог устанка 

установио орден Таковски крст. Године 1868 иницирао оснивање Народног позоришта 

у Београду. Окумио се са породицом црногорског кнеза Николе Петровића, тако што 

је преко изасланика био кум на крштењу првог детета црногорског кнјаза, Зорке, 

потоње супруге краља Петра Првог Карађорђевића.Написао је текст песме Што се 

боре мисли моје.Сахрањен је у Саборној цркви у Београду. Први је владар коме је 

подигнут споменик у центру Београда.  

  

Кнез Михаило је наставио да води агресивну политику према Турској.  Готово се сваке 

године спремао за рат против Турске и то је била најважнија тачка његовог програма. 

Веровао је да је Србији потребна јака владалачка класа која поштује законе. 

 Конзерватице и либерале није могао да измири, те је првима дао предност, а 

друге је прогонио.  Пошто Порта није хтела да промени устав, а сам кнез није имао 

правних решења прибегао је трећем начину. Преображенска скупштина (1861.)  и 

владар су се држали начела да скуп више основних закона чини српски устав. Донели 

су више закона на основу којих је изграђен политички и административни  систем кнез 

Михаилове владавине. Законом о Државном савету ова значајна установа је изгубила 

политичка права  и добила административне обавезе. Законом о Народној скупштини 

(1861.) ова установа је поправила  свој положај и састајала се једном у три године. 

Законом о централној управи (1862.)  министри су издвојени из састава Савета и 

потчињени кнезу.Када је министар иностраних дела постао искусни државник Илија 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Michael_Obrenovic_-_foto_van_Anastas_Jovanovic_(1817-1899).jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Knez_Mihajlo_III_Obrenovic.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Prince_Mihailo_monument.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Michael_Obrenovic_-_foto_van_Anastas_Jovanovic_(1817-1899).jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Knez_Mihajlo_III_Obrenovic.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Prince_Mihailo_monument.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Michael_Obrenovic_-_foto_van_Anastas_Jovanovic_(1817-1899).jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Knez_Mihajlo_III_Obrenovic.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Prince_Mihailo_monument.jpg


Гарашанин (1861. – 1867.), веровало се да ће се поправити државноравни положај 

Србије. 

  Код Чукур – чесме су  1862. године турски сејмени  изазвали инцидент, после 

чега је турски везир с' Калемегдана бомбардовао Београд. Страни дипломатски 

представници су спречили разбуктавање сукоба, а  Канличком конференцијом решено 

је питање исељавања Турака из утврђених градова и да се сруше утврђења У Соколу и 

Ужицу.  Од 1867. године Београд, Смедерево, Шабац, Кладово, Ужице и Соко  су 

уступљени Србији. Ово је све потврђено Ферманом из 1867. године. Михаило је после 

овога отишао у посету султану у Цариград и био је много боље примљен него први пут. 

 У ред успешних акција кнеза Михаила у спољној политици убраја се и настанак 

Првог балканског савеза. Овим уговором је  предвиђено  уједињење Србије и Црне Горе 

под окриљем династије Обреновића.  Потом су склопљени споразуми с' Хрватском 

народном странком (1867.) и бугарским одбором ((1867.), уговор и војна конвенција са 

Грчком (1867., 1868.) и уговор о савезу са Румунијом (1868.). С' обзиром на различите 

могућности, положаје и интересе потписнице савеза нису још биле спремне  за рат 

против Турске. И српски војни министри су оклевали тако да је рат против Турске 

изостао.  

 Државне установе су стабилизоване и оснажене. Кнежева власт је све више 

јачала, влада је добијала на значају, а  Народна скупштина се усталила. Кнез Михаило је 

први владар који је увео дворска правила. Штампа је почела нагло да се развија. 

Појавили су се и нови листови: „Слобода― Владимира Јовановића, „Србија― Љубомира 

Каљевића, „Видовдан „ Милоша Поповића. 

 Уједињена омладина српска била је национална организација, која је окупљала 

родољубиве Србе са свих страна. У почетку је кнез Михаило имао добре односе са 

омладином.  Али брзо је дошло до сукоба јер је кнез Михаило забранио рад Омладини 

која се, по  његовим схватањима, залагала за слободе које он није могао да прихвати. 

 Кнез Михаило је био ожењен мађарском принцезом Јулијом Хуњади, али је 

дошло до развода.  После развода са Јулијом и сукоба с Омладином кнез  је намеравао 

да спољну политику усмери ка Аустро – Угарској. С' тим циљем се састао са њеним 

председником владе Ђулом Андрашијем у Иванки. 

 У земљи је дошло до незадовољства владавином кнеза Михаила, посебно код 

једне групе политичара због његове намере да се ожени рођаком Катарином 

Константиновић. 

 Група завереника, иза које се не зна ко је стајао убила је кнеза у  Кошутњаку јуна 

месеца 1868. године. Сахрањен је уз опште  уверење да његове идеје неће отићи с' њим 

у гроб. Био је први владар који је добио споменичко обележје које му је  подарила 

„Благородна Србија― 

 Милан Обреновић,  кнез и краљ (1868–1882–1889. година) био је ђак Лицеја у 

Паризу када је проглашен за владара и  имао је само 14 година. Изабрано је Друго 

намесништво (1868. – 1872. године) да упавља државом док он не постане пунолетан.За 

намеснике су одабрани: Миливоје Петровић Блазнавац, Јован Ристић и Јован 

Гавриловић.  
 Први задатак намесника је био да осуде убице кнеза Михаила  - браћу 

Радовановић, Лазара Марића и још неколицину официра, док је кнезу Александру и 

Владимиру Јовановићу суђено у Пешти.  Већина њих је осуђена на смрт, а  неки на 

дугогодишњу робију. 

 Велика народна скупштина, која је прихватила Милана  за кнеза и изабрала 

Намесништво, затражила је реформе –проширење права скупштине, министарску 

одговорност, слободу штампе и поротно суђење. Реформе нису могле бити спроведене 



без доношења новог устава. Тако је скупштина донела Устав 1869. године познат под 

именом намеснички. 

 Намеснички устав је потврдио Обреновићима право наслеђивања престола, 

забрањујући истовремено да ико од Карађорђевића може да буде изабран за кнеза. 

Скупштина је, уз кнеза, стекла законодавну власт, а чинили су је народни посланици и 

посланици које је  постављао кнез, односно влада.  Министре је бирао и отпуштао кнез, 

па влада није била одговорна скупштини, те стога у Србији још  није био уведен 

парламентарни режим. Устав је увео само кривичну одговорност министара, али не и 

политичку. Скупштина је добила још и ограничено право доношења буџета.  

Скупштина није имала право законодавне иницијативе (право предлагања закона), већ 

су ти право имали кнез и влада. Састајала се сваке, а не као до тада сваке треће године.  

 Грађанска права су била зајемчена: слобода вероисповести, лична безбедност, 

имовинска сигурност, слобода говора, збора и удруживања, бирачко право. Судска 

независност је призната, али судије још нису биле заштићене. Државни савет, некада 

моћно политичко тело, постало је административни суд, односно саветодавни орган 

владе. Извршна власт није добила посебан одељак, али су права владе била знатна. 

Устав је био умерено либералан.  

 Потом је скупштина донела неколико важних закона, од којих помињемо три – 

изборни, о министарској одговорности и о штампи. Уставом и законима унапређен је 

политички живот  земљи. Творац устава био је Јован Ристић, стамени државник, вешт 

дипломата, несавитљив као  политичар. „Ја нећу популарност, него ауторитет!― чувена 

је његова изјава.  

 Устав је знатно  поправи положај Србије према Турској и коначно омогућио 

Порти мешање у унутрашње сукобе врховне власти. Иако је Србија била вазална 

држава, влада је Порту и гарантне силе само обавестила да је донела устав и тиме 

окончала своју дугогодишњу борбу за унутрашњу самосталност.  Намесништво је 

водила проруску политику, а кнез Милан посетио је руског цара у Ливадији (1871. 

године). 

 Скоро све владе су биле конзервативне, од којих су три оставиле већи траг у 

историји свог времена – Радивоја Милојковића (1869. – 1872.), Љубомира Каљевића 

(1875. – 1876.) и Стевче Михаиловића (1876. – 1878. ). 

 Поред либералних идеја у овом периоду шире се и социјалистичке идеје 

Светозара  Марковића, а појављују се и социјалистички листови. 

 Намесници су намеравали да прогласе независност Србије 1872.  године  на дан 

пунолетства кнеза Милана, али су одустали од те идеје јер нису добили подршку Русије. 

 Устанком у Херцеговини 1875. године  започела је Велика источна криза (1875. 

– 1878. године), која је затекла Србију неспремну за рат. Стање у Кнежевини је било 

напето – споља рат, а изнутра је претила анархија. Било је тешко убедити кнеза, так 

ожењеног, да уђе у рат. Дилема је трајала око годину дана.  

 Србија је Турској објавила рат практично 29.  јуна 1876. године.   Према ратном 

плану српска војска је подељена на  четири војске:  моравску, тимоку, дринску и 

ибарску, под командом генерала Черњејева, пуковника Милојка Лешјанина, генерала 

Ранка Алимпића и генерала Фрање Заха.  Бројала је око 124. 500 војника, углавном 

народне војске и свега четири батаљона  стајаће војске. Србија је била знатно слабија од 

Турске по квалитету војске и по наоружању.  Једина помоћ српској војсци  били су 

руски добровољци – око  три и по хиљаде војника и официра. Генерал Черњејев  је био  

њихов заповедник, а и заповедник целокупне српске војске. 

  Српске трупе кренуле су у офанзиву, али су поражене код Бијељине  и Великог 

Извора. Само је Черњејев имао мало успеха. У офанзиви Турака пали су Књажевац и 

Зајечар, а на Шуматовцу Срби су били одбијени. У међувремену је склопљен споразум 



у Рајхсштату, којим су Русија и Аустро – Угарска одлучиле да се Србија и Црна Гора, 

која је такође заратила против Турске, могу ширити само у правцу Новопазарског 

санџака. Уколико би српске државе биле поражене, загарантоване су им границе и 

правни положај пре рата. Ширење према Босни и Херцеговини, због чега се ушло у рат, 

није било могуће, та област је уступљена Хабзбуршкој монархији. 

 Под притиском великих сила Турска је приморана да обустави непријатељства, 

али су Срби започели операције и крајем септембра забележили делимичан успех у 

бици код Кревета.  Убрзо су Турци прешли у противофанзиву и освојили Велики 

Шиљеговац и  Ђунис у октобру 1876. године, те су покорили целу Источну Србију. 

Ултиматум Русије упућен Турској спасао је Србију потпуног пораза, па је склопљен 

мир 28. фебруара 1877. године, чиме је завршен први део  српско – турског  рата..  

 Потом је Русија објавила рат Турској (24. априла) , прешла Дунав, али је са 

застала у борбама за Плевну. Неспремни, Срби су са закашњењем објавили рат Турској 

и  то тек после пада Плевне, 13. децембра 1877. године. У други део рата српска војска 

је ушла без руских добровољаца, а под командом генерала Саве Грујића, подељена је у 

пет корпуса. Офанзива је била усмерена према истоку и југоистоку. Заузети су Кула, 

Прокупље, Пирот, Ниш, Лесовац, Врање, а део српске  војске продро је до Грачанице на 

Косову. Чим су Руси склопили примирје у Сан Стефану, зустављено је ратовање. 

  Изјава кнежева руском конзулу: 26. јануара 1877. године  „да је крајње време 

да нам Русија каже своје намере, хоће ли или неће заратити с Турском и прима ли и 

нас у заједничко ратовање против Турске или не прима, како би знали: да  ли да 

прекидамо преговоре, или  да се помиримо са Турцима.“ Јеврем Грујић, Животопис 

Јеврема Грујића, приредила Зорица Петровић, Аранђеловац 2009. 

 Санстефанским миром (2. март 1878. године) Србија је призната као независна 

држава и омогућено јој је територијално проширење у правцу  Косовске Митровице. 

Освајање у правцу истока  и југоистока су оспорена – Србија је добила само Ниш. 

Европа, пре свих Енглеска, није дозволила да се изврше тако велике територијалне 

промене вољом Русије. Стога је сазван Берлински конгрес (13. јула 1878. године), који 

је требао да преиспита  одредбе Сан Стефана. 

 Кнез Милан, његова супруга Наталија, Јован Ристић, министар иностраних дела, 

и  цео један нараштај, који је у Русији видео више од покровитеља  морао се окренути 

северном суседу.  

 Јован Ристић, боравећи у Берлину без права учешћа на Конгресу, склопио је 

уговор с грофом Андрашијем о изградњи железница трговини, регулисању Ђердапа и 

предао великим силама мемоар о територијалним захтевима Србије. 

 „ У мом телеграму од 23. јуна није речено, да гроф Андраши обећава само 

описану границу, но обећава потпомагати је. С тога је на могу примати услов 

садржан у вашем телеграму од јуче, па и никакав други. Зато  ми одговорите што 

пре телефоном, пристаје ли Влада на конвенцију или не; иначе ја скидам са себе 

одговорност ако и колико буде неуспеха. Опасност је у одлагању, јер конвенција није 

средство само за добијање аустријске потпоре, но и за отклонити њено 

непријатељство, којем се посљедице на могу догледати. Ристић“ Телеграм 

Министар Ристић министру Грујићу, Берлин, 24. јуна 1878.  у 10 часова ноћу- 

(Јеврем Грујић, Животопис Јеврема Грујића, приредила Зорица Петровић, 

Аранђеловац 2009.) 

 

     

 

 

 



4.1. ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ: 

Грујић Јеврем (1827-1895), политичар. Либерални првак прве 

генерације. Први пут министар правде под Михаилом, 1874-78. министар унутрашњих 

дела и правде. Потом посланик у Цариграду, Лондону и Паризу (1880-1892).Истакнути 

правник. 

Ристић др Јован (1831-1899) државник и писац. Докторирао на 

Хајделбергу. Вођ Либералне странке. Два пута намесник: малолетном кнезу Милану 

(1868-1871) и краљу Александру (1889-1893). Министар иностраних дела (1872, 1875-

78), председник владе (1873, 18781880, 1887). Аутор Устава из 1869. и представник 

Србије на Берлинском конгресу 1878. на којем је Србија стекла пуну државну 

независност. Као историчар написао: "Спољашњи одношаји Србије 1848-1872" и 

"Дипломатска историја Србије 1875-78". 

Гарашанин Илија (1812-1872), државник и дипломат. Највећи 

државник и организатор уставобранитељског времена. Под кнезом Александром 

министар унутрашљих дела (1858). Под Михаилом председник владе и министар 

иностраних дела (186-1867). Аутор "Начертанија". Конзервативац. 
       

 

 

 

 

 

 



5. ВЕЛИКА ИСТОЧНА КРИЗА И 

БЕРЛИНСКИ КОНГРЕС 

 

 

5.1. ВЕЛИКА ИСТОЧНА КРИЗА 

 
  Под Великом источном кризом подразумевамо неколико устанака, ратова и 

дипломатских спорова који су се одиграли на Балкану од 1875. до 1878. године. 

Циљ балканских народа био је потпуно ослобођење од турске власти и стварање 

јединствених националних држава. Велике силе, најпре Русија, Аустро-угарска и 

Велика Британија су, за то време, настојале да ојачају своје позиције на Балкану. 

Велику источну кризу треба посматрати као једну фазу у решавању Источног 

питања, тј. питања како ће бити подељена и под чијим утицајем ће бити 

територија Балкана после ослобођења од Турске.  

Велика источна криза започела је 1875. године устанком српских сељака против 

турске власти у Херцеговини. Убрзо потом устанак избија и у Босни. Разлози за 

устанак били су социјални и национални. Поред сиромаштва у социјалне разлоге 

устанка спадају и друштвени односи. Турска је у ово време још увек била феудална 

држава. Како је централна државна власт слабила, све више је расла моћ локалних 

великаша који су повећавали намете и порезе становништву. При том, феудализам је у 



околним земљама био укинут што је устанике додатно подстицало да траже 

побољшање свога положаја.      

 Кнежевина Србија није могла равнодушно посматрати ове устанке. Иако је још 

увек била у вазалном односу према Турској, Србија је ипак била матица српског 

народа. Јавност је од младог кнеза Милана Обреновића тражила да уђе у рат против 

Турске и помогне ''покореној браћи'' како се онда говорило. Кнез се извесно време 

двоумио јер, се у случају пораза могло десити да Србија изгуби аутономију стечену у 

претходних пола века борбе. Уз то, српска војска је била слабо наоружана и неспремна 

за рат. Ипак, Србија је 1876. ушла у рат против Турске. Као савезница Србије у рату је 

учествовала и Црна Гора. Ратни циљ Србије био је ослобођење Ниша и Косова од 

турске власти. После неколико месеци ратовања Србија је доживела тежак пораз, а од 

губитка територија спасла ју је дипломатска интервенција Русије. Мир је склопљен 

почетком 1877. године. 

 Априла 1876. године дошло је и у Бугарској до устанка против турске власти. 

Овај устанак је веома брзо угушен уз најсуровије злочине турске војске и нерегуларних 

трупа.  

 На почетку Велике источне кризе руска влада је саветовала Србији да се уздржи 

рата против Турске. Истовремено је јавно мнење у Русији, посебно словенофилске 

организације тражило од своје владе да помогне Србији. Из Русије је у Србију стигао 

велики број добровољаца, махом официра. На њиховом челу се налазио генерал 

Черњајев који је практично командовао српском војском у овом рату. 

Један од најважнијих циљева руске спољне политике још од XVIII века био је да 

се оствари контрола над мореузима Босфором и Дарданелима. Преко тих мореуза руска 

флота би несметано могла да плови из Црног мора у Средоземно. У избијању Велике 

источне кризе Русија је видела шансу да се приближи остварењу тог циља. Њена 

дипломатија је обезбедила неутралност Аустро-угарске у питању мореуза. За узврат 

Русија је требала да подржи намеру Аустро-угарске да окупира Босну и Херцеговину. 

При склапању овог споразума силе нису водиле рачуна о интересима самих балканских 

народа. 

Да би остварила своје циљеве Русија је ушла у рат са Турском у пролеће 1877. 

године. Турска војска, иако знатно слабија успела је да заустави руску офанзиву код 

Плевне. Тада је Русија поново позвала Србију да уђе у рат против Турске. Србија је то и 

учинила на самом крају 1877. године. Овога пута је реорганизована српска војска 

ратовала знатно успешније. Заузела је Ниш, Пирот и Врање и продрла дубоко на 

Косово. Истовремено Руска војска је стигла готово до саме турске престонице 

Цариграда. Турска је била принуђена да склопи веома неповољан мир. Он је потписан у 

предграђу Цариграда Сан Стефану 3. марта 1878. 

 Санстефанским миром је од бивших турских територија створена велика 

Бугарска која је обухватала готово читаву Македонију и делове данашње јужне Србије, 

док је Србији припало мање територија него што је њена војска заузела у Другом 

српско-турском рату. Црна Гора је такође добила територијална проширења. Руска 

влада је рачунала да ће таква Бугарска, као словенска држава бити под њеним утицајем 

и да ће преко ње моћи да оствари своје поменуте циљеве у вези са мореузима. Међутим 

остале велике силе, пре свега Велика Британија, нису пристале на овакву прерасподелу 

Балкана. Због тога је сазван Берлински конгрес на коме су донета нова решења, којима 

су знатно умањени добици Русије. 

Берлински конгрес је одржан од 13. јуна до 13. јула 1878. године. На њему су 

учествовале: Велика Британија, Француска, Немачка, Аустроугарска, Италија, Русија и 

Турска. Док су представници балканских држава били присутни само као посматрачи. 

Немачка као домаћин и њен канцелар Бизмарк наступали су као ''добронамерни 



посредник'' у спорним питањима. Конгрес је окончан потписивањем међународног 

уговора по коме је преобликована политичка карта Југоисточне Европе и дефинисани 

интереси великих сила. По овом уговору Србији, Црној Гори и Румунији је призната 

независност. Србија је добила територијално проширење на Нишки, Врањски, 

Топлички и Пиротски округ. Аустро-угарска је добила право да окупира Босну и 

Херцеговину и тамо уведе своју управу, с’ тим што су ове две покрајине само 

формално остале под врховном влашћу Турске. Турској је у потпуности враћена 

територија Македоније. Бугарска је подељена на два дела: Кнежевину Бугарску која је 

имала широку аутономију и која је само формално била под врховном влашћу Турске и 

Источну Румелију (област јужно од планине Балкан) која је имала много мању 

аутономију унутар Турске. Уговор је задирао и у унутрашње уређење балканских 

држава обавезујући их на поштовање људских и верских права. Државе које су стекле 

независност биле су обавезне да поштују и трговинске уговоре и повластице за градњу 

железница које је још Турска дала великим силама, а односиле су се на територије сада 

независних држава .      

Берлински конгрес признао је Србији независности и одредио јој границе. Спорна 

су била следећа места: Трн (придодат Бугарској), Пирот (припао Србији), Преполац 

(задржала Турска) и Врање (прикључено Србији).  Србија се проширила на југоистоку 

за четири округа: Нишки, Пиротски, Врањски и Топлички (10.300 км/2). Од тада се  

Кнежевина Србија простирала на 48. 300 км/2. 

Берлински конгрес није решио сва спорна питања на Балкану, он их је само 

одложио. Уговором је међу европским силама постигнута је равнотежа на Балкану, која 

је гарантовала мир наредних неколико деценија. 

 Јавност у Србији и Бугарској, свака из својих разлога, није била задовољна 

одлукама Конгреса, јер им није било дозвољено да заврше процес националног 

ослобођења и уједињења. Ипак испоставило се да су се у решавање Источног питања 

поред великих сила укључили и балкански народи.  

 Срби су очекивали више од ратова против Турске и одлука Берлинског конгреса. 

Очекивало се више и од Русије, која је зарад својих интереса, испољених у стварању 

велике Бугарске, жртвовала Србе Аустро-Угарској.  До уједињења Срба није дошло, а 

Аустро – Угарска се потрудила да се Србија и Црна Гора не само не уједине већ да не 

буду ни суседи.  И поред тих слабости и неких нерешених или лоше решених питања по 

Србе, година 1878. је веома значајна за државно правни развој Србије и Црне Горе. У 

праву је био кнез Милан када је објавио одлуке Берлинског конгреса народним 

посланицима у Крагујевцу следећим речима: „Споља мудри, а унутра чврсти 

одношаји – то су једини путови на којима може почивати Независна Србија.“  

Србија је тада добила свој празник – Дан независности (2. јул). 

 

 

На Берлинском конгресу, 26. јуна 1878. године, Кнежевина Србија је преузела 

обавезу да изгради железничку пругу долином Мораве, од Београда до Ниша и кракове 

ка Бугарској и јужни крак ка Солуну.  

Србија је 3. марта 1881. године склопила уговор са француским друштвом 

„Унион женерал де Пари‖ за градњу пруге од Београда до Врања. Свечани воз за Ниш 

кренуо је 30. јануара 1884. године из Смедерева. Воз није пошао из Београда јер су 

каснили радови на тунелу код Рипња. У возу су били министар грађевине, директор 

железнице, званице по позиву. Путници првог воза за Ниш преноћили су у Параћину и 

сутрадан наставили пут за Ниш. 

Воз је стигао у 11 часова, а топови са тврђаве поздравили су његов улазак у 

Ниш. Сачекао га је Коста Баљић, први шеф станице у Нишу. Воз се зауставио пред 



„Тријумфалном капијом‖, а Нишлије су га дочекале са химном и поздравним говорима 

у славу династије Обреновића. Владика и председник општине су госте и угледне 

грађане увели у специјални павиљон, где су послужени хлебом и сољу. Након тога, 

организован је банкет у Утвићевој гостионици, а у гостионици „Европа‖ славље је 

настављено до јутра. У среду 1. фебруара 1884. воз је кренуо назад у Смедерево. 

У току лета, радови на прузи од Београда до Ниша су завршени. Свечано 

отварање пруге било је 23. августа 1884. Организовао га је Француз Амиље, директор 

експлоатације Српске железнице. Било је присутно 200 гостију из Париза, Беча, Пеште, 

а само 40 из српских министарстава. Отварању пруге није присуствовао нико из Ниша. 

Из Београда су кренула два воза, са по десет вагона. Први је у Ниш стигао у 18 часова, а 

други, због квара на локомотиви, каснио је четири часа. 

Редован путнички саобраћај на прузи Београд–Ниш отпочео је 3. септембра, а 

теретни 17. септембра исте године.(Слободан Т. Петровић, Кладово,  Политика, 31.08.2017).   

 

 

Источно питање 

 Појам источно питање обухвата дуг историјски процес који обухвата 

период од краја XVII до треће деценије XX века и односи се на слабљење и губитак  

територија османског (турског) царства и поделу тог простора на инересне зоне 

међу великим европским силама. Балкански народи ће тек у XIX веку имати 

значајнију улогу у решавање овог питања.     

 Од крја XVII века турско царство почиње убрзано да слаби и губи ратове против 

хришћанских сила Аустрије и Русије.  Временом су ти порази били праћени губитком 

територија и мировним уговорима по којима су хришћанске силе добијале право да се 

мешају у унутрашње ствари Турске (на пример да штите хришћанска света места или 

да гарантују права балканским народима). У другој половини XVIII века Аустрија и 

Русија су правиле планове о подели турских поседа на Балкану, па су чак прављене и 

мапе са детаљима разграничења међу њима. Са друге стране Велика Британија је 

настојала да спречи да Русија превише ојача на рачун Турске. Због сукобљених 

интереса великих европских сила у овом питању дошло је до рата међу њима (Кримски 

рат 1853-1856). 

Од почетка XIX века и сами балкански народи (Срби и Грци) подижу устанке и 

и стварају језгра будућих националних држава, чиме се активно укључују у решавање 

Источног питања. Током XIX века улога балканских народа у решавању овог питања ће 

бити све већа, то ће се показати током Велике источне кризе (1875-1878) и у време 

Балканских ратова (1912-1913).  

Колики је био значај турског царства и Источног питања за велике европске 

силе говори и чињеница да је Цариград био један од најзначајнијих дипломатских 

центара Европе.  

 

Словеновили – руски интелектуалци, присталице словенског јединства, који су Русију 

видели као политичку и културну предводницу читавог словенског света. Имали су 

веома велики утицај на јавно мнење у Русији у другој половини XIX века. 

 

 

 

 

 



5. 2. СРБИЈА ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА – 

ИЗГРАДЊА МОДЕРНЕ ДРЖАВЕ, ПЕРИОД 

ВЛАДАВИНЕ МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА 
 

 
 У периоду од стицања независности 1878, па до 1903. године  Србијом су 

владала два владара из династије Обреновић: Милан (1868-1889) и Александар 

(1889-1903). За то време много је учињено на изградњи модерне државе. Донета су 

два устава, држава је од кнежевине подигнута на ранг краљевине, формиране су 

политичке странке и уведен је парламентаризам. Србија је постала потписник 

бројних међународних конвенција и уговора из области саобраћаја, трговине и 

права. 

 Србији је призната независност на Берлинском конгресу који је одржан од 13. 

јуна до 13. јула 1878. године. Тиме је, у међунарно-правном смислу обновљена српска 

државност, која је била прекинута још турским освајњем Балкана крајем средњег века. 

Стицање независности било је резултат дуге и тешке борбе за обнову српске државе 

која је започета Првим српским устанком 1804. године. 

Одредбама Берлинског уговора Србији је призната независност. Добила је 

територијало проширење на Нишки, Пиротски, Топлички и Врањски округ. Ове 

територије ослободила је српска војска у другом српско-турском рату 1877-78. Са друге 

стране Берлински конгрес је српској јавности донео и низ разочарења. Најтеже је 

прихваћено то што је Аустроугарска добила право да окупира Босну и Херцеговину у 



којој су Срби били најбројнији народ. Поред тога Велике силе нису дозволиле 

територијало спајање Србије и Црне Горе, већ је између њих Турској остављен узак 

појас територије. Такође, Србија је морала да преузме обавезу изградње железнице и 

неке, по њу неповољне, одредбе трговинских уговора које је Турска раније склопила са 

Аустроугарском.    

Период владавине Милана Обреновића 

 После стицања независности пред кнезом Миланом и владом стајали су задаци 

изградње и јачања институција, модернизације државе, унапређења економије, али и 

одређивања спољнополитичке орјентације земље. 

  Милан Обреновић (Манасија у Влашкој 1854 – Беч 

1901),кнез Србије (1868) 1872-1882 и први нововековни краљ Србије 1882-1889. 

Био је унук Јеврема Обреновића, брата кнеза Милоша Обреновића, син Јевремовог сина 

Милоша, који је као најамник погинуо у румунској војсци. Као дете разведених 

родитеља Милан је са шест година дошао у Крагујевац код кнеза Михаила који се 

стара о његовом васпитању. Михаило га је послао на школовање у Париски Лицеј. 

Као 14-годишњак дошао је на српски престо 1868. после убиства кнеза Михаила 

који није имао директних наследника. Будући да је кнез Милан био малолетан уместо 

њега је до 1872. владало намесништво. За време његове владавине Србија је водила два 

рата против Турске (1876-1878), а потом проглашена за независну државу 1878. 

године. У спољној политици се ослањао на Аустроугарску, што му је олакшало да 21 

фебруара ( 6. марта) 1882. Србију прогласи за краљевину. 

После неспешног рата са Бугарском 1885. углед у земљи и иностранству му је 

био нарушен па је на прослави дана Краљевине 22. фебруара 1889. у 35. години 

живота, абдицирао (одрекао се престола) у корист сина Александра Обреновића, коме 

је до пунолетства одредио три намесника. После тога једно вереме је живео у 

иностранству, носећи титулу ,,грофа од Такова''. Иако се одрекао  престола мешао се 

у политику у Србији, чак је 1897. постављен за ,,команданта Активне војске'' у којој је 

уживао велики углед. Србију је коначно напустио када је његов син Александар 

Обреновић одлучио да се жени Драгом Машин.  

За краља Милана се везују бројне афере и скандали. Важио је за расипника и 

боема, али и човека изванредне интелигенције. Био је ожењен Наталијом Кешко са 

којом се развео 1888. године и са којом је био и у личном и политичком сукобу. 

Сахрањен је у манастиру Крушедолу поред књегиње Љубице на Фрушкој Гори. 
 

 Унутрашња политика 

  Низ закона донетих на принципима либерализма омогућио је  бржи равој 

политичког живота у Србији. То су пре свега били закони из 1881. године: Закон о 

штампи, који је омогућио већу слободу речи, Закон о судијама, којим је установљена 

независност судске од извршне власти и Закон о зборовима и удружењима којим је 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:KraljMilanObrenovic.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:KraljMilanObrenovic.jpg


дозвољена слобода јавног говора о политичким темама и формирање политичких 

странака.  

 Политичке групације које су у Србији постојале и раније 1881. године су и 

званично регистроване као странке. Разлике међу њима нису увек биле само у 

политичким програмима, већ су често улогу играли и сукоби генерација међу 

политичарима. Партије су имале своје листове и настојале да стекну подршку јавног 

мнења, чији је утицај на политику последњих деценија XIX века бивао све већи.  

Либерална странка се залагала за увођење либералних принципа у српску 

политику, али постепено и уз поштовање специфичности српског друштва. Противила 

се превеликом утицају неписмених народних маса на политику. Главни ослонац партије 

били су богатији трговци, виши чиновници и понеки богатији сељак. Вођа странке био 

је Јован Ристић. 

Напредна странка је такође заступала либералне идеје (управо за време њене 

владавине донети су поменути закони), али је такође имала нека обележја 

конзервативизма. Напредњаци су били блиски двору Обреновића и говорили су да 

династија трба да стоји изнад сваке уставне борбе. Партија није имала много 

присталица у народу, њена главна снага су били млађи београдски интелектуалци 

блиски двору. Вође парије били су Милутин Гарашанин, Милан Пироћанац и Стојан 

Новаковић. Ова странка је на власти била, уз мањи прекид, од 1880. до 1887. године. 

Народну Радикалну странку основала је група присталица социјалистичких 

идеја Светозара Марковића. Залагали су се за децентрализацију власти и што већу 

локалну самоуправу, социјалну правду, веће учешће сељаштва у политици. Њихова 

политика је често прелазила у демагогију и популизам. Како су сами говорили радикале 

је подржавало четири петине становништва, заправо то је било политички пробуђено 

сељаштво предвођено сеоским учитељима и по неким интелектуалцем. Вођа странке 

био је Никола Пашић. Радикали су били у сукобу са краљем Миланом Обреновићем 

готово све време његове владавине.  

демагогија – улагивање масама, подилажење њиховим убеђењима, давање обећања која 

се не мисле испунити 

Никола Пашић (Зајечар, 1845-Београд, 1926) Школовао се у 

Београду и Цириху, али студије није завршио. У младости је био присталица 

социјалистичких идеја Светозара Марковића. Био је један од оснивача и вођа Народне 

радикалне странке. Због Тимочке буне 1883. морао је да емигрира у Бугарску. У 

одсуству је осуђен на смрт, а помилован је тек 1889. када се вратио у Србију. 

Неколико пута је био председник Народне скупштине. Председник владе Краљевине 

Србије и Краљевине Срба Хрвата и Словенаца био је чак 15 пута, истовремено је више 

пута био и министар иностраних дела у својим владама. Био је председник владе у 

време Балканских и Првог светског рата. Учествовао је у стварању прве југословенске 

државе и био председник српске делегације на мировној конференцији у Версају 1919. 

Остао је упамћен као веома вешт политичар. 

 Бурним политичким сукобима допринело је и једно значајно привредно питање. 

То је била изградња железнице. Као што је већ речено Србија се потписивањем 

Берлинског уговора обавезала да ће преко своје територије изградити пругу која би 

повезивала Аустро-угарску са Турском и Бугарском. Железница се у оно време 



сматрала најзначајнијим привредним потенцијалом и симболом напретка. Напредњачка 

влада је 1881. године, без јавног конкурса, узела зајам и дала концесију за градњу 

железнице у Србији француском финансијском друштву Генерална унија на чијем се 

челу налазио Ежен Бонту. После финансијске пропасти овог друштва 1882. године, У 

Србији је дошло до великог скандала када се испоставило да је велики број политичара 

из свих странака био корумпиран (Бонтуова афера). Радови на изградњи прве пруге у 

Србији Београд-Ниш завршени су 1884. године када је она и пуштена у рад.  

 Овај финансијски скандал убрзао је планове Милана Обреновића да кнежевину 

Србију подигне у ранг краљевине, чиме би подигао међународни углед земље, и 

учврстио свој ауторитет у њој. Уз помоћ Аустро-угарске Србија је 6. марта 1882. године 

(22. фебруара по старом календару) проглашена за краљевину.   

 Најжешћи политички сукоб у ондашњој Србији постојао је између, сада већ 

краља, Милана Обреновића и Народне радикалне странке. Краљ по својој природи 

није био човек који би пристајао на ограничавање личне власти и јачање 

парламентаризма. Радикали су са друге стране инсистирали на што већој самоуправи и 

већој улози сељаштва у политичком животу. Сукоб је врхунац достигао у време 

Тимочке буне 1883. године. Повод за буну била је владина одлука да од сељака, 

одузме застарело оружје које су они као обвезници Народне восјке држали код кућа. 

Тада је реформом војске предевиђено да се оружје намењно резервном саставу чува у 

магацинима, а не по кућама као пре тога. Радикали су ову одлуку владе жестоко напали 

у штампи и позвали народ да не враћа оружје. Овај позив али и тежак социјални 

положај сељака довели су до оружане побуне у источној Србији. Центар буне био је у 

области око Бољевца, Соко Бање и Књажевца (отуда Тимочка буна). Стајаћа војска је за 

неколико дана сломила отпор побуњеника и завела ред. Преки суд је осудио на смтрт и 

дугогодишње робије велики број учесника. И поред помиловања и смањења казни 

стрељано је 20 људи. Међу осуђенима на смрт биле су и вође радикалне странке. Један 

од њих је био и Никола Пашић који је побегао у Бугарску. Краљ Милан је сматрао да је 

за побуну оговорна Радикална странка. Због тога ју је убудуће сматрао својим главним 

непријатељем, политички прогонио и онемогућавао њено учешће у власти. 

Спољна политика 

 После Берлинског конгреса утицај и улога Русије на Балкану, су се значајно 

смањили. То ће у великој мери утицати и на будућу спољнополитичку оријентацију 

Србије. Милан Обреновић који је на почетку своје владавине ослонац тражио у Русији 

после Берлинског конгреса ће се окренути тешњим везама са Аустро-угарском. Са 

суседном двојном монархијом је 1881. године склопљен трговински уговор који је 

допринео привредном везивању Србије за Аустро-угарску, али је донео и низ 

повољности за Србију, посебно за извоз њених пољопривредних производа. Исте, 1881. 

године, склопљена је и Тајна конвенција којом се Србија обавезала да неће водити 

спољну политику супротну интересима Аустро-угарске, пре свега у Босни и 

Херцеговини, покрајинама са српском већином које је двојна монархија окупирала 

1878. године. За узврат Аустро-угарска се обавезала да неће правити сметње ширењу 

Србије на југ ка Вардарској долини. Такође суседна монархија је подржала проглашење 

Србије за краљевину. Ова конвенција је дуго држана у тајности за њу су знали само 

краљ Милан и неколцина министара.  

Велики неуспех на међународном плану Србија је доживела у рату са 

Бугарском 1885. године. Берлинским уговором Бугарска је била подељена на  

Кнежевину Бугарску и Источну Румелију. Када је у Пловдиву извршен преврат и 

проглашено уједињење ове две бугарске области, краљ Милан је сматрао да је 

равнотежа снага на Балкану нарушена на штету Србије. Непромишљено и без 



суштинског разлога објавио је рат Бугарској. У краткотрајном рату, иако боље 

опремљена и модернија, српска војска је доживела тежак пораз у бици на Сливници. 

Примирје је склопљено после посредовања Аустро-угарске. Овај пораз је знатно 

нарушио међународни углед Србије, али и ауторитет краља Милана у земљи. 

 Уследио је период политичке нестабилности који су обележиле брзе смене 

неколико влада. Краљ Милан је био принуђен да попушта у сукобу са опозицијом и 

дозволи повратак радикала на политичку сцену. Они су чак краткотрајно учествовали у 

влади. Нестабилности власти доприносио је и лични  и политички сукоб краља Милана 

и његове супруге краљице Наталије, у који су се умешале и странке, и који је завршен 

разводом брака. Политичка криза је окончана абдикацијом (повлачењем са престола) 

краља Милана 6. марта (22. фебруара по старом календару) 1889. године.  

 Како био одобровољио своје политичке противнике и обезбедио наслеђе 

престола свом малолетном сину Александру, краљ Милан је пристао на доношење 

новог устава. У изради устава из 1888. учествовали су представници све три политичке 

партије. Тај устав је почивао на принципима демократије и парламентаризма, 

гарантовао је грађанска права и слободе и био је веома модеран за време у коме је 

настао. Тако су околности довеле, да управо краљ Милан који је био противник тих 

принципа, остави Србији један изразито слободарски устав. 

 

 

5.3. ВЛАДАВИНА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА 1889-1903 

– ПЕРИОД ПОЛИТИЧКИХ ПРЕВИРАЊА И ДРЖАВНИХ 

УДАРА 

 
 Владавину Александра Обреновића (1889-1903) обележили су политичка 

нестабилност и низ државних удара. Политичким сукобима доприносило је и 

мешање у политику Владаревих разведених родитеља, краља Милана и краљице 

Наталије. Женидба Александра Обреновића удовицом Драгом Машин наишла је 

на осуду јавности и политичке елите. То је био један од повода за организацију 

Мајског преврата 1903. године у коме су сурово убијени краљ Александар и 

краљица Драга. То је уједно био и крај владавине династије Обреновић. У сенци 

политичких превирања остали су модернизација српског друштва и покушаји да 

се унапреди економија, који би се могли убројити у позитивне стране владавине 

последњег Обреновића. 

 

У тренутку абдикације краља Милана 1889. године, његов син и наследник 

Александар био је малолетан. Због тога је образовано трочлано Намесништво које је 

вршило краљевску власт. Краљ Милан за Намеснике је одредио Јована Ристића, 

генерала Јован Бели-Марковића и генерала Косту Протића.  Најутицајнији члан 

Намесништва био је вођа либерала Јован Ристић који је био члан намесништва и у 

време малолетства Милана Обреновића  

За време владавине Намесништва доследно је поштован устав из 1888. године. 

Овај устав је почивао на принципима демократије и парламентаризама, што је највише 

одговарало Народној радикалној странци која је имала највећу подршку народа, а 

самим тим и већину у Народној скупштини. За време њихове владавину донето је 

неколико закона који су олакшали положај сељака и увођење штедње у државне 

финансије. Страним привредним друштвима су одузети монополи на експлоатацију 

српских железница и трговину сољу. 



 После смрти намесника Косте Протића 1892. године либералско намесништво и 

радикалска влада нису могли постићи споразум око избора његовог наследника. То је 

довело до пада владе. Продубљење кризе искористио је још увек малолетни 

Александар Обреновић, који је априла 1893. збацио намесништво и преузео 

краљевску власт. То је био његов први државни удар. Годину дана касније маја 1894. 

краљ Александар је укинуо демократски устав из 1888. године и вратио на снагу онај 

из 1869. по коме је владар имао далеко већа овлашћења. Овај, други, државни удар га је 

довео у сукоб са Радикалима који су устав из 1888. сматрали својом најважнијом 

тековином. 

 Политичке сукобе појачавали су повремени доласци краља Милана у Србију. 

Њему је чак и законом било одузето чланство у српском ''Краљевском дому'' и српско 

држављанство, међутим он тај закон после 1893. није поштовао и све више се мешао у 

политику. Делимично и под његовим утицајем краљ Александар је радикале 

доживљавао као непријатеље династије и државе. Са друге стране крљица Наталија, 

Александрова мајка, која је такође живела у иностранству, подржавала је радикале и 

покушавала да повећа свој утицај на сина. 

 До кратког периода политичке стабилности дошло је за време владе др Владана 

Ђорђевића (1897-1900). Ова влада била је састављена углавном од непартијских 

личности, оданих краљу Александру.  

Владан Ђорђевић (Београд 1844 – Баден код Беча 1930). По 

образовању је био лекар. Један од оснивача Српског лекарског друштва и Црвеног 

крста у Србији. У Српско-турским ратовима 1876-78. и српско-бугарском рату 

руководио је српским војним санитетом. Био је српски дипломатски представник у 

Атини и Цариграду, потом 1888. министар, а од 1897 до 1900. председник владе. Био је 

члан Српске краљевске академије. Објавио је велики број медицинских радова, али и 

историјских и књижевних дела.   

Главни циљеви су јој били да смањи огромни спољни дуг Србије и да помоћу 

страног капитала унапреди домаћу привреду. Поред тога влада је покушала да уведе 

ред у државну управу, смањи корупцију и утицај политичких странака на чиновништво. 

Посебна пажња посвећена је војсци. Повећан је војни буџет, подигнуте су официрске 

плате и грађене су нове касарне. За команданта Активне војске је постављен Краљ 

Милан који је био веома популаран међу вишим официрима. 

 После неуспелог атентата на краља Милана на Ивањдан 1899. почели су још 

жешћи прогони политичких неистомишљењика, пре свега радикала. Неки од њих, као 

Никола Пашић, били су ухапшени, док су други морали да беже из Србије. 

 Додатне политичке проблеме изазвала је одлука краља Александра да се 

ожени удовицом Драгом Машин, бившом дворском дамом његове мајке краљице 

Наталије. Јавност, војска и политичка елита у Србији сматрали су да би овај брак био 

недостојан, јер је Драга била удовица, знатно старија од Краља. Александровој намери 

противили су се и његови родитељи краљ Милан и краљица Наталија. Када је јула 1900. 

објављена краљева веридба Драгом, Ђорђевићева влада је, у знак протеста, поднела 

оставку. Не обазирући се на свеопште противљење краљ Александар Обреновић се и 



венчао њоме. Убрзо је дошло до обрта и у унутрашњој и спољној политици. 

Престали су политички прогони радикала. Прогнанима после Ивандањског атентата је 

дозвољен повратак у земљу. Са друге стране, враћене су на снагу старе одлуке о 

забрани повратка у Србију краљу Милану и краљици Наталији. Противници краљеве 

женидбе гоњени су као непријатељи државе. Краљ је тражио ослонац у својим 

досадашњим непријатељима радикалима и Русији. На њихов притисак  Александар је 

1901. године окртоисао (наметнуо) нови устав.  

 

Александар Обреновић (Београд 1876 – Београд 

1903), краљ Србије, 1889-1903, последњи владар из династије Обреновић. Одрастао је 

у атмосфери личних и политичких сукоба својих разведених родитеља. Школовао се у 

Париском Лицеју. Иако несумњиво талентован и интелигентан, због честих дворских 

трзавица није у потпуности окончао образовање које би га припремило за владара. На 

годишњицу проглашења Краљевине Србије 22.фебруара (6.марта) 1889. у Саборној 

Цркви, краљ Милан се појавио заједно са својим тринаестогодишњим сином 

Александром у свечаној војној униформи и објавио је проглас да се повлачи са трона и 

уступа га своме сину, али да се до његовог пунолетства државом стара намесништво. 

На 500-ту годишњицу Косовског боја, 1889, године, тринаестогодишњи Краљ 

Александар је у манастиру Жича миропомазан. 

Државним ударом се 1893. прогласио пунолетним и са 17. година преузео власт од 

Намесништва. За следећих 10 година самосталне владавине извршио је још 3 државна 

удара, променио 3 устава и 12 влада. Овакво понашање у политици и женидба 

удовицом Драгом Машин учинили су да постане непопуларан у политичким круговима 

али и широј јавности. Убијен је у Мајском преврату 1903. године. Пошто није имао 

деце, са њиме се угасила династија Обреновић.  Савременици су га запамтили као 

владара који је у политици прерано сазрео,  и човека који је у приватном животу био 

емотивно незрео и несигуран.  

Заслужан је за обнову манстира Хиландар, који је посетио 1894. године и за 

успостављање односа са књазом Николом Петровићем. Сахрањен у крипти цркве Св, 

Марка у Београду. 

       Драга Обреновић (Горњи Милановац 

1866–Београд 1903). Пореклом је била из угледне породице Луњевица. Била је добро 

образована и говорилаје више страних језика. Родитељи су је удали за 15 година 

старијег инжењера Светозара Машина, који је убрзо умро. Потом је била у служби 
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краљице Наталије Обреновић као њена дворска дама и живела са њом у познатом 

летовалишту Бијарицу у Француској, где се и упознала са десет година млађим 

Александром Обреновићем. Удајом за њега 1900. постала је српска краљица, што је 

изазвало велико негодовање јавности. Њен углед додатно су нарушили немогућност 

да роди наследника престола и бахато понашање њене браће. И поред многих 

добротворних акција, помагања писаца и уметника остала је веома непопуларна, 

посебно међу официрима. Заједно са мужем, убијена је у Мајском преврату 1903. 

године.  

По овом уставу први пут у историји Србије уведен је дводомни парламент. Он је 

назван  Народно представништво и био је подељен на Скупштину и Сенат. Сенат је 

имао улогу горњег дома и краљ је у њему именовао један број својих сенатора. 

Скупштина је своју законодавну власт делила са краљем, док извршна власт (влада) 

није била одговорна скупштини већ краљу. После избора већину у Скупштини и Сенату 

освојили су радикали. После снмена неколико влада, априла 1903. године, Александар 

Обреновић је извршио нови државни удар. Ставио је ван снаге устав који је сам 

октроисао 1901. године и изменио је састав Сената, Државног савета и судова, а потом 

је вратио на снагу устав. Овим чином је изгубио и остатке свог политичког угледа. 

 Последње две деценије XIX века у спољној политици Србије најзначајнију 

улогу имали су односи са Аустро-угарском и Русијом. Већи део владавине Александра 

Обреновића био је обележен вођењем аустрофилске спољне политике, што је био 

наставак курса који је заузео још његов отац краљ Милан после склапања Тајне 

конвенције 1881. године. Тек последњих година Александрове владавине дошло је до 

приближавања Русији. Делимично због тражења политичке подршке после његове 

женидбе Драгом, али због потребе да се води активнија политика помоћи Србима у 

Турском царству. Један од дугорочних циљева српске спољне политике после 1878. 

године био је ослобођење Старе Србије, тј. области које су чиниле језгро српске 

средњовековне државе (Рашка област, Косово и Метохија, Северна Македонија). Да би 

се тај циљ остварио Србија је на том простору водила активну просветну и црквену 

политику. Велики напори улагани су да се очува национална свест тамошњег српског 

становништва и да се оно сачува од асимилације. Аустро-угарска се начелно слагала са 

оваквом спољном политиком Србије, али од ње није било велике помоћи у конкретним 

дипломатским споровима са Турском, Бугарском и Грчком.       

 Мајски преврат. После низа државних удара и женидбе Драгом  незадовољство 

српске јавности владавином Александра Обреновића било је на врхунцу. У таквим 

околностима међу млађим официрима је организована завера да се убију краљ и 

краљица. У заверу је ушла и неколицина виђенијих политичара и пензионисаних 

официра, који ће касније преузети власт. У ноћи између 11. и 12. јуна (29. и 30. маја по 

старом календару – отуда Мајски преврат) 1903. године, завереници предвођени 

капетаном Драгутином Димитријевићем Аписом упали су у двор и убили краљевски 

пар, а затим њихова измасакрирана тела бацили са балкона. Поред краљевског пара 

убијени су и председник владе Димитрије Цинцар Марковић, војни министар Милован 

Павловић, оба краљичина брата Никодоје и Никола Луњевица. 

Ово сурово убиство значило је уједно и крај владавине Династије Обреновић 

која је владала Србијом од 1815. са прекидом између 1842-1858. године. 



Драгутин Димитријевић Апис (1876-1917), Завршио је Вишу школу 

војне академије. Као млади официр био је један од организатора Мајског преврата у 

коме је тешко рањен. Потом је војно школовање наставио у Немачкој. Био је један од 

оснивача и вођа тајне организације Уједињење или смрт (Црна рука). Током Првог 

светског рата руководио је српском војном обавештајном службом. Због организације 

наводног атентата на краља Александра Карађорђевића 1916. године је ухапшен, а 

потом осуђен на тзв. Солунском процесу. Стрељан је 1917. у близини Солуна. Многе 

појединости из његове биографије и учешће у бројним заверама нису у потпуности 

разјашњени те је био честа тема књижевних обрада. 

 

 

Династија Обреновић 
Титула Име и  Презиме Владавина Гробно место Име супруге 

Кнез Милош 
Обреновић 

1815-1839 
1858-1860 

Саборна црква 
Београд 

Љубица 
Вукомановић 

Кнез Милан 
Обреновић 

1839-1839 Црква Св. 
Марко-Београд 

 

Кнез Михаило 
Обреновић 

1839-1842, 
1860-1868 

Саборна црква- 
Београд 

Јулија Хуњади 

Кнез 
Краљ  

Милан 
Обреновић 

1868-1889 
Од 1882 краљ 

Крушедол Наталија Кешко 

Краљ Аександар 
Обреновић 

1899-1903 Црква Св. 
Марко-Београд 

Драга Луњевица 
Машин 

 

 

 

 

 

 

 



6.  СРБИЈА  1903-1914. СУЧЕЉАВАЊЕ 

СА АУСТРОУГАРСКОМ 

 
Мајски преврат и долазак Петра Карађорђевића на српски престо 1903. године, 

донели су корените промене и у унутрашњој и спољној политици земље. Враћен је 

на снагу устав из 1888. године, којим је поново успоспостављен парламентаризам 

и знатно повећана улога странака и народа у политици. На спољном плану Србије 

се током овог периода све више окреће сарадњи са Русијом, али и западним 

демократским државама Француском и Енглеском. Економски и дипломатски 

сукоби са Аустро-угарском били су на врхунцу за време Царинског рата и 

Анексионе Кризе. За све ово време српско друштво је убрзано напредовало у 

економији, науци, просвети и култури. 

 

Смена Династије. Непосредно пошто је извршен Мајски преврат у коме је убијен 

Александар Обреновић, последњи владар из ове династије, формирана је нова влада. 

Њен унапред испланирани задатак био је да одржи ред у земљи и обезбеди избор Петра 

Карађорђевића новог владара. Сазвано је Народно представништво (Скупштина и 

Сенат) које је донело неколико далекосежних одлука. Прва је била да се учесници 

Мајског преврата – завереници, ослободе сваке одговорности за почињено убиство 

краља и краљице. Друга је била да се, уз мање измене, на снагу врати демократски 

устав из 1888. године и трећа да се на престо позове Петар Карађорђевић који је тада 

живео у Женеви. По њега је потом послата и посебна делегација. Све ове одлуке донете 

су у ванредним околностима и под притиском завереника који су командовали војском. 

Пошто је Народно представништво већ било донело устав, новом краљу Петру је по 

доласку у земљу престало једино да га прихвати, без могућности да га мења.  

      Краљ Петар I Карађорђевић, (Београд 1844- 

Београд 1921) краљ Србије 1903-1921. Познат и као као краљ Петар Ослободилац .Био 

је Карађорђев унук и син кнеза Александра Карађорђевића. После прогонства његовог 

оца са српског кнежевског престола 1858. године живео је и школовао се у 

иностранству. У Француској је завршио Војну академију Сен-Сир 1864. Од 1870. 

активан је у француској Легији странаца, са којом учествује у многим борбама за шта 

је одликован. У устанку у Босни 1875. против Турака учествовао је под псеудонимом 

Петар Мркоњић. Једно време је живео и у Црној Гори где се 1883. оженио Зорком, 

ћерком кнеза Николе. 

Војска која је извела државни удар 1903. прогласила је кнежевића Петра 

Карађорђевића за краља Србије, што је својим избором потврдила Народна 

Скупштина 2/15.јуна 1903. Крунисан је 21. септембра 1904. године. Био је краљ Србије 

од 1903. до 1918. године и после уједињења краљ Краљевине Срба Хрвата и Словенаца 



(1918-1921). Од 1914. краљевску власт је као регент вршио његов син Александар 

Карађорђевић. 

Петар Карађорђевић је био искрени присталица демократије и либералних начела и све 

време своје владавине се придржавао устава и својих овлашћења. У младости је чак на 

српски превео нека дела либералне идеологије. Остао је упамћен као образован владар, 

али и по својој пословичној штедљивости и скромности. Подигао је цркву на Опленцу 

која је маузолеј династије Карађорђевић. 

Умро је 16. августа 1921. у Београду а сахрањен је у својој задужбини на Опленцу. Због 

својих заслуга у Балканским ратовима и у Првом светском рату у српском народу 

остао је запамћен као краљ Петар I Ослободилац. Градови као Мркоњић град 

(раније Варцар Вакуф) од 1924. до данас, Петровград данашњи Зрењанин (од 1935-

1946) и Петровац на мору( раније Кастел Ластва) названи су по краљу Петру.  

 

Промене у унутрашњој политици. Као личност која је по својим убеђењима 

веровала у демократију и парламентаризам Краљ Петар се придржавао устава све време 

своје владавине. То је довело до јачања парламентаризма у Србији. У овом периоду 

дошло је до поделе Народне радикалне странке и из које се издвојила Самостална 

радикална странка (Самосталци), коју су предводили млађи београдски интелектуалци. 

Старе странке Либерали и Напредњаци нису више представљале озбиљну политичку 

снагу, а 1903. је основана и Српска социјалдемократска странка. Најаче партије су биле 

Радикали и ''њихова млађа браћа'' (као су их називали савременици) Самосталци. Од 

1903. до 1914. сменило се чак 17 влада. Готово све су формирали Радикали, Самосталци 

или они заједно у коалицији. Најзначајнија политичка фигура овог период био је 

Никола Пашић. 

Завереници нов политички фактор. Завереници који су извршили Мајски 

преврат, нису се одрицали утицаја на даљи политички живот Србије. Првих година по 

доласку на власт новог краља, неколицина старијих официра, учесника Преврата, 

добили су положаје у краљевом окружењу. Преко њега су се мешали у најзначајније 

политиче одлуке. Европске силе су осуђивале чињеницу да се у краљевој близини 

налазе људи који су били одговорни за убиство претходног владара и из монархистичке 

солидарности су то осуђивале. Најупорнија у томе је била Енглеска која је са Србијом 

1903. прекинула дипломатске односе и тражила да официри завереници буду уклоњени 

са положаја и да буду кажњени. Овај спор је, после великих дипломатских напора, 

решен тек 1906. пензионисањем неколицине официра. Група млађих учесника 

Мајског преврата предвођена Дргутином Димитријевићем Аписом ће 1911. основати 

тајну организацију Уједињење или Смрт која је незванично названа Црна Рука. Њени 

припадници су били бројни официри на значајним положајима у војсци, али и 

политичари и новинари. 

 Нови курс у спољној политици. Током прве две деценије XX века у Европи су 

формирана два војно-политичка блока: Антанта (Француска Велика Британија и 

Русија) и савез Централних сила (Немачка, Италија и Аустро-угарска). Оба блока су 

настојала да на своју страну привуку неопредељене европске државе. Међу њима је 

била и Србија. Због све већег притиска и војне претње од стране  Аустро-угарске, 

Србија се приближавала Антанти. Томе су допринеле традициналне везе са 

словенском Русијом, културне везе са Француском, али и све већи утицај француског и 

енглеског капитала уложеног у Србију почетком XX века. 

 Царински рат (1906-1911). Почетком XX века, као и у претходном столећу, 

најзначајнија привредна грана у Србији је била пољопривреда. Индустрија је чинило 

свега неколико мањих фабрика. Због таквог стања српски извоз се углавном састојао од 

пољопривредних производа и живе стоке. Главно тржиште за српски извоз је била 



суседна Аустро-угарска монархија. Када је истекла важност старог трговинског 

споразума између Србије и суседне монархије, започети су преговори о склапању новог 

споразума. Рачунајући на зависност српског пољопривредног извоза од њеног тржишта 

Аустро-угарска је овај споразум покушала да искористи као средство политичког 

притиска на Србију. Пошто српска страна током преговора није пристајала на 

неповољне предлоге новог споразума Аустро-угарска је 1906. године затворила своје 

границе за српски извоз и увела својеврсну економску блокаду. Током следећих 

неколико година Србија је, и поред великих проблема, своју трговину, преко Солунске 

железнице, преусмерила ка Западној Европи. Значајан спољно трговински партнер 

постала јој је и Немачка. Уз то дошло је до подизања нових фабрика у Србији, пре свега 

кланица, које су прерађивале месо, што је знатно олакшало дужи транспорт ове робе. 

Нов, за Србију знатно повољнији, трговински споразум са Аустро-угарском склопљен 

је 1911. године, чиме је окончан Царински рат. Српска привреда је из њега изашла 

знатно оснажена, јер је себи отворила нова тржишта и унапредила домаћу индустрију. 

Ради илустрације проблема са којима су се суочавали српски трговци током транспорта 

стоке на југ навешћемо одломак из књиге Димитрија Ђорђевића, Царински рат 

Аустро-угарске и Србије 1906-1911, стр 489:  

 ''У Солуну се осећао недостатак штала и обора; бродови за прекоморски транспорт 

били су скупи, несигурни и неудобни . На Египатској или Италијанској пијаци није било 

кредитне организације која прихватила извознике и омогућила им чекање на цену. ... 

Током једног транспорта свиња за Италију је до Солуна угинуло 149 свиња, а до 

Италије још 102 комада. Трговци су хтели у очајању побацати свиње у море, само да 

не гледају како на њихове очи цркавају''.  

  

Поред царинског рата, Србија се суочила и са тзв. Топовским питањем. 

Модернизација војске је подразумевала да Србија купи савремено наоружање, пре свега 

топове. Пошто држава није имала новца за ту набавку требало је узети велики зајам у 

иностранству. Овако велика набавка је заинтересовала све европске произвођаче 

наоружања, али и водеће банке. Поред економског, ово је било и војно-политичко 

питање, јер би куповина наоружања од неке европске силе посредно значила и 

сврставање у њен војно-политички блок. По овом питању је дошло до дубоке поделе у 

српској јавности и међу политичким странкама. После неколико потписаних уговора 

које српска скупштина није ратификовала, због чега су и пале две владе и после 

неколико афера у јавности, на крају је зајам склопљен у Француској од које су 

купљени и топови.  

  

Анексиона криза (1908-1909). Аустро-угарска је Берлинским уговором из 1878. 

године добила право да окупира Босну и Херцеговину. У формално-правном смислу 

Босна и Херцеговина су и даље остале под врховном влашћу Турске, али суштински, 

овим покрајинама је управљала Аустроугарска.  Јавност у Србији је окупацију 

доживела као велику неправду, пошто је Босну и Херцеговину сматрала српским 

земљама у којима је српско становништво чинило већину. Када је 1908. године дошло 

до младотурске револуције и преврата у Цариграду, Аустро-угарска је то искористила и 

5. октобра 1908. прогласила Анексију Босне и Хецеговине.  

  Овај чин је представљао кршење Берлинског уговора и поремећај равнотеже снага на 

Балкану. Западне силе Француска и Велика Британија су се противиле анексији, али 

нису биле спремне да ратују због овог питања. Русија, иако је знала да ће до овог чина 

доћи (чак је преговарала са Аустро-угарском око одређених компензација у свом 

интересу) није ништа предузела да га спречи. Тек накнадно Русија је тражила 

међународну конференцију по овом питању. Најбурнија је била реакција српске 



јавности. Дошло је до великих демонстрација у Београду, спаљиване су заставе Аустро-

угарске, тражена је чак и мобилизација и рат против далеко моћније суседне монархије. 

Током кризе Аустроугарска је део својих војних снага довела на границу према Србији 

запретила ратом. Србија јеодговорила политичким јединством. Формирана је влада 

''четворне'' коалиције (од 11. фебруара 1909. до 11. октобра 1909). састављена од 

представника све четири релевантне парламентарне странке: Радикалне, Самосталне 

радикалне, Либералне и Напредњачке (иза ње је у Народној скупштини стајало 159 од 

160 народних посланика изузев једног социјалистичког), која је требала да оличава 

национално јединство и да има што јачи ауторитет пред спољном опасношћу. У њен 

састав ушле су најистакнутије личности поменутих странака. Приоритет рада владе 

била је спољна политика, пре свега, покушај да се обезбеди дипломатска подршка 

великих сила за отпор Аустроугарској и непризнавање анексије Босне и Херцеговине. 

Када је током марта 1909. године дошло до отворених војних претњи суседне 

Монархије и опасности од војног напада који је моглао довести до губитка 

независности државе. Напуштена и од последњег савезника – Русије, српска влада је 

била принуђена да 31. марта 1909. да изјаву да анексија не погађа њене интересе и да ће 

на својој територији спречити деловање против Аустро-угарске. Тиме је окончана 

Анексиона криза. Велики европски рат је био само одложен.  Ова изјава значила је 

потпуну капитулацију, међутим није наишла на озбиљнији отпор у земљи, будући да су 

сви политички фактори били свесни безизлазног положаја у коме се Србија налазила. 

 

Стојан Новаковић, (1842-1915) историчар, политичар, 

дипломата, председник владе ''четворне коалиције''. Школовао се у Шапцу и београду 

где је завршио правне науке. Већ 1873. именован је за министра просвете у 

влади Јована Ристића да би у том ресору био укупно у три мандата у конзервативним 

и доцније напредњачким владама. Као министар просвете спровео је реформу средњег 

образовања чије тековине и данас постоје (поделио је гимназију на друштвени и 

природни смер). Један је од оснивача Напредне странке 1880. Више пута био министар 

и посланик.  

Од 1875. до 1855. на Великој школи је радио као професор Светске и српске 

књижевности и словенску филологију. Новаковић је био научник светске репутације, 

један од предводника критичке школе српске историографије. 

Дипломатску каријеру започео је првом мисијом у Цариграду где је провео 8 година 

(1885-1892. По повратку је постао председник Државног савета да би, након три 

године, 1895. постао је председник владе, а онда поново као посланик у Паризу и 

Петрограду. 

У време Анексионе кризе 1909. Новаковић је изабран, упрокс малом утицају 

своје странке, за председника концентрационе владе. Концентрациона влада трајала 



је до окончања Анексионе криза, али је Новаковић остао један од најугледнијих 

политичара све до своје смрти.  

Био је управник Народне библиотеке у Београду у периоду, посебним законом 

из уредио да се за Библиотеку обезбеде три обавезна примерка и да се помогне развој 

школских и народних библиотека у унутрашњости. Његовом заслугом донет је 1881. 

закон о Народној библиотеци и Народном музеју.Био први председник Српске 

књижевне задруге. Приликом оснивања Српске краљевске академије 1886. изабран је за 

једног од првих 16 редовних чланова — академика, у одељењу филозофских наука. 

Указом је 1. фебруара 1906. постављен за председника Академије и на том положају је 

остао све до смрти 1915. Био је члан и Руске академије наука и  Југославенске 

академије знаности и умјетности у Загребу. Написао велики број радова (Историја 

српске књижевности, Београд 1871; Село, Београд 1891; Срби и Турци XIV и XV века, 

Београд 1893; Васкрс државе српске, Београд 1904; Устанак на дахије 1804, Београд 

1904.  

 

Односи са Црном Гором -  Становници Црне Горе су себе сматрали и називали 

Србима, а династију Петровић-Његош српском династијом. У време међународних 

криза и ратова (Велика источна криза 1875-1878, Анексиона криза 1908-1909, 

Балкански ратови, Први светски рат) Црна Гора и Србија наступале су као савезници. 

Међутим, између династија Петровић-Његош и Обреновића и Карађорђевића је 

постојало супарништво, које је повремено прерастало у нетрпељивост. Основни 

разлог за супарништво била је борба за престиж међу Србима и Јужним Словенима 

уопште. Било је јасно да уколико дође до српског уједињења у новој држави може 

владати само једна династија. О оваквој могућности књаз Никола се договарао са 

кнезом Михаилом Обреновићем, потом се размишљало о женидби краља Александра 

Обреновића једном од Николиних кћери. Непосредно после Мајског преврата 1903, 

године било је заговорника идеје да упражњени престо у Србији треба да заузме 

династија Петровић Његош. Све ово је изазивало неповерење између владара Србије и 

Црне Горе. Уз то, црногорски студетни који су се школовали у Београду отворено су 

критиковали режим књаза Николе, а он је сматрао да иза тога стоји српска влада. 

Односи су се посебно заоштрили у време тзв. Бомбашке афере, када је група 

црногорских младића у Србији набавила бомбе и послала их у Црну Гору. Тамошње 

власти су заплениле бомбе и оптужиле опозицију да уз помоћ Србије спрема атентат 

на књаза Николу. Суђење одржано 1908. године довело је до скандала и привременог 

прекида дипломатских односа између две српске државе. 

 

 

 

6.1. ДРУШТВО, ПРИВРЕДА, ПРОСВЕТА И 

КУЛТУРА НЕЗАВИСНЕ СРБИЈЕ 

 
 У деценијама после стицања независности 1878. године српскo друштво се 

убрзано развијало. Иако је на селу још увек живело скоро 90% становништа, и бавило 

се пољопривредом, остварен је значајан напредак на пољу образовања, културе и науке. 

Грађанство које све више усваја западне обичаје и начин живота, има све значајнију 

улогу у друштву. У исто време почиње и развој индустрије и финансијских 

институција. 



Година Број становника 

1890. 2.185.448 

1895. 2.341.675 

1900. 2.529.196 

 

 

Друштвена структура Србије крајем XIX и почетком XX века 
 

Сеоско становништво чинило је готово 90% укупног броја житеља ондашње 

Србије. У ово време на српском селу потпуно нестаје традиционална установа 

породична задруга у којој је живело више генерација и више брачних парова са децом 

и која је имала заједничку имовину (њиве, шуму, алатке, стоку). Породице сада постају 

инокосне (самосталне) и чине их родитељи са бројном децом. Србија је у ово време 

имала веома велики природни прираштај, што je  резултирало тиме да је више од 

половине становништва било млађе од 19 година. То је представљало огроман 

привредни и друштвени потенцијал ондашње Србије. 

По социјалном статусу, српско друштво је у ово време било релативно уједначено. 

Највећи број породица поседовао је земљу. Иако су то углавном били мали поседи, 

често оптерећени дуговима, они су представљали какву-такву основу за преживљавање. 

У поређењу са околним зељама (Аустро-угарска, Румунија, Турска), где су поједине 

породице поседовале и по више десетина хиљада хектара земље, а насупрот њима било 

много оних без икаквог поседа, у Србији су постојале знатно мање социјалне разлике. 

У српској пољопривреди нису примењиване нове сорте и расе, алати и машине, који су 

у Европи већ увелико у употреби, тако да су приноси и приходи са земље били веома 

мали. Имајући у виду све ове чињенице савремени путописци су зписали како је Србија 

у ово време била Рај сиромашних људи, заправо друштво сиромашних људи, али 

неоптерећено великим социјалним разликама. 

 Грађанство као друштвени слој чинили су трговци, занатлије, државни 

чновници, официри, професори и учитељи. 

 Грађанство је по природи својих занимања представљало друштвену елиту 

ондашње Србије. Углавном је у другој или трећој генерацији било пореклом са села, 

тако да се често говорило како је и та елита потекла ''из гуња и опанка''. Промена 

друштвеног положаја и напредовање на душтвеној лествици постизалo се најчешће 

стицањем високог образовања.  

Радничка класа (пролетаријат) је у Србији, због неразвијености индустрије, у ово 

време била малобројна. 

Градови, пре свега Београд, били су административни, привредни и културни 

центри. Последњих деценија XIX века убрзно се граде нове државне зграде, али и 

приватне куће пројектоване у модерним архитектонским стиловима. Градови губе 

оријентални (турски) изглед. Уводе се и осавремењују комуналне службе. Београд 

добија трамвајске линије, електрично осветљење и телефон.  

 

Привреда 

 
Најзначајнија привредна грана ондашње Србије и даље је била пољопривреда. 

Чак 90% ондашњег српског извоза чинили су пољопривредни производи (највећим 

делом жива стока – свиње и говеда).  Преосталих 10% су углавном биле руде и 

сировине, док готови индустријски производи готово да нису ни извожени.  



Значајан допринос развоју привреде у Србији дала је изградња железнице. Прва 

пруга Београд-Ниш, пуштена је у промет 1884. године. Она је убрзо продужена до 

турске и бугарске границе, тако да је постала део међународне железничке мреже која 

повезује Средњу Европу са југоистоком континента. Извршени су и радови на 

регулацији тока Дунава и прокопавање Сипског канала на Ђердапу, што је омогућило 

пловидбу трговачких бродова до Црног мора. Основано је и српско паробродско 

друштво које је превозило робу и путнике. 

 Индустрији је посвећена већа пажња тек почетком XX века, доношењем 

подстицајних закона и већим улагањима. И поред тога све до Првог светског рата 

индустријска производња ће бити ограничена на прехрамбену (пиваре, млинови, 

кланице). Ова грана ће током царинског рата са Аустро-угарском (1906-1911), чак и 

напредовати, пошто је био онемогућен извоз живе стоке у суседну монархију, па је она 

морала бити прерађивана и конзервирана те продавана на другим европским 

тржиштима. 

 Експлоатација рудника је највећим делом, у виду концесија, била поверена 

страним привредним друштвима и компанијама.  

Стари занати су нестајали, али су се и појављивали нови тако да се у овом периоду 

скоро удвостручио број људи који су радили у занатству. 

Све ово време српска држава била је  оптерећена дуговима. Они су настали у 

периоду после стицања независности. Због изградње железнице и развоја државних 

институција, просвете, чиновничког апарата и војске, све више су расли трошкови 

државе. За њихово покриће није било новца у земљи па се држава задуживала у 

иностранству. Државни зајмови су често били предмет политичких скандала, због којих 

су падале владе. Међутим и поред чињенице да су дугови оптерећивалу државне 

финансије, Србија је имала снаге да их уредно отплаћује и ни једном у својој историји 

није прогласила државни банкрот. Народна банка Србије основана је 1883. Године. 

Просвета, наука и култура 
 

Неписменост је био један од највећих друштвених проблема Србије у време после 

стицања независности. Почетком XX века писмено је било једва нешто више од 20% 

становништва. Држава је настојала да такво стање поправи, али наилазила је на бројне 

проблеме. Према Закону о основним школама из 1882. похађање основне школе било је 

обавезно за све дечаке и девојчице старије од 7 година. Међутим, да би се овај закон 

спровео недостајао је велики број учитеља и школских зграда. Родитељи често нису 

децу слали у школу јер су им била потребна као помоћ у обављању пољопривредних 

послова. Такође, по ондашњим патријархалним схватањима сматрало се да женска 

деца не треба да иду у школу јер им је у друштву била намењена улога мајке и 

домаћице која ће удајом прећи у другу фамилију.  

После завршене основне школе деца су школовање могла наставити у гимназијама 

или одлазећи на занат. Међутим највећи број деце у ондашњој Србији није продужавао 

образовање из материјалних, али и других разлога. Чак и имућни родитељи су често на 

даље школовање и занат слали физички слабију децу, док су ону коју су сматрали 

најспособнијом остављали да воде домаћинство. 

 Закон о основним школама из 1882. равноправно је третирао дечаке и девојчице. 

Тим законом је и у мушким и женским основним школама, било прописано учење 

истих предмета: Веронаука, Српски језик са словенским читањем, Земљопис, Историја 

српска и општа, Рачун и геометријски облици, Певање црквено и световно и 

Гимнастика. У пракси је, међутим, број девојчица које су похађале школу био знатно 

мањи него број дечака. 

 



Гимназије су постојале само у градовима и похађао их је веома мали део 

популације. Спроведено је више реформи којима је мењано њихово устројство и 

дужина трајања. Постојале су класичне гимназије у којима је акценат стављан на 

друштвено-хуманистичке предмете и класичне језике и реалке у којима је већа пажња 

посвећивана природним наукама и математици. 

Према статистичким подацима из 1900. године у све државне гимназије у Србији 

било је уписано свега 3667 ученика. Од тога 3569 дечака и само 98 девојчица. 

 

Високо образовање у Србији се могло стећи  на Великој школи у Београду која је 

устројена 1863. године. Она се састојала од Филозофског, Техничког и Правног 

факултета, а после неколико реформи и реорганизација прерасла је 1905. године у 

Београдски универзитет. 

