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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
- ИЗЛОЖБА И КАТАЛОГ -

У

години када се у Србији обележава седамдесет и пет година од победе над фашизмом
и нацизмом у Другом светском рату, група аутора из Историјског архива Пожаревац, Војног
архива, Војног музеја и Медија центра „Одбрана“ Министарства одбране Републике Србије,
приредила је изложбу и студијски каталог под
називом „Ратна слика Србије у Другом светском
рату, 1941-1945“, чиме је дат значајан допринос
обележавању овог историјског догађаја.
Осим обележавања седамдесетпетогодишњице од победоносног завршетка Другог светског
рата и ослобођења Југославије, изложба и публиковани каталог имају циљ да у руке историчара који се боре против ревизије историје
Другог светског рата, ставе доказе који ће допринети заустављању кривотворења чињеница
о историјским догађајима.
Такође, изложба и пратећи каталог одају дужно поштовање доприносу савезничке Црвене
армије победи антихитлеровске коалиције.
Презентована историјска грађа сведочи и
подсећа на време када је Свет био под ланцима нечовечности, нехуманости, понижења и
деструкције – на време Другог светског рата.
Небројене жртве фашизма, нацизма и квислин-
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штва опомињу нас да их поменемо (јер су имале став, смелост и личност да се супротставе, да
кажу НЕ, да стану пред цеви, да приме убод бајонета, па имале 10, 15 или 80 година...), подсећају
нас да истражујемо чињенице о времену које не
сме да се заборави да се не би поновило, разуларило, ојачало, попримило још јачу насилност
и крвожедност, опомињу нас да очувамо свест о
страдању и Другом светском рату.
Изложба и студијски каталог „Ратна слика
Србије у Другом светском рату 1941-1945“ настали су као резултат вишегодишњег истраживања архивске грађе као примарних историјских
извора, првенствено у фондовима и збиркама
Историјског архива Пожаревац, Војног архива
и Војног музеја. Архивска документа и фотографије фактографски осликавају деловање југословенских партизана и борбе за ослобођење
земље, успостављање односа југословенске народноослободилачке војске и Црвене армије и
њихову заједничку улогу у ослобађању окупиране територије Србије, али са друге стране осликавају и окупацију земље, судбину избеглица и
ратних заробљеника у немачким логорима, страдање цивилног становништва – мирних грађана
који никога нису угрозили, а били су хапшени,
преваспитавани, мучени, убијани...
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Ауторке ове изложбе и каталога др Маријана Мраовић, Наташа Милошевић Дулић, др
Јасмина Николић и др Драгана Милорадовић,
примениле су методологију научне историографије и на систематизован начин у циљу разумевања обрађених тематских / изложбених
целина и продубљивања историографских анализа датих сегмената, одабрале и презентовале
на изложби и у студијском каталогу, 240 архивских фотографија и докумената, из 30 фондова
и збирки који се чувају у 13 културних институција: Историјском архиву Пожаревац, Војном
архиву, Архиву Југословенске кинотеке у Београду, Историјским архивима града Београда,
Новог Сада, Ниша и Врања, затим у Војном музеју, Музеју историје Југославије, Музеју жртава геноцида у Београду и у Народним музејима
у Нишу, Крагујевцу и Краљеву.1
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Приликом писања уводне научне студије
„Ратна слика Србије у Другом светском рату“
др Маријане Мраовић, као и каталога у целини, коришћена је необјављена и објављена
архивска грађа која се односи на анализиране тематске / изложбене целине у периоду од
1941. до 1945. године и пажљиво одабрана релевантна историографска литература.2 На тим
темељима и уз помоћ историјског приступа, уз
квалитетну обраду архивске грађе и опрезно
формулисане закључке, настала је веома добра
изложба и студијски каталог. У том смислу, ауторке посматрају изложбу и студијски каталог
1 Попис коришћене архивске грађе (извори) дат је у каталогу
на стр. 205.
2 Попис коришћене литературе дат је у каталогу на стр. 206-208.
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архивских докумената и фотографија као визуелизацију свог научноистраживачког рада.
Структура изложбе и каталога стручно је
конципирана и омогућава јасан преглед. У методолошком смислу, изложбу и каталог чине две
главне тематске целине: „Ратна слика Србије у
Другом светском рату – окупација“ и „Борба за
ослобођење Србије 1941-1945. године и сарадња
НОВЈ са Црвеном армијом“ - прву целину чине
три, а другу шест тематских подцелина.
Наиме, у оквиру прве главне изложбене и каталошке целине „Ратна слика Србије у Другом
светском рату“ заокружене су три подцелине насловљене: 1. „Окупација Србије и организовање
немачког управног и војног апарата у Србији“, 2.
„Страдање цивилног становништва у одмаздама
и у логорима на територији окупиране Србије“
(у оквиру које је посебно анализирана одмазда
над становништвом у Краљеву, Крагујевцу и Новом Саду, као и систем концентрационих логора
у окупираној Србији - у Нишу и Београду (Бањица, Сајмиште, Јајинци)), и 3. „Судбина ратних
заробљеника у немачким логорима“ у оквиру
које је анализиран статус ратних заробљеника
Војске Краљевине Југославије, положај српских
официра у немачком заробљеништву од 1941. до
1944. године и ослобађање ратних заробљеника
из немачких логора у пролеће 1945. године.
У оквиру друге главне изложбене и каталошке
целине „Борба за ослобођење Србије 1941-1945.
године и сарадња НОВЈ са Црвеном армијом“
заокружено је шест подцелина насловљених:
1. Односи Краљевине Југославије и СССР, КПЈ
и Коминтерне 1940-1941. године, 2. Народноослободилачка војска Југославије у 1942. и 1943.
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години и борба КПЈ за револуционрано освајање власти, 3. 1944 – година искушења за Народноослободилачку војску Југославије, 4. Продор
Народноослободилачке војске Југославије у
Србију и завршне операције за ослобођење земље у 1944. и 1945. години, 5. Учешће совјетске
и југословенске војске у борбама за Београд и 6.
Пробој Сремског фронта и завршне операције у
1945. години.
Дакле, централни део изложбе и студијског
каталога чине две главне тематске целине са
девет подцелина, у оквиру којих је презентован архивски материјал (160 фотографија и 80
докумената, карти, плаката, новина и др) који
осликава ратне прилике и догађаје у Србији у
периоду од 1941. до 1945. године.3 Избор и попис документарног материјала приредиле су
ауторке изложбе и каталога др Маријана Мраовић, Наташа Милошевић Дулић, др Јасмина
Николић и др Драгана Милорадовић, архивски
посленици из Историјског архива Пожаревац и
Војног архива.
Ову изложбу и студијски каталог употпуњује
65 предмета из фундуса Војног музеја у Београду - 7 одликовања за ратне заслуге установљена
указом Врховног команданта НОВ и ПОЈ Јосипа
Броза Тита од 15. августа 1943. године, 4 совјетска одликовања додељена Оксани Кардас Асијевни, припадници снага Црвене армије, једно
одликовање немачке нацистичке оружане силе;
затим, 15 ратних застава јединица Народноослободилачке војске Југославије, 21 примерак војног наоружања (пиштољи, пушке, митраљези,
3 Изложен на 92 изложбена постер-паноа и 26 застава – каталог
докумената дат на стр.107-169.
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бајонети) и 17 експоната - делова ратних униформи, опреме и одеће. Избор и попис музејских експоната у каталогу изложбе приредио је
Вук Обрадовић, кустос Војног музеја у Београду.
Додатак изложби и каталога чини део под
називом „Пропагандна уметност у деценијама
после рата“ и попис 13 експоната – уметничких слика и вајарских дела из уметничке збирке
Дома Војске Србије у Београду, са кратким биографијама уметника, који је приредила виши кустос Јелена Кнежевић, начелник Галерије Дома
Војске Србије. Реч је о тематски ангажованим
радовима уметника који су стварали у нашој земљи после Другог светског рата: Ђорђе Андрејевић Кун, Ангелина Гаталица, Душан Гаковић,
Нандор Глид, Стеван Дукић, Ото Лого, Мира
Сандић, Сава Сандић, Милан Четник и Аранка
Мојак.
На крају, треба поменути и то да је део ове
изложбе и електронска/виртуелна презентација
архивских фотографија, докумената, музејских
предмета и уметничких изложбених експоната,
коју је приредио проф. мр Драган Шалер, сарадник Историјског архива Пожаревац.
Такође, публикован студијски каталог употпуњују и две репрезентативне рецензије – генерал-потпуковника доц. др Горана Радовановића, ректора Универзитета одбране у Београду
и проф. др Александра Растовића, директора
Историјског института САНУ у Београду.
Сасвим на крају, темељи савременог европског друштва и идентитета изграђени су захваљујући победи антифашистичке коалиције у Другом светском рату, чија се идеологија
РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
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темељила на веровању у прогрес који доноси
примена разума, науке, образовања, успостављање власти народа, борба против неједнакости људи и залагање за друштво које радије гледа у будућност него у прошлост. Седамдесет и
пет година после победе над фашизмом много
тога је заборављено. Започети су многи негативни процеси измене културе сећања и памћења, нестала је цела једна генерација сведока
која памти најтеже злочине на подручју Србије
из периода Другог светског рата.
А људи се сећају само онога што кроз комуникацију могу да сместе у оквир колективног
памћења. Ова изложба и пратећи каталог као
својеврсни облици комуникације имају такав
концепт - Историјски архив Пожаревац, Војни
архив, Војни музеј и Медија центар „Одбрана“ су
установе које посвећено чувају и вреднују традицију и успомене на људе и догађаје из наше
историје прожете патњом, тугом и болом, али и
храброшћу, поносом и чашћу. Изложба и каталог стога дају велики допринос култури сећања
и памћења.
*****
Неизмерну захвалност исказујемо Министарству одбране Републике Србије на значајној свеукупној подршци у реализацији изложбе „Ратна
слика Србије у Другом светском рату“ која је организована поводом обележавања седамдесет и
пет година од победе над фашизмом у Другом
светском рату.
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Срдачну захвалност исказујемо рецензентима изложбе и студијског каталога, ректору
Универзитета одбране генерал-потпуковнику
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1941-1945.