Државни стипендисти. По окончању Велике школе, мали број најталентованијих 

студената слат је на школовање у иностранство. Њихово школовање финансирала је 

држава, што је пружало прилику припадницима свих слојева друштва да напредују и 

стекну највише образовање. Они су се школовали и на најугледнијим универзитетима 

ондашње Европе: у Француској, Немачкој, Швајцарској, Енглеској, Русији и Аустро-

угарској. Током друге половине XIX века на овакав начин образовано је неколико 

стотина младића, који ће представљати политичку, научну и културну елиту српског 

друштва и заузимати највише положаје у државној служби. 

 

 Природне науке 

 Развој природних наука у Србији пратио је напредак образовног система. У 

земљи у којој је било мало уопште писмених, а образован човек био права реткост било 

је врло тешко започети наставу и проучавање природних наука. Настава је половином 

XIX века започета на Лицеју, првој високошколској установи код Срба из које је 1863. 

настала Велика школа. Поред недостатка учила и лабораторија, посебан проблем је 

представљао научни језик и стручна терминологија за поједине природне науке. 

Требало је преводити или градити нове речи за научне појмове којих у српском језику 

до тада није било. Захваљујући великом труду и ентузијазму првих професора и 

српских научника, последњих деценија XIX века настава природних наука у Србији је 

подигнута на виши ниво. Отворене су посебне катедре и лабораторије на Великој 

школи, а почеће и прва емпиријска истраживања у Србији. 

  

Вук Маринковић (1808-1859), један од бројних образованих Срба 

пореклом из Хабсбуршке монархије, који су прешли у Србију и радили на изградњи  

њених просветних и научних установа. Био професор Физике на Лицеју. Написао први 

уџбеник физике у Србији (1851), у коме је на српски превео велики број стручних 

термина за физику и хемију, од којих се многи и данас употребљавају у овим наукама. 

Заслужан и за оснивање првих лабораторија и кабинета ових двеју наука. 



Јосиф Панчић (1814-1888), професор Јестаственице (природних 

наука) на Лицеју а потом и Великој школи. Истраживао је флору (биљне врсте) у 

Србији. Описао је око 2500 врста биљака и открио преко 100 нових, међу њима је 

најпознатија Панчићева оморика. Био професор и узор великом броју будућих српских 

научника и први председник Српске краљевске академије наука. 

 

Јован Жујовић (1856-1936), геологију и антропологију студирао у 

Паризу. Од 1880. био професор на Великој школи и један од првих професора 

Београдског универзитета. Предавао и проучавао геологију, минералогију и 

палеонтологију. Основао геолошки завод и Српско геолошко друштво. Био председник 

Српске краљевске академије. 

Милутин Миланковић (1879-1958), први српски доктор техничких 

наука, докторирао у Бечу 1904. Од 1909. професор Београдског универзитета. Предавао 

примењену математику, небеску механику и теоријску физику. Светску славу стекао 

делом Канон осунчавања земље и његова примена на проблем ледених доба (1941). 

Данас је његово дело посебно актуелно и цењено у вези са проблемима глобалног 

загревања. Сматра се једним од највећих српских научника.  

 

Култура и уметности 

 

У другој половини XIX века упоредо са развојем државних и просветних 

институција у Србији настају и развијају се и културне установе. Народно позориште у 

Београду основано је 1868, Народни музеј још 1844. Вуков прваопис је у званичној 

употреби (у државној штампарији) од 1868.  Образована елита, и грађанство уопште, 

све више прихватају западне обичаје па и кутурне правце и струјања.     

Књижевност. У Српској књижевности друге половине XIX века превладава 

реализам. Теме приповедака и романа је све више савремени живот српског села и 

града, често и етнографски мотиви. Уместо ранијег национално-романтичарског 



одушевљења, реалност се посматра са више критичности, често подвргнута оштрој 

сатири. Главн предствници овог правца су: Лаза Лазаревић, Војислав Илић, Милован 

Глишић, Стеван Сремац, Радоје Домановић, Бранислав Нушић. 

У Сликарству такође до пуног изражаја долази реализам. Најпознатији мајстори 

ове епохе у Србији су: Урош Предић и Паја Јовановић, а међу вајарима Петар Убавкић 

и Ђока Јовановић. 

 

 

6.3  СРБИ ПОД ВЛАШЋУ ТУРСКЕ И АУСТРО-УГАРСКЕ 
 

 Још од периода Средњег века српски народ је живео на великом делу 

Балканског полуострва. Продор Турака на Балкан и у Југоисточну Европу (XIV-

XVI век), а потом њихово слабљење и потискивање од стране Аустријског царства 

(XVII-XVIII век) учинили су Балкан поприштем бројних ратова. Последице ових 

ратова вековима су биле бежаније и сеобе, које су коренито мењале етничку слику 

читавог простора. Дешавало се да су поједине територије потпуно опустеле па су у 

периодима мира поново насељаване. Почетком XIX века, после Првог и Другог 

српског устанка, територија Београдског пашалука постала је језгро обновљене 

Србије, међутим, већина српског народа је још увек живела изван ове територије, 

под влашћу Турског и Аустријског царства. Наредних деценија Срби са ових 

простора масовно ће се пресељавати у Србију, али ће и у време када Србија 1878. 

године постане независна држава велики број њих и даље живети у ове две 

царевине. 

 

А. Срби под турском влашћу 
Последњих деценија XIX и почетком XX века српски народ под турском 

влашћу (у Старој Србији и Македонији) није имао готово никакву правну 

сигурност. Без обзира на прокламоване законе положај хришћана у Турском 

царству у реалности је и даље био неравноправан. Турска држава је била у дубокој 

кризи и њене власти нису могле, а ни хтеле, да спрече брутално насиље албанских 

нерегуларних чета и турског башибозлука над српским становништвом. Напори 

Србије да дипломатским средствима, посредовањем код великих сила, спречи ово 

безакоње нису имали великог резултата. Економски положај српског сељаштва 

био је такође веома лош, будући да су у Турској још увек владали феудални 

односи. Такво стање било је узрок сталног исељавања Срба са ових простора у 

Србију. 

Стара Србија. Под појмом Стара Србија подразумевале су се у ово време 

територије које су раније биле у саставу српске средњовековне државе, а нису ушле у 

састав обновљене кнежевине Србије у XIX веку. Стара Србија је обухватала Рашку 

област, Косово, Метохију, и данашњу северну Македонију са Скопљем. Термин 

Стара Србија употребљавала је српска јавност, али и дипломатије европских сила. Ове 

територије су највећим делом улазиле у састав Косовског вилајета, административне 

јединице коју су турске власти формирале 1877. године. 

 Насиље и исељавање. У другој половини XIX века Турско царство је било у 

дубокој кризи. Одлуке централне власти нису у потпуности спровођене у свим 

деловима државе. Тако је било и у Косовском вилајету, у коме је живело  близу пола 

милона православних Срба. Анархија и безвлашће су посебно погодовали бројним 

албанским одметницима и бандама, које су крстариле Косовом и Метохијом 

пљачкајући имовину српских породица, отимајући жене и децу, уцењујући читава села. 



Насиље се погоршало после формирања тзв. Призренске лиге, коју су створили 

албански феудалци и великаши и којој је циљ био стварање Велике Албаније. Турске 

власти су биле немоћне да спрече ово насиље, а често су га и толерисале и допуштале. 

Српско становништво је излаз тражило у исељавању у Србију или у примању 

исламске вере. Процењује се да се у периоду од 1876. до 1912. године са ових 

простора у Србију преселило око 150 000 људи.  

 Српска влада је покушавала да дипломатским средствима спречи ово насиље. 

Упорно је тражено од европских сила да принуде Турску да прекине овакво стање. 

Србија је отворила своје конзулате у Приштини, Скопљу, Битољу и Солуну како би на 

терену помагала српском живљу. Међутм, учинак није био велики, често се сводио 

само на могућност да се о страдању извести влада у Београду. И самим дипломатма и 

службеницима конзулата било је прећено, а неки од њих су чак и убијени. 

 Једини већи успех српске дипломатије остварен је у Црквеном питању. 

Православна црква у Старој Србији је била под јурисдикцијом Васељенске 

патријаршије и она је у овој области за црквене великодостојнике увек именовала 

Грке. Српска влада је инсистирала да се за митрополите у Призрену и Скопљу 

поставе Срби, и у томе је после деценија дипломатске борбе у Цариграду успела тек на 

прелазу из XIX у XX век. 

 Комите. Страдање српског живља у Старој Србији и Македонији изазивало је 

велико незадовољство јавности у Краљевини Србији. Због тога су почетком XX века 

организоване добровољачке чете  које су пребациване на турску територију да би 

оружаним акцијама покушале да заштите тамошње Србе. Често се дешавало да и поред 

велике храбрости ове чете нису много помагале, јер су одмазде турских власти и 

албанских банди биле још жешће. Српске комитске чете су се на територији 

Македоније сукобљавале са бугарским и грчким комитама борећи се за утицај над 

тамошњим хришћанским становништвом. 

 

 Комите – Четници. Добровољци који су убацивани на турску територију да би 

заштитили тамошње српско становништво. Њихово тајно организовање почело је 

почетком XX века, прво приватном иницијативом угледних грађана и официра, а 

потом и уз знање српске владе. Углавном су то били људи пореклом из Старе Србије и 

Македоније. Важили су за неустрашиве борце. Били су добро наоружани и обучени у 

народне ношње. Вође ових герилских одреда називани су војводе. Напознатији међу 

њима су Јован Стојковић – војвода Бабунски, Василије Трбић, Ђорђе Ристић-

Скопљанче и др. 

 

 Економски положај српског становништва био је веома лош. У турском 

царству феудализам још није био укинут, тако да су сељаци – раја, још увек морали 

агама и беговима да плаћају бројне феудалне обавезе, а при том нису били власници 

земље коју су обрађивали. У градовима је ситуација била нешто боља. Српски трговци 

и занатлије су захваљујући свом богатству имали више утицаја на локалне прилике. 

Посебно бројне српске трговачке колоније биле су у Призрену, Скопљу и Битољу. 

 Просветне прилике. Један од видова помоћи српске владе свом народу у 

Турској, био је и слање књига и учитеља, који су поред просветне делатности радили и 

на очувању српске националне свести и културног идентитета. Црква је играла веома 

значајну улогу у образовању тамошњег српског живља. Основне школе су постојале 

углавном при црквеним општинама или у манастирима. Призренска богословија почела 

је са радом 1871. године, а 1894. отворена је у Приштини нижа српска гимназија. 

 Младотурска револуција одиграла се јула 1908. године. Циљ официра и  

грађанских кругова који су је спровели био је да се царевина реформише и да се 



успостави парламентарни режим. Враћен је на снагу устав из 1876. године, уведена је 

једнакост свих грађана чиме је практично пирзнато и постојање српске нације. Срби су 

основали своју политичку организацију и са 3 посланика били заступљени у 

Скупштини у Цариграду. Међутим, нови режим у Турској је већ 1909. забранио рад 

свих националних организација па и српских. После тога било је јасно да национално 

питање балканских хришћана неће бити решено у оквиру Турског царства. Њихово 

питање решаваће њихове матичне државе када 1912. склопе Балкански савез и ослободе 

их од турске власти. 

 

 Б. Срби под влашћу Аустро-угарске 

 

Срби у Босни и Херцеговини 

 
 Босна и Херцеговина су пале под турску власт крајем XV века, и турска је 

њима управљала све до 1878. године. Тада је одлуком Берлинског конгреса 

Аустро-угарска окупирала ове две покрајине. У новим условима српски народ је, 

упркос политичком притиску и негирању националне посебности и језика, успео 

да се избори за ''црквено-просветну'' аутономију која му је призната 1905. године. 

После Анексије (припајања) Босне и Херцеговине Аустро-угарској која је 

проглашена 1908. године, ове покрајине су добиле устав. Аустроугарска управа 

трајала је до 1918. године. 
 Аустро-угарска окупира Босну и Херцеговину 1878. године. Споразумом 

еврпоских сила на Беринском конгресу 1878. године Аустро-угарска је добила мандат 

да окупира Босну и Херцеговину. Ове покрајине су формално правно и даље остале под 

врховном влашћу турског султана, али је власт ''у његово име'' вршила Аустро-угарска. 

Вековна турска управа, која је трајала од краја XV века, оставила је дубоког трага на 

културу, привреду и начин живота у Босни и Херцеговини. Нове власти увеле су 

бирократску управу по узору на остале делове Хабсбуршке монархије. Босна и 

Херцеговина биле су у надлежности заједничког Аустро-угарског министарства 

финансија.  

На челу овог министраства, пуне две деценије, почевши од 1882. године био је 

Бенјамин Калај који је практично и управљао Босном и Херцеговином. По њему је 

овај период управе назван Калајев режим.  

Упркос вековним прогонима, исељавању у Србију, притисцима да пређу на 

ислам, православни Срби су чинили око 43 % становништва и били најбројнији народ 

у Босни и Херцеговини.  

Влада у Бечу је водила политику која је требало да Србе у Босни и Херцеговини 

потпуно одвоји од Србије. Калајев режим је негирао националну посебност Срба и 

Хрвата и радио је на стварању нове ''босанске'' нације.  Ограничавана је употреба 

ћириличног писма, а увоз књига и штампе из Србије често је забрањиван. Резутат 

овакве кутурне и просветне политике требало је да буде и стварање новог – босанског 

језика. 

Друштвена структура. Као и у другим областима, и у Босни и Херцеговини 

велику већину Српског народа чинило је сељаштво. Његов највећи проблем је био у 

томе што нове власти нису у потпуности укинуле феудалне односе. Земља је и даље 

остала у власништву турских феудалаца, а сељаштво је било оптерећено бројним 

наметима. Уосталом, такво стање је било један од узрока устанака у Херцеговини и 

Босни 1875. године, који су довели до отварања Велике источне кризе. Српски 

грађански слој у Босни и Херцеговини био је у односу на остала два народа 

најбогатији и најснажнији. Предузимљиви и способни српски трговци располагали су 



сразмено највећим капиталом. Од укупног броја домаћих банака Срби су пред Први 

светски рат поседовали око 60%. У индустрији је апсолутну доминацију имао страни 

капитал, пре свега аустријски и немачки. Овај капитал је улаган у експолатацију 

сировина, због чега је убрзано грађена железничка мержа. 

Борба за црквено-школску аутономију. Српско грађанство је пружало снажан 

отпор културној и просветној политици Калајевог режима. Оснивана су бројна 

културна, певачка и просветна друштва која су окупљала све виђеније људе и која су 

чувала српску традицију и неговала националну свест. После више од деценије захтева 

за аутономију у школским и црквеним питањима, слободу штампе и грађанске слободе 

њихови захтеви су делимично усвојени 1905. године. Упркос подстицању супротности 

међу народима у Босни и Херцеговини од стране власти, почетком XX века све чешће 

је долазило до сарадње Срба и Муслимана. 

Анексија. Октобра 1908. године Аустро-угарска је погазила Берлински уговор, 

који је представљао темељ ондашњег међународног права и прогласила Анексију 

(припајање) Босне и Херцеговине. То је довело до међународне кризе која је претила 

избијањем рата. У таквим условима репресија према српском становништву је значајно 

пооштрена. Из осталих делова монархије доведено је преко 30 000 војника, а 

формиране су и паравојне јединице које су требале да дисциплинују Србе. 

У таквим условима међу српском омладином је настао револуционарни покрет 

назван Млада Босна. Име је подсећало на Младу Италију која се у XIX веку 

револуционарним методама борила за уједињење Италије. Из редова ове омладине био 

је Гаврило Принцип који је на Видовдан 1914. године извршио атентат на аустро-

угарског престолонаследника Франца Фердинанда. 

 

Срби у Јужној Угарској 

 
Од краја XVII  века Срби у аустријском (Хабсбуршком) царству имали су 

привилегије које су им гарантовале одређену аутономију у црквеним и 

просветним питањима. Све до друге половине XIX века они су остварење својих 

права тражили ослањајући се на бечки двор. Тако је било и у току крвавог рата 

против Мађара 1848-49. године. После Аустро-угарске нагодбе из 1867. године, 

Срби у јужној Угарској дошли су у надлежност угарске владе у Будимпешти. Она 

није у политичком смислу признавала мањине на својој територији и водила је  

мађаризаторску политику. У другој половини XIX века српско грађанство 

предвођено Светозарем Милетићем пружало је отпор таквој политици. 

Српски народни покрет 1848-49. Почетком 1848. године широм Европе дошло 

је до револуција, које су довеле до коначног укидања феудализма. Револуција је 

захватила и Аустријско царство. До покрета је дошло и у Бечу и Пешти. Мађарска 

револуција имала је и националну компонету, што је довело до побуне и отвореног рата 

против Аустрије. Међу Србима је такође дошло до народног покрета. У почетку су 

вођени преговори о сарадњи са Мађарима, али њихово вођство није пристајало да 

другим народима на територији Угарске да иста она права која су они тражили за себе 

од Аустрије. Посада Петроварадинске тврђаве, одана влади у Пешти, напала је седиште 

српског народног покрета у Сремским Карловцима, што је довело до крвавог српско-

мађарског рата 1848-49. године. На знаменитој Мајској скупштини 1848. нагодине у 

Сремским Карловцима проглашена је Српска Војводина, која је обухватала Срем, 

Бачку, Банат и Барању. За патријарха је изабран Јосиф Рајачић, а за војводу Стеван 

Шупљикац. Одлучено је и да се ступи у политички савез са троједином краљевином 

Хрватском, Славонијом и Далмацијом. Србима у Војводини у помоћ су стигли 



добровољци из Србије под командом Стевана Книћанина. Бечки двор је, будући 

такође у рату са Мађарима, признао српски народни покрет.  

Међутим, после коначне победе над мађарском револуцијом Срби су од Беча 

добили много мање него што су очекивали. Цар Фрања Јосиф је новембра 1849. 

прогласио стварање круновине Војводство Србија и Тамишки Банат. Границе ове 

области биле су вештачки скројене и обухватале су Бачку, део Срема и Банат 

укључујући и његов румунски део. Седиште ове области било је у Темишвару, а Срби 

су по бројности у овој области били трећи народ иза Румуна и Немаца. Титулу војводе 

је носио сам цар, а у његово име војводством је упрвљао намесник, аустријски официр. 

Срби су били дубоко разочарани оваквим решењем и тада је скована изрека да су они 

били награђени оним чиме су Мађари били кажњени. Чак и оваква творевина је 

укинута 1860. године. 

После тога име Војводина је међу Србима остало само у колоквијалној употреби 

све до после Другог светског рата када је у оквиру Србије створена Аутономна 

покрајина Војводина. 

Развијено грађанство. На просторима Срема, Баната и Бачке у Другој 

половини XIX века Српско становништво чинило је око трећине од укупног броја 

житеља. Водећу улогу унутар српског  корпуса имало је грађанство, које је било 

економски најснажније и најобразованије у читавом српству. На овим просторима су 

отворене прве две српске гимназије, у Сремским Каровцима и Новом Саду у који је 

1864. из Пеште пресељена Матица Српска, најстарија српска културна институција.  

Мађаризација. После преуређења Хабсбуршке монархије 1867. године, тзв. 

Нагодбе, ову државу су чинили Аустријски и Угарски део (Аустро-угарска је од тада 

називана и двојна монархија). У угарском делу монархије Мађари су себе сматрали 

државотворним народом и заступали су тезу о Угарској политичкој нацији, којом су 

негирали постојање осталих народа на својој територији. Низом закона из области 

просвете, употребе језика, судства итд. започела је груба мађаризација. Према плану 

угарске владе асимилацију је требало окончати за 40 година. Срби на овим просторима 

пружали су отпор таквој владиној политици. На челу те борбе била је Српска народна 

слободоумна странка Светозара Милетића, која је заступала либералне политичке 

идеје и борила се за национална права Срба у јужној Угарској. Окосницу њеног 

програма представљало је непризнавање Аустро-угарске нагодбе као акта упереног 

против словенских мањина у целој монархији. После два тамновања Милетић се тешко 

разболео и повукао из политике.  Његова странка се 1884. године поделила на два крила 

из којих су настале Либерална и Радикална странка. 

Светозар Милетић (1826-1901) правник, политичар и народни 

вођа, оснивач Српске народне слободоумне странке. У политички живот ушао је још у 

време Народног покрета 1848. године. Противио се аустро-угарској нагодби из 1867. 

која је негирала права словенских мањина у монархији. Основао Српску народну 

слободоумну странку која је била несумњиви политички предводник Срба у јужној 

Угарској. Због својих политичих уверења два пута је био осуђиван. После друге робије 



је оболео и повукао се из политике. Био је уредник и власник најутицајнијег српског 

листа у Угарској Застава. Још за живота опеван је у народним песмама. 

Укидање народно-црквене аутономије. Институције српске аутономије у 

монархији били су народно-црквени сабори, одбори и фондови који су располагали 

црквеном имовином. Ове установе биле су последњи ослонац у очувању српске 

националне посебности. У предвечерје Првог светског рата, 1912. године услед 

заоштрених односа монархије и Србије, угарска влада је укинула српску аутономију. 

Ови крајеви ће одлуком Велике народне скупштине Срба, Буњеваца и других 

Словена у Новом Саду новембра 1918. бити присаједињени Србији. 

 

Срби у Хрватској, Славонији и Далмацији 

 
Хрватска и Славонија биле су у правном смислу подчињене Угарском делу 

монархије, док је Далмација била под управом Аустрије. Срби су у овим 

покрајинама чинили око трећине становништва. Попут теорије о Угарској 

политичкој нацији и неке политичке странке у Хрватској заступале су теорију о 

Хрватској политичкој нацији којом су негирале постојање српског народа на овим 

просторима. Територија некадашње Војне крајине, укључена је у састав Хрватске 

1881. године, чиме су њени становници изгубили раније повластице. Српско 

грађанство (трговци и занатлије) играло је значајну улогу у привредном животу 

Хрватске. Почетком XX века дошло је до зближавања хрватских и српских 

политичких странака и стварања хрватско-српске колалиције, која ће на 

неколико избора освојити власт у Сабору.    

Угарско-хрватска нагодба. Аустро-угарском нагодбом из 1867. Хрватска и 

Славонија остале су у угарском делу монархије. Њихов положај дефинисан је тзв. 

Хрватско-угарском нагодбом из 1868. по којој су Хрватска и Славонија уживале 

одређену аутономију. Имале су свога бана (који није могао  бити именован без 

одобрења владе у Пешти) и свој Сабор. До 1881. у састав Хрватске није улазила 

територија Војне крајине, она је до тада била под директном управом војних власти из 

Беча. Далмација, која је обухватала јадранску обалу од ушћа реке Зрмање до Боке 

Которске, носила је историјску титулу краљевине и била је у саставу аустријског дела 

монархије и имала је свој посебни Сабор који је заседао у Задру. 

 
Војна крајина (Војна граница) је настала још крајем 16. века. Њена функција је 

била да штити аустријско царство од турских упада. Како су се временом мењале 

границе ова два царства, тако су вршене и реорганизације Крајине. Становништво које 

је живело у граници није било потчињено феудалцима, већ војним властима и уместо 

уобичајених феудалних дажбина било је дужно да врши војну службу и то не само у 

ратовима против Турске, већ у свим ратовима које је Аустрија водила широм Европе. 



Поред тога што нису били лично зависни феудалцима Крајишници су имали право и на 

коришћење шума и пашњака, а могли су под одређеним условима да се баве и 

занатством и трговином. Половином XIX века на читавом простору Крајине која се 

простирала од Јадранског мора дуж река Купе, Саве и Дунава живело је око милион 

људи, од чега више од половине православних. Под великим притиском Угарског и 

Хрватског сабора Крајина је укинута, а њене територије 1881. године потчињене су 

цивилним властима Угарске и Хрватске. 

Политичке прилике. После распуштања Војне крајине и њеног припајања 

Хрватској и Славонији српско становништво је чинило готово трећину популације. 

Међутим по узору на теорију Угарске политичке нације коју су заступали Мађари у 

Угарској, неке странке у Хрватској су заступале идеју о Хрватској политичкој нацији, 

која је негирала постојање Срба и њихова политичка права. Срби у Хрватској основали 

су 1881. године Српску самосталну странку. Они су захтевали признавање и 

равноправност са хрватским народом, равноправност српског језика и писма и 

равноправност православне веросиповести са римокатоличком. Поред повремених 

периода сарадње хрватских и српских странака, било је и сукоба који нису били само 

политички. Тако је 1895, 1900 и 1902. дошло до масовних антисрпских демонстрација у 

Загребу при чему је долазило до напада на Србе и уништавања њихове имовине. 

Демонстранте је предводила Чиста странка права која је била заступник антисрпске 

идеологије. 

Хрватско-српска коалиција. Почетком XX века под утицајем нове генерације 

политичара дошло је до сарадње српских и хрватских странака у борби против 

мађаризације и притисака из Будимпеште и Беча. Тако је 1905. формирана хрватско-

српска коалиција, која је на више избора однела победу и имала већину у Сабору 

готово све време до Првог светског рата. Током 1909. против 53 Србина из Монархије 

вођен је тзв. Велеиздајнички процес, на основу лажних оптужби за ширење 

''Великосрпске пропаганде''. Међу оптуженима је био и Светозар Прибићевић један од 

политичких вођа коалиције. Лажне оптужбе су само повећале симпатије јавности за 

коалицију. 

 Светозар Прибићевић (Хрватска Костајница 1875 – Праг 

1936), политичар. У Загребу је завршио математику и физику. Био је професор српске 

учитељске школе у Пакрацу. Од 1902. уредник Новог србобрана, гласила Српске 

самосталне странке. После 1905. био је вођа српског крила хрватско-српске коалиције 

и посланик у хрватском и угарском сабору. Био подпредседник Народног вијећа 

Словенаца Хрвата и Срба и играо значајну улогу у проглашењу краљевства СХС 1918. 

Потом је више пута био министар. У време шестојануарске диктатуре долази у сукоб 

са краљем Александром Карађорђевићем и  одлази у емиграцију. Написао је дело 

Диктатура краља Александра. 

 Српско грађанство имало је значајну улогу у привредном животу Хрватске и 

Славоније. Крајем XIX века оснивани су српски новчани заводи, међу којима је 

најзначајнија била Српска банка у Загребу. Убрзо је основан и Савез српских 



земљорадничких задруга и удружење Привредник које се бринуло о школовању 

талентоване сиромашне деце. 

 Школски систем Срба у Хрватској био је слабо развијен због бројних препрека 

које су прављене српском језику и писму. Значајну улогу у очувању  националне свести  

имала је Српска православна црква која је деловаловала у оквиру Карловачке 

митрополије. 

У Далмацији су живели Хрвати, Срби и Италијани. Срби су по бројности били 

други народ. Хрватска Народна странка залагала се за припајање Далмације Хрватској 

и Славонији, док је италијанска Аутономашка странка била против тога. Срби су 1880. 

године основали Српрску странку на приморју. Њен вођа био је Саво Бјелановић. 

Ова партија се борила за очување националног идентитета и политичких интереса Срба 

у Далмацији. Још 1869. године Срби у Боки Которској, под вођством Петра Самарџића, 

подигли су устанак против Аустријске власти, када је она покушала регрутацију, 

кршећи традиционалну повластицу становника Боке да су ослобођени војне обавезе. 

Без обзира на масовне репресалије Беч је и даље морао да поштује ову повластицу. 

Српски политичари у Далмацији потписали су 1905. године Задарску 

декларацију, која је била донета после Ријечке резолуције Хрватских политичара. Ова 

два акта означила су стварање хрватско-српске колалиције и заједничке борбе против 

Беча, и српско прихватање хрватских захтева за припајање Далмације Хрватској и 

Славонији. То ће, међутим, бити остварено тек 1918. стварањем прве јужнословенске 

државе 

 Српска православна црква у Далмацији била је је у првој половини XIX века 

под великим притиском преласка на унију. Одлуком бечког двора она је 1874. изузета 

из надлежности Карловачке митрополије, која је окупљала све Србе у монархији и 

потчињена је Буковинско-далматинској митрополији. упркос томе Срби су сачували 

осећај националне припадности и своју културу. Велику улогу у томе имали су и 

српски православни манастири у Далмацији који су потицали још из периода средњег 

века: Крупа, Крка и Драговић на Цетини. Срби су издавали и своје листове Српско-

далматински магазин и Српски лист. У Дубровнику и његовој околини живео је знатан 

број Срба католика, који су без обзира на вероисповест сачували своју националну 

свест. Међу њима је био велики број интелектуалаца и уметника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. БАЛКАНСКИ РАТОВИ 1912-1913. 
 

 Због неиздрживог положаја својих сународника у Турској, али и због 

политичких и војних интереса, Србија, Бугарска Црна Гора и Грчка су 1912. 

склопиле Балкански Савез. Ове четири државе су 1912-1913. против Турске 

водиле  Први балкански рат у коме су је војнички потпуно поразиле и ослободиле 

своје сународнике вековног ропства. У Другом балканском рату 1913, који је 

вођен због поделе територија, Бугарска је ратовала против три доскорашња 

савезника, али и Румуније и Турске и врло брзо је поражена. Овим ратовима је 

потпуно измењена политичка карта Балкана. Турска је готово протерана из 

Европе, а балканске државе су на њен рачун оствариле значајна територијална 

проширења. На тим територијама је коначно укинут феудализам. И поред 

великих жртава балканских држава, сва важнија питања приликом склапања 

мира решена су под пресудним утицајем великих сила, а не самих учесница 

ратова. 

 

         
Балкан пре и Балкан после Балканских ратова 

 Криза турског царства и тежак положај хришћана. Почетком XX века турско 

царство је било у дубокој кризи, која је трајала више од два века. Хришћанко 

становништво је формално-правно било изједначено са муслиманским, али у пракси 

често није имало ни елементарну правну сигурност. Често је било изложено пљачки и 

насиљима сваке врсте.  

 Балканске државе Грчка, Србија, Црна Гора и Бугарска стекле су у XIX  веку, 

независност али су њихове владе и јавност сматрале да од турске власти морају бити 

ослобођене све оне територије које су улазиле у саствав њихових средњовековних 

држава, које су Турци заузели у XIV и XV веку. То је практично значило протеривање 

Турске са Балкана. Поред ових национално-ослободилачких циљева балканске 

државе су имале и своје стратешке и економске претензије. Између осталог: Србији 

је био неопходан излаз на море; Бугарска је имала претензије на вардарску долину, па и 



читаву Македононију; Грчка је намеравала да се прошири на Солун и део Тракије; док 

је Црна Гора тежила да заузме Скадар и територијално се прошири на север и исток.  

 Велике европске силе су проблем Балкана посматрале у склопу Источног 

питања. Оне су у овом тренутку биле изричито против отварња кризе на Балкану. У 

Европи подељеној на блок Антанте и блок Централних сила свака међународна 

криза могла је прерасти у општеевропски рат, за шта још ни једни ни други нису били 

спремни. Осим тога Аустро-угарска и Немачка су јачање балканских држава сматрале 

јачањем руских интереса на Балкану. Сличан став су имале чак и савезнице Русије 

Велика Британија и Француска.  

 

Балканска супарништва и Балкански савез. И међу самим балканским 

државама постојла су бројна супарништва. Једно од најспорнијих било је питање 

Македоније (која се делила на три регије: Пиринску Македонију – данас у саставу 

Бугарске; Егејску Македонију – данас у саставу Грчке; и Вардарску Македонију – данас 

Република Македонија). На овој територији, тада под турском влашћу, живело је 

словенско становништво са још неизграђеном националном свешћу. Бугарска, Србија и 

Грчка су на овим просторима путем националне пропаганде, али  и слањем књига и 

учитеља покушавали да придобију локално становништво. Најпре Бугарска, а потом и 

Србија и Грчка почеле су са убацивањем добровољачких чета – комита, на турску 

територију. Ове чете су требале да штите локално хришћанско станвништво, али је 

временом и међу њима долазило до оружаних сукоба.     

 Без обзира на све супротности и спорове, околности су балканским државама 

налагале склапање савеза за рат против Турске. То питање је постало посебно актуелно 

после изненадног почетка рата Италије против Турске у северној Африци и 

Средоземљу 1911. године.  Преговори између Србије и Бугарске започели су најстрожој 

тајности још крајем 1911, али су више пута застајали због бројних спорних питања. 

Залагањем председника влада Милована Миловановића и Ивана Гешова дошло је до 

обостраног попуштања и марта 1912. склопљен је српско-бугарски савез. Нешто 

касније потписан је и војни споразум ове две државе. Поред рата против Турске, савез 

је подразумевао и заједничке обавезе за случај напада Аустро-угарске на Србију или 

Румуније на Бугарску. Споразумом није у потпуности дефинисана подела територија, 

али је договорено да у случају спора коначну одлуку о томе донесе руски цар. Крајем 

маја 1912, Бугарска је склопила савез са Грчком, потом је Црна Гора постигла 

усмени споразум са Бугарском и на крају септембра 1912. потписан је савез Србије 

и Црне Горе. Тиме је окончано склапање Балканског савеза. Следио је рат. 

Милован Ђ. Миловановић, (1863-1912), правник, професор 

државног права Велике школе у Београду, дипломата и политичар, један од првака 

Народне радикалне странке. Био је министар иностраних дела ѕа време Анексионе 

кризе 1908-1909 и председник владе Краљевине Србије (1911—1912) када је закључио 

савез са Бугарском који је омогућио стварање балканског савеза против Османског 

царства. Правни факултет завршио у Паризу. Био члан Сталног изборног суда у Хагу.  

 



7.1. ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ 

 
 Током лета 1912. године у европском делу Турске дошло је до немира и 

страдања Срба. Било је и чарки на црногорско-турској граници. Према савезничком 

договору,  у рат је прва ушла Црна Гора 8. октобра 1912. године. Чланице 

балканског савеза послале су турској дипломатску ноту, тражећи хитне реформе у 

Македонији али,  на њу није одговорено, па су и Србија, Бугарска и Грчка објавиле рат 

Турској. Европске силе су се противиле рату, па су истога дана када је он почео 

балканским државама упутиле заједничку ноту у којој је наглашено да без обзира на 

исход рата, на Балкану неће бити дозвољене територијалне промене. 

 Јавност балканских држава је рат дочекала са великом одлучношћу и 

решеношћу да коначно протера турску власт са Балкана. Тако је било и у Србији. 

Током XIX  века више нараштаја је ишчекивало историјску прилику да се оствари 

ослобођење Косова и Старе Србије. Сада је оно било на дохват руке. Тако се поред 

позваних на мобилизацију, у војску јавио и велики број добровољаца, па је српска 

војска бројала близу 400 000 људи. Она је била подељена у три армије, на чијем челу су 

се налазили: престолонаследник Александар Карађорђевић, генерал Степа Степановић 

и генерал Божидар Јанковић. Начелник генералштаба био је генерал Радомир Путник, 

који ће због заслуга у овом рату, добити чин војводе. Већ на самом почетку рата, 

крајем октобра српска војска је однела победу над главнином турских снага у бици на 

Куманову, а потом наставила према Скопљу да би средином новембра још једном 

победила Турке у бици код Битоља. Истовремено је Трећа српска армија муњевитим 

продором ослободила Косово, а потом преко северне Албаније избила на јадранску 

обалу, чиме је био испуњен један од ратних циљева. Бугарска војска је, такође однела 

две значајне победе, али није могла да зузме добро утврђени град Једрене. Грци су 

после неколико мањих победа заузели Солун. Црногорско напредовање је такође било 

успешно, али заустављено код утврђеног Скадра. 

Радомир Путник (1847-1917), генерал, први српски војвода, 

начелник Главног генералштаба Војске Краљевине Србије у Првом светском рату. 

 По завршетку Војне академије као млади официр истакао се још у српско-

турским ратовима 1876-1878. Више пута је био министар војни и начелник 

генералштаба српске војске. Имао је велику улогу у модернизацији војске и набавци 

савременог наоружања, које ће знатно допринети успесима српске војске у Балканским 

и Првом Светском рату. Организовао је одбрамбени план српске војске 1914. Аутор је 

бројних војних студија и уџбеника и сматран је за једног од најобразованијих српских 

официра свога времена. После Кумановске битке 1912. унапређен је у  чин војводе, први 

у Српској војсци. Током 1914. и 1915. био је на челу генералштаба. После повлачења 

преко Албаније тешко се разболео, па је послат на лечење у Француску, где је и умро. 

Савременици га описују као скромног, тихог и ненаметљивог. У јавности никад није 

био разметљив и избегавао је претерано декорисање одликовањима. По њему је у 

Канади названа једна планина.  

 



 Турска која се налазила пред потпуном катастрофом је тражила посредовање 

европских сила. Децембра 1912. потписано је примирје и организована 

конференција у Лондону. Аустро-угарска је настојала да умањи добитке и Србије и 

спречи њено јачање. Један од разлога за то била је све већа популарност Србије међу 

Словенима у Двојној монархији. Отворено непријатељство према Србији Аустро-

угарска је испољила и у време Анексионе кризе (1908-1909) и Царинског рата (1906-

1911). Сада је од Србије захтевано да повуче војску са јадранске обале, а од Црне Горе 

да прекине опсаду Скадра и уступи стратешки важан Ловћен. Ови захтеви су били 

''поткрепљени'' мобилизацијом аустро-угарске војске и врло озбиљном претњом ратом 

Србији. Уз подршку Аустро-угарске, у Валони је крајем новембра  1912. проглашено је 

стварање Албаније, што је практично значило да Србија неће добити излаз на море. 

 Наставак рата. Када је на конференцији у Лондону мировни споразум био на 

видику у Турској се крајем децембра 1912. догодио преврат и Први балкански рат 

је настављен. Бугарска војска је уз помоћ делова друге српске армије и њене тешке 

артиљерије марта 1913. коначно заузела Једрене, Грци су истовремено заузели Јањину. 

Црногорска војска је наставила опсаду Скадра, а у помоћ јој је стигла једна српска 

дивизија са тешком артиљеријом.  

Скадарска криза. Уз огромне црногорске губитке Скадар се коначно предао 

априла 1913. Аустро-угарска је извршила нови притисак на Србију и Црну Гору и уз 

претњу ратом тражила да црногорска војска наусти Скадар. Будући да јој је сва војска 

била на југу, и да Бугарска није била вољна да испуни сваезнички уговор и пружи 

помоћ Србији у евентуалном рату са Аустро-угарском, Србија је била принуђена на 

попуштање и повлачње своје војске са јадранске обале. Црна Гора је убрзо морала да 

преда Скадар.  

 Лондонски мир. Турска је била потпуно поражена, а њена војска потиснута 

готово до самог Цариграда и поново принуђена да тражи примирје. Први Балкански 

рат је окончан 30. маја 1913. године Лондонским миром. Овим миром Турска је 

изгубила све територије на Балкану изузев околине Цариграда. Грчка је добила Солун, 

Крит и острва у Егејском мору. Уведен је међународни протекторат над новооснованом 

Албанијом. Србија је ослободила колевку своје државности Косово и стару Рашку, 

али није добила излаз на море. Црна Гора је добила територијална проширења у 

Рашкој области и Метохији, али је њена јавност била разочарана губитком Скадра. 

Између Бугарске и Србије, али и Бугарске и Грчке је настао спор око подела 

територија у Македонији. Овај спор ће усоро довести до новог рата. 

 

7.2. ДРУГИ БАЛКАНСКИ РАТ 

 
Узроци рата. Србија је под притиском Аустро-угарске морала да се повуче са 

јадранске обале и тиме остала без значајних територијалних добитака, али и 

економски и стратешки веома значајног излаза на море. Као надокнаду за то 

тражила је територије у Вардарској Македонији које је српска војска заузела у Првом 

балканском рату. Бугарска је захтевала да те територије, у складу са савезничким 

уговором из 1912. припадну њој. Српска влада и јавност, а посебно војни кругови 

никако нису хтели да предају територије које су заузели уз велике жртве. Уз то 

наглашавано је да Бугарска није испунила своје обавезе из војног дела уговора. 

Истовремено је трајао спор између Бугарске и Грчке, које су се спориле око Солуна и 

Делова Тракије који су у претходном рату освојени од Турске. У таквим околностима 1. 

јуна 1913. Србија и Грчка су склопиле уговор о савезу.  
 У Бугарској је подстицана од Аустро-угарске све више јачала ратоборна 

странка. Влада Ивана Гешова, је смењена, а нову је формирао ратоборни Стојан 



Данев. Нова влада је одбила посредовање руског цара, које је било предвиђено 

уговором из 1912. То је значило само једно. Рат. 

Други балкански рат је отпочео препадом бугарске војске на српске положаје 

на реци Брегалници у ноћи 29-30. јуна 1913. године. Српска војска је издржала први 

удар и дошло је до крваве битке на Брегалници, у којој је уз велике обостране губитке 

победу однела српска војска. Против Бугарске заратиле су и Грчка и Црна Гора. 

Прилику је искористила и Румунија која је Бугарску напала са севера и заузела 

Добруџу. Истовремено, Турска је напала Бугаре са истока и успела да поврати Једрене 

са околином изгубљене у Првом балканском рату. Бугарска се нашла изолована са свих 

страна, а њена војска је страховито поражена у одлучујућој бици на Брегалници. Већ 

15. јула влада Данева је поднела оставку, а Бугарска је 20. јула била принуђена да 

затражи примирје. 

 Мир је закључен у Букурешту 10. августа 1913. Србија је овим миром добила 

источни део Вардарске Македоније, Грчкој је припала Егејска Македонија и део 

Тракије. Румунија је припојила јужну Добруџу, а Турској је враћено Једрене са 

околином.  

 

Последице Балканских  ратова  

Највећи губитник у Балканским ратовима била је Турска која је изгубила 

огромне територије на Балкану. Бугарска јавност је и поред великих територијалних 

добитака и излаза на Егејско море, балканске ратове доживела као националну 

катастрофу, а као највећег кривца за то видела је Србију. Србија је успела да 

ослободи Косово и Стару Србију, али није имала снаге да сачува економски и 

стратешки значајан излаз на Јадранско море. Ипак, проширила је своју територију за 

близу 40 000 км
2
 и повећала  број становника за 1,5 милиона. Црна Гора је такође 

остварила територијална проширења, али упркос великим жртвама приликом његовог 

освајања морала је да напусти Скадар. Грчка је у овим ратовима удвостручила своју 

територију и број становника. Створена је Албанска држава. У велику тековину 

Балканских ратова може се убројити и укидање феудалних односа који су нестали са 

протеривањем турске власти. 

Србија је у овим ратовима имала огромне губитке. Погинуло је близу 50 000 

људи, уз великих број рањених и инвалида. Трошкови ратова се процењују на око 

милијарду франака, што је био цео једногодишњи национални доходак. Да би залечила 

последице ових ратова Србији је био потребан дуг период мира. 

Са простора Косовског вилајета, од Берлинског конгреса (1878) до балканских 

ратова (1912) иселило се, око сто хиљада Срба. То је био резултат сталних пљачки, 

убистава и других врста притисака и насиља. По наредби Врховне команда српске 

војске, у „новим крајевима‖ је фебруара и марта 1913. године организован попис 

становника рађеног „од куће до куће‖. У Приштинском округу Срби су чинили 20,6, 

Албанци 64,1, а Турци  9,5 одсто становника. У Призренском округу (који је обухватао 

и неке делове данашње Албаније) Срби су чинили 14,7, Албанци 51,3, Турци 10,4, а 

„муслимани српског језика‖ 21,6 одсто становника. У Митровачком срезу, делу 

Новопазарског округа, Срби су чинили 45,2, Албанци 20,9, а „муслимани српског 

језика‖ 33 одсто становника. У Приштинском округу укупно је било 240.209, а у 

Призренском 227.425 становника. Овај попис показује да је становништво Косовског 

вилајета било веома хетерогено,  и да српска влада није имала намеру да протера 

Албанце и остало становништво исламске вероисповести, то јест да етнички очисти ово 

подручје.. Србија је свима који су тамо живели гарантовала сва грађанска права и 

слободе, а Никола Пашић, председник владе,  је на све начине настојао и да различитим 

мерама Албанце придобије као савезнике. 



 

 
 

 



ХРОНОЛОГИЈА ВАЖНИЈИХ ДОГАЂАЈА 
 

1860–1918. Владавина кнеза (од 1910. краља) Николе Петровића у Црној Гори 

1868–1889. Владавина кнеза (од 1882. краља) Милана Обреновића 

1876–1877. Први српско-турски рат. Војнички пораз Србије 

1877–1878. Други српско-турски рат. Победа Србије 

1878. 13. јун – 13. јул Берлински конгрес 

– Србији и Црној Гори призната независност и територијално проширење 

– Аустро-Угарска добила право да окупира Босну и Херцеговину 

1879. У Црној Гори основани Државни савет, Министарство, Велики суд 

1881. Оснивање странака у Србији 

1881. Укидање Војне крајине 

1881. Тајна конвенција Србије с Аустро-Угарском  

1882. Србија проглашена за краљевину 

1882. Закон о основним школама, којим је у Србији уведено обавезно основно 

школовање за сву децу 

1882–1903. Калајев режим у Босни и Херцеговини 

1883. Тимочка буна 

1884. Пуштена у саобраћај пруга Београд–Ниш, прва железничка собраћајница у 

Србији 

1885. Српско-бугарски рат 

1888. Донет устав, којим је уведен пун парламентаризам 

1889–1903. Владавина Александра Обреновића  

1903. Мајски преврат – гашење династије Обреновић и долазак на власт Карађорђевића 

1903–1921. Владавина краља Петра Карађорђевића 

1905. Велика школа прерасла у Београдски универзитет 

1905. Књаз Никола Петровић октроисао устав у Црној Гори 

1905. Формирана српско-хрватска коалиција 

1906–1911. Царински рат Србије и Аустро-Угарске 

1908. Младотурска револуција 

1908. Аустроугарска прогласила анексију Босне и Херцеговине 

1908. Велеиздајнички процес против Срба у Загребу 

1910. Црна Гора проглашена за краљевину 

1912–1913. Први балкански рат 

1913. Други балкански рат 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. МЕЂУНАРОДНА КРИЗА 1914. -       

ПОЧЕТАК СВЕТСКОГ РАТА 
 

 Први светски рат био је највећи ратни сукоб у дотадашњој историји 

човечанства. Трајао је од 1914. до 1918. године. У њему је учествовало 36 држава у 

којима је живло ¾ ондашњег светског становништава. До рата је дошло због 

сукоба европских сила око економске и политичке доминације над Европом, али и 

колонијама широм света. Формални повод за рат био је Сарајевски атентат у коме 

је убијен аустроугарски престолонаследник Франц Фердинанд. Користећи тај 

повод Аустро-угарска је објавила рат Србији, иако српска влада није била 

одговорна за атентат. Рат је потом прерастао у општеевропски и светски. Војске 

савеза Антанте и савеза Централних сила током 1914. године сукобљавале су се на 

Источном, Западном и Балканском фронту. Почетне офанзиве заустављене су у 

јесен 1914. и прешло се на дуготрајни и исцрпљујући рововски рат. 

 

 Узроци рата. Узроке за избијање Првог светског рата треба тражити у 

сукобљеним империјалистички интересима великих европских сила и њиховој борби за 

економску и политичку доминацију над Старим континентом крајем XIX и почетком 

XX века.  

Немачка која је тек после уједињења 1871. године ушла у ред великих сила, са 

закашњењем је ушла у борбу за освајање колонија. Са друге стране, убрзан 

економски развој Немачке (развој тешке индустрије, градња железница и моћне 

поморске флоте) и јачање њене војне снаге, Велика Британија и Француска су 

доживљавале као угрожавање њихове дотадашње превласти. У таквим условима у 

Европи су настала два војно-политичка савза: Антанта и Савез централних сила. 

Савез Антанте чиниле су Француска, Русија и Велика Британија, док су у савезу 

Централних сила биле Немачка, Аустро-угарска и Италија. Супарништва ова два савеза 

су се све више заоштравала, тако да је почетком XX  века дошло до неколико великих 

међународних криза које умало нису довела до рата међу њима. То су биле Прва 

мароканска криза (1905-1906), Анексиона криза (1908-1909), Друга мароканска криза 

(1911) и донекле Скадарска криза (1913). То нису били само дипломатски спорови већ 

је долазило и до ''звецкања оружјем'', тј. врло озбиљних војних претњи које су биле на 

ивици рата. Тада ипак није дошло до општеевропског војног сукоба, будући да велике 

силе још увек нису биле потпуно спремне за њега. 

 Србија и Аустроугарска. После 1903. и мајског преврата дошло је до промене 

спољнополитичке оријентације Србије. Она је покушавла да се ослободи притисака 

Аустро-угарске, због чега је, иако формало није припадала ни једном савезу, тражила 

ослонац на Русију и западне силе Француску и Велику Британију. Србија је стајала на 

путу продора Централних сила на исток и њен отпор довео је до заоштравања односа са 

Аустро-угарском. Поред тога, међу Србима али и осталим Јужним Словенима који су 

живели у Монархији на Србију се гледало као на Пијемот – предводника будућег 

националног ослобођења и уједињења. Као одговор на све то, моћни сусед је током 

царинског рата (1906-1911) увео својеврсне економске санкције Србији, а потом јој, у 

време Анексионе кризе и Балканских ратова, отворено претио војном интервенцијом. 

Стратези централних сила имали су готове планове о окупацији и подели Србије.   

Балкан је 1913-1914. био у великој пометњи. После два рата балканске државе су 

биле разједињене и огорчене док је супарништво великих сила само повећавало смутњу 



и неслогу. Питање Албаније и егејских острва није било решено док је Аустрија успела 

да Бугарску одвоји од Русије и приближи Централним силама. 

Србија се није слагала са Аустријом и Бугарском али је имала тесне односе са 

Грчком, Румунијом и Црном Гором. При том, имала је и снажну подршку сила 

Антанте. У јануару 1914. добила је зајам од 250 милоина франака од Француске док је 

истовремено водила преговоре о набавци ратног материјала из Русије. 

 Сарајевски атентат. У оваквим међународним околностима, Аустро-угарска 

војска је јуна 1914. године у околини Сарајева одржавала велике војне маневре. Тим 

поводом је у Сарајево дошао и Аустро-уарски престолонаследник, надвојвода Франц 

Фердинанд са супругом Софијом, у својству генералног инспектора војске.пшто је био 

у близини Срајева дошло се до закључка да би било добро да псоети главни град Босне. 

Одабран је дан Видовдан, дан Косовске битке, која код Срба има посебно значење.  

 

На Видовдан 1914. надвојвода и његова војвоткиња дошли су у званичну поесту 

Сарајеву. Била је суначана недеља и годишњица њиховог брака. У десет изјутра 

поворка од 4 возила ушла је у град крећући се у правцу Градске већнице. Не мање од 

шест атентатора чекло је дуж пута са бомбама и револверима. Већину  атентаора, који 

су били тинејџери, мање од 18 година, издала је хаброст или су кола прошла пребрзо 

тако да нису могли да делују. Један од атентаора Недељко Чабриновић бацио је бомбу, 

која је пала на склопљени кров надвојводиног аутомобила. Одатле се окторљала и 

експлодирала под следећим колима, ранивши при том, надвојводиног ађутанта. 

Сведена на три кола поворка је наставила пут. После церемоније у Градској већници, 

Фрањо Фердинанд је захтевао да обиђе свог ађутанта у болници. То је довело до измене 

прваца кретања о чему возачи нису били обавештени. Надвојводина кола су су 

скеренула у погрешном правцу. Генерал Поћорек, поглавар Босне, који је седео позади 

с војводским паром, нагнуо се напред и наредио возачу да стане, пође унатраг и скрене 

десно. Упараво на том углу је стајао Гаврлио Принцип. Он је пропустио кола кад су 

ишла напред, али сада када су се враћала извадио је револвер и испалио два хица, један 

на Фердинада а други на Поћорека. Други куршум је промашио Поћорека и погодио 

војвоткињу. Пре него што су стигли лекари и надвојвода и његова супруга су били 

мртви. Многи сматрају да до убиства не би дошло да су возачу била дата тачна 

упутства и да није погрешно скренуо. Али напомињу да нису ни биле предузете мере 

предострожности. Када је цар Фрањо Јосиф 1910. посетио Сарајево с обе стране улице 

којом је пролазио налазио се двоструки кордон војника, док је стотинама полицији 

сумњивих појединаца било забрањено да тога дана изађу из кућа. У овом случају 

шесторици познатих полицији револуционара било је дозвољено кретање. Војодски пар 

је сахрањен у меморијалној капели у унутрашњости Аустрије, пошто је војвоткиња 

била ниског порекла да почива у гробници Хабзбурга у Бечу. 

 

На Видовдан 28. јуна 1914. млади Србин из Босне Гаврило Принцип 

извршио је атентат у коме је убио Франца Фердинанда и његову супругу. Принцип 

је припадао покрету Млада Босна и веровао је да се атентатима и личном жртвом може 

изменити аустроугарска политика према Србима и осталим Јужним Словенима. Његов 

чин имао је сасвим супротан ефекат. Одмах су широм монархије почели прогони Срба. 

Разбијане су њихове радње, забрањивани листови. Почела су и масовна хапшења, а у 

Босни су формиране паравојне снаге које су требале да ''дисцилинују'' српско 

становништво.  

У великом процесу 16 лица је осуђено од тога петорици је изречена смртна 

казна, док су Принцип и Чабриновић, с обзиром на то да су по Аустроугарском закону 

били малолетни, добили максималну казну од 20 година затвора, док су остали добили 



казне од 3 до 20 година.У пресуди је наведено и да је организација „Народна одбрана― 

одговорна за убиство. 

 Међународна криза из јула 1914. Иако српска влада није била одговорна за 

Сарајевски атентат, ратоборни кругови у Бечу су одмах повели кампању која је 

оптуживала званичну Србију за тај чин. Они су  сматрали да одмах треба повести рат 

против вишеструко слабије Србије и војнички је поразити и понизити. То би према 

њиховом мишљењу повратило пољуљани ауторитет Аустро-угарске, која је већ 

деценијама сматрана најслабијом међу европским силама. Међутим, умереније кругове 

у Двојној монархији плашила је могућност да рат против Србије не буде само 

изоловани локални рат већ да се у њега умеша и Русија штитећи своје интересе на 

Балкану. У једном тренутку је чак изгледало да ће у Бечу превладати умерена струја, 

али тада јој је из Берина стигла јасна порука да ће Немачка одлучно подржати Аустро-

угарску ако се рат прошири. Тиме је судбина мира била запечаћена. Аустро-угарска је 

Србији 23. јуна 1914. послала ултиматум од 48 часова са десет специфичних захтева: 

1. да забрани све антиаустријске новине; 2.да распусти „Народну одбрану―; 3. да 

уклони антиаустријске опредељене анставнике из школа; 4. да уклони антиаустријске 

расположене официре из војске; 6. да покрене поступак против саучесника у завери, 

стим да аустријски представници учествују у истрази; 7. да ухапси двојицу српских 

званичника за које се знало да су били уплетени у заверу; 8. да отпусти и казни неке 

припаднике пограничне страже; 9. да објасни изјаве неких високих званичника и 10. да 

извести аустријску владу о извршењу тих мера.  

Савезници су од Србије тражили да умерено одговори, што је српска влада и 

учинила. Прихваћени су сви услови изузев шестог. Предлагана је и арбитража Хашког 

суда или посредовање великих сила. Аустријски представник у београду је привиши 

одговор српске владе изјавио да је незадовоњавајући, прекинуо дипломатске односе и 

напустио Београд у року од пола сата. Србија је пре и што је дала одговор 25. јула по 

подне објавила општу мобилизацију своје војске. Исте вечери Аустроугарска је 

одговорила мобилизацијом осам армијских корпуса против Србије. Европска 

дипломатија је у наредним данима бесуспешно покушавала да спречи рат, посебно да у 

рат не буду увучене и друге државе. Аустроугарској влади све то није било довољно 

и 28. јула 1914. је објавила рат Србији. То је означило почетак рата највећег и 

најкрвавијег у дотадашњој историји човечанства.  

 Русија је јасно ставила до знања да Србију неће препустити судбини и 

мобилисала је војску  у пограничним окрузима. На то је Немачка 1. августа објавила 

рат Русији, а два дана касније и Француској. То је активирало систем савеза и за 

неколико дана се читава Европа нашла у рату. Да би напала Француску немачка воска 

је упала у неутралну Белгију, што је навело Велику Британију да објави рат 

Немачкој. Црана Гора стаје уз Србију па и она 5. августа објављује рат Аустро-

угарској, а потом и Немачкој. Убрзо на страни Антанте у рат улази и Јапан. Турска 

проглашава неутарлност, али у тајности склапа савез са Централним силама. Италија 

иако је била чланица савеза Централних сила на почетку рата остаје неутрална. Она ће 

1915 ући у рат на страни Антанте, а Румунија ће истом савезу приступити 1916. У рат 

ће 1917. ући и Сједињене америчке државе. 

 

8.1. СРБИЈА И ЦРНА ГОРА 1914. 
 

Почетком XX века, почело је озбиљно погоршавање односа Србије и 

Аустро-угарске. Оно се огледало у неколико криза током којих је Двојна 

монархија на Србију вршила политички, економски па и војни притисак. У 

таквим околностима Аустро-угарска је Сарајевски атентат искористила само као 



повод за дуго прижекивани рат против Србије. Због блоковске поделе Европе и 

супротстављних интереса Антанте и Централних сила, овај рат није остало само 

ограничени локални сукоб, већ је прерастао у европски и светски рат. Током прве 

године рата српска војска је, уз велике жртве, однела значајне победе у биткама на 

Церу и Колубари и тако спречила окупацију своје земље. Крајем 1914. српска 

влада је донела Нишку декларацију, којом је за ратни циљ прокламована борба за 

одбрану Србије, али за ослобођење свих Срба, Хравата и Словенаца и њихово 

уједињење. Црна Гора је солидаришући се са Србијом објавила рат Аустро-

угарској и Немачкој и дала допринос борби против заједничког непријатеља. 

 

Сучељавање Србије са Аустро-угарском. Почетком XX века Аустро-угарска је 

сматрана најслабијом међу великим европским силама. Једино преостало поље њених 

претензија био је Балкан. У годинама после Мајског преврата 1903, Србија се у спољној 

политици све више ослањала на сарадњу са Русијом и Силама Антантанте Француском 

и Енглеском. Уз то, Срби, али и други Јужни Словени, који су били под влашћу 

Аустро-угарске, почели су доживљавати Србију као јужнословенски Пијемонт. Све то 

довело је до непријатељског држања Двојне монархије према Србији. То је резултирало 

низом криза и економских, политичких па и војних притисака, међу којима су: 

Царински рат (1906-1911), Анексиона криза (1908-1909), војне претње у време 

балканских ратова 1912-1913. Устро-угарска је имала детаљне планове за рат против 

Србије, њену окупацију и распарчавање. 

Чекао се само повод за почетак рата. Валада у Бечу га је нашла у Сарајвском 

атентату, у коме је млади Србин из Босне Гаврило Принцип на Видовдан 28. јуна 

1914. године убио Аустро-уарског престолонаследника Франца Фердинанда и 

његову супругу. Иако за атентат није била одговорна званична српска влада (шта више, 

атентатор је био држављанин Аустро-угарске) Србији је 24. јула из Беча стигао 

ултиматум, који није могла прихватити ни једна независна држава. Српска вада, је 

одговорила крајње попустљиво, али не  одричући се свога суверенитета. То није 

задовољило владу моћног суседа и тачно месец дана после атентата, 28. јула 1914. 

године Аустро-угарска је објавила рат Србији. 

Принцип Гаврило (1894-1918), национални револуционар и 

атентатор на аустријског престолонаследника Франца Фердинанда и његову жену 

Софију у Сарајеву 28. јуна 1914. Осуђен ан 20 година робије. Умро у ѕатвору у чешком 

граду Терезину.. 

Аустро-угарска је прижељкивала да њен рат са Србијом остане сукоб локалног 

карактера у коме ће она лако савладати вишеструко мањег суседа. Ратоборни кругови 

у Бечу су говорили о ''ратној шетњи'' и ''казненој експедицији'' против Србије. Међутим, 

рат се брзо проширио на Европски и светски. 

 Објава рата Србију је затекла исцрпљену Балканским ратовима. Државне 

финансије и војне резерве биле су потрошене. Недостајало је војне опреме, посебно 

пушака и артиљеријске муниције. Стотине хиљада српских сељака тек су се  вратили из 



претходних ратова и покушавали да обнове своја имања. Требало је збринути велики 

број инвалида и ратне сирочади. У таквим околностима Србији је требао дужи предах, 

њена влада никако није желела нови рат. Он јој је, међутим био наметнут. 

Одмах по пријему ултиматума, српска влада је почела припреме за одбрану 

земље. Наређена је евакуација Београда, који се тада налазио на самој граници и био у 

домету непријатељске артиљерије. Проглашена је општа мобилизација, а седиште владе 

и других државних институција пренето је у Ниш. 

Врховни командант српске војске био је регент Александар Карађорђевић, а 

начелник генералштаба прослављени и искусни командант војвода Радомир Путник. 

Српска војска је на почетку рата била распоређена у три армије, трупе одбране 

Београда и Ужичку војску, преко 350.000 војника. Њени официри били су добро 

школовани, имали су ратно искуство и били су одлучни да бране земљу. Велику већину 

војника чинило је сељаштво, навикло на оскудицу, тегобе и недаће какве је доносио 

рат. 

Церска Битка. Врховна команда је главни непријатељски удар очекивала са 

севера преко Саве и Дунава, па је тако распоредила своје снаге. Међутим, командант 

аустроугарске Балканске војске Оскар Поћорек је, потцењујући снагу српске армије, 

одлучио да главни напад изврши са запада преко Дрине. 12. августа 1914. 

аустроугарска војска је прешла Дрину и започела најезду на Србију. У почетку јe имао 

извесних успеха јер је главни удар српска команда очекивала код Београда. Тако је 

августа 1914. године започела прва већа битка у Првом светском рату – Церска битка. 

Аустроугарска војска је продирући преко Дрине свој главни удар усмерила према 

Ваљеву. Продор бројнијег непријатеља је у жестоким борбама успорила III српска 

армија, а за то време је II  армија под командом Степе Степановића, која је била 

распоређена у близини Аранђеловца, извршила убрзани Марш на Дрину, прешавши 

око 100 км за 48 сати и без одмора улетела у борбу. 

До одлучујуће битке дошло је на планини Церу у северо-западној Србији. 

Српска војска је у вишедневним тешким борбама однела победу, а потом до 24 августа 

1914. протерала непријатељску војску преко Дрине и Саве. Непријатељу су нанети 

велики губици, али и српска војска је изгубила скоро 20 000 војника. Победа на Церу 

одјекнула је широм Еврпе и подигла углед Србије код савезника. 

Степа Степановић (1856-1929) завршио је елитну војну академију у 

Београду. Учествовао је још у српско-турским ратовима 1876-1878. Два пута је био 

министар војске. Успешно командовао у Балканским ратовима. За време Церске битке 

августа 1914. са II армијом извео чувени Марш на Дрину, који је пресудно допринео 

српској победи. после ове битке унапређен у чин војводе.  

Злочини. Током  августа 1914. аустроугарска војска је у Мачви и Јадру 

извршила стравичне злочине према српском цивилном становништву. Стрељано је или 

обешено око 4000 стараца, жена, деце и ратних заробљеника. Били су то први ратни 

злочини у Европи у XX  веку. 

 Офанзива у Срем и Босну. Како би за себе везала што више аустроугарских 

војника, српска војска је, на захтев савезника, септембра 1914. године кренула у 

офанзиву. Уз велике губитке у бици на Легету код Сремске Митровице, када је за један 



дан, страдао читав пук Тимочке дивизије, српска војска је заузела део Срема са 

Земуном. Убрзо потом су црногорска и српска војска продрле у Херцеговину и источну 

Босну и стигле у близину Сарајева. Међутим морале су се пововући већ после неколико 

недеља јер је почела нова аустроугарска офанзива на Дрини. 

 Битка на Дрини. Аустроугарске балканска армија је попуњена новим људством 

и ратном техником и у другој половини септембра поново упала у Србију, из правца 

Босне, преко Дрине. Почеле су тешке рововске борбе, које су личиле на оне на 

западном фронту. Смењивали су се јуриши једне и друге војске, поједини планински 

висови су освајани уз велике жртве, а  друга страна би одмах покушавала да их 

поврати. Најжешће борбе вођене су на Гучеву и Мачковом Камену. После 

вишенедељних крвавих борби, бројнији непријатељ почео је да потискује српску 

војску, којој понестајало муниције, посебно артиљеријске. Крајем новембра у 

непријатељским рукама били су Ваљево и Ужице, а 2 децембра аустроугарска војска је 

заузела и Београд. Изгледало је да је Србија пред потпуним ратним поразом, о томе се 

говорило у дипломатским круговима и јавном мнењу Централних сила, али и Антанте. 

Истог дана војвода Путник је наредио контраофанзиву, која је започела без 

артиљеријске припреме због несташице муниције.  

Колубарска Битка. У најтежим тренуцима, команду над Првом српском 

армијом преузео је Живојин Мишић. Он је у први мах непријатељу препустио мањи 

део територије повукавши своје јединице на нове положаје. За то време, прегруписао је 

и одморио своју армију. Коначно је из Грчке стигла и дуго очекивана топовска 

муниција. Почетком децембра почела је силовита офанзива српске војске на реци 

Колубари.. Аустрогарска команда, која је очекивала капитулацију српске војске, била је 

изненађена силином офанзиве. За две недеље Српска војска је непријатељу нанела 

страховит пораз и у потпуности ослободила своју територију заробивши више десетина 

хиљада непријатељских војника.  

Савременици бележе да су неустрашиви српски војници нападали таквом 

жестином да су пробили аустријске положаје. 15. децембра српска коњица угалопирала 

је у Београд док су аустријанци побегли преко Саве и Дунава. Поћорек се повукао у 

један санаторијум док је Путник обзнанио свету: ―На територији Краљевине Србије 

није остао ниједан слободан непријатељски војник―. 

Била је то једна од најблиставијих победа српског оружја у историји, а војној 

вештини Живојина Мишића одали су признање и савезнички и непријатељски војни 

стратези.Српска војска платила је високу цену одбране земље. Укупан број жртава 

износио је преко 100.000. Чим су борбе престале српске војнике и цивиле почела је да 

пустоши епидемија тифуса. Процењује се да је до јуна 1915. епидемија тифуса однела 

још 150.000 живота.  

Војвода Живојин Мишић (1855-1921), потицао је из сељачке 

породице из околине Ваљева. Завршио је елитну војну академију у Београду. Као млади 

подофицир учествовао је још у српско-турским ратовима 1876-1878. Предавао је 

стратегију на Војној академији у Београду и сматран једним од најбољих стручњака 

за ту област у Србији. Упркос томе из политичких разлога је више пута пензионисан, 

али и враћан у активну војну службу. У Балканским и на почетку Првог светског рата 



био је помоћник начелника штаба врховне команде војводе Радомира Путника. У 

Колубарској бици преузео командовање Првом српском армијом, која је имала 

одлучујућу улогу у српској офанзиви. За успешно командовање у овој бици унапређен је у 

чин војводе. Приликом пробоја Солунског фронта био је начелник штаба српске 

врховне команде. Уживао је велики ауторитет и углед код својих војника и народа. 

 

Нишка декларација. Почетком децембра 1914. године у јеку најдубље кризе на 

фронту, дошло је до политичког окупљања и престанка партијских међусобица. 

Реконструисана је дотадашња радикалска влада Николе Пашића. Он је и даље био 

председник владе, али сада у њу ушли и представници других странака. То је 

симболизовало политичко јединство, али и поделу одговорности за судбину земље у 

најтежим тренуцима. Ова, нова, влада донела је 7. децембра 1914.  Нишку 

декларацију, којом су дефинисани ратни циљеви Србије. Прокламована је борба не 

само за одбрану Србије и њене слободе, већ и ослобођење свих Срба, Хрвата и 

Словенаца и њихово уједињење. При том у декларацији је стајало и да: ''Сјајни успех 

који има да крунише ово војевање, искупиће обилато крваве жртве које данашњи 

српски нараштај подноси''. 

 

Црна Гора прве ратне године 
Црна Гора је била традиционални савезник Србије, повезана са њом осећајем 

заједништва, националне свести и исте историјске судбине. Јуш у току јулске 

дипломатске кризе после Сарајевског атентата црногорски краљ Никола је српској 

влади јасно ставио до знања да ће се Црна Гора солидарисати са Србијом. У својој 

поруци регенту Александру Карађорђевићу, краљ Црне Горе наставља: ''Наш ће Српски 

Народ и из овога великог наметнутог му искушења победнички изаћи и обезбедити 

своју сјајну будућност. Моји Црногорци већ су спремни на граници да гину за у одбрани 

наше независности''. Краљ Никола је остао одлучан у свом ставу и поред понуда 

Аустро-угарске за финансијску помоћ и проширење Црне Горе на Скадар (који јој је та 

иста Аустро-угарска под претњом рата отела само годину раније)  и делове Санџака. 

Црногорска народна скупштина одлучила је још 1. августа да се Аустро-угарској 

објави рат. Он је званично објављен 6, а потом и Немачкој 11. августа.  

Аустро-угарске трупе према Црној Гори биле су распоређене у Боки Которској и 

Херцеговини. Њихов број је два и по пута превазилазио број црногорских војника, а по 

наоружању и техници војска двојне монархије била је десетоструко боље опремљена. 

Упркос томе одмах по објави рата црногорска војске је прешла у офанзиву. Крајем 

августа 1914. постигнут је политички договор Србије и Црне Горе, да се формира Штаб 

врховне команде црногорске војске на челу са српским официрима. На чело штаба 

постављен је генерал из Србије Божидар Јанковић, а за његовох помоћника именован 

је пуковник Пешић. Они су донели План заједничких дејстава српске и црногорске 

војске који је сачинио војвода Радомир Путник. Током јесени 1914.  садејством ових 

двеју војски постигнути су значајни успеси.  

 

8.2. СРБИЈА 1915. И 1916. ПОВЛАЧЕЊЕ ПРЕКО 

АЛБАНИЈЕ И ОКУПАЦИЈА. ДРЖАВА У ИЗГНАНСТВУ  
 

Наставак рата донео је Србији нове недаће и жртве. Епидемија пегавог 

тифуса почетком 1915. десетковала је становништво и војску. У јесен те године 

вишеструко надмоћне аустроугарске, немачке и бугарске снаге напале су Србију 

са три стране и принудиле њену војску на повлачење. Крајем 1915. из Србије су се 



повукли војска, државни апарат и велики број цивила. Правац повлачења водио 

их је преко завејаних албанских и црногорских планина у којима су десетине 

хиљада њих нашле смрт. Србија је била окупирана, а њено становништво, 

подвргнуто је репресији и најгрубљем економском искорићавању. Српска војска 

се уз помоћ савезника опоравила на грчком острву Крф, а потом је већ половином 

1916. пребачена је на Солунски фронт.  

 

Тифус. Још последњих дана 1914. зараза смртоносног пегавог  тифуса појавила 

се међу аустро-угарским војницима заробљеним у време Колубарске битке. Првих 

месеци 1915. епидемија се нагло ширила и међу цивилима и војницима српске војске. 

Брзом ширењу заразе допринеле су слабе хигијенске навике и недостатак санитетског 

материјала. Процењује се да је од ове опаке болести у Србији оболело око 400 000 

људи, а да је трећина њих умрла. Најтеже је била погођена западна Србија, а о стању у 

болници у Ваљеву у време ове епидемије записане су неке од најпотреснијих сцена у 

читавом Првом светском рату. Радећи на сузбијању ове епидемије оболела је и умрла 

готово трећина српских лекара. Апел српске владе за помоћ у санитетском материјалу и 

медицинском особљу наишао је на одзив код влада и у јавности савезничких земаља, 

тако да су у Србију биле послате бројне медицинске мисије. Епидемија је заустављена 

тек у касно пролеће 1915. 

 Бројна су потресна сведочанства ваљевској болници у време епидемије  једно од 

њих оставио је амерички новинар Џон Рид: ''Постојала је и страшна соба, пуна људи, 

са тифусном гангреном, ужасном болешћу ... од које месо трули и кости се мрве. 

Једина нада де се она заустави у томе да се оболели део ампутира. И ова соба [била 

је] пуна људи без руку и ногу, људи којима су трулили лица и груди. Месо би са њих 

отпадало док им гангрена не би захватила срце или мозак, а онда би дошла смрт у 

страшној агонији.'' 

 

Надежда Петровић (1879-1915) српска сликарка, као добровољна 

болничарка радила је у ваљевској болници. Једна је од многих који су умрли у току 

епидемије пегавог тифуса 1915. године. 

 

 Војнички слом Србије. Првих месеци 1915. године на границама Србије 

владало је релативно затишје. Међутим, како је година одмицала штабови Централних 

сила су све више пажње посвећивали Балкану. Они су покушавали да Бугарску увуку 

у рат на својој страни, а такође су желели да успоставе железничку везу са својом 

савезницом Турском.  Да би те планове остварили морали су војнички поразити и 

заузети Србију. Централне силе су за јесен 1915. припремиле опсежну офанзиву. Поред 

аустроугарске војске, ангажоване су и значајне немачке снаге доведене са других 

фронтова. Са Бугарском је потписан тајни споразума да њена војска нападне Србију кад 

ова офанзива почне. 22. септембра Бугарска је наредила општу мобилизацију. Српска 

команда је сматрала да треба одмах извршити превентивни напад на Бугаре, али су 

Савезници ставили вето на тај предлог, пошто су гајили наду да ће Бугарску задржати у 

стање неутралности. Тако је против Србије је сконцентрисано скоро 800 000 војника, 



њима је командовао немачки фелдмаршал Аугуст вон Макензен. Почетком октобра, 

почео је напад на Србију. Аустроугарске трупе напале су са запада и северозапада 

преко Дрине и Саве, немачке снаге са Севера преко Дунава, а убзо је у рат ушла и 

Бугарска чија војска је продирала са истока.  

Српска војска била је исцрпљена великим губицима у 1914. години и 

епидемијом тифуса са почетка 1915. Недостајало је ратног материјала и муниције. 