доц. др Горану Радовановићу и директору Историјског института САНУ проф. др Александру
Растовићу, на несебичној стручној помоћи и подршци при реализацији ове изложбе и каталога.
Својом интелектуалном и професионалном радозналошћу и подршком допринели су коначном обликовању ове публикације.
Велику захвалност дугујемо колегама архивистима из архивских институција у Београду, Новом Саду, Нишу и Врању, као и музејским посленицима из Музеја историје Југославије, Музеја
жртава геноцида у Београду и Народних музеја
у Нишу, Крагујевцу и Краљеву, на помоћи при
истраживању грађе у фондовима и збиркама и
уступању одабраних фотографија и докумената
за објављивање на изложби и у овом каталогу.
Аутори, сарадници и њихове институције Историјски архив Пожаревац, Војни архив, Војни музеј и Медија центар „Одбрана“ - посебно
захваљују Граду Пожаревцу који је омогућио
реализацију изложбе, публиковање каталога и
електронске / виртуелне презентације изложбе
„Ратна слика Србије у Другом светском рату,
1941-1945“.
У Пожаревцу, 9. октобар 2020.
Главни и одговорни уредник
Др Јасмина Николић, вд.директора
Историјског архива Пожаревац
*Фотографија на првој страни корице каталога:
Историјски архив Ниш
*Фотографије на задњој страни корице каталога:
Војни музеј Београд, Историјски архив града Новог Сада и Историјски архив „31.јануар“ Врање
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Др Маријана Мраовић
Војни архив Министарства одбране Републике Србије

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.
Окупација Србије и организовање немачког
управног и војног апарата у Србији

Б

орба осовинских сила за нарушавање равнотеже
успостављене „версајским поретком“ потпуно је
изменила друштвено-политичку мапу Европе и света у Другом светском рату.1 Постојала је тесна повезаност идеолошко-пропагандних садржаја „новог
поретка“ са практичним активностима и привредним интересима Трећег Рајха на Југоистоку и према
Краљевини Југославији.2 Одлука југословенске владе и кнеза Павла о приступању Краљевине Југославије Тројном пакту3 изазвала је огорчене реакције
народа и дела официрског кора,4 што је ослабљену
1 
Стеван К. Павловић, Хитлеров нови антипоредак. Други
светски рат у Југославији, Београд 2009, стр. 22-38., Branko
Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945, Beograd,
1992, str. 19-96., Muharem Kreso, Njemačka okupaciona uprava
u okupiranom Beogradu 1941-1944, str. 15., Слободан Керкез,
Друштво Србије у Другом светском рату 1941–1945, Ниш
2004, Андреј Митровић, Немачке и италијанске тежње за
„Новим поретком“ и Југоисточна Европа. Историјски гласник,
1971/71, стр. 48., G. L. Mosse, The Crisis of German Ideology.
Intelektual origins of the Third Reich, London, 1966. David Welch,
The Third Reich, Politics and Propaganda, London, 1993., D.
Welch, Propaganda and the German Cinema 1933/1945, New
York, 1983, Z. A.B. Zeman, Nazi propaganda, Oxford, 1973.
2 Драган Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату,
Београд 2002.
3 ВА, група фондова Војске Краљевине Југославије, К 2, Ф 1, Д 1,
Извештај Агенције „Авала“ о приступању Југославије Тројном
пакту., Протокол од 25. марта 1941. о приступању Југославије
Тројном пакту, Априлски рат, Зборник докумената ВИИ,
Београд 1987., док. бр. 108., стр. 308.
4 Мемоари Душана Симовића, рукопис, други део, стр. 14., ВА,
Пописник 16, Фонд откупљене и поклоњене архивске грађе;
Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945,
Београд, 1992, стр. 79-80.
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југословенску државу увело у догађаје 27. марта и у
Априлски рат.5 Пораз у Априлском рату наступио је
на свим фронтовима с обзиром на недовољну припремљеност и организованост југословенске војске
и значајан број ангажованих италијанских и немачких трупа у „Подухвату 25“, како су Хитлерови генерали назвали ратне операције против Југославије.6
Шестоаприлско бомбардовање Београда имало је
катастрофалне последице по престоницу.7 Вермахт
је желео да што пре организује окупациону власт у
Србији.8 У званичном приказу Врховне команде Вермахта о ратним операцијама 1941. године, публикованом преко Немачког обавештајног бироа „DNB“ описан је улазак немачких трупа и заузимање Београда.9
Једна група немачких војника која је продирала са
севера под командом капетана фон Клингенберга
ушла је у небрањени Београд 12. априла и у згради
раније чехословачке амбасаде истакла немачку заставу.10 Војни аташе пуковник Тусен преузео је улогу
5 Z. Janjetović, 27. ožujak 1941: uzroci, akteri, ideologija i posljedice,
Časopis za suvremenu povijest, XVIII, 3, 2006, str. 1913-1028.
6 
Хитлерова Директива број 25 од 27. марта 1941. Врховној
команди Вермахта за напад на Краљевину Југославију,
Априлски рат, Зборник докумената ВИИ, Београд 1987., док.
бр. 1, стр. 346-351.
7 Бомбардовање Београда 1941-1944, Београд, 1975, стр. 23.
8 Коста Николић, Немачки ратни плакат у Србији 1941-1944,
Београд, 2000, стр. 15.
9 
ДНБ, Немачка Врховна команда о досадашњим ратним
операцијама 1941. године, превод објављен у Општинским
новинама, Београд, бр.60, 13. јун 1941, стр. 3.
10 Извод из ратног дневника немачке 12. армије за период од 1.
јануара до 25. априла 1941. под насловом: „Балкански ратни
поход 12. армије генерал-фелдмаршала Листа-стратегијски
осврт“, Априлски рат, Зборник докумената ВИИ, Београд
1987., прилог бр. 3, стр. 875.
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1941. април 6, Београд
Рушевине Београда после немачког бомбардовања у нападу који су Немци назвали „Страшни суд“.
Војни музеј, фот. сигн. 869.