Непријатељу се могло супроставити свега око 300 000 војника који су морали да бране 

дугачак фронт који је непријатељ нападао са  три стране.  

 

 Херојска одбрана Београда 1915. године. 

Почетком октобра 1915. уз ураганску артиљеријску ватру немачке и 

аустроугарске трупе прелазиле су Саву и Дунав. Малобројне српске јединице, 

остављене да бране Београд пружале су херојски отпор, борећи се и прса у прса. 

Мајор Драгутин Гавриловић издао је браниоцима Београда следећу наредбу:  

''Војници, тачно у 15 часова непријатеља треба разбити вашим силним јуришем, 

разнети вашим бомбама и бајонетима. Образ Београда, наше престонице, мора да 

буде светао. Војници! Јунаци! Врховна команда избрисала је наш пук из бројног 

стања. Наш пук је жртвован за част Београда и Отаџбине. Ви немате дакле, да се 

бринете за животе ваше, они више не постоје. Зато напред, у славу! За краља и 

Отаџбину! Живео краљ, живео Београд!'' 

 

Први се на удару нашао Београд, који је непријатељ и поред херојске одбране 

брзо заузео. Свакодневно су вођене тешке борбе у којима су се трошиле људске и 

материјалне резерве српске војске. Бројност непријатеља и посебно убитачна немачка 

далекометна артиљерија, потискивали су српски фронт даље ка југу. Ситуација се 

драстично погоршала када је бугарска војска ударила у леђа српску одбрану и 

пресекла пут повлачења Вардарском долином. Тиме је била изгубљена и последња 

нада да ће британске и француске трупе стациониране у Грчкој помоћи Србији. Упркос 

великој надмоћности непријатеља, српска врховна команда није дозволила да се фронт 

распадне, већ је повлачење спровођено плански. Са војском се повлачило и дестине 

хиљада цивила, носећи сву своју имовину на колима и у завежљајима. Цела Србија се 

полако претварала у збег. Видећи готово безизлазну ситуацију у којој се налазила 

српска војска, владе централних сила очекивале су да ће Србија ускоро капитулирати. 

То је налагала и војна теорија, по којој ни један циљ није оправдавао наставак рата 

после толиких губитака колике је Србија имала у дотадашњем току рата. Међутим, на 

драматичној седници владе, крајем октобра, у Крушевцу, одлучено је да се борба 

настави. Исцрпљена српска војска, покушала је продор ка Вардарској долини, али није 

успела да обезбеди пролаз за повлачење тим правцем и евентуалну помоћ савезника. 

После тога, у позну јесен 1915. српске армије и велики број цивила нашли су се на 

Косову. Српска влада и врховна команда одлучиле су да се повлачење настави према 

албанској обали где ће их дочекати савезничка помоћ и бродови. До тог циља је 

требало прећи завејане беспутне албанске и црногорске планине. Била је то једна од 

најтежих епопеја у српској историји. 

 

Пут у беспуће. Повлачење је ишло у три правца, сва три једнако тешка. Кроз 

кршевите албанске и црногорске планине пробијали су се српска влада, врховна 

команда, војска која је претходно уништила тешко наоружање, већина посланика 

народне скупштине, велики број цивила. Недостајало је хране и одеће. Десетине 

хиљада Срба страдало је од хладноће, исцрпљености, глади, болести и напада 

локалних албанских банди. Недаћа нису били поштеђени ни сам стари краљ Петар 



Карађорђевић и тешко болесни војвода Радомир Путник, који су такође са војском и 

народом прешоли кроз ''Албанску Голготу''. Крај страдању није дошао ни када су се 

преживели коначно докопали албанске обале. Савезници нису успели да дотуре 

довољно хране и средстава за преживљавање. Савезничке бродове су потапале 

подморнице Централних сила, па су изнемогле српске избеглице морале да крену на југ 

ка сигурнијим лукама. То је значило нове маршеве за полумртве људе, који су морали 

да препешаче још стотинак километара. Евакуација савезничким бродовима на грчко 

острво Крф почела је тек јануара 1916 и трајала је готово два месеца. 

Капитулација Црне Горе. У тешким тренуцима српског повлачења црногорска 

војска остала је усамљена на фронту према аустроугарској армији. На Божић 1916. 

године одиграла се Мојковачка битка у којој је црногорска војска под командом 

сердара Јанка Вукотића привремено зауставила напредовање вишеструко бројнијих 

аустроугарских трупа.  Продор  са друге стране, из правца Боке Которске, Црногорци 

нису могли зауставити и аустроугарска војска заузела је црногорску престоницу 

Цетиње, после чега је 16. јануара влада Црне Горе прихватила капитуалацију. Краљ 

Никола Петровић је потом у тајности напустио земљу.  

 Опоравак. У првим недељама по пребацивању на Крф агонија српске војске се 

наставила. Свакодневно се умирало од исцрпљености и болести. Мало острво у 

близини Крфа, Видо било је претворено у болницу. На њему је умрло више од 5 000 

Срба. Због каменитог терена сахрањивање није било могуће, па је већина њих спуштена 

у море – плаву гробницу, како ју је назвао песник. Почетком пролећа 1916. српска 

војска се почела опорављати. Блага медитеранска клима и медицинска нега, почели су 

полако Крф претварати у организовани логор српске војске и државе. 

Реорганизација војске и државе. Србија није капитулирала. За то је била 

плаћена стравична цена. Од почетка рата, до пролећа 1916. Србија је изгубила близу 

400.000 војника и велики број цивила. У избеглиштву су били краљ Петар, регент 

Александар, Влада, Народна скупштина и војска. Највећи део њих налазио се на Крфу, 

али српских избеглица било је и у Француској и Тунису. 

Српска војска је наоружана новим, француским оружјем. Обновљена је њена 

стара организација у три армије. На чело генералштаба уместо болесног војводе 

Путника, постављен је Петар Бојовић. Око 150.000 српских војника припремало се за 

повратак у борбу. Седиште српске владе било је на Крфу, где је у лето 1916. рад 

обновила и Народна скупштина (будући да се са војском повукло ¾ народних 

посланика). Убрзо су са радом почеле и друге државне институције. Требало је 

обезбедити функционисање државе у избеглиштву. Пре свега војске, али и 

финансирање великог броја избеглица. Влада је успела да обезбеди школовање за око 

4 000 избеглих српских ђака и студената, углавном у Француској. 

Повратак на бојиште. Крајем пролећа 1916. васкрсла српска војска је 

пребачена на Солунски фронт, на коме се борила раме уз раме са Британцима и 

Французима. У јесен 1916. српска војска је, после жестоких борби, уз велике губитке, 

заузела планински врх Кајмакчалан, а потом и Битољ који се налазио на територији 

краљевине Србије. Тиме су била одшкринута врата отаџбине. Фронт се потом усталио и 

није се померао наредне две године. 

 Солунски процес 

 Судски процес који је током 1917. у Солуну вођен против групе српских официра 

на челу са Драгутином Димитријевићем Аписом. Суђено им је за организацију и 

извршење наводног атентата на регента Александра Карађорђевића. Процес је имао 

политичку позадину и био је праћен обрачуном са тајном организацијом ''уједињење 

или смрт'' (Црном руком). Првобитно је на смрт било осуђено више официра, али је 

већина њих помилована. Стрељани су пуковник Драгутин Димитријевић – Апис, мајор 



Љубомир Вуловић и Раде Малобабић. У социјалистичкој Југославији 1953. извршена је 

ревизија процеса и осуђени су тада рехабилитовани. У историографији постоји више 

верзија о мотивима за организовање процеса и обрачун са Аписом.  

 

Под окупацијом. Окупација Србије трајала је скоро 3 године, од краја 1915. до 

октобра 1918. Земља је била подељена у две окупационе зоне. Источну коју су 

контролисари Бугари и западну којом је управљала Аустро-угарска. Немачка војска је 

управљала стратешки значајним саобраћајницама у моравско-вардарској долини. 

Посебно тешка била је економска ситуација. После повлачења војске, државних 

институција и великог броја цивила радно способно становништво Србије било је 

готово преполовљено. Земља је била исцрљена и опустошена ратом. Окупатор је 

преузео управу и експлоатацију привредних објеката и рудног богатства. За потребе 

своје војске одузимао је стоку, житарице и све вредније предмете. Масовне су биле и 

појединачне пљачке које су вршили војници Централних сила. 

Војне власти су ограничиле слободу кретања и увеле сурово кажњавање 

цивилног становништва и за најбезазленије преступе. Више од 15 000 људи  одведено је 

у логоре. Била је забрањена употреба свих српских националних обележја и употреба 

ћирилице. 

Подела Србије на окупационе зоне 

 

Посебно тешка ситуација била је у бугарској окупационој зони, где је поред 

економске експолоатације спровођена и отворена бугаризација српског становништва. 

Отпор таквој политици кажњаван је најокрутнијим мерама. Када су бугарске власти 

најавиле мобилизацију српског мушког становништва од 18 до 40 година старости у 

бугарску војску, незадовољство је кулминирало. 

Топлички устанак. Фебруара 1917. дошло је до оружаног устанка српског 

становништва против бугарских власти. Устанак је захватио територије Топлице, 

Јабланице, Јужно Поморавље, Копаонички и Крушевачки крај и делове источне 

Србије. Становништво које је бежало од бугарске мобилизације склањало се у шуме, 

где је ступало у четничке (комитске) одреде. Убрзо је број устаника нарастао на око 10 

000 хиљада. На челу устанка били су Коста Војиновић и Коста Миловановић – 

Пећанац. Ослобођени су Куршумлија, Лебане, Прокупље и Блаце. Међутим, слабо 

наоружани и малобројни устаници нису били способни за дужу борбу. У гушењу 

устанка учествовало је око 30 000 бугарских, немачких и аустроугарских војника. 



Устнак је сомљен до краја матра 1917. Казнене експедиције које су вршиле одмазду, на 

зверски начин су убиле око 20 000 српских цивила. 

 

8.3. ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА И КРАЈ РАТА. 

СТВАРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА  

 
Половином септембра 1918. силе Антанте су на Солунском фронту 

покренуле опсежну офанзиву. Велике заслуге за њен успех имала је српска војска 

која је у незадрживом јуришу, после пробоја фронта за само неколико недеља 

ослободила читаву Србију. Овај пробој је довео до капитулације Бугарске, а 

убрзао је и пораз Аустро-угарске и Немачке. Победе српске војске убрзале су 

остварење ратних циљева Србије дефинисаних Нишком (1914) и Крфском (1917) 

декларацијом. Одбрана Србије и њене независности, али и ослобођење и 

уједињење осталих Јужних Словена остварени су уз огромне људске и 

материјалне жртве српског народа.  Као резултат тога 1. децембра 1918. године 

проглашено је стварање Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, прве 

Јужнословенске државе. 

 

Пробој солунског фронта и крај рата  
 

Солунски фронт. После окончања успешне српске офанзиве у јесен 1916. 

године, победе на Кајмакчалану и заузимања Битоља, на Солунском фронту нису 

предузимане опсежније акције. Француска и британска команда нису овај фронт 

сматрале пресудно важним и нису на њега упућивале значајније снаге.  

Добровољци. Још од времена Балканских ратова у српској војсци борили су се 

добровољци, већином Срби пореклом из крајева под влашћу Аустро-угарске и Турске. 

Од почетка Првог светског рата они су углавном били распоређивани у добровољачке 

(четничке – комитске) одреде. Њима су командовали официри српске војске који су 

имали искуства у ранијим комитским борбама.  Почетком 1915. била су формирана 4 

оваква батаљона у саставу српске војске, а из њихових редова је настао Добровољачки 

одред који се посебно истакао 1916. приликом заузимања Камакчалана. Тада је 

херојски погинуо и његов командант Војин Поповић – Војвода Вук. 

 Војин Поповић – Војвода Вук (1881-1916), потпуковник српске 

војске, после 1905. учествовао у комитском акцијама у Старој Србији. У Балканским и 

Првом светском рату командовао четничко-комитским одредима. Херојски погинуо у 

бици на Кајмакчалану у којој је његов Добровољачки одред изгубио више од половине 

свог људства. 

 Срби пореклом из Војводине, Босне и Херцеговине, Хрватске који су били 

мобилисани у аустроугарску војску и послати у рат на Источни фронт, често су се 

предавали руској војсци. Из њихових редова је 1916. године у руском граду Одеси 

формирана Прва српска добровољачка дивизија од 20 000 људи, којом су 



командовали официри српске војске. Ова дивизија је 1916. заједно са Руском и 

Румунском војском учествовала у борбама против Бугара у Добруџи. Касније је 

формиранаи Друга српска добровољачка дивизија у којој је било Словенаца и Хрвата. 

Остаци ових јединица прошли су читаву одисеју и преко Сибира и Далеког истока 

пребачени су на Солунски фронт. На Солунском фронту у саставу српске војске борили 

су се и добровољци српског и јужнословенског порекла који су стигли из Америке. 

Пробој солунског фронта. У лето 1918. године команду над снагама Антанте на 

Солунском фронту преузео је француски генерал Франше Депере. Он се залагао за 

покретање офанзиве на овом ратишту. Офанзива је детаљно испланирана, а пробој је 

планиран на сектору на коме је била српска војска. Савезничка артиљерија је 

ураганском ватром на читавој линији фронта припремила терен, а потом је 15. 

септембра 1918. године српска пешадија кренула у силовит јуриш. За само неколико 

дана српске јединице су разбиле бугарско-немачки систем одбране. Српска војска је 

свакодневно под борбом напредовала 10-20 километара. Дешавало се савезничко 

снабдевање није могло довољно брзо да прати прве борбене линије. Већ 25. септембра 

српске јединице су ослободиле Скопље и Штип и прешле Вардар. То је навело 

Бугарску да капитлира већ  29. септембра, пашећи се уласка српске војске на њену 

територију. Одлучна победа над немачким јединицама однета је 12. октобра код Ниша. 

До 1. новембра ослобођена је цела Србија, а потом је настављено гоњење 

непријатеља преко Саве, Дрине и Дунава. Аустроугарска је капитулирала 3. 

новембра 1918.  Испоставило се да је Солунски фронт коме су савезници придавали 

најмањи значај имао велики утицај на коначну победу Антанте. Капитулацијом 

Немачке 11. новембра 1918. Први светски рат, најкрвавији у дотадашњој историји 

човечанства, био је завршен.  Србија је била међу земљама победницама. 

Жртве Србије. Цена коју је Србија платила за победу у овом рату била је 

превисока. Земља је била разорена, а њена привреда опљачкана и уништена. Људски 

губици били су стравични. Страдало је око 1 250 000 људи или око 30% укупног броја 

становника. Највише је губитака било међу мушком популацијом између 17 и 60 

година старости, чак 55 %. Велики број инвалида и близу пола милиона деце која су 

остала без родитеља били су такође трагични биланс овог рата за Србију. Последице 

овог демографског удара српско друштво је осећало током читавог XX  века. 

 

8.4. СТВАРАЊЕ ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ – 

УЈЕДИЊЕЊЕ ИЛИ ГУБИТАК СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ 

 
Идеје о заједништву Јужних Словена.  Још крајем XVIII и током XIX  века, у 

време културног и националног буђења међу Јужним Словенима су се јављале идеје о 

стварању заједничке државе. Неке од ових концепција обухватале су и Бугаре. 

Међутим, за остварење таквих замисли, није било реалних политичких услова. После 

1878. Србија и Црна Гора су постале независне државе, па се све више размишлало о 

ослобађању и преосталих области у којима су живели Срби, али остали јужнословенски 

народи од турске у аустроугарске власти. Углед Србије порастао је нарочито после 

Балканских ратова. Од ње се очекивало да преузме улогу Пијемонта (ујединитеља) 

међу јужним словенима. Овакве идеје биле су све популарније и међу муслиманском и 

хрватском школованом омладином у Аустро-угарској. Са друге стране аустроугарске 

власти су прогониле присталице ових идеја, а често су отворено изазивали сукобе и 

омразу међу Јужним Словенима. 

Нишка декларација. Почетком децембра 1914. године у јеку најдубље кризе на 

фронту, дошло је у Србији до политичког окупљања и престанка партијских 



међусобица. Реконструисана је дотадашња радикалска влада Николе Пашића. Он је и 

даље био председник владе, али сада у њу ушли и представници других странака. То је 

симболизовало политичко јединство, али и поделу одговорности за судбину земље у 

најтежим тренуцима. Ова, нова, влада донела је 7. децембра 1914.  Нишку 

декларацију, којом су дефинисани ратни циљеви Србије. Прокламована је борба не 

само за одбрану Србије и њене слободе, већ и ослобођење свих Срба, Хрвата и 

Словенаца и њихово уједињење. При том у декларацији је стајало и да: ''Сјајни успех 

који има да крунише ово војевање, искупиће обилато крваве жртве које данашњи 

српски нараштај подноси''. Овим ратним циљем руководили су се влада и српска 

дипломатија током читавог рата. 

Југословенски одбор. Неколицина хрватских, српских и словеначких 

политичара из Аустро-угарске, који су били наклоњени сарадњи са Србијом почетком 

рата су емигрирали у Италију или Швајцарску. Они су, уз помоћ српске владе, априла 

1915. године, у Паризу формирали Југословенски одбор. Његови најистакнутији 

чланови били су Анте Трумбић (председник), Франо Супило, Иван Мештровић, Никола 

Стојановић, Франо Поточњак, Хинко Хинковић и Душан Васиљевић. Било је 

замишљено да у јавности и код влада савезничких држава Одбор заједно са српском 

владом ради на добијању подршке за програм уједињења. Међутим често је долазило 

до несугласица, између појединих чланова Одбора и српске владе. 

Оснивање Југословенског одбора убрзао је и Лондонски уговор (1915) између 

сила и Антатне и Италије. Овим  тајним споразумом Италија се обавезала да уђе у рат 

на страни Антанте, а за узврат су јој обећане територије у јадранском приморју и део 

Далмације. Ове територијалне претензије Италије односиле су се на будуће 

југословенске територије, па је српска влада ангажовала своју дипломатију у 

доказивању јужнословенског карактера ових области. На сличан начин Србија је 

реаговала и када су савезници, покушавали да придобију Бугарску нудећи јој део 

Македонију и Румунију обећавајући јој Банат.  

Значајну улогу у пропагирању ратних циљева Србије у јавном мнењу и код 

влада савезника имала је и српска интелигенција. Готово сви професори Београдског 

универзитета и српски академици нашли су се током рата у савезничким престоницима 

Паризу, Лондону и Петрограду. Они су као званични или незванични представници 

своје владе, преко својих личних веза и наступима у јавности подржавали борбу Србије 

и њене циљеве. 

Крфска декларација. Током лета 1917. године на Крфу, привременом седишту 

српске владе, састали су се представници Југословенског одбора и владе како би се 

договорили о уређењу будуће заједничке државе. У већини питања постигнут је 

компромис па је 20. јула 1917. проглашена Крфска декларација. Договорено је да 

нова држава носи име Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца; Да она буде уставна, 

демократска и парламентарна монархија на челу са династијом Карађорђевић. 

Договорено је да устав буде донет после рата и усвојен од Уставотворне скупштине 

двотрећинском већином. Усвојен је и став да су Срби, Хрвати и Словенци, један народ, 

што ће касније бити уграђено о идеологију о ''троименом народу''. 

Пробој Солунског фронта убрзао је политичке догађаје који су довели до 

Уједињења. Видећи да је Аустро-угарска у колапсу крајем октобра Хрватски сабор је 

прогласио раскидање свих државно-правних веза са Будимпештом и Бечом. У Загребу 

је основано Народно вијеће државе Словенаца, Хрвата и Срба, која је обухватала 

јужнословенске крајеве бивше Аустро-угарске. Ова ''држава'' није била међународно 

призната, није имала војску, нити је контролисала територију на којој се прогласила. 

Делове ових територија, по Лондонском уговору требала је да поседне италијанска 

војска. Широм Хрватске и Славоније дошло је до социјалног врења и ширења 



ревцолуционарних идеја које су ширили дезертери из аустро-угарске војске и 

повратници са источног фронта. Због тога Вијеће је упутило позив српској војсци да 

што пре успостави ред и заштити ''националне интересе југословена''. Исти захтев 

упутило је и Народно вијеће Босне и Херцеговине. Јединице српске војске, су према 

ранијем споразуму са свавезницима већ почеле запоседање делова бивше територије 

Аустро-угарске. До половине новембра српска војска је ушла у Сарајево, Загреб, Ријеку 

и Љубљану. 

Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Барањи, 

Бачкој и Банату одржана је у Новом Саду 25. новембра. Преко 700 изабраних 

представника једногласно је одлучило да се ове области директно присаједине Србији. 

Дан раније на народном збору одржаном у Руми, то су одлучили и Срби из Срема. 

Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори одржана 26. 

новембра у Подгорици одлучила је да се Црна Гора уједини са Србијом под 

династијом Карађорђевић. 

После свих ових догађаја регент Александар Карађорђевић је 1. децембра 1918. 

године, у присуству делегације Народног вијећа из Загреба, прогласио стварање 

Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца. Нова држава је обухватала територију од 247 

542 квадратна километра и имала је око 12 милона становника. Она није одмах била 

међународно призната па ју је на мировној конференцији у Версају заступала 

делегација Србије. 

Српска династија, влада и политичка и интелектуална елита су Уједињење 

доживели као историјску прилику која се не пружа свакој генерацији. Сматрали су да 

не треба пропустити шансу да се сви Срби и други Јужни Словени окупе у једну 

државу. То су налагали и бројни стратешки и економски интереси, али и ставови 

великих сила. Примери Немачке и Италије, које су уједињењем израсле у велике силе, 

иако су пре тога биле регионално и културно разједињене (а Немачка чак и религиозно 

подељена) указивали су да је уједињење могуће и историјски оправдано. Србија је у 

рату за стварање заједничке државе поднела огромне људске и материјалне жртве, и у 

њу уградила своју државност. След историјских догађаја у XX веку није оправдао 

овакво решење. 

 

Промене на Балкану после рата  

 
Распад Руског царства омогућио је Румунији да припоји Бесарабију. Распад 

Османског царства довео је до тога да Турска изгуби највећи део европског простора и 

да постане република. Распад Аустроугарске царевине омогућио је стварање нових 

држава, Чехословачке и Краљевине Срба Хрвата и Словенаца, и до повећања Румуније. 

Да би очувале границе створене после Првог светског рата и пречиле обнову Аустро-

Угарског царства, Краљевина СХС, Чехословачка и Румунија склопиле су одбрамбени 

савез Малу Антанту (1920/21). 

 Револуционарни талас захватио је скоро читаву Европу. У Мађарској је у марту 

1919. на предлог комуниста Беле Куна проглашена Мађарска совјетска република. 

После интервенције удружених снага, посебно Румуније чије су трупе ушле у 

Будимпешту, револуција је угушена, а Бела Кун је побегао у Русију. Марта 1920. 

адмирал Хорти завео је лични режим у Мађарској. 

Године 1922. са власти је одступио последњи османски султан. Турска је 

постала република. После победе над Грцима 1923. први председник Републике Турске 

постао је Мустафа Кемал (од 1923. Кемал Ататурк). 

Током балканских ратова и Првог светског рата дошло је до великог померања 

становништва на Балкану. Сеобе су настављене добровољном разменом грчких и 



бугарских мањина према одредбама Неијског споразума. Око 53.000 Бугара иселило се 

из Грчке, а око 30.000 Грка из Бугарске. Принудно је исељено око 1,3 милиона Грка из 

Турске и око 400.000 Турака из Грчке.  

 

Балкан после Првог светског рата 
Држава Територија км2 Територија км2 Становника Становника 
  1914 1923 1914 1923 

Бугарска 112.155 103.184 4.753.000 4.910.000 
Грчка 108.602 129.873 4.363.000 5.537.000 
Румунија 38.531 316.698 7.516.000 17.594.000 
Турска 5.050.305 766.887 34.740.000 13.357.000 
Југославија 87.774 248.977 4.548.000 12.017.000 

 

 

 
Балкан после Првог светксог рата 



ХРОНОЛОГИЈА ВАЖНИЈИХ ДОГАЂАЈА 
1914. 

28. јун Сарајевски атентат 

23. јул Аустро-Угарска упутила ултиматум Србији 

28. јул Аустро-Угарска објављује рат Србији 

1. август Немачка објављује рат Русији 

3. август Немачка напада Белгију и објављује рат Француској 

4. август Велика Британија објављује рат Немачкој 

6. август Црна Гора објављује рат Аустро-Угарској 

август Церска битка – прва савезничка победа у Првом светском рату 

септембар Битка на Марни – неуспела немачка офанзива 

децембар Српска победа у бици на Колубари 

децембар Нишка декларација, којом су прокламовани ратни циљеви Србије 

1915.  

април Тајни Лондонски уговор сила Антанте и Италије 

октобар Велика офанзива Немачке, Аустро-Угарске и Бугарске против Србије 

новембар–децембар Повлачење српске војске и избеглица преко Албаније 

1916.  

Мојковачка битка 

Капитулација Црне Горе 

Битка за Верден 

Брусиловљева офанзива на Источном фронту 

Битка на Соми 

Опорављена српска војска се враћа на Солунски фронт 

Српска победа на Кајмакчалану 

1917.  

фебруар–март револуција у Русији, абдикација цара Николаја II 

фебруар Топлички устанак 

април Сједињене Америчке Државе улазе у рат на страни сила Антанте 

јул Крфска декларација 

новембар Октобарска револуција у Русији 

1918.  

јануар Вилсонових 14. тачака 

март Русија иступа из рата миром у Брест-Литовску 

септембар Пробој Солунског фронта 

29. септембар Капитулација Бугарске 

1. новембар Ослобођен Београд 

3. новембар Капитулација Аустро-Угарске 

11. новембар Капитулација Немачке – крај Првог светског рата 

1. децембар Проглашење Краљевства СХС 

 

 

 

 

 

 



9. ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА 

1918–1939. 
 

Првог децембра 1918. године представници Народног вијећа Срба Хрвата и 

Словенаца допутовали су у Београд и предали један документ (адресу) на који је 

одговорио престолонаследник Александар и прогласио уједињење у нову државу – 

Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца. Тим чином не само што је створена нова 

држава него су и остварени ратни циљеви Србије и тежње већег дела интелектуалне 

јавности и становништва словенских покрајина у саставу Аустро-Угарске. Јужни 

Словени окупљени су у једној држави и под једном заставом. Од првог дана Краљевина 

се суочила са унутрашњим проблемима прилагођавања и усклађивања саставних 

делова који су се први пут нашли у саставу заједничке државе. 

 

 
 

 



9.1. КРАЉЕВИНА СХС 1918-1929. 

 
Нову државу Краљевину СХС чиниле су покрајине Словенија и Далмација, 

бивше територије Аустрије, Хрватска и Славонија, раније аутономне покрајине 

Угарске, Војводина, раније саставни део Угарске, Босна и Херцеговина, под управом 

Аустро-Угарске, Србија и Црна Гора, независне државе и краљевине. У њихов састав 

укључени су и делови Македоније и Новопазарског санџака који су до 1912. били 

турска територија. Границе државе утврђене су на Версајској мировној конференцији 

која је одржана од јануара 1919. до јануара 1920. године. Границе су дефинисане 

посебним уговором са Аустријом у Сен-Жермену, према коме су део Истре и још нека 

мања подручја припала Италији, а остатак Истре, Корушка, Крањска, Далмација и део 

Штајерске – Краљевини СХС. Тријанонским споразумом, потписаним јуна 1920. са 

Угарском, Краљевина СХС добила је Хрватску и Славонију, пошто се Хрватски сабор 

29. октобра 1918. изјаснио за уједињење са Србијом, и Војводину, чији се сабор такође 

изјаснио за уједињење са Србијом. Око 200.000 Мађара нашло се у саставу нове 

државе. У Банату граница је повучена тако да је подједнак број Румуна остао у 

Краљевини, а Срба у Румунији. Нејским споразумом закљученим са Бугарском 

направљена је корекција границе у корист Краљевине СХС од око 2.500 km² и преузета 

обавеза исплате ратне штете. Нова Краљевина СХС обухватала је територију од 248.977 

km² и бројала преко 12 милиона становника. 

После проглашења уједињења и једногласне одлуке српске Народне скупштине о 

уједињењу Срба, Хрвата и Словенаца у заједничку државу (16. децембар 1918), указом 

регента Александра образован је први Министарски савет (влада) са радикалом 

Стојаном Протићем на челу. Положај потпредседника припао је Словенцу Антону 

Корошцу, министарство унутрашњих послова Светозару Прибићевићу, најистакнутијем 

српском политичару из Хрватске, а спољних послова Хрвату Анти Трумбићу.  

Министарски савет је својим одлукама установио назив државе у Краљевство 

Срба, Хрвата и Словенаца. Регент Александар је 6. јануара 1919. објавио Манифест о 

уједињењу Србије, Црне Горе и југословенских земаља бивше Аустро-Угарске у 

Краљевство СХС, и посебну Прокламацију о равноправности свих вера. 

Јула 1920. усвојен је нови назив државе Краљевина Срба Хрвата и Словенаца, 

државна застава и грб, а Београд проглашен престоним градом. Нешто касније усвојен 

је и грегоријански календар и отпочета реорганизација војске у нове армијске области.  

Влада је решавала проблеме обнове опустошене Србије, водила мировне 

преговоре и покренула питање земљишне реформе, односно поделу земље сиромашним 

породицама. Укинуте се све феудалне установе, а ранијим земљопоседницима обећано 

је обештећење. Аграрна реформа завршена је тек тридесетих година. Око 500.000 

сељачких породица добило је земљу (приближно свако четврто домаћинство). 

Привремено народно представништво  
Привремено народно представништво (скупштина), састављено од представника свих 

делова земље, имало је задатак да донесе законе за спровођење избора за Уставотворну 

скупштину која је требало да одлучи о будућем уређењу нове државе. Привремено 

народно представништво радило је од марта 1919. до октобра 1920. и донело око 50 

закона. Најважнији је био Закон о избору народних посланика за Уставотворну 

скупштину донет 1920. Закон је прокламовао опште право гласа за мушкарце са 

навршеном 21 годином. Иако је било расправе, женама није дато право гласа.  

 

 

 



Политичке странке у Краљевини СХС 

 
У новоствореној држави Срба, Хрвата и Словенаца до 1929. на политичкој 

позорници деловала је око 40 политичких странака и група, које су се појављивале на 

изборима. Основу политичком животу Краљевине СХС, поред двора, војних и 

цивилних група око њега, углавном су дале три најважније странке: Радикална, 

Демократска и Хрватска сељачка странка. Од 1931. године појавиле су се две режимске 

странке – Југословенска национална странка (ЈНС) и Југословенска радикална 

заједница (ЈРЗ).  

 

Странка Вођа 

Радикална странка Никола Пашић до 1926; Аца Станојевић 

Демократска странка Љубомир Давидовић до 1940; Милан Грол 

Хрватска сељачка странка Стјепан Радић до 1928; Влатко Мачек 

Словенска људска странка Антон Корошец 

Југословенска муслиманска 

организација 

Мехмед Спахо 

Југословенска радикална заједница Милан Стојадиновић 

Према изборним законима донетим 1920. године слободни парламентарни 

избори са тајним гласањем (убацивањем гумених куглица у изборне кутије) одржани су 

новембра 1920, марта 1923, фебруара 1925. и септембра 1927. године. Избори са јавним 

гласањем (прозивањем и изјашњавањем за листу пред бирачким одбором) одржани су 

новембра 1931, маја 1935. и децембра 1938.  

 

Број посланика према страначкој припадности на изборима у Краљевини 

СХС 1920–1927. 

Странка 1920. 1923. 1925. 1927. 

Радикална 91 108 143 112 

Демократска 92 51 37 61 

Х(Р)СС 50 70 67 50 

СЛС 27 24 21 21 

ЈМО 24 18 15 17 

КПЈ 58 - - - 

Земљорадници 39 11 3 9 

Џемијет 8 14 - - 

Немачка - 8 5 6 

Остали 29 9 24 28 

Укупно 

посланика 

419 313 315 326 

 

 

Највећи број влада саставила је Радикална странка и њен шеф Никола Пашић. У 

периоду 1918–1941. образовано је у Југославији 39 влада. Од овог броја 28 влада 

образовали су радикали, од којих је десет формирао Никола Пашић, седам Никола 

Узуновић, по две Стојан Протић, Велимир Вукићевић и Милан Сршкић. Демократска 

странка образовала је четири владе, три Љубомир Давидовић и једну Војислав 

Маринковић. Две владе формирала је Југословенска национална странка (Богољуб 

Јефтић и Милан Сршкић), а такође две владе Југословенска радикална заједница 

(Милан Стојадиновић), док су четири владе формирали генерали (три Петар Живковић 

и једну Душан Симовић).  



Видовдански устав 

 
Уставотворна скупштина је после великих расправа и више поднетих пројеката 

устава на Видовдан 28. јуна 1921. усвојила устав (Видовдански устав). За устав је 

гласало 223 посланика, против 35 а уздржаних (нису били у скупштини) је било 161. За 

устав су гласали демократе, радикали, босански муслимани и Словенска људска 

странка, против су били земљорадници, републиканци и социјалисти, док у скупштини 

нису били посланици Хрватске републиканске сељачке странке, Хрватске заједнице, 

клерикалци и комунисти.  

Нови устав дефинисао је Краљевину СХС као уставну, парламентарну и 

наследну монархију под династијом Карађорђевића. Народна скупштина се према 

уставу бирала општим, непосредним и тајним гласањем, на период од четири године. 

Извршна власт припадала је Министарском савету (влади), који је краљ именовао, а 

који је био одговоран њему и Народној скупштини. Судови су били независни, а судије 

се нису могле смењивати. Буџет је одобраван само за једну годину, а морала га је 

изгласати Народна скупштина. Устав је предвиђао и да је војна обавеза, као и плаћање 

пореза општа обавеза. 

Према уставу читава земља требало је да буде подељена на жупаније (области), а 

ове на округе, срезове и општине. Области су могле имати највише 800.000 становника, 

а формиране су на основу географских, економских, али не и националних критеријума, 

са намером да се пресецањем етничких граница сузбију национализам и сепаратизам. 

На челу области био је велики жупан кога је именовао краљ, а који је управљао 

државним пословима у оквиру жупаније. Законом је 1922. године читава држава 

подељена на 33 области, од којих је 15 било на територији Србије. 

 

Политичке прилике – комунисти у Краљевини 

 
Бројне социјалистичке, социјалдемократске и радничке организације и групе 

ујединиле су се на Конгресу уједињења у Београду априла 1919. године у 

Социјалистичку радничку партију Југославије (комуниста). Годину дана касније, на 

конгресу у Вуковару (јуна 1920), странка је променила име у Комунистичку партију 

Југославије. На првим изборима странка је добила 58 посланичких мандата и била 

трећа по броју посланика. Због низа штрајкова, нереда, али и терористичких аката који 

су приписивани комунистима и због њиховог залагања за револуцију и насилну 

промену режима, власт је одговорила хапшењем, прогоном и коначно забраном рада. 

Комунисти су рад наставили у илегали. Влада је 29. децембра 1920. донела наредбу 

(Обзнану) о забрани рада КПЈ, револуционарних синдиката и организација 

комунистичке омладине. На основу ове наредбе затворене су све радничке 

организације, а њихове архиве и благајне запечаћене. 

Политичка и социјална превирања у земљи настављена су и после доношења 

Устава. Власт се суочавала са хрватским сепаратизмом, разбојништвом у јужној Србији, 

масовним штрајковима који су се завршавали нередима, убиствима и атентатима. На 

атентат на регента Александра 28. јуна 1921. и убиство министра унутрашњих дела 

Милорада Драшковића 21. јула 1921 године влада је одговорила изгласавањем, по 

кратком поступку, у Скупштини Закона о заштити јавне безбедности и поретка у 

држави (Закон о заштити државе). Закон је ступио на снагу 3. августа 1921. уместо 

раније Обзнане. Сутрадан је Скупштина поништила све мандате комунистичким 

посланицима и распуштене су управе по градовима у којима су комунисти били на 

власти. На суђењу за атентат на регента осуђено је због саучесништва и 19 посланика 

КПЈ. 



 

Драшковић Милорад,(1873–1921) правник, политичар, члан 

Самосталне радикалне странке, посланик од 1906. до 1917, био је министар народне 

привреде, министар грађевина и саобраћаја и привремено министар војни до 1917. У 

Краљевини СХС био је министар саобраћаја, а од 1920. министар унутрашњих дела. 

Његово дело била је Обзнана, као и Закон о заштити државе из 1920. и 1921. Убијен је 

од комуниста у Делницама, док је у парку седео са децом. Сахрањен је у Алеји великана 

у Београду. 

 

Хрватско питање 

 
Од самог стварања заједничке државе постојале су снаге у Хрватској које су 

тежиле да нова држава буде дуалистичка, тј. федерација. Стјепан Радић, вођа Хрватске 

републиканске сељачке странке (ХРСС), залагао се да чисто католичке жупаније са 

центром у Загребу образују хрватску сељачку републику. После избора на којима је 

добио 50 посланика Радић је 8. децембра 1920. на скупу својих присталица прогласио 

Хрватску сељачку републику, која је по њему настала 28. новембра на дан избора за 

Уставотворну скупштину. Он није признавао пуноважност прогласа Хрватског народног 

вијећа о уједињењу 1. децембра 1918. Тражио је да се одлуке Уставотворне скупштине 

доносе двотрећинском већином, протестовао је против захтева владе да посланици 

полажу заклетву краљу. Посланици ХРСС нису ушли у Скупштину, а од краља је 

захтевао да се из Хрватске повуче „окупациона― војска. 

Тек марта 1924. дошли су у Београд чланови ХСС, истог дана положили заклетву 

на устав и одрекли се републиканских идеја, док су вође ХСС накратко ушле у владу. 

После хапшења Радића према Закону о заштити државе коначно 27. марта 1925. ХСС је 

одбацила републиканизам, прихватила Видовдански устав и династију Карађорђевића и 

вратила се у парламент са својих 67 посланика. Радић је ушао у владу. 

 

Круна 

 
Од јуна 1914. принц Александар Карађорђевић био је законито изабрани регент, 

пошто се његов отац краљ Петар услед болести повукао са власти. Старији син Ђорђе 

због скандала и под притиском одрекао се права на престо 1909. године. Краљ Петар је 

умро 16. августа 1921. године. После положене заклетве на устав регент је постао краљ 

Александар I Карађорђевић. Почетком 1922. краљ се верио са кнегињом Маријом, 

другом ћерком румунског краља, а половином исте године обављено је венчање у 

Београду. Краљ Енглеске пристао је да буде кум на овом венчању пославши свог 

изасланика, војводу од Јорка. Краљица је 6. септембра 1923. родила принца 

престолонаследника Петра.  



 Александар I Карађорђевић (1888–1934), 
престолонаследник од 1909. године, постао је регент (вршилац краљевске власти) јуна 

1914. године, а краљ од 1921. Основну школу завршио је у Женеви, војну у Санк 

Петербургу. Вратио се у Србију 1903. Учествовао је у балканским ратовима и Првом 

светском рату као командант Прве армије и врховни командант српске војске. 

Прогласио је 1. децембра 1918. уједињење Срба, Хрвата и Словенаца и сматран 

краљем Ујединитељем. Покушавао је да стабилизује државу инсистирањем на 

унитарном југословенству када је завео лични режим 1929. У спољној политици 

највише се ослањао на Француску и радио на склапању међудржавних одбрамбених 

савеза усмерених против сила које су тежиле ревизији Версајског система мировних 

уговора (Мала антанта од 1921, Балкански савез 1934). Убијен је 9. октобра 1934. у 

Марсељу током званичне посете Француској од стране припадника ВМРО иза кога су 

стајале усташе. Сахрањен у задужбини краља Петра I на Опленцу. Народна 

скупштина и Сенат Краљевине доделили му назив Витешки краљ АлександарI 

Ујединитељ. 

 

Краљ Александар желео је снажну и централизовану државу јединственог 

народа од три племена, Срба, Хрвата и Словенаца (троимени народ). Том настојању 

били су супротстављени политички циљеви, племенске и верске посебности. Зато је он, 

у трагању за најбољим решењима, често мењао људе или обарао владе, ослањајући се 

на војску која му је била одана. Иако су према уставу законодавну власт вршили краљ и 

Народна скупштина заједнички, у стварности краљ Александар имао је већа овлашћења 

од парламента. Сазивао је редовна и ванредна заседања и имао је право да распусти 

Скупштину, без обзира на однос снага у њој. Потврђивао је и проглашавао законе, био 

врховни заповедник оружане силе и заступник државе у односима са иностранством. 

 

 

 

9.2. КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 1929–1941. ГОДИНА 
 

Од оснивања државе до 1928. смениле су се 24 владе. Сукоб централистичке и 

федералистичке концепције државног уређења био је основни узрок нестабилности 

Краљевине и кризе њеног политичког система. Тражећи излаз из тешке 

парламентарне кризе, краљ Александар је у циљу „одржања пуног државног и 

народног јединства― у ноћи између 5. и 6. јануара објавио Прокламацију (проглас) којим 

је обзнањен престанак важења устава од 28. јуна 1921 и распуштена Народна 

скупштина. Краљ је увео лични режим. Земља је подељена на бановине, промењено је 

име Краљевина Југославија, а југословенство је постало државна идеологија. После 

убиства краља Александра 1934. Намесништво је наставило његову политику. 
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Опште карактеристике парламентаризма  

 
Седнице парламента биле су пуне необузданих свађа и оптужби, посебно за 

корупцију што је доводило и до туча. У оптужбама је предњачио Стјепан Радић, вођа 

ХСС, разним увредама на рачун политичких противника. Понашање Радића навело је 

Пунишу Рачића, посланика и члана Радикалског клуба, да са још 23 посланика поднесе 

Скупштини 19. јуна 1928. захтев тражећи да се народни посланик Стјепан Радић 

„прегледа лечнички и утврди да ли је у нормалном стању или не―. На 83. седници 

Скупштине, после међусобних претњи, оптужби и увреда, посланик Рачић је са 

скупштинске говорнице испалио пет метака у правцу опозиционих клупа и ранио Ивана 

Пернара, Ивана Гранђу, Стјепана Радића, а убио Ђуру Басаричека и Павла Радића, све 

посланике ХСС. Рад скупштине био је прекинут, краљ је обишао жртве, а до мањих 

нереда дошло је у Загребу. Почетком августа Радић је преминуо. Крвопролиће у 

Скупштини означило је крај парламентаризма у Југославији. 

 

Краљев удар 6. јануара 1929. Године 

 
Тражећи излаз из тешке парламентарне кризе, краљ Александар се у циљу 

„одржања пуног државног и народног јединства―, после вишедневних консултација са 

разним политичким личностима и групацијама, одлучио за драстичну промену 

дотадашњих односа у земљи. У ноћи између 5. и 6. јануара краљ је објавио 

Прокламацију (проглас), којом је обзнањен престанак важења устава и распуштање 

Народне скупштине. Свој корак је образложио тиме да је дошао тренутак када између 

народа и краља не сме и не може бити посредника.  

Краљ је на чело владе поставио генерала Петра Живковића (1879–1947), 

команданта гарде и краљевог почасног ађутанта, састављене од представника разних 

делова Краљевине. Обнародовани су закони који су омогућили краљу преузимање 

целокупне власти, смањење надлежности министара, замену парламентарне и уставне 

монархије личним режимом (диктатуром), распуштање свих политичких странака и 

локалних самоуправа. Краљ је образовао Врховни законодавни савет од осамнаест 

истакнутих правника из целе земље, који су у сарадњи са Министарством правде 

радили на доношењу закона који би успоставили жељено јединство у земљи. Једна од 

посебних мера која је требало да ојача југословенску идеологију и народно јединство 

била је промена назива државе у Краљевину Југославију, 3. октобра 1929. Истицано је 

интегрално југословенство, тј. да су сви народи Југословени, а не припадници 

троименог народа (Срби, Хрвати, Словенци). Југославија је подељена на девет 

бановина, које су све, осим једне, носиле називе по највећим рекама и заснивале се на 

економским и географским разлозима, а не на етничким. На челу бановина налазио се 

бан кога је постављао краљ. Банска већа од 30 до 80 чланова именовао је министар 

унутрашњих дела као самоуправна тела. Циљ владе био је завођење потпуне 

дисциплине у државној администрацији, изједначавање законодавства, успостављање 

потпуне сигурности и реда. Диктатура краља Александра је само једна у низу сличних 

које су пре или касније успостављене на Балкану и добром делу Европе.  

Година увођења диктатуре Земља Владар, председник владе 

1928. Албанја краљ Зогу 

1929. Југославија краљ Александар 

1935. Бугарска краљ Борис 

1936. Грчка председник владе Метаксис 

1938. Румунија краљ Карол Други 
 



Октроисани  устав 1931 

 
После две године краљ је 1931. донео (октроисао) нови устав, тзв. Септембарски 

устав, којим је уведено дводомно народно представништво – Народна скупштина, која 

се бира непосредно, и Сенат, чије чланове именује краљ. Дозвољено је политичко 

удруживање, али су странке морале да имају своје одборе у читавој земљи. Тако су 

уместо старих странака настале Југословенска национална странка (ЈНС), 

Југословенска радикална заједница (ЈРЗ) и друге. 

 Иако су политичке прилике стабилизоване, ојачале су сепаратистичке тенденције 

у Хрватској и Македонији, које су потпомагане од Италије, Мађарске и Бугарске. Један 

број посланика Хрватске странке права, међу њима и Анте Павелић, (1889–1959), 

одлазе у иностранство (Италију и Мађарску) и стварају усташку организацију. 

Заједничком акцијом усташа и македонских сепаратиста краљ Александар је убијен у 

Марсељу 9. октобра 1934. године, током званичне посете Француској. Убијен је и Луј 

Барту, министар спољних послова Француске.  

 

Намесништво 1934–1941. година 

 
Краљ је ожаљен у свим деловима Југославије. Тестаментом је одредио да у име 

његовог малолетног сина Петра (1923–-1970) земљом влада трочлано Намесништво. 

Као први намесник одређен је кнез Павле Карађорђевић (1893–1976), брат од стрица 

краља Александра. Друга двојица намесника били су бан Савске бановине Иво Перовић 

и професор Раденко Станковић, сенатор. 

Маја 1935. одржани су парламентарни избори, први после завођења диктатуре, 

на којима је дозвољено истицање опозиционих листа. Истакнуте су четири листе. Иако 

је владина листа победила на изборима, изборни терор, притисак на гласаче и крупни 

изборни фалсификати, нису се могли сакрити. Удружена опозиција издала је саопштење 

у коме стоји да су избори били једно голо насиље и неприкривена лаж и да неће узети 

учешће у раду Скупштине.  

 Кнез Павле Карађорђевић (1893–1976), био је син кнеза 

Арсена, млађег брата краља Петра I. После убиства краља Александра 

тестаментом је одређен за једног од тројице намесника. Покушао да изгради 

неутралност за Југославију. Уочи рата, преко Драгише Цветковића, председника 

владе, постигао је споразум са хрватским политичким личностима о стварању 

Бановине Хрватске. Одобрио је потписивање протокола о приступању Тројном 

пакту. Пучем од 27. марта 1941. оборен је и интерниран у Кенију. Живео је у 

Паризу. 
Изборне неправилности компромитовале су владу Богољуба Јевтића (1886–1960) 

и довеле до њеног пада. Кнез Павле је мандат за састав владе поверио Милану 

Стојадиновићу (1888–1961), правнику, финансијском стручњаку и радикалском 

политичару. Он је још 1935, док јe био министар финансија у влади Богољуба Јевтића, 

прокламовао политику „новог економског курса―, па је влада донела Уредбу о 

финансирању јавних радова. 



Влада Милана Стојадиновића 
 

Стојадиновић је августа 1935. године основао нову политичку странку – 

Југословенску радикалну заједницу, састављену од дела радикала, вођства Словенске 

људске странке и Југословенске муслиманске организације. Економским реформама, 

новим инвестицијама, решавањем питања сељачких дугова, чиме је опроштен или 

отписан део дуга власницима средњих имања, укупно око 800.000, Стојадиновић је 

јачао своју позицију. 

Стојадиновић је наставио започето приближавање Немачкој, постигао је 

измирење са Италијом, усмерио извоз аграрних производа према Немачкој која се 

спремала за рат и ублажио последице велике економске кризе. Међутим, опозиционе 

снаге окупљене око Блока народног споразума и даље су тражиле укидање устава из 

1931. и слободне изборе. Стојадиновић је против себе имао и Српску православну 

цркву због потписивања споразума о положају католичке цркве у Југославији 

(Конкордат), чему се противила СПЦ.  

Током 1936. и 1937. године Милан Стојадиновић је оснажио француско-

југословенски пакт, посетио Британију и добио подршку за своју политику, а јануара 

1938. срео се и са Адолфом Хитлером у Берлину. Стојадиновић је био противник 

стварања сваког блока и залагао се за националну, а према великим силама неутралну 

политику.  

Милан Стојадиновић, охрабрен успесима на унутрашњем и спољном плану 

почео је да уводи одређене ауторитарне методе у раду странке – увео је зелену значку за 

чланове ЈРЗ, зелене кошуље за омладинце ЈРЗ, бивало је све очигледније да чланство у 

ЈРЗ представља услов за запослење у владиним институцијама. Влада је основала и 

своју радничку синдикалну организацију – ЈУГОРАС, у коју су се учлањивали радници 

који су радили у владиним институцијама и државним предузећима. 

 Милан Стојадиновић, (1888-1961), правник, финасијски стручњак, 

професор универзитета и политичар.Правни факултет завршиоу Београду. 

Усавршавао се у Минхену, Берлину, Постадму, Паризу и Лондону. Радио у 

Министартву финасија и био директор једног британског трговинског 

представништва у Београду. Истовремено предавао је на београдском универзитету 

привредне и финансијске науке. Први пут постао је министар финасија у Пашићевој 

влади 1924. Задатак стабилизације динара успешно је обавио. Јуна 1935. формирао је 

владу а августа 1935. и  странку Југословенску радикалну заједницу (Јереза). 

Стабилизовао државне финасије, решио питање сељачких дугова, изгрдаио крупне 

привредне и инфраструктурне објекте. У спољној политици ослањао се на Немачку и 

Италију које су постале главни привредни партнер Југославије. Са сусединим 

државама склопио Уговоре о пријатељству. Уочи почетка другог светског рата 

настојао да води политику неутралности. Британском дипломатском акцијом  кнез 

Павле је Стојадиновића означио као препреку споразуму са Хрватима. Иако је добио 

изборе 1938. и имао већину у Скупштини политичким маневрима кнеза Павла и 



најближих срадника поднео, под оптужбама за фашизацију земље, поднео је оставку 

на место председника владе фебруара 1939. Стојадиновић је основао Српску радиклану 

странку са немером да настави политичку борбу у Скупштини. Иако је земља 

преуређена страврањем бановине Хрватске и до рата донете важне одлуке 

Скупштина се није састајала нити је ове одлуке ратификовала Као политички 

противник који еј имао углед у немачкој и Италији Стојадиновић је интерниран у 

унутрашњост земље а онда и протеран из земље под контролом британске 

обавештајне службе. Остатак живота провео у Аргентини где је и умро 1961. 

Написоа мемоаре под насловом „Ни рат ни пакт―. 

Избори за парламент заказани су за децембар 1938. године. Поред владине листе 

ЈРЗ на челу са Миланом Стојадиновићем, листу Удружене опозиције предводио је 

Влатко Мачек (1879–1964). Листу је поднео и Димитрије Љотић у име покрета „Збор―, 

али није добио ниједно посланичко место. Изборе је пратила веома жива изборна 

пропаганда. Први пут у кампањи је коришћени су радио, филм и плакати у боји. 

Стојадиновићева листа добила је око 250.000 гласова више од листе Удружене 

опозиције. Стојадиновић је саставио нову владу која је трајала веома кратко. Фебруара 

1939. владу је саставио Драгиша Цветковић (1893–1969), са задатком да постигне 

споразум са Хрватима. 

 

Бановина Хрватска  
 
Хрватско питање, које је стварало политичку нестабилност, решено је 26. августа 

1939. године споразумом Цветковић – Мачек. Споразумом је створена бановина 

Хрватска, која је добила аутономни статус у оквиру Краљевине Југославије. Територија 

бановине обухватала је Савску и Приморску бановину и срезове Дервенту и Градачац 

из Врбаске, Травник, Фојницу и Брчко из Дринске, срез Дубровник из Зетске и Шид и 

Илок из Дунавске бановине. За првог бана именован је Иван Шубашић. Бановина је 

обухватала 27% територије Краљевине и 29% становништва. 

Бановина је добила свој сабор и аутономију у управи, финансијама и просвети. 

Централна влада задржала је надлежности у спољној политици, монетарној и војној 

сфери. Мачек је постао потпредседник југословенске владе. Споразум о бановини 

Хрватској никада није ратификован у Скупштини која је истога дана када је постигнут 

споразум била распуштена. Новоформирана Стојадиновићева Српска радикална 

странка стварање бановине Хрватске означила је као државни удар, којим је не само од 

хрватских, већ и од чисто српских крајева створена држава Хрвата. Не одрНе 

одричући се идеје југословенства, СРС је као свој непосредан циљ 

поставила "уједињење свих Срба." Тражећи да земља врати у стање пре 26. августа и 

пошто се омеђују националне територије треба да се уједине све српске области и 

крајеви. 

Други светски рат почео је 1. септембра 1939. Југословенска влада објавила је 

неутралност у рату који је почео али је извршена делимична мобилизација војске. 

Влада Цветковић–Мачек наставила је Стојадиновићеву спољну политику и још 

више се повезала са Немачком и Италијом у економском и политичком погледу. Априла 

1939. Италија је окупирала Албанију. Немачка је после аншлуса постала сусед 

Југославије. До 1940. Немачка је поразила Данску, Норвешку, Холандију, Белгију, 

Француску, а Италија је напала Грчку. Земље суседи Југославије приступиле су Тројном 

пакту, најпре новембра 1940. Мађарска и Румунија, а 1. марта 1941. и Бугарска. 

Југославија је стављена пред дилему: укључивање у Хитлеров систем савезништва, што 

је било непопуларно, посебно међу Србима, или супротстављање Немачкој.  



Кнез Павле и председник владе Драгиша Цветковић покушавају да сачувају 

неутралност земље. Преговарају са Великом Британијом тражећи ефикасну војну 

помоћ. Почетком марта 1941. Адолф Хитлер примио је кнеза Павла. После неколико 

седница Крунског савета донета је одлука да и Југославија приступи Тројном пакту. 

Иако је био прозападно, пре свега пробритански оријентисан, кнез Павле је сматрао да 

чини најбоље за земљу ако избегне немачки напад, очува неутралност и независност 

своје земље.  

 

 
Краљевина Југославија 1939. године 

 

 Драгиша Цветковић, (1893-1969), правник, политичар и председник 

владе, градоначелник Ниша. Од 1928. министар вера. Противник дикататуре краља 

Александра. Један од оснивача Јерезе.У влади Милана Стојадиновића 1935-1939. био 

министар. Учествовао у рушењу Милана Стојадиновића. Постигао споразум са 

мачеком о формирању Бановине Хрватске августа 1939.године. 25. марта 1941. по 

одлуци Крунског савета у бечу потписао протокол о приступању Југославије Тројном 

пакту. У државном удару 27. марта 1941. ухапшен али убрзо пуштен из затвора. 

Одбио да се активира после уласка Немаца у Југославију. Рат провео у Нишкој 



Бањи.Септембра 1944. побегао у Бугарску. Остатак живота провео у Паризу где је и 

умро. Одлуком Државне комисије Југославије из септембра 1945. Драгиша Цветковић 

је, без суђења, проглашен за народног непријатеља и ратног злочинца. Одлуком 

окружног суда у Нишу рехабилитован је 2009. године. 

 

9.3. ДРУШТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

 
 Краљевина Југославија је, као и друге балканске земље, спадала у 

најсиромашније земље у Европи. Ратна пустошења Србије, наслеђени дугови, проблем 

повезивања саставних делова Краљевине и њихова неједнака економска развијеност, 

светска економска криза, велики проценат становништва које се бавило и живело од 

пољопривреде (око 78%), као и велики проценат неписмених и неразвијена индустрија 

утицали су на друштво Краљевине Југославије. 

 

Број становника Краљевине СХС–Југославије 1921–1941. 

1921. 1931. 1941 (процена) 

12 545 000 14 534. 000 15.973.000 
 

Број становника Србије у данашњим границама 

1921. 1931. 

4.819. 430 5.725. 912 
 

Највећи градови у Србији 1921–1931. 

 1921. 1931. 

Београд 111 739 238. 775 

Суботица 90. 961 100. 058 

Нови Сад 39. 122 63. 985 

Ниш 25. 109 35. 465 

Крагујевац 15. 643 27. 208 
 

 

Привреда и становништво 

 
Године 1921. око 79% становништва Краљевине Југославије бавило се 

пољопривредом, а 1938. око 75%. Највећа промена у пољопривреди била је подела 

великих имања сељацима (аграрна реформа). Реформом је четвртина целокупне 

обрадиве земље прерасподељена после 1918. године. Земљу је добила свака четврта 

сељачка породица. Преовладавао је ситан посед. Земљиште је било подељено на око два 

милиона парцела до пет хектара. Земља је обрађивана плугом, а у многим крајевима и 

дрвеном ралицом. У Југославији су пољопривредне машине биле скупље за око три 

пута него у средњој и западној Европи, а вештачко ђубриво два и по пута. То је довело 

до тога да се коришћење машина и вештачког ђубрива не исплати. Сељак је производио 

све што му је било потребно за домаћинство, ништа или врло мало за тржиште. 

Сељаштво је било презадужено порезима и узимањем новца на зајам од малих банака, 

трговаца и зеленаша. 

Како у Југославији, тако и у другим балканских држава владало је сиромаштво и 

беда. Становништво у градовима живело је нешто боље. Исхрана је била слаба, јела се 

велика количина житарица уз мало меса, сира и лука. Поврће и воће јело се у сезони. 

Југославија је у међуратном периоду трошила годишње свега 5 kg шећера по глави 

становника, a 16 kg свих врста меса. У неким местима чак 90% свих калорија потицало 



је од житарица, са мало масти. То је за последицу имало масовну неухрањеност и 

неотпорност на болести. 

 Услови становања били су на ниском нивоу. Око 70% свих кућа имало је само 

једну собу за становање. У једној соби спавало је пет или више особа. Процењује се да 

око 50% кућа није имало никакав нужник. Углавном се боравило у приземним кућама 

са подом од набоја. У најзаосталијим подручјима Босне и Херцеговине и Црне Горе у 

истој просторији ноћила је и стока и људи. Најчешће је стока била смештена у 

приземљу, а укућани на спрату. Богатије куће имале су собу за госте, док су укућани 

боравили у једној соби. Спавало се у истој просторији, па чак у истој постељи. Кућна и 

лична хигијена биле су на ниском нивоу што из навика, што због сиромаштва. Сапун је 

био скупа роба, сељаци су га сами правили. У неким селима, посебно у Босни, сапун се 

уопште није користио за прање рубља, већ се оно прало помоћу цеђи (пепела). 

 Лоша исхрана, бедне стамбене прилике нехигијенски услови и традиционалне 

навике за последицу су имали раширеност многих болести. Југославија је 1937. године 

имала највишу стопу смртности од плућних болести у Европи. Од 15 милиона 

становника средином тридесетих од туберкулозе је боловало између 400.000 и 500.000, 

од маларије око 600.000, од сифилиса око 100.000 људи. Недостатак лекара такође је 

утицао на здравствено стање народа. Туберкулоза, анемија, рахитис и друге болести 

биле су доминантне. Године 1938. од 1000 новорођене деце у Румунији је умирало 183 

детета, у Југославији 144, а у Немачкој 60. 

 

 Индустрија 

 
Насупрот пољопривреди, влада је улагала знатна средства да подигне 

индуструју, посебно саобраћај. Пред рат држава је имала под својом управом све пруге, 

све телеграфске и телефонске линије и радио-станице, највећи број банака, бродова и 

лучких постројења, многобројне руднике угља и гвожђа, челичане, неколико фабрика 

шећера и све прерађивачке капацитете за дуван и со. За заштиту своје индустрије влада 

је још 1925. донела заштитне мере, пре свега царинску заштиту која је била међу 

највишим у Европи. Насупрот томе влада је давала и повољне концесије страним 

улагачима.  

Најзначајнија индустријске гране у Југославији, као и у осталим балканским 

земљама, биле су повезане са пољопривредом која је давала сировину – млинска 

индустрија, фабрике шећера и рафинерије уља (зејтинаре), фабрике за производњу 

мармеладе, чоколаде и алкохолних пића. Следећа по важности била је текстилна 

индустрија, затим дрвна, металургија и хемијска индустрија. Године 1918. у Краљевини 

је било око 200.000 радника, а 1938. године 385.000, али индустрија није могла да 

прихвати све оне који су тражили посао. То је поспешило исељавање становништва, 

посебно у САД. 

 

Извоз и увоз у Краљевини Југославији 

Југославија је извозила Југославија је увозила 

пољопривредне и месне производе (око 

70% укупног извоза), дрвну грађу, 

бакар, олово и цинк, кудељу; свиње и 

остала стока, суве шљиве и бакар били 

су, као и у 19. веку, главни извозни 

артикли из Србије 

памучни конац, памучне тканине, 

гвожђе и челик и производе од њих, 

машине и алат, саобраћајна средстава, 

електротехничке производе 

 

 

 



Земље у које је Југославија извозила биле су Италија, Аустрија и Немачка и на 

њих је отпадало чак 58% укупног извоза. Од 1936. главни трговински партнер 

Југославије и у извозу и у увозу била је Немачка. До 1939. године проценат 

југословенског извоза и увоза у Немачку попео се на 50%. Југославија је тако потпала 

под немачку економску доминацију. 

 

Просвета, наука и култура 

 
Краљевина Југославија била је земља велике неписмености, посебно сеоског 

становништва. Између 1919. и 1940. број основних школа у Краљевини Југославији 

скоро је удвостручен (са 5.600 на 9.169), а број ученика од 650.000 порастао је на 

1.490.000. Истовремено се број учитеља повећао са 11.000 на 31.000. Учитељи су 

декретом постављани у места службовања без права жалбе. Мада су постигнути 

извесни резултати, 1940. године регистровано је око 250.000 деце која нису ишла у 

школу, и то посебно женске деце. Она су задржавана као радна снага. Многа деца нису 

ишла у школу и због тога што није било школе у њиховим местима. 

 

Проценат неписмених у балканским земљама пред Други светски рат 

Земља Проценат неписмених 

Грчка 27% 

Југославија  више од 40% 

Румунија  50% 

Албанија 85% 
 

 

 Године 1919. обновљен је рад Београдског универзитета и основани су нови 

факултети: Медицински, Богословски и Пољопривредни. Убрзо је донет Закон о 

универзитету у Љубљани и Филозофском факултету у Скопљу, који је био у саставу 

Београдског универзитета. Почела је са радом Народна библиотека, која је одлуком 

владе проглашена за централну библиотеку Краљевства СХС. Године 1926. отворена је 

нова зграда Универзитетске библиотеке. У Јагодини и Сомбору радила је учитељска 

школа. Године 1934/35. на Београдском универзитету било је 280 наставника и 7 939 

студената. 

 У области науке Југославија је дала више светски познатих научника, од којих 

посебно треба издвојити Мику Петровића Аласа (математика), Милутина Миланковића 

(астрономија), Јована Цвијића (географија), Александра Белића (лингвистика), 

Слободана Јовановића (правне науке). Интензивно се развијала и књижевност. 

Најпознатији књижевници који су стварали у Краљевини били су Милош Црњански, 

Иво Андрић, Растко Петровић, Исидора Секулић, Драгиша Васић, Момчило 

Настасијевић, Станислав Винавер, Мирослав Крлежа, Густав Крклец и други. 

 Позориште је имало солидну традицију у свим већим центрима, успешне 

професионалне ансамбле и стотине мањих аматерских позоришта у скоро свим већим 

градовима, док су у музици и филму постизани скромнији резултати. Оперске сцене 

постојале су у Београду, Загребу, Дубровнику, Осијеку, Љубљани и Марибору, а 

балетске у Београду, Загребу и Љубљани. Прва радио-станица у Краљевини, Радио-

Авала у Београду, почела је са радом 1924. године. У читавој Југославији пред почетак 

Другог светског рата постојало је око 150.000 радио-претплатника. Штампа је постигла 

несумњиви напредак у односу на стање од пре 1918. године и у многим областима 

пратила је модерне европске токове журнализма. Најутицајнији штампани лист била је 

„Политика―, основана још 1904. године, уједно и најстарији дневни лист на Балкану. 

 



Цркве и верске заједнице у Краљевини Југославији 

 
Видовдански устав прокламовао је начело слободе вере и савести и 

равноправност свих усвојених вера. Устав није успоставио институцију државне цркве, 

али зато није извршио ни раздвајање цркве и државе. Признање од државе добиле су 

велике, али и мале верске заједнице које су имале јак верски утицај (Српска 

православна црква, Римокатоличка црква, Исламска верска заједница, Протестантска, 

Старокатоличка и Мојсијева јеврејска црква). Према попису становништва из 1921. 

године православних је било 5. 600.000, католика 4. 700.000, муслимана 1. 300.000, 

протестаната око 200.000 и Јевреја нешто више од 65. 000. 

Слика патријарха Димитрија и Храма Светог Саве 

 

ХРОНОЛОГИЈА ВАЖНИЈИХ ДОГАЂАЈА 
 

1. новембар 1918. ослобођена Србија 

29. новембар 1918. на Великој скупштини у Подгорици проглашено уједињење Црне 

Горе са Србијом  

1. децембар 1918. стварање Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца 

28. новембар 1920. одржани избори за Уставотворну скупштину 

28. јун 1921. донет Видовдански устав 

2. августа 1921. донет Закон о заштити државе којим се забрањује рад Комунистичкој 

партији Југославије 

6. новембар 1921. престолонаследник Александар, после смрти оца, краља Петра, 

постаје краљ  

27. март 1925. Хрватска сељачка странка прихвата устав и улази у владу 

15. фебруар 1928. из Београда према Загребу полетео први авион југословенске 

цивилне авијације 

20. јун 1928. у Скупштини радикалски посланик Пуниша Рачић пуцао у посланике, када 

приликом су убијени вођа ХСС Стјепан Радић и још двојица посланика ХСС 

6. јануар 1929. краљ Александар укинуо устав, распустио Скупштину и забранио 

политичке странке чиме је увео лични режим 

3. октобар 1929. Краљевина СХС преименована је у Краљевину Југославију  

3. септембар 1931. краљ Александар доноси устав (Октроисани устав) 

9. октобра 1934. припадник ВМРО уз помоћ хрватских усташа у Марсељу убио краља 

Александра и француског министра спољних послова Луја Бартуа; 

1935. владу формира Милан Стојадиновић 

октобра пуштен у саобраћај Мост краља Петра II, преко Дунава 

26. септембар 1936. донета Уредба о сељачким дуговима којом je дужницима 

опроштена половина дуга, а друга половина да се отплати на дванаест година 

Октобар 1936. у нову зграду Скупштине ушли први посланици 

19. јул 1937. сукоб полиције и демонстраната против Конкордата –Крвава литија 

август 1937. на чело КПЈ долази Јосип Броз Тито 

8. октобра 1938. отворен Београдски сајам 

26. август 1939. потписан споразум Цветковић–Мачек, којим се оснива бановина 

Хрватска 

1940. изграђена палата Албанија, први облакодер у Београду 

 

 



10. ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 
 

10.1. НАПАД НА ЈУГОСЛАВИЈУ – АПРИЛСКИ РАТ. 

ОКУПАЦИЈА 
 

Југославију је без објаве рата напала Немачка, којој су се придружиле италијанске, 

мађарске и бугарске трупе. После дванаест дана југословенска војска је капитулирала. 

Краљ и влада избегли су из земље. Помогнута од Немаца и Италијана, проглашена је 

Независна држава Хрватска. Терор усташког режима над Србима у НДХ и масовни 

злочини покренули су талас избеглица према Србији. У Србији од официра и војника 

војске која је капитулирала формира се први антифашистички покрет отпора који 

предводи пуковник Драгољуб Михаиловић. Нешто касније и КПЈ позива на устанак који 

предводи Јосип Броз Тито. Грађански рат у ослободилачком рату трајаће до победе 

комуниста уз велика страдања.  

 

Дипломатски и војни притисак на Југославију  
Југославија, као и друге балканске земље, билa je изложене притиску и 

Британије и Немачке да се определи за савезништво са њима у будућим догађајима. 

Британци су саветовали Југословене да се удруже са Грчком и Турском у балкански 

фронт, док су Немци вршили притисак да Југославија приступи Тројном пакту. 

Југославија је била окружена са свих страна, осим према Грчкој, пронемачким земљама, 

а немачке трупе су већ биле стациониране у Бугарској. Суочена са ултиматумом, 

југословенска влада се после дугих седница одлучила да потпише Протокол о 

приступању Тројном пакту. Председник владе Драгиша Цветковић и министар спољних 

послова Александар Цинцар-Марковић 25. марта, у Жутој дворани дворца Белведере у 

Бечу, потписали су Протокол о приступању Југославије Тројном пакту. 

У посебном нотама које су потписали министар иностраних послова Немачке 

Рибентроп и министар иностраних послова Италије Ћано, Немачка и Италија 

потврдиле су да поштују суверенитет и територијални интегритет Југославије. Такође је 

утврђено: да неће постављати никакав захтев за војну помоћ, осим ако југословенска 

влада то затражи; да владе сила Осовине за време рата неће Југославији подносити 

захтев за одобрење пролаза трупа или транспорта преко југословенске територије; да ће 

при новом одређивању граница на Балкану водити рачуна о интересу Југославије када 

је у питању територијална веза са Егејским морем и проширивањем њеног суверенитета 

на град и луку Солун. На крају договорено је да се ове одлуке чувају у строгој тајности 

и да се објаве само у договору са владама сила Осовине. 

 

Војни пуч у Београду 
У ноћи 26-27. марта група официра ваздухопловних снага извела је пуч. У року 

од сат и по они су запосели све владине зграде, радио-станицу и касарне. Принц Павле 

је приморан на оставку, а млади краљ је проглашен пунолетним и постао је краљ Петар 

II. Владу је преузео генерал Душан Симовић, један од вођа пуча. На улицама Београда и 

других градова маса људи демонстрирала је против потписивања пакта. „Боље рат него 

пакт―, „Боље роб него гроб― биле су пароле које су узвикиване. Против пакта била је и 

Православна црква на челу са патријархом Гаврилом Дожићем. 



Нова влада покушала је да изјавама о неутралности и признавању свих ранијих 

потписа одобровољи Хитлера. Узалудан је био и Споразум о ненападању и 

пријатељству са Совјетским Савезом закључен између 5. и 6. априла 1941. Хитлер је 

одлучио да уништи Југославију, пошто „у ту земљу не може имати поверења―. Немачка 

инвазија Грчке и Југославије била је незадржив и муњевит рат. Постоје различите оцене 

догађаја од 27. марта. Једни сматрају да је Југославија показала да је против фашизма, 

за западне савезнике, демократију и слободу. Други сматрају да је војни удар изведен уз 

британску помоћ, да представља неодговорни акт према народу и држави и да је довео 

до самоубиства Југославије и велике националне несреће. 

 

Напад фашистичких земаља на Југославију 
Поход на Балкан уследио је ваздушним нападима на Београд у зору 6. априла 

1941. Истовремено бомбардовани су и други циљеви у Југославији и Грчкој. Хитлер 

није обраћао пажњу на статус Београда као отвореног гарда. Ваздушни удари имали су 

тешке последице, јер војска није потпуно мобилисана, а и била је концентрисана на 

северу. Превласт у ваздуху рашчистила је пут за упад оклопних и моторизованих 

дивизија. Оне су се са разних страна усмериле на четири југословенске армије на 

северу земље, из Мађарске и Италије. Немци су у Београд ушли 12. априла. Истог дана 

Мађарске трупе ушле су у Бачку и Барању а дан касније и у Нови Сад. Југословенска 

влада 13. априла објавила је рат Мађарској и Бугарској, а 9. маја прекинула дипломатске 

односе са Румунијом. Из Бугарске немачке трупе су продрле у Вардарску долину и низ 

Повардарје ка Солуну. Тај продор одвојио је Југословене од Грка и спречио формирање 

заједничког фронта. Битка за Балкан била је одлучена у тих првих 72 часа похода. 

Немци су поштедели хрватске градове разарања и преко радија своју акцију 

приказивали као ослобођење хрватске нације. Хушкали су хрватске пукове на побуну 

против својих старешина, а југословенска флота постепено је онеспособиле. Неки 

хрватски и муслимански министри 8. априла иступили су из југословенске владе. Када 

су Немци ушли у Загреб 10. априла 1941, бивши аустроугарски генералштабни 

пуковник Славко Кватерник је у име вође фашистичких хрватских усташа Анте 

Павелића, који се налазио у Италији, прогласио Независну државу Хрватску. Истог дана 

национални савет Словеније образован од словеначких политичара, отказао је 

послушност влади и Врховној комади тражећи да Југословенска војска напусти 

Словенију. 

Југославија, Грчка и Албанија биле су окупиране земље, док су остале балканске 

земље биле сателити који су служили силама Осовине. 

 

Током бомбардовања порушено је 714, а тешко оштећено 1888 зграда. Процењује се да 

је погинуло између 3.000 и 4.000 становника, а рањено између 15.000 и 25.000 

становника. 

 

10.2. ОКУПАЦИЈА И ПОДЕЛА ЗЕМЉЕ 
 

Пошто су окупирале Југославију, силе Осовине почеле су да комадају земљу. 

Неуспела мобилизација, посебно у западним деловима земље, дезертерство и предаја 

читавих јединица утицали су да Врховна команда већ 15. априла донесе одлуку о 

прекиду непријатељстава. Истога дана влада која се повлачила из Београда после 6. 

априла, у Никшићу је донела одлуку да се повуче заједно са краљем Петром у Грчку, а 

одатле преко Јерусалима у Лондон, где је била до краја рата. Безусловна капитулација 

Југословенске војске потписана је 17. априла 1941. у Београду. Последица безусловне 

капитулације било је заробљавање и интернирање припадника Југословенске војске, 



предаја оружја и ратног материјала окупатора. Влада у избеглиштву у Јерусалиму 

донела је 4. маја 1941. Декларацију у којој стоји да је ратни циљ владе поновно 

успостављање територијалног интегритета, независности државе и пуне слободе свих 

Срба, Хрвата и Словенаца. Осуђено је формирање НДХ и одбачено анектирање 

југословенске територије од стране суседа. 

 Немачки и италијански представници су 21. априла у Бечу донели одлуке о 

подели југословенских територија. Словенија је подељена на два дела, две трећине у 

северном делу припале су Немачкој, а трећина на југу Италији. Немци су спроводили 

политику денационализације, депортовали су словеначке интелектуалце и стручњаке, а 

на њихово место доводили немачке колонисте из Бесарабије, Босне и Аустрије. 

Забранили су употребу словеначког језика у школама и управи и мобилисали су 

младиће за службу у немачкој војсци. Како Италијани у својој зони нису били тако 

строги, па је знатан број Словенаца побегао на југ. Део Словенаца је нашао уточиште у 

Србији. 

 Војводина је подељена тако да је Бачку добила Мађарска, док је Банат стављен 

под специјалну управу, у којој је превласт имала локална немачка мањина. Источни део 

Македоније припао је Бугарима, који су започели депортацију српског становништва и 

убрзану бугаризацију становништва, док су западна Македонија и подручје Косова и 

Метохије прикључени италијанској Албанији. Црну Гору су узели Италијани, који су 

покушали да успоставе аутономну управу. Италијанима је припала и Далмација, део 

Херцеговине и Босне, што им је давало сву власт над јадранском обалом. 

 
Окупаторсдка подела Краљевине Југославије 



 

Југославија је била не само раскомадана него и народи гурнути једни на друге у 

братоубилачком рату. Албанци су спроводили покољ Срба, као и Мађари и Немци у 

Војводини који су побили на хиљаде Срба. Бугари у Јужној Србији организовали су 

депортацију српског становништва из Македоније. Касније су у својој окупационој зони 

организовали масовна стрељања цивилног становништва, као у Бојнику 17. фебруара 

1942, у Миланову и другим местима. Најгоре је било у НДХ, где је српски народ био 

изложен геноциду. Југославија је била захваћена вишеструким ратом и општим 

страдањем становништва од окупатора, међусобним убијањем на националној или 

верској основи и коначно на идеолошкој.  

 

Окупација у Србији 
Србија је стављена под режим војне управе. Немачка војноокупациона зона 

обухватала је простор од око 51.000 km² са 3,7 милиона становника. Под окриљем 

немачке образована је Специјална полиција на челу са Драгим Јовановићем. Августа 

1941. образован је Савет комесара на челу са Миланом Аћимовићем, некадашњим 

министром унутрашњих послова. Иако је Савет предузимао мере хапшења, отпуштања 

са посла „национално непоузданих елемената― и организовао потписивање „Апела 

српском народу― од виђенијих људи да се не изводе саботаже и народ излаже немачкој 

одмазди, стање у Србији није било мирно.  

 

Милан Недић (Космај,1877–Београд, 1946) био је армијски генерал 

Југословенске војске и министар војни 1939–1940. Учествовао је у балканским 

ратовима и Првом светском рату, у коме је командовао једном бригадом. У 

Југословенској војсци заузимао је високе положаје, од команданта групе армија до 

начелника Генералштаба. После слома Југославије остао је у Београду. Августа 1941. 

прихвата да буде председник владе. На том месту био је до октобра 1944. када је 

избегао у Аустрију. Од савезника је изручен новим властима у Југославији. Како је 

објављено, у току истраге извршио је самоубиство. Спас Србије видео је у селу и 

православљу – породица, народ и држава Србима представљају највише духовне и 

материјалне вредности. Највећу опасност за Србију видео је у комунизму и 

комунистима. 

 

До лета 1941. године окупациона власт, била је суочена са активним српским 

отпором. Отпор су организовали бивши официри, припадници четника или 

комунистичке партије. Саботаже, диверзијe, препади из заседе захватали су све већи 

простор Србије и претили да прерасту у устанак широких размера. Да би умирили 

Србију окупатори су одлучили да формирају једну ауторитативну владу која ће завести 

ред у Србији. Крајем августа 1941. образована је Влада националног спаса на челу са 

генералом Миланом Недићем. Иако је названа „српском владом―, она није имала већа 

овлашћења од комесарске управе. Влада се ослањала на жандармерију која је 1942. 

преименована у Српску државну стражу. Владу су помагале и оружане формације 

Српски добровољачки корпус са припадницима покрета Збор. У народу су познати као 



љотићевци, збораши. У службу Недићу ставили су се и четници Косте Миловановића 

Пећанца, којих је било највише на југу Србије.  

 

10.3. НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА (НДХ) 

 
Када су немачке трупе ушле у Загреб, 10. априла 1941. Славко Кватреник 

прочитао је на радију проглас о успостављању Независне државе Хрватске (НДХ). 

Неколико  дана касније будући поглавник Анте Павелић допутовао је из Италије. Као 

вођа терористичке усташке организације, он је осуђен на смрт у одсуству у вези са 

убиством краља Александра 1934. године, али је био под заштитом италијанских 

фашиста. Вођа Хрватске сељачке странке и потпредседник југословенске владе Влатко 

Мачек није напустио земљу. Вратио се у Загреб и позвао народ на прихватање нове 

власти, а присталице ХСС да са новом влашћу искрено сарађују. НДХ је приступила и 

Тројном пакту, а убрзо је објавила рат САД. Осим од фашистичких земаља, НДХ није 

била призната као држава. 

Границе НДХ обухватале су највећи део Босне и Херцеговине, Срем, али не и 

део Далмације која је припала Италијанима. Њене стратешки важне територије 

окупирале су силе Осовине, а део је убрзо пао под контролу четничких или 

партизанских јединица. Поглавник је по угледу на Хитлера и Мусолинија имао 

неограничену власт. Био је командант оружаних снага НДХ које су се састојале од 

домобрана, као редовне војске, и усташке војнице, страначке војске усташа, 

добровољаца. Припадници војних јединица били су углавном Хрвати и муслимани.  

Прогон Срба у НДХ: Већ крајем априла усвојени су расни закони који су имали 

за циљ прогон и истребљење Срба, Рома и Јевреја. Отворени су сабирни, 

концентрациони логори и логори смрти, и то око тридесет. Најпознатији су Јасеновац, 

Стара Градишка, Госпић, логор на Пагу, и други.  

Усташе су водиле политику истребљења Срба – присилним пресељењем 

(депортацијама), прекрштавањем у католичку веру и приморавањем да постану Хрвати, 

као и појединачним или групним убијањем. Читав низ злочина уследио је над Србима и 

Јеврејима. Циљ је био стварање великохрватске етнички чисте државе. 

Великохрватство, мржња према Србима, антикомунизам и антисемитизам, основне су 

карактеристике усташког покрета. У том циљу усташе су забраниле употребу 

ћириличног писма, отпуштале Србе из јавних служби, забраниле рад српских удружења 

и организација, рушиле многобројне српске цркве и манастире и убијале свештенике и 

створиле хрватску православну цркву. 

Неки чланови хрватске католичке хијерархије отворено су одобравали убијање 

Срба и учествовали у принудном покатоличавању Срба. Покољима се придружио и део 

муслимана, тако да је у НДХ вођен и верски сукоб у коме се део католика и муслимана 

удружио против православаца и Јевреја. Године 1942. Павелић се хвалио „Велике 

ствари су Немци и Хрвати постигли заједнички. Можемо с поносом рећи да смо 

сломили српску нацију, која је после Енглеза, најтврдоглавија, најтупавија и најглупља.―  

 

 

10.4. АНТИФАШИСТИЧКИ ПОКРЕТИ ОТПОРА. 

ГРАЂАНСКИ РАТ У ОСЛОБОДИЛАЧКОМ РАТУ 
 

Рат на простору Југославије био је вишеструк. Земља је окупирана, и подељена. 

Ратовало се против Немаца и Италијана, бугарских и мађарских окупатора, против 

усташа, Срби против Хрвата и муслимана, партизани против четника, Недићеве 



државне страже и Љотићевих добровољаца. Најорганизованији је био 

антифашистички покрет отпора четника и партизана у Југославији. У почетку су 

сарађивали, али су касније почели да се сукобљавају, чиме је започео грађански рат. 

 

Први отпор  
У првим данима рата војска је поражена, краљ и влада побегли из земље, а 

држава је раскомадана. Они војници и официри који се нису предали или одведени у 

заробљеништво лутали су пробијајући се до својих кућа. Један од њих, Драгољуб–

Дража Михаиловић, генералштабни пуковник Југословенске војске, са групом официра 

и војника Друге армије, без намере да се преда, прешао је из Босне и Херцеговине у 

Србију, на Равну гору. После састанка са сином војводе Живојина Мишића 

Александром Мишићем, на Равној гори започело је организовање герилског покрета 

отпора. Ту је организовао команду четничких јединица Југословенске војске, које су 

касније добиле званични назив Југословенска војска у отаџбини (ЈВУО). Његове 

присталице у народу постале су познате као четници, појам који је изазивао историјске 

асоцијације на четнике, борце за слободу против Турака у 19. веку. 

Анархија и општа несигурност становништва помогле су да се организују 

локалне вође у разним деловима земље. Прве четничке групе на југу Србије 

организовао је Коста Миловановић Пећанац, око Крушевца мајор Драгутин Кесеровић, 

код Сталаћа и Житковца потпуковник Милутин Радојевић, у ибарском крају Машан 

Ђуровић итд. Слично је било и у Босни, Далмацији, Херцеговини, где су Срби били 

приморани да се бране од убилачких насртаја усташа. Њихов циљ је био самоодржање и 

заштита живота и имовине. 

Драгољуб Дража Михаиловић (Ивањица, 1893 −-Београд, 1946), 

вођа равногорског покрета. Завршио Вишу школу Војне академије. Учествовао у 

балканским ратовима и Првом светском рату. Био је војни изасланик у Бугарској и 

Чехословачкој. После капитулације војске 1941. није се предао већ се са групом 

официра и војника пробио до Равне горе где је успоставио свој Штаб са намером да 

пружи отпор окупатору. Овај Штаб прерастао је у покрет отпора (равногорски) који 

је од јесени 1941. прихваћен од владе у избеглиштву и савезника. Војна организација 

покрета названа је Југословенска војска у отаџбини. Године 1942. унапређен је у чин 

армијског ђенерала и од 1942. до 1944. био Министар војни и начелник штаба Врховне 

команде Југословенске војске. Под изговором је његов отпор према окупатору пасиван 

и због оптужби да сарађује са Немцима, напуштен је од Савезника а убрзо и разрешен 

дужности министра. Септембра 1944. краљ Петар II је позвао да се и његове 

присталице ставе под команду Јосипа Броза Тита. У јесен 1944. повукао се у Босну, а 

марта 1946. је ухапшен. Осуђен је на смрт стрељањем јула 1946. а гробно место је и 

данас непознато. 

 

Дража Михаиловић је покушао да створи војну организацију, али су четничке 

групе у разним деловима земље деловале самостално. Та лабава организација и 

недисциплинованост биће важни чиниоци који ће омести Михаиловића да изради 

ефикасну војску. Југословенска влада у избеглиштву унапредила је Михаиловића у чин 



генерала и у јануару 1942. поставила га на положај министра војске. Михаиловић је био 

убеђени ројалиста и настојао је да сачува како династију, тако и основу предратног 

друштвеног система. Зато је дошао у сукоб с комунистима. Као војник имао је опрезну 

војну стратегију, непредузимања већих војних акција које би изазвале ужасне одмазде 

Немаца. Пораз снага Осовине зависи од савезничких снага, а не од његових четника. 

Уместо тога, његова тактика била је чекати час када ће се савезници искрцати у 

Југославији. Надао се да може тада окупити пола милиона бораца и у једном налету 

истерати Немце из земље. Таква стратегија показала се неуспешном. Савезници, 

посебно Британци, тражили су масовне акције од Михаиловића и на основу тога 

додељивали помоћ у оружју. С друге стране, неактивност герилских јединица доводи до 

пасивизације и недисциплине. Као главни задатак поставио је себи уништење 

комуниста, сматрајући их већом претњом за Југославију него што су Немци, који су у 

сваком случају осуђени на пораз. Сам није био довољно снажан да уништи комунисте, а 

савезничке снаге нису му помогле у томе.  

 

Партизански отпор  
После напада Немачке на СССР и позива Москве да све напредне снаге крену у 

ослободилачку борбу и помогну борбу совјетског народа јавља се покрет отпора који је 

организовала КПЈ на челу се Јосипом Брозом Титом. Покрет се брзо ширио и ускоро су 

формирани партизански одреди. У јесен 1941. број бораца износио је око 15.000. Поред 

немачких војника, примарни циљ напада партизана била је српска  жандармерија. У 

јесен 1941. партизани су ушли у Ужице са неоштећеном фабриком оружја. Тито је свој 

штаб и централни комитет преместио у овај град. „Ужичка република― постала је 

центар југословенског ослободилачког покрета. 

Циљеви партизанског покрета били су борба против окупатора и домаћих 

издајника; равноправност свих народа и народности и федеративно уређење 

Југославије; успостављање власти радника и сељака и републике уместо монархије. 

На саветовању у Столицама код Крупња 26. септембра 1941. формиран је 

Врховни штаб , док су штабови Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и 

Србије добили назив Главни штаб. Урађен је план стварања слободних територија и 

донета одлука о стварању народноослободилачких одбора и формирању војних 

формација (одред, батаљон, чета, вод), одлука да се настави сарадња и направи 

споразум са Дражом Михаиловићем, усвојена је партизанска заклетва, партизански 

поздрав и партизански амблем. 

 

Јосип Броз Тито (Кумровец, 1892–Љубљана,1980) вођа партизанског 

покрета. Завршио браварски занат. Учествовао у Првом светском рату у 

аустроугарској војсци на српском фронту. Године 1915. пребачен је на руски фронт. У 

Русији остаје после рата. У Краљевину СХС долази 1923. и као комуниста бави се 

револуционарним радом. Године 1928. у немирима после убиства Стјепана Радића, као 



већ познати комуниста, ухапшен је, а у стану су пронађене бомбе, пиштољи и 

комунистичка литература. У „Бомбашком процесу― осуђен је на 5 година робије. 

После изласка из затвора одлази у Беч и Совјетски Савез. На чело КПЈ постављен је 

1937 године . Године 1941. долази у Србију где ради на подизању устанка. Током рата 

води партизански покрет. Од 1943. године прихваћен је и помаган од Савезника. Уз 

помоћ Црвене армије партизани ослобађају Београд. Тито постаје неприкосновени 

вођа. Од 1945. после победе на изборима и укидања монархије Тито је председник 

владе, а од 1953 до 1980. председник Југославије. Од 1945-1948. следио је совјетски 

модел изградње друштва. После сукоба са Стаљином окренуо се Западу. Један је од 

оснивача покрета несврстаних. Умро је 1980. и сахрањен у на Топчидеру у „Кући 

цвећа―. 

 

Сарадња два покрета и стварање слободне територије 
На антиокупаторске акције Немци су одговарали репресијама. Прва акција 

против окупационих снага организована је 21. априла 1941. у селу Доњи Добрић у 

Јадру, 3 km јужно од Лешнице. Мала четничка група формирана од мештана убила је 

једног немачког поручника, а двојицу ранила, када су дошли да претресају село. За 

одмазду Немци су спалили село. Антиокупаторске акције, као што су препади, напади 

из заседе, саботаже, диверзије, напади на окупаторске војнике и припаднике 

жандармерије, појачане су у пролеће и лето 1941. За окупатора то су чиниле наоружане 

банде, које су стављене ван закона, с обзиром на то да је Југословенска војска потписала 

капитулацију. 

Јадарски четнички одред, под командом потпуковника Веселина Мисите, 31. 

августа ослободио је Лозницу, немачки гарнизон био је приморан на предају, док је сам 

Мисита погинуо у тој акцији. Убрзо затим ослобођени су од окупатора и други градови, 

као што су Крупањ, Бања Ковиљача, а настављено је са препадима, посебно на 

саобраћајнице. Устанак се шири и на друга места и борбе се воде око Шапца и Ваљева. 

Немци одговарају масовним стрељањима, хапшењем становништва у Мачви и његовим 

пребацивањем у концентрациони логор на другој обали Саве.  

Крајем септембра ослобођен је Горњи Милановац. У заједничкој акцији 

партизана и четника, немачка посада у овом граду принуђена је на предају. 

Заробљеници су упућени на Равну гору, а затим у логор у селу Планиници. После 

успешних заједничких борби Чачак је ослобођен 1. октобра, а наредних дана воде се 

борбе на Руднику. Истовремено се настављају и немачке репресије над цивилима. 

Највећа одмазда у овом периоду изведена је 21. октобра у Крагујевцу, када је стрељано 

преко 3.000 грађана, међу њима и 230 ученика Крагујевачке гимназије. У нападу 

устаника на Краљево током октобра Немци су имали знатне жртве. За одмазду у 

Краљеву је од 14. до 18. октобра стрељано око 1.800 талаца. 

 

Лазар Пантелић, директор Друге мушке гимназије, био је издвојен из групе за 

стрељање. Када је видео много својих ђака, питао је немачког официра: „Куда ће ова 

деца? Ја сам њихов директор. Молим Вас пустите њих, а мене водите!― „Не може―, 

гласио је одговор. „Онда мени није место овде. Мени је место са својим ђацима!― 

Отишао је у смрт са својим ђацима, остављајући код куће петоро своје деце.  

 

Антиокупаторске акције и устанак до краја 1941. године захватили су скоро 

читаву Југославију. На простору НДХ устанак јe покренут и из егзистенцијалних 

разлога одбране српског народа од усташког погрома и уништавање Срба на том 

простору. Тако је у Херцеговини устанак избио још јуна 1941. У Црној Гори устанак је 

избио 13. јула 1941. године. Незадовољство је изазвала одлука црногорских сепаратиста 



на Петровданској скупштини (12. јула 1941) којом је проглашена независност Црне Горе 

и њено повезивање са Италијом, преко италијанске династије. Успеси устаника, који су 

ослободили скоро све крајеве Црне Горе, анулирани су италијанском офанзивом већ у 

августу 1941. Устаници су се повукли у планинске пределе. 

До краја септембра готово цела Србија западно од линије Београд–Краљево 

налазила се у рукама устаника. Наредбом фирера од 16. септембра 1941. заповедник 

Вермахта за југоисток, фелдмаршал Вилхелм Лист, овлашћен је да устанички покрет 

скрши свима средствима и да најоштријим мерама поново успостави ред. Франц Беме 

одређен је за командујућег генерала у Србији. Истога дана генерал-фелдмаршал Кајтел, 

као шеф Врховне команде Вермахта, издао је Казнену наредбу бр. 888 да се за једног 

убијеног немачког војника убије 100 талаца, а за једног рањеног 50. Овим наредбама 

започела је немачка офанзива на устанике коју су пратиле драстичне мере одмазде. 

Неспоразуми и ситне чарке између покрета отпора на терену покушани су да се 

разреше на два састанка вођа покрета отпора. Први састанак између Драже 

Михаиловића и Јосипа Броза одржан је 19. септембра у Струганику, у породичној кући 

војводе Живојина Мишића. Расправљало се о заједничкој борби против Немаца, о 

расподели заплењеног оружја и о организацији власти у местима када се у њима 

истовремено нађу обе војске. Договорена је заједничка борба тамо где је она могућа, 

тако што ће се народ слободно опредељивати у коју ће формацију ступити. Ратни плен 

делио би се равноправно. Други састанак одржан је у Брајићима крајем октобра 1941. 

године, али без договора о заједничкој борби. 

 

Грађански рат у ослободилачком рату 
Немци појачавају своје трупе и врше одмазду стрељањем цивилног 

становништва, које углавном није имало везе са акцијама покрета отпора. Бугарска и 

мађарска окупациона војска такође примењује мере одмазде. Недићева влада врши јаку 

пропаганду и на терен шаље своје наоружане јединице и Српски добровољачки корпус. 

Партизански покрет предузима револуционарне мере, паљењем општинских зграда и 

архива, убијањем жандарма, богатијих људи проглашавајући их издајницима, уз јаку 

пропаганду да ће на власт доћи радници и сељаци. Нападају се краљ и влада који су 

побегли из земље и оставили народ. Насупрот њима, други антифашистички покрет, 

четнички, покушава да избегне немачке репресије према цивилном становништву, 

залаже се за поштовање краља и владе од које добија инструкције да не треба изазивати 

непријатеља, него чекати погодан тренутак за устанак. Супротстављени политички 

циљеви и ситне чарке претворили су се у оружане сукобе, а онда и у отворену 

грађански рат, уз међусобне оптужбе и велики број злочина и са једне и са друге стране. 

Као почетак грађанског рата између партизана и четника узима се напад партизанских 

одреда 29. октобра 1941. у селу Карану на локалне четничке снаге. Партизани су 

оптуживали четнике да су они изазивачи братоубилачког рата, наводећи напад четника 

на Ужице 1. новембра 1941. Пошто су потиснули четнике, партизански одреди су после 

два дана заузели Пожегу, која је сматрана центром Михаиловићевог покрета. На 

Михаиловићево писмо Титу од 3. новембра 1941, у коме је тражио обуставу 

непријатељстава, повлачење партизана из Пожеге и поштовање ранијих споразума, 

партизанско вођство је одговорило појачаном офанзивом на центар четничког покрета –

Равну гору. До 10. новембра партизани су контролисали Пожегу, Чачак, Ариље, 

Ивањицу и Гучу.  

До примирја је дошло после састанка партизанске и четничке делегације 20. 

новембра у Чачку. У споразуму је наглашено да се обуставља братоубилачка борба, да 

се све родољубиве снаге српског народа уједине и окрену против окупатора и народних 

издајника. Предвиђено је ослобађање ухапшених, формирана је мешовита комисија за 



утврђивање узрока сукоба и мешовити ратни суд. Међусобни сукоби партизана и 

четника ослабили су отпор немачкој офанзиви која је уследила крајем новембра 1941. са 

циљем уништавања свих „непријатељских банди―. Офанзива је у првој фази била 

усмерена на партизанску територију и град Ужице. Пред надмоћнијег непријатеља 

Врховни штаб је на брдо Кадињача изнад Ужица послао Раднички батаљон од око 250 

бораца, који су изгинули пружајући отпор (битка на Кадињичи). Врховни штаб са 

Титом на челу успео је да се повуче према Санџаку. У овој офанзиви Немци су побили 

велики број цивила, партизанске рањенике и спалили велики број села. 

После освајања партизанске територије окупатор се усмерио на уништење 

слободне територије коју су држали четници. Почетком децембра Немци су ушли у 

Струганик, где је заробљени мајори Александар Мишић и Иван Фрегл. Они су као 

побуњеници стрељани 17. децембра у Ваљеву. Михаиловића нису успели да заробе, али 

је устанак у Србији био угушен. Своју акцију партизански покрет пренео је на терен 

НДХ и убрзо створио у западној Босни слободну територију. 

 

Одмазда и злочини окупатора 

Сваки отпор окупационој власти сурово је кажњаван. Рације, хапшења, преки судови, 

казнене експедиције, акције „чишћења терена― офанзиве, депортације, масовна 

стрељања и одмазда методи су рада окупационих власти. Од 1. септембра 1941. до 12. 

фебруара 1942. број жртава „мера одмазде― износио је преко 20.000. Масовна стрељања 

и насилно одвођење у концентрационе логоре настављени су. У Београду, Драгинцу, 

Краљеву стрељано је око 2000 људи. У Крагујевцу снаге Вермахта 21. октобра 1941. 

стрељале су око 3.000 цивила. Међу њима и око 300 ђака крагујевачких средњих школа 

и деце од 12 до 15 година живота. Постоје различити подаци о броју стрељаних и крећу 

се од 2.300 до 7.000. Најновија истраживања наводе списак од 2.381 стрељаног и 40 

преживелих, као доњој граници. Од тога 2355 мушкараца и 26 жена. 

 

 

10.5. ЈУГОСЛОВЕНСКО РАТИШТЕ И ЗАВРШНА ФАЗА 

РАТА 1943–1945. 
 

Због пораза немачких армија на Источном фронту и Африци, искрцавања савезничких 

снага у Алжиру и Мароку и најава да ће се савезници искрцати на Балкан немачки војни 

врх тражио је хитну акцију на фронту у Југославији. Како би осигурали залеђе 

јадранске обале коју је требало бранити, наређено је од самог Хитлера уништење 

„свих банди и устаничких покрета―, и партизана и четника. Четници Драже 

Михаиловића планирали су уништење партизанских снага и остваривање пуне 

контроле над јадранском обалом за дочек савезника. Партизани су страховали од 

искрцавања због подршке савезника ривалском покрету Драже Михаиловића. 

 

Битка на Неретви  
Због најаве и могућности искрцавања савезничких снага на Балкан, немачки 

војни врх тражио је хитну акцију на фронту у Југославији. Како су партизани држали 

велике просторе на територији НДХ, а тамо били присутни и непоуздани четнички 

одреди, који су сарађивали са италијанским јединицама, одлучено је да се предузме 

операција Вајс (Бело) у историји запамћена и као „Зимска офанзива―. Операција је 

договорена између немачких и италијанских команданата у Риму почетком јануара 

1943, а разрађена у Загребу, где је договорен и почетак операције за 20. јануар 1943. 

Операција Вајс требало је да се одвија у три фазе, чији је циљ био уништење 



партизанских јединица на подручју између Карловца, Огулина, Госпића, Книна, 

Босанског Петровца, Санског Моста и Глине, а после њиховог уништења и потпуно 

разоружање четничких одреда. Око 90.000 немачких, италијанских и усташких војника 

и око 2000 четничких, уз подршку авиона, нападало је око 42.000 партизанских бораца. 

После три недеље главнина партизанских снага пробила се кроз италијанске положаје и 

стигла до реке Неретве, где је дошло до сукоба са четницима. Операција је завршена 15. 

фебруара, али није донела очекиване резултате. „Партизанска држава― била је 

разбијена, али вођство партизанских одреда на челу са Врховним штабом и Титом 

успео је уз велике жртве да се пробије на југ. Због тога је у немачкој Врховној команди 

донета одлука о наставку операција. 

У тренуцима велике немачке офанзиве партизани су заробили једног немачког 

официра. Он је немачкој команди пренео захтеве Врховног штаба НОВ и ПОЈ, односно 

Тита о закључењу примирја и размени заробљеника (Мартовски преговори). После 

преговора партизанске делегације на високом нивоу и нижих представника немачких 

окупаторских снага договорено је примирје. Том приликом партизанско вођство 

истицало је да су им главни непријатељи не Немци већ четници. 

 

Битка на Сутјесци  
Како побуњена герила у Југославији, а посебно партизанске јединице нису 

уништене средином маја 1943. године, уследила је нова немачко-италијанска 

операција Шварц (Црно). За ову операцију било је ангажовано око 120.000 немачких, 

италијанских, бугарских и домобранских војника. Циљ је био да се очисти и осигура 

залеђе јадранске обале уништавањем и четничких и партизанских јединица у 

Херцеговини и Црној Гори. Првобитно је била замишљена као операција ради 

разоружавања четника у италијанској окупационој зони. Операција је имала две етапе. 

Прва етапа трајала је од 5. до 14. маја 1943. у циљу разоружавања главнине четничких 

снага на простору Колашин–Никшић (Немци су процењивали да постоји око 14.000 

четника). Друга фаза офанзиве почела је 15. маја 1943. Циљ је био уништење главнине 

снага НОВЈ на простору Дурмитор–Жабљак–Фоча. После дуготрајних борби операција 

је завршена 15. јуна 1943. пробојем обруча и одласком главнине партизанских снага са 

централном болницом у Босну. Партизанске јединице, које су бројале око 18.000 људи, 

уз велике губитке (преко 6.000) успеле су да се извуку из обруча у бици на Сутјесци. 

Ово је била највећа, и по обиму и по броју погинулих војника, немачка 

операција која је предузета на простору Југославије. Циљ Вермахта је био да после 

неуспелог покушаја на Неретви сада прво уништи четнике Драже Михаиловића у Црној 

Гори, а затим да све снаге концентрише против партизанских јединица у источној 

Херцеговини. Крајњи циљ операције било је запоседање и учвршћивање јадранске 

обале због претпостављене могућности искрцавања савезника. 

У јеку борби у Врховни штаб стигла је британска мисија 27–28. маја 1943, на 

челу са капетаном Билом Стјуратом и замеником Вилијамом Дикином и још четири 

члана. Њихови извештаји утицали су на стварање слике о партизанском покрету код 

савезника. Тито је тражио војну помоћ, захтевао садејство британске авијације и 

истицао да се једино партизани у Југославији боре против Немаца. Извештаји 

британских официра који су били код Драже Михаиловића говорили су да су четници 

разоружани и да се Дража повукао из Црне Горе. Британци су захтевали од 

Михаиловића да појача своје акције против Немаца, да организује рушење мостова и 

пресече Немцима комуникацију у Санџаку. Михаиловић је сматрао да је због јаких 

немачких снага то немогуће. Само неколико месеца касније, све западне силе почеле су 

да хвале и помажу народноослободилачки покрет. На Техеранској конференцији 

велике тројице, одржаној од 28. новембра до 1. децембра 1943. године, договорено је да 



се партизански покрет призна као антифашистички покрет који доприноси општој 

антифашистичкој коалицији. Одлучено је да се партизански покрет свестрано помогне. 

Одбачена је могућност искрцавања на јадранску обалу. 

 

Стварање нове власти и будуће федерације 
Од свог оснивања партизански покрет је поред ослобођења за циљ имао и 

револуционарни преврат у земљи и освајање власти. Током 1941. у свим ослобођеним 

местима формирани су народноослободилачки одбори, као клице будуће власти који су 

имали за циљ организацију живота у локалним срединама и прикупљање помоћи за 

партизанске одреде. Године 1942. створен је АВНОЈ – Антифашистичко веће 

народног ослобођења Југославије као врховно представничко и политичко тело 

партизанског покрета. Прво заседање одржано је у Бихаћу новембра 1942. године. 

Таква тела основана су и у будућим федералним јединицама, као земаљска 

антифашистичка већа, као нпр. за Хрватску и Словенију, а за Србију је основано тек 

1944. године. 

На другом заседању АВНОЈ-а у Јајцу 29–30. новембра 1943. АВНОЈ је 

прерастао у врховно законодавно тело (скупштина). Донете су одлуке о обнови 

Југославије као федеративне државе и формирању Председништва АВНОЈ-а. 

Председништво је требало да врши законодавне и извршне функције АВНОЈ-а између 

заседања већа. Председништво је именовало НКОЈ –Национални комитет ослобођења 

Југославије, који има обележја владе. Друга одлука се односила на изградњу 

Југославије на федеративном принципу, са правом народа на самоодређење, 

укључујући право на отцепљење или на уједињење са другим народима. Трећа одлука 

се односила на одузимање права југословенској влади у иностранству као законитој 

влади и забрани повратка у земљу краљу Петру II Карађорђевићу, с тим да ће питање 

краља и монархије решити сам народ својом сопственом вољом после ослобођења 

читаве земље. Тито је именован за председника Националног комитета ослобођења 

Југославије (НКОЈ), министра војске и додељен му је чин маршала. Истога дана када се 

састала Конференција у Техерану Тито је ове одлуке доставио совјетском руководству. 

О одлукама су чланови британске мисије обавестили и Черчила. 

Србија је овим одлукама била смањена, остала је без Јужне Србије (Македоније) 

и Црне Горе, која се ујединила са Србијом 1918. Срби су били признати као 

конститутивни народ у Хрватској и Босни и Херцеговини. На другом заседању 

ЗАВНОХ-а (Земаљског антифашистичког већа народног ослобођења Хрватске) 

средином октобра 1943. истакнуто је „да нема, не сме и неће бити Хрватске у којој 

Србима не би била зајемчена пуна равноправност и једнакост―.  

Михаиловић је на одлуке АВНОЈ-а одговорио одржавањем Светосавског 

конгреса 27–28. јануара 1944. у селу Ба. У усвојеној резолуцији наглашена је верност 

краљу Петру, уставној монархији, демократским начелима владања и борби против 

окупатора. Одбачене су територијалне промене створене у рату, Југославија је 

планирана као федерална, уставна и парламентарна монархија са династијом 

Карађорђевића на челу. Поменуте су само три федералне јединице, које би на 

демократски начин окупиле и цео српски народ на једној територији, као и хрватски и 

словеначки. Осуђена је делатност комуниста и грађански рат. Најављене су реформе на 

политичком, привредном, социјалном и културном плану.  

 

Рат на Балкану и британска политика  
Балканске земље су током рата имале различита искуства. Бугарска и Румунија 

пришле су силама Осовине и биле су поштеђене окупације. У њима нису постојали ни 

значајни покрети отпора. За разлику од њих, Југославија, Грчка и Албанија водиле су 



борбу против окупатора, али истовремено и грађанске ратове, као и унутрашње борбе 

између група под комунистичким вођством и вођством њихових супарника.  

Током највећег дела рата једино је Британија од савезничких земаља одржавала 

везу са покретима отпора на Балкану (имала је око 80 разних мисија). До 1944. САД и 

СССР нису слале своје мисије на Балкан, прва што је свесно читав простор препустила 

британском утицају, а друга заузета сопственом одбраном. Прве британске мисије 

дошле су у Михаиловићев штаб 1941, а од маја 1943. и у Титов штаб. Извештаји ових 

мисија определили су британску политику, а посебно извештаји Ф. Меклејна који је 

стигао у Титов штаб септембра 1943. Тито је искористио капитулацију Италије, 

разоружавши неколико италијанских дивизија, док су му се неке добровољно 

придружиле. Партизани су тако имали око 200.000 бораца и Меклејн је известио да им 

је суђено да постану владари Југославије. Черчил је поступио према тим извештајима, 

те је на састанку у Техерану новембра 1943. предложио да се подршка савезника 

пренесе са Михаиловића на Тита. Следећег месеца наредио је да се целокупно 

британско особље повуче из Михаиловићевог главног штаба. 

 

Србија на крају рата 
 

Михаиловић је од Британаца био напуштен, иако су га делови земље претежно 

насељени Србима и даље подржавали. Под притиском Британаца Михаиловића је 

разрешио и сам краљ Петар II, који је 12. септембра 1944. преко британског радија 

позвао све Југословене да приђу Титу. Он је од савезника добио пуну подршку да у 

Србији појача партизанске снаге како би онемогућио извлачење Немаца из Грчке. 

Продор партизанских снага из Босне и Црне Горе у Србију у лето 1944. и пораз 

четника, савезничка бомбардовања градова и комуникација, улазак снага Црвене армије 

са истока и спајање са јединицама НОВЈ разрешило је ситуацију у Србији. Михаиловић 

је са делом својих јединица морао да се повуче у Босну у намери да тамо настави отпор. 

 Драги моји Срби, Хрвати и Словенци, у овим судбоносним и за 

Југославију великим данима, када победоносне армије Совјетског Савеза стоје на 

нашој граници с једне стране, а америчке и британске с друге стране, када је дан 

наше слободе у пуном сванућу, позивам све Србе, Хрвате и Словенце да се уједините 

и приступите Народноослободилачкој војсци под маршалом Титом. Са мојим 

пуним знањем и одобрењем краљевска влада др Ивана Шубашића закључила је 

важне и корисне споразуме са том нашом народном војском, која је једнодушно 

призната, подржавана и помагана од наших великих савезника, Велике Британије, 

Совјетског Савеза и Сједињених Држава Америке... Сви они, који се ослањају на 

непријатеља против интереса свог властитог народа и његове будућности, и који 

се не би одазвали овом позиву, неће успети да се ослободе издајничког жига ни пред 

народом, ни пред историјом.“ Из говора краља Петра II 12. септембра 1944: 

 

Од октобра 1943. из северне Африке савезнички авиони почели су 

бомбардовање циљева у Србији (Ниш). После капитулације Италије, ваздухопловне 

снаге савезника стациониране су у јужној Италији, одакле су бомбардовале читаву 

јужну Европу. Циљеви су немачке трупе, фабрике, нафтна поља у Румунији, 



железничке станице, мостови, аеродроми и сл. Посебна мета биле су немачке трупе које 

су се током 1944. повлачиле из Грчке. Признавањем НОВЈ успостављена је 

координација са Врховним штабом, који је преко британске мисије достављао 

савезничкој команди циљеве које треба бомбардовати. На простору Србије посебно 

велике цивилне жртве и велика разарања претрпели су Ниш, који је бомбардован више 

пута, Лесковац, Смедерево, Нови Сад, Крагујевац, Краљево, Пријепоље. Београд је био 

мета савезничке авијације десетак пута. Најразорније је било тзв Ускршње 

бомбардовање 16–17. априла 1944. Иако су као циљеви означени фабрике, железничка 

станица и мостови, разорене су читаве стамбене четврти и настрадао велики број 

цивила (крвави Ускрс). Број настрадалих није утврђен, а прецене се крећу од 2.000 до 

10.000. У Лесковцу је 6. септембра разрушен центар града и настрадало је најмање 1000 

цивила. 

Пошто је одбацио Михаиловића, краљ Петар је очекивао да се ситуација у 

Југославији одвија у његову корист. На наговор Британаца 1. јуна 1944. краљ Петар се 

сагласио да председник владе буде др Иван Шубашић, бан Хрватске. Први састанак са 

Тита и Шубашића одржан је 14–17. јуна 1944. на Вису, када је договорено да се призна 

НОП, да краљевска влада помаже НОВЈ, а да ће о коначном решењу и уређењу државе 

одлучити народ после ослобођења целе земље (споразум Тито–Шубашић). На састанку 

Черчила и Тита у Казерти августа 1944. договорена је конкретна савезничка војна 

помоћ и разматрано политичко стање у Југославији. Тито је обећао Черчилу да неће у 

земљи уводити комунизам. 

На другој страни, одбачен од савезника, Михаиловић се 15. август 1944. састао 

са генералом Недићем у Ражанима код Косјерића. Разговарало се о наоружавању 

четника и заједничкој борби против комуниста. Краљ Петар је крајем августа потписао 

указ о распуштању Врховне команде ЈВУО и разрешио генерала Михаиловића 

дужности начелника штаба. Не обазирући се на овај краљев указ, 31. августа 1944. 

генерал Михаиловић је прогласио општу мобилизацију у циљу протеривања Немаца и 

комуниста из Србије. 

Напредовање партизанских снага помогло је и савезничко ваздухопловство. У 

координираној акцији од 1. до 8. септембра 1944. бомбардоване су комуникације и 

градови у Србији, и то Лесковац, Ниш, Београд, Нови Сад и други, уз велики број 

цивилних жртава. Без знања Британаца, Тито је 18. септембра1944. отишао у Москву 

где је са Стаљином водио разговоре о признавању нове власти и помоћи Црвене армије 

у напредовању и ослобађању југословенске територије. Јединице Црвене армије 28. 

септембра 1944. прелазе Дунав и потискују немачке снаге из источне Србије. Црвена 

армија и партизанске снаге 20. октобра 1944. улазе у Београд. Крајем септембра 

Михаиловић се са Врховном командом повукао у Босну. У првој половини 1945. ту су 

уништени. Процењује се да је убијено преко 9.000 четника. Михаиловић се спасао, али 

је ухваћен годину дана касније у околини Вишеграда. 

 

Крај рата 
Немци су се утврдили у Срему. Врховни штаб је спровео мобилизацију у Србији 

и Македонији за борбу против Немаца на Сремском фронту. У Србији је на крају рата 

мобилисано између 250.000 и 300.000 младића. Током зиме 1944–1945. вођене су 

фронталне борбе. На Сремски фронт слате су недовољно обучене јединице и војници 

мобилисани махом у Србији. Сремски фронт пробијен је 12. априла 1945. године. 

Југословенска армија напредује према северозападу земље и 1. маја 1945. улази у Трст, 

у Загреб 8. маја, а у Љубљану дан касније. Борбе су настављене и после немачке 

капитулације и трајале су све до 15. маја, када је дефинитивно и у Југославији завршен 

Други светски рат. 



Октобра 1944. у Москви су се састали Стаљин и Черчил. Тада је договорена 

енглеско - совјетска подела интересних сфера на Балкану и Европи. Последња велика 

ратна конференција три велике силе одржана је на Јалти. Иако је већ био господар 

источне Европе, Стаљин се током преговора држао договора о подели интересних сфера 

на Балкану. У погледу Југославије велика тројица су безрезервно стала уз Тита, 

потврђујући споразум који су склопили Тито и Шубашић у Београду 2. новембра 1944. 

о образовању Намесништва које ће управљати земљом док не буде могуће да се одржи 

плебисцит. Краљ Петар II се супротставио таквој одлуци, али је подлегао снажном 

британском притиску. Намесништво је успостављено 5. марта 1945. и требало је да 

штити интересе монархије. Јединствена влада је формирана 7. марта 1945. са Титом као 

председником владе и министром рата и Шубашићем као министром спољних послова. 

Од 28 места у кабинету Титови људи држали су 23. 

На подручју Словеније, као и у Аустрији и Италији нашао се велики број војни-

ка поражених војски, четника, усташа, домобрана, добровољаца и цивила. Нема поузда-

них података о томе колико је припадника антипартизанских снага које су биле избегле 

у Аустрију враћено од британских војних власти, а затим побијено око Кочевског рога, 

Блајбурга и других места у Словенији. Није утврђен број комунистичких противника 

које су савезници предали Титу и који су били ликвидирани. Партизанске снаге, 

улазећи као победници и ослободиоци у градове Србије, починиле су ликвидације 

политичких противника без судских одлука. Процене о броју убијених крећу се од 

неколико десетина хиљада до 150.000. 

 

 

10.6. ДОПРИНОС ЈУГОСЛАВИЈЕ ПОБЕДИ НАД 

ФАШИЗМОМ. ЉУДСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ГУБИЦИ 

 
Ништа током рата на Балкану није било тако ужасно као судбина Југославије и 

њених народа. Ниједна окупирана земља у Европи није била подељена на већи број 

територија. Масовна страдања од окупатора по формули сто стрељаних талаца за 

једног убијеног Немца или педесет за једног рањеног у окупираној Србији  оставила су 

тешке последице. Међусобно убијање супротстављених војски и покрета такође је за 

последицу имао страдање великог броја цивила. Геноцид над Србима у НДХ оставио је 

трајне последице по српски народ у Хрватској. 

 

Геноцид у Независној држави Хрватској  
Од самог почетка геноцид је организован и усмераван од стране државе. 

Највећим делом је извођен је у сопственим концентрационим логорима и уз слабо 

прикривану подршку целокупне хијерархије и монаштва Римокатоличке цркве и 

загребачког надбискупа др Алојзија Степинца. Коначно решење српског питања у НДХ 

требало је да буде остварено у првом реду физичком ликвидацијом, затим економским 

уништењем и протеривањем, као и насилним превођењем Срба на католичку веру, што 

је било једнако похрваћивању. Најчешће је присилно покатоличавање био само први 

корак у физичком уништењу. Осим Срба, геноциду су били изложени и Јевреји и Роми 

(не и Роми муслимани), док је оштрица „унутрашњег чишћења― била усмерена у првом 

реду на чланове Комунистичке партије Југославије и њихове симпатизере у НДХ. 

При преузимању власти 16. априла 1941. године А. Павелић заклео се на 

Начелима хрватског усташког покрета, главном усташком програмском документу. 

У њима је предвиђено стварање велике Хрватске до „повијесних граница‖ на Дрини и 

Дунаву, државе у којој ће одлучивати само Хрвати по пореклу и по крви, као и 



стварање „чистог хрватског животног простора‖ Сви закони који су донети давали су 

легитимитет масовном терору који је отпочео од првих дана стварања НДХ. Они су у 

првом реду били усмерени против Срба који су чинили 1/3 становништва и Јевреја. За 

Јевреје је донет и посебан низ расистичких антисемитских закона. Бројним законима из 

области имовинско-правних односа легализована је пљачка српске и јеврејске имовине, 

а, с друге стране, држава је организовала и подстицала насељавање Хрвата на отетим 

имањима. Почело је масовно отпуштање Срба из јавних служби, забрана кретања, 

обележавање плавим тракама око рукава, исељавање из појединих делова градова, 

протеривање из земље.  

Крајем априла законом је забрањена употреба ћирилице, а Законском одредбом 

о пријелазу с једне вјере на другу, од 3. маја 1941, отпочело је присилно покрштавања, 

укинут назив „српско-православна вјера‖ и уведен назив „грчко-източна вјера‖. 

Масовно су уништаване српске библиотеке, пљачкане и рушене цркве и манастири, 

међу њима и цели низ фрушкогорских манастира са непроцењивим културно-

историјским благом. Неретко су цркве служиле и као места масовних егзекуција, као 

што је био случај са црквом у Глини. Два закона о логорима донета су новембра 1941. и 

јула 1942, али је масовно интернирање започето много раније, практично од првих дана 

постојања усташке државе. Масовни покољи голоруког српског становништва 

изазивали су спонтано организовање и отпор који је јуна 1941. године у источној 

Херцеговини прерастао у масовни оружани устанак.  

Први логор смрти усташке државе образован је у Госпићу. Ту су прикупљани 

заточеници, доведени из сабирних логора и затвора, а затим упућивани у логоре–

стратишта Јадовно на Велебиту, Слана и Метајна на острву Пагу. Холокауст у усташкој 

Великој Хрватској отпочело је пре него у самој нацистичкој Немачкој. Комплекс логора 

смрти Госпић–Јадовно фактички је био први логор смрти за Јевреје у Европи. Од 

укупно око 82.000 Јевреја, колико је живело у Краљевини Југославији уочи Другог 

светског рата, половина њих, 39.500, живела је на територији НДХ. Од овог броја 

живот је изгубило њих 30.500, највећим делом у хрватским логорима смрти у Госпићу 

и у Јасеновцу. Око 7.000 Јевреја из НДХ, у сарадњи са немачким представницима, 

упућено је у логоре смрти у окупираној Пољској, углавном у Аушвиц-Биркенау.  

 

Утврђено је да је од 11. маја до 21. августа у комплекс логора Госпић–Јадовно доведено 

укупно 42.246 мушкараца, жена и деце из целе НДХ, од којих је убијено 40.123. Од 

40.123 жртве било је 38.010 (94,73%) Срба, 1.988 (4,95%) Јевреја и 124 осталих. За 

10.502 жртве утврђен је идентитет, Међу 9.663. идентификованих српских жртава било 

је 1.014 деце млађих од 15 година. Међу жртвама било је и 72 архијереја и богослова 

Српске православне цркве из целе усташке државе. Међу убијенима били су и 

митрополит Дабро-босански Петар (Зимоњић) и епископ Горњокарловачки Сава  

(Трлајић).  

 

Холокауст у НДХ је у европским размерама изузетан и може се упоредити само 

са „коначним решењем‖ које је спровела сама нацистичка држава. На осталим 

подручјима подељене Југославије холокауст су спровеле саме немачке окупационе 

власти, као у Србији, или у сарадњи са бугарским или мађарским окупационим 

снагама. Међутим, у НДХ уништење Јевреја спровели су органи саме хрватске државе, 

највећим делом у сопственим логорима смрти, на основу сопственог антисемитског 

програма и законодавства истовремено са, по размерама много обимнијим, геноцидом 

над Србима.  

 

 



Логор смрти - Јасеновац 
До доласка италијанске војске на простор логора Госпић–Јадовно усташе нису 

успеле да убију 2.123 заточеника. Они су 21. августа 1941. пребачени на простор где се 

организовао највећи концентрациони логор и логор смрти у НДХ и у овом делу Европе 

– Јасеновац. Јасеновац, највећи концетрациони логор за истребљење људи, основан је 

августа 1941. а расформиран априла 1945. године. Обухватао је систем од неколико 

логора на обали Саве. У логору су страдали Срби, Јевреји, Роми, антифашисти и 

?оријентисани Хрвати. Број настрадалих у Јасеновцу није прецизно утврђен. 

Истраживања и процене појединих аутора и комисија крећу се од 72.000 па до милион 

настрадалих. Поименично је до сада евидентирано око 73.000 жртава. Непосредно 

после рата говорило се о страдању 500.000 до 600.000 логораша, од чега највише Срба. 

Логор смрти Јасеновац могуће је поредити само са великим нацистичким ―фабрикама 

смрти‖, али једино по масовности злочина. Јединице Југословенске армије ушле су у 

напуштени логор 2. маја 1945, у време када су сви други логори смрти у Европи већ 

били ослобођени. 

По ободу зоне војних операција хрватске власти припремиле су више логора и 

сабиралишта за заробљенике и цивилно становништво. Логор у Јасеновцу служио је 

готово искључиво као логор смрти – за масовно убијање заточеника. Остали логори 

били су сабирни логори за прикупљање и даље упућивање заточеника, било у друге 

логоре у НДХ, било за расељавање. Део радно способних заточеника (мушкараца и 

жена, од којих су претходно одвојена деца која су имала посебно трагичну судбину), у 

сарадњи са немачким представницима, директно или преко немачког логора на 

Сајмишту упућиван је на присилни или „слободни‖ рад у Рајх или у земље које су биле 

под немачком окупацијом. 

 

Страдање Јевреја и цивила у Србији 
Јевреји су и у Србији масовно и на бруталан начин страдали од окупатора. 

Спомињу се различити подаци о броју Јевреја у Србији. Према једноm од 17.800, 

колико их јe живело до 1941. године на простору Србије, под немачким окупационим 

режимом убијено је 83%, тј. око 14.000. Окупационе власти, поред постојећих затвора, 

оснивале су и сабирне логоре, у којима су смештани таоци који су служили за стрељање 

током немачких одмазда.  

Логор на Сајмишту основан је октобра 1941. До почетка децембра у њему је 

било заточено око 6.400 Јевреја и 600 Рома, већином жена и деце. Од овог броја живот 

је изгубило око 6.320 заточеника. Од 1942. у логор су смештани заробљени припадници 

партизанског и четничког покрета. Логор се налазио под непосредном управом 

Гестапоа. Из њега су многи послати на рад у Немачку. 

Логор на Бањици прве логораше примио је 9. јула 1941, а расформиран је 3. 

октобра 1944. За шефа је постављен Светозар Вујковић, бивши шеф антикомунистичког 

одсека београдске полиције. У логорске књиге у том периоду уписано је 23.637 имена, 

али се процене о стварном броју заточеника крећу око 30.000. Око 10% чиниле су жене. 

Дела за која су окривљени сврставана су у политичке кривице. Ту су били комунисти, 

борци и симпатизери НОП-а, присталице и симпатизери четничког покрета, патриоте, 

критички интелектуалци, сумњиви политичари. Такође су били затворени и сељаци који 

нису испуњавали своје обавезе према окупатору, затим због расног порекла као што су 

Јевреји и Роми, ухапшени у казненим експедицијама, чланови породица лица одбеглих 

у шуме итд. Поред ових, постојали су и логори у Топовским шупама у Београду, логор 

Црвени Крст у Нишу, логор у Шапцу. 

Током рата на подручју Србије погинуло је 160.626 грађана, док је 102.309 би-

ло онеспособљено. Интернираних, затворених и лица лишених слободе на разне на-



чине у Србији је било 323.652. На подручју Војводине убијен је 44.651 становник, 

док је на ратишту погинуло 14.069 бораца. На Косову и Метохији погинула су 6.203 

партизанска борца. Подаци о броју цивилних жртава нису познати. Као избеглице  

регистровано је више од 300.000 људи.  Утврђено је да су на подручју Србије спаљене, 

оштећене или срушене 147.593 стамбене зграде (укупно у Југославији 822.237), уни-

штена 201, а оштећене 902 основне школе, срушено 450, а оштећено 800 православних 

цркава и сл. Око 26% становника Србије претрпело је ратну штету.  

 

Ратна свакодневница  
Општи страх, несигурност и страдање цивила основно је обележје рата на 

простору Југославије 1941–1945. година. Посебно је то било изражено у планинским 

областима и местима устаничких акција. Школе су нередовно радиле, велики број 

наставника отпуштен је из службе као „национално непоуздани―. Са Београдског 

универзитета око 200 професора отпуштено је као „неподобно―, а један број је одведен 

у логоре и затворе.  

Посебан проблем било је питање исхране. У градовима је било теже доћи до 

хране него на селу. Развијена је „црна берза―, тј. шверц хране, дувана и других 

потрепштина. Огромна материјална штета, попаљена села, порушени путеви, мостови и 

пруге, уништен пољопривредни инвентар и сточни фонд и општа несташица намирни-

ца, тегобан и оскудан живот људи – све су то били проблеми са којима се сусрела нова 

власт 1944. године. 

 Сељацима је хронично недостајало обуће, одеће, соли, шећера, пољопривредног 

инвентара и свега осталог. У летњим месецима највећи број сељака ишао бос, а да су за 

зиму прављени опанци од нештављене свињске коже. Према једној анкети у зиму 1945. 

више од 60% сеоске школске деце није похађало школу због недостатка обуће. У неким 

срезовима Србије чак 70% сељака није имало адекватну обућу. Цокуле или ципеле, које 

су вределе колико и једна крава, а привилегију да их носе имале су, пре свих, партијске 

структуре и структуре нових органа власти – војске и Озне, као и руководиоци нове 

власти. 

 Становништво је оскудевало и у одећи, средствима за одржавање хигијене (са-

пун), артиклима за људску исхрану – шећер, со, пиринач и друго. Нарочито је владала 

велика несташица производних средстава у којима је српско село оскудевало и пре ра-

та. Према званичним подацима једна дрвена кола долазила су на четири домаћинства. 

Све то имало је утицаја на социјално, здравствено и политичко стање и расположење 

становништва у Србији. У неким крајевима земље, поред истоветних проблема, посто-

јао и недостатак хране (Санџак, Босна и Херцеговина, Црна Гора). 

 После завршетка рата у избеглиштву се по разним основама нашло неколико 

стотина хиљада Југословена, од чега велики број Срба. И поред више обећаних амне-

стија од новоуспостављене власти и померања рокова за повратак, један део избеглица 

се вратио у земљу, али добар део је остао да живи у емиграцији, највише по земљама 

западне Европе, САД и Латинске Америке. 

  Поред ратних заробљеника који се нису вратили, припадника поражених 

војски (четника, љотићеваца и других), у емиграцији је остала и велика група 

значајних српских политичара предратне Југославије. У иностранству су остали и 

Слободана Јовановића, Милана Гавриловића, Божидара Влајића, Драгише Цвет-

ковића и др. 

 

 

 

 



ПРЕГЛЕД ВАЖНИЈИХ ДОГАЂАЈА 
 

6. април 1941. напад на Југославију 

10. април 1941. проглашена Независна држава Хрватска 

17. априла 1941. потписана безусловна капитулација Југословенске војске  

11. мај 1941. почетак организованог герилског покрета отпора пуковника Драгољуба 

Михаиловића 

4. јул 1941. одлука Политбироа КПЈ о почетку устанка 

9. јул 1941. основан логор на Бањици 

Август 1941. основан усташки логорски систем у Јасеновцу 

30. август генерал Милан Недић образовао владу 

31. августа 1941. ослобођена Лозница од четника 

16. септембар 1941. донета Уредба о стрељању сто талаца за једног убијеног немачког 

војника или педесет за једног рањеног 

19. септембар 1941. први састанак Драгољуба Михаиловића и Јосипа Броза Тита у 

Струганику. 

1. октобар 1941. заједничком акцијом партизана и четника ослобођен Чачак  

10-11. октобар 1941. напад партизанских и четничких снага на Краљево. У знак одмазде 

наредних дана стрељано 1736 мушкараца и 19 жена 

21. октобар 1941. у Крагујевцу стрељано око 2300 талаца, међу којима су били и ђаци 

21-23. јануар 1942. рација у Новом Саду 

12. фебруар Дража Михаиловић постављен за министра војске и морнарице у влади 

Слободана Јовановића и за команданта Југословенске војске у отаџбини 

Крај фебруара 1942. започела ликвидација јеврејских жена и деце из логора Сајмиште у 

специјалним камионима–гасним коморама допремљеним из Немачке 

29-30. новембар 1943. друго заседање АВНОЈ-а у Јајцу 

27-28. јануар 1944. Светосавски конгрес у селу Ба 

15-16. март 1944. јединице НОВЈ прешле реку Лим и ушле у Србију 

16-17. април 1944. ускршње бомбардовање Београда коју су извеле америчке 

ваздухопловне снаге. Погинуло око 2.300 људи 

25. мај 1944. десант немачких јединица на Дрвар у циљу хватања Тита  

16. јун 1944. Вишки споразум Споразум Тито–Шубашић 

6. септембар 1944. разорно бомбардован Лесковац 

12. септембар1944. краљ Петар у говору преко Радио Лондона позвао Србе да се ставе 

под команду маршала Тита 

20. октобра 1944. Црвена армија и партизанске снаге улазе у Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 
 

11 1. ЈУГОСЛАВИЈА 1945-1948.  
 

Из рата који је на југословенским просторима имао и обележја грађанског, 

међунационалног и верског сукоба различитих политичких групација, националности и 

вера, као победник изашао је Народноослободилачки покрет, предвођен комунистима 

на челу са Јосипом Брозом Титом. Укинута је монархија и проглашена република. 

Извршена је национализација привреде. У спољној политици Југославија се до 1948. 

ослањала на СССР, чији је модел изградње социјализма пресликан на југословенско 

друштво. После сукоба са Информбироом Југославија се економски и војно окреће 

Западу од кога добија велику економску и војну помоћ.  

 

 

Прве послератне године 
Не постоје прецизни подаци о укупним људским губицима у Југославији у 

Другом светском рату. У званичним документима југословенске владе највише се 

спомињала процена од 1.706.000 жртава. Многи аутори процењују да су укупни губици 

око милион становника Југославије, а од тог броја половина су били Срби. 

У рату је у Србији погинуло преко 160.000 становника, трајно онеспособљено 

више од 102.000, интернирано и хапшено више од 323.000. У Србији је боравило више 

од 300.000 избеглица. Велики број села био је спаљен, уништен сточни фонд, многи 

градови порушени, мостови и пруге порушени и оштећени. У земљи је владала општа 

несташица намирница. Становништво је оскудевало у обући и одећи, као и у 

средствима за одржавање хигијене. У неким крајевима Југославије, попут Санџака, 

Босне и Херцеговине, Црне Горе, појавила се глад. УНРА, Управа Уједињених нација за 

помоћ и обнову, све до 1948. године помагала је становништву Југославије у храни, 

одећи, обући, лековима, превозним средствима и др. Земља је обнављана масовним 

радним акцијама, уз учешће целокупног становништва, а посебно војске и омладине. 

После завршетка рата у избеглиштву се по разним основама нашло више стотина 

хиљада Југословена, од чега највећи број Срба. После више обећаних амнестија од 

стране новоуспостављене власти један део се вратио у земљу, али добар део је остао да 

живи у емиграцији, највише по земљама западне Европе, САД, Аустралије и Латинске 

Америке. 

Стари административни апарат нова власт је „чистила‖ хапшењима и 

отпуштањем са посла. Поред претреса, затварања и погубљења без судских процеса, 

конфискована је имовина тзв. народних непријатеља и означених сарадника окупатора. 

Број људи убијених без судских пресуда у Србији није утврђен, нити су откривене и 

обележене гробнице. Мерама национализације (подржављења имовине) у државно 

власништво је прешла целокупна индустрија (фабрике, банке, спољна трговина, 

саобраћај, средства за везу), а до 1948. године у државне руке прешла је и локална 

индустрија (циглане, млинови, штампарије, трговина на мало, биоскопи, електричне 

централе, хотели, санаторијуми и приватне болнице). У приватним рукама остале су 

само мале занатске и услужне радње (пекаре, посластичарнице, обућарске радње). 

На крају рата изведена је и аграрна реформа којом је одузета земља свима који су 

поседовали преко 25 хектара обрадивог земљишта. Тада је одузета земља и 

манастирима и црквама. Од те земље створена су пољопривредна добра, а у Војводину 



део је расподељен колонизованим (пресељеним) српским породицама из Хрватске, 

Босне и Херцеговине, Црне Горе и са југа Србије. Из Војводине је, на крају рата, са 

немачком војском отишло или после рата протерано неколико стотина хиљада Немаца. 

Сличну судбину доживели су и Италијани у Истри. 

 Тешкоће са исхраном становништва и војске решаване су увођењем обавезног 

откупа пољопривредних производа. Сељаци су били обавезни да држави предају своје 

производе према разрезаним количинама, што је изазвало отпор сељаштва. Власт је 

одговорила појачавањем притиска, малтретирањима и хапшењима. Најмање 100.000 

земљорадника, посебно оних богатијих, прошло је кроз затворе и радне логоре у 

Србији. Уз обавезан откуп, партија је на селу стварала сељачке радне задруге, по угледу 

на совјетске колохозе, од којих се очекивало да представљају социјалистичке 

пољопривредне фабрике. Откупна политика напуштена је 1952. године, а политика 

колективизације села годину дана касније. 

 Обнова и изградња земље, по угледу на СССР, одвијала се преко петогодишњих 

планова (петолеткама). Од 1947. године посебна пажња у плановима је поклањана 

развоју тешке индустрије.  

 

Реализација споразума Тито–Шубашић 
Иако су комунисти неприкосновено држали власт у земљи и владали скоро без 

икаквог отпора, да би нова власт била међународно призната, морали су да се 

споразумеју са легалном владом која се од почетка рата налазила у Лондону. Краљ 

Петар II Карађорђевић, на притисак Британаца, за председника своје владе и 

преговарача са вођством КПЈ изабрао је др Ивана Шубашића, предратног бана бановине 

Хрватске. Споразуми између Тита и Шубашића на Вису и у Београду (јуна и новембра 

1944) предвиђали су образовање јединствене владе, образовање намесништва (које је 

требало да штити краљеве интересе у периоду до избора), проширење АВНОЈ-а 

посланицима предратне југословенске скупштине који нису сарађивали са Немцима, 

стварање Привремене народне скупштине и потврђивање одлука и законских аката 

АВНОЈ-а.  

 Проширени АВНОЈ, који је добио назив Привремена народна скупштина, 

одобрио је све законе које је АВНОЈ већ донео и једногласно изгласао нове законе. 

Једина опозиција КПЈ били су посланици Демократске странке, на челу са 

председником Миланом Гролом. Комунисти су на сваки начин ометали рад и 

организовање политичких странака. Политички живот одвијао се преко Народног 

фронта, омладинских, синдикалних или женских организација, у којима су комунисти 

имали водећу улогу. Онај ко је био ван Фронта, сматран је симпатизером предратне 

Југославије. 

Држава је била централизована и заснована на свемоћи Комунистичке партије 

Југославије. Јосип Броз Тито био је врховни ауторитет. Истицана је равноправност, 

братство и јединство свих народа и народности.  

Грол Милан, (1876.-1952). књижевник, драматург, политичар, 

председник Демократске странке од 1940. године до смрти 1952. Био је професор 

француског језика у Првој београдској гимназији, управник Народног позоришта, 

посланик Краљевине СХС у Турској и посланик у Народној скупштини 1925. и 1927. Био 



је министар просвете 1928/1929 године. У избегличким владама у Лондону био је 

министар за социјалну политику и народно здравље, министар саобраћаја, министар 

иностраних дела. После повратка у земљу 1945. постао је потпредседник јединствене 

владе од 7. марта до 19. августа 1945. Био вођа опозиције комунистима после 1945. 

 

 

Избори за Уставотворну скупштину („за Тита или за краља”) 
После доношења изборних закона, у атмосфери страха, расписани су избори за 

11. новембар 1945. Бирачко право имали су сви пунолетни грађани, са навршених 18 

година, а први пут су га добиле жене и војна лица. Право да гласају имали су и борци 

који нису навршили 18 година, али су се истакли у рату. Са друге стране, законом је 

бирачко право одузето свим предратним министрима и члановима бројних организација 

који су третирани као сарадници окупатора или учесници у власти Краљевине 

Југославије.  

У таквим околностима опозиција је одбила учешће на изборима, на шта су 

комунисти одговорили увођењем тзв. кутије без листе, у пропаганди назване и 

―ћоравом‖ или ―црном кутијом‖. На изборима је листа Народног фронта Јосипа Броза 

Тита добиле око 90% гласова. На предлог српских посланика на двогодишњицу Другог 

заседања АВНОЈ-а 29. новембра 1945. усвојена је Декларацију о проглашењу републике. 

Тиме је монархија и званично била укинута, а Југославија је постала република. За 

првог председника изабран је Јосип Броз Тито. Краљ Петар II Карађорђевић, са целом 

династијом, лишен је свих права која су њему и династији припадала. 

 Петар II Карађорђевић, (1923-1970), последњи југословенски краљ. После 

основне школе које је стекао на Двору послат у Сандроид школу у Енглеској, из које се 

вратио после атентата на његовог оца 1934. Пошто је тада био малолетан, 

краљевска власт пренета је на Намесништво на челу са кнезом намесником павлом 

Карађорђевићем.У војном удару 27. марта 1941.Краљ Петар Други проглашен је 

пунолетним, и одмах преузео власт од Намесништва.После слома државе априла 1941. 

напустио је Југославију и од јуна 1941. боравио у Енглеској. Довршио је школовање на 

Кембриџу. Под директним притиском Черчила и британске владе пристао да позове 

све снаге у ѕемљи да се ставе под команду Јосипа Броза Тита, и сменио генерала 

Михаиловића са министра војске и морнарице. Своја овлашћења пренео на 

намесништво које је убрзо опозвао.Остао у емиграцији. Умро у Денверу 1970. године. 

Схрањен у манастиру Либертвил поред Чикага. 

Србија је територијално уобличена 1945. припајањем неколико срезова 

подељеног Санџака и укључивањем Војводине и Косова и Метохије (Космета) у свој 

састав, са аутономним статусима. Коначни облик Србија је добила средином 1945. 

године када је Војводина постала аутономна покрајина, а Косово и Метохија аутономна 

област. Маја 1945. Барања, претежно насељена Србима, изузета је из састава Војводине 

и припојена Хрватској. 



После смиривања стања на Косову, укидања војне управе и у време све веће 

сарадње са Албанијом, Обласна народна скупштина Косова и Метохије усвојила је у 

Призрену (јула 1945) Резолуцију којом је изражена жеља делегата о прикључењу ове 

области федералној Србији као њеном саставном делу. Србија је била једина федерална 

јединица у којој су успостављене аутономне јединице, премда су исти или слични 

разлози за успостављање аутономија постојали и у другим федералним јединицама. 

Устав из 1946. предвидео је могућност оснивања нових аутономних јединица, али до 

тога у пракси није дошло. 

Први устав Федеративне Народне Републике Југославије, како је названа нова 

држава, донет је 31. јануара 1946. године. Устав је земљу дефинисао као федеративну 

заједницу равноправних народа, именовао пет нација и шест република у 

југословенској федерацији, предвидевши и могућност стварања нових република или 

покрајина и њихово прикључивање југословенској федерацији. Тиме су били створени 

услови за организовање шире федерације у коју би ушле Албанија и Бугарска. 

Међутим, федерализам је био привидан јер је земљом владала строго централизована 

КПЈ на челу са Политбироом, односно једним човеком – Титом. Тако је успостављена 

пракса да држава не почива на уставу, већ на Партији, њеној вољи и њеној организацији 

и на вољи једног човека.  

 

Династија Карађорђевић 
Титула Име и Презиме Год 

владавине 
Гробно место Име супруге 

Вожд Карађорђе 
Петровић 

1804-1813 Маузолеј на 
Опленцу 

Јелена Јовановић 

Кнез Александар 
Карађорђевић 

1842-1858 Маузолеј на 
Опленцу 

Персида 
Ненадовић 

Краљ Петар I 
Карађорђевић 

1903-1921 Маузолеј на 
Опленцу 

Зорка Петровић-
Његош 

Краљ Александар I 
Карађорђевић 

1921-1934 Маузолеј на 
Опленцу 

Марија, ћерка 
румунксог краља 
Фердинанда I 

Кнез 
Намесн
ик 

Павле 
Карађорђевић 

1934-1941 Маузолеј на 
Опленцу 

Олга, унука 
грчког краља 
Јоргоса  I 

Краљ Петар II 
Карађорђевић 

1941-1945 Либертвил, САД. 
Од 2013. на 
Опленцу 

Александра, 
ћерка грчког 
краља 
Александроса I 

 

 
 

Сарадња са Совјетским Савезом  
Југославија је после ослобођења имала блиске односе са Совјетским Савезом 

који јој је пружио војну, привредну и другу помоћ. У свом окружењу Југославија је 

развијала пријатељске односе, посебно са суседима Албанијом, Бугарском, Румунијом и 

Мађарском. Са осталим земљама, за које се сматрало да припадају капиталистичком 

свету, Југославија је имала затегнуте односе који су били праћени разним инцидентима 

са Италијом (око Трста и Истре) и Аустријом (због словеначке мањине у Аустрији). У 

Грчкој је Југославија помагала грчке партизане који су и после рата наставили борбу за 

социјалистичку револуцију. 



Са земљама тзв. народне демократије Југославија је изграђивала пријатељске и 

„братске‖ односе, а посебно са Бугарском којој је опроштена ратна штета. Бугарска 

страна захтевала је да Бугарска и Југославија уђу у федерацију као две државе, којима 

би се касније прикључиле и друге балканске државе, док је Југославија сматрала да 

Бугарска треба да уђе у југословенску федерацију као седма република. После 1948. сви 

разговори о томе су престали, а пријатељство је замењено затварањем граница и 

бројним инцидентима. 

Са Албанијом Југославија је до 1949. имала посебно развијене односе. Граница 

између њих готово да није постојала. Југославија је политички, економски, војно и 

културно пружила велику помоћ тој земљи. Прављени су планови о уласку Албаније у 

југословенску федерацију. После сукоба са Информационим бироом (ИБ-ом), разговори 

су престали, а две земље нашле су се у затегнутим односима. 

 

Сукоб са Информбироом 
Информациони биро комунистичких и радничких партија (ИБ) основан је крајем 

септембра 1947. године у Пољској, уз учешће представника осам европских 

комунистичких партија, међу којима и југословенске. Циљ ове организације било је 

усклађивање идеолошких и политичких, посебно спољнополитичких потеза чланица 

ИБ-а, са политиком КП Совјетског Савеза. За седиште Бироа одређен је Београд. На 

свом другом заседању у Букурешту (јуна 1948), на иницијативу Стаљина, донета је 

―Резолуција о стању у КПЈ‖ у којој је југословенско руководство оптужено да је 

одступило од изградње социјализма у земљи и за непријатељство према СССР. 

Југословени су одбили да узму учешће на твом заседању. Уследило је повлачење 

совјетских стручњака и саветника који су радили у Југославији, поништени су 

економски уговори, као и уговори о пружању војне и техничке помоћи. На Петом 

конгресу КПЈ (21 – 28. јул 1948) одбачене су оптужбе и напади комунистичких и 

радничких партија, чланица Информационог бироа (ИБ). После трећег заседања у 

Мађарској (1949) дошло је до прекида партијских и међудржавних односа чланица ИБ 

са Југославијом, а ускоро је предузета политичка и посебно економска блокада земље. 

На Југославију су вршени отворени војни притисци, као и провокације на границама.  

Излаз из економске и политичке блокаде југословенско руководство нашло је у 

сарадњи са западним земљама, посебно САД. Тешка економска ситуација у земљи 

(блокада, сушне године 1950. и 1952) превазиђена је војном и економском помоћи САД 

и других западних земаља. На војне притиске са Истока Југославија је одговорила 

набавком војне опреме, модернизацијом армије склапањем војних споразума са САД и 

коначно споразума о војној сарадњи са Грчком и Турском, које су биле чланице НАТО 

савеза (1954). 

За оне који су на било који начин подржавали ставове ИБ-а, југословенско 

руководство организовало је посебне логоре на Голом отоку, Светом Гргуру, Угљану и 

Рабу у Јадранском мору, као и у затворима у Старој Градишци и Билећи. Према њима је 

поступано сурово, а примењивана су и мучења уз свакојака нечовечна малтретирања. 

Процењује се да је кроз ове логоре прошло око 55.000 људи. 

После Стаљинове смрти (1953) признате су грешке ИБ-а у односу на КПЈ. 

Економска блокада, политички и војни притисци су ослабили. Године 1955. дошло је до 

нормализације односа између Југославије и СССР-а после посете председника Никите 

Хрушчова Београду и потписивања тзв. Београдске декларације. Убрзо је уследила и 

нормализација односа са осталим социјалистичким земљама, осим Албаније. 

Информбиро је престао са радом 1956. године. 

 

 



11.2. САМОУПРАВЉАЊЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ  
 

Јуна 1950. донет је Закон о управљању привредним предузећима и вишим 

привредним удружењима од стране радних колектива. Била је то најава увођења 

радничког самоуправљања у предузећа, али и нове политике КПЈ у изградњи 

социјализма у земљи. При томе се сматрало да држава постепено треба да одумире тако 

што ће својина из државне прећи у радничке руке (друштвена својина) којом ће 

управљати радници преко радничких савета. До краја 1950. основано је више од 7.000 

радничких савета. Њих су бирали радници непосредно. Самоуправљање је озакоњено 

уставним законима. Државна својина над средствима за производњу проглашена је 

друштвеном, а „самоуправљање произвођача и радног народа‖ за основу друштвеног и 

политичког уређења. 

Из Скупштине је нестало Веће народа успостављено Уставом 1946, а уведено 

Веће произвођача. Тиме се желело показати да је на власти у земљи радничка класа која 

је југословенска и интернационална. Комунисти су веровали да су стварањем 

федерације решили национално питање у Југославији и да о томе више не треба 

расправљати.  

Југославија је, ослобођена притиска са Истока, успостављала сарадњу са 

Западом и изгледала као чврста и стабилна држава. Стопа привредног раста била је 

изузетно велика: преко 10% за период 1957–1963. То се изражавало у повећању 

стандарда, дохотка, смањењу процента пољопривредног становништва у укупном 

становништву. У Југославији се градио специфичан вид мешовитог социјализма, који је 

комбиновао државну својину и планирање са многим карактеристикама тржишне 

економије, уз видну и сталну западну помоћ. 