команданта места и са вршиоцем дужности београдске општине, Иваном М. Милићевићем, организовао
предају града.11 Истовремено се одвијао даљи продор

12

11 
Проглас в.д. председника града Београда Београђанима
на дан уласка немачке војске, бр. 44 од 13. априла 1941,
Историјски архив Београда (у даљем тексту ИАБ), Збирка
наредаба и упутстава 1, издање Општине града Београда, инв.
библ. бр. 998, стр. 3-4., Наредба команданта немачких трупа у
Београду, Општинске новине, Београд, бр. 12, 24. април 1941,
стр. 2, ИАБ, Општина града Београда, Градско поглаварство
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немачке војске. Кампања против Србије оправдавана је ранијим ратовима против српског народа и
освајањима српске територије. Једна од првих манифестација у окупираној Србији била је немачка војна парада у Београду, одржана 14. априла 1941. године. Генерал фон Клајст извршио је смотру немачких
трупа испред Народне скупштине. Београд је за ту
прилику био прелепљен плакатима. Један од првих
Београд, Кабинет, 14. април 1941, К.С. бр.58.
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1941. април, Београд
Превожење жртава бомбардовања Београда у нападу који су Немци назвали „Страшни суд“.
Војни музеј, фот. сигн. 914.

плаката носио је наслов: „Објава за запоседнуто југословенско подручје“.12 Целокупна југословенска
територија коју је запосео Вермахт стављена је под
немачку војну управу. Почетком окупације готово
половина освојених југословенских територија уступљена је немачким савезницима (Италији, Мађарској
12 Наведени проглас објављен је у Службеном листу за заузету
југословенску територију, на српском и немачком језику,
бр. 1, стр. 1-2. Општинске новине објавиле су га у броју 12 од
24. априла 1941. године, стр. 2 са поднасловом „Најважнија
објава која је истакнута у Београду“.
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и Бугарској) или марионетским државама. Новоосновану Независну државу Хрватску сачињавали су
највећи део Хрватске, као и цела Босна и Херцеговина. Границе немачке окупационе зоне мењале су
се током рата у складу са потребама. Италијани су
окупирали део Санџака, а касније су се проширили
на север и заузели Рудо, Прибој, Нову Варош и Сјеницу. На Косову и Метохији које су Италијани у већем делу припојили „Великој Албанији“ проширили
су своју власт на Приштину и Урошевац до Орлове
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1941, април
Проглас становништву Југославије од Главнокомандујућег немачке војске о запоседању југословенске територије,
као и о начину понашања становника; Историјски архив Пожаревац, Збирка плаката, П I 1941/5.

Чуке где су биле бугарске окупационе трупе.13 Бугарска окупациона зона у почетној фази простирала се до линије Пирот-Врање-Скопље, да би крајем