Половином 60-их отворено је питање међунационалних односа у Југославији. 

Дошло се до сазнања да је централистичка економска структура земље неспојива са 

принципом равноправности нација и са развојем самоуправљања. 

Економска реформа која ће уследити имаће, између осталог, за циљ слабљење 

економске и политичке моћи центра и јачање улоге република, што је представљано као 

даљи развој самоуправљања. У врху СКЈ постојале су две супротстављене тенденције: 

једна за одржавање и јачање централистичког система, а друга за његово слабљење и 

јачање република као суверених држава. Како су централизам и унитаризам били 

искључиво везивани за Србе и Србију, створен је политички оквир, као и претпоставке 

за обрачун са таквим тенденцијама. Године 1966. смењен је потпредседник Александар 

Ранковић, означен као носилац централизма. 

 

 

11.3. ДРУШТВЕНИ, ЕКОНОМСКИ, ПОЛИТИЧКИ И 

КУЛТУРНИ РАЗВОЈ – ГЛАВНИ ПРОЦЕСИ И ПРОБЛЕМИ 
 

 

Под паролом борбе против великодржавног централизма и унитаризма настављено је 

јачање република,, појачане су националне супротности које самоуправни социјализам 

не само што није превазилазио него их је и заоштравао. Догађаји крајем 60-их и 

почетком 70-их година све више су наговештавали разградњу државе и њено цепање по 

републичким шавовима.  Титов ауторитет, међународни углед земље и ослонац на 

моћну армију и још увек монолитну партију стварало је привид складних односа 

унутар земље. 

 



Друштво нове Југославије  
Политика интензивне индустријализације земље требало је да измени структуру 

занимања становништва. Године 1947. пољопривредно становништво чинило је чак 

75% од укупног броја становника. До 1971. године проценат пољопривредног 

становништва смањен је на 38%. Око три четвртине оних који су напустили сеоска 

насеља населило се у градове, тако да се удео градског становништва повећао на 45% у 

1977. години. 

До 1952. године у Југославији се уопште нису производили фрижидери, 

телевизори, мотоцикли, предмети од пластичних маса, тканине од вештачких влакана, а 

само у малим количинама производили су се моторна возила, радио-апарати и кућни 

намештај. У периоду од 1953. до 1976. године изграђени су велики објекти као што су 

бране и насипи за хидроелектране, пруге, мостови, завршен је канал Дунав–Тиса–

Дунав, годишње је грађено или реконструисано око 700 km путева. Планирано је да 

Србија већ на почетку 70-их година пређе из средње развијене у развијену индустријску 

земљу, тј. да достигне ниво високо развијених земаља. До почетка 70-их година у 

Србији су били завршени или у завршној фази значајни привредни објекти, као што су 

пруга Београд–Бар, енергетски систем Ђердап, затим Трепча, Бор, петрохемијски 

комплекс у Панчеву, аутомобилска индустрија у Крагујевцу, електронска индустрија у 

Нишу, железара у Смедереву.  

Од 1947. до 1977. Југославија је увек имала дефицит у робној размени са 

иностранством. тј. већи увоз него извоз. Југославија је претежно своје производе 

извозила у СССР, Италију, СР Немачку и Велику Британију, а увозила највише из СР 

Немачке, СССР и Италије. Од половине шездесетих година проблем запошљавања био 

је изражен. Зато се почетком седамдесетих  на „привременом раду у иностранству― 

налазило 670.000 Југословена а крајем седамдесетих тај броје се повећао на око  

милион радника. 

У Србији је, за разлику од других република, у читавом послератном периоду 

било више досељених него оних који су одлазили из ње. Највећи број досељеника био 

је из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске, претежно српског порекла. Поред 

тога, развој индустрије довео је до неконтролисаног прилива становништва у градове 

(миграција село–град) и ширења градова. Већ 1961. у градовима је живело 30% укупног 

становништва Србије. Посебно се неконтролисано развијао Београд, на чијем су ободу 

подигнута велика насеља која нису имала елементарне комуналне услове за живот. За 

неколико година дојучерашња села надомак Београда постајала су мањи градови. 

Године 1984. запослени у Београду чинили су 25% свих запослених у Србији, односно 

9,4% у читавој Југославији. 

 

Пораст стандарда 
Нагли раст стандарда у Југославији постигнут је уз помоћ западних земаља, у 

првом реду САД. Како се процењује, у периоду од 1958. до 1980. године, Југославија је 

добила преко 60 милијарди америчких долара као неповратну помоћ (не рачунајући 

кредите). Велики део тог новца трошен је на раст стандарда становништва. Југословени 

су куповали робу широке потрошње у суседним земљама, посебно у Италији и 

Аустрији. 

Стандард је нарочито побољшан после 1957. године. Године 1959. свега 5.000 

становника у Србији поседовало је приватни аутомобил, а 1964. већ их је било преко 

тридесет хиљада. Број телевизијских пријемника је са 3.718 у 1960. години порастао у 

1964. на 154.002. Сви ови резултати приписивани су радном народу, тј. радничкој класи. 

Радничку класу пак водила је КПЈ (од 1952. СКЈ) и њен вођа Тито.  



Напредак на привредном плану требало је да прати и развој образовања, културе, 

здравства и науке. До почетка 70-их година планирано је да сва деца буду обухваћена 

осмогодишњим образовањем које је постало обавезно. Посебна пажња посвећена је 

развоју школовања националних мањина у Србији, које су чиниле око 25% укупног 

становништва. Па ипак, подручје Србије је и 1961. године имало 22% неписмених 

становника. Велика реформа школства учињена је осамдесетих година, када је 

успостављено тзв. усмерено образовање. Укинуте су гимназије, направљени 

средњошколски центри који су обучавали за око 500 занимања од првог до четвртог 

степена образовања. Веронаука из школа службено је избачена 1951, а враћена је 2001. 

године. 

 

Масовна култура 
До 1948. године масовна култура, као што су филмови, музика, литература, била 

је под утицајем совјетске културе. После сукоба са ИБ-ом, а посебно педесетих година 

20. века западни утицаји били су доминантни у култури, и то у музици, моди, филму, 

свакодневном животу. Западни, а нарочито амерички филмови приказивани су у 

југословенским биоскопима. Први домаћи филм Славица снимљен је 1947. године. 

Од педесетих година са порастом животног стандарда и бољом понудом робе, 

јављају се и пропратне појаве потрошачког друштва. Прати се мода, организују сајмови 

намештаја, аутомобила, а честе су и ревије моде, које постају престижни друштвени 

догађаји. Први модни хит био је кишни мантил, тзв. шушкавац од импрегнираног 

платна. У наредном периоду то су постале фармерке. У музици поред страних слушане 

су и домаће музичке поп и рок групе и појединци који су стекли општејугословенску 

популарност. Од краја седамдесетих година појављују се рок групе Бијело дугме, Рибља 

чорба, Смак, Леб и сол, Парни ваљак. 

Осамдесетих година југословенски филм забележио је велики међународни 

успех. Филмови Сјећаш ли се Доли Бел и Отац на службеном путу Емира Кустурице 

награђени су Златним лавом на фестивалу у Венецији 1981. и Златном  палмом на 

фестивалу у Кану 1985. године. 

 

Југославија као конфедерација 
У пролеће 1968. избиле су студенске демонстрације у Београду и другим 

градовима. Студенти су тражили остваривање идеје социјализма, а били против 

привилегија и богаћења. Дошло је до сукоба са полицијом. Тито је подржао студентске 

захтеве.  

На Косову и Метохији и неким градовима у Македонији избиле су 

демонстрације Албанаца крајем новембра 1968. године. Тражено је да Косово постане 

република, нов устав, отцепљење, уједињење подручја на којима живе Албанци. 

Извршене су промене уставним амандманима 1969. и 1971. године, које су довеле до 

јачања положаја република и покрајина. Обезбеђена је већа самосталност покрајина 

које су могле да учествују у доношењу одлука у републици, а република није имала 

права да се меша у послове покрајине. 

У Хрватској је 1971. године дошло до појаве хрватског национализма – Маспок 

(масовни покрет), који је истицао да је Хрватска угрожена у Југославији и да је Србија 

економски искоришћава, па је зато тражена самосталност. Као носиоци овакве политике 

означени су највиши хрватски руководиоци и водећи комунисти у Хрватској – Савка 

Дабчевић Кучар, Мика Трипало и други. Истицано је да је Југославија за Хрватску 

тамница, говорило се о прогону хрватског језика и о пљачкању хрватске привреде. 

Тражила се национална армија, самостална привреда и захтевано је отцепљење 

Хрватске и пријем у ОУН. Појава хрватског национализма узнемирила је Србе. После 



Титове оштре интервенције (у јесен 1971) хрватско руководство је принуђено на 

повлачење или на смене. 

Као противтежа чишћењу у хрватском руководству, у Србији су нађени тзв. 

либерали, и то у лику највишег руководства – Марка Никезића (председник ЦК СК 

Србије) и Латинке Перовић (секретар Извршног комитета ЦК СК Србије). Суштину 

политике ове групе чинило је залагање за тржишну привреду, изградња модерне Србије, 

подстицање стручних и способних кадрова и њихов долазак на водећа места у српској 

привреди. Руководство Србије залагало се за сарадњу а не конфронтацију са осталим 

републикама. За разлику од хрватског руководства које се определило за националну 

еманципацију, српско руководство се определило за политичку и економску 

модернизацију. Српско руководство принуђено је на оставке. 

 

Уставне промене 
После смењивања руководстава у Хрватској и Србији главни проблеми у земљи 

нису били отклоњени, а њихово решење тражено је у већем осамостаљивању република 

и аутономних покрајина. Југословенска заједница, иако још федерација, садржала је низ 

конфедералних елемената који су уграђивани у савезни устав и у републичке и 

покрајинске уставе. Осамостаљивање федералних јединица објашњавано је борбом 

против унитаризма и централизма. Југославију је на окупу више држала Титова харизма 

и ауторитет и ЈНА, него уставни механизми. 

Нови устав донесен је фебруара 1974. и одмах је назван „Повељом самоуправног 

друштва―. Убрзо је донесен и Устав Србије, као и устави Војводине и Косова. Овим 

уставним променама омогућено је даље јачање самосталности република и покрајина, 

до слабљења заједништва и поткопавања Југославије као заједничке државе. Ипак, у 

врховима СКЈ и даље се оптимистички говорило о јединству, стабилности и прогресу. 

Покрајине су добиле широка овлашћења у законодавној и извршној власти, тако 

да су практично имале равноправан статус чланица федерације, тј. држава. Добиле су 

право да равноправно са републикама одлучују о пословима федерације и то по 

принципу консензуса (сагласности). Без њиховог гласа одлуке у федерацији нису се 

могле доносити. 

Смрт Ј. Б. Тита, 1980. године означила је велики прелом у развитку 

југословенске заједнице. Вест о Титовој смрти у земљи је изазвала општу жалост. Река 

људи одавала је пошту Титу неколико дана, а његова сахрана окупила је готово све 

значајније политичаре у свету.  

После Титове смрти земљом је руководило колективно тело –Председништво, 

као колективни шеф државе. Свака република и покрајина била је заступљена са по 

једним чланом, као и армија и СКЈ. Председништво није имало Титов ауторитет. Са 

нестанком Тита нестало је у наредној деценији и његово дело – Југославија. Постоје и 

мишљења да је Тито био диктатор и да није оставио добар механизам за очување 

заједничке државе. 

 

Улога Јосипа Броза Тита: Тито је од 1945. па до своје смрти 1980. године био 

врховни командант Југословенске народне армије, председник Комунистичке партије и 

председник Југославије. Под његовим вођством Југославија је преживела тешке 

унутрашње и спољне изазове и прошла кроз изузетну трансформацију. Југославија је 

поистовећивана са Титом. Величана је Титова улога, лик и дело, које је законом било 

заштићено. Готово у свим градовима главне улице носиле су Титово име, у свим 

републикама по један град носио је Титово име, многе школе, фабрике и друге 

институције називане су по Титу. 25. мај проглашен је Титовим рођенданом, и слављен 

је масовно као Дан младости. О Титу су певане песме и снимани филмови. По доласку с 



путовања приређивани су му масовни дочеци. Војнопартизанска герила из рата 

трансформисана је у модерну армију, која је подржавана резервним снагама 

територијалне одбране. Југословенска народна армија  истицана је као чувар државе, 

гаранција братства и јединства. Војна елита уживала је многе привилегије, а Тито је био 

једини маршал. 

На међународном плану Југославија се померила из готово изолације 1948–1950. 

до значајне државе, са угледом и поштовањем у свету и остварила је политички утицај 

непропорционалан својој величини. У првим послератним годинама била је предводник 

у комунистичком свету, касније отпадник од тог блока. На Западу је постепено 

освојила признање не само као храбар одметник од совјетског блока већ и као активан 

посредник у односима Истока и Запада, Севера и Југа. У трећем свету се промовисала 

као водећа снага у Покрету несврстаних. 

 

11.4. ДРУШТВЕНА КРИЗА И ПОРАЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ – 

РАЗБИЈАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ 

 
Југославија је у периоду 1974–1986. постепено деградирала себе као државу. Економска 

криза трајала је упркос програму економске стабилизације усвојеном 1982,  који је 

земљу требало да извуче из економске и политичке кризе. Међутим, инфлација је расла 

из године у годину, као и укупни дугови земље према иностранству. Национализми 

постају водећа политичка гледишта у земљи, а национално питање доминантно 

политичко питање. Управо ти национализми, промовисани са врха партијске и 

државне структуре, били су главни узроци распада Југославије. Општи догађаји у 

Европи – рушење комунизма, распад Совјетског Савеза, имали су утицај и на дешавања 

у Југославији. 

 

Распад Југославије 
Први знаци дестабилизације Југославије јавили су се на Косову. У пролеће 1981. 

на Косову су избиле националистичке и сепаратистичке демонстрације. Иако су 

угушене акцијом полицијских снага, стање на Косову није било стабилно. Настављени 

су албански притисци на Србе, силовања, уништавање имовине, па и убиства из 

националне мржње. То је појачало исељавање Срба, које је, у ствари, трајало од 1945. и 

довело до тога да се удео Срба у укупном становништву Косова и Метохије смањио на 

13,2%. 

Први вишестраначки избори у Југославији одржани су током 1990. године, 

најпре у Хрватској и Словенији, затим у Македонији, Босни и Херцеговини и Црној 

Гори, а на крају у Србији. Српско руководство најдуже се опирало демократизацији 

друштва и увођењу вишепартијског система. Српска политичка сцена на челу са 

Слободаном Милошевићем, била је обележена репресијом режима, одсуством пуне 

демократије и политичке толеранције, прогоном и хапшењем политичких противника и 

масовним пљачкањем грађана од стране владајуће елите. Највеће антирежимске 

демонстрације организоване су 9. марта 1991. и током зиме 1996–1997. године. 

 

Грађански рат 
Формални распад СФРЈ почео је 25. јуна 1991. године када је словеначки 

парламент, на основу резултата референдума, изгласао независност ове републике. 

Сутрадан је то исто учинио и хрватски сабор, који је претходно (25. децембра 1990) 

прогласио нови устав у коме су Срби изгубили статус конститутивног народа. Пораст 



међунационалне мржње и јавно испољавање национализма пробудило је страхове и 

сећања на усташке злочине током Другог светског рата.  

На просторима Хрватске и Босне и Херцеговине избио је грађански рат који ће 

трајати све до 1995. Почео је као локални, ограничени и рат у Хрватској, средином лета 

1991. године, а настављен је у Босни, после њеног признања за независну државу 6. 

априла 1992. године. Српска и хрватска национална заједница у Босни и Херцеговини 

везале су се за своје матице.  

Последице ових ратова биле су катастрофалне за све становнике, без обзира на 

националну и верску припадност. Узроци грађанског рата лежали су, делом, и у 

искуствима и сећањима на догађаје из Другог светског рата. У Хрватској је буктала 

мржња између Срба и Хрвата, а у Босни је рат попримио и своју верску димензију. 

Почео је као сукоб Срба и Муслимана, да би од 1993. године избио и рат између 

Муслимана и Хрвата. 

 

 
 

 

У сукобима је страдао велики број цивила, уништавана је имовина и вршено је насилно 

исељавање становништва (етничко чишћење). Учињен је велики број злочина на свим 

зараћеним странама.  

 



Рат у Хрватској окончан је акцијама хрватске војске против српског 

становништва (Бљесак и Олуја, изведене у мају и августу 1995. године), које су 

завршене падом Републике Српске Крајине и протеривањем преко 220.000 Срба. Према 

подацима хрватског Хелсиншког одбора 99% Срба напустило је Крајину, а само у 

подручју Книна спаљено је 80% српских кућа. У Хрватској се 5. август слави као Дан 

победе и домовинске захвалности. 

Грађански рат у Босни окончан је потписивањем примирја у Дејтону (САД) 21. 

новембра 1995. и мировног уговора у Паризу 14. децембра исте године. Уговор у 

Дејтону дефинисао је Босну и Херцеговину као државу састављену од два ентитета: 

Муслиманско-хрватске федерације и Републике Српске. У Србији је регистровано око 

600.000 избеглица из Хрватске и Босне и Херцеговине. 

 
Дејтонским споразумом 1995. Босна иХерцеговина подељена је на два ентитета 

 

 

Стварање Савезне Републике Југославије 
Укупна међународна политика на просторима Југославије и решења Европске 

заједнице, убрзали су стварање Савезне Републике Југославије (СРЈ) коју су чиниле 

Србија и Црна Гора, чији је Устав усвојен 27. априла 1992. године. Први председник 

државе био је писац Добрица Ћосић. Међународна заједница није признала СРЈ, 

остајући при констатацији да је Југославија крива за рат у Босни. Са југословенске 

стране одговарано је да нико нема право да спречи матицу да помаже своје сународнике 

у Босни, поготово хуманитарно, када то не чине међународне организације. Одговор 

међународне заједнице било је увођење економских и политичких санкција према СРЈ, 

одлуком Генералне скупштине Уједињених нација од 29. маја 1992. године (Резолуција 

757). Економске санкције Савета безбедности УН и ЕУ званично су суспендоване 

крајем новембра и почетком децембра 1995, а дефинитивно укинуте октобра 1996. 

године. Санкцијама је вршен притисак на СРЈ, а изазвале су штету која се процењене на 

80 милијарди долара. 

 



Криза на Косову и Метохији 
Свакодневне оружане акције албанских терористичких група, под називом 

Ослободилачка војска Косова, разбојништва и сукоби са снагама реда, у којима је 

страдало све више цивила, изузетно су заоштрили стање на Косову.  

 

Статистика терористичких напада на Косову  1991–30.8.1998. 

  Полиција цивили  

Нападнуто 90 616 Нападнуто 20 510 

Убијено 13 74 Убијено 2 681 

Рањено 49 282  Рањено 2 195 
 

 

Коначно су се и западне државе, посебно САД, умешале, дајући отворену 

подршку Албанцима. 6. Фебруар 1999. у дворцу Рамбује код Париза почели су мировни 

преговори о Косову и Метохији. Скуп је отворио француски председник Жак Ширак. 

Тринаесточлану делегацију Србије предводио је потпредседник Владе Србије др Ратко 

Марковић, а делегацију косовских Албанаца (у којој је био и Ибрахим Ругова) Хашим Тачи.На 

преговорима је предочен амерички Привремени споразум за мир и самоуправу на Косову, без 

права делегација да траже измену одредаба. Споразум је предвиђао укључивање косовских 

Албанаца у државне органе Србије, повлачење српске војске и полиције (сем мањег броја 

граничара и полицајаца под међународним надзором) и долазак 28.000 војника НАТО пакта на 

Косово, којима би се омогућило неограничено кретање по територији СР Југославије, као и 

потпуни судски имунитет. 

После неуспелих преговора у Рамбујеу и Паризу и одбијања српске стране да 

потпише ултимативне захтеве о повлачењу војске и полиције са Косова и Метохије 

фебруара 1999. уследила је агресија НАТО-а која је трајала од 24. марта до 10. јуна 

1999. године. Током агресије погинуло је између 1200–2500 цивила, од чега осамдесет 

осморо деце, а повређено око 5.000 људи. Нанета је огромна материјална штета, 

незванично процењена на 30 милијарди долара, али се процена креће и до 100 

милијарди долара. 

 

Страдања цивила од НАТО-а 

Датум Место Страдало цивила 

5. април 1999. Алексинац 17 

12. април 1999. путнички воз у Грделичкој 

клисури 
око 25 путника 

14 .април 1999. код Ђаковице око 70 албанских цивила 

23. април 1999. зграда РТС-а у Београду 16 радника 

27. април 1999. Сурдулица 17 лица 

1. мај 1999. погођен аутобус у селу 

Лужане 
око 50 путника од чега су две 

трећине била деца 

3. мај 1999.  аутобус код Пећи 20 путника 

7. мај 1999. Ниш 

Кинеска амбасада у 

Београду 

15 становника 

 

3 кинеска новинара 

14. мај 1999. Кориша 87 цивила, махом жена, деце 

и стараца 

30. мај 1999. мост у Варварину 10 цивила 
 

 

 



НАТО је на СРЈ бацио више од 23.000 бомби и ракета. Током бомбардовања 

погођено је 7643 куће, око 300 школа, 53 болнице и 50 цркава или споменика. После 78 

дана непрекидног бомбардовања војска и полиција су повучене са Косова. Према 

одредбама Кумановског споразума од 9. јуна 1999. војска се повукла још пет километара 

у дубину своје територије од административне границе са Косовом (зона безбедности). 

Савет безбедности ОУН усвојио је Резолуцију о Косову број 1244 којом је гарантован 

територијални интегритет Југославије. Од тренутка уласка НАТО снага (КФОР) на 

Косову је убијено неколико стотина српских цивила, а отето више од хиљаду људи. Са 

Косова и Метохије се одселило преко 220.000 Срба и другог неалбанског живља. 
Јиржи Динтсбир, специјални известилац УН за људска права у бившој Југославији, у 

извештају генералном секретару УН оценио је да се на Косову догађа етничко чишћење 

Срба у присуству УН и КФОР. Фебруара 2000. СРЈ је упутила писмо Савету 

безбедности УН у којем је оптужила мисију УН на Космету за тешко стање и кршење 

Резолуције 1244, прецизирајући да је од доласка КФОРА извршено 4249 терористичких 

напада, убијено 899, рањено 784 и киднаповано 834 лица). Коначно Косово је према 

плану Мартија Ахтисарија фебруара 2009. проглашено за независну државу. 

Независност Косова изазвала је поделу у међународној заједници. Неке државе су 

признале Косово, а неке нису.  

Повлачење југословенске војске са Косова и Метохије 
 

Луиз Арбур, тужилац Трубунала у Хагу, подигла је 24. маја1999. оптужнице против 

председника СРЈ Слободана Милошевића, председника Србије Милана Милутиновића, 

потпредседника савезне владе Николе Шаиновића, начелника генералштаба ВЈ генерала 

Драгољуба Ојданића и министра унутрашњих послова Влајка Стојиљковића. САД су 4. 

марта 2000. понудиле пет милиона долара за информације које ће помоћи да се ухапсе 

Слободан Милошевић, Радован Караџић и Ратко Младић. Потернице су лепљене на 

јавним местима у Босни и Херцеговини. 

 

Пад Слободана Милошевића 

У СР Југославији су 24. септембра 2000. године одржани савезни парламентарни 

избори, као и локални избори у Србији и избори за председника савезне републике. На 

председничким изборима победио је Војислав Коштуница, кандидат коалиције 

Демократска опозиција Србије (ДОС). Због непризнавања резултата дошло је до 

масовних вишедневних демонстрација у земљи. Кулминација је уследила у Београду 5. 

октобра, када је протестовало више стотина хиљада људи. Тада је Слободан Милошевић 

јавно морао да призна победу Војислава Коштунице. У скупштини Србије јавним 

гласањем је 25. јануара 2001, изабрана нова влада на челу са Зораном Ђинђићем. После 

тога стање у земљи полако се смиривало, укинуте су економске санкције, а Југославија 

је враћена у међународне политичке и финансијске институције. СРЈ је преуређена и 

јануара 2003. постала Државна Заједница Србија и Црна Гора (СЦГ).  

Слободан Милошевић ухапшен је априла 2001., а крајем јуна влада Републике 

Србије донела је одлуку о његовом изручењу Хашком трибуналу. Истога дана пребачен 



је у затвор, а током суђења 11. марта 2006. умро је у затвору Хашког трибунала. 

Сахрањен је дворишту породичне куће у Пожаревцу. 

Испред зграде владе Србије 12. марта 2003. убијен је премијер Зоран Ђинђић. У 

земљи је проглашено ванредно стање. За атентат је оптужена криминална група 

„земунски клан―. 

 

 

ПРЕГЛЕД ВАЖНИЈИХ ДОГАЂАЈА 
 

29. новембар 1945. проглашена република, укинута монархија 

1. март 1945. НОВ применована у Југословенску армију 

11. април у Москви потписан Уговор о пријатељству, узајамној помоћи и послератној 

сарадњи ДФЈ и СССР на 20 година 

1. мај јединице Југословенске армије избиле на Сочу и ушле у Трст, Горицу и Тржич 

8-12. мај одржан оснивачки конгрес КП Србије 

11-13. мај 1945. ЈА у борбама на Сутјесци и Зеленгори уништила главнину снага 

генерала Михаиловића; погинуло око 10.000 четника 

15. мај ЈА окупирала део Аустрије. Почела ликвидација заробљених припадника 

Српске добровољачке гарде, четничких одреда, словеначких и хрватских домобрана и 

усташких јединица 

31. јануар 1946. донет први устав ФНРЈ, са шест република 

13. март 1946. генерал Дража Михаиловић ухапшен у источној Босни 

17. јул 1946. Дража Михаиловић после изречене смртне пресуде убијен на непознатој 

локацији 

13. децембар 1946. донет закон о национализацији индустрије, банака и транспорта 

28. април 1947. донет први петогодишњи план развоја земље 

1. април почетак радова на аутопуту Братство-јединство 

11. април 1948. почетак изградње Новог Београда 

28. јун 1948. Информациони биро (ИБ) избацује из свог чланства КПЈ; започет 

притисак и изолација Југославије 

21-28. јул 1948. Пети конгрес КПЈ одбацује оптужбе ИБ 

Јануар 1949. донет Закон о земљорадничким задругама, којим се уводи колективизација 

пољопривреде 

Септембар 1948. Југославија добија кредит од САД у износу од 620 милиона долара 

27. јуни 1950. усвојен закон којим је уведено самоуправљање у радним колективима 

1951. суша у Југославији 

7. новембар 1952. одржан Шести конгрес КПЈ; КПЈ променила назив у СКЈ 

13. јануар 1953. усвојени амандмани на устав којим је Тито проглашен за председника 

Републике 

7. јануара 1954. смењен Милован Ђилас са свих функција 

9. август Југославија, Грчка и Трска потписују војни савез, тзв. Балкански пакт; 

Новосадским споразумом српскохрватски језик је један језик са два изговора и два 

равноправна писма – ћирилицом и латиницом и заједничким правописом 

2. јун 1955. Хрушчов долази у Југославију, нормализација односа равноправних држава 

и партија СССР и ФНРЈ 

Застава у Крагујевцу започиње производњу аутомобила 

20. јун 1956. Тито посетио Москву; признат посебан југословенски пут у социјализам 

29. новембар 1956. прво емитовање телевизијског програма у Југославији у Загребу 

1958. емитовање телевизијског програма у Београду 

1-6. октобар 1961. Прва конференција несврстаних у Београду 



Децембар 1961. Иво Андрић добија Нобелову награду за књижевност 

16. март 1962. врх СКЈ први пут званично расправља о националном питању 

7. април 1963. донет нови устав; промењен назив државе у Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија – СФРЈ, самоуправљање проширено на све области 

живота, Тито изабран за доживотног председника, а Александар Ранковић за 

потпредседника 

26. јул 1963. земљотрес у Скопљу, око 1000 настрадалих 

24. јул 1965. велика привредна реформа, која прокламује тржишну привреду; многи 

радници остају без посла и одлазе на рад у иностранство посебно у Немачку. Називају 

се радници на привременом раду или гастaрбајтери 

1-3. јул 1966. на Четвртом пленуму на Брионима смењен Александар Ранковић и 

министар унутрашњих послова Светилсав Стефановић, оптужени за злоупотребу УДБЕ 

и шпијунирање Тита 

25. новембар 1966. реформисана ДБ и полиција и пензионисан велики број људи  

1966. завршена изградња торња на Авали; 1999. срушен у бомбардовању НАТО-а; 2010. 

изграђен нови торањ 

1967. одржан Први сајам књига у Београду 

1968.23. мај терориста Иван Јелић, припадник усташке организације, на железничкој 

станици у Београду подметнуо две експлозивне направе и усмртио 14 лица; осуђен на 

смртну казну 

демонстрације студената 

затражено да Косово и Метохија буде република 

26. децембра усвојени амандмани на устав СФРЈ. Промењен назив Аутономна 

Покрајина Косово и Метохија у Социјалистичка Аутономна Покрајина Косово. 

Покрајине добиле право да донесе уставне законе 

4. децембар 1970. пуштена у саобраћај деоница аутопута кроз Београд, Теразијски 

тунел и мост на Сави „Газела― 

1971. усвојени амандмани на устав. Аутономне покрајине постале су конститутивни 

елементи федерације и добили ингеренценије као републике. Тито поново изабран за 

председника СФРЈ. 

Децембра 1971. састанак у Карађорђеву на коме је осуђена националистичка и 

сепаратистичка политика хрватског руководства. Велики број руководилаца смењен. 

Радио-телевизија Београд почела емитовање телевизијског програма у боји 

1972. пуштен у рад хидроенергетски и пловидбени систем Ђердап 1 

11. октобар 1972. у Загребу на вишегодишњу казну затвора због национализма осуђен 

Фрањо Туђман 

Фебруар 1974. проглашен Устав СФРЈ. Устав је потврдио државност република, док су 

покрајине у Србији постале „конститутивни елемент федерације― 

1976. мај отворена пруга Београд– Бар, грађена 23 године 

1977. завршена изградња Сава центра 

Августа месеца група Бијело дугме одржала највећи концерт код нас на отвореном, код 

Хајдучке чесме у Кошутњаку, у Београду. Присуствовало око 100 000 људи 

4. мај 1980. умро Јосип Броз Тито 

1981. марта месеца демонстрације студената у Приштини 

изграђена Војномедицинска академија у Београду 

1985. аутомобил „југо― произведен у Крагујевцу почео да се извози у САД  

1986. Појачано исељавање Срба и Црногораца под притиском са Косова и Метохије 

1986. објављен у Вечерњим новостима недовршени текст „Меморандума САНУ― 

1987. септембра месеца одржана Осма седница на којој је победила струја Слободана 

Милошевића 



1989. обележено 600 година Косовске битке.   

1995. због нефункцуионасиња система суспендована аутономија Косова и Метохије. 

Појачане терористичке активности на том простору. 

1999 

6. Фебруар- почели преговори у Рамбујеу. 
9. март- МУП Републике Србије расписао потернице за осморицом терориста, међу којима је 

био и вођа преговарачког тима у Рамбујеу Хашим Тачи. 

10. март- Слободан Милошевић примио америчког изасланика Ричарда Холбрука. Милошевић 

истакао да је неприхватљив покушај да се политички споразум о Косову условљава пристанком 

на присуство страних трупа. 

22. март- Слободан Милошевић примио Ричарда Холбрука. Робин Кук и Ибер Ведрин упутили 

писмо Слободану Милошевићу, у којем га позивају да и он потпише споразум из Рамбујеа који 

су у Паризу потписали представници Албанаца са Косова. У писаном одговору Милошевић 

истакао да преговори нису одржани ни у Рамбујеу ни у Паризу, да споразум из Рамбујеа не 

постоји, а да је онај који су потписали Албанци написан много пре Рамбујеа и објављен у листу 

Коха диторе почетком фебруара. 

Стални савет НАТО-а овластио генералног секретара Хавијара Солану да по властитој процени 

доноси одлуке о употреби војних снага, у зависности од развоја ситуације на Космету. 

23. март- Народна скупштина Републике Србије донела одлуку о неприхватању страних војних 

трупа на Косову и Метохији.Влада СРЈ прогласила непосредну ратну опасност. 

Непосредно уочи поноћи Хавијар Солана дао одобрење за „предузимање ваздушне опера  

ције против Југославије‖. 

24. март- У поподневним часовима Слободан Милошевић се обратио нацији, подржавајући 

одлуку Скупштине Републике Србије донету дан раније.Увече почело бомбардовање. 

Јун –Престало бомбардовање Србије. Усвојен Кумановски споразум и Резолуција 1244 

СБ ОУН. Са повлачењем војске са Косова и Метохије повлачило се и део српског 

становништва 

5. октобар 2000.  после великих демонстарција Милошевић признао изборну победу 

Војислава Коштунице. 

 

 

 

 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА 

 

Љушић, Радош, Кнежевина Србија 1830-1839, Београд, 2004. 

Љушић, Радош, Вожд Карађорђе, Београд, 2003 

Историја српског народа, књига 5-1, 5-2, 6-1,6-2. Српска књижевна задруга, Београд, 

1983. 

Јанковић Драгослав, Историја државе и права Србије 19. века, Београд, 1960. 

Југославија 1918-1984. Збирка докумената. Приредили Б. Петрановић и М. Зечевић, 

Београд, 1987. 

Митровић Андреј, Србија у Првом светском рату, Београд, 1984. 

Новаковић Стојан, Васкрс државе српске, Београд, 1986. 

Петрановић Бранко, Србија у Другом светском рату 1939-1945, Београд, 1992. 

Павловић Момчило, За Тита или за Краља, Београд, 2007. 

Павловић Момчило, Историја грађанских политичких странака у Југославији, књига 1-

2, Београд, 2008. 

Павловић Момчило, Документа ЦИА о Југославији 1948-1983, Београд, 2009. 

 

 

 



П Р И Л О З И 
 

ПРИЛОГ 1 

РАЗВОЈ СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ У 

СРБИЈИ 

 
Документ о оснивању тајне полиције 

 

Од Првог српског устанка 1804. године до образовања Одељења за 

поверљиве полицијске послове 1899. године 

 



У току Првог српског устанка (1804-1813.), цивилна безбедноснo-обавештајна 

делатност није била посебно институционално организована, а обављала се у склопу 

војно-управне службе устаничке Србије. 

Одржавање поретка устаничке власти састојало се у спречавању напада на 

органе власти, физичком обезбеђивању Правитељствујушчег совјета, Карађорђа и 

појединих истакнутих старешина, смиривању унутрашњих буна и немира. 

 
Прва зграда Министарства унутрашњих послова (1862) 

 

Сузбијање шпијунаже у корист Турске и других земаља (Аустрије, Русије и 

једно време Француске) представљало је далеко већи изазов за војне и полицијске 

органе устаничке државе. На мети устаничких власти били су убачени турски шпијуни 

и Срби који су Турцима достављали информације. 

Правитељствујушчи совјет је 1808. године издао наредбу да се из Београда и 

других градова Србије превентивно протерају сва "празноодајућа" лица која би могла 

да се баве шпијунажом у корист непријатеља, док су према Уредби из 1809. године 

полицијске и судске власти имале да "особито пазе на зле људе као на аидуке, шпионе 

и проче". Такође, Совјет је почетком јула 1810. године издао наредбу да се преписка из 

Србије води искључиво на српском језику и да се прегледа пре предаје "на скелу", тј. 

пре упућивања у друге земље. 

Први документ из времена Карађорђа који је представљао предлог за развој 

цивилних обавештајно-безбедносних активности био је "Начертаније устројства 

полицајне власти у Београду и по том прочим мјестима Отечества", од 8. марта 1811. 

године. У овом документу по први пут се раздвајају послови полиције и послови војске 

(члан 1.). Успостављена је и функција "начелника полиције" (полицајмајстор), који је 

био одговоран Попечитељству внутрених дела, а њему су били подређени "ликтори" – 

помоћници за унутрашњу, спољашњу и поверљиву службу (члан 4.). 

Наиме, прво "Попечитељство внутрених дела" образовано је јануара 1811. 

године, у склопу новог Правитељствујушчег совјета. За првог министра (попечитеља) 

постављен је Јаков Ненадовић. Образовање овог министарства имало је велики значај 

за развој безбедносне и обавештајне функције, али и органа за њихово спровођење. 

Поред поштовања законитости рада државних органа, бављења "внутреним делима", 

под којима се подразумевала безбедност житеља и имовине и прикупљање пореза, 

сузбијања хајдучије, контрола путева и прелаза, јавног реда и мира, у надлежности 

министра били су и цивилни безбедносно-обавештајни послови. 



 
Шифровани телеграм  (12. децембар 1882.) 

 

Кнез Милош Обреновић, у периоду своје прве владавине (1815-1839.), 

посвећивао је велику пажњу организацији безбедносно-обавештајних активности, које 

су се спроводиле у два правца: први је имао за циљ обезбеђивање кнежевске власти од 

унутрашњих преврата, буна и завера, турске војне агресије на Србију и уплитања 

Русије и Аустрије у унутрашње ствари Србије; други је био усмерен на ред и поредак у 

земљи, односно контролу рада административних установа, однос органа власти према 

народу, контролу животног стандарда и кретања вредности новца на пијацама, преглед 

рада санитарних установа и друго. 

У Милошево време, безбедносно-обавештајни органи били су ангажовани и на 

пословима тајне набавке оружја и ратне опреме из иностранства, заштите од одавања 

државних тајни, прикупљању политичко-дипломатских обавештења, откривању 

дезинформација о Србији и кнезу, као и каналисању иностраног политичког мишљења 

према стварним потребама Милошеве политике. 

У време борбе Срба за успостављање националне аутономије, прикупљање тајних 

података и обавештења вршило се усменим казивањем очевидаца и плаћеника, 

писменим доставама и путем лозинки. 

Стицањем аутономије (1830.) дошло је до ширег организовања политичке 

обавештајне делатности у Србији. У циљу заштите безбедности кнегиње Љубице, 1830. 

године је основана "Управа вароши Београда". Дана 2. априла 1831. године, кнез 

Милош је донео Уредбу о установљавању "Тајне полиције за политичке послове" у 

оквиру београдске полиције. 

Државна управа у Кнежевини Србији уређена је доношењем "Устројенија 

централне државне управе" 10. марта 1862. године, која је важна и за даљи развој 

безбедносно-обавештајних активности. У надлежност Министарства унутрашњих дела 

спадала је "брига о поретку, миру, сигурности лица и имања у земљи, надзор над 

јавним местима, штампом, журналистиком и над рђавим људима и друштвима". 

Србија је постала независна држава након Берлинског конгреса (1878.). По 

стицању независности, кнез Милан је 1882. године спровео реформе које су се 

односиле на војску и органе јавне безбедности. 

 

 

 

 



Од образовања Одељења за поверљиве полицијске послове 1899. 

године до краја Првог светског рата 1918. године 

 
У Србији су цивилни безбедносно-обавештајни послови први пут 

институционално организовани Законом о допуни и измени устројства Централне 

државне управе ("Српске новине – Службени дневник Краљевине Србије", број 227 од 

8/20. октобра 1899. године). Овим законом, који је усвојен 5/17. октобра 1899. године на 

заседању Народне скупштине одржане у Нишу, у оквиру Министарства унутрашњих 

дела формирано је Одељење за поверљиве полицијске послове, са задатком "да се стара 

за одржавање унутрашњег државног поретка и опште земаљске безбедности". 

Делокруг рада овог одељења обухватао је обавештајне и контраобавештајне 

послове, сузбијање антидржавне пропаганде и хајдучије, супротстављање тероризму, 

корупцији и др. 

За првог начелника 11/23. октобра 1899. године именован је Јован С. 

Миловановић, оснивач српске стенографије, бивши председник Трговачког суда и члан 

Апелационог суда у пензији. 

Одељење за поверљиве полицијске послове организовано је по угледу на тајне 

полиције Француске и Аустро-Угарске, а законом је било прописано да Одељење, 

поред начелника, има секретара и ниже службенике, као и засебну архиву у којој су се, 

"под нарочитим надзором и старањем начелника", чували "сви акти поверљиве 

природе". Дужност првог секретара овог одељења обављао је Милан М. Ђорђевић. 

Указом краља Александра Обреновића, послови Одељења за поверљиве 

полицијске послове 1900. године прешли су у надлежност Полицијског одељења при 

Министарству унутрашњих послова. 

Уважавајући значај првог законског уређивања цивилних безбедносно-

обавештајних послова у Србији, Безбедносно-информативна агенција обележава 17. 

октобар као свој дан. 

 

Период између два светска рата (1918-1941) 

 
Након завршетка Првог светског рата и стварања нове државе – Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца, на основу Уредбе о устројству Министарства унутрашњих 

дела од 8. маја 1919. године, Одељење за јавну безбедност Министарства унутрашњих 

дела било је задужено и за обављање цивилних безбедносно-обавештајних послова. 

Решењем министра унутрашњих дела од 23. децембра 1920. године, образовано 

је Одељење за државну заштиту. Према овом решењу, задатак Одељења био је да 

"прикупља информације, води надзор и предузима све потребне мере противу свију 

лица, било наших поданика или странаца, који раде противу интегритета наше земље, 

који врше пропагандистичку акцију у корист ма које друге државе и на штету наших 

државних интереса и који су или својим ранијим или својим садашњим држањем у томе 

погледу сумњиви". 

Одељење за државну заштиту, на основу Правилника о раду, донетог 10. јануара 

1921. године, организационо је подељено на 4 одсека, са укупно 27 пододсека – 

реферата. 

Први одсек се састојао од 5 пододсека: 1. Секретаријат, 2. Архива, 3. 

Регистратура, 4. Пасоши и кретање путника и 5. Новинарски пододсек. 

Други одсек је подељен на 6 пододсека: 1. Комунисти и анархисти, 2. Сумњиви 

Руси, 3. Агенције за исељавање, 4. Контрола странаца, 5. Удружење и клубови и 6. 

Страна представништва. 



Трећи одсек се делио на 9 пододсека: 1. Талијанска пропаганда, 2. Аустријска и 

немачка пропаганда, 3. Мађарска пропаганда, 4. Румунска пропаганда, 5. Остали 

сумњиви странци, 6. Сумњиви грађани Хрватске и Славоније, 7. Сумњиви грађани 

Словеначке, 8. Сумњиви грађани Војводине и 9. Сумњиви грађани Далмације. 

Четврти одсек је имао 7 пододсека: 1. Бугарска пропаганда, 2. Арнаутска 

пропаганда, 3. Муслиманска пропаганда, 4. Грчка пропаганда, 5. Сумњиви грађани из 

Србије, 6. Сумњиви грађани из Босне и 7. Сумњиви грађани из Црне Горе. 

Делокруг рада Одељења државне заштите детаљно је регулисан доношењем Упута за 

сузбијање антидржавне пропаганде и стране шпијунаже од 26. новембра 1923. године. 

Овим актом утврђена је надлежност Одељења за обавештајне и контраобавештајне 

полицијске послове, контролу, безбедност и вођење евиденције о странцима, 

регулисање питања исељеника и репатријацију, послове сузбијања антидржавне 

пропаганде, контролу страних војних бегунаца, надзор и контролу рада удружења и 

одржавања зборова и манифестација и друге послове, о чему је вођена и одговарајућа 

евиденција. Такође, Одељење је имало обавезу припреме нових законских предлога 

чији би основни циљ био заштита државе. 

Након укидања Видовданског устава и распуштања парламента 6. јануара 1929. године, 

те формирања владе на челу са Петром Живковићем, уследило је доношење читавог 

низа закона и уредби о реформи државне администрације. 

Законом о унутрашњој управи од 19. јуна 1929. године и Уредбом о уређењу 

Министарства унутрашњих послова од 25. јула 1929. године, Одељење за државну 

заштиту постало је Прво одељење у оквиру Министарства унутрашњих послова. 

Одељење је организационо подељено на 2 одсека (Први одсек – за сузбијање 

унутрашње антидржавне и разорне пропаганде и акције са обавештајном службом и 

Други одсек – за сузбијање спољашње антидржавне пропаганде и акције са 

обавештајном службом и 3 реферата (Реферат за полицијски надзор над странцима и 

путничким саобраћајем, Административни реферат и Реферат за штампу). 

Одељење за државну заштиту било је на овај начин организовано све до окупације 

Краљевине Југославије априла 1941. године. 

 

 

Други светски рат(1941-1945) 

 
Након априлског рата и потписивања капитулације 17. априла 1941. године, 

Министарство унутрашњих послова Краљевине Југославије наставило је да делује у 

оквиру Владе у емиграцији. 

Обавештајна служба избегличке владе наставила је рад у оквиру изасланстава у 

савезничким и неутралним земљама, које им нису отказале гостопримство. Рад је био 

усмерен на одржавање везе са земљом и достављање новчане помоћи Покрету Драже 

Михаиловића, као и на спровођење обавештајних активности према посланству 

самозване Независне Државе Хрватске у Мадриду. 

Један од организатора обавештајне службе Владе у емиграцији био је Владета 

Милићевић, који је од августа 1943. године до маја 1944. године обављао и дужност 

министра унутрашњих послова. Он је након рата наставио да се бави обавештајним 

активностима у корист краља Петра II Карађорђевића, да би се 1966. године вратио из 

емиграције у земљу. 

О самог почетка Другог светског рата и формирања партизанског покрета, 

основани су народноослободилачки одбори (НОО), као управна тела у оквиру којих су 

постојали и органи задужени за ред и безбедност на одређеним територијама. На 

саветовању у Столицама код Крупња 26. септембра 1941. године, створене су прве 



обавештајне и контраобавештајне службе, утврђен је систем организације и веза ових 

органа, а крајем октобра 1941. године именовани су први обавештајни (информативни) 

официри у штабовима партизанских одреда. 

Средином септембра 1943. године, у Јајцу је при Врховном штабу 

Народноослободилачке војске Југославије и партизанских одреда Југославије 

формиран Одсек за заштиту народа, са задатком да обједини обавештајни и 

контраобавештајни рад и да организује обавештајну службу (организовани су и курсеви 

усавршавања). 

Одсек је 13. маја 1944. године прерастао у Одељење за заштиту народа (ОЗН) 

при Повереништву за народну одбрану Националног комитета ослобођења Југославије. 

 

Период од 1945. до 2002. године 

 
Одељење за заштиту народа (ОЗН) организовано је 13. маја 1944. године као 

централна контраобавештајна и обавештајна служба при Повереништву за народну 

одбрану Националног комитета ослобођења Југославије, на војном принципу. 

Оперативну јединицу ОЗН представљао је Корпус народне одбране Југославије (КНОЈ), 

који је формиран 15. августа 1944. године. 

Делокруг рада ОЗН обухватао је обавештајне послове према иностранству и 

неослобођеној територији, послове контраобавештајне заштите ослобођене територије 

и контраобавештајни рад у војсци. ОЗН је био организационо подељен на 6 одсека: 

Први одсек – обавештајни, Други одсек – контраобавештајна служба на ослобођеној 

територији, Трећи одсек – контраобавештајна служба у војсци, Четврти одсек – за 

статистику и технику, Пети одсек – за откривање и супротстављање деловању страних 

служби (од јануара 1945.) и Шести одсек – за контраобавештајну заштиту саобраћајних 

објеката и установа у земљи (од априла 1945. године). 

Одељење за заштиту народа за Србију основано је јуна 1944. године, а августа 

исте године образована су и одељења за Војводину и Косово и Метохију. 

Такође, октобра 1944. године формирано је посебно одељење ОЗН за град Београд, које 

је било директно подређенo ОЗН у Министарству народне одбране Демократске 

Федеративне Југославије. 

Након доношења Устава Федеративне Народне Републике Југославије (ФНРЈ) 

31. јануара 1946. године, извршена је реорганизација органа власти и државне управе, 

на основу које је и део ОЗН прешао из Министарства народне одбране у састав 

Министарства унутрашњих послова. 

На крају тог процеса, 13. марта 1946. године, ОЗН-а је реорганизована и добила је  
назив: Управа државне безбедности. Од I, II, V и VI одсека ОЗН, као и делова IV 

одсека ОЗН (Радио-центар и група за шифру) формирана је Управа државне 

безбедности (УДБ).  
УДБ је био стриктно централизованo организована служба и обухватала је: УДБ у МУП 

ФНРЈ, органе УДБ на нивоу републичких министарстава унутрашњих послова у која су 

ушле управе Државне и Јавне безбедности и команде Народне милиције, и 

опуномоћства УДБ за срезове. Припадницима УДБ су од јула 1952. године уведена 

цивилна звања. 

Делокруг рада УДБ обухватао је "организовање службе, предузимање мера и 

вршење управних радњи у циљу спречавања и откривања делатности усмерених на 

подривање и рушење Уставом утврђених основа економског, политичког и правног 

уређења, као и прикупљање обавештења која би имала такву сврху". 

УДБ је организационо био подељен на 8 одељења: 1. Обавештајно одељење, 2. 

Политичко одељење (сузбијање делатности унутрашњег непријатеља), 3. 



Контраобавештајно одељење, 4. Послови везе и евиденције, 5. Служба за материјално-

техничко обезбеђење и финансијско пословање, 6. Контраобавештајна заштита 

највиших државних и партијских руководилаца, 7. Криптографска заштита тајних 

порука и 8. Кадровско одељење. 

После Брионског пленума, јула 1966. године, извршена је реорганизација УДБ. 

Доношењем Основног закона о унутрашњим пословима, формирана је Служба државне 

безбедности (СДБ) у оквиру Савезног секретаријата за унутрашње послове (ССУП). 

Послови државне безбедности су децентрализовани и пренети на новоформиране 

републичке и покрајинске службе државне безбедности, које су припадале 

републичким, односно покрајинским секретаријатима унутрашњих послова, а ССУП је 

њихов рад усмеравао, координирао и усклађивао. 

Након распада СФРЈ, у Републици Србији је у оквиру Министарства 

унутрашњих послова, априла 1992. године, формиран Ресор државне безбедности 

Републике Србије, на основу Закона о унутрашњим пословима и Уредбе о начелима за 

унутрашњу организацију и систематизацију радних места у министарствима и 

посебним организацијама из 1991. године. 

Ресор државне безбедности је престао са радом 2002. године, доношењем Закона 

о Безбедносно-информативној агенцији. 

Безбедносно-информативна агенција је формирана 27. јула 2002. године 

ступањем на снагу Закона о Безбедносно-информативној агенцији. Овим законом су, по 

први пут у савременој српској историји, цивилни безбедносно-обавештајни послови 

издвојени из Министарства унутрашњих послова. 

 
Друже Марко, добио сам преко Ћиде из Загреба обавјештење слиједећег садржаја:  

1) "Наводно неки њемачки генерал Јорга има свога агента у Н.О.В. Дотични је Хрват, а 

по националности је Србин. Налази се у Босни, негдје око Бихаћа и начелник је 

обавјештајног одјела бр. 4."  



2) "Неки Ивша (или Ипша), члан Х.С.С. официр за везу са енглеским официрима. 

Почетно слово његовог имена је С. Налази се код штаба Н.О.В. Он је Кошутиљев 

човјек и има везу са Згб. и Пуковником Бабићем у Италији. Дотични је наводно сада у 

Згб." Молим те дај да се то све извиди и јави ми шта је на ствари.  

15.V-44  

Здраво Тито, с.р.  

Писмо Ј. Б. Тита упућено, 15. маја 1944. године, Александру Ранковићу о везама 

немачке обавештајне службе са НОВ 

*************** 

 

 

ПРИЛОГ 2 

 

СРБИЈА 1914. ГОДИНЕ 
 

Први светски рат или Велики рат је назив за први и највећи глобални војни сукоб 

два савеза држава у дотадашњој историји човечанства - држава чланица савеза Антанте 

(Велика Британија, Француска и Русија) и њихових савезника (Италија, САД, Јапан, 

Србија, Црна Гора, Румунија, Грчка и др.) с једне, и чланица Централних сила (Немачка 

и Аустро-Угарска) и њихових савезника (Османско Царство, Бугарска), с друге стране. 

Трајао је од од 28. VII. 1914. до 11. XI. 1918. Рат се водио на територији 14 држава у 

Европи, Азији и Африци, на морима и океанима. Процењује се да је у рату учествовало 

око 70 милиона мобилисаних људи, од којих је око 10 милиона погинуло, а око 21 

милиона било рањено. 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ 

ТРАЈАЊЕ 1.08.1914 -11.11 1918 

Број мобилисаних Око 70 милиона 

Број погинулих војника Око 10 милиона 

 



На разгледници је шест портрета владара држава савезница у Првом светском 

рату. С лева на десно: српски краљ Петар I, британски краљ Џорџ V, француски 

председник М. Поенкаре, руски цар Николај II , белгијски краљ Алберт I и 

црногорски краљ Никола I. 

 

До рата је дошло због сукобљених империјалистичких интереса великих 

европских сила, њиховој борби за економску и политичку доминацију над Европом и 

колонијама широм света, порасту активности национално ослободилачких покрета у 

Аустро-Угарској монархији и другим нараслим противречностима. Борба за утицај и 

одржавање равнотеже снага створила је мрежу тајних и јавних савеза и споразума између 

држава. 

Формални повод за рат био је Атентат у Сарајеву 28. јуна 1914, у коме је убијен 

аустроугарски престолонаследник Франц Фердинанд и његова супруга. Користећи тај 

повод, Аустро-Угарска је објавила рат Србији 28. јула 1914.  иако није доказано да је 

српска влада била умешана и одговорна за атентат. Током августа рат је попримио 

европске а касније светске размере.  

 
1914 Ко је објавио рат Коме је објављен рат 

28.јула   Аустро-Угарска  Србији 

1.август  Немачка  Русији 

3.август   Немачка  Француској 

4.августа   Немачка  Белгији 

 Велика Британија   Немачкој 
5.август   Црна Гора  Аустро-Угарској 
6. августа   Аустро-Угарска  Русији 

 Србија  Немачкој 
9. августа  Црна Гора  Немачкој 
11.августа   Француска  Аустро-Угарској 
12. августа  Британска империја  Аустро-Угарској 

Војске чланица Антанте (око 10,1 милион мобилисаних војника) и Централних 

сила (око 6,2 милона мобилисаних војника) током 1914. године сукобљавале су се на 

Источном, Западном и Балканском фронту. На Западном фронту је Немачка војска 

ратовала против Француске, Британске и Белгијске војске, од 1917. и америчке; на 

Источном – ратовала је Немачка и Аустро-Угарска војска против Руске армије и 

Балканскoм фронту (од 1915. Солунски) – где је Аустро-Угарска (од 1915. заједно са 

Бугарском) ратовала против Србије и њених савезника..  

Почетне офанзиве заустављене су у јесен 1914. и прешло се на дуготрајан и 

исцрпљујући рововски рат који је трајао до 11. новембра 1918. Победу су на крају 

извојевале силе Антанте. 

Фронт 1914 Важне битке 1914 

Источни Источно-пруска 

офанзива 

Битка код 

Таненберга 

Битка код 

Мазурских 

језера 

Галицијска 

операција 

Западни Битка код Сент 

Кантена 

Битка код Гиза Битка на Марни  

Балкански 

фронт 

Церска битка Битка на Дрини Колубарска 

битка 
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Признавањем пораза и потписивањем мира од стране Немачке 11. новембра 1918.  

завршен је Први светски рат. На мировној конференцији у Версају закључени су уговори са 

пораженим земљама, Немачка је означена као главни кривац за изазивање рата, признате су нове 

државе, исцртане нове границе и основано Друштво народа.(Версајски систем). Први светски рат 

срушио је четири велика царства – Немачко, Аустроугарско, Руско и Турско. Све ове државе 

постале су републике.  

    
 

 

АТЕНТАТ НА ФРАНЦА ФЕРДИНАНДА 

 

На Видовдан 28. јуна 1914. године у Сарајеву је убијен аустроугарски надвојвода  Франц 

Фердинанд. Најпре је на престолонаследника бацио бомбу  омла 

динац Недељко Чабриновић, али се она одбила и експлодирала иза аутомобила. Непун 

сат након првог покушаја атентата и после званичне посете општини, на Фрању 

Фердинанда гимназијалац Гаврило Принцип испалио је два хица из пиштоља и усмртио 

њега и његову супругу Софију Котек војвоткињу Хоенберг. Оба атентатора одмах су 

ухваћена. Следећих дана полиција је ухапсила све личности умешане у организацију 

атентата, укључујући и непосредне учеснике - Трифка Грабежа, Васу Чубриловића и 

Цветка Поповића. Мухамед Мехмедбашић успео је да побегне и да се пребаци у Црну 

Гору. Оптужница је подигнута против 25 лица. Сви ухапшени били су аустроугарски 

држављани. Највећи број њих били су Срби, али је било и Хрвата, a по вероисповести је 

било и хришћана и муслимана. 

Суђено им је у Сарајевском процесу од 12. до 23. октобра 1914. године. Пресуде су 

донете 28. октобра. Петорици завереника изречена је смртна казна (Илићу, Вељку 

Чубриловићу, Керовићу, Јовановићу и Миловићу), док су Принцип и Чабриновић, с 
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обзиром да су по аустроугарском закону били малолетни, добили максиману казну од 

20 година затвора.  

    Користећи тај повод, Аустро-Угарска је 23. јула 1914. Србији послала  ултиматум. 

Посланик Гизл је 23/10. јула 1914. у 18 часова предао ултимативну представку 

заступнику српског председника владе, министру финансија Лазару Пачуу. Одговор је 

изричито тражен у року од 48 часова. Текст ултиматума предат је осталим великим 

силама дан касније, 24. јула. 

 

 

НОТА АУСТРО-УГАРСКЕ ВЛАДЕ КРАЉЕВСКОЈ ВЛАДИ СРБИЈЕ  

(ЈУЛСКИ УЛИТМАТУМ) 

                                                                  *** 

Барон Гизл фон Гизлинген, посланик Аустро-Угарске у Београду- Др Лази Пачуу, 

вршиоцу дужности председника владе и министра иностраних послова 

Београд, 10/23. јул 1914. године 

 

Господине, Част ми је, Екселенцијо, да Вам доставим приложену ноту коју сам примио 

од моје владе, упућену влади Краљевине Србије. Част ми је...итд. 

Уручено лично у 6.00 часова поподне. 

      *** 

(Текст Ноте): 

Беч, 22. јула 1914. године 

Екселенцијо, предаћете следећу Ноту Краљевској Влади у четвртак поподне, 23. јула: 

Дана 31. марта 1909. године, посланик Краљевине Србије на Бечком Двору дао је, у име 

своје Владе, следећу изјаву Царској и Краљевској Влади: 

Србија признаје да њена права нису погођена стањен које је створено у Босни, и 

изјављује да ће се сходно томе прилагодити одлукама које постигну Силе у вези са 

чланом 25. Берлинског уговора. Прихватајући савет Великих Сила, Србија се обавезује 

да ће одустати од става протеста и противљења који је усвојила у погледу анексије од 

октобра прошле године, и надаље се обавезује да ће изменити тенденцију своје 

садашње политике према Аустро-Угарској, као и да ће односе са њом у будуће 

заснивати на пријатељству и добросуседству. 

Развој у последњих неколико година, а нарочито болни догађаји од 28. јуна, 

показали су да у Србији постоји субверзивни покрет, чији је циљ одвајање извесних 

делова територије од Аустроугарске Монархије. Тај покрет, који је настао пред очима 

српске Владе, касније је дошао до изражаја у низу покушаја атентата и у убиствима 

изван територије Краљевине. 

Уместо да испуни званичне обавезе садржане у изјави од 31. марта 1909. године, 

Влада Краљевине Србије није учинила ништа да сузбије овај покрет. Толерисала је 

злочиначке активности разних савеза и удружења уперене против Монархије, 

неконтролисане изјаве у штампи, глорификацију починалаца атентата, учешће официра 

и званичника у субверзивним интригама; толерисала је нездраву пропаганду у јавној 

настави; и најзад, толерисала је сваку манифестацију која је могла да одведе народ 

Србије у мржњу према Монархији и непоштовање њених институција. 

Ова толеранција за коју кривицу сноси Влада Краљевине Србије још увек је 

била очигледна у тренутку када су догађаји од двадесет-осмог јуна показали целом 

свету ужасне последице такве толеранције. 

Из изјава и признања злочиначких починилаца атентата од двадесет-осмог јуна 

јасно произлази да је убиство у Сарајеву замишљено у Београду, да су убице добиле 

оружје и бомбе којима су их опремили српски официри и званичници који припадају 



Народној Одбрани и, коначно, да је слање злочинаца и њиховог оружја у Босну 

организаовано и извршено под руководством српских пограничних органа. 

Резултати истраге више не дозвољавају Царској и Краљевској Влади да очува 

став стрпљиве толеранције који је годинама показивала према овој агитацији чији је 

центар у Београду и која се отуда шири на територије Монархије. Уместо тога, ови 

резултати намећу Царској и Краљевској Влади обавезу да стане на крај овим интригама 

које представљају сталну претњу миру у Монархији. 

Да би се постигао овај циљ, Царска и Краљевска Влада сматра да је принуђена 

да од српске Владе захтева да јој пружи званично уверавање да ће осудити пропаганду 

уперену против Аустро-Угарске, односно, да осуди читав низ покушаја чији је крајњи 

циљ да се од Монархије одвоје територије које јој припадају; и да се обавеже да ће свим 

средствима која јој стоје на располагању сузбијати ову злочиначку и терористичку 

пропаганду. Да би овим уверавањима дала свечани карактер, Влада Краљевине Србије 

ће на првој страни свог служеног гласила од 26/13. јула објавити следећу изјаву: 

"Влада Краљевине Србије осуђује пропаганду уперену против Аустро-Угарске, 

односно, читав низ покушаја чији је крајњи циљ да се од Монархије одвоје територије 

које јој припадају, и најискреније жали због ужасних последица тих злочиначких 

активности. 

"Влада Краљевине Србије изражава жаљење због тога што су српски официри и 

званичници учествовали у горе поменутој пропаганди и на тај начин довели у опасност 

пријатељске и добросуседске односе, за чије је неговање Краљевска Влада дала 

најсвечаније обећање у својим изјавама од 31. марта 1909. године. 

Краљевска Влада, која не одобрава и одбацује сваку идеју и сваки покушај мешања у 

судбину становништва било којег дела Аустро-Угарске, сматра својом дужношћу да 

најенергичније скрене пажњу официрима, званичницима и целокупном становништву 

Краљевине на чињеницу да ће у будуће поступати с највећом строгошћу против таквих 

лица која буду окривљена за било које такве активности, за чије спречавање и 

сузбијање Влада неће штедети напора." 

На ову изјаву ће се истовремено скренути пажња и Краљевској војсци путем наредбе 

Његовог Величанства Краља, као и њеним објављивањем у службеном гласилу војске. 

 

Влада Краљевине Србије ће надаље обећати следеће: 

1. Да ће забранитии сваку публикацију која распирује мржњу и непоштовање према 

Монархији, а чија је општа тенденција уперена против територијалног интегритета 

Монархије; 

2. Да ће одмах распустити Народну Одбрану и конфисковати сва њена средства 

пропаганде, као и да ће на исти начин поступити против осталих савеза и удружења у 

Србији који се баве пропагандом против Аустро-Угарске; Краљевска влада ће 

предузети мере које су неопходне да би се обезбедило да распуштена удружења не буду 

у могућности да наставе своје активности под другим именом или у другим видовима; 

3. Да без одлагања искључи из јавне наставе у Србији све што служи или би могло 

послужити потхрањивању пропаганде против Аустро-Угарске, било да је везано за 

наставно особље или за методе наставе; 

4. Да уклони из војне или административне службе уопште све официре и службена 

лица која сносе кривицу за вођење пропаганде против Аустро-Угарске, а чија имена 

Царска и Краљевска Влада задржава право да саопшти Краљевској Влади приликом 

достављања материјалних доказа које сада поседује; 

5. Да се сагласи да органи Царске и Краљевске Владе сарађују у Србији на сузбијању 

субверзивног покрета упереног против интегритета Монархије; 

6. Да покрене судску истрагу против сваког учесника у завери од двадсет-осмог јуна 



који би могао бити пронађен на територији Србије; органи Царске и Краљевске Владе 

одређени у ову сврху учествоваће у поступцима који буду покренути у том циљу; 

7. Да ће с највећом хитношћу ухапсити мајора Војислава Танкосића и неког Милана 

Цигановића, српског званичника, који су компромитовани резултатима истраге; 

8. Да ће ефикасним мерама спречити учешће српских власти у кријумчарењу оружја и 

експлозива преко границе; да ће отпустити из службе и строго казнити припаднике 

Пограничне службе у Шапцу и Лозници који су помогли починиоцима злочина у 

Сарајеву да пређу границу; 

9. Да ће дати објашњење Царској и Краљевској Влади које се односи на неоправдане 

изјаве високих српских функционера у Србији и иностранству, који, без обзира на свој 

службени положај, нису оклевали да се изразе на начин који је непријатељски према 

Аустро-Угарској након атентата од двадесет-осмог јуна; 

10. Да без одлагања обавести Царску и Краљевску Владу о спровођењу мера 

предвиђених у напред наведеним тачкама. 

Царска и Краљевска Влада очекује одговор Краљевске Владе до суботе, двадесет-петог 

јула, најкасније у 6.00 сати поподне. 

 

Уз ову ноту приложен је подсетник који се односи на резултате истраге о Сарајеву, у 

мери у којој се они односе на званичнике чија су имена наведена у тачкама 7.и 

8.(горе)." 

Прилог: 
"Кривична истрага која је предузета у суду у Сарајеву против Гаврила Принципа и 

његових другова због убиства почињеног на дан 28. јуна ове године, укључујући и 

кривицу саучесника, довела је до сада до следећих закључака: 

1. План да се убије надвојвода Франц Фердинанд за време његовог боравка у Сарајеву 

сковали су у Београду Гаврило Принцип, Недељко Чабриновић, извесни Милан 

Цигановић и Трифко Грабеж, уз помоћ мајора Воје Танкосића. 

2. Шест бомби и четири пиштоља типа Браунинг, укључујући и муницију - које су 

злочинци употребили као оруђе - набавили су и дали Принципу, Чабриновићу и 

Грабежу у Београду извесни Милан Цигановић и мајор Воја Танкосић. 

3. Бомбе су ручне гранате које потичу из складишта оружја српске војске у Крагујевцу. 

4. Да би се обезбедио успех атентата, Цигановић је обучио Принципа, Чабриновића и 

Грабежа како се користе гранате а Принципу и Грабежу давао часове из гађања 

пиштољем типа Браунинг у шуми у близини стрелишта у Топчидеру. 

5. Да би се Принципу, Чабриновићу и Грабежу омогућио прелаз преко босанско-

херцеговачке границе као и да прокријумчаре оружје Цигановић је организовао читав 

тајни систем превоза. Улазак злочинаца и њхиовог оружја у Босну-Херцеговину 

омогућили су главни погранични званичници у Шапцу (Раде Поповић) и Лозници, као 

и царински службеник Будивој Грбић из Лознице, уз учешће више других лица." 

Приликом предаје ове ноте, молим Вас, Екселенцијо, да усмено додате такође да 

- у случају да да се безусловно позитиван одговор Краљевске Владе не добије у 

међувремену - по истеку рока од 48 сати који се помиње у овој ноти, а који се рачуна од 

дана и сата када Ви то објавите, обавезни сте да напустите Царску и Краљевску 

амбасаду у Београду, заједно с својим особљем. 

*** 

Др Лаза Пачу, вршилац дужности председника владе и министра иностраних послова- 

Свим Посланствима Србије, Београд, 10/23. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

 

Данас поподне у 6.00 часова посланик Аустро-Угарске уручио ми је ноту која се односи 



на сарајевски злочин, у којој су садржани захтеви владе Аустро-Угарске и у којој се 

инсистира на одговору српске владе у року од два дана, тј. до суботе у 6.00 часова 

поподне. Усмено ме је обавестио да ће он и његово особље напустити Београд уколико 

не прими повољан одговор у утврђеном року. 

Будући да су неки министри одсутни из Београда, српска влада још није донела 

никакву одлуку, али сам у могућности да већ сада констатујем да су захтеви такви да их 

ниједна српска влада не би могла прихватити у целини. 

 

*** 

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар- 

Његовом Царском Величанству Цару Русије, Београд, 11/24. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

 

Синоћ је аустроугарска влада предала српској влади ноту која се односи на злочин у 

Сарајеву. Србија, свесна своје међународне обавезе, од тренутла када је ужасни злочин 

почињен, изјављивала је да га осуђује и да је спремна да отвори истрагу у Србији 

уколико се на суђењу које су организовале аустроугарске власти докаже саучесништво 

неких њених поданика. Међутим, захтев садржан у аустроугарској ноти за Србију је 

непотребно понижавајући и неспојив с њеним достојанством као независне државе. На 

пример, од нас се захтева да беспоговорно дамо изјаву владе у "Службеном гласнику", 

као и да Суверен да налог војсци, којом треба да престанемо са духом непријатељства 

према Аустрији и да сами себе окривимо за криминалну слабост у погледу издајничке 

интриге. Даље се од нас тражи да дозволимо аустроугарским званичницима да дођу у 

Србију и да учествују с нашим званичницима на суђењу и да надгледају испуњавање 

осталих услова постављених у ноти. Од нас се тражи да прихватимо те захтеве у 

целини у року од четрдесет-осам сати; у противном ће аустроугарско Посланство 

напустити Београд. Спремни смо да прихватимо оне аустроугарске услове који су у 

складу с положајем једне независне државе, као и оне које нам Ви, Величанство, 

евентуално будете саветовали да их прихватимо, а сва лица чије саучесништво у 

злочину буде доказано биће строго кажњена с наше стране. Неки од захтева нису могли 

бити испуњени без промена у нашем законодавству, за шта би било потребно време. 

Дат нам је сувише кратак рок. Можда ћемо по истеку тог рока бити нападнути од 

стране аустроугарске војске која се концентрише на нашој граници. Нисмо у стању да 

се одбранимо и молимо Вас, Величанство, да нам притекнете у помоћ што је могуће 

пре. Много цењена добра воља коју сте, Величанство, толико пута показали према нама 

улива нам чврсту веру да и овог пута наш апел Вашем племенитом словенском срцу 

неће остати без одјека. 

У овом критичном тренутку изражавам осећања српског народа молећи Вас, 

Величанство, да се заинтересујете за судбину Краљевине Србије. 

 

                                                                     *** 

Господин Н. Пашић, председник владе и министар иностраних послова- 

Свим посланствима Србије, Београд, 12/25. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

 

Представницима савезничких влада је данас у Министарству иностраних послова 

саопштен кратак Резиме одговора краљевске владе. Они су обавештени да ће одговор 

бти у потпуности помирљив по свим тачкама, као и да ће српска влада прихватити 

аустроугарске захтеве колико год је то могуће. Српска влада верује да ће аустроугарска 

влада, уколико није решена да води рат по сваку цену, наћи могућност да прихвати 



пуно задовољење које је у свом одговору понудила српска влада. 

 

*** 

(ОДГОВОР СРПСКЕ ВЛАДЕ НА АУСТРОУГАРСКУ НОТУ) 

 

Београд, 12/25. јул 1914. године 

Влада Краљевине Србије је примила документ Царске и Краљевске Владе од 23. овог 

месеца и уверена је да ће њен одговор отклонити сваки неспоразум који прети да 

уништи пријатељске и добросуседске односе између Аустријске Монархије и 

Краљевине Србије. 

Краљевској влади је познато да нигде није било поновних протеста против 

велике суседне монархије као што су они који су пре извесног времена били изражени 

у Скупштини, као и у изјави и акцијама одговорних државних представника у то време, 

а који су окончани српском изјавом од 31. марта 1909. године; надаље да, од тог 

времена ни разне корпорације у Краљевини ни званичници нису покушали да промене 

политичко и правосудно стање које је створено у Босни и Херцеговини. Краљевска 

влада изјављује да Ц. и К. (Царска и Краљевска) Влада није уложила никакве протесте 

у том смислу сем у случају једног уџбеника, у вези са чим је Ц. и К. Влада примила 

потпуно задовољавајуће објашњење. За време балканске кризе Србија је у бројним 

случајевима дала доказе о својој мирољубивој и умереној политици и само захваљујући 

Србији и жртвама које је поднела у интересу мира у Европи тај мир је и очуван. 

Краљевска Влада не може бити одговорна за изјаве приватног карактера, као 

што су, на пример, новински чланци и мирољубив рад друштава, изјаве које су сасвим 

уобичајена појава у другим земљама, и које обично нису под контролом државе. Ово, 

утолико пре, будући да је Краљевска Влада показала велику предусретљивост у 

решавању читавог низа питања која су настала између Србије и Аустро-Угарске, чиме 

је успела да реши већи број тих питања, у прилог напретка обе земље. 

Краљевска Влада је стога била болно изненађена тврдњама да су држављани 

Србије учествовали у припремама за злочин у Сарајеву. Влада је очекивала да ће бити 

позвана да учествује у истрази о том злочину, и била је спремна, да би доказала своју 

потпуну коректност, да предузме мере против свих лица у вези с којима евентуално 

прими обавештење. 

У складу са жељама Ц. и К. Владе, Краљевска Влада је спремна да преда суду, 

без обзира на положај и чин, сваког српског држављанина за чије учешће у злочину у 

Сарајеву буде примила доказ. Она се посебно обавезује да на првој страни званичног 

гласила од 26. јула објави следећу изјаву: 

Влада Краљевине Србије осуђује сваку пропаганду која би била уперена против 

Аустро-Угарске, тј. такве активности у целини, чији је циљ одвајање извесних 

територија од Аустроугарске Монархије, и искрено жали тужне последице ових 

злочиначких махинација .... 

Краљевска Влада жали што су, према ноти Ц. и К. Владе, извесни српски 

официри и званичнци учествовали у пропаганди која је управо поменута, и што је то 

угрозило пријатељске односе у погледу чијег неговања се Краљевска Влада свечано 

обавезала изјавом од 31. марта 1909. године.... 