14
13 Б. Божовић, М. Вавић, Сурова времена на Косову и Метохији.
Квислинзи и колаборација у Другом светском рату, Београд
1991, стр. 41.
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маја била проширена на остатак Нишавског округа,
област Пољанице, док су окрузи Гњилане, Неродимље и Грачаница на Косову припојени Италији. Бугарска је у лето 1941. године под својом управом имала следеће области југоисточне Србије: Босиљеград,
Масурица, Цариброд, Лужица, Бојаница, Прешево
и Пчињ, делове Паланке и Власотинце, територије
североисточно од Зајечара, између Тимока и раније
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државне границе. Након слања две немачке дивизије
на Источни фронт током јесени исте године Бугари
су добили проширење према северу до линије јужно
од Бора, Лапова и Крагујевца, а према југу до старе српске границе, без рудника Трепче који је био
сувише важан за Немце да би га напустили.14 Први
бугарски окупациони корпус заменио је у јануару
1943. године 342. немачку посадну дивизију и заузео
јужну Србију до Ибра. Потом су Бугари окупирали
и Ваљево, након одласка Вафен СС дивизије „Принц
Еуген“. Након одласка 297. немачке дивизије Бугарска је добила област између Ваљева и Крупња. Од
тада је под немачком управом био мањи део Србије,
укључујући Београд и српски део Баната.
Темељи окупационог система у Србији постављени су у априлу 1941. године, иако се његова организација константно мењала и допуњавала. Немачке
„Привремене смернице за поделу Југославије“ од 12.
априла 1941. године предвиђале су да се територија „Старе Србије“ стави под немачку војну управу.15
Планом Врховне команде Вермахта предвиђено је
учешће 2. армије у нападу на Совјетски Савез, тако
да је било потребно што пре успоставити редовно
устројство окупационе управе у Србији, са седиштем
у Београду. Србија се нашла под режимом војне
управе, као једина југословенска територија која је
плаћала контрибуције за издржавање немачке окупаторске војске. Генерал-пуковник Максимилијан
фон Вајкс стигао је у Београд са својим штабом 15.
априла 1941. године. Био је опуномоћен да оствари
функцију врховне окупационе команде на југословенској територији коју запоседају Немци и да што
пре оконча ратна дејства, односно примора југословенску војску на капитулацију. Истога дана су краљ,
влада и југословенски војни врх напустили земљу.16
14 Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945,
Beograd 1992, str. 345-347.
15 
Територија окупиране Србије била је ужа и у односу на
српске границе из 1912. године, пошто је Бугарска припојила
Врањски и Пиротски округ.
16 Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu (1939–1945),
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1941. април 22, Београд
Наредба генерала Ферстера становницима Србије –
претња примене ратно-војног закона за непокорне.
Војни архив, Група фондова Нда, К 53, бр. рег. 15/2-12.

Beograd 1992, str. 97-110.; Бојан Димитријевић, Војска
Недићеве Србије: оружане снаге српске владе 1941-1945,
Београд 2011, стр. 13-18.; Слободан Керкез, Друштво Србије
у Другом светском рату 1941–1945, Ниш 2004, стр. 37-58.
Прогласом команданта копнене војске генерала Валтера фон
Браухича целокупна југословенска територија коју је запосео
Вермахт стављена је под немачку војну управу., Службени
лист за заузету југословенску територију, на српском и
немачком језику, бр. 1, стр. 1-2., Општинске новине, бр. 12, 24.
април 1941., стр. 2 (са поднасловом „Најважнија објава која је
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1941. aприл 22, Бачка
Хапшење родољуба у Бачкој, Војни музеј, фот. сигн. 23292.

Југословенска влада овластила је Цинцар-Марковића и генерала Данила Калафатовића да потпишу

16

истакнута у Београду“). У прогласу од 14. априла 1941. године
који је објавио привремени командант Београда пуковник
Тусен наређена је предаја ватреног оружја у року од два дана
под претњом смртне казне., ВА, група фондова НА, К 50,
бр. рег. 1/1., Александар Драшковић, Колаборационистички
режим генерала Милана Недића у окупираној Србији, Други
свјетски рат-50 година касније, том II, радови са научног
скупа Црногорске академије наука и умјетности и Српске
академије наука и уметности одржаном у Подгорици 20-22
септембра 1995, Подгорица 1997, стр. 421-432.
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примирје, али су они, услед развоја ситуације, прихватили и потписали безусловну капитулацију.17 На
конференцији у Бечу 21. априла 1941. године одржан
је састанак Управе Врховне команде немачких оружаних снага за привреду и наоружање. Утврђене су
границе и статус окупиране Србије. Одређено је да

17 Капитулација је потписана у виду „Одредаба о извршењу
примирја између немачке и југословенске оружане силе од
17. априла 1941. године“, ВА, НА, К 3, бр. рег. 8/2-1.
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1941. април 21-22, Панчево
Злочин Немаца, Војни музеј, фот. сигн. 1051.

Србија треба да „остане што мања и да се предузму
све мере да се заувек онемогући понављање недавне
издаје клике завереника“.18
Немачки окупациони апарат састојао се од више
паралелних органа чије су се надлежности и компетенције преплитале.19 Систем окупације имао је
18 Зборник НОР-а, XII-1, Београд, 1973, стр.72.
19 Д. Алексић, Србија под немачком окупацијом у Другом
светском рату, Ослобођење Београда 1944. године, Зборник
радова, Београд, 2010, стр. 63. и 68.
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неколико нивоа: регионални за Југоисток, нижи за
окупирану Србију и локални ниво за Београд. Команда Југоистока била је задужена за контролу читаве Југоисточне Европе. Њен центар је почетком рата
био у Солуну, да би 1943. године, након капитулације
Италије био пребачен у Београд. Била је овлашћена
за решавање војних питања у областима под својом
надлежности, што је вршила преко установа које су
јој биле потчињене, а међу њима и преко Штаба војног заповедника у Србији. Организованије форме
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1941. септембар 22-24, Шабац
Вешање становника Шапца.
Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка Драгана Шалера.
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немачка окупациона управа у Србији добила је доласком команданта позадине 2. армије генерал-потпуковника Шмит-Логана и ваздухопловног генерал-потпуковника Хелмута Ферстера са оперативним
језгром Штаба војног заповедника Србије 18. априла 1941. године. Генерала Ферстера је овластио генерал фон Вајкс да уз помоћ органа цивилне управе
и немачког „Четворогодишњег плана“ преузме вођење војне управе са центром у Београду. Дужност
војног заповедника била је да успостави ред и мир и
да извршава сва привредна наређења. Штаб Војног
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заповедника Србије састојао се од Командног штаба
за војна питања и од Управног штаба за управна питања.20 Војном заповеднику Србије биле су потчињене фелдкомандантуре и ортскомандантуре (обласне
и месне командантуре). Окупирана Србија била је
подељена на четири фелдкомандатуре са седиштима
у важнијим административним центрима: Београду,
Панчеву, Нишу и Ужицу. Оне су надзирале домаће
органе власти непосредно у бановинама, срезовима
20 Зборник НОР, том XII, књ. 1, стр. 42-43.
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1941. септембар 24, Мачва
Немци стрељају родољубе, Војни музеј, фот. сигн. 1037.