 

Краљевска Влада се надаље обавезује: 

1. Да у току следећег редовног заседања Скупштине, у прописе о штампи унесе 

клаузулу о томе да ће распиривање мржње или непоштовања према Монархији бити 

најстроже кажњено, као и свака публикација чија је општа тенденција уперена против 

територијалног интегритета Аустро-Угарске. 



С обзиром на предстојећу ревизију устава, она се обавезује да ће извршити измену и 

допуну члана 22, уставног закона, којом се дозвољава конфискација таквих 

публикација будући да је то сада немогуће према јасној дефиницији члана 12. устава. 

2. Влада не поседује никакве доказе, а нота Ц. и К. владе их не пружа, да су друштво 

"Народна Одбрана" и друга слична друштва до сада извршила било какве злочиначке 

радње овакве врсте преко било ког свог члана. Без обзира на то, Краљевска Влада ће 

прихватити захтев Ц. и К. Владе и распустити друштво "Народна Одбрана", као и свако 

друштво које би било против Аустро-Угарске. 

3. Влада Краљевине Србије се обавезује да без одлагања уклони из јавног упутства у 

Србији све што би могло допринети пропаганди упереној против Аустро-Угарске под 

условом да Ц. и К. Влада достави стварне доказе ове пропаганде. 

4. Краљевска Влада је такође спремна да отпусти официре и званичнике из војске 

односно државне службе у односу на које судска истрага докаже да су криви за радње 

против територијалног интегритета Монархије; она очекује да јој Ц. и К. Влада 

саопшти, у циљу отпочињања истраге, имена тих официра и званичника, као и 

чињенице које им се стављају на терет. 

5. Краљевска Влада признаје да јој није јасан смисао и домет оног захтева Ц. и К. Владе 

који се односи на обавезу Владе Краљевине Србије да дозволи сарадњу званичника Ц. и 

К. Владе на српској територији, али изјављује да је спремна да прихвати сваку сарадњу 

која није у супротности с међународним правом и с кривичним правом, као ни са 

пријатељским и добросуседским односима. 

6. Краљевска Влада сматра својом дужношћу и као нормално да отпочне истрагу 

против свих лица која су учествовала у злочину од 28. јуна а која се налазе на њеној 

територији. Што се тиче сарадње посебно одређених званичника Ц. и К. Владе у овој 

истрази, то се не може прихватити будући да представља кршење устава и кривичног 

поступка. Међутим, у неким случајевима резултат истраге би могао бити саопштен 

аустроугарским званичницима. 

7. Краљевска Влада је дала налог да се на дан пријема ове ноте, увече, ухапски мајор 

Војислав Танкосић. Међутим, што се тиче Милана Цигановића, који је држављанин 

Аустроугарске Монархије и који је до 28. јуна био запослен у Одељењу железнице, до 

сада није било могуће пронаћи га, због чега је издат налог за његово хапшење. 

Моли се Ц. и К. Влада да стави до знања, чим то буде могуће, а у циљу спровођења 

истраге, постојећи основ за сумњу и доказе о кривици, који буду резултат истраге у 

Сарајеву. 

8. Српска Влада ће проширити и завести строже мере од постојећих у циљу сузбијања 

кријумчарења оружја и експлозива. 

Подразумева се да ће Влада одмах предузети мере и строго казнити службена лица 

пограничне службе на линији Шабац-Лозница који су прекршили своју дужност и 

дозволили починиоцима злочина да пређу границу. 

9. Краљевска Влада је спремна да да објашњења о изјавама које су њени званичници у 

Србији и у иностранству дали у интервјуима након злочина и који су, према тврдњама 

Ц. и К. владе, били непријатељски према Монархији. Чим Ц. и К. Влада детаљно 

истакне где су те изјаве дате и успе да докаже да су те изјаве стварно дали односни 

функционери, Краљевска Влада ће се лично постарати да се прикупе потребни докази. 

10. Краљевска Влада ће обавестити Ц. и К. Владу, уколико то већ није учињено овом 

нотом, о предузетим мерама о којима је реч чим буде дат налог се предузме нека од тих 

мера и чим она буде спроведена. 

Влада Краљевине Србије верује да је у заједничком интересу да се не доноси 

исхитрено решење ове ствари и стога, у случају да Ц. и К. Влада не буде сматрала да је 

задовољна овим одговором, спремна је као и увек да прихвати мирно решење, било да 



одлуку о овом питању донесе Међународни суд у Хагу или препуштањем одлуке 

Великим Силама које су учествовале у изради изјаве коју је српска Влада дала 18/31. 

марта 1909. године. 

 

*** 

Барон Гизл фон Гизлинген, аустроугарски посланик у Београду- 

Господину Н. Пашићу, председнику владе и министру иностраних послова 

Београд, 12/25. јул 1914. године 

 

Господине, 

Како је рок одређен у ноти коју сам, по налогу своје владе, уручио Његовој екселенцији 

господину Пачуу, у четвртак, пре два дана, у 6.00 сати поподне, сада истекао, а нисам 

примио задовољавајући одговор, част ми је обавестити Вас, Екселенцијо, да вечерас 

напуштам Београд заједно са особљем Царског и Краљевског Посланства. 

Заштита Царског и Краљевског Посланства, заједно са свим што му припада, анексима 

и архивом, као и брига о поданицима и интересима Аустро-Угарске у Србији, поверава 

се Царском Посланству Немачке. 

Коначно, желим званично да изјавим да од тренутка када ово писмо стигне до Вас, 

Екселенцијо, прекид дипломатских односа између Србије и Аустро-Угарске ће имати 

карактер свршеног чина.  Част ми је... итд. 

 

**** 

Господин Н. Пашић, председник владе и министар иностраних послова- 

Свим посланствима Србије, Београд, 12/25. јул 1914. године 

 

Данас у 5.45 часова поподне саопштио сам одговор на аустроугарску ноту. Вечерас 

ћете добити интегралан текст одговора. Из њега ћете видети да смо учинили колико 

смо могли. Када сам уручио ноту аустроугарском посланику, он је рекао да ће морати 

да је упореди са инструкцијама које је добио, као и да ће онда одмах дати одговор. Чим 

сам се вратио и Министарство, обавештен сам нотом од стране аустроугарског 

посланика да није задовољан нашим одговором и да напушта Београд исто вече, 

заједно с целокупним особљем посланства. Заштиту Посланства и његове архиве, као и 

бригу о аустријским и немачким интересима поверио је посланству Немачке. На крају 

је изјавио да се по пријему ноте дипломатски односи између Србије и Аустро-Угарске 

имају сматрати дефинитивно прекинутим. 

Влада Краљевине Србије позвала је Скупштину да се састане 14/27. јула у Нишу, 

куда вечерас одлазе сва министарства са особљем. Престолонаследник је, у име Краља, 

издао наређење о мобилизацији војске, а сутра и прекосутра издаће се прокламација у 

којој ће се објавити да цивили који не подлежу војној служби треба да мирно остану 

код своје куће, док војници треба да се јаве у места према свом ратном распореду и да 

бране земљу како најбоље могу у случају да Србија буде нападнута. 

 

*** 

Његово Царско Величанство Цар Русије-Његовом Краљевском Височанству 

Престолонаследнику Србије, Петроград, 14/27. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

 

ТЕЛЕГРАМ 

Пов. Бр. 3675/а. 14/27. VII 1914. 



Обративши ми се у тренутку необично тешком, Ваше Краљевско Височанство није се 

преварило у осећајима којима сам обузет према Њему, као ни у Мојој срдачној 

наклоности према Српскоме Народу. Садашња ситуација привлачи Моју најоз- 

биљнију пажњу и Моја се Влада труди свом снагом да уравна тешкоће које су се 

појавиле. Ни најмање не сумњам, да Ваше Височанство и Краљевска Влада неће 

потпомоћи овај посао чинећи све што може да се дође до решења које би октлонио нов 

рат a сачувало достојанство Србије. 

Докле год буде и најмање наде да се избегне проливање крви, сви Моји напори тежиће 

томе циљу. Ако пак не успемо упркос наше најискреније жеље, нека Ваше Височанство 

буде уверено да ни у томе случају Русија неће напустити Србију. 

Николај   

   

*** 

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар-Његовом Царском 

Величанству Цару Русије, Ниш, 17/30. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

 

Дубоко дирнут телеграмом који сте, Величанство, изволели да ми јуче упутите, хитам 

да Вам захвалим из свег срца. Можете бити уверени, Величанство, да су срдачне 

симпатије које Ви, Величанство, осећате према мојој земљи посебно цењене и да 

испуњајау наша срца уверењем да је будућност Србије сигурна, сада када је предмет 

љубазне бриге Вашег Величанства. Ови болни тренуци могу само ојачати споне дубоке 

привржености које повезују Србију и Свету Словенску Русију, а осећања вечне 

захвалности која гајимо због помоћи и заштите коју нам указујете, Величаство, заувек 

ће имати своје место у срцима свих Срба. 

 

*** 

Гроф Леополд Берхтолд, министар иностраних послова Аустро-Угарске 

Господину Н. Пашићу, председнику владе и министру иностраних послова 

Беч, 15/28. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

 

Будући да влада Краљевине Србије није на задовољавајући начин одговорила на ноту 

од 10/23. јула 1914. године коју је уручио аустроугарски посланик у Београду, Царска и 

Краљевска Влада је принуђена да се сама побрине за очување својих права и интереса и 

да, у том циљу, прибегне оружаној сили. Према томе, Аустро-Угарска сматра да се од 

сада налази у стању рата са Србијом. 

 

*** 

Господин Н. Пашић, председник владе и министар иностраних послова 

Свим Посланствима Србије 

Ниш, 15/28. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

Данас у подне аустроугарска влада је Србији објавила рат путем отвореног 

телеграма српској влади. 
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Сматрајући незадовољавајућим одговор српске владе Аустроугарска је 28. јула 

1914. у 11 часова објавила рат Србији обичном поштом телеграм са садржајем: 

Краљевска влада Србије није на задовољавајући на чин одговорила на ноту 

датирану 23. јулом 1914. којујој је предао аустроугарски посланик у Београду. Зато 

Царско-краљевска влада налази даје принуђена да се ослони на силу оружја ради 

очувања својих права и интереса. 

Аустроугарска сматра да ce од овог тренутка налази у рату са Србијом. 

Дан касније Аустроугарска је почела са бомбардовањем Београда 

  
 

Русија је ставила до знања да «неће напустити Србију» и мобилисала је војску у 

пограничним окрузима. На то је Немачка 1. августа објавила рат Русији, а два дана 

касније и Француској. То је активирало систем савеза и за неколико дана читава Европа 

се нашла у рату. Србија је прихватила наметнити рат. Проглашена је општа 

мобилизација, а седиште владе и других државних институција из Београда пренето је у 

Ниш. 

Регентска прокламација од 29. јула 1914. 
Мојим драгим и јуначким Србима! 
 

На нашу Србију насрнуло је велико зло. Аустро-Угарска нам је објавила рат. Сад сви 

имамо да будемо сложни и јунаци. 

Невоље наше Краљевине и нашега народа са Аустријом нису почеле од јуче. Кад је год 

Бечу требало, давана су најсвечанија обећања да ће се са Србима и Хрватима праведно 

поступати, па је ипак све то остало неиспуњено. Залуду су српски и хрватски граничари 

и толики други наши јунаци лили крв по целој Европи и за славу и корист бечког двора, 

залуду су биле жртве које је Србија за владе Мога деде поподневла кад је помагла да се 

спасава царски престо од незадовољних и побуњенх његових народа, залуду је Србија 

увек радила све што је могла да живи у пријатељству са суседном царевином, — све то 

није ништа помогло. 

И Србија као држава и наш народ, где год био, свакад и свуда су сумњичени, и зато су 

увек запостављени другим народима. Пре 36 година заузела је Аустрија српску Босну и 

Херцеговину, које су устале биле да се ослободе, а пре шест година коначно их 

присвојила бесправно, убећавши им уставне слободе које, онакве какве су дане, нису ни 

у колико народ задовољиле. Све је то створило дубоко незадовољство у народа, 

нарочито у бујне и неразмишљене омладине, па је напослетку изазвало отпоре, па и 

сарајевски атентат. 

Србија је тај кобни догађај искрено ожалила, осудила и изјавила готовост да ће предати 

суду сваког саучесника: али је брзо са запрепашћењем видела да Аустријанци за њ 

бацају одговорност не на своју рђаву управу или на поједине кривце самог дела, него на 

Краљевину Србију. Без обзира што је оно убијство извршио само један човек, њен 



поданик, уз припомоћ неколико другова, и то у њиховој земљи, пред очима свих њених 

власти, Аустрија је зато окривила наше чиновнике и официре, спрску Владу, и 

напослетку целу Краљевину Србију и све Србе где год их има. Такво оптуживање једне 

независне државе за туђе кривице, јединствено је у историји Европе, где онака злочина 

дела на жалост нису ретка. У смислу окривљења поднела је аустроугарска влада 10. 

овог месеца Мојој Влади необичну представку с тешким оптужбама и захтевима, 

тражећи од Србије задовољење и остављајући јој рок од 48. сати за одговор. Моја је 

Влада, одговарајући жељама народа и потреби мира, коју осећа не само Србија, већ и 

цела Европа, хтела избећи по сваку цену сукоб, и зато је изашла у сусрет аустро-

угарској влади до крајњих граница попустиљивости, преко којих не може ићи ниједна 

независна држава. 

Кад је о томе извештен аустро-угарски посланик, изјавио је одмах, да његова влада није 

задовољна одговором и прекинуо је дипломатске односе са Мојом владом. Тада су све 

пријатељске нам државе — на челу им братска нам Русија — покушале склонити 

аустро-угарску владу да пристане на мирно решење спора. На жалост, бечки државници 

осташе глухи према саветима мудрости и интересима човечанства. Они нам објавише 

јуче рат, не презајући да тиме изазову и недогледне последице једног заплета. 

И ако тешка срца и свестан свих тешкоћа и опасности, баш у часу кад су се српски 

ратници спремали да прибрају довреле плодове свога труда, Ја сам принуђен позвати 

све Моје драге и храбре Србе под српску тробојку с уверењем да ће се они и у овој 

прилици показати достојни својих славних предака, онакви какви су били лане и 

преклане. С вером у Свевишњега Господа Бога, с надом у симпатије просвећеног света 

и у коначну победу наше правде, с поверењем у помоћ својих великих сродника и 

поузданих пријатеља, примамо, заједно са нашом јуначком браћом Србима, Црне Горе, 

борбу која нам је обесно наметнута. У нашој славној прошлости, старијој и новијој, има 

доста сведочанства да Србин, кад је сложен, може победити и много већег противника. 

Посведочимо још једанпут да се Србин уме жртвовати за своју Отаџбину и обилићским 

пожртвовањем одбранити је пред монгобројним, охолим непријатељем. 

Срби, браните свом снагом своје огњиште и српско племе. 

16.(29.) јула 1914. год. 

у Нишу.       Александар с. р. 

 

 

Манифест Краљевске владе од 25. јула 1914. 
Српском народу! 
Пре два дана поднела је Аустро-Угарска влада српској влади представку с извесним 

захтевима и оставила је рок, да се на то одговори, до вечерас у 6 сахата, стављајући у 

изглед прекидање дипломатских односа, ако не би добила задовољење. Српска је влада, 

знајући да одговара жељама вашим и потреби мира, коју осећа не само Србија, него — 

уверени смо — и цела Европа, изашла у сусрет царској и краљевској влади до крајњих 

граница попустљивости, преко којих не може ићи ниједна независна држава. 

Уздајући се у помоћ Божију, у своју правду, као и у пријатељство великих држава, које 

— уверени смо — желе исто тако, да се мир одржи, надамо се да ће се овај сукоб 

свршити мирно; али, како је аустро-угарски посланик вечерас изјавио у име своје владе, 

да није задовољан нашим одговором и да коначно прекида дипломатске односе, влада 

је српска принуђена да, за сваки случај, одмах предузме најпотребније војничке мере за 

одбрану земље. Сматрамо за дужност позвати народ на одбрану отаyбине, верујући да 

ће се нашем патриотском позиву сваки радо одазвати. Ако будемо нападнути, војска ће 



вршити своју дужност, а грађанима, који нису позвати под заставу, саветујемо да 

остану код својих домова и мирно раде своје послове. 

У Београду 12. јула 1914. године. 

Председник Министарског савета, Министар иностраних дела Ник. П. Пашић;  

Министар финансија Др. Л. Пачу; Министар унутрашњих дела Стој. М. Протић; 

Министар грађевина Ј. П. Јовановић; Министар просвете и црквених послова Љ. 

Јовановић; Министар правде М. С. Ђуричић; Министар народне привреде Др. В. 

Јанковић; Министар војни,пуковник Душан П. Стефановић 

 

Врховни командант српске војске био је регент Александар Карађорђевић, а 

начелник генералштаба, војвода Радомир Путник. Српска војска је на почетку рата била 

распоређена у три армије, трупе одбране Београда и Ужичку војску. Мобилисано је око 

450.000 војника и 500 топова. Црна Гора, која је стала уз Србију мобилисала је 35.000  

људи и 65 топова. Српска Врховна команда је главни непријатељски удар очекивала са 

севера, преко Саве и Дунава, па је тако распоредила своје снаге. Међутим, командант 

аустроугарске балканске војске Оскар Поћорек је, одлучио да главни напад изведе са 

запада, преко Дрине. Продирући преко Дрине, аустроугарска војска је свој главни удар 

усмерила према Ваљеву. Продор бројнијег непријатеља је у жестоким борбама успорила 

III српска армија, а за то време је II армија, под командом Степе Степановића, 

распоређена у близини Аранђеловца, извршила убрзани марш на Дрину. 

 

Регентска наредба војсци од 4. августа 1914. 
Јунаци! 
Највећи и заклети непријатељ наше државе и нашега народа изненада и без икаквог 

разлога насрнуо је бесомучно на нашу част и на наш живот. Аустрија, тај незајажљиви 

наш северни сусед, већ је нагомилала војску и учинила више покушаја да пређе нашу 

северну границу и да пороби нашу дивну Отаџбину. Њој као да је било мало што смо 

ми морали годинама мирно да слушамо јауке милиона наше браће, који су до нас 

допирали из Босне и Херцеговине, из Баната и Бачке, из Хрватске, Славоније, Срема и 

са нашег мора, кршне Далмације. Сада је затражила највише, тражи нашу главу, нашу 

независност, живот и част Србије. 

Јунаци! 
После сјајних успеха нашега оружја 1912. и 1913. године и државних тековина, које 

нам је признала цела Европа закљученим миром у Букурешту. Ја сам најискреније 

желео да се Србија и Моји драги ратници у миру одморе и окрепе од силних ратних 

напора, уживајући у тековинама својих победа. И зато је Србија била готово да се на 

миран начин објасни и споразуме с Аустро-Угарском о свима спорним питањима. Али 

се, нажалост, одмах увидело да Аустрија не иде на то да с нама преговара. Чак и да смо 

испунили све њене захтеве, она је била решила да нас нападне, да нас понизи и да нас 

убије. Зато су ти срамни захтеви Аустрије морали добити достојан одговор. Ја сам их са 

презрењем одбио, уверен да ћете сви ви ту срамоту, која је имала пасти на нас, бацити у 

лице ономе, који је покушао да њоме умрља сјај и славу вашега оружја. Стога сам вас и 

позвао у ово ратно доба да под вашим победоносним заставама, иако још уморни од 

скорашњих наших победа, станете опет на браник Отаџбине. 

Саопштење које вам сада чиним, јесте објава рата Аустрији. На оружје, Моји дични 

соколови! 

Јунаци! 
Ви ћете имати да се борите са једним непријатељем, који никад није имао ни ратне 

среће нити војничких победа! У овоме светом рату ја ћу вам бити врховни командант. 

Ми смо се прошле две године великим делом упознали у бојној ватри. И ја сам се на 



Куманову, Битољу и на Брегалници са поносом дивио вашој свесној храбрости и вашем 

беспримерном самопрегоревању. Зато сам и уверен да ћете ви и овога пута, на бранику 

отаyбине и у великом делу ослобођења српскога робља умети само да увећате славу и 

лепи глас српскога оружја и вашега јунаштва. 

Јунаци! 
Поред братске Црне Горе и свих осталих Срба, који ће се против Аустрије борити где 

се тко буде затекао и чиме буде могао, ви ћете у овој великој борби као своје ратне 

другове имати са севера нашу моћну и силну браћу Русе, чији је узвишени цар Никола 

II, на први глас о аустријском нападу на Србију, одлучно и витешки са целом оружаном 

Русијом стао на одбрану српства и словенства. С друге стране уз Русе су стали раме уз 

раме њихови храбри савезници, а наши осведочени пријатељи Французи, који су већ 

отпочели огорчену борбу с аустријским савезником, Немачком. 

Јунаци! 
На свету нема светлије дужности него што је одбрана своје државе, своје нације и вере, 

одбрана свога огњишта, својих старих и нејаких. Стога, с вером у Бога, у његову правду 

и милост, пођимо напред уверени у победу и украсимо наше заставе новим ловорикама, 

јер је на тим заставама Провиђење исписало данас јасније него икад наш ратни поклич: 

„У бој за слободу и независност српског народа! — 

Живела Србија! 

Живела Моја дична војска!― 

Крагујевац, 22. јула 1914. године. 

Врховни командат војске престолонаследник Александар 
          

Аустроугарска војска Српска војска 

Врховни командант надвојвода 

Фридрих, начелник штаба Врховне 

команде генерал Конрад фон 

Хецендорф- само Балканска армија 

око 290.000  

Врховни командант: регент Александар 

Карађорђевић, начелник штаба Врховне 

команде војвода Радомир Путник, 

помоћник начелника штаба генерал 

Живојин Мишић-око 400.000 

група командант локација група командант локација 

2 армија (4, 

7. и 9. 

корпус)  

генерал Бем 

Ермоли  

У Срему 

и Банату 

1 армија 

(Тимочка I, 

Моравска, 

Дунавска и 

Тимочка 

дивизија II 

позива и 

Коњичка 

дивизија) 

генерал 

Петар 

Бојовић 

С.Паланка-

Топола-Рача 

5.армија (8. 

и 13. 

корпус 

генерал Либ

оријус фон 

Франк  

Бијељина-

Зворник-

Брчко 

2.армија 

(Шумадијска, 

Моравска, 

Дунавска и 

Комбинована 

дивизија I 

позива) 

генерал 

Степан 

Степановић 

 

Аранђеловац

-Лазаревац 

6.армија (1

5. и 16. 

корпус 

командант 

Балканске 

војске 

генерал 

Власениц

а-

Рогатица-

Сарајево 

3.армија 

(Дринска I и 

Дринска 

дивизија II 

генерал Па

вле 

Јуришић 

Штурм  

Од ушћа 

реке Колуба

ре до 

Љубовије 



Оскар фон 

Поћорек 

позива, 

Шабачки, 

Лознички, 

Обреновачки 

и Љубовијски 

одред 

   Ужичка 

војска 

(Шумадијска 

дивизија II 

позива, 

Ужичка 

бригада и 

Лимски 

одред) 

генерал 

Милош 

Божановић  

Ужице-

Бајина 

Башта-

Прибој 

 

 

Регент Србије Александар Његовом величанству краљу Црне Горе — Цетиње 

Т Е Л Е Г Р А М  

- 14/27. VII 1914. 

Покушали смо све могуће не би ли могли уштедити српском народу нове жртве и 

терете, али нисмо успели, јер је Аустро-Угарска тражила да принесемо на жртву драгу 

независност. 

Бог је ваљда тако хтео да српски народ још једном стави свој живот у одбрану целога 

Српства. 

Уверен сам да мој драги деда још јаче може да цени колико је био неоправдан захтев 

Аустро-Угарске, који је смишљен био да зада смртан удар сјајној будућности српског 

народа. 

Испуњен сам великом радошћу кад сам сазнао, и ако у то нисам ни сумњао, да се Црна 

Гора солидарисала са Србијом у одбрани српскога народа. 

Наредбу за мобилизацију деле српске војске издао сам. 

Свемогући Бог и помоћ царске и моћне Русије биће на страни српске правде, а тако 

исто и јавно мнење цивилизоване Европе. 

Шаљем поздрав мојем мудром и драгом деди и храброј црногорској војсци.
1
 

Александар 

 

Краљ Никола Петровић — Цетиње Његовом краљ. височанству насљеднику 

Александру — Београд 

Т Е Л Е Г Р А М  

- 14/27. VII 1914. 
Понос српског племена није допустио да се иде даље у попуштању. Слатке су жртве 

које се подносе за правду и независност народну. 

У име Божје, а уз помоћ наше вјековне заштитнице моћне Русије и симпатије 

цивилизованих народа, наш ће Српски Народ и из овога великог наметнутог му 

искушења победнички изаћи и обезбедити своју сјајну будућност. 

Моји Црногорци већ су спремни на граници, да гину у одбрани наше независности. 

Живио, мој мили унуче, на радост твојега драгога оца и моју! 

Живела храбра српска војска! Живјело наше мило Српство! 

Твој дјед Никола 

 



ТОК РАТНИХ ОПЕРАЦИЈА  У СРБИЈИ 1914 

 

До одлучујуће битке дошло је на планини Церу (Битка на Церу) у северозападној 

Србији. Српска војска је у вишедневним тешким борбама у покрету однела победу, а 

потом протерала непријатељску војску преко Дрине и Саве. Непријатељу су нанети 

велики губици, али и српска војска је изгубила скоро 20 000 војника. 

 
Бојиште на Церу 

 
Заробљени аустроугарски војници после Церске битке 

У Церској бици српске снаге су имале 2.068 погинулих, 11.519 рањених и 8.823 

заробљених и несталих војника подофицира и официра, док су аустроугарски губици 

износили око 23.000 војника, подофицира и официра и око 4.000 заро- бљених. 



       Генереал Степан Степановић, командант Друге српске 

армије, због изузетних заслуга у руковођењу и командовању у Церској бици унапређен је у 

чин војводе, 29. августа 1914. године 

Током августа 1914. аустроугарска војска је у Мачви и Јадру починила злочине 

над српским цивилним становништвом. Стрељано је или обешено око 4 000 стараца, 

жена, деце и ратних заробљеника. Били су то први ратни злочини у Европи у 20. веку. 

Како би за себе везала што више аустроугарских војника, српска војска је, на 

захтев савезника, септембра 1914. године кренула у офанзиву. Уз велике губитке у бици 

на Легету код Сремске Митровице, када је за један дан страдао скоро читав пук Тимочке 

дивизије, српска војска је заузела део Срема са Земуном. Убрзо потом, црногорска и 

српска војска су продрле у Херцеговину и источну Босну и стигле близу Сарајева. 

Међутим, повукле су се већ после неколико недеља јер је почела нова аустроугарска 

офанзива на Дрини. 

 

 

 
Аустроугарски логор код Крупња, Србија, 1914. 

 

БИТКА НА ДРИНИ 

Аустроугарска балканска армија (Пета и Шеста армија), попуњена новим људством и 

ратном техником 8. септембра 1914. поново је упала у Србију преко Дрине, из правца 

Босне. Почеле су тешке рововске борбе, уз непрестаане јурише једне и друге војске. 

Најжешће борбе вођене су на Гучеву и Мачковом камену.Овај низ борби које је српска 

војска водила са циљем да заустави други покушај Аустроугарске да продре у Србију 

назива се Битка на Дрини.  

Српска Друга армија успела је да задржи Пету аустроугарску на обалама доње 

Дрине, док је Шеста армија прешла Дрину, потисла српску Трећу армију и заузела 

Гучево, Борању и Јагодњу, десним крилом избивши на Соколску планину.  



Српска Прва армија (генерал Петар Бојовић) противнападом је присилила десно 

крило противника на повлачење до положаја Мачков камен - Црвење - Јаворник. После 

жестоких борби од 19. до 22.септембра 1914 са наизменичним узастопним јуришима и 

борбама прса о прса, (Битка на Мачковом камену)  аустроугарске снаге  због велике 

надмоћности артиљерије приморавају на повлачење српске јединице. Губици српске 

војске износили су око 800 погинулих, 5.700 рањених и онеспособљених за борбу, а код 

Аустроугара око 1.200 погинулих, док остали губици нису познати. 

На 

положајима на Гучеву, фронту дугом око 17 километара, од Лознице (село Жеравље) до 

Цариграда и Перине, који су тада достигнути започела је фронтовска битка која ће 

потрајати 55 дана.. Због недостатка артиљеријске муниције српски војници су се својим 

рововима приближавали непријатељу на најближе одстојање, како би се онемогућило 

дејство непријатељске артиљерије.  

После вишенедељних крвавих борби, бројнији непријатељ почео је да потискује 

српску војску, којој је понестајало муниције, посебно артиљеријске. Крајем новембра 

1914, у непријатељским рукама били су Ваљево и Ужице, а 2. децембра аустроугарска 

војска је ушла и у Београд.  

Окончавањем битке на Дрини и продором Аустроугара у Србију отпочеле су 

операције српске војске крајем 1914. године, чији је најзначајнији део Колубарска битка.  

   Генерал Живојин Мишић, за победу у Колубарској бици                                        

    унапређен у чин војводе 
Команду над Првом српском армијом преузео је генерал Живојин Мишић. Он је у први 

мах непријатељу препустио мањи део територије, повукавши своје јединице на нове 

положаје. За то време прегруписао је и одморио своју армију. Из Грчке је стигла и 

дугоочекивана топовска муниција. Почетком децембра почела је офанзива српске 

војске на реци Колубари (Колубарска битка). За две недеље српска војска је 

непријатељу нанела тежак пораз и до 15. децембра у потпуности ослободила своју 

територију, престоницу Београд, заробивши више десетина хиљада непријатељских 

војника. Аустроугарска војска је протерана из Србије чиме су окончане борбе на 

балканском ратишту током јесени 1914. године. 



Губици српске војске били су: погинулих - 20.208; рањених - 84.185; заробљених и 

несталих 36.336. Губици аустроугарске Балканске војске износили су: погинулих - 

27.216 (војника и подофицира) и 1.080 (официра); рањених - 118.911 (војника и 

подофицира) и 3.211 (официра); заробљених - 1.800 (војника и подофицира) и 66 

(официра); несталих - 73.988 (војника и подофицира) и 656 (официра); болесних - 

44.117 (војника и подофицира) и 2.599 (официра). Из строја је избачено укупно 266.212 

војника и подофицира и 7.592 официра. 

 

ЗЛОЧИНИ НАД СРПСКИМ ЦИВИЛИМА 

 

Сви упади аустроугарских снага у Србију били су праћени окрутним понашањем 

и злочинима према цивилима. Према проценама доктора Родолфа Арчибалда Рајса, 

укупан број цивилних жртава прве аустроугарске инвазије на Србију био је између 3.500 

и 4.000, међу којима 82 деце млађе од 10 година, чак осам млађе од годину дана, 306 

жена и велики број људи старијих од 60 година. 

Почетком децембра 1914. године, реконструисана је дотадашња радикалска влада 

Николе Пашића. Он је и даље био председник владе, али су у њу ушли и представници 

других странака. Влада је 7. децембра 1914. донела Нишку декларацију, којом су 

дефинисани ратни циљеви Србије. Прокламована је борба не само за одбрану Србије и 

њене слободе, већ и за ослобођење свих Срба, Хрвата и Словенаца и њихово уједињење 

 

Декларација Краљевске владе од 7. децембра 1914. 
(Нишка декларација) 

 

Влади је част изаћи пред Народно Представништво с овом изјавом: 

Она је образована с циљем да се у њеном саставу оличи и до краја ове велике кризе 

оличава јединство вољâ, снагâ и циљевâ наше земље. Уверена у поверење Народне 

Скупштине, докле год све своје силе ставља у службу велике ствари Српске Државе и 

Српско-Хравтског и Словеначког Племена. Влада сматра за своју прву дужност да се с 

бескрајним поштовањем поклони пред светлим жрвтвама храбро и вољно принесеним 

на олтар Отаџбине. Целој пак српској војсци и свима у њој, од оних који воде и 

командују до редова на предстражама, шаље изразе својег поверења, дивљења и 

захвалности за напоре које чине и жртве које за Отаџбину подносе. 

Наша млада и мала војска, чувајући леп глас који је стекла лањске и преклањске 

године, стала је сад достојно уза славне, многомилионе и старе војске великих народа, 

наших савезника, који с нама заједно воде борбу за ствар правде и слободе. То нам је 

историјска тековина, чији ће се големи значај сагледати и правилно оценити истом на 

свршетку ових мучних ратних дана. 

Уверена у решеност целога српскога народа да истраје у светој борби за одбрану свога 

огњишта и своје слободе, Влада Краљевине сматра као свој најглавнији и у овим 

судобоносним тренуцима једини задатак да обезбеди усшешан свршетак овог великог 

војевања које је, у тренутку кад је започето, постало уједно борбом за ослобођење и 

уједињење све наше неслободне браће Срба, Хрвата и Словенаца. Сјајни успех који има 

да крунише ово војевање искупиће обилато крваве жртве које данашњи српски 

нараштај подноси. 

У тој борби српски народ нема избора, јер се између смрти и живота не бира. Он је на 

њу принуђен и водиће је са онаком истом несаломном енергијом с каквом се пре сто 

година борио за свој Васкрс из косовске гробнице. Влада ће се трудити да буде веран 



израз те решености народне, и она ће, верна својим моћним и јуначким савезницима, с 

поверењем у будућност чекати час победе. 

Влада зна за патње и терете које подноси војска и велики део народа, и чиниће све што 

је у људској снази да то олакша. Она ће предузимати, брзо и одлучно, све мере да 

снабдевање војске и нега рањеника буду све бољи, и ништа се у том погледу неће 

жалити. У споразуму с Вама, Господо Посланици, решиће се и мере којима ће се после 

рата олакшати народу да поврати своју истрошену снагу и среди своје имовно стање, а 

док је непријатељ још ту, она од свега срца шаље најбољој снази наше земље поклич: 

Напред, с Божјом помоћу, на непријатеља, у борбу за слободу! 

Важни догађаји у Србији 1914. године 

1914     

  24. јун - Краљ Петар због болести предао власт свом сину Александру.  
- Потписан Конкордат са Ватиканом, којим је установљена 
Београдска надбискупија 

  28. јун   -У Сарајеву Гаврило Принцип извршио атентат на аустроугарског 
престолонаследника надвојводу Франца Фердинанда и његову 
супругу Софију 

  23. јул - Аустроугарска упутила ултиматум српској влади са десет 
захтева међу којима и право да аустроугарски полицијски органи 
воде истрагу на територији Србије у вези са атентатом у Сарајеву. 

  25. јул - Српска влада, шаље помирљив одговор у коме прихвата већину 
услова, сем оног о вођењу истраге аустроугарских органа на 
територији Србије. Српска влада влада објављује општу 
мобилизацију и сели своје седиште у Ниш. 

  28. јул  - Аустроугарска објављује рат Србији, обичним телеграмом 
упућеним преко Букурешта. Русија објављује мобилизацију.  

  31. јул  – Русија тражи од Србије да склопи војни споразум са Бугарском 
и да јој уступи своје територије у Македонији. Српска влада 
одбија тај захтев. 

  6. август  - Аустроугарска објављује рат Русији. Србија објављује рат 
Немачкој. 

  16-19 
август 

- Битка на Церу- Српска војска односи победу. 

  30. август - Савезници понудили Србији територијалне уступке на западу, уз 
обавезу да учини територијалне уступке у Македонији, како би 
Бугарска пришла силама Антанте. Влада Србије је понуду одбила. 

  1-14. 
септембар 

Војне операције у Срему. Две српске дивизије успешно прешле 
Саву док је трећа претпела велике губитке. Српске трупе прешле 
Дрину и заузеле Вишеград и Горажде 

  4. 
септембар 

Српска влада први пут пред Савезницима као свој ратни циљ 
истакла стварање државе у коју би ушли Срби, Хрвати и 
Словенци.Предвиђена је и могућност укључивања Бугарске 

   8-17. 
септембар 

 Други Аустроугарски покушај да нападне Србију доживљава 
неуспех. 

  19. 
септембар 

– Битка на Мачковом камену. После обостраних јуриша српске 

трупе заузеле су тај важан положај. У борбама више од 5700 

српских војника и официра је погинуло или рањено укључујући и 

принца Ђорђа, који је рањен у једном јуришу. 

  2.децембар Аустроугарска понудила Србији сепаратни мир, који је српска 

влада одбила. 

Аустроугарске трупе ушле у напуштени Београд. 

  3-15.  – Велика контраофанзива српске војске (Колубарска битка) и 

http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0


децембар велика победа. Аустроугарска војска је 15. децембра протерана из 

Србије. Српска војска повратила и Београд. За победу генерал 

Мишић унапређен у чин војводе 

  7. 

децембар 

 – Народна скупштина усвојила „Нишку декларацију― којом је 

југословенски програм проглашен за званични ратни циљ Србије. 

 

 

 

 

Прилог 3. 
 

СРБИ У ЈУГОСЛАВИЈИ 1945–1948 
 

СРБИ НА КРАЈУ РАТА 
 

Искуства из рата 

 

Српски народ је из Другог светског рата, који је на југословенским просторима имао 

обележја грађанског, међунационалног и верског сукоба различитих политичких групација, 

националности и вера од којих је био саздан југословенски мозаик, изашао са огромним и 

трајним ожиљцима. Геноцид над Србима у Независној Држави Хрватској (НДХ), који у 

југословенској историографији није био темељно изучен,  а после распада земље у српској а 

посебно у хрватској историографији и политизован, оставио је тешке демографске и 

националне последице на српски народ.
1
 Ради успостављања нових односа у држави тај 

геноцид је био потиснут и „заборављен― у нивелацијама о борби и страдању свих 

југословенских народа и народности. Иако историјски то није било тачно (нити су се сви 

народи подједнако борили против фашизма нити су подједнако страдали у рату), политички је 

било врло корисно. Међунационална мржња није јавно испољавана, нити је долазило до 

великих ексцеса. Бучна кампања о братству и јединству, решеном националном питању на бази 

равноправности свих народа и народности, али и њиховог „ослобађања од великосрпског 

угњетавања―, ригорозне законске мере за изазивање националне нетрпељивости и нуђена 

перспектива бољег живота у социјализму релативизовали су националне анимозитете.
2
  

                                                           
1 У југословенској историографији постоје контроверзни подаци о укупним људским губицима Југославије у Другом 

светском рату. У званичним документима југословенске владе, статистичкој, историографској и политиколошкој 

литератури највише се спомиње број од 1.706.000 жртава. Тај број је само процена укупних демографских губитака 

коју је непосредно после рата извршила Репарациона комисија при влади Демократске Федеративне Југославије 

(ДФЈ), објављена у извештају Људске и материјалне жртве Југославије у ратном периоду 1941–1945 за потребе 

Међусавезничке конференције (18 оштећених савезничких земаља) за репарације у Паризу 1945. Међусавезничка 

комисија за репарације, актом донетим 13. децембра 1945. у Паризу, усвојила је ову бројку. Водеће личности 

југословенске државе су у послератном периоду оперисале овим податком у различитим приликама. У говору на 

љубљанском универзитету маја 1945. Ј. Б. Тито је рекао да су стварне жртве Југославије током Другог светског рата 

износиле 1,7 милиона. Осим овог постоје и други подаци које дајемо табеларно: 

   Д. Вогелник   И. Лах        Б. Кочовић       В. Жерјавић  

Демографски губици 2.854.000 2.120.000 1.985.000 2.022.000 

Стварни губици 1.814.000  1.014.000 1.027.000 

Стварне жртве Срба    487.00  530.000 

 Уп. Долфе Вогелник, Демографски губици Југославије у Другом светском рату, Статистичка ревија, 1/1952, 

Београд 1952, 32; Иван Лах, Истински демографски губици Југославије у Другом светском рату, Статистичка ревија, 

бр. 2–3, Београд 1952; Богољуб Кочовић, Жртве Другог светског рата у Југославији, Лондон 1985, 160; Vladimir 

Žerjavić, Gubici stanovništva Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu, Zagreb 1989, 32. Животије Ђорђевић у раду Губици 

становништва Југославије у Другом светском рату, (Београд 1997, 181) наводи да су укупни демографски губици 

Југославије износили 2.825.000 од чега је, према овом аутору, убијено 1.607.000 Срба.  
2 Маја 1945. Законодавном одбору Привремене народне скупштине поднета су два предлога кратких закона (свега по 

5 законских параграфа): „О заштити равноправности народа и грађана ДФЈ― и „О кажњавању изазивања националне, 

расне или верске мржње, раздора, нетрпељивости и омаловажавања―. После критике опозиционих посланика, 

http://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80


Упоредо са геноцидом српски народ је претрпео огроман егзодус на појединим 

подручјима НДХ, Косова и Македоније. Збегови и бежаније, пресељавања и депортације, 

попаљена села и уништена имовина били су део живота српског становништва на подручјима 

на којима су формиране квислиншке државне творевине. На границама, између непријатеља 

подељене Србије, готово да није било пријатељски расположених режима, а против српског 

народа окренуте су и мањине које су живеле у Србији (Немци, Албанци, муслимани и др.).Ако 

су уопште образлагани или правдани такви поступци то је чињено синтагмом о великосрпском 

угњетавању у Краљевини Југославији.
3
 

Такво стање је додатно компликовала подела српског народа између неколико 

политичких опција или покрета. За Србе је период 1941–45. обележен трагичним сукобом два 

ривалска покрета отпора, који су били подељени око стратегије и политичких и идеолошких 

циљева борбе. Тај сукоб је довео до отвореног грађанског рата у земљи, а његов исход у оквиру 

општег рата оружјем требало је да одлучи питање власти и облика државног и политичког 

система. У борби Комунистичке партије Југославије (КПЈ) која је предводила партизански 

покрет и монархиста, националиста и антикомуниста у Југословенској војсци у отаџбини (ЈВуО 

– четници) преламали су се различити интереси и политике страних фактора. Део српског 

народа ван Србије, посебно у Хрватској и Босни и Херцеговини, определио се за 

народноослободилачки покрет (НОП), представљао његову ударну снагу и био протагониста 

идеје о братству и јединству у обновљеној Југославији. У самој Србији народ је, добрим делом, 

остао пасиван или наклоњен монархији и четничком покрету који се представљао њеним 

заштитником. Извештаји страних мисија које су током рата боравиле у Југославији бележе 

констатацију да партизански покрет у Србији у завршној фази рата није одликовао фанатизам 

који је на другим местима био његова важна карактеристика, да је „донекле превише независан 

у односу на покрете у осталим деловима земље― и да се више ослањао на Велику Британију и 

Сједињене Америчке Државе него на Совјетски Савез, као на главни узор и подршку. „Било је 

много Срба који би радије видели како западни Савезници ослобађају земљу него да то чини 

Црвена армија.―
4
  

Удар  партизанских снага на Србију изведен са простора Босне и Црне Горе, чију су 

већину чинили Срби из западних делова земље, и совјетских снага са истока, потом њихово 

спајање, а пре тога промена британске политике према покретима у Југославији (ускраћивање 

политичке и војне подршке Михаиловићевом и помагање Титовом покрету) определили су 

судбину Србије и Југославије и будућност југословенских народа и простора. Сви остали 

покрети били су поражени. 

После страховитих покоља, геноцида и међусобне омразе југословенских народа 

васпостављање Југославије представљало је магловито решење без реалних претпоставки. 

Међутим, унутрашње и међународне околности омогућиле су партизанским снагама да на крају 

рата обнове Југославију као револуционарно преуређену земљу. Ослонцем на СССР у спољној 

политици и на партијско-полицијски и војни апарат у унутрашњој, започела је живот нова 

југословенска федерација, централизована и заснована на партијској свемоћи и акционој 

формули братства и јединства. 

За револуционарно преуређену Југославију залагали су се и српски комунисти, који су 

беспоговорно прихватили хипотеку Срба као угњетачког народа, радикално се борећи против 

                                                                                                                                                                                     
посебно М. Грола, ови предлози су спојени у један Закон о забрани изазивања националне, расне и верске мржње и 

раздора. Закон је инкриминисао свако ограничавање грађанских права као и свако пружање повластица и предности 

грађанима ДФЈ у зависности од националне, расне или верске припадности, као кривично дело које нарушава 

„начело равноправности народа и грађана, и братство и јединство народа ДФЈ као основне тековине НОБ-е―. За 

масовне нереде са убиствима Закон је предвиђао и смртну казну. Видети: А. Петковић, Политичке борбе за нову 

Југославију, Београд 1988, 115. 
3 Подручја на којима су живеле мањине, као што су област Косова и Војводине, одвојена су од Србије и припојена 

матичним државама – Албанији (Великој Албанији) или Мађарској. Од припадника националних мањина формиране 

су војне формације које су учествовале у ратним сукобима. Од припадника немачке мањине у Југославији 

формирани су самостални батаљони, полицијске јединице и 7. СС дивизија „Принц Еуген―. У Санџаку је од тзв. 

Санџачког самозаштитног пука августа 1944. формирана легија „Кремплер― са 4.000 санџачких муслимана, а на 

Косову 21. СС дивизија „Скендербег―. Видети: Ослободилачки рат народа Југославије 1941–1945, Београд 1958; 

Павле Џелетовић Иванов, 21. СС дивизија Скендербег, Београд 1987, 89.  
4 Видети: Извештај мајора Џона Хеникера Мејџора о Србији април–новембар 1944, Историја 20. века, бр. 2/1996, 

153–176 (приредио М. Павловић). 



великосрпске хегемоније – идеолошког стереотипа на коме је преуређена Југославија. Нова 

држава прављена је на принципу помирења, заборава прошлости и равнотеже, што је у пракси 

представљано као ослобођење свих народа од тзв. великосрпског угњетавања. 

 

ПОЛИТИЧКА И ЕКОНОМСКА СТВАРНОСТ СРПСКОГ НАРОДА 

НА КРАЈУ РАТА 
   

Продор партизана у Србију и улазак Црвене армије на југословенско подручје и њихова 

заједничка дејства у јесен 1944. окончали су илузије осталих политичких и војних групација о 

томе да ће Југославију спасти комунизма. Они који се нису предали или прикључили 

партизанским снагама под борбом су се повлачили према западним деловима земље надајући се 

помоћи савезника. Део који се под командом генерала Михаиловића повукао на подручје 

Босне, у намери да се врати у Србију, био је разбијен од надмоћнијих партизанских снага, а сам 

Михаиловић се са малим бројем официра и војника скривао по босанским планинама све до 

почетка 1946. године. 

Улазећи у градове и села партизанска власт се суочавала са практичним питањима 

функционисања управе и обезбеђивања хране, струје, воде и горива. Хроничан проблем 

несташице транспортних средстава решаван је ангажовањем совјетских војних превозних 

средстава и обилатом помоћи УНРРЕ.
5
 Стари административни апарат нова власт је „чистила― 

хапшењима, отпуштањем са посла и ликвидацијама, али у том домену није радикално 

примењивала „револуционарне експерименте и драстичне чистке― задржавајући добар део 

преко потребних службеника на ранијим местима, али не и на руководећим. И док је постојала 

извесна умереност према државним чиновницима, посебно стручњацима из разних области, 

изузетан револуционарни радикализам нова власт је показала према носиоцима поражених 

политика старог режима и идеологија. Узнемирујући гласови о масовним хапшењима, 

ригорозним пресудама и тајним ликвидацијама од стране Одељења за заштиту народа (ОЗН-а), 

стигли су и до британског парламента.
6
  

Још увек нема прецизних података о комунистичким одмаздама после ослобођења 

Србије 1944. године. Меклејн, шеф британске мисије при Врховном штабу НОВЈ, наводи да је 

првих неколико дана после ослобођења само у Београду ухапшено 5.000 лица од чега је 3.000 

задржано у притвору. Октобра и новембра, а нешто мање наредних месеци, чак је и диригована 

штампа доносила пресуде војних судова из великог броја места у Србији о погубљењима 

сарадника окупатора. Новембра 1944. објављено је да је само у Београду погубљено 105 лица. 

Слично је било у другим крајевима Србије (у Лесковцу су у само два саопштења војних судова 

наведена имена 30 лица осуђених на смрт „због кривичних дела велеиздаје, шпијунаже, 

помагања непријатеља и мобилизације људства за непријатељске редове―; у Нишу је за првих 

десет дана од уласка партизанских јединица ухапшено више од 1.000 људи итд.). Према 

непотпуним подацима од завршетка рата па до краја 1953. ухапшено је 230 православних 

свештеника (не рачунајући кажњавања по Закону о прекршајима, која су такође била бројна) 

због „сарадње са окупатором и квислинзима, јатаковања одметницима и непријатељске 

пропаганде―.
7
 

Нема релевантних података нити процене о укупним жртвама српског народа у току 

Другог светског рата. Према истраживањима појединих аутора, на подручју Србије погинуло је 

160.626 грађана, док је 102.309 било онеспособљено. У Србији су 323.652 лица интернирана, 

                                                           
5 Е. Кардељ, Проблеми наше социјалистичке изградње, I, Београд 1954; Б. Петрановић, Помоћ УНРРЕ Југославији, 

Историја XX века, Зборник радова II, Београд 1961.  
6 Марта 1945. у Доњем дому британског парламента постављено је питање о броју Југословена којима је суђено од 

стране „специјалних антифашистичких и војних судова―. Енглески амбасадор из Београда је у извештају Форин 

офису навео само објављене податке према којима је у Србији осуђено на смрт 165 а у Војводини 75 лица, истакавши 

да има доста осуђених на робију, да војни судови суде цивилима и сл. У вези са овим питањем амбасадор Стивенсон 

је разговарао са Кардељем, који му је обећао да ће тражене информације доставити што пре, али је негирао 

постојање концентрационих логора. Видети: Ђ. Трипковић, Прилике у Југославији и Велика Британија 1945–1948, 

Београд 1990, 32.  
7 Од завршетка рата до априла 1953. осуђена су 1.403 свештеника свих верских заједница у ФНРЈ. Више о томе, 

Радмила Радић, Вером против вере, Београд 1995, 306. 



затворена и лишена слободе на разне начине. На подручју Војводине убијен је 44.651 

становник, док је на ратишту погинуло 14.069 бораца. На Косову и Метохији погинула су 6.203 

партизанска борца. Подаци о броју цивилних жртава нису познати.
8
 На подручју Србије је 

спаљено, оштећено или срушено 147.593 стамбених зграда (укупно 822.237 у Југославији) 

уништена 201, а оштећене 902 основне школе, срушено 450 а оштећено 800 православних 

цркава итд.
9
 

Крајем 1944. и почетком 1945. у две области, које ће добити аутономни статус у оквиру 

Србије, заведена је војна управа. Још док није било ослобођено читаво подручје Војводине 

наредбом врховног команданта Тита од 17. октобра 1944. милитаризована је власт на подручју 

Баната, Барање и Бачке. Осим економских разлога (ефикасно прикупљање хране са тог 

подручја за потребе војске и тзв. опустошених крајева у Црној Гори и Санџаку), циљ војне 

управе био је дефинитиван обрачун са делом немачке националне групе која је остала на овим 

просторима. Почетком 1945. укинута је војна управа у Војводини, али је истовремено уведена 

на Косову због масовне побуне албанског становништва. Балисти (албански националисти, 

сарадници окупатора) напали су 2. децембра 1944. Урошевац, а 23. децембра Гњилане. 

Албански устаници, предвођени Шабаном Полужом и Адемом Воцом, после тешких борби на 

подручју Дренице и планине Чичевице поражени су од југословенске армије. Према проценама, 

број албанских устаника кретао се око 10.000.
10

 

Политички живот у Србији одвијао се у атмосфери страха, незадовољства дела народа и 

предугог тријумфализма победника који је рушио све оно што је идеолошки означавано за 

носиоце старог режима и уз бучну пропагандну кампању означавано као реакција односно 

контрареволуција. Поред претреса, затварања и погубљења без судских процеса, одузимана је 

ратна добит и конфискована имовина тзв. народних непријатеља и означених сарадника 

окупатора. Велика индустријска постројења која нису била оштећена прешла су у државне 

руке. Новоформирани Специјални судови за суђење против српске националне части, 

непознати у правној теорији и пракси, изрицали су као казну губитак националне части, која је 

редовно подразумевала конфискацију имовине. Нижи органи ових судова формирани су у свим 

важнијим културним, научним и спортским установама са задатком „проверавања части и 

моралног интегритета појединих грађана, по правилу угледнијих, материјално боље стојећих и 

обично припадника старог режима―. Био је то фронтални удар на приватне предузетнике и 

индустријалце чије су фабрике радиле у току рата, интелигенцију, културне раднике и високе 

официре војске Краљевине Југославије у Србији који нису активно сарађивали са 

комунистима
11

 – атак на институције на којима је почивало српско друштво. 

Економска стварност југословенских народа, а самим тим и српског, била је изузетно 

тешка. Огромна материјална штета, попаљена села, порушени путеви, мостови и пруге, 

уништен пољопривредни инвентар и сточни фонд, неиспуњени планови сетве и општа 

несташица намирница били су највећи проблеми нових власти. Примарни узроци 

незадовољства које се јављало у делу народа проистицали су мање из политичких, а више из 

економских разлога. Становништво је „обосило и оголило у мери којој је тешко наћи 

поређења―. Сељацима је хронично недостајало обуће, одеће, соли, шећера, пољопривредног 

инвентара и „свега осталог―. Према једној анкети, у зиму 1945. преко 60% сеоске школске деце 

                                                           
8 М. Митровић, Друштвено-економске промене и организација управљања привредом у Србији 1942–1952, Београд 

1988, 36–38; Ј. Попов, Народни фронт у Војводини 1944–1953, Нови Сад 1986, 54. В. Жерјавић тврди да је у СР 

Србији „умрло у земљи― 273.000 људи од чега 190.000 Срба, 7.000 Хрвата, 15.000 муслимана, 14.000 Албанаца, 

24.000 Немаца, 14.000 Јевреја итд. Према овом аутору на простору Србије ван покрајина настрадало је 142.000 Срба, 

13.000 муслимана, 7.000 Јевреја итд. На подручју Војводине настрадало је 45.000 Срба, 6.000 Хрвата, 23.000 Немаца, 

7.000 Јевреја итд. На простору Косова настрадало је 3.000 Срба, 1.000 Хрвата и 1.000 Словенаца, 14.000 Албанаца, 

2.000 муслимана итд. Видети: V. Žerjavić, Gubici stanovništva Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu, 66, 73. Б. Кочовић 

је за подручје СР Србије нашао 541.000 укупних демографских губитака, Жерјавић 612.000, а Ж. Ђорђевић чак 

926.000 (од чега на подручју Србије ван покрајина 544.000, Војводини 205.000 и Косову 177.000). – Ж. Ђорђевић, 

Губици становништва Југославије у Другом светском рату, Београд 1997, 182.  
9 Информативни приручник о Југославији, књ. I, Београд 1948, 27–30. Уп. Н. Живковић, Ратна штета коју је 

Немачка учинила Југославији у Другом светском рату, Београд 1975; Р. Радић, Вером против вере – држава и верске 

заједнице у Србији 1945–1953, Београд 1995, 125–132. 
10 С. Дрљевић, Војна управа на Космету, Завршне операције за ослобођење Југославије, Београд 1986. 
11 Нема збирних података о броју лица која су осудили ови судови. Више о томе: М. Митровић, Судови части у 

Србији после Другог светског рата, Годишњак за друштвену историју, св. 2, 1994, 123–139. 



није похађало школу због недостатка обуће. У појединим срезовима Србије чак 70% сељака 

није имао адекватну обућу. Становништво је оскудевало и у одећи, средствима за одржавање 

хигијене и артиклима за исхрану. Владала је велика несташица производних средстава, посебно 

у пољопривреди, који су на српском селу били дефицитарни и пре рата. Све ово је утицало на 

социјално, здравствено и политичко стање и расположење становништва у Србији. У неким 

крајевима земље, поред истоветних проблема, постојао и проблем исхране (Санџак, Босна и 

Херцеговина, Црна Гора).
12

   

Док су Србија и источна половина земље биле слободне, на другом крају Југославије 

ратне операције су окончане тек 15. маја 1945. Последња упоришта немачке војске и усташа, 

њених највернијих ратних савезника на југоистоку, срушена су или напуштена десетину дана 

после пада Берлина (партизанске снаге су ушле у Загреб тек 8. маја). На подручју Словеније, 

као и у Аустрији и Италији, нашао се велики број војника поражених војски и група. Један 

британски извештај наводи да се у Истри налазио одред Срба „... који броји 15.000 људи, 

наоружаних антикомуниста добровољаца, које предводи генерал Недић, и многобројне 

избеглице―. На граници према Италији било је 12.000–15.000 четника из северног дела 

Далмације, које је предводио православни свештеник Момчило Ђујић. Фелдмаршал 

Александер је у депеши од 17. маја известио да се на подручју јужне Аустрије налазило 35.000 

четника, од којих је 11.000 већ евакуисано у Италију, 25.000 усташа и око 200.000 избеглица.
13

 

Нема поузданих података о томе колико је припадника антипартизанских снага које су  избегле 

у Аустрију и враћене од британских војних власти побијено око Кочевског рога у Словенији. У 

неким радовима спомиње се 26.000 комунистичких противника које су савезници предали 

Титу, а што их је „равно водило у смрт―. 

После завршетка рата у избеглиштву се по разним основама нашло више стотина 

хиљада Југословена, од чега велики број Срба. После више обећаних амнестија од стране нове 

власти и померања рокова за повратак део избеглица се вратио у земљу, али је знатан број остао 

у емиграцији, највише у земљама западне Европе, САД и Латинске Америке.
14

 Осим 

припадника поражених војски (четника, љотићеваца и других) у емиграцији је остало већи број 

српских предратних политичара (Слободан Јовановић, Милан Гавриловић, Божидар Влајић, 

Драгиша Цветковић и други). 

Иако је у земљи рат био завршен и нова власт се институционализовала у појединим 

крајевима, посебно у национално и верско мешовитим срединама, прилике још увек нису биле 

сређене. На тим подручјима оперисале су заостале четничке и усташке групе, које су 

настављале борбу против нове власти. Највећа група, коју је предводио генерал Михаиловић, 

деловала је у источној Босни где је једно време држала фронт на Озрену и Требави, а касније 

под борбом маневрисала по планинским беспућима Босне у крајњој намери да се врати у 

Србију. Јаке партизанске снаге уништиле су ову групацију половином маја 1945. у 

немилосрдној борби на обали Језерице и на ушћу Сутјеске у Дрину. Том приликом је, према 

неким подацима, погинуло 9.235 четничких бораца и више од 300 официра. Дража Михаиловић 

се спасао са малим бројем војника. И поред овог пораза, на подручју Босне оперисало је још 

20.000 припадника усташких, четничких и других формација (највише око Котор Вароши, 

Прњавора, Србца). Јуна 1945. само у Босни било је 11.500 четника под вођством генерала 

Михаиловића, који су у мањим групама наставили активност и током 1946. године.
15

 

                                                           
12 Резултати анкете о потребама села Србије и Косовско-метохијске области у индустријским производима, 

Београд 1946, 102; Куповна моћ села Србије и Косовско-метохијске области 1939/1940, Београд 1946, 28; М. 

Павловић, Откупна политика и откуп у НР Србији 1945–1952, Београд 1994, 30–50.  
13 PRO, War Office (WО), 204/1523; X/М-8412. Југословенски дисиденти – Меморандум потпуковника грофа Јохана 

де Салса савезничкој Врховној команди за Средоземље, 28. април 1945; Депеша британског амбасадора из Београда 

Ралфа Стивенсона, 28. април 1945. PRO, FO 371–48812; Депеше фелдмаршала Александера, 17. мај 1945, PRO WO, 

106/4059; NAF 974 и 975.  
14 M. J. Proudfoot, Europien Refuges 1939–1952. A Stady in Forced Population Movement, London 1957, 159; Ж. 

Кнежевић, Подаци о југословенској емиграцији Југословени расељена лица, Порука, Лондон 1958, 11–18. 

Југословенска влада је 23. августа 1945. донела Закон о амнестији који је предвиђао губитак држављанства за све 

Југословене који се до 15. новембра те године не врате у земљу. Како одзив није био велики, рок је у више наврата 

продужаван (март 1946, април 1946, 30. јун 1947). 
15 Пут борбе и страдања Авалског корпуса Југословенске војске у отаџбини – Са Дражом у победу или смрт, Глас 

Канадских Срба, Виндзор, октобар 1957; В. Казимировић, Србија 1918–1945, књ. IV, Крагујевац 1996.  



Хватање Драже Михаиловића и његово спектакуларно суђење, заједно са члановима 

избегличке и Недићеве владе (њих 24, од којих је 11 осуђено на смрт), означило је крај 

политике равногорског покрета и послератне гериле. На овом суђењу се у ствари судило 

предратној Југославији, односно носиоцима политике предратних влада. Међу осуђенима били 

су председници и министри предратних или ратних влада – Слободан Јовановић, Божидар 

Пурић, Момчило Нинчић, Петар Живковић, Милан Гавриловић, Лазар Марковић и многи 

други. Суђењем се настојала повући паралела између Недићеве и избегличке владе, односно 

њихове наводно истоветне политике током рата. Током јуна и септембра на великим процесима 

појединим члановима усташке владе на челу са доглавником Милом Будаком и усташком 

војном руководству (укупно 34), 11 лица је осуђено на смрт. Великих судских процеса било је и 

1946–47. године.
16

 

У Хрватској су усташке групе „Крижари― настављале акције против органа власти, 

посебно одборника по селима. Средином 1945. службеници британске амбасаде процењивали 

су да се у Хрватској налази 1.000 наоружаних усташа, који нису представљали директну војну 

претњу режиму. Према извештајима Управе државне безбедности (УДБ-е) усташке групе су 

маја 1946. на подручју БИХ и Хрватске убиле 135 људи, опљачкале већи број задруга и нанеле 

штете железничким и ПТТ комуникацијама. Њима су се придруживале групе усташа убациване 

из Аустрије и Италије са циљем да организују шире операције (Ерих Лисак, усташки пуковник, 

дошао је у земљу у другој половини 1945. како би координирао рад „крижара на терену―; група 

Љубе Милоша, усташког бојника, коме је са 50-ак усташа суђено 1948. итд.).
17

 У зиму 

1946./1947. Југословенске снаге су уништиле већину крижарских група, мада се спомиње да су 

и у 1952. крижари предузимали мање акције. Према неким проценама претпоставља се да је од 

1945. до 1950. било укупно између 3500 и 4000 крижара, припадника оружаних група. Године 

1949 било их је десетак а до 1952. повремено је деловало њих мање од десет.У ствари радило се 

неповезаним групама а не о организаваној војној групацији.
18

  

 
 

 ПРВЕ ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ МЕРЕ НОВЕ ВЛАСТИ 

 
  Реализација споразума Тито-Шубашић  

 

Ослобађањем већег дела земље КПЈ је, осим учвршћивања власти на тим просторима, 

водила битку за међународно тј. савезничко признање. Иако су неприкосновено држали власт у 

земљи и владали без икаквог отпора (осим оружаних препада заосталих четничких и усташких 

група), са ослонцем на СССР са којим су у априлу 1945. склопили уговор о пријатељству, 

комунисте је пут за међународно признање новог режима водио преко споразума са легалном 

владом која се од почетка рата налазила у Лондону. Краљ Петар II Карађорђевић, без чврсте 

политике и јасног става, на притисак Британаца за председника своје владе и преговарача са 

вођством КПЈ изабрао је др Ивана Шубашића, предратног бана Бановине Хрватске, који је 

требало да заступа интересе избегличке владе, монархије и уопште Краљевине Југославије. 

Краљ се одрекао услуге српских политичара на притисак Енглеза који о њима нису имали 

високо мишљење.
19

 Тако се десило да о изузетно значајним питањима будућности земље 

                                                           
16 Суђење члановима политичког и војног руководства организације Драже Михаиловића (стенографске белешке), 

Београд 1945. Југословенска штампа је исцрпно извештавала о процесима. Видети: Борба, Политика, 6–10. јун 1945; 

28. јул–6. август 1945; 10. јун–15. јул 1946.  
17 Суђење групи усташких терориста и шпијуна са Љубом Милошем на челу, Борба, 12–17. јул, 10–20. август 1948. 
18Вечерњи лист, 16.10.2017. 
19 Архив Јосипа Броза Тита, (АЈБТ) фонд Канцеларија маршала Југославије (КМЈ), II-9а/11; Записник са састанка 

чланова НКОЈ и чланова Президијума АВНОЈ-а са једне и с друге стране са г. др. Шубашићем, председником 

Краљевске владе одржаног 15–16. јуна 1944. У записнику стоји да је Шубашић рекао: „Ја сам у овоме часу, господо, 

у функцији председника краљевске владе и у овоме часу у функцији бана Хрватске, који је други одлучујући фактор. 

Тешко је имати све те функције, а имати истовремено и своје личне назоре и гледања, али као представник свога 



одлучују Хрвати Тито и Шубашић. „Било нам је јасно―, пише Кардељ у својим сећањима, „да 

њему (Шубашићу) лично није много стало до Краља и његовог повратка, али му је стало до 

старог друштвеног поретка и одбране интереса оних страних сила које штите њега и политичке 

кругове којима је он припадао―.
20

 Сам Шубашић је на заједничкој седници са партизанским 

вођством крајем 1944. изјавио да „питање Краља, с обзиром на све моменте, ја сматрам више 

теоријским но практичним питањем―.
21

 Развој догађаја навео је британске аналитичаре да 

закључе да је Тито „прогутао Бана― и да се Шубашићева влада претворила у одбор за обављање 

спољних послова у интересу НОП-а народа Југославије и њених руководећих војно-политичких 

тела. Партизанске погледе заступали су још Е. Кардељ, В. Бакарић и Ј. Смодлака, а текстове 

споразума правили су Тито и Кардељ. Српског политичара који би бранио интересе монархије 

или Србије у тим преговорима није било ни са једне стране, осим Ђиласа, који није заступао 

српски већ идеолошки интерес.
22

 

Споразумима између Тита, вође НОП-а и Шубашића, председника краљевске владе, на 

Вису и у Београду јуна и новембра 1944, као и препорукама савезника са Јалте о формирању 

заједничке владе, проширењу АВНОЈ-а посланицима последње предратне југословенске 

скупштине и верификацији законодавних аката АВНОЈ-а од стране Заједничке скупштине, 

почетком 1945. стваране су претпоставке за нормализовање политичког живота и помирење 

супротстављених интереса политичких снага у земљи и оних у избеглиштву, укључујући и 

краља Петра. Споразуми су предвиђали стварање јединствене владе, слободу штампе, збора, 

договора и политичког организовања, образовање намесништва које је требало да штити 

интересе краља у периоду до избора, проширење АВНОЈ-а некомпромитованим посланицима 

(оним који нису сарађивали са Немцима) предратне југословенске скупштине и стварање 

Привремене народне скупштине, ратификацију одлука и законских аката АВНОЈ-а. Ни за 

споразуме ни за препоруке није била предвиђена адекватна контрола, а њихово извршење 

препуштено је само једној страни, са идеолошки организованом војском и тајном полицијом, 

која је већ имала ореол победника у рату. 

Комунисти су начелно прихватили препоруке савезника, али договоре нису доследно 

извршавали. Приликом образовања заједничке владе, којој су одмах дали атрибут привремена, 

кључне ресоре задржали за себе – Тито је био председник владе и министар одбране. Од 

политичара који су дошли из Лондона М. Грол је био потпредседник владе, Шубашић министар 

спољних послова а Шутеј министар без портфеља. Влада је била састављена од 16 чланова 

националног комитета, 6 „истакнутих припадника НОП-а и 6 чланова Краљевске владе―.
23

 Мада 

је у влади имало одане људе и одлучујући утицај, вођство КПЈ није придавало значај овом телу. 

Центар политичког одлучивања био је у конспиративном телу КПЈ – Политбироу, за кога се 

није тачно знало ни где ни када заседа. Иако је држала све конце власти у својим рукама, КПЈ је 

све до 1948. деловала конспиративно. Осим савезне владе, априла и маја 1945. формиране су 

владе федералних јединица што је, између осталог, требало да представља конкретизацију 

федеративног државног устројства. У тим владама председници и министри кључних ресора 

такође су били познати комунисти.
24

 

Споразумима Тито-Шубашић утаначено је да интересе краља Петра до избора за 

Уставотворну скупштину штити трочлано Намесништво. После вишемесечних преговора краљ 

је за намеснике именовао Срђана Будисављевића, Србина из Хрватске, Анту Мандића, Хрвата и 

Душана Сернеца, Словенца. У саопштењу је истакао како је за намеснике хтeo да именује 

                                                                                                                                                                                     
хрватскога народа ја сам господо, сав ваш. (Позива се на свој апел који је упутио хрватском народу 1942. године са 

позивом да се сви Хрвати ставе под команду Тита)―; Уп. Слободан Јовановић, Записи о проблемима и људима 1941–

1944, Лондон 1976, 59–73.  
20 Е. Кардељ, Свједочења, Историјско-мемоарски прилози, Сарајево 1984, 197. 
21 АЈБТ, фонд Национални комитет ослобођења Југославије (НКОЈ), 90; Записник са заједничке сједнице НКОЈ-а и 

представника краљевске југословенске владе у Лондону, која је одржана 19. августа 1944. Шубашић је изјавио да су 

партизани једина оружана снага и да ћете као таква остати и после свршетка рата. 
22 Видети: Записници НКОЈ-а и привремене владе ДФЈ 1943–1945, приредили Б. Петрановић и Љ. Марковић, Београд 

1991, 3–76. 
23 АЈБТ, КМЈ, II-56/2, Предлог састава привремене владе ДФЈ, (без датума).  
24 На челу владе Србије био је др Благоје Нешковић, Хрватске др Владимир Бакарић, Македоније Лазар Колишевски, 

Босне и Херцеговине Родољуб Чолаковић, Србин, члан ЦК и Политбироа КП. –  А. Петковић, Политичке борбе за 

нову Југославију, Београд 1988, 103.  



Милана Грола, Јураја Шутеја и Душана Сернеца, али да кандидатуре Грола и Шутеја нису биле 

прихватљиве за НКОЈ. Проблем су били представници Срба у Намесништву, будући да су Тито 

и Кардељ одбили предлог да Грол буде намесник, „јер би се око њега окупљала реакција―. Тако 

се десило да у Намесништву није било представника из Србије, која је словила за упориште 

монархије. Чланови Намесништва нису показивали већу активност у заштити краљевих 

интереса и њихов рад имао је више протоколарни него стварни значај.
25

 

Препоруке савезника са Јалте о проширењу АВНОЈ-а „некомпромитованим― 

посланицима скупштине из 1938. године комунисти су тумачили на свој начин. 

Компромитовани су, по њима, били сви који нису сарађивали са НОП-ом, а не само они који су 

сарађивали са Немцима. После провере преко Одбора за проширење АВНОЈ-а на чијем челу се 

налазио Кардељ и уз помоћ ОЗН-е, од 373 посланика последње предратне југословенске 

скупштине у проширени АВНОЈ ушло је 37 (7 из Србије, 15 из Хрватске, 5 из Македоније, по 3 

из Словеније, Босне и Херцеговине и Војводине и 1 из Црне Горе). У проширени АВНОЈ 

уведени су и представници политичких странака и група: по 13 из Демократске и Хрватске 

сељачке странке, 12 из Земљорадничке, по 11 из Самосталне демократске и Републиканске 

странке, 8 из Народне сељачке и 1 из Социјалдемократске странке. У АВНОЈ је ушло и 13 

„истакнутих појединаца―. Предвиђених 6 посланика Радикална странка није делегирала у ово 

тело.
26

 Проширени АВНОЈ, који је добио назив Привремена народна скупштина, одобрио је све 

законе које је АВНОЈ донео и изгласао нове законе. Једину опозицију пружили су посланици 

Демократске странке које је Грол увео у ово тело. Привремена народна скупштина је озаконила 

све тековине НОП-а и донела законе који су водили укидању монархије. 

Краљ Петар није обезбедио своје интересе, а монархистичке странке нису се појавиле 

на послератној политичкој позорници у Србији. Краљева преписка са Черчилом до јула 1945. и 

последњи покушаји да спасе монархију нису наишли на разумевање британске политике ни 

самог Черчила, који су се већ били определили за Тита. У Намесништво које је требало да 

штити краљеве интересе нису изабрани његови кандидати, већ они за које је Тито дао 

сагласност, нити је било Србина из Србије. Комунисти су стварали антимонархистичко 

расположење организујући манифестације против краља, највише у Србији како би се показало 

да је он изгубио упориште и међу Србијанцима. Пут ка формалном проглашењу републике био 

је отворен. То је учињено, после избора, 29. новембра 1945. на двогодишњицу Другог заседања 

АВНОЈ-а. У Декларацији о проглашењу ФНРЈ, коју су потписали сви посланици, оптужена је 

монархија као „највећа сметња стварању нове Југославије― и „главни кривац и за све поступке 

ненародних режима―. На основу тога и „слободно изражене воље свих народа Југославије― 

монархија је укинута, а краљ Петар II и династија Карађорђевића лишeни свих права. 

Југославија је проглашена републиком, а држава је добила име Федеративна Народна 

Република Југославија (ФНРЈ). Међутим, парламентарна и страначка традиција у Србији била 

је још жива и требало је уништити и створити монистичко друштво. То је учињено преко 

Народног фронта. 

 

  ЗАТИРАЊЕ ПОЛИТИЧКОГ ПЛУРАЛИЗМА У ЗЕМЉИ 
 

  Народни фронт – трансмисија партије 
 

Политички живот у земљи комунисти су организовали преко масовних политичких 

организација – Народног фронта, омладинских, синдикалних или женских организација, од 

којих су направили обичне трансмисије за извршавање политичких и економских задатака. 

Тиме је остварена и контрола партије над народом. У 24.145 основних организација Народног 

                                                           
25 АЈБТ, НКОЈ-90, Записник са седнице чланова НКОЈ и Југословенске краљевске владе из Лондона, 26. фебруар 

1945. Уп. Д. Шепић, Влада Ивана Шубашића, Загреб 1983; С. Косановић, Југославија: била је осуђена на смрт, 

Загреб 1984.  
26 М. Пијаде је рекао да од 310 посланика предратне скупштине, за које су прикупљени подаци, само један погинуо у 

борби против Немаца као партизан, једног су стрељали Немци, седам усташе и тројицу четници, а у заробљеништву 

је било неколико. Велики број се компромитовао сарадњом са окупаторима, па су већином побегли са њима, доста је 

осуђено од народних судова, а неки су се још крили од власти. – Политика, 32. мај 1945. 