и општинама. Функцију војне управе на терену требало је да обављају војно-управне команде различитог степена, војна жандармерија и батаљони земаљских стрелаца, а у прво време требало је регулисати
полицијску власт команданта места.
Управни штаб војног заповедника имао је највишу управну функцију у земљи и био је задужен за
решавање послова за које је била неопходна сарадња са домаћим органима. Шеф Управног штаба др
Харалд Турнер био је на тај начин и цивилни гувернер Србије. У састав Управног штаба био је укључен
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низ службеника из различитих немачких ресора:
министарства унутрашњих послова, правосуђа, културе и образовања.21 Касније формирана министарства домаћих представника власти била су подређена одговарајућим групама у Управном штабу, на
челу са вишим немачким чиновником који је вршио
контролу и одговарао директно Турнеру. Управни
штаб је одобравао све законске прописе и уредбе
које је влада доносила, давао је директиве за рад
21 ВА, група фондова На, К 70 а, ф 5а, бр. рег. 40.
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1941. новембар 11, Стари Бечеј
Немци стрељају групу омладинаца у Старом Бечеју.
Војни музеј, фот. сигн. 1054.

20

министарствима која су немачке више чиновнике
обавезно консултовала по сваком питању.
Образован је Штаб генералног опуномоћеника за привреду на челу са Францом Нојхаузеном.22
У децембру 1942. године Нојхаузену је поверен и
Уред генералног опуномоћеника за руде метала на
Југоистоку, чиме је постао директно надлежан за
22 Д. Алексић, Франц Нојхаузен и привредна политика
нацистичке Немачке у Србији, „Токови историје“ 1-2/2008,
стр. 301-318.
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руднике метала у Србији, Македонији и Грчкој, а потом и у Албанији. Штаб генералног опуномоћеника
за привреду имао је 17 реферата и једно одељење
за општа питања. Међу рефератима био је и један
за снабдевање радном снагом. Нојхаузену је у привредним питањима био потчињен Војно-економски
штаб Србије. У јуну 1941. године наведени штаб је
преименован у Војнопривредни штаб Југоистока.
Командант штаба био је потчињен војноуправном
команданту Србије, а по питању привредних мера
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1941, Пожаревац
Немци вешају грађане Пожаревца, Војни музеј, фот. сигн.1032.

Управи за војну привреду и наоружање Врховне команде Вермахта.
Активан је био и полицијски апарат који је надзирао све установе које су биле у надлежности
Управног штаба, а самим тим је угрожавао компентенције војне управне власти. На челу овог апарата налазио се од краја јануара до средине марта
1942. године СС групенфирер и генерал-пуковник
полиције Аугуст Мајснер (виши СС и полицијски
вођа). Полицијски апарат стављен је 1943. године
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у надлежност војног заповедника Југоистока, али
се Мајснер и даље понашао самостално услед јаког
ривалства војних и полицијских снага. Полиција је
била подељена на два дела. Хајнрих Химлер основао
је почетком 1942. године при Управном штабу Организациони пункт редарства. Како би управљао
Редарством Мајснер је основао четири обласне
полицијске команде у Београду, Краљеву, Нишу и
Шапцу којима је потчињено 11 окружних пунктова.
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1941. септембар 5, Београд
„Образовање владе“, Службене
новине број 104, стр. 1.
Војни архив, Група фондова Нда,
исечци из периодике.
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1941. септембар 7, Београд
Формирање Војног одељења, по наредби
председника Министарског савета
Милана Недића.
Војни архив, Група фондова Нда, К19 II, Ф5, Д4- 1.
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Други део полицијског апарата чинили су обавештајни органи: Безбедоносна полиција и Безбедоносна служба.23 У оквиру Sipo деловала је тајна државна полиција Gestapo са подружницама у свим већим
српским градовима и секцијама у мањим местима.
Организован је рад војних безбедносних органа: војне обавештајне служба „Абвер“ и контраобавештајне
службе у чијем саставу је деловала Тајна војна полиција. Важан део апарата принуде била је стража организације Тот. Организована је Испостава Оперативног штаба рајхслајтера Розенберга бр. 10, касније
Оперативни штаб РР бр. 10 на челу са пуковником
Вуцом и специјалним одредима за прикупљање и
одељењима за истраживање и искориштавање.24 За
решавање послова спољнополитичког карактера у
Србији постављен је опуномоћеник министра спољних послова Рајха-опуномоћеник Спољног уреда
при војном заповеднику у Србији.
Прилагођавајући управни апарат постојећој административној подели, уколико наведено није било
у супротности са испланираном деобом југословенске територије, немачке власти предвиделе су као
другостепени орган окупационе управе 599. Обласну војноуправну команду.25 Команда се састојала
из командног штаба и управне групе. Штаб је био
у рангу дивизије. Имала је ратни суд, војни затвор,
један вод војне полиције, а једно време и концентрациони логор. У склопу измена у окупационој структури из састава Управе града Београда издвојено је
Панчево, а у октобру 1941. године Земун и Бежанија.
Током Априлског рата на подручју Зајечара, Књажевца, Бора, Пожаревца и Деспотовца била је ан-

24

23 Б. Божовић, Београд под комесарском управом 1941, Београд
1998, стр. 325.
24 Розенберг је до постављање на чело наведене управе као
функционер НСДАП био задужен за идеолошко васпитање и
руководио Центром за националсоцијалистичко и идеолошко
истраживање, тзв. „Оперативним штабом Розенберг“. Био
је задужен за пљачку историјских споменика, уметничких
вредности, научних открића и других културних добара.
25 Muharem Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu
1941-1944, Beograd 1979, str. 84.
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гажована 4. брдска дивизија, под командом Другог
армијског корпуса. Врхвна команда наредила је 9.
априла команданту VI армије д постепено повуче
своје јединице на леву обалу Велике Мораве. Браничевски и Пожаревачки одред су са Другом коњичком бригадом 11. априла прешли на леву обалу
Велике Мораве чиме је рејон Пожаревца остао небрањен. Капетан Ђорђе Марковић издао је наредбу
да се баце у ваздух складишта муниције, али није
уништио мост. Немци су 14. априла форсирали Дунав и заузели Велико Градиште. 18. априла 1941. године запосели су град Пожаревац и преузели власт.
За команданта места постављен је немачки официр
Тинсен. Крајем априла и током маја 1941. године 4.
брдска дивизија пребачена је из околине Пожаревца у састав снага предвиђених за напад на Совјетски
Савез. Уместо ње ангажована је 714. посадна дивизија за област Тополе, Младеновца и Пожаревца, потчињена Вишој команди са седиштем у Београду.
Доласком окупационих власти наредбом команданта места (Месна наредба команданта Тинсена
брoј 2) уведен је полицијски час, забрана одржавања
јавних скупова и контрола кретања за Јевреје, студенте, ученике средњих школа. У окупирани град
пристигле су и домаће колаборационистичке снаге:
четници Косте Пећанца под командом војводе битољског Василија Карапашевића, одреди љотићеваца и касније недићеваца.26 Током лета 1941. године
око Пожаревца су се окупљали тзв. „шумци“ који
су својим акцијама прекинули саобраћај према Петровцу, Кучеву, Великом Градишту и Свилајнцу.
599. Обласна војноуправна команда остала је током окупације првостепени орган окупационе управе у Београду, не мењајући карактер другостепеног
органа за источни Срем. Њена надлежност је од децембра 1941. године проширена на новоосноване
округе: Београдски и Пожаревачки. Контролисала
26 С. Марковић, Стазама смелих – монографија Народноослободилачког рата на подручју општине Пожаревац,
Пожаревац 1979, стр. 42,43,83,96, 97.
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1941.
Карта административне
поделе Србије.
Војни архив, Група фондова
Нда, К 87, Ф 2, Д 24-2.
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је област Управе града Београда, Команде града и
непосредно територију Београдског округа који је
обухватао 9 срезова. За управљање Пожаревачким
округом (7 срезова) била јој је потчињена 378. Окружна војноуправна команда (Kreisskommandantur
378), формирана од 378. месне команде II варијанте
(Ortskommadantur 378/II) са седиштем у Пожаревцу.
Објављивањем Уредбе о административној подели Србије на 14 округа уследиле су даље измене које
су утицале и на немачки управни апарат. Немачке
обласне војноуправне команде су расформирањем
бановина изгубиле партнера у колаборационистичком апарату. Окружне војноуправне команде су, са
друге стране, добиле на значају. Тако је и Пожаревачки округ, са припадајућим срезовима и општинама,
утврђен законским прописима из Краљевине Србије,
у периоду окупације представљао административно-територијалну целину под административном
немачком управом. Током окупације немачке власти
на подручју уже Србије нису вршиле промене постојећих граница округа и срезова. Није било случајева
припајања села и општина унутар среске управе.27
Као што се види из претходно наведених сегмената окупационог система успостављена је строга
бирократска војно-управно-економска контрола.28
Међусобни сукоби органа немачке управе управо
су произилазили из чињенице да су четири основна сегмента: војно-управни, привредни, политички
и обавештајни, деловали засебно и одговарали директно својим надређеним установама у Немачкој,
иако су формално били одговорни Војном заповеднику. До сукоба је долазило и услед супарништава
појединих служби, каријеризма окупационих функционера, као и разлика у схватањима интереса Рајха.29 Велики удео у сукобима имала је служба СС-а