фронта у Југославији током 1945. године било је укључено око 8 милиона људи, скоро сваки 

пунолетан Југословен. 

Народни фронт (дуго антифашистички фронт) по замисли вођства КПЈ представљао је 

широку политичку организацију која је обухватала све напредне појединце или групе, 

подразумевајући и политичке странке. Странкама које су прихватиле програм фронта, као 

једини исправан и напредан, дозвољено је да као политичке групације приступе НФ. Сваки 

други програм означен је реакционарним и непријатељским. То се посебно односило на странке 

које су желеле да ван ове организације истакну свој програм и створе страначке организације. 

Демократска странка М. Грола, која није хтела да приступи Народном фронту, нападана је као 

реакционарна странка чија се залагања за демократију не могу остварити мимо фронтовске 

организације. Да би поспешили расцеп у Демократској странци комунисти су у НФ увукли 

истомишљенике или потајне чланове КП из ове странке дајући тој групи, сем уносних 

положаја, и широк публицитет и могућности да напада Грола и „његову клику― као 

реакционарну. Ову групу предводили су В. Зечевић, министар унутрашњих послова и М. 

Царевић. Овај пример показује да је КПЈ на питању уласка у Народни фронт направила снажну 

политичку диференцијацију у редовима предратних политичких странака, разбијајући их или 

политички умртвљујући.
27

 

Странке које су ушле у Народни фронт убрзо су изгубиле страначка обележја. Иако 

начелно дозвољено опозиционо мишљење и деловање у НФ, показало се трагичним у случају 

Драгољуба Јовановића и његове Народне сељачке странке. Од сарадника у НФ и једног од 

његових секретара, Д. Јовановић је завршио као политички противник и осуђеник.
28

 

 

  ПРЕГЛЕД ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 
  

Према савезничким препорукама са Јалте, које је прихватила у анексу Београдског 

споразума Тито-Шубашић од 7. децембра 1944, КПЈ је дозволила „обнављање― старих 

политичких странака из тренутних политичких разлога, мада је њена дугорочна стратегија била 

забрана слободног политичког организовања. На послератној политичкој позорници у 

Југославији појавило се десет политичких странака, не рачунајући КПЈ, од чега на подручју 

Србије девет. Све поменуте странке обновиле су формално делатност до јесени 1945, 

подносећи пријаву надлежним органима, осим КПЈ.
29

 Добар део ових странака, које су пре рата 

биле маргиналног политичког значаја, сарађивао је са комунистима у Народном фронту, што их 

је водило обешчлањивању, тихој асимилацији и коначном нестанку са политичке сцене. Процес 

њиховог гашења углавном је окончан до сукоба са Информационим бироом (ИБ) 1948. године. 

Само неколико странака, односно група у њима, задржало је доследан опозициони став. 

 

   Републиканска странка 
 

Републиканска странка, под вођством Јаше Продановића, пре рата је представљала мало 

утицајну политичку групацију која се залагала за републикански облик владавине. После рата 

вођство КПЈ придавало је овој странци посебан значај, дајући њеним вођама министарске и 

друге положаје (Јаша Продановић је у привременој влади постао министар за Србију) а за 

узврат добијајући лојалне савезнике у Народном фронту. Однос Републиканске странке према 

НФ истицан је као пример сарадње КПЈ са другим странкама. Странка се до 1947. утопила у 

Народни фронт, али је њен орган Република излазио до средине 50-их година.
30

  

                                                           
27 Више о томе: Б. Петрановић, Народни фронт у политичком систему Југославије 1945–1949, Истраживања, Нови 

Сад 1979; В. Коштуница и К. Чавошки, Страначки плурализам или монизам, Београд 1983. 
28 М. Павловић, Драгољуб Јовановић и комунисти, Зборник „Драгољуб Јовановић – научник, политичар, 

страдалник―, Ниш 1993, 149–155. 
29 М. Павловић, Политички програми Демократске, Народне радикалне, Југословенске републиканске, 

Социјалистичке и Социјалдемократске странке из 1945, Историја XX века, 1/1985, 119–155.  
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 Комунисти су Јашу Продановића сматрали изванредним човеком и премда је понекад критиковао власт, посебно 

локалне органе и активисте, сарадња је била коректна све до његове смрти 1948. године. Фаворизовање 

Републиканске странке огледало се и у томе што је после ослобођења Србије Моша Пијаде понудио Продановићу да 

покрене лист обећавши му помоћ, чиме би се оповргле критике да у земљи нема ниједног опозиционог листа; 



Странка је за проширени АВНОЈ требало да делегира 11 посланика, а само њој је 

омогућено да на првим послератним изборима за Скупштину народа истакну сопствену листу 

итд.
31

 

Иако се већи број републиканаца залагао за сарадњу са комунистима у НФ, било је и 

људи који су се противили томе. Члан Главног одбора Антоније Тодоровић иступио је против 

сарадње са комунистима, а потом напустио странку са образложењем да је комунистички 

режим „диктаторски, фашистички, аморалан и скроз антисрпски―. Нарочито је замерао то што 

„КП српски простор цепа на неколико делова без да о томе пита српски народ, а хрватски и 

словеначки простор оставља недирнут... што у друштву најгорих непријатеља српског народа – 

Арнаута, Бугара и Мађара – решава о будућности јадног српског народа ван граница 

преткумановске Србије... што формирајући федералну јединицу Србије, без неких класичних 

крајева Рашке, Косова, Призрена, Скопља, Метохије, Прилепа, Зете и Босне, хоће да докаже да 

су целокупна борба и ратови српског народа у прошлости били империјалистички а не ратови 

за уједињење, што штампом и јавном речи својих најзваничнијих фактора на сваком кораку 

немилице удара по српском образу, говорећи о великосрпској хегемонији и не дозвољавајући 

српском народу да се од тога брани―. 

 

  Народна сељачка странка 
 

Народна сељачка странка је основана 1940. одвајањем од Земљорадничке странке. На 

њеном челу стајао је др Драгољуб Јовановић, професор универзитета, који је странци давао 

посебно обележје, због чега се о њој често говорило као о Драгољубовој странци. Како је од 

постанка рачунала да на левици нема непријатеља, странка је на почетку рата сарађивала са 

КПЈ у отпору окупатору, али је сматрала да при томе треба сачувати животну снагу народа и 

националну част. После састанка са вођством КПЈ 5. јуна 1941 „направљен је споразум о 

сарадњи и сталном додиру―. Међутим, Д. Јовановић није отишао у партизане и рат је 

„преспавао у Београду―. По ослобођењу Београда нова власт га је накратко ухапсила, а потом 

узела за сарадника, премда је КПЈ од њега и његове странке увек зазирала као од могуће 

опозиције. На седници Политбироа, почетком 1945, Тито је за Д. Јовановића рекао да је опасан 

и да га се треба чувати.
32

 

Странка Драгољуба Јовановића, иако малобројна, била је организационо и идеолошки 

чврста групација коју је КП желела да укључи у Народни фронт, чинећи јој уступке. 

Јовановићу је нуђено амбасадорско место у Москви (да би га се отарасили, како је он сматрао). 

Када је он то одбио и НСС, фебруара 1945, пришла Народном фронту Јовановић је постао један 

од секретара фронта и народни посланик. Насупрот комунистима, Народни фронт је замишљао 

као савез странака, или бар две главне странке, радничке и сељачке, што би по његовом 

мишљењу било гарант демократије.  

Драгољуб Јовановић се противио скупштинским мерама и законима, посебно Закону о 

задругама, који је оценио као „нож у леђа сељаштву―. Настојао је да очува своју странку („ми 

смо за један фронт са комунистима, али не и за једнопартијски систем―) и артикулише њен 

интерес повезујући се са опозиционим групама у Земљорадничкој и Хрватској сељачкој 

странци. Услед тих неслагања комунисти су га најпре дискредитовали у странци, дајући уносне 

положаје његовим опонентима. Маја 1947. ухапсили су га, а октобра исте године осудили на 

девет година строгог затвора „због непријатељског рада, повезивања са западним обавештајним 

службама и сарадње са Влатком Мачеком― (узгред, његова преписка са Мачеком ишла је преко 

повереника УДБ-е).
33

 Пошто је августа 1946. из странке искључен генерални секретар Д. 

Јовановић, са неколико истакнутих чланова, фракција странке која је сарађивала са 

                                                           
31 Поред Синише Станковића, који је био носилац листе НФ Југославије за Скупштину народа (други скупштински 

дом), КПЈ је дозволила да Јаша Продановић буде носилац листе НФ Србије за овај скупштински дом (та листа је 

била „припојена― првој листи). Записници ЈНОФ-а и НФ Србије 1944–1948. Б. Петрановић, М. Зечевић, 

Југословенски федерализам, идеје и стварност, књ. 2, 201–202. 
32АЈ, фонд ЦК СКЈ, Записник са седнице Политбироа, 31. март 1945. 
33 Д. Јовановић, је писао: „Ми смо странка, и то стварна снага, не појединци који ништа не представљају, као други 

који су пришли (мисли НФ). Ми морамо добити реалан утицај у вођењу послова. Не бити лутке и фигуранти. Они 

(комунисти) морају видети да не могу сами и да не могу без нас. Морају делити вођство са нама пре свега. Без тога 

не може бити стварне сарадње―. – АЈ, Д. Јовановић, Политичке успомене, Мемоари, књ. VII, 165, 196–197. 



комунистима августа 1946. затражила је нову законску обнову рада странке, а касније 

покренула акцију (иза које је стајала КП) за уједињење са Савезом земљорадника у јединствену 

Земљорадничку странку. 

 

  Остале странке у НФ 
 

Од осталих странака треба споменути Земљорадничку странку (Савез земљорадника) 

која је била подељена на више фракција и није представљала озбиљну политичку снагу, затим 

Социјалистичку и Социјалдемократску странку. 

Посебно је интересантна Самостална демократска странка. Као странка Срба у 

Хрватској, после рата није имала утицаја ни у Србији ни у Хрватској. Била је сведена на своје 

вођство, коме су комунисти давали министарске и друге високе положаје. Један од њених вођа, 

др Сава Косановић, за кога је емиграција говорила да је „корисна будала―, ушао је у 

Привремену народну скупштину и у привременој влади био министар информација, а касније 

амбасадор у Вашингтону; др Срђан Будисављевић је био један од намесника, а др Хинко 

Кризман посланик. Странка је лојално сарађивала у НФ спроводећи његов програм. 

Поједини чланови Главног и Извршног одбора и „многи виђенији чланови странке―, на 

челу са потпредседником др Будом Бошковићем, 16. септембра 1945. констатовали су да су 

генерални секретар странке С. Косановић и потпредседник Х. Кризман на своју руку ушли у 

НФ и владу, самовласно делегирали 11 чланова у проширени АВНОЈ и избегавали сазивање 

главног одбора, чиме су прекршили статут и традиције странке. Ови чланови и присталице 

СДС нису желели да сарађују са НФ, оцењујући да то није организација створена на бази 

равноправности странака већ само вештачки оквир за искључиву владавину КП. Ова група 

чланова СДС није успела да развије већу активност.
34

 

 

Демократска странка  
 

Од некада моћне Демократске странке (ДС) после рата је остала само група људи који 

су покушавали да задрже политичку самосталност и оживе страначку активност, 

супротстављајући револуционарној идеологији КП своје разложне погледе грађанске либералне 

демократије западног типа. У току окупације странка је била дезорганизована. Милан Грол, 

Божа Марковић и Бока Влајић су емигрирали и учествовали у свим избегличким владама (осим 

у Пурићевој). У земљи су поједини представници демократа сарађивали са председником владе 

Миланом Недићем, а неки са покретом Драже Михаиловића, али не као делегати странке већ на 

своју руку. Од демократа НОП-у су пришли др Иван Рибар, Влада Зечевић и низ чланова 

странке из унутрашњости земље који су из рата изашли као „доследни комунисти.― 

По повратку у земљу Милан Грол је на инсистирање Британаца, уз сагласност Руса и 

пристанак Тита, ушао у привремену владу као први потпредседник. Био је то уступак Србима у 

влади, пошто их је у Намесништву (органу који је штитио интересе краља) представљао др 

Срђан Будисављевић, Србин из Хрватске. Од 27 чланова Извршног одбора, изабраних на 

конгресу странке 1939, после рата било је 11 активних. Грол их на своју руку узео за посланике 

у Привременој народној скупштини (ПНС), а понуду да уђе у Народни фронт је одбио.  

Основни политички захтеви ДС истакнути у програм и написима у Демократији, а 

посебно у иступањима демократа у Привременој скупштини, били су: слобода, социјална, 

национална, политичка, грађанска, морална и посебно лична, која је по њима значила одсуство 

сваког застрашивања, принуде, арбитрарног хапшења и ухођења. Да би се постигла та слобода, 

по схватању демократа, требало је оживети међусобно поверење, не повећавати узнемиреност 

„доктринарном искључивошћу једне идеологије―, потиснути општи страх. 

Демократи су у начелу прихватали федерацију: „Данас у принципу немамо ништа 

против шест федералних јединица и више од тог броја. Оно што нас интересује то су мерила по 

којима се оне кроје, објективна, која одговарају и расположењу и потребама народа једног краја 

с једне стране, а с друге обезбеђују здрав однос федералних јединица и целине, као једног 

природног организма. Ако је народ у Црној Гори задовољан границама своје федералне 
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јединице и животним условима које му она обезбеђује, нека му буде. Али је извесно да 

аргументи за једно не само самоуправно него и федерално издвајање Црне Горе, не могу бити 

ни економски ни национални изражени у замишљеној народности. Дискусија о народности 

уопште бесциљна је: сваки део народа биће оно што осећа да је. Када је реч о Македонији за 

Србе је испред сентимента остало питање плућа. И то је оно што се на нашој страни пре свега 

има на уму када се подвлачи недељивост линије Мораве и Вардара. И федералан положај 

Македоније ми просуђујемо само тим животним интересом привреде, културе, живог оптицаја 

вредности материјалних и моралних, и утолико националних у ширем смислу. Ако се данас 

јављају резерве, оне су изазване тенденцијама искључивости, сужавања федералног оквира 

Македоније на једну културну аутархију неприродну, несавремену, која народу Повардарја не 

обезбеђује услове животног напретка, док народ на овој другој страни, у Поморављу, 

узнемирује као тенденција нове бране природном развоју не националног него општег живота―, 

писао је Грол.
35

 

Сматрајући да свака федерација има партикуларистичких и сепаратистичких елемената, 

који представљају главни узрок недовољне снаге федералне државе, демократи су тражили „да 

се федерална држава заснива на трезвеној и реалној оцени прилика и односа―, да свака 

национална група учествује у заједничким државним пословима, да се народ у целој 

федерацији повеже преко политичких партија и да се води рачуна о националним групама које 

су снагом, бројном и економском, или географским положајем главни стуб федерације.
36

 

Своје погледе чланови ДС износили су и преко недељног политичког гласила 

Демократија, које је, према речима енглеског посланика, излазило у више од 110.000 

примерака и чији је главни уредник био Милан Грол, а издавач Никола Д. Јеремић.
37

 

Политички дискредитовани и осуђени као носиоци реакције, затим изложени 

покушајима да буду разбијени преко демократа у Народном фронту, а посебно М. Царевића, 

министра правосуђа Србије и В. Зечевића, првог министра унутрашњих послова, а без 

могућности да успоставе организациону структуру странке, демократе су свели активност на 

личне контакте и састанке са Гролом, постепено се гасећи. Иако није постојала страначка 

организација, већ само људи за које се знало да су припадници Демократске странке, 

комунисти су ценили да „снага странке не лежи у њеној организацији, већ у расположењу 

народа за њену идеологију.― 

Трагови појединачног деловања демократа видљиви су све до 1956. године. Грол је све 

до смрти 1952. био спреман на сарадњу са КП под условима од којих није одустајао, очекујући 

попуштање комуниста. После његове смрти, демократи су адвоката Николу Ђоновића сматрали 

шефом странке.  

 

Радикална странка  
 

Од Радикалне странке после рата је остало само име и низ појединаца, фракција и 

котерија (насталих још пре рата). Лазар Марковић, један од страначких првака, наводи да је 

Радикална странка имала око милиона чланова, нејединствених и подељених у седам фракција. 

Њена стварна политичка моћ била је готово занемарљива. Прилагођавајући се новој ситуацији 

странка у програму није помињала монархију ни републику, али је остала на монархистичким 

позицијама, чак и онда када је било јасно да је монархији у Југославији дошао крај. 

После рата фракције и котерије странке остале су пасивне. Номинални шеф странке био 

је Аца Станојевић. Повратак потпредседника странке Милоша Трифуновића у земљу није 

оживео њену политичку активност. Радикална странка се увелико надала краљевом повратку, 

уз енергичну интервенцију Енглеске и Америке, али и СССР-а. Активност радикала сводила се 
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 Први број се појавио 27. септембра 1945, а последњи, осми, није изашао због „одлуке графичких 

радника да га не штампају―. КП је уз помоћ скојеваца организовала забрану продаје Демократије и, 

коначно, њено укидање.  



на везе са осталим грађанским политичарима у влади или скупштини. Њихове наде биле су 

упрте у Грола и његову активност.
38

 

Тито је средином 1945. године послао своја кола у Књажевац по Ацу Станојевића, 

номиналног шефа радикала, који је наследио Николу Пашића после његове смрти 1926. године. 

Политика је 27. јула донела фотографију Тита и Станојевића и извештај о састанку, чиме се 

стварао утисак да радикали подржавају Народни фронт. Међутим, Станојевић је рекао Титу да 

су земљи „потребне слободе и да без тога нема сарадње―.
39

 Радикали нису приступили 

Народном фронту (мада је мања група сарађивала у њему) нити је предвиђених шест посланика 

странке ушло у проширени АВНОЈ, чиме су места радикала остала упражњена до краја 

заседања ПНС.  

Радикали су у свом програму тражили: испуњење споразума Тито-Шубашић и обећања 

датих у Декларацији владе од 7. марта 1945, нарочито у погледу гарантовања личних слобода, 

слободе од страха, слободе вероисповести и савести, слободе говора и штампе, збора и 

удруживања; демобилизацију војске и распуштање милиције коју су сматрали органом једне 

партије; редовно независно судство у које би цео народ имао поверења („а не да суд буде 

партијски инструменат, једне партијске самовоље―); укидање преких и војних судова за цивиле; 

повлачење свих закона које је донела Привремена народна скупштина и њихово замењивање 

либералнијим политичким законима; организовање нових општина и расписивање слободних 

избора за општинске самоуправе; расписивање избора за Уставотворну скупштину на основу 

нових закона, а под контролом јавног мњења слободног демократског света („Само на овај 

начин доћи ће до изражаја суверена воља нашег народа како га је Радикална странка 

васпитавала да је он извор и утока власти―).
40

 

 

Краткотрајно политичко деловање странака у Србији после рата више је везано за 

спољнополитичке а мање за унутрашње разлоге. КПЈ је дозволила формалну обнову странака, 

боље рећи врхова странака јер није дозвољавала страначко организовање по земљи, доказујући 

на тај начин своју „демократичност―. Међутим, у њеној идеологији и стратегији није било 

места за друге странке или политичке погледе. Да би лакше и безболније неутралисала странке 

КПЈ је придавала Народном фронту значај једине напредне политичке организације, при чему 

је све оно што није ушло у ту организацију представљано као реакција и контрареволуција коју 

треба уништити. 

Политичке странке су биле разорене и дезорганизоване у току рата. Завршетак рата 

дочекале су организационо и политички неспремне. После 1944. више су представљале остатке 

предратних странака него организовану политичку снагу. КПЈ није било тешко да их релативно 

брзо разбије и асимилује, посебно ако се има на уму да за тај циљ није бирала средства. 

Трагови страначког живота у послератној Југославији највише су видљиви у Србији и 

код српских политичких странака, мада их је било и у Хрватској. Србија је, више од других 

федералних јединица, имала богат парламентарни живот, који се одвијао у независној земљи 

(за разлику од других области) и у релативно демократској атмосфери. Страначке традиције су 

због тога биле изузетно богате, а отпори комунистичкој диктатури најжилавији и најдужи.  

У Србији је, више него у другим федералним јединицама, била развијена опозициона 

активност. За демократске принципе устројства државе активно су се залагали представници 

демократске и других странака. Посебно место припада Милану Гролу, који је у изузетно 

тешким условима инсистирао на успостављању демократског поретка и правне државе. 

 

   ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА 
 

Југословенска политичка емиграција може се условно поделити на политички и војни 

део. Расута по свим континентима, национално подељена и дезорганизована, без политичког 

правца, она је, мада је покушавала, мало учинила за промену стања у земљи, као што је мало 

учинила и за сопствени положај ван домовине. Војна емиграција (припадници поражених 
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војски и група) била је стационирана у прихватним логорима у Италији, Аустрији, Египту итд., 

одакле je расељаванa широм света. Непосредно после рата било је покушаја организовања ових 

јединица, којима је подгревана нада да ће се вратити у земљу и срушити комунизам. Краљ је 

обилазио избегличке логоре по Европи у намери да од војника избеглих после рата и војних 

заробљеника из 1941. који се нису вратили у земљу оформи војску која би срушила Тита. Биле 

су то празне наде, посебно што на такву његову активност нису благонаклоно гледале ни 

Британија ни САД. 

Нова власт је део људи из војне и политичке емиграције третирала као ратне злочинце и 

сходно савезничким одлукама из Москве 1943. тражила је од Комисије ОУН за ратне злочинце 

у Лондону њихово изручење. Судећи према захтевима југословенске стране, ратних злочинаца 

југословенских држављана било је 1.828, од чега је изручено 208, углавном оних који су се 

затекли у совјетској окупационој зони. Међу изрученима били су Милан Недић, председник 

владе у Србији током рата (изручен од западних савезника), Драги Јовановић, министар 

државне безбедности и управник града Београда, Леон Рупник, председник општине Љубљана 

током рата и генерал предратне југословенске војске, Славко Кватерник, доглавник, маршал и 

министар домобранства у НДХ (поглавник Анте Павелић није изручен), Владимир Кошак, 

министар финансија у усташкој влади и многи други. Сви изручени су углавном осуђени на 

смртне казне.
41

 Политички људи који су остали у емиграцији по разним основама
42

 покушавали 

су својим акцијама ако не да промене а оно бар успоре ход ка комунистичкој диктатури у 

земљи. Краљ Петар II, иако уважаван, посебно од војног дела емиграције, осим обилазака 

логора и неколико оглашавања није много урадио на промени стања у земљи (умро је у 

емиграцији 1970). 

У Лондону, седишту већег дела југословенске политичке емиграције, од бивших 

министара и других политичара августа 1945. основан је Југословенски национални одбор  на 

челу са Слободаном Јовановићем,
43

 председником владе у емиграцији, правником и 
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 Документи из историје Југославије – Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и његових 

помагача из II светског рата, приредили М. Зечевић и Ј. Поповић, Београд 1996.  

42
 Краљ Петар II са целокупном династијом, министри или дипломатски представници предратне 

Југославије (Слободан Јовановић, председник владе, Милан Гавриловић, министар и шеф 

Земљорадничке странке, Јован Бањанин, потпредседник Југословенске националне странке, 

Вјећеслав Вилдер, председник Извршног одбора Самосталне демократске странке, Милош 

Трифуновић, потпредседник Радикалне странке, Крста Милетић, члан Извршног одбора 

Радикалне странке, Драгиша Цветковић, председник владе која је потписала приступ Тројном 

пакту и многи други. 
43

 Слободан Јовановић, члан и председник Српске краљевске академије, ауторитет у области уставног и 

државног права, председник Српског културног клуба, све до 1941. избегавао је директан политички 

ангажман. После преврата 27. марта 1941. ушао је у „владу политичких странака свих делова народа―, 

али су га догађаји одвели у емиграцију у којој је деловао као политичка личност све до смрти. У 

државним пословима учествовао је само у прве три ратне године – потпредседник владе генерала 

Симовића, председник владе од јануара 1942. до јуна 1943. и потпредседник у влади Милоша 

Трифуновића јуни–август 1943. Иако се саветовао са њим, краљ Петар га није слушао доносећи, на 

препоруку Британаца, често погрешне одлуке, компликујући свој и онако тежак положај. (Британци нису 

имали позитивно мишљење о Јовановићу као политичару, као ни о већини српских политичара који су се 

налазили у Лондону). Као председник владе Јовановић се залагао за усклађивање гериле Д. Михаиловића 

са савезничким акцијама у Средоземљу, потпомажући четнички покрет (Михаиловић је у његовој влади 

био министар војске). Био је за васпостављање Југославије, на новим основама и са редефинисаним 

установама које би омогућиле етаблирање демократије. Јаке Југославије, по њему, није могло бити без 

„јаког Српства―, исто тако као што се „јако Српство― не може остварити без „јаке Југославије―. Истицао 

је да то исто и Хрвати могу рећи за хрватство и Словенци за словенство. Југословенска федерација би 

омогућила Србима, Хрватима и Словенцима да заједнички воде државне послове, без негирања  

националне индивидуалности. Његова тријалистичка федерација косила се са пројектом комуниста 

(федерација са 6 јединица). – Уп. А. Pavković, Slobodan Jovanovic, An Unsentimental Approach to Politics, 

Boulder 1993, 193–207. 



историчарем.
44

 Осим организовања политичке емиграције и старања о расељеним лицима из 

Југославије, Одбор је представкама међународним форумима и учешћем на скуповима 

покушавао да скрене пажњу на завођење комунистичке диктатуре у земљи и укаже на 

одговорност савезника који су позивани да интервенишу у корист слободе, демократије и 

парламентаризма у Југославији.
45

 У другим приликама Одбор се такође обраћао министрима и 

Скупштини УН, али без успеха.  

Југословенски одбор се залагао и за побољшање положаја Југословена-емиграната 

расутих по разним логорима и земљама и писао представке против њихове екстрадикције 

Титовом режиму, који није давао гаранције за непристрасно суђење. Велику активност развио 

је после заробљавања Д. Михаиловића, кога је требало спасити од освете противника из 

грађанског рата. Захтевана је међусавезничка комисија која би га испитала, организовани су 

сведоци који су желели да сведоче у процесу, прикупљени искази британских официра који су 

били на терену и у штабу Д. Михаиловића. Међутим, ови као и други напори Одбора нису 

имали ефекта, осим што је у западној јавности створено мишљење о Михаиловићу као 

„мученику и хероју коме припада бесмртна слава у борби за слободу и бољу будућност и 

његовог и других народа―. 

Заједно са Михаиловићем суђено је и С. Јовановићу почетком лета 1946.године.
46

 

Комунисти су и другим политичким противницима организовали суђења, углавном за 
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 Политички ангажман и живот Слободана Јовановића (1896–1958) представља прототип судбине велике 

плејаде српских политичара и научника, који су се стицајем разних околности нашли на трусном тлу 

политике и револуционарном сменом власти у земљи били дискредитовани, одбачени и коначно осуђени 

као непријатељи народа и државе.
44

 После престанка ратних активности у земљи Јовановић је остао у 

емиграцији „да пером и речју настави борбу за слободу Југославије―, и био, и поред поодмаклих година, 

врло активан. Комунисти му нису опростили политичко ангажовање и помоћ коју је пружао њиховом 

највећем противнику Д. Михаиловићу (Јовановић је помагао покрет Михаиловића али је у више наврата 

тражио од њега активнији ангажман у рушењу комуникација према Солуну, прекид сарадње са 

Италијанима и Недићем и избегавање сукоба са партизанима, уколико се не би радило о нужној 

самоодбрани, сматрајући да грађански рат у земљи користи само непријатељу). Живан Кнежевић, Записи 

о проблемима и људима 1941–1944, Лондон 1976. 
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 У првом апелу упућеном конференцији тројице министара иностраних послова Велике Британије, 

СССР-а и САД у Лондону 10. септембра 1945, Одбор је тражио да савезници, сагласно обећањима и 

моралној основи на којој је вођен рат, омогуће да се у Југославији заведе демократски режим 

образовањем владе свих демократских странака и спровођењем слободних избора под контролом 

савезничких органа. Апел су подржали др Влатко Мачек, председник Хрватске сељачке странке који се 

налазио у Паризу, др Живко Топаловић, председник Социјалистичке странке и члан четничког 

Националног комитета, као и многи други емигранти. 

У новембру 1945. Југословенски народни одбор упутио је две представке – телеграм Бевину, Бернсу и 

Молотову у коме им скреће пажњу да у Југославији још увек траје грађански рат и да у тим околностима 

не може бити говора о слободним изборима, и Меморандум Бевину и Бернсу у коме се избори од 11. 

новембра приказују као фалсификат народне воље, отворено насиље, неизвршење одлука са Јалте и 

гажење споразума Тито-Шубашић. Током децембра  упутио је телеграм Конференцији тројице 

министара у Москви захтевајући да се у Југославији обуставе насиља, депортације становништва и 

прогони и да се земља врати у нормалан политички живот. 

Почетком 1946. Одбор је Скупштини УН у Лондону упутио меморандум у коме апелује да владу Ј. Б. 

Тита не сматра представником народа Југославије, јер је силом наметнута и само се насиљем одржава. М. 

Павловић, Документа о раду Југословенског националног одбора, Историја XX века, 12/1988. Уп. The 

Yugoslav reviev, бр. 4 Лондон, новембар 1946. 
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 Суд је „доказао― да су С. Јовановић и остали чланови избегличке владе „стално и упорно спроводили 

политику подржавања окупације и гушења народноослободилачког устанка у земљи. У ту сврху они су 

издавали директиве, давали сталну моралну, политичку и финансијску помоћ оптуженом Д. 

Михаиловићу, лажно га приказујући као носиоца отпора у земљи и свим силама помажући га у борби 

против Народноослободилачке војске, одашиљући му оружје, муницију и другу ратну спрему, 

одликујући његове четничке команданте итд. Сем тога су одржавали везе са Миланом Недићем и другим 

квислиншким елементима у земљи, у циљу заједничке борбе против НОП-а, распиривали братоубилачку 

борбу међу народима Југославије, издали наређење Михаиловићу за формирање преких судова и 

потстицали четничке и квислиншке банде у земљи на извршење злочина и других насиља―. Слободан 



„шпијунажу у корист неке стране земље или за рушење уставног поретка―, уз велики 

публицитет. Суђено је Милошу Трифуновићу, бившем председнику владе и вођи радикала, 

Драгићу Јоксимовићу, члану Демократске странке и браниоцу Д. Михаиловића на суђењу, 

Драгољубу Јовановићу, вођи Народне сељачке странке и многим другим политичарима.
47

 

Кад је неутралисала заостале групице четника и усташа, посебно у Босни, 

маргинализовала рад политичких странака и других противника и успоставила апсолутну 

контролу над народом, уз оцену да је међународно окружење повољно, КПЈ је одлучила да 

организује изборе за Уставотворну скупштину. 

 

ИЗБОРИ ЗА УСТАВОТВОРНУ СКУПШТИНУ 11. НОВЕМБРА 

1945. 
 

После изборних закона донетих у атмосфери страха и масовних манифестација избори 

су, крајем августа, расписани за 11. новембар 1945. Бирачко право имали су сви пунолетни 

грађани са навршених 18 година, а први пут су га добиле и жене. Право да гласају имали су и 

борци који нису навршили 18 година, али су се истакли у НОБ-у. Бирачко право је законом 

било одузето свим предратним министрима, члановима бројних организација које су третиране 

као сарадници окупатора или учесници у власти Краљевине Југославије. У почетку кампање 

било је масовног брисања из бирачких спискова, које је пред изборе знатно умањено 

интервенцијом Е. Кардеља, после објављивања саопштења удружених опозиционих група да 

неће учествовати у изборима због непостојања ни минималних услова. Према званичним 

подацима најмање брисаних бирача било је у Македонији – 0,56%, а највише у Хрватској 

3,28%. На Косову је број брисаних бирача износио 2,59%, а у осталом делу Србије 2,13%.
48

  

На предлог Јаше Продановића комунисти су увели тзв. кутију без листе („ћорава―, 

„црна кутија― или „удовица―). Ова кутија је требало да покаже демократичност избора, јер су за 

њу могли гласати они који су били против листе Народног фронта чији је носилац био Ј. Б. 

Тито, али куглице убачене у ову кутију нису узимане у обзир приликом поделе мандата. 

„Смисао овог предлога је у томе да се спрече покушаји једне недемократске мањине да сакрије 

своју слабост на тај начин што агитује да се апстинира на изборима и која покушава да позива у 

помоћ иностранство. Смисао је, дакле, нашег предлога да се јасније докаже где је већина 

народа, за кога је управо народ и каква је права воља народа―, образлагао је Кардељ у ПНС. 

Међутим, опозиција није поставила чуваре за ову кутију, а будући да је организација избора 

била у рукама актуелне власти, „кутија без листе― није била прави индикатор опозиционог 

расположења.
49

 

Избори за Уставотворну скупштину су организовани у атмосфери страха и притисака, 

тако да нису представљали истинску вољу југословенских народа. Грол је рекао британском 

амбасадору у Београду „да избори не могу бити демократски зато што је из бирачких спискова 

избачено око 25%, да су листе фалсификоване, да ће око 500.000 војника гласати по директиви 

официра и политичких комесара, а гласаће по више пута―. Са гласовима милиције (250.000), 

сматрао је „да владајућа странка добија милион гласова―. Гролова процена потврђена је у 

меморандуму Форин офиса о политичкој ситуацији у Југославији. У њему се каже да је 

„смешно недовољно― време од 10 дана дато странкама изван Народног фронта да припреме 

                                                                                                                                                                                     
Јовановић је осуђен на 20 година затвора и губитак политичких и грађанских права. Информативни 

приручник о Југославији, Београд 1948.  
47

 Дугачак је списак суђења у Југославији у првим послератним годинама. Само процесa за које је 

оптужни материјал достављала Државна комисија за утврђивање злочина било је више од 20. – 

Документи из историје Југославије, 63–64. 
48

 Борба, 10. новембар 1945. Број избрисаних из бирачких спискова у почетку кампање био је велики, у 

неким местима у Хрватској чак 40%. После саопштења опозиције да неће учествовати на изборима и 

интервенције Кардеља износио је 2,3% свих бирача. Према подацима Савезне изборне комисије од 

првобитних 253.108 лица брисаних из бирачких спискова после решавања жалби остало је 194.158 или 

2,3%. М. Павловић, За Тита или за Краља-Избори за Уставотворну скупштину 11. новембра 

1945.Београд, 2007. 
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 PRO, FO-371, 48876, Р 21594/130/92. „Прелиминарни коментар југословенских избора од 11. новембра 

1945― састављен у Одељењу за истраживања ФО 20. децембра 1945.  



кандидатску листу за изборе, опозиционе групе немају могућности да јавно изнесу своја 

гледишта, у штампи и на радију критичари режима се оптужују терминима резервисаним за 

ратне злочинце и издајнике, Народни фронт и режим снажно подупире тајна полиција ОЗН-а, у 

затворима се држи велики број политичких затвореника, док је десетине хиљада припадника 

оружаних снага Краљевине одбило да се врати у земљу „оправдано страхујући од 

консеквенци―. На основу ових чињеница оцењено је да „Уставотворна скупштина неће бити 

истински репрезент воље југословенских народа―, а да британској политици на располагању 

стоје две могућности – прва, покушај заустављања или промене тока догађаја; друга, 

негодовање и ограђивање од смера којим се догађаји развијају.
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У таквој атмосфери тријумф Народног фронта на изборима био је потпун. Од 8.383.455 

уписаних бирача у целој земљи на изборе је изашло 7.432.469 или 88,66% а 11,34% је 

апстинирало. За Савезну скупштину Уставотворне скупштине у Србији је гласало 77,16% од 

укупног броја уписаних, Војводини 92,20%, на Космету 97,68%, Хрватској 91,77% итд. За 

„кутију без листе― у централном делу Србије гласало је 11,41%, Војводини 14,60%, Косову 

4,64%, Хрватској 8,48% итд. За Савезну скупштину са листе чији је носилац био маршал Тито 

изабрано је 348 посланика – из Србије 141, Хрватске 86, Словеније 29, Македоније 24, БиХ 58 и 

Црне Горе 10. 

За Скупштину народа за листу НФ чији је носилац за Србију био Синиша Станковић, а 

носилац тзв. припојене листе Јаша Продановић, у Србији је гласало 87,31%, а за кутију без 

листе 12,69%. У Војводини је чак 19,35% гласало за кутију без листе, што је приписивано 

снажном утицају реакције против комунизма у Мађарској и Румунији, на њихове сународнике 

који су живели у Војводини. За овај скупштински дом свака федерална јединица давала је по 25 

посланика, Војводина 15, а Космет 10. Од 524 посланика оба дома 404 су били чланови КПЈ, 

добар део тзв. прикривени чланови партије и мали део опозиционо настројених. Победом 

Народног фронта обезбеђено је формално међународно признање нове власти у Југославији, јер 

је тиме испуњена још једна препорука савезничких сила са Јалте и споразум Тито-Шубашић. 

На унутрашњем плану власт је формализована, а програм НФ постао је једини званични 

програм нове државе, иза кога је стајала КП Југославије. Народни фронт Србије оценио је 

успешним изборе за Уставотворну скупштину, премда су  поједини партијски руководиоци 

сматрали да је „Србија била једна од федералних јединица која је најслабије прошла на 

изборима―. Британски амбасадор је приписивао опозиционо држање дела сељаштва у Србији 

„утицају богатих сељака који се дубоко плаше комунизма― и ширењу утицаја М. Грола.
51

 

На првој седници Уставотворне скупштине, а на предлог српских посланика (Синише 

Станковића у Скупштини народа и Благоја Нешковића у Савезној скупштини) комунисти су 

преточили изборну победу у Декларацију о проглашењу Републике, која је једногласно 

усвојена појединачним потписивањем на двогодишњицу Другог заседања АВНОЈ-а 29. 

новембра 1945. Тиме је монархија званично укинута, мада је раније била суспендована, а 

Југославија је постала република. За првог председника државе убрзо је изабран Ј. Б. Тито.
52

 

 

НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА КПЈ 
 

Национална политика југословенских комуниста била је у функцији остварења 

револуционарних циљева и освајања власти. Према тим циљевима уобличавана је зависно од 

сопствене процене или процене ситуације коју је давала Коминтерна. У периоду 1925–1935. 

КПЈ је водила „разбијачко-сецесионистичку― политику према сопственој држави, сматрајући да 

је Југославија версајска творевина и бастион антисовјетизма, залажући се за стварање 

независних држава – Хрватске, Словеније, Македоније, али и „ослобађање― и предавање 

Косова и Метохије Албанији а северне Бачке Мађарској. Политиком, пропагандом и акцијама 
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 PRO, FO-371, 48871, Р 16669/130/92; Меморандум о ситуацији у Југославији, септембар 1945. 
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 PRO, FO-371, 59424, Р 495/65/92. Стивенсон – Бевину, 12. децембар 1945. Стивенсон је сматрао да 

резултати избора нису били потпуно по вољи режима и да постоје докази о њиховом фалсификовању. 

Изборни резултати су, по његовој оцени, показали да је најјача опозиција режиму била код србијанског 

сељаштва и Римокатоличке цркве. 
52

 Борба, 30. септембар 1945. 



(терористичким нападима на политичаре и сарадњом са екстремним терористичким групама са 

Косова, из Хрватске и Македоније) КПЈ је развијала мржњу према „великосрпској буржоазији 

као угњетачкој―. У резолуцији Петог конгреса одржаног у Дрездену октобра 1928. стоји да КПЈ 

у Србији треба да се бори против националног угњетавања, јер је у Србији „база 

хегемонистичког режима, признавајући отворено право на оружани устанак против 

националног угњетавања―.
53

 

Напуштањем политике разбијања земље 1935. није ишчезла свест о српској превласти 

коју је требало уништити и све друге народе ослободити од великосрпске хегемоније. Акциона 

парола о великосрпској хегемонији и њеном разбијању није напуштена у читавом периоду 

владавине КПЈ, односно до распада Југославије.
54

 Континуитет предратне националне политике 

одржан је и током Другог светског рата, само што је она замагљена југословенством и 

антифашизмом. Предратне идеје, као црвена нит, видљиве су у почетку и у току рата. 

Најдоследније се поштовала Стаљинова максима против сваке спонтаности маса при дизању 

устанка, а једино се признавала оружана акција коју је водила КПЈ као „организована снага―. 

Устанак у Југославији одвијао се у почетку тако да се сваки народ дизао одвојено, сваки је 

стварао своје партизанске одреде и штабове и заметке власти; тиме се хтело показати да се 

стварају основе за „ослобођење угњетених народа―. Тек када су створени посебни државни 

органи националних држава, у оквирима „историјских покрајина―, тзв. антифашистичка већа, 

приступило се заседању АВНОЈ-а, који је конципирао федеративну Југославију. 

  

 ПАРТИЗАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА (АВНОЈСКА ЈУГОСЛАВИЈА) 
 

Сходно императиву о ослобађању других народа успостављена је тзв. партизанска 

федерација током рата на заседањима Антифашистичког већа народног ослобођења (АВНОЈ-а), 

1942. у Бихаћу и 1943. у Јајцу. Те одлуке ће добити карактер тековина НОБ-а од којих се није 

ни хтело ни смело одступати, а затим карактер уставних принципа и дефинитивног решења 

националног питања у Југославији. У Декларацији усвојеној на Другом заседању АВНОЈ-а 

каже се да су за 2,5 године борбе „срушени остаци великосрпске хегемонистичке политике, 

разбијени су покушаји уношења мржње и раздора међу народе Југославије и поражени су 

остаци реакционарног сепаратизма. У заједничкој оружаној борби народи Југославије 

признавали су један другом пуну равноправност. Они су осигурали себи право на 

самоодређење, укључујући право на отцепљење или уједињење са другим народима. Из свега 

тога проистекли су услови за стварање будуће братске, демократске, федеративне заједнице 

народа Југославије―.
55
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 Б. Глигоријевић, Политички живот на простору републике Српске Крајине 1918–1941, „Српска 

Крајина―, Београд 1994, 318–319. 
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 На петој земаљској конференцији, одржаној под руководством Ј. Б. Тита 1940. године, 

усвојене су тезе о националном питању у Југославији, у којима је прихваћен и став да комунисти 

„одлучно стоје― на принципу права самоодређења нације до отцепљења, формирања независних 

националних држава, или прикључења другим државама, као и да неће никада „спречавати отцепљење 

једне нације ако она то захтева―.  

Таквом политиком КПЈ је суштински отворила српско национално питање, али је потпуно игнорисала 

његово решавање. 
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 У Декларацији се „с правом захтева да органи народне власти изникли из дотадашње борбе, буду у 

иностранству признати и поштовани, да се избегличкој влади у иностранству због њеног издајничког 

рада против народа и НОП-а и формално одузме право да говори у име наших народа―. Донете су и 

следеће одлуке: Одлука о Врховном законодавном и извршном представничком телу Југославије и НКОЈ 

као привременим органима врховне народне власти у Југославији за време НОБ-а, Одлука о одузимању 

права законите владе југословенској влади у иностранству и о забрани повратка у земљу краљу Петру II 

Карађорђевићу због издајничког рада и помагања свих домаћих издајника и сарадника окупатора. У овој 

одлуци је речено да ће питање краља и монархије решити сам народ после ослобођења земље. 

Информативни приручник о Југославији, Београд 1948, 20. Б. Петрановић, АВНОЈ – револуционарна 

смена власти, Београд 1976. 



У Одлуци о изградњи Југославије на федеративном принципу истакнуто је да 

југословенски народи нису признали њено комадање и да су у борби доказали чврсту вољу да 

остану  уједињени у Југославији. „Да би се остварио принцип суверености народа Југославије, 

да би Југославија представљала истинску домовину свих својих народа и да никада више не би 

постала доменом било које хегемонистичке клике, Југославија се изграђује на федеративном 

принципу, који ће обезбедити пуну равноправност Срба, Хрвата, Словенаца, Македонаца и 

Црногораца односно народа Србије, Хрватске, Словеније, Македоније, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине. Националним мањинама у Југославији обезбедиће се сва национална права.―
56

 

Федерација прокламована у нерегуларним условима, без српских делегата на начин 

како су биле представљене Словенија или Хрватска, а самим тим и без адекватног заступања 

српских интереса, замишљена је као национална федерација, по принципу колико нација 

толико федералних јединица, са изузетком Босне и Херцеговине. Поједини народи добили су 

националне државе, док је српски народ остао у три федералне јединице, (хрватски у две, али у 

мањем броју). Србима у Хрватској и Босни и Херцеговини био је загарантован статус народа 

највишим актима земаљских већа ових јединица и Срби су чинили конститутивне народе ових 

јединица. 

 На Другом заседању АВНОЈ-а једино Србија није била територијално уобличена (то ће 

касније бити учињено), нити су у другим федералним јединицама формиране аутономне 

јединице иако су за то постојали истоветни историјски, политички, национални и други разлози 

(Далмација, која је у односу на Хрватску имала посебан статус и у време Аустро-Угарске када 

је била административно и политички директно везана за централну владу у Бечу, а не преко 

Загреба или Будимпеште, и у рату је имала посебно партијско руководство, Покрајински 

комитет за Далмацију; Истра, у којој је живела и италијанска мањина, а која није била у саставу 

Хрватске односно Југославије и сл.).
57

 

"Принцип националитета", о коме је говорио Ђилас као о основном принципу за 

стварање република и покрајина, није свуда доследно поштован. Добар део Црногораца осећао 

се Србима. Срби у Хрватској нису хрватски националитет, па ипак о њиховој територијалној 

посебности није било говора. Барања је, као историјска област у саставу Војводине са 

мешовитим становништвом, издвојена из Војводине и прикључена Хрватској, без изјашњавања 

народа, који је у више наврата преко својих делегација тражио да Барања остане у саставу 

Војводине. Југословенска федерација је уобличена према многим принципима (а не само према 

принципу националитета), али је идеолошки принцип био опредељујући за националну 

политику југословенских комуниста. 

Предратна идеолошка платформа о решавању националног питања, ослобађањем од 

великосрпског хегемонизма, добила је потврду на Другом заседању АВНОЈ-а и у каснијој 

националној политици КПЈ. Одлукама АВНОЈ-а убрзо је дат ореол неприкосновених тековина 

НОБ-а. У Србији није било основано ни Земаљско антифашистичко веће као највише 

                                                           
56

 Исто. 
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 У дебати о доношењу првог устава било је предлога да Далмација буде аутономна област у оквиру 

Хрватске или посебна република у југословенској федерацији. Против оваквих предлога изјаснили су се 

М. Ђилас, као заступник министра за Конституанту Е. Кардеља, који се налазио у Паризу на мировној 

конференцији, и Вицко Крстуловић, посланик из Далмације. Предлоге да Далмација буде посебна област 

или република Ђилас је оценио „према данашњим условима реакционарним и да не одговарају правним 

односима. Ми не постављамо федерацију ни на каквим другим основама него на основи националитета. 

Може ли неко казати за Далматинце да су нешто друго него остали Хрвати? Несумњиво да посебних 

разлика има у свим нашим земљама, да се Ужичани на пр. разликују од Нишлија у многим стварима, али 

у погледу националитета несумњиво је да су они Срби, као што су Далматинци Хрвати као и остали 

Хрвати. Ако би смо Далмацији дали аутономију ми би цијепали Хрватску нацију као цјелину, ми би 

онемогућавали њен несметани развитак итд. Ово схватање нема неког дубљег коријена у самој 

Далмацији, као што се види из примједаба. Оно је посљедица старе аутономашке политике у прошлости, 

која је постојала у самој Далмацији и о чијој би смо прогресивности у извесним моментима могли 

дискутовати, али која апсолутно не одговара данашњим условима―. Слично је говорио и В. Крстуловић, 

истичући да су „ти приједлози наишли на осуду и у самом народу у Далмацији... Неоспорна је чињеница 

да је Далмација најчвршћа и национално најчишћа (најчистија) окосница Хрватске, односно данашње 

Народне републике Хрватске―Стенографске белешке Заседања Уставотворне скупштине (29. новембар 

1945–1. фебруар 1946), без године издања); А. Петковић, Политичке борбе за нову Југославију, 361. 



законодавно и представничко тело које би расправљало о овим питањима, док су словеначка и 

хрватска делегација непосредно после Другог заседања АВНОЈ-а расправљале са Титом о 

будућем уређењу земље. Словенци су тражили своју војску и командовање на словеначком 

језику (једино словеначки партизани нису водили борбе изван оквира своје федералне 

јединице). 

Према првим актима Првог и Другог заседања АВНОЈ-а (Бихаћ, 1942, Јајце, 1943) 

будућа федерација требало је да представља „истинску домовину свих народа и да никада више 

не постане домен било које хегемонистичке клике―. Федерација је признавала право свим 

народима на самоопредељење, укључујући отцепљење и припајање другим државама. У 

Декларацији о основним правима нација и грађана ДФЈ од 11. априла 1944. стоји да је „ДФЈ 

савезна демократска држава, демократска федерација у којој су уједињени Срби, Хрвати, 

Словенци, Македонци и Црногорци и која је састављена од 6 демократских федералних држава: 

Србије, Хрватске, Словеначке, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе. Народ у 

Војводини и Санџаку имаће пуну слободу да сам одлучи о односу и положају у федерацији―. 

Пада у очи констатација да је само за „народ у Војводини и Санџаку― било резервисано право 

да слободно одлучи о односу и положају у федерацији (Косово се ни у овом акту не спомиње). 

У Декларацији је још стајало да је „искључена свака могућност превласти или привилегија или 

мајоризације једног народа на рачун другога, или једне федералне државе на рачун друге―, као 

и то „да „сваки народ има права да иступи из федерације ако се не слаже са обликом 

владавине―. Принцип права народа на самоопредељење и отцепљење, укључујући и право 

уједињења са другим народима, биће садржан у првом послератном Уставу из 1946. године.
58

  

За четнике и српску политичку емиграцију овакво преуређивање Југославије значило је 

цепање српског народа и простора, стварање велике Хрватске и њене хегемоније од стране три 

Хрвата – Тита, Шубашића и Рибара и „дело усташко-комунистичке мањине―, која је присвојила 

право да мења уставни поредак Југославије, тако да је оцењено да АВНОЈ није народна влада 

већ творевина КПЈ.
59

  

 

 

КОНСТИТУИСАЊЕ СРБИЈЕ КАО СЛОЖЕНЕ ФЕДЕРАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 

Србија је конституисана као посебна федерална јединица нове федералне југословенске 

државе на Великој антифашистичкој народноослободилачкој скупштини Србије одржаној у 

Београду 9–12. новембра 1944. у присуству 883 делегата. Формалну иницијативу за одржавање 

скупштине дао је Главни народноослободилачки одбор Србије (ГНООС), основан новембра 

1941. До средине 1944. Одбор није развио посебну активност. На поменутом заседању ова 

скупштина је конституисана као „врховно законодавно и извршно тело државне власти 

демократске Србије―. У време заседања Велике антифашистичке скупштине Србија није била 

територијално уобличена нити је постала сложена федерална јединица, јер није било решено 

питање статуса Војводине, Косова и Санџака. Србија се састојала од 16 округа, који су били 

подељени на срезове, иако ни среске ни окружне скупштине нису биле изабране. Годину дана 

касније (1945) Србија је територијално уобличена, припајањем неколико срезова подељеног 

Санџака и укључивањем Војводине и Косова и Метохије у свој састав, са посебним статусима.
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 АЈ, фонд ЦК СКЈ, АВНОЈ, 84; Устав ФНРЈ од 31. јануара 1946, Београд 1946. Декларацију су 

потписали Словенски народноосвободилни свет, ЗАВНО Црне Горе и Боке, Главни НОО Србије, ЗАВНО 

Хрватске, ЗАВНО Босне и Херцеговине, ЗАВНО Македоније, Главни НОО Војводине и ЗАВНО Санџака. 

Поједини аутори сматрају да је узор творцима ове Декларације била Декларацији Првог конгреса Совјета 

1922. Суштина те концепције је у споразуму нација о стварању заједничке државе. – Б. Петрановић, 

Политичка и економска основа народне власти у Југославији за време обнове, Београд 1963, 257; Д. 

Петровић, Конституисање федералне Србије, Београд 1988, 59.  
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 В. Казимировић, Србија и Југославија 1914–1945, књ. IV, Крагујевац 1995, 1318; Уп. Милан Весовић, 

Коста Николић, Уједињене српске земље – равногорски национални програм, Београд 1996, 62. 
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 Скупштина је донела одлуку о одобрењу рада Главног НОО Србије и одобрила рад представника 

Србије на Другом заседању АВНОЈ-а. Донете су одлуке о установљењу Суда за суђење злочина и 

преступа против српске националне части, о успостављању Земаљске комисије за испитивање злочина 

окупатора и његових помагача, о оснивању Привредне банке Србије итд. Велика скупштина је 



У историографији се обично наводи да Србија није конституисана када и друге 

федералне јединице из следећих разлога: КП Србије није била конституисана иако је о томе 

постојао закључак Политбироа ЦК КПЈ још из 1943; на Косову је децембра 1944. избила 

масовна оружана побуна која је угушена, а на том простору је заведена војна управа као и за 

Банат, Бачку и Барању; питање Санџака није било решено. Поједини аутори тумаче да се 

Србија није могла организовати као сложена федерална јединица све док се не одржи 

оснивачки конгрес КП Србије, који је требало да обједини посебне партијске организације 

Србије, Војводине и Космета. Међутим, разлози за неконституисање Србије више леже у 

проблемима успостављања нове власти на подручјима која ће касније припасти Србији, него у 

чињеници што није био одржан оснивачки конгрес КП Србије. 
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Питање аутономних покрајина и аутономних области још није било дефинисано нити 

коначно уобличено. Чињеницу да у одлукама Другог заседања АВНОЈ-а нема помена о 

аутономним јединицама у саставу Србије, поједини историчари тумаче калкулацијама о 

припајању Косова Албанији која би пришла југословенској федерацији. Питање Војводине, по 

тим тумачењима, заобиђено је због претензија хрватских комуниста на знатан део Војводине 

(Срем, укључујући и Земун), као и због страха да се не поремети масовније приступање Хрвата 

НОП-у.
62

 Чињеницу да су само у Србији створене аутономне јединице део научника тумачи као 

драстичну тенденцију слабљења Србије по принципу „Слаба Србија – јака Југославија―, 

наводећи да је тиме Србија доведена у неравноправни положај у односу на друге републике, а 

српски народ онемогућен да Србију конституише као јединствену републику и тиме оствари 

елементарна национална права и интересе које су остварили други југословенски народи.
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Коначан облик Србија је добила средином 1945. када су Антифашистичка скупштина 

народног ослобођења Србије и АВНОЈ прихватили одлуке Главног НОО Војводине о 

прикључењу ове области Србији јула 1945, као и прихватањем Резолуције Обласне народне 

скупштине Косова и Метохије о прикључењу Србији из јула 1945. Војводина ће постати 

аутономна покрајина, а Косово ће добити нижи степен аутономије (обласну аутономију која, за 

разлику од Војводине, није имала Врховни суд и неке друге органе). Упоредо са 

конституисањем Србије као сложене јединице у будућој југословенској федерацији текао је 

процес организовања партијске и државне структуре у Србији. Оснивачки конгрес КП за 

Србију средином 1945. требало је да представља авангарду и носиоца нове политике у Србији, а 

антифашистичка скупштина формално покриће за партијске одлуке у конституисању Србије. 

   

      ПИТАЊЕ ВОЈВОДИНЕ 
  

Подручје Војводине је још од почетка рата у актима КПЈ, односно Покрајинског 

комитета (ПК) који је руководио партизанским акцијама, третирано као посебно подручје изван 

Србије, чији ће народи, под вођством КП, моћи „сами али заједнички да одлучују о томе хоће 

ли и са којим другим народима да живе у братској заједници―.
64

 Војводина је у концепцији КПЈ 

обухватала југословенски део Баната, Бачку, Барању и Срем. Прогласи партијских органа и 

органа партизанске власти (Главни НОО Војводине) још током рата позивали су родољубе и 

                                                                                                                                                                                     
претворена у Антифашистичку скупштину народног ослобођења (АСНОС) од 261 представника, која је 

изабрала Председништво од 40 чланова (председник је био др Синиша Станковић). Заседање Велике 

антифашистичке народноослободилачке скупштине Србије 9–12. новембар 1944. (Стенографске 

белешке), Београд 1945, 196–212.  
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 Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939–1945, 691. 
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 Исто, 546–551. 
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 С. Вучетић сматра „да све што је урађено са аутономним покрајинама, урађено је на основу тезе 

„Слаба Србија – јака Југославија―. Слободан Вучетић, Четврта Југославија – каква?, НИН, 11. март 
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државно-партијским врховима Југославије. „Ја сам и тада мислио и говорио да ова девиза не одговара 
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јака. С обзиром да Југославија ни тада није била на срцу не-Срба, стварности би далеко више одговарала 

девиза Слаба Србија – слаба Југославија―.– Творци и тумачи, (приређивач Милош Кнежевић), Београд 

1994, 239. 
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 АЈ, ЦК СКЈ -Србија, II/495, Проглас Покрајинског комитета Војводине, јун 1941. 



антифашисте Војводине у борбу за нову демократску федеративну Југославију у „којој ће наша 

Војводина добити своју аутономију―.
65

 До образовања Велике антифашистичке скупштине 

Србије у прогласима се обично истицала „аутономија Војводине у федеративној демократској 

Југославији― и није било говора о укључивању ове покрајине у оквире једне федералне 

јединице.
66

 Међутим, пажљивом анализом докумената и изјава могу се уочити „извесне благе 

гравитационе тежње ове покрајине према суседној Србији―. О томе је писао и Жарко Зрењанин, 

један од водећих војвођанских комуниста, а и расположење српског народа који је чинио 

окосницу партизанских јединица било је везано за Србију. Тито је у једном чланку, не спорећи 

аутономију, апострофирао Војводину, остављајући решавање њеног статуса за послератно 

доба.
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Наредбом врховног команданта НОВ и ПОЈ 17. октобра 1944. уведена је војна управа у 

тек ослобођеним подручјима Баната, Бачке и Барање (БББ) ради „хитне нормализације прилика, 

стварања услова за редовно функционисање народне демократске државне власти... и 

мобилисања свих привредних снага у циљу успешног окончања рата―. Стварни разлог за 

увођење војне управе био је у постојању мањинских група, посебно немачке и мађарске, које су 

већим делом учествовале у рату на страни окупатора ових простора (то потврђује и Наредба бр. 

2 команданта Војне области НОВЈ за Банат од 18. октобра 1944). Пошто напори војних и органа 

власти наилазе на отпор код дела становништва, пре свега немачког, који испољава „германску 

охолост―, овом наредбом се заводи ванредан полувојни режим. Немцима је била ограничена 

слобода кретања, а предвиђене су строге казне „швапским припадницима― укључујући и 

стрељање, као и казне за друге непријатеље и „фашистичке елементе―. Одлуком АВНОЈ-а од 

21. новембра 1944. припадницима немачке народности одузета су „држављанска права― због 

масовне подршке национал-социјалистичкој Немачкој, а највећи део њих депортован је у 

Немачку. Војна управа укинута је 15. фебруара 1945.
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На Великој антифашистичкој скупштини Србије новембра 1944. Јован Веселинов је у 

име војвођанске делегације изјавио да се народ у Војводини на многим скуповима изјаснио за 

аутономију у оквиру једне федералне јединице. „Али наш словенски народ, нарочито Срби у 

Војводини, који су чврсто повезани са својом браћом с ове стране Саве и Дунава, желе да буду 

у што бољим односима са браћом Србијанцима, са слободном демократском Србијом―’. 

Александар Ранковић је истакао да „Војводина има извесне посебне историјске и друге 

особености. Но истовремено морамо нагласити да у Војводини живи већина Срба и да су они и 

крвљу и традицијама повезани са Србима. Питање Војводине ће решити сам народ Војводине и 

то на такав начин да ће истовремено учврстити своју везу са Србијом и обезбедити себи она 

посебна специфична права која произилазе из посебног специфичног положаја Војводине―.
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Такве изјаве су недвосмислено говориле да ће Војводина бити прикључена Србији. 

У то време Војводина још увек није била територијално омеђена. Поред покушаја 

успостављања југословенске власти у Печују (град у Мађарској) где је допрла једна дивизија 

НОВЈ, и пријема код Тита делегације Буњеваца из Бајског троугла, која је тражила припајање 

овог подручја Југославији, али којој је он само гарантовао културну аутономију у оквиру 

Мађарске, најизразитији проблем био је везан за Барању. Обласни комитет за Бачку и Барању 

функционисао је почетком 1945, а било је и отворених настојања да Барања остане у саставу 

Војводине. На конференцији „барањских оптаната и Барањаца― одржаној 16. јануара 1945. у 

Београду тражено је да Барања остане у саставу Војводине, јер се „појам Војводине одомаћио у 

Барањи―. У меморандуму о питању Барање, сачињеном 25. јануара 1945, на бази историјских 
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чињеница доказивало се да Барања треба да дели судбину Војводине чијој целини припада.
70

 

Априла 1945. ГНОО Војводине оставио је отвореним питање Барање „док тамошњи народи 

сами не реше о својој припадности―. Међутим, већина чланова ГНОВ-а сматрала је да ће 

Барања бити у саставу федералне Хрватске. То се и обистинило 16. маја 1945, када је Одлуком 

Председништва ГНООВ Барања изузета из састава Војводине и припојена Хрватској.
71

 

Априла 1945. на седмој партијској конференцији донета је Резолуција у којој се каже да 

се конференција једногласно изјаснила за укључење аутономне Војводине у федералну Србију. 

„А то значи да ће од сада и наша партијска организација бити у склопу КП Србије―. Другог 

дана рада  конференције заседао је Главни НОО Војводине који је закључио да „национални, 

географски и политички моменти указују на природан пут уласка Војводине као аутономне 

покрајине у састав федералне Србије―. На седници АСНОС-а у Београду 7. априла 1945. 

делегација ГНООВ је овлашћено дала изјаву да народи Војводине желе да буду у саставу 

Србије. АСНОС је поводом овога донела резолуцију (која је обухватала одлуке органа са 

Косова и Метохије и Санџака) којом „топло поздравља једнодушну одлуку ГНОО Војводине да 

Војводина, као аутономна покрајина, треба да буде саставни део федералне јединице Србије и 

да ће бити сазвана покрајинска народна скупштина Војводине која ће о томе донети и 

формалну меродавну одлуку и изабрати посланике Војводине за Народну скупштину Србије и 

допунити број својих посланика у АВНОЈ. Скупштина признаје потребу да Војводина у оквиру 

демократске Србије има свој положај једне аутономне покрајине. Скупштина у потпуности 

стоји на становишту ГНОО у погледу равноправности Срба, Хрвата, Словака и Русина, као и на 

становишту признања права националним мањинама. Мађарско становништво уживаће као 

староседелачко становништво сва грађанска права, а биће кажњени само злочинци и слуге 

Хортијевог окупаторског режима. Скупштина исто тако одобрава став ГНООВ у односу на 

немачко становништво које је у својој целини било у служби немачког фашизма и коме више 

нема места у нашој земљи. Али, грађанска права уживаће они Немци који су се борили у 

партизанским одредима и Југословенској армији или су на други начин помагали НОБ―.
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Тридесетог јула 1945. почело је прво заседање Скупштине изасланика народа Војводине 

на коме су учествовали чланови окружних одбора са територије покрајине, чланови ГНОО и 

представници Треће југословенске армије стациониране на том простору. Следећег дана 

конституисана је Скупштина од 150 чланова (75 Срба, 24 Хрвата, 33 Мађара, 10 Словака и 8 

осталих), која је упутила писмо АВНОЈ-у у коме изасланици „моле АВНОЈ да изађе у сусрет 

жељама народа Војводине и да донесе одлуку о прикључењу Аутономне покрајине Војводине 

федералној Србији―. АВНОЈ је у августу једногласно прихватио молбу о прикључењу 

Војводине Србији. Председништво Народне скупштине Србије је на седници 28. августа 1945. 

потврдило прикључење аутономне Војводине федералној Србији, а тек 26. јула 1946. Народна 

скупштина Србије је констатовала чинове „уклапања Војводине и Косовско-метохијске области 

у оквир Србије―.
73

 

  

          ПИТАЊЕ „САНЏАКА“ 
 

Ова област између Црне Горе и Србије која се називала Старом Рашком, или 

једноставно Рашком, задржала је турско име Санџак које је означавало управну област каквих 

је у Турској империји, и на подручју Југославије, било много. Ова област је препознатљива под 

тим именом, премда нема историјских, етничких или других разлога за то (нпр. фиксиране 

границе, које су, иначе, мењане током турске владавине) и у раду ће бити коришћен овај назив.  

Санџак је у рату био подељен између Италијана и Немаца. У јесен 1941. КПЈ је 

основала самосталну партијску организацију за Санџак (Обласни комитет КПЈ за Санџак) под 
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директном организационом надлежношћу ЦК КПЈ. Сходно томе партизанска војска на том 

подручју била је под командом Главног штаба партизанских одреда за Санџак. Санџак је 

уобличен као јединствена политичка, војна и економска област стварањем Земаљског 

антифашистичког већа народног ослобођења Санџака (ЗАВНОС) у Пљевљима, уочи Другог 

заседања АВНОЈ-а, као највишег законодавног, извршног и политичког тела народа Санџака 

(током 1944. у документима се помиње и као земаљско и као антифашистичко веће народног 

ослобођења Санџака АВНООС). Овим је народ Санџака требало да стане „уз бок осталим 

народима Југославије―. ЗАВНОС је постао највећа цивилна власт у Санџаку, али није био 

законодавни орган као остала антифашистичка већа. Његов извршни одбор називао се ратном 

владом. Тиме су створене истоветне претпоставке за аутономију ове области, или њен посебан 

федерални статус, какав су добиле друге области у Југославији. Иако је та идеја била жива у 

ратном периоду, посебно код руководстава НОП-а, она никада није јасно исказана и 

операционализована. Поједини аутори сматрају да идеја о аутономији или посебном 

федералном статусу Санџака није операционализована зато што је такав статус добила Босна и 

Херцеговина, а да би аутономно решење за Санџак било „излишно и нерационално дробљење 

српске и црногорске целине, као и Југославије уопште―, на три аутономне области.
74

 Санџак је 

до фебруара 1945. ипак функционисао као засебна област, са партизанским војним и цивилним 

органима власти. Руководство Обласног комитета КПЈ известило је ЦК КПЈ да према 

„расположењу које се сада испољава код Муслимана, они би били веома погођени ако би 

Санџак био поцепан, а они подвојени. О томе се заиста мора водити рачуна, поготову ако се 

има у виду њихов садашњи став и добро држање. Чак ни Срби не би радо примили цепање 

Санџака―.
75

 

Председништво АВНОЈ-а је 21. фебруара 1945, после расправе у којој је било 

различитих предлога,
76

 упутило директиву Извршном одбору АВНОС-а у којој стоји да је 

НКОЈ детаљно проучио ово питање, у првом реду са аспекта целовитости Санџака, и 

препоручио Извршном одбору ове области да до 15. марта 1945. сазове заседање АВНОС-а да 

би се статус Санџака у федеративној Југославији регулисао на следећи начин: „Узимајући за 

основу границу између Србије и Црне Горе утврђену после Балканског рата 1912. године, 

АВНО Санџака донеће одлуку да се поврати стање од 1912. те да се делови Санџака врате 

Србији односно Црној Гори, што значи према граници од 1912. Србији припадају срезови 

Прибојски, Златарски, Милешевски, Сјенички, Дежевски и Штавички, а Црној Гори срезови 

Пљеваљски са бившим Бољаничким, Бјелопољски са бившим Лозанским и Берански са бившим 

Рожајским... За формирање Санџака као аутономне покрајине која би се као таква прикључила 

једној федералној јединици, не говоре никакви ни политички ни економски разлози. Санџак је 

српски и црногорски па је најприродније да се учини повратак на стање од 1912. на граници 

између Србије и Црне Горе после рата са Турском. Сам Санџак као аутономна јединица био би 

економски неспособан и прављење таквих малих јединица без икакве националне подлоге за то, 

било би само потпуно излишно и нерационално дробљење српске и црногорске целине као и 

Југославије уопште... Што се тиче Муслимана Санџака, нема никаква разлога да се Санџак 

остави као аутономна целина зато да би Муслимани били у једној заједници. Они ће уживати 

иста права у Црној Гори као и у Србији. За саме Муслимане биће то корисније и они ће тако 
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мање моћи бити плен реакционара и назадњака који су их толико отуђивали од НОБ-е― (мисли 

се на масовно учешће муслимана у квислиншким формацијама ).
77

 

Скупштина ЗАВНО Санџака одржана је 29. марта 1945. Претходно је 26–27. марта 

одржана конференција Обласног комитета КПЈ за Санџак на којој је одлучено да се комитет 

укине и да се у делу Санџака који ће припасти Србији формира Окружни комитет КПЈ за 

новопазарски округ. АСНО Србије је на заседању одржаном 7–9. априла 1945. у резолуцији 

поздравила ову одлуку оценивши је „правилном―. Скупштина је изразила уверење да се и 

муслимански део становништва Санџака неће осетити поцепаним, пошто ће „имати могућности 

одржавања верске и културне заједнице―. Статус Санџака дефинитивно је регулисан посебном 

резолуцијом Трећег заседања АВНОЈ-а 7. августа 1945.  

 

ПИТАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 
 

Област Косова која са Метохијом обухвата површину од 10.887 км
2
 што чини 12,3% 

површине Србије, до 1945. није била посебна административна ни територијална целина 

(провинција, област, санџак, бановина покрајина итд). У рату највећи део ове области улазио је 

у састав „Велике Албаније― као „Нова Албанија― под протекторатом Италијана и касније 

Немаца (Бугари су држали неколико срезова). На оснивачкој скупштини Друге призренске лиге 

септембра 1943. проглашено је уједињење Косова и Метохије, Дебра, Струге, Улциња и Тузије 

са Албанијом и истакнуто да у саставу „Велике Албаније― треба да буду и делови Србије до 

Ниша и Крушевца, Нови Пазар и северозападни делови Грчке.
78

 Идеја о „Великој Албанији― 

није била страна ни КПЈ која је од дрезденског конгреса одржаног 1928. године истицала 

потребу ослобођења албанског народа и припајања Косова Албанији. Иако је средином 30-их 

година КПЈ напустила такву политику, после доласка комуниста на власт ова идеја је оживела у 

измењеним околностима које су стварале претпоставке за федеративно зближавање Албаније и 

Југославије.
79

 

У рату КПЈ је стајала на становишту целовитости Југославије, а решавање питања 

Косова остављала за период после ослобођења земље. На Другом заседању АВНОЈ-а ни Косово 

као ни његова аутономија или припајање Албанији нису спомињани, нити су политички и војни 

представници са овог подручја учествовали у раду заседања. У документима Другог заседања 

АВНОЈ-а одлучено је само „да се свим мањинама у Југославији гарантују сва права―.  

На простору Косова и Метохије, партизанске јединице и уопште НОП сачињавали су  

претежно Срби и Црногорци, уз малобројне Албанце, углавном комунисте са Косова или из 

Албаније. Осим Главног штаба НОВ и ПОЈ за Косово и Метохију, формираног 1943, од јесени 

те године постојао је Покрајински комитет, који је обухватао Обласни комитет за Косово и 

Обласни комитет за Метохију, који је убрзо преименован у Обласни комитет за Дугађин 

(албански термин за шире подручје Метохије). Директивом ЦК КПЈ од 28. марта 1944. 
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споразуму са АСНО Србије и АСНО Црне Горе као и са Вашим Извршним одбором, који ће после тога 

престати да функционише. Са доношењем поменуте одлуке престаће постојати АВНО Санџака, а 

Извршни одбор помагаће Председништву АВНОЈ-а код спровођења одлуке из чега и оно престаје 

функционисати. Чим се та одлука спроведе одржаће се у свим срезовима избори посланика како за 

АСНОС тако и за АСНО Црне Горе―. – Законодавни рад председништва АВНОЈ-а; Председништва 

Привремене народне скупштине ДФЈ, 19. новембар 1944–27. октобар 1945 (Стенографске белешке), 54–

56. На седницама Председништва АВНОЈ-а изражено је мишљење да је оснивање ЗАВНО Санџака 

крајем 1943. било нужно из политичких и војних разлога. Међутим, почетком 1945. сазрела је ситуација 

за коначно решење статуса ове области. У образложењу директиве стоји да је „Одлука II заседања 

АВНОЈ-а предвидела стварање шест федералних јединица у ДФЈ. С обзиром да су у оно време Србија, 

Црна Гора и Санџак били још великим делом под окупацијом, није тада било време да се улази у питање 

одређивања граница појединих федералних јединица које је тек требало ослободити. Због тога је у 

Санџаку остало и даље АВНО Санџака са својим извршним одбором као врховни орган народне власти, 

мада се сматрало да није било правилно што је у Санџаку образовано Земаљско веће, као што је то случај 

у федералним јединицама уместо обласног већа―. – Исто. 
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 Б. Божовић, М. Вавић, Сурова времена на Косову и Метохији, Београд 1991, 275–277. 
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 Д. Пешић, КПЈ и национално питање Албанаца између два светска рата, Зборник Косово – прошлост 

и садашњост, Београд 1989, 87–94. 



наложено је да Покрајински комитет остане као Обласни комитет за Косово и Метохију, док су 

посебни обласни комитети за Косово и Дугађин могли да буду само окружни. У документима 

ЦК КПЈ, АВНОЈ-а и других врховних органа партизанског покрета Косово се врло мало 

помиње и не истиче се став око његовог посебног статуса.  

Међутим, ЦК КП Албаније је имао другачији став. У писму ЦК КПЈ упућеном ЦК КП 

Албаније 2. децембра 1943. оцењује се као депласирано питање присаједињења Косова 

Албанији у време када је потребно „мобилисати читав народ у заједничкој борби против 

фашизма―, што је поновљено у писму од 28. марта 1944.
80

 На оснивачкој конференцији НОО за 

Косово и Дугађин, у Бујану 31. децембра 1943. и 1–2. јануара 1944. уз присуство делегата са 

Косова (од којих је знатан део био Срба а највише Црногораца) као и из Албаније усвојени су 

резолуција и проглас, у којима је стајало да је Косово и Метохија „крај који је насељен 

највећим делом шиптарским народом, а који као и увек тако и данас, жели да се уједини са 

Шипнијом. Према томе, осећамо за дужност указати прави пут којим треба да пође албански 

народ да би остварио своје тежње. Једини пут да се Албанци Косова и Дугађина уједине са 

Албанијом јесте заједничка борба са осталим народима Југославије против окупатора и 

његових слугу―.
81

 

На ову резолуцију ЦК КПЈ је благо и конфузно реаговао тек у пролеће 1944, 

остављајући за послератно доба решавање статуса Косова и оспоравајући самоиницијативном 

НОО за Косово и Дугађин „карактер органа власти―. До пред крај рата регионалне 

карактеристике Косова и Метохије биле су мање изражене и афирмисане како у односу на 

Војводину тако и у односу на Санџак. Суштина је била у слабости партизанског покрета и 

масовној албанској колаборацији са окупаторима.  

Да је већина албанског становништва на Косову и Метохији била наклоњена решењу по 

коме би Косово ушло у састав тзв. Велике Албаније, потврђују догађаји крајем 1944. и 

почетком 1945. када су у Србији престала ратна дејства, а у сарадњи са Немцима на Косову је 

организована широка побуна против нове власти. У једном извештају стоји да су центри отпора 

на Косову од децембра 1944. до марта 1945. држали под оружјем око 16.000 Шиптара. 

Нарочито масован отпор био је у Дреници, Урошевцу, Гњилану и у срезу Косовска Митровица, 

где су побуњеници дошли до самог предграђа Митровице. Ти догађаји су били повод за 

увођење војне управе за ово подручје 8. фебруара 1945, којој је био подређен читав систем 

власти. После три месеца крвавих борби отпор Албанаца је сломљен и Косово је пацификовано. 

„Гушећи отпор, наше јединице убиле су на Космету око 3.000 побуњеника―. Војна управа је 

трајала све до средине 1945.
82

  

У тим данима повереник унутрашњих послова НКОЈ-а Влада Зечевић је међу првим 

прописима донео Решење о привременој забрани повратка колониста на Космет (и Македонију) 

у ранија места живљења, а које су Албанци протерали са Косова током рата. На имања српских 

колониста и осталих Срба који су пострадали на Косову током окупације насељени су Албанци 

из Албаније, чиме је знатно измењена етничка структура области. Број Албанаца који се током 

рата населио из Албаније није тачно утврђен, а процене се крећу од 20.000 до 300.000. Оно што 

је у овом случају важно јесте чињеница да су поништени резултати предратне југословенске 

колонизације, сходно закључцима пете земаљске конференције КПЈ из 1940, а да су при том 

игнорисане демографске промене које су се десиле у току рата (планска и стихијна насељавања 

Албанаца на Косово или Бугара у Македонију). Исто се десило у Хрватској, у којој нису 

анулирани резултати усташке колонизације у Славонију и друга подручја.
83
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 АЈ, фонд XVIII Комисија за националне мањине, кут. 4/1, Реферат о шиптарској националној мањини 
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 На петој земаљској конференцији као један од задатака партије истакнута је „борба против 

колонизаторских метода српске буржоазије у тим областима (Косову, Метохији, и Санџаку) и 
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На Великој антифашистичкој скупштини Србије питање Косова није помињано нити су 

косовски делегати учествовали у њеном раду. Тек је на заседању АСНОС-а 7. априла 1945. дата  

изјава да „народи Косова и Метохије желе да се присаједине федералној братској Србији―. 

Скупштина је једногласно прихватила ову изјаву и изгласавањем Резолуције поводом одлуке 

АВНО Санџака, изјаве делегата ГНОО Војводине и делегата Обласног НОО Косова и 

Метохије. У трећој тачки Резолуције, која се односила на Косово и Метохију, наведено је да 

„Скупштина топло поздравља одлуку Обласног НОО Косова и Метохије и изјаве његових 

делегата о томе да се Косово и Метохија сматрају саставним делом федералне Србије. Услед 

прогона којима је било изложено од противнародних и угњетачких режима бивше Југославије 

шиптарско
84

 становништво ових области, које у њима сачињава велику већину, није у НОБ-и 

узело видног учешћа, а једним делом послужило је окупатору и шиптарским реакционарима 

као оруђе против НОБ Србије, Црне Горе и Албаније. Али данас Шиптари Косова и Метохије 

имају све могућности да увиде да су ДФЈ и демократска Србија, као њен саставни део, нешто 

сасвим друго од некадашње Југославије и да ће Шиптари Косова и Метохије у пуној мери 

уживати своја национална права и имати све могућности за свој политички, економски и 

културни развитак―.
85

  

После смиривања стања на Косову, укидања војне управе и остваривања све веће 

сарадње са Албанијом, Обласна народна скупштина Косова и Метохије (било је то прво 

редовно заседање Обласног НОО Косовско-метохијске области) усвојила је у Призрену 9–10. 

јула 1945. Резолуцију о прикључивању ове области федералној Србији. „Народ ове области 

уверен је да ће у народној влади Србије наћи пуну заштиту, те да ће од народне власти целе 

Југославије бити свесрдно помогнут у свом политичком, националном, економском и 

културном подизању, а представници области у Народној скупштини Србије и у АВНОЈ-у 

допринеће свим својим силама изградњи демократске Србије и ДФЈ―.
86

 На скупу су, осим 

чланова Обласног НОО, изабрана 32 посланика за Народну скупштину Србије. На седници 

Председништва АВНОЈ-а 23. јула 1945. примљена је к знању Резолуција Обласног НОО о 

прикључењу Косова и Метохије Србији, да би на Трећем  заседању АВНОЈ-а 7. августа 1945. 

одобрена Резолуција Обласног НОО о решавању положаја Косовско-метохијске области.
87

 

У срдачним југословенско -албанским односима питање Косова после рата није 

званично покретано, а када је дотицано одлагано је за боља времена. При том су Југословени 

имали у виду стварање федерације са Албанијом и у том случају Косово би било њој припојено, 

док су Албанци истицали право на самоопредељење народа и „правилно марксистичко-

лењинистичко решење тог проблема―. Међутим, обе стране ван тога нису чиниле крупне 

кораке. Српски комунисти су извештавали да су масе биле заинтересоване за проблем Косова, 

да је реакција говорила како су Македонци и Црногорци слободни а Шиптари нису, те да ће се 

наставити стање као у Краљевини  Југославији. Недефинисано држање албанске и 

југословенске владе према том питању чудило је генерала Ходгсона, шефа британске војне 

мисије у Албанији, који се питао зашто албанска влада није издала изјаву о ставу према Косову 

и Метохији. Из разговора са албанским представницима власти и народа стекао је утисак да ни 

влада ни надлежни чиновници нису знали у чијим је рукама Косово нити им је било јасно како 
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 Термин Шиптар је исто што и Албанац. У међусобној комуникацији Албанци себе називају 

Шиптарима, а Албанију Шћипнијом. У раду се користе термини Шиптар и Албанац саобразно времену о 

коме се говори и изворним називима из документације.  
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 Изјаву су дали Душан Мугоша и Мехмед Хоџа, представници Обласног НОО истичући: „Ми нисмо 
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Војна управа. Првом приликом, чим се укине Војна управа Косова и Метохије, ми ћемо на нашој 

скупштини одлучити да се прикључимо федералној Србији―. – Заседања АСНОС-а и НСС 
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и тесног пријатељства између народа ДФЈ и демократске Албаније снажно доприносе правилном решењу 
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 Записник са Првог редовног заседања првог сазива Обласног народног одбора Косовско-метохијске 

области, Народни одбор АКМО, Приштина 1945, 19–32. 
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 Треће заседање АВНОЈ-а и заседање ПНС (стенографске белешке), 41. 



ће се то значајно питање решити, констатујући при том да „Југославија Косово држи на чисто 

империјалистички начин―.
88

 Јосип Ђерђа, југословенски посланик у Тирани, писао је да и 

„најдалековидији руководиоци овдје болују у извјесној мјери од великоалбанске болести, то 

јест од уверења да би им требало дати Космет―. Истоветне ставове изражавала је малобројна 

албанска опозиција у Народном фронту Албаније и ван њега.
89

 

Ако је веровати Енверу Хоџи и његовим сећањима под називом Титоисти, Тито му је 

наводно крајем јуна 1946. приликом његове посете Београду обећао да ће Косово и друге 

крајеве Југославије настањене Албанцима уступити Албанији, али „је то било немогуће одмах 

решити јер нас Срби неће схватити, али да би уједињење Косова и Метохије са Албанијом у 

оквиру балканске федерације било много лакше―. Вероватно је на том састанку разговарано и о 

Косову, али само у склопу великих планова о федерацији између Југославије, Бугарске и 

Албаније. Идеју врха југословенских комуниста о давању Косова Албанији потврђује и изјава 

Едварда Кардеља дата Стаљину априла 1947. у Москви: „Код нас на територији Косова и 

Метохије има и дан данас више Албанаца него Срба. Ми мислимо касније, када се још боље 

повежемо с Албанцима да им уступимо те територије―. Стаљин је оценио да је то правилно 

решење. Међутим, убрзо после тога дошло је до захлађења односа са Албанијом због сукоба са 

ИБ-ом. Албански комунисти, иако нису били чланови ИБ-а, подржали су ставове из Резолуције 

и повели отворену непријатељску политику према Југославији. У резолуцији КП Албаније, као 

одговору на нападе македонских комуниста да поспешују побуну Шиптара у Македонији и на 

Космету, износи се како је непосредно пре избијања сукоба са ИБ-ом „ЦК КПЈ преко свог 

делегата Саве Златића обећао ЦК КП Албаније да је дошло време да се реши питање Космета―, 

али КП Албаније на тај „антимарксистички и антисовјетски пут није хтела да крене―. Ако је 

тачна, била је то последња изјава југословенских комуниста о припајању Косова Албанији. 

После сукоба и отворених непријатељстава две земље престали су сваки разговори и контакти у 

вези са Косовом.
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Организовањем сложене федералне Србије у федеративној Југославији најбројније 

националне мањине (албанска и мађарска) добиле су посебне политичко-територијалне 

јединице (покрајину и област). Према попису из 1948. у Србији је живело 532.011 Албанаца 

(8,1% укупног становништва), 433.701 Мађара, 102.949 Влаха и друге мањинске групације чији 

број није  прелазио 100.000 – Турци, Словаци, Роми, Румуни, Бугари, Украјинци, Чеси, Руси 

итд.
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СРПСКИ КОМУНИСТИ И УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ 
 

На федеративно устројство Југославије, омеђивање федералних јединица и 

успостављање покрајина само у Србији – српски комунисти нису имали примедаба. Напротив, 

активно су се борили за таква решења. Њихов национални став потврђују следеће чињенице: 1) 

док су све остале федералне јединице знале своје границе, унутрашњи изглед и састав требало 

је да прође скоро годину дана од ослобођења док Србија није конституисана у облику који је 

потврђен Уставом из 1946. године (као сложена федерална јединица); иако је комуниста било 

највише међу Србима, посебно изван граница Србије, оснивачки конгрес КП Србије одржан је 

тек маја 1945. и то конспиративно, а у тачки II резолуције формулисано је да се пред КП Србије 

поставља основни задатак – борба против шовинистичких и хегемонистичких тенденција и то 
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углавном великосрпских. Тако је слоган о великосрпској хегемонији претворен у трајну 

хипотеку за српске комунисте. Сва решења која је доносила КПЈ, од којих су се поједина 

односила искључиво на српски народ или његове интересе, могу створити утисак као да српски 

комунисти нису ни учествовали у стварању тих одлука и уопште југословенске федерације. 

Комунисти Србије „препознавали― су се по борби против великосрпског хегемонизма и 

шовинизма и за најпотпуније остварење националних права свих националних мањина које 

живе у Србији. Као да шовинизма није било код других народа и као да је положај Срба у 

другим федералним јединицама био идеалан. Великосрпство је била најтежа оптужба која је 

могла снаћи једног комунисту и највеће зло (за) у Југославији. Плашећи се те оптужбе српски 

комунисти нису ни смели помишљати на истицање српског интереса и поред очигледних 

неправди и недоследности које су највише угрожавали српски интерес (стварање аутономија 

само у Србији, забрана повратка колониста на Косово и Метохију и у Македонију али не и 

анулирање резултата усташке колонизације у Срему, (не)истицање српског питања у Хрватској, 

положај Срба у Македонији и др.). Ово питање отворено је тек са распадом Југославије када су 

привремене границе постале државне, изазивајући тј. поспешујући ратни пожар на 

југословенским просторима.
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Једно од најкрупнијих питања које ће на крају рата бити решавано крајње 

импровизовано и без јасних и уједначених критеријума било је унутрашње разграничавање 

федералних јединица, на које српски комунисти, барем у приступачној документацији, нису 

стављали никакве примедбе. Како су и по којим критеријумима кројене унутрашње границе 

најбоље је показао Миле Перуничић, секретар Председништва АВНОЈ-а: „Словенија је узета у 

границама бивше Дравске бановине; Хрватска у границама бивше Савске бановине са 13 

срезова бивше Приморске бановине и Дубровачким срезом из бивше Зетске бановине; Босна и 

Херцеговина у границама одређеним берлинским уговором (1878); Србија у границама пре 

Балканског рата са срезовима узетим од Бугарске Версајским миром (Царибродски и 

Босиљградски); Македонија – југословенска територија јужно од Качаника и Ристовца; Црна 

Гора у границама пре Балканског рата са Беранским и Которским срезом и Плавом и 

Гусињем―.
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Питање унутрашњих, административних граница отворено је тек са распадом 

Југославије деведесетих година када су привремене и административне границе постале 

државне. 

 

ПРИВРЕМЕНО РАЗГРАНИЧЕЊЕ СРБИЈЕ (ВОЈВОДИНЕ) И ХРВАТСКЕ 

 
Питање граница је актуелизовано када је председништво Главног НОО Војводине 

одлучило да се у Војводини распишу избори за народне одборе за 16. мај 1945. како би се 

показало да су и локални комунистички органи демократски изабрани. Министарство за 

Хрватску владе ДФЈ поднело је предлог влади да се избори одложе док се не одреде коначне 

границе Војводине. У предлогу влади хрватско партијско руководство истицало је и проблем 

Буњеваца, које је сматрало Хрватима, на северу Бачке и града Суботице, сматрајући да те 

подручја треба да припадну Хрватској. Како су срезове Вуковар (са већинским српским) и 

Винковци (са већинским хрватским живљем), које су ослободиле партизанске јединице из 

Срема и у њима била успостављена власт из српског (војвођанског) центра, припадали 

Хрватској по схватању хрватских комуниста да спорни крајеви треба да припадну федералним 

јединицама у којима су били пре априла 1941 (односно да у конкретном случају признају 

предратне административне границе границе Бановине Хрватске), што је за ЦК КПЈ било 
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 У току 1941. усташка власт је на основу законских одредаба у корист НДХ одузела сву земљу 
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 Законодавни рад Председништва АВНОЈ-а и Председништва Привремене народне скупштине ДФЈ (19 

новембра 1944–27. октобра 1945), Београд, без године издања, 58. 



неприхватљиво јер би се на то начело могли позвати и други, одлучено је да се спор 

„демократски реши―. Председништво  АВНОЈ-а је 19. јуна 1945. образовало Комисију за 

утврђивање границе између Хрватске и Војводине у саставу: М. Ђилас, министар за Црну Гору 

као председник, В. Крстуловић, министар унутрашњих послова Хрватске, М. Поповић, 

министар унутрашњих послова Србије, Ј. Веселинов Жарко, секретар Народног фронта 

Војводине и Ј. Златарић, потпредседник Окружног народног одбора Сомбор.
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 Комисија је 

одмах обишла терен и после свега шест дана рада поднела извештај са предлогом за 

разграничење.
95

 

На седници Политбироа који је расправљао о извештају Комисије за разграничење, 26. 

јуна 1945, одобрен је „извештај друга Ђида и предлог Комисије да се изврши привремено 

разграничење између Хрватске и Војводине―. 

Првог јула Комисија је доставила извештај Председништву АВНОЈ-а са предлогом 

привременог разграничења, који је предвиђао да:  

„1) Привремена граница између Војводине и Хрватске треба да иде: од мађарске 

границе, ријеком Дунавом до међе између села Бачко, Ново Село и Букин (бачко-паланачки 

срез); одатле преко Дунава између атара села: Опатовац – Мохово, Ловас – Бапска, Товарник – 

вароши Шид, Подграђе – Илинци, Адашевци – Мала Вашица, Липовац – Батровци, Строшинци 

– Моровић. На тај би начин села садашњег шидског среза: Опатовац, Ловас, Товарник, 

Подграђе, Адашевци, Липовац, Строшинци (и Јамена) – заједно са својим атарима – припала 

Хрватској, а села Мохово, Бабска, варош Шид, Илинци, Мала Вашица, Батровци, Моровић – 

заједно са својим атарима – Војводини. Само се по себи разумије да и све територије западно, 

односно источно од ових села треба да припадну Хрватској, односно Војводини. 

2) Ово разграничење се може, по мишљењу Комисије, сматрати само привременим, до 

решења компетентних тела, која ће бити надлежна за дефинитивно разграничење између 

федералних јединица. Сада је оно, у сваком случају потребно ради олакшања политичке 

ситуације на том простору, обезбеђења лакшег функционисања власти и бржег и повољнијег 

развитка економског живота.―
96

  

У образложењу је наведено да су спорне територије између Хрватске и Војводине: 

„а) срезови: Суботица, Сомбор, Апатин, Оџаци – северно и североисточно од реке 

Дунава (Бачка);
97
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добровољци, НДХ је ове иселила у Србију, а на њихова места населила Хрвате из Загорја. На све три ове 
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 Што се тиче територије под а), комисија је дошла до следећих закључака: 
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Иако је срез Суботица у апсолутној већини насељен компактним хрватским становништвом, 
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б) срезови: Батина Дарда, у сливу између река Драва и Дунав (Барања);
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в) срезови: Вуковар, Шид и Илок – југозападно и јужно од реке Дунав (Срем).
99

 

Илок и илочки срез, према предлозима Комисије, требало је да остану у Војводини. О 

томе када је и како ово подручје припало Хрватској нема релевантних историјских извора. Са 

тако успостављеним привременим границама Војводина је 30/31. јула 1945. прикључена 

Србији. Та привремена граница касније никада није поново разматрана, а у најновије доба 

проглашена је државном границом нове независне Хрватске. 

Постоји још једно разграничење између Војводине и Хрватске у 1947. години. Према 

споразуму између Хрватске и АП Војводине Месни народни одбор Бабека Новак припојен је 

Хрватској, а МНО Јамена Војводини. На основу тог споразума министарства шума Хрватске и 

Србије требало је да изврше примопредају шума ових одбора. Међутим, Министарство шума 

Хрватске запосело је шуме одбор Бабске Нова, али није предало шуме МНО Јамена 

Војводини.
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АДМИНИСТРАТИВНО РАЗГРАНИЧЕЊЕ СРБИЈЕ И МАКЕДОНИЈЕ 
 

                                                                                                                                                                                     
која, иако би имала огромну већину Хрвата, не би била цјеловито повезана, а Суботицу, као крупни 

привредни и културни центар, претворила би у периферијски град, чије комуникације и читав привредни 

живот струје на југ, а не на запад. Укључење свих поменутих срезова у Хрватску не долази у обзир из 

простог разлога, што у неким од тих срезова Срби имају релативну (од словенског живља) већину. Зато 

је комисија сматрала да читава територија треба да остане Војводини. Разумије се, ако би се ова 

територија проширила на сјевер преко старе југословенско-мађарске границе и укључила у себе и Хрвате 

у простору Баје, који се сада налазе у Мађарској питање би се могло поново узети у претрес. Према томе 

је питање разграничења на том простору, сем осталог, уско повезано са питањем дефинитивног утврђења 

граница Југославије на мировним и другим конференцијама. 
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 Што се тиче територије под б), комисија је дошла до следећих закључака: 

Срезови Батина и Дарда, узети заједно, имају, од словенских мањина, релативну већину Хрвата. 

Оба ова среза, економски и привредно, нагињу ка западу. Према томе и економски и национални разлози, 

захтевају да оба ова среза уђу у састав федералне Хрватске и изиђу из Војводине, у којој се сада налазе. 
99

 Што се тиче територије под в), комисија је дошла до следећих закључака: 

Ранија територија вуковарског среза, од словенског становништва, имала је у себи већину Срба. У току 

рата, са развитком самог устанка, овај срез је раздвојен у два дијела и то тако, да је сјеверни дио, 

непосредно на сјевер и запад од Вуковара, заједно са селима Богдановци, Маринци, Петровци, Церић и 

фабричким насељем и селом Борово припада Хрватској; јужни део среза заједно са селима из 

винковачког среза – Мирковци, Нови Јанковци, Слаковци, Ориолик, Комлетинци, Нијемци, Доње Ново 

Село. Подграђе, припао је Војводини. Карактеристично је да данас постоје два вуковарска среза (котара) 

– један (сјеверни дио) у Хрватској, а други (јужни дио) у Војводини, од којих је онај у Хрватској са 

релативном већином Срба, а онај у Војводини са релативном већином Хрвата. Важно је истаћи да је 

предратни вуковарски срез, очевидно једна вештачка творевина, намјерно начињена, да би се добила 

релативна већина Срба, не водећи рачуна ни о националним, ни привредним, ни географским условима. 

Ако се погледа читав простор од Винковаца и Вуковара до Шида, онда он представља један појас 

хрватског становништва, са релативно малим бројем Срба, тако да је сјеверни дио вуковарског среза 

(данашњи вуковарски котар у осијечком округу) изолована српска оаза у Хрватској. Зато је комисија 

сматрала, да на овом простору и граница треба да буде источно од поменутог хрватског појаса, тј. између 

Шида и Вуковара, селима која су већ поменута. Што се тиче илочког среза, иако западна села Шаренград 

и Љуба, као и град Илок, имају огромну већину Хрвата а источна села Пештин, Сусек, Боноштар и др. 

огромну српску већину, комисија је сматрала да засада не би овај срез требало цјепати на два дијела, него 

га оставити у садашњем саставу, с тим што би припао Војводини. Срез иначе, узет у целини, има 

релативну већину Срба. Илок је град и пристаниште на Дунаву и његово припојење Хрватској, засада би, 

због даљине административних веза, отежало његов развитак. Послије сређивања власти, с једне и с 

друге стране границе, коју предлаже комисија, могло би се поставити питање прикључења Хрватској 

западних села из илочког среза, као и града Илок. Сада би то могло изазвати изјесне тешкоће, то утолико 

пре што прилике тамо нису сређене. Узимајући у обзир све те разлоге, а нарочито економске, комисија 

сматра, да као привремено решење треба узети да илочки срез у свом досадашњем саставу, који одговара 

предратном, остане у саставу Војводине―Исто, 129–130. 
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 Исто, 117. 



У складу са предратном политиком КПЈ о ослобађању свих народа од великосрпске 

хегемоније, федерална јединица Македонија образована је још на Другом заседању АВНОЈ-а на 

подручју некадашње Јужне Србије, ослобођене од Турака у Балканским ратовима, која је од 

1929. била означена као Вардарска Бановина. Иако није нигде званично записано и одлучивано, 

границе Македоније успостављене су углавном на линији преткумановске Србије (граница са 

Турском из 1878). Развијајући државност и националну индивидуалност Македонаца 

комунисти су најпре марта 1945. забранили повратак у Македонију предратним колонистима 

који су депортовани  или избегли пред бугарским терором, исправљајући наводне неправде које 

им је учинио предратни „великосрпски режим―. У таквим акцијама није вођено рачуна о 

Србима староседеоцима у Македонији, посебно на подручју Скопске Црне Горе (северно од 

Скопља). Ти Срби ће због тога покренути нека спорна гранична питања између Србије и 

Македоније, али без успеха.  

Прво покретање питања разграничења датира од 10. јула 1945. када су становници 

општине вратничке, среза тетовског, из села Вратнице, Беловиште, Старо Село и Рогачево у 

којима су живели само Срби, и села Одри и Јежинце где су живели измешани Срби и Арнаути, 

поднели званичан захтев македонским властима да се ова села припоје Србији. На путу за 

Београд да би уручили молбу савезним органима ухапшени су у Скопљу, осим једног који се 

пробио до престонице.
101

 У молби упућеној министру за Србију у Савезној влади, Јаши 

Продановићу, ради ослобођења ухапшених, говори се о страдању Срба на том подручју током 

рата (41 је стрељан, маса њих је интернирана а није било Србина између 15–66 година који није 

злостављан). „Зло које је долазило на наш народ долазило је од Македонаца који се нису 

осећали Србима, које су окупационе власти постављале за општинске чеснике―. У молби се  

каже да је власт у општини задржала лица која су била сарадници окупатора и која „... нас 

просто мрзе у души, жале што је рат завршен сломом Немачке и фашистичке Бугарске―.
102

 У 

пропратном писму министра Продановића министру унутрашњих послова ДФЈ Влади Зечевићу 

тражи се да он испита наводе из молбе . „Ви знате и сами како питање Македоније изазива код 

Срба извесну узнемиреност као и неповерење у добру намеру појединих људи који у 

Македонији данас имају великог утицаја... Ови људи који су под бугарском окупацијом тешко 

страдали као Срби морају сигурно имати исто толико право на самоопредељење, слободу и 

поштовање њихове националности, колико бар и они из чије су средине произишли 

многобројни сарадници окупатора. Тако на пр. још није изађено у сусрет српском живљу у 

погледу отварања српских школа, док су школе турске и арнаутске давно већ отворене―.
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Писмо није имало великог утицаја на позитивно решавање молбе Срба из вратничке општине. 

Ухапшени су ослобођени, а села су остала у Македонији. 

Друго спорно гранично питање између Србије и Македоније била је цементара у 

Ђенерал Јанковићу, у срезу качаничком (Србија), чији је рад и приходе контролисала 

македонска власт. Крајем 1947. Савезна контролна комисија формирала је комисију која је 

потом доставила извештај са предлогом за разграничење између Србије и Македоније у коме је 

стајало: „1) да се подручје Месног народног одбора Ђенерал Јанковић са селима Ђенерал 

Јанковић, Горанце, Пустеник, Рожанце, Кривеник, Сечиште, Пали Воденица, Дробњак, Димце, 

Нећавце и Вртомице прикључе Македонији и 2) да фабрика цемента „Шар― која се налази у 

центру спорног подручја и даље остане под управом Владе Македоније―.
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 У образложењу је 

наведено да подручје Ђенерал Јанковић географски и економски гравитира Скопљу, има боље 

комуникације према том правцу и да  80% производње цементаре „Шар― иде у Македонију. 

Међутим, у образложењу је стајало да „ако би се питало становништво спорног месног 

подручја оно би се изјаснило за присаједињење ове територије Косовско-метохијској области―, 

с обзиром да су већину на том простору чинили Шиптари. Коначно цементара је припала 

Косову, односно Србији. 
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АЈ, фонд Владе ФНРЈ – Председништво Владе, фасц. 33, арх. јед. 65. Молба становника општине 

Вратничке министру за Србију Савезне владе ДФЈ, 10. јул 1945. 
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 Исто. 
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 Исто, Писмо министра за Србију Јаше Продановића – Министарству унутрашњих послова ДФЈ, 

министру Влади Зечевићу, 14. јун 1945. 
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 М. Зечевић, Б. Лекић, н. д., 136–140. 
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Треће спорно питање између Србије и Македоније била су села у срезу Крива Паланка: 

Магаренце, Герман, Нерав, Метежево и Огут. Иницијативу су 15. јануара 1948. дали Срби –

становници села Нерав, који су тражили да се њихово село припоји општини Трговиште у 

Србији. Савезна контролна комисија је 10. марта 1948. формирала Комисију за разграничење 

између Србије и Македоније за села Магаренце, Герман, Нерав, Метежево и Огут у срезу Крива 

Паланка и села Магленци у срезу Куманово. У извештају Комисије са предлогом за 

разграничавање констатовано је да у селима Герман и Нерав већину становника чине Срби, 

изузев Средње махале села Ђерман, а у селима Огут и Метежево сељаци су се изјаснили као 

Македонци. Комисија је истакла да се на становништво села Герман и Нерав вршио притисак 

да се изјасне као Македонци. На основу свега предложила је следеће: 1) да се село Герман, 

изузимајући Средњу махалу и село Нерав, припоје срезу пчињском (Трговиште) тј. Србији; 2) 

да се села Огут и Метежево оставе кривопаланачком срезу тј. Македонији, с тим што махалу 

Пржаје села Огута треба још једном питати да ли жели остати у срезу Крива Паланка. Комисија 

је уочила велики број спорних територија и села у срезовима кривопаланачком и кумановском 

и предложила да мешовита комисија влада Србије и Македоније изврши дефинитивно 

разграничење. До тога,  међутим, никада није дошло.
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  ПРИВРЕМЕНЕ ГРАНИЦЕ КАО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ 
 

Замишљене и привремене граничне линије ускоро су постале трајне доношењем Закона 

о територијалном устројству Србије и сличних аката осталих федералних јединица, у периоду 

1946–47. Међутим, изворна документа о питањима граница нису позната, као да се о томе није 

расправљало ни у једном органу или форуму. Осим поменутих разграничења, као да су 

прећутно прихватане границе које су „дате― или одређене одозго, без озбиљне расправе. На 

питање зашто је то тако – одговор се може наћи у општој атмосфери и идеолошком заносу 

интернационализма и партијског става или пропаганде о неважности граница унутар 

Југославије. За српске комунисте нови социјалистички односи међу братским народима били су 

важнији од националне припадности. Готово да није било значајнијег партијског функционера 

који није истицао неважност граница у новим односима међу народима Југославије и Балкана. 

Сам Тито је у више наврата нагласио да се не ради о државним границама већ о 

„административним линијама које више спајају него што раздвајају―, „замишљеним и 

привременим линијама―. На збору у Белој Цркви 7. јула 1945. изјавио је да су „комунисти 

„нашли једини прави пут стварања југословенске федерације, у којој би сви народи били 

задовољни и господари на своме. То неће штетити ниједном Србину, ако су Хрвати господари 

на своме. Неће штетити ниједном Хрвату ако ће Срби бити потпуни господари тамо где они 

живе тј. на своме. Никоме неће ништа штетити јер ми не стварамо границе у Југославији које 

би раздвајале и стварале нове државе, него смо извршили овакву поделу само зато да би се 

ријешило национално питање које није било ријешено у старој Југославији... Нека си избије из 

своје главе ко мисли да ће бити неког парчетања... Ви знате ми смо казали неколико пута: не 

границе раздвајања већ границе спајања. Тамо гдје су тобожње границе то треба да буду карике 

које вежу та два ланца народа.―
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У дебати приликом доношења Устава Србије 1947. М. Пијаде, један од креатора 

југословенске федерације и члан највиших партијских форума, изјавио је да републичке и 

покрајинске границе „немају у строгом смислу речи државноправни значај и да се не може 

тврдити да су Хрвати повукли дефинитивне и крајње границе свог националног територија 

нити да је то урадио српски народ, нити да је то урадио македонски народ. И Хрвата и Срба и 

Македонаца има у другим народним републикама у Југославији и свуда су равноправни.― За 

Србе ван Србије, Пијаде је тврдио да се осећају као део националне целине без обзира на 

границе појединих република. „Ни српски на хрватски народ нису изгубили тиме што се каже 

да српска држава има те и те границе, Хрватска има те и те границе, јер се тиме равноправност 

Срба ван Србије и Хрвата ван Хрватске није ни за длачицу окрњила.―
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Иако је истицана привременост и неважност граница, у стварности те границе су 

представљале линије до којих се протезала административна и друга надлежност република. То 

је било у супротности са уставним начелом о праву народа на самоопредељење укључујући и 

право на отцепљење и припајање другим државама, као и са општим ставом о третирању 

федералних јединица као суверених држава (нарочито у периоду до 1948. године). 

У одређивању унутрашњих граница није било доследности ни уједначених 

критеријума; коришћена је мешавина различитих критеријума, често од случаја до случаја 

(национални, економски итд.). Границе успостављене после рата највише су погађале српски 

народ, будући да су ван граница Србије оставиле убедљиво највише Срба: у Босни и 

Херцеговини 1.136.116, Хрватској 543.795, Македонији 29.721, Словенији 7.048 итд. Осим у 

наговештајима о залагању М. Пијаде за аутономију Срба у Хрватској, овом питању није 

поклањана никаква пажња.
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 Временом, унутрашње и привремене границе постаће државне 

границе новонасталих држава на развалинама Југославије, којима ће међународни форуми дати 

ореол непроменљивости, третирајући их као државне границе које се не могу мењати силом, 

без обзира на чињеницу да  су управо силом промењене границе Југославије.  

 

 

     ПРВИ УСТАВ НОВЕ ДРЖАВЕ 

 
Два месеца после избора, 31. јануара 1946, донет је први устав ФНРЈ који је у ствари 

представљао совјетски устав прилагођен југословенским приликама. Устав је озаконио све 

тековине НОР-а, уређујући земљу као федеративну заједницу равноправних народа који су 

слободно изразили вољу да остану уједињени у Југославији. Именовао је 5 нација и 6 

република у југословенској федерацији, предвидевши могућност стварања нових република 

или покрајина и њиховог прикључивања југословенској федерацији. Тиме су створене уставне 

претпоставке за организовање шире федерације у коју би ушле Албанија и Бугарска. Међутим, 

федерализам успостављен Уставом из 1946. био је само привидан, јер је земљом владала строго 

централизована КПЈ на челу са Политбироом или боље рећи једним човеком Титом. Устав је 

посебно гарантовао личне слободе, права и дужности грађанина, али није спомињао водећу 

снагу у друштву КПЈ. Комунистичка партија је деловала кроз друге организације и без потребе 

је задржала конспиративност све до 1948, за шта је иначе оптужена од Стаљина и Молотова 

1948. 

Прокламована федеративност земље, посебно сувереност република које су ипак 

сматране некаквим државама, са правом отцепљења и удруживања са другим земљама, бар на 

папиру,
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 косила се са демократским централизмом и строгом хијерархијом рада и одлучивања 

КПЈ. Од воље вођства КПЈ зависиле су све одлуке република, чиме је успостављена пракса да 

држава не почива на уставу већ на вољи и организацији партије (поједини аутори о Југославији 

у том периоду говоре као о партијској држави). Иако је послератна правна и политиколошка 

теорија тумачила да је југословенска федерација створена у рату састављена од 6 равноправних 

суверених држава – република и за то наводили законодавну надлежност република, у пракси 

републике нису третиране као суверене државе нити су се тако понашале. Размимоилажења око 

важних питања изграђивања земље или посебног законодавства република била су незнатна. 

Политбиро, односно један човек, био је изнад република и од тог центра је зависио степен 

суверености федералних јединица. У тим тренуцима југословенство је доживљавало светле 

тренутке а могућност стварања југословенске нације била је реалност. Међутим, ствари нису 
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 Југославија 1918–1988. Статистички годишњак, 45–47. Хрвата је ван граница федералне Хрватске 

остало у Србији 169.864, Босни и Херцеговини 614.123, Словенији 16.069, Црној Гори 6.808 и 
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 О томе сведочи размишљање Е. Кардеља о имену будуће државе (Савез југословенских народних 

република, Савез народних република Југославије, Уједињене народне републике Југославије и сл.). –
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центар за теорију и праксу самоуправљања „Едвард Кардељ―, досије А, архивска јединица 716 

(целокупна документација центра преузета је од Архива Југославије). 



кренуле у том смеру. У наредном периоду, а посебно пред распад Југославије, у одсуству 

идеолошког, политичког и персоналног центра, републике су се понашале као суверене државе.  

Устав је коначно озаконио још пред рат формулисану политику КПЈ према 

националном питању у Југославији, која је у нерегуларним ратним условима 

институционализована преко АВНОЈ-а и његових одлука. Нова Југославија је замишљена као 

динамична федерација којој би се прикључиле и друге државе, тј. републике и стварале нове 

аутономне области. Устав је предвидео могућност оснивања нових аутономних јединица.
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Посебна глава у првом Уставу била је посвећена органима власти у аутономним 

јединицама, прописујући да се права и делокруг аутономије аутономних покрајина и 

аутономних области одређују Уставом републике. Највиши акт аутономне јединице био је 

Статут, кога је доносио највиши орган власти аутономне јединице (Народна скупштина 

покрајине Војводине и Обласни народни одбор Косова и Метохије) уз потврду Народне 

скупштине НР Србије. Статут је морао бити у сагласности са савезним и републичким 

уставом.
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После избора за Уставотворну скупштину НР Србије новембра 1946. сазвана је 

Уставотворна скупштина, а 17. јануара 1947. проглашен је Устав НР Србије. По истом 

принципу и остале републике донеле су уставе, који су се само незнатно разликовали. Устав НР 

Србије подељен је у три дела, са 14 глава разрађених у 160 чланова. У првом делу, поред 

осталог, регулисана су основна права народа НР Србије, други део је регулисао државно 

уређење и у њему је исказана особеност Србије која је у свом саставу, за разлику од других 

република, имала две аутономне јединице.
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СРБИ ВАН СРБИЈЕ 1945–1948 
 

Иако је око 2 милиона Срба остало ван граница своје републике, за период непосредно 

после рата нема података о великом српском незадовољству или акцијама у којима би они 

политички и територијално артикулисали своју посебност. У том тренутку нису ни имали 

разлога за то – равноправност им је била обезбеђена а замишљене границе у том тренутку нису 

представљале препреку. Једноставно речено, живели су у једној држави. 

 

    СРБИ У ХРВАТСКОЈ 

 
Срби у Хрватској су и после геноцида у току рата на простору НДХ

114
 били спремни да 

живе са Хрватима и да деле заједничку судбину. У заносу интернационализма, братства и 

јединства, организован је масовни заборав злочина, сузбијане жеље за осветом и прећуткиване 

или прикриване велике несреће српског народа. Прављена је симетрија и у страдањима и у 

подвизима – подједнако су страдали и Срби и Хрвати, подједнако се борили, на спомињање 

усташтва увек је придодавано четништво и сл. Историјски то није било тачно, али је политички 

било корисно. 

Срби у Хрватској, с обзиром на то да су чинили већину у партизанском покрету, још су 

се у току рата изборили за равноправност. Иако су били носиоци антифашистичке борбе у 
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 Примање нових република у федерацију, као и „одобравање оснивања нових аутономних покрајина и 

аутономних области―, стављено је у надлежност федерације чланом 44 Устава ФНРЈ. Видети: Устав 
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 Устав НР Србије од 31. јануара 1947, Београд 1947. 
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 „Главни, најтежи и најстрашнији специфични проблем у Хрватској као и у Босни и Херцеговини, 

усташки је геноцид над српским народом. Ако кажемо геноцид, онда је то само израз за нужду. Нема тог 

појма који би бар приближно могао означити злочинства стравичних масовних мучења и убијања 

српског живља на Банији и Кордуну, у Лици и Далмацији, у Славонији и Срему, те у Босни и 

Херцеговини, тј. на читавом подручју НДХ―. – Ј. Плетерски, Срби у политичкој структури НОБ-а у 

Хрватској, Наше теме, Загреб 1988, бр. 4, 787. 



Хрватској, после погибије Рада Кончара (1942) нису имали представника у ЦК КП Хрватске. 

Одговор вођства хрватских комуниста на приговоре у вези са тим било је кооптирање три 

Србина у ЦК КПХ, од којих ће двојица бити искључени из ЦК и ухапшени 1950. године (Рада 

Жигића, Душка Бркића и Мила Почуче). Деловање Срба, формирање и рад политичких и 

културних институција Срба у Хрватској били су под непосредном контролом ЦК КПХ.
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У свим документима Земаљског антифашистичког вијећа народног ослобођења 

Хрватске (ЗАВНОХ-а), а посебно у Декларацији о основним правима народа и грађана 

демократске Хрватске, донетој на трећем заседању ЗАВНОХ-а, маја 1944. у Топуском, стоји да 

су Срби у Хрватској равноправни са Хрватима. Принцип равноправности Срба и Хрвата и 

„њихово братство― представљали су основ Хрватске и Југославије. На том принципу грађена је 

укупна политика Хрватске после рата. Тај принцип је унет у први Устав Хрватске од 18. 

јануара 1947. У члану 11 се каже „Срби у Народној републици Хрватској равноправни су са 

Хрватима―, а у члану 12 да је „противан Уставу НР Хрватске сваки акт који је уперен против 

суверености, равноправности и националне слободе хрватских народа, против НРХ као и 

осталих народа и народних република ФНРЈ― али и „сваки акт који је уперен против 

равноправности Хрвата и Срба у републици―. Устав је гарантовао равноправност хрватског и 

српског језика.
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Прокламована равноправност и осећање да Срби могу исказивати своју националну 

посебност и равноправно учествовати у креирању политике у Хрватској представљали су 

основу политичког положаја Срба у тој републици. Нова политика спровођена је преко КП, 

Народног фронта и културних институција Срба у Хрватској. У масовним манифестацијама, 

добровољним акцијама и другим активностима НФ „Срби и Хрвати су учвршћивали братство и 

јединство... у чему лежи наша будућност. У Хрватској се развила узајамност и љубав између 

Срба и Хрвата тако да су кроз акције НФ Хрвати подизали порушена српска села, а Срби 

притицали у помоћ Хрватима у разним случајевима. Тако су на пр. фронтовци Загреба 

изградили 3 српска села спаљена од усташа – Војнић (Кордун), Влaховић (Банија) и Дивосело 

(Лика)―.
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Политичке и културне институције Срба у Хрватској, које су их предводиле и 

представљале мост зближавања са Хрватима, успостављене током рата функционисале су и 

после 1945. године. Преко ових институција и њихових акција исказивала се посебност српског 

народа и неговала његова традиција. Национални празник Срба „Свети Сава― обележаван је у 

рату на слободним територијама али и после ослобођења, посебно у местима где су живели 

Срби (Госпићу, Шибенику, Карловцу, Загребу). Срби у Хрватској слободно су славили Божић, 

Васкрс и друге верске празнике. Масовно су биле посећене прославе Видовдана на 

Далматинском Косову (место у близини Книна) током 1946, 1947. и 1950. године, на којима је, 

према писању Српске ријечи, било између 10.000–15.000 људи.
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 Српски партизани осећали су се превареним још за време Другог светског рата. Све су више схватали 

да КП Хрватске не изражава њихове националне интересе, да им је будућност у „јединственој Хрватској― 
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интелектуалаца покушала је да организованије делује, да критиком КП Хрватске мобилише што више 
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одговорним и ЦКХ, у коме нема ниједног Србина, али зато има усташа. Хебранг је на то реаговао 

кооптирањем три Србина у ЦКХ а затим је наредио истрагу и хапшења. Истрагом је обухваћено око 700 

банијских и кордунашких партизана. Монтирани судски процес одржан је 13–14. јула 1944. када су за 

„пропаганду великосрпских идеја, за сарадњу са четницима, за шпијунажу у корист Гестапоа―, без 

стварних доказа петорица Срба осуђена на смрт, а деветорица на принудни рад од 1 до 4 године. 

Секретар ЦК КПХ Хебранг је убрзо смењен због „националистичке застрањености― према Србима, а на 

његово место постављен је Владимир Бакарић, који је далеко тактичније поступао према Србима. Од тог 

тренутка Срби су имали више могућности да исказују своју националну посебност.М. Косовић, 
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Преко ових тела и организација, КПЈ је остваривала утицај на Србе и спроводила 

националну политику равноправности Срба и Хрвата, дајући гаранције да ће Срби у Хрватској 

и даље уживати благодети равноправног народа. Међутим, док су српски комунисти и борци 

брзо стицали завидне положаје у администрацији и били равноправни у КП Хрватске, а заједно 

везани за федерални центар без кога нити су могли нити смели доносити значајније одлуке, 

обичан свет је живео изузетно тешко. У попаљена и разрушена српска села дошао је мир, али су 

остали страх, беда и неповерење. Код села Живаље и Дубице на Банији, која су усташе спалиле 

крајем 1941. године, спавало се под ведрим небом. О тешком положају Срба сведоче и 

разговори у ЦК Хрватске у којима се говорило о потреби збрињавања Срба, градњи и обнови 

кућа, развијању братства и јединства и равноправности. „У Лици куће се слабо дижу. Маса 

људи нема стоке. Љетина је слаба. Ипак и поред свега рада постоје знаци неповјерења између 

Срба и Хрвата―. Због тешког положаја, „50% Кордунаша хоће да бјежи, јер су без 

перспективе―.
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 Сам Тито је у једном говору говорио о запостављености Срба у Хрватској.
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Ни Хрвати нису били задовољни својим положајем. По ослобођењу становништво 

Загреба, „које је мало активно учествовало у партизанском покрету―, нерадо је гледало младе 

партизанске официре и војнике који су шетали градом поносно показујући своје ордење, а који 

су готово сви били Срби из Лике и Кордуна. Њихово присуство је наглашавало вековно 

ривалство и неразумевање између ове две гране словенске расе, писао је енглески посланик из 

Београда.
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Како је комунистичка партија стално истицала да је национално питање у земљи 

праведно решено и како су оштро санкционисане манифестације национализма и шовинизма, 

уз бучну пропаганду о бољој будућности, односи Срба и Хрвата постајали су сношљивији. Без 

истицања  националних посебности, инсистирало се на изградњи социјализма, братству и 

јединству, борби против империјалистичког непријатеља и унутрашње реакције. Масовнијих 

излива незадовољства или већих националистичких испада није било ни са једне стране. 

Међутим, и поред индустријализације и напретка у устаничким крајевима још увек нису била 

решена егзистенцијална питања (станови, исхрана, путеви). 

Откупна политика којом је партија настојала да реши проблем исхране створен 

објективним тешкоћама али и доктринарном политиком у аграрној сфери, тешко је падала 

сиромашном сељаштву у читавој земљи, а посебно у устаничким крајевима Хрватске. У то 

време је отворен и сукоб са Стаљином око ИБ-а, што је искоришћено за смењивање популарних 

партизанских вођа Срба у руководству Хрватске, под оптужбом да су „радили против линије 

наше Партије и њеног ЦК... оформили се у агентуру ИБ... радили су против привредних мера 

наше Партије―. Смењивање и хапшење водећих српских руководилаца утицало је на осећања и 

положај Срба у Хрватској, премда није било испољавања масовног незадовољства. Поједини 

аутори сматрају да су смењивањем српских руководилаца почели пад српског народа у 

Хрватској, затирање његових политичких и културних институција и погоршавање 

равноправног положаја са Хрватима. 

Тешко је оценити колико је смењивање српских министара утицало на стварно 

погоршавање положаја Срба у Хрватској. Претеривање са друге стране, пак, да су Срби држали 
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Београда стоји да су „срж партизанског покрета у Хрватској сачињавали првенствено Срби из Лике и 

Кордуна који су нечувено страдали од усташа и против којих су се подигли да би се одбранили од 

истребљења, и друго, мала група екстремних левичара интелектуалаца, првенствено из Загреба, који су 

формирали предратну КП Хрватске 27. јула 1941―. До пада Италије у септембру 1943. године 70–80% 

партизанских снага у Хрватској било је српског порекла. 



у својим рукама целокупну власт у Хрватској такође не стоји. Присуство Срба у политичком 

животу Хрватске најбоље илуструје њихов број у КП Хрватске. Иако је удео Срба у чланство 

КП Хрватске постепено смањиван, у читавом послератном периоду износио је око 25%. У 

хрватском Сабору број Срба заступника износио је 16%, а само је једну годину, у време 

колективног руковођења 1982–83, председник Сабора био Србин (Јово Угричић). Србин никада 

није био  председник хрватске владе, а СК Хрватске је имао само једног председника Србина 

(Станко Стојчевић). 
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 Ови подаци показују да Срби нису били посебно привилеговани у 

Хрватској. Број Срба у Хрватској у послератном периоду се констатно самњивао.
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 1948 1953 1961 1971 1981 1991 

Срба 543.795 588.411 624.985 626.789 531.502 581.663 

Хрвати 2.975.399 3.117.513 3.339.841 3.513.647 3.454.661 3.736.356 

% Срба     14,5%    15,0%   15,0% 14,0%        11,5%          12,1% 
 

  

 

ПОЛИТИЧКЕ И КУЛТУРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ СРБА У ХРВАТСКОЈ 
 

Пред крај рата, Срби су у Хрватској институционализовали своју посебност оснивањем 

низа политичких и културних институција. Једна од првих институција Срба у Хрватској био је 

Српски клуб вјећника ЗАВНОХ-а, конституисан у Оточцу 12. јануара 1944. Он је 

декларативно представљао национално и политичко вођство Срба у Хрватској. Почетком марта 

1945. одржана је конференција делегата Срба из далматинских округа и града Сплита која је 

иницирала стварање организације у којој би били „заступљени сви слојеви српског народа без 

обзира на политичку и партијску припадност―. Изабран је Иницијативни одбор за стварање 

Главног одбора Срба из Хрватске, као политичког представника Срба у оквиру НФ Хрватске, 

који ће бити гаранција несметаног културног и националног развоја. Одбор је требало да се 

стара о побољшању економског положаја Срба у Хрватској, обнови српског земљорадничког 

задругарства, културно-просветној еманципацији српског народа у Хрватској итд.
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Септембра 1945. у Загребу је одржан први конгрес Срба у Хрватској, на коме је 

конституисан Главни одбор Срба у Хрватској као „широка политичка организација 

јединственог српског народа у саставу Народног фронта―. Поздравне телеграме конгресу 

упутили су највиши руководиоци земље на челу са Ј. Б. Титом, а А. Хебранг, министар у влади 

ДФЈ, написао је да су „Србима у Хрватској зајемчена иста права као и Хрватима. Та им права 

нитко није поклонио. Срби у Хрватској стекли су равноправност својом јуначком борбом и 

жртвама―. У конгресној резолуцији се каже да треба „чувати јединство српског народа у 

политичком и културном животу као залогу опстанка и напретка. Границе федералних јединица 

не цијепају и не раздвајају српски народ већ су чврсте споне, које везују све Србе у 

Југославији―. Поред тога наглашено је „да је чврсто и нераздвојиво братство са хрватским 

народом сковано у заједничкој борби и патњама јамство за срећу и задовољан живот Срба и 

Хрвата у Хрватској―, а да „кољаче наших народа особито усташе с Павелићем, четнике с 

Недићем, Љотићем и Дражом Михаиловићем треба казнити ма гдје се они нашли и утрти сваки 

траг фашизму―. Конгрес је изабрао извршни одбор од 54 члана, пленум од 321 и главни одбор 

са секретаријатом на челу (др Раде Прибићевић, Душан Бркић, Раде Жигић, Станко Опачић 

Ћаница, Богољуб Рапајић и други).
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 Ратко Бубало, Злоћудна игра бројкама, Аркзин, бр. 19/20, 5. август 1994. Цитирајући историографску 

литературу аутор наводи да су у првом грађанском Сабору Хрватске 1848. Срби чинили половину 

заступника, а да је пред крај 19. и у првој деценији 20. века уведен обичај да шеф унутрашњих послова 

(подбан) буде увек Србин. „Срби су заузимали и предсједништво Хрватског сабора и опћенито они су 

били на челу Банског стола и Стола седморице и размјерно својем броју, заузимали су положаје 

земаљских чиновника―. Као карактеристичан пример, аутор наводи да је од 1906. до 1918. председник 

хрватског Сабора био Богдан Медаковић, Србин. 
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 Српска ријеч, 4. март 1945. Уп. М. Косовић, н. д., 370–371. 
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 Борба, 26 септембар 1945;Српска ријеч, 27. септембар 1945. 



Културно-просветно друштво „Просвјета“ основано је 18. новембра 1944. у Глини 

на иницијативу Српског клуба вјећника ЗАВОХ-а ради унапређења просвете и културе српског 

народа у Хрватској, чију су културну и просветну баштину уништиле усташе у рату. Друштво 

је усвојило правила и изабрало председништво на чијем челу је био др Дане Медаковић, а 

секретар Милан Јока. За почасног члана и председника изабран је Раде Прибићевић.
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„Просвјета― је брзо основала пододборе у местима где су живели Срби (1945. године 

било их је 40, а 1949. чак 210). Имала је 41 аматерску групу, 32 певачке секције, 23 фолклорне 

групе, 40 читаоница, 45 библиотека, велике књижаре у Загребу и Карловцу и преко 13.000 

књига. У  едицији „Мала библиотека― издавала је најпознатија дела из књижевности 

југословенских народа, а у едицији „Поучна књига― популарна научна дела. До краја 1948. 

„Просвјета― је објавила 96 књига у укупном тиражу од 726.500 примерака.
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Музеј Срба у Хрватској, иако најављиван још 1945. године, отворен је тек 4. јануара 

1949. у саставу Повјесног музеја Хрватске.
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 Српско певачко друштво „Обилић“ основано 

је 20. октобра 1944, а његов барјак је освећен два дана касније на рушевинама српске цркве у 

Глини, у којој је убијено више од 1.000 Срба. За председника друштва изабран је Станко 

Опачић Ћаница, а за секретара Бранко Сучевић. Само у току 1944. друштво је на слободном 

подручју Далмације приредило преко 50 концерата, а током 1945. извело је око 100 концерата. 

Међу члановима друштва било је и Хрвата. Крајем 1945. друштво се ујединило са Српским 

пјевачким друштвом из Загреба које је било основано још у 19 веку. а распуштено 1941. 

Фузионисано друштво названо је Српско пјевачко друштво „Обилић―. Председник друштва био 

је Богољуб Рапајић, потпредседник Главног одбора Срба у Хрватској. Априла 1949. од овог 

друштва и хора „Лисински― створено је ново друштво „Братство и јединство―.
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 Срби у 

Хрватској су имали и своје гласило, Српску Ријеч, које је као недељник излазило до 1950. 

године.
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Све културне институције Срба почеле су педесетих година лагано да се гасе. Једино је 

„Просвјета―, иако са смањеним активностима, постојала до 1980. године, када је избрисана из 

регистра удружења "због неактивности".  

 

СРБИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
 

Положај Срба у Босни и Херцеговини био је знатно друкчији. Босна и Херцеговина је 

од свих федералних јединица највише настрадала у рату, јер је током читавог периода била 

поприште и станиште многих војски а одлучујуће битке и одлуке партизанског покрета вођене 

су и донете по босанским планинама. На тим просторима Срби су, као и у Хрватској, масовно 

учествовали у НОП-у и на томе градили свој послератни положај и углед. Нису били претерано 

задовољни, премда су, за разлику од Хрватске, у овој републици имали већину и били креатори 

и носиоци нове комунистичке политике братства и јединства.  

Полазећи од ставова о борби за праведно решење националног питања и 

равноправности комунисти су на Другом заседању АВНОЈ-а одлучили да Босна и Херцеговина 

остане целовита. Формулисали су је као засебну федералну јединицу која није била државна 

организација ни једне нације, већ само делова српске и хрватске нације и босанских муслимана, 

који још увек нису сматрани засебном нацијом. Становиште да муслимани нису нација и да је 

Босна и Херцеговина држава делова српске и хрватске нације и босанских муслимана 

потврђено је у Уставу ФНРЈ донетом 1946. и Уставу НР Босне и Херцеговине од 31. јануара 

1947. Устав је регулисао да су националности у НР БиХ у свему равноправне и да су 

равноправност и национална слобода народа загарантовани без обзира на народност и 

вероисповест. То се односило и на равноправност српског и хрватског језика.
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 Устав Босне и Херцеговине донет је 31. децембра 1946. У члановима 11 и 12 прокламована је 

равноправност националности и равноправност српског и хрватског језика у поступку пред судом и раду 

администрације. Устав је употребљавао израз „националности и за муслимане, који нису националност, 



После ослобођења ни Босна и Херцеговина као ни остале федералне јединице, премда 

на папиру суверене, нису имале готово никакву самосталност. Кључне одлуке доношене су у 

Политбироу, а извршаване у ЦК Босне и Херцеговине. Расправа о националном питању није 

било, а руководство се посветило решавању егзистенцијалних проблема становништва. 

Представник британске амбасаде који је 1945. године путовао по Босни стекао је утисак да су 

Срби у Босни опредељени за краља, а Хрвати за Мачека. Сматрао је да муслимани владају 

Босном и да су брзо попели на врх. Огорчење Срба у вези с тим није неприродно, каже он, 

пошто су они представљали кичму партизанског покрета и очекивали су да ће пожњети највеће 

заслуге када партизани дођу на власт. Кроз Босну „ми смо чули доста рђавих говора о томе да 

би Муслимани окренули капу свакоме ко је на власти. Налазећи ово, партизани су изгледа 

прихватили њих као најкориснији и најмирољубивији материјал за извршавање својих планова 

и поставили су их на положаје које они по својим заслугама и свом понашању углавном не 

заслужују―.
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О стању у Босни и Херцеговини непосредно после ослобођења говори и једно писмо 

Саве Косановића, министра информација у влади ФНРЈ. Један од проблема у Босни и 

Херцеговини, према наводима писма, био је стихијни повратак Срба избеглица из Србије који 

су побегли од усташког и муслиманског терора. При влади Босне и Херцеговине није постојало 

тело које би водило бригу о пријему и смештају тих избеглица. Ови Срби доживљавали су 

разочарења, јер су их са подсмехом дочекивали они које је усташка власт наградила српском 

имовином. Узалудно су тражили оно што им је припадало, „у већини случајева молећи тзв. 

седмаке тј. оне Муслимане и Хрвате који су пре седам месеци отишли у шуму да би окајали 

своје грехе које су починили служећи Павелићевом крвничком режиму―. Оптужба да су Срби 

избеглице били прочетнички настројени оцењена је као „смишљени посао реакционарних 

франковачких елемената у намери да дисквалификује Србе избеглице и фаворизују себе, и да 

на тај начин онемогуће избеглицама борбу за откривање фашистичко-франковачких елемената, 

узимајући у томе тактику нападања да не би били нападнути―.
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После усташког терора у неким местима у Босни остало је 2, 5, 10 до 30% Срба, писао је 

Косановић, „а да се сада неправедно називају четницима и импутира им се да захтевају масовне 

покоље Муслимана и Хрвата―. У чиновничком кадру установа у Босни и Херцеговини било је  

много компромитованих усташких сарадника, „који се сви не могу уклонити јер су 

муслимански и хрватски живаљ били масовно укопчани у усташки режим, али би требало 

одстранити бар онај јаче екстремни део.― У Градском народном одбору у Бањалуци ниједан 

Србин није био одборник, иако је српски живаљ представљао већину у овом граду. Последица 

незадовољства Срба који су преживели усташки режим била је њихова жеља да се иселе у 

Србију, констатовао је Сава Косановић.
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АГРАРНА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ У ВОЈВОДИНУ 

 
Међу првим крупним мерама нове власти била је аграрна реформа и колонизација, 

која је довела до значајнијих промена у поседовној структури пољопривреде и до већег 

померања становништва, посебно из Хрватске и Босне и Херцеговине у Војводину.  

Од 1.566.030 хектара укупног земљишног фонда који је створен аграрном 

реформом из 1945. године у НР Србији је било 738.691 ха (47,2%), што значи да је 9,3% 

укупне површине дошло под удар аграрне реформе. На ужу Србију отпадало је 65.300 ха – 

                                                                                                                                                                                     
него један посебан социјални слој који се назива према верским особеностима и чији су само поједини 

припадници национално опредељени као Срби или Хрвати. Реч националност је овде употребљена ради 

повлачења пуне равноправности Срба, Хрвата и Муслимана―. – Информативни приручник о Југославији, 

332.  
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 PRO, FO-371/48876, бр. 394. Извештај о путовању кроз јужну и источну Југославију Џ. Х. Мејџора, 

другог секретара британске амбасаде у Београду, 17. новембар 1945. 
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 АЈ, фонд Владе ФНРЈ – Председништво Владе, ф 33, а.ј. 65. Писмо министра информација Саве 

Косановића под насловом „Шта би требало хитно учинити за поправку положаја Срба и БиХ―, 21. мај 

1945. 
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 Исто. 



8,8% земљишног фонда аграрне реформе или свега 1,3% укупних површина уже Србије. На 

Космету реформом је обухваћено само 497 ха, тј. 0,7% земљишног фонда аграрне реформе 

односно 0,6% укупних површина Космета. На Војводину је долазило 668.412 ха, тј. 90,5% 

земљишног фонда аграрне реформе НРС односно 32,5% укупних површина Војводине. 

Аграрном реформом било је обухваћено 35% обрадивих, односно 40% ораничних 

површина ове покрајине. У Војводини су под аграрну реформу потпала 87.393 поседа. 

Из земљишног фонда аграрне реформе у Војводини је 137.951 породица добило 

493.502 ха, тј. 74% фонда. Преко 41.000 породица савезних колониста, највише из 

Хрватске, БиХ и јужне Србије добило је земљу, као и 48.325 беземљашких, док су остале 

површине отпадале на колонисте и остале аграрне интересенте. Државним добрима 

припало је 147.129. ха, а здравственим, просветним и другим установама 27.781 хектара.
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Поседовна структура Војводине је аграрном реформом углавном изједначена са 

структуром у ужој Србији и Космету, с тим што је у Војводини земља још увек била у рукама 

виших категорија газдинстава. Аграрна реформа је уништила велики посед у пољопривреди 

чиме су, бар тако се сматрало, уништени капиталистички односи на селу. Повећан је број 

ситних газдинстава, којих је у НР Србији било чак 64,9%. Са економског становишта ти поседи 

нису били у могућности да производе значајније тржишне вишкове.  

Аграрна реформа је имала позитивних политичко-социјалних резултата, али су  

њени економски ефекти били негативни. Разарањем крупног поседа, тржишно 

оријентисаног и способног за интензивну пољопривредну производњу, стварањем ситног 

поседа и колонизовањем у Војводину људи који нису били вични начину обраде земље 

какав је био уобичајен на том подручју, изазван је нагли пад производње аграрних 

артикала. Због нарастајућих потреба партија је настојала да пад пољопривредне 

производње реши системом откупне политике.  

Значајне последице аграрна реформа и колонизација имале су и на међунационалне 

односе. Беда, разрушена и попаљена села, пољопривредни инвентар и стока, страх и 

безнађе, довели су до масовног планског пресељења Срба из Босне и Херцеговине, Баније, 

Лике и Кордуна у Војводину, као награду за учешће у НОБ-у. На тај начин смањивао се 

проценат Срба у етничком саставу БиХ и Хрватске, али је српски елеменат појачаван у 

Војводини. 

О жељи Срба за исељењем из Хрватске сведочи и број молби поднетих у у 1945. 

години. Хрватска је од Савезног министарства за колонизацију добила квоту за пресељење 

9.000 породица бораца НОП-а, али је укупан број молби износио 25.000. На Кордуну, уместо 

1.200 предвиђених, поднето је више од 5.000 молби, а у Лици уместо 3.000 чак 7.000 молби, 

махом српских породица које су поднеле људске и материјалне жртве у рату.
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 До 1948. од 

укупно 41.087 породица колонизованих у Војводини из Хрватске је пресељено око 10.000 

српских породица и то највише у Бачку (7.500).
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Поред етничког пражњења српских области у Хрватској тзв. унутрашњом 

колонизацијом дошло је до значајних померања хрватског становништва у источне области 

Хрватске, посебно у Славонију и Барању. Током рата усташка власт је вршила планску 

колонизацију ових области на имања одбеглих или протераних српских добровољаца. Пред 

крај рата многобројне хрватске породице, повлачећи се испред партизанских снага, нашле су 

уточиште на овим просторима насељавајући напуштене немачке куће и имања. После рата у 

Босну и Херцеговину враћено је око 5.000 породица (махом српских) које су током рата избегле 
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 Н. Гаћеша, н. д., 199 
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 На седници ЦК КПХ септембра 1945. Моша Пијаде, председник Аграрног савета, рекао је: „Ми би 

хтјели да приличан број свијета бацимо у Војводину. Предвиђено је да се 9.000 породица бораца из 

Хрватске насели у Војводину. Од тих 9.000 једна хиљада породица ће се населити у Барањи. Нешто ће 

населити у Срем, око села Ловаса, Сотина и Берака, а остало у Бачку. Треба најхитније послати мени 

извештај колико породица бораца, из којих крајева жели да се сели у Војводину. Предвиђа се да би у 

Војводину дошло око 5.500 хрватских породица, а 3.500 српских породица из Хрватске. О томе и Ви 

размислите и предложите―. – АИРПХ, 1/III-1. Записник са седнице ЦК КПХ, 11. септембaр 1945. 
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 Н. Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945–1948, 299–311. М. Матицка наводи да 

је из Хрватске у Војводину пресељено 9.279 породица са 52.868 чланова, од чега само у Бачку 7.851 

породица. М. Матицка, н. д., 78. 



из Посавине, а хрватске породице су насељене на том простору од усташке власти или 

самостално. Ови колонисти нису померани, већ су проверавани „да се нису огрешили о НОБ-

у―, после чега је њихов статус легализован. На тај начин више од 8.000 хрватских породица 

насељено је у областима око Белог Манастира, Осијека, Вуковара, Ђакова, Винковаца и 

Вировитице. Нова власт је после рата спроводила додатно насељавање ових области. До 1947. 

тзв. унутрашњом колонизацијом пресељено је око 12.500 хрватских породица из Хрватског 

Загорја, Далмације и других области на подручје Славоније.
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Из Босне и Херцеговине савезном колонизацијом у Војводину је до 1948. пресељено 

више од 13.000 српских породица, око 80.000 лица, највише из Босанске Крајине (окрузи Бихаћ 

и Бања Лука) и Херцеговине. Оцењено је да се Хрвати и муслимани „нити отимају нити предају 

молбе― за пресељење.
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 Посебно су инертни били муслимани којима је Савезно министарство 

за колонизацију обезбедило посебне муслиманске колоније на подручју Војводине. До 1948. од 

муслимана из целе Југославије у Бачко Ново Село (код Бачке Паланке), место одређено за 

њихово пресељење, колонизовано је свега 138 породица.
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Од укупног броја породица колонизованих после рата у Војводину највећи проценат 

отпада на српске породице и то претежно из Хрватске и Босне и Херцеговине 72%, црногорске 

5,31%, македонске 3,17%, хрватске 3,17%, словеначке 0,93% и муслиманске 0,82%. Према 

рачуницама неких аутора, колонизацијом је број Срба у Војводини повећан са 593.735 лица у 

1940. години на 841.246 лица у 1948. години.
141

 Проценат смањења Срба у етничкој структури 

Хрватске и Босне и Херцеговине није утврђен. У исто време етнички однос у Војводини 

колонизацијом је померен у корист Срба. 

 

      СРБИ У ВРЕМЕ СУКОБА ТИТО-СТАЉИН 1948. ГОДИНЕ  
 

Сукоб између Стаљина и Тита, који је изненада букнуо 1948, имао је за последицу 

страдање српских и црногорских комуниста процентуално више од комуниста у другим 

републикама и појачан терор партије на селу у вези са откупом и колективизацијом, како би се 

Стаљину доказало да југословенски комунисти нису скренули са пута у комунизам. Љубав 

према Совјетском Савезу и његовом вођи Стаљину, која је уливана у свест од 1941, а посебно 

после ослобођења Србије 1944, Срби су платили високом ценом. Према подацима појединих 

аутора, који не наводе изворе, од објављивања Резолуције Информационог бироа 1948. 

године,
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 којом се критикује југословенско руководство, до 1963. органи унутрашњих послова 

евидентирали су у Југославији 55.663 особе које су на разне начине подржавале акцију Москве 

и источног блока. Међутим, иако су била хапшена сва ова лица нису осуђена. Број кажњаваних 

лица износио је, према наводима једног аутора, 16.731, од чега 11.694 оних који су 

административно кажњени, на основу специјалног закона, и 5.037 судских кажњених на разне 

временске казне. Други аутори спомињу цифру од 30.000 осуђених лица.
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У поменутом периоду УДБ-а Србије ухапсила је 2.982 информбироваца или 18,30% 

(више од било које републике), а контраобавештајна служба Југословенске армије 3.678 

информбироваца или 22,58%. Међу осуђеним због ИБ-а од укупног броја кажњених било је 

64% Срба и Црногораца (Срба 43,24%, Црногораца 20,55%).
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 Упркос тродневном пленуму ЦК 

КП Црне Горе одржаном поводом сукоба са Стаљином, за ИБ су се поред многих појединаца 

изјаснила три члана ЦК КПЈ, два среска комитета, као и делови среских комитета у Никшићу, 

Андријевици, Иванграду (Беранима), Колашину итд. У Србији је најтеже било у источном делу 

републике – у Кладову, Зајечару, Бору, Неготину и Доњем Милановцу. У Кладову су 
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 АЈ, фонд Министарство пољопривреде (41), фасц. 266, а.ј. 440. 
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 Н. Гаћеша, Радови из аграрне историје и демографије, 522. 
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 Тело за координацију активности комунистичких партија земаља народне демократије и КП 

Француске и Италије. 
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Информбироу пришли не само срески комитет и више партијских ћелија већ и део УДБ-е и 

милиције. У Хрватској је, поред осталог, српско партизанско руководство разбијено хапшењем 

тројице водећих српских комуниста Радета Жигића, Ћанице Опачића и Душка Бркића. У Босни 

и Херцеговини, Родољуб Чолаковић, Угљеша Даниловић и други су се отворено изјаснили за 

ИБ али им је „опроштено―, мада више никада нису заузимали висока места у државној и 

партијској хијерархији.
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Обрачун са идеолошким неистомишљеницима био је немилосрдан. За ухапшене и 

осуђене информбировце организовани су, поред постојећих, специјални затвори (логори), на 

усамљеним и каменитим острвима северног Јадрана – Голи оток и Свети Гргур. Први 

кажњеници, њих око 1.200, стигли су на Голи оток 9. јула 1949, а до краја те године било их је 

укупно 3.663. До 15. децембра 1949. из Србије је на Голи оток отпремљено 1.657 осуђеника, а 

из Црне Горе 1.580. До половине 1952. кроз логор на Голом отоку прошло је 9.748 кажњеника, 

док је у исто време кроз друге казнено-поправне домове (затворе) Стара Градишка, Гргур, Раб, 

Угљан и Билећа прошао 2.881 осуђеник. Из Београда је на Голи оток (тзв. Мермер) у 1949. 

упућено 394 затвореника, 1950–270, 1951. године –281.
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Последице сукоба са ИБ биле су, поред осталих, и масовна колективизација села, 

појачан откуп пољопривредних производа, а у склопу припрема за евентуалну агресију ИБ 

земаља и тзв. стратешко измештање војне и друге индустрије из пограничних области највише 

у неприступачне пределе Босне и Херцеговине. Премештање је вршено на предлог Савезног 

координационог комитета народне одбране на чијем се челу налазио Тито.
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 Овакав комитет, у 

чијем је саставу деловала Комисија за евакуацију индустрије, постојао је и у Србији, а на 

његовом челу налазио се  П. Стамболић. Иако је измештања индустријских постројења било и 

пре овог сукоба (због спајања фабрика у веће целине, помагања сиромашнијим републикама, 

недостатка кадрова и сл.), ово пресељење индустрије, како сматрају поједини аутори, највише 

је погодило Србију. Нема прецизних података о размерама ове појаве, али се у радовима 

појединих аутора прецизно набрајају индустријска и друга постројења која су пресељена из 

Србије. Тако се тврди да је из Србије у периоду 1948–1953. у друге крајеве Југославије и 

Албанију пресељено 76 индустријских објеката и више комплетних технолошких система, не 

рачунајући мање погоне, радионице и машине. Из Војводине су демонтирана и пресељена 24 

највећа млина, 1 фабрика шећера, 1 фабрика уља, 1 хладњача, 1 крупара, 1 електрична 

централа, 1 ливница, 1 фабрика сапуна, 1 фабрика боја и лакова, 1 фабрика батерија, 4 

механизоване циглане, 2 стругаре, 1 фабрика намештаја, 3 кудељаре са најбољом опремом, 1 

творница фине трикотаже и 6 штампарија, док су из 23 других предузећа однете само 

машине.
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Стара аграрна, а посебно откупна политика после сукоба са ИБ-ом, а нарочито након 

оптужби да КПЈ на селу води кулачку политику и повлађује богатијим сељацима, знатно је 

радикализована. Повећане потребе за пољопривредним производима како за војне тако и за 

потребе цивилне индустрије задовољаване су појачаним системом откупа готово свих важних 

пољопривредних производа. То је, посебно код богатијег и економско ефикаснијег дела 

сељаштва, доводило до незаинтересованости за повећање пољопривредне производње, чиме је 

створена основна противречност у пољопривреди која неће бити отклоњена до средине 50-их 

година. Потребе за аграрним производима су расле, док је пољопривредна производња падала 

из године у годину. Проблем исхране становништва решен је добрим делом када је почела да 

пристиже помоћ западних земаља у храни од средине 1950. године. 

 Србија, а посебно Војводина, била је највише погођена негативним последицама 

аграрне политике КПЈ и неуспелог покушаја да уведе социјализам на село. Најмање 100.000 

сељака у Србији је у периоду 1945–1952. када је напуштен систем обавезног откупа, а годину 
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дана касније и стварање СРЗ, прошло кроз затворе, а више стотина хиљада сељака на разне 

начине малтретирано.
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 Према подацима Министарства трговине и индустрије Србија је у 

укупној производњи житарица у ФНРЈ учествовала са 60%, али је у периоду 1947–1951. давала 

између 70–80% укупно откупљених количина у ФНРЈ. 

Отопљавање односа са западним земљама, које су Југославији пружиле велику помоћ у 

храни почев од 1950. како би се ублажиле последице суше, удаљавање од совјетске праксе и 

критика совјетске аграрне политике, као и неповољни ефекти политике КПЈ на селу довели су 

до  измена аграрне политике. Може звучати претерано, али сукоб са ИБ-ом спасао је 

југословенско село совјетизације. 
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