26

27 Јасмина Живковић, Територијална подела Пожаревачког
(Браничевског) округа, Посебна издања, књига 6, Историјски
архив Пожаревац, Пожаревац, 2009, стр. 77-78.
28 Б. Петрановић, Стратегија Драже Михаиловића 1941-1945,
Београд 2000. године.
29 Muharem Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu
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и полиције која је покушавала да наметне своју политику читавом окупационом систему. Услед оваквих сучељавања главних носилаца власти отежаван
је рад окупационе управе, што се одражавало и на
функционисање домаћих представника власти.

Страдање цивилног становништва у
одмаздама и у логорима на територији
окупиране Србије
Одмазде над становништвом у Краљеву и у
Крагујевцу

С

рбија је у Другом светском рату претрпела велике
губитке, а највише страдалника било је међу цивилним становништвом. Невиђени терор над цивилима и огромна материјална штета били су једна од
последица борби које су покрети отпора водили са немачким окупационим снагама, као и грађанског рата
који се разбуктао крајем 1941. године на окупираној
српској територији. Партизанске јединице су прибегавале герилском начину ратовања, као и јединице Равногорског покрета, што је условљавало и преношење
ратних операција са једног подручја на друго и тиме
излагало становништво ширих области освети окупаторских снага, терору и пљачки. Према досадашњим
истраживањима у домаћој историографији највећи
погром становништва у Србији учинили су припадници немачких и осталих окупационих власти. Од самог
почетка немачке окупације у Србији узимани су таоци
и примењиване су најоштрије казнене мере за сваки
покушај отпора. Масовна стрељања ратних заробљеника, цивила, Јевреја и Рома већ су увелико спровођена у источној Европи, а посебно у Совјетском Савезу,
имајући у виду уску сарадњу између регуларних трупа
и Ајнзацгрупа у виду обезбеђивања логистике и учешћу у самим масовним стрељањима.30
1941-1944, Beograd 1979, str. 192.
30 М. Писари, Н. Радић, Октобар 1941: 31 дан слочина Холокауста,
геноцида и терора нацистичке и колаборационистичке
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1941. октобар, Краљево
Борбе са Немцима које су претходиле стрељању грађана у Краљеву.
Народни музеј Краљево, Стална поставка.

На основу наредбе Војноуправног заповедника
Србије од 28. јуна 1941. године, 5. јула исте године
извршено је прво масовније стрељање 13 талаца. Од
тада су стрељања и хапшења грађана Србије постала део ратне свакодневице. Током јула стрељано је
преко 400 талаца. Нацисти су почели да примењују
и одмазде над читавим насељима у виду спаљивања
кућа и села. У августу су пооштрене мере одмазде
тако да је стрељано преко 1000 талаца (укључујући и
чувено вешање пет лица на Теразијама). У септембру
и октобру 1941. године нацисти су наставили да масовно стрељају становништво по окрузима. Генерално наређење за извршење злочина иницирано је 16.
септембра 1941. године наредбом Адолфа Хитлера
власти у Србији, Историјски архив Београд, Београд, 2016,
стр.4-21.
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издатој Вилхелму Листу: „..да се најоштријим мерама на дуже време успостави поредак“. Начелник Врховне команде фелдмаршал Вилхелм фон Кајтел је
истог дана проследио предметну наредбу са којом је
почела примена мера одмазди: убиства стрељањем и
вешањем којом се убиство немачких војника кажњавало са 100 српских живота, а рањених са 50, потом
узимањем талаца, паљењем кућа и осталих зграда,
пљачком хране и стоке и другим драстичним казненим мерама. Немачка офанзива у Србији започела је
22. септембра 1941. године нападом 342. пешадијске
дивизије Вермахта. Немци су вршили репресалије
посебно у крајевима у којима су партизанске јединице нападале њихове оружане снаге, као и на породице лица која су се прикључила партизанским
јединицама. У налету немачких офанзивних дејстава
против устанка на територији окупиране Србије, у
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реону реке Саве код Шапца, 25. септембра 1941. године главнокомандујући генерал Вермахта у Србији,
Франц Беме, издао је следеће наређење немачким
војницима: „Ваш је задатак да прокрстарите земљом
у којој се 1914. потоцима лила немачка крв услед подмуклости Срба, мушкараца и жена. Ви сте осветници
тих мртвих. За целу Србију треба створити застрашујући пример који мора погодити целокупно становништво.“31 Потом су на основу Бемеове наредбе
издате према наредби Врховне команде Вермахта
уследиле конкретне одмазде у Шапцу, Краљеву и
Крагујевцу.32
У близини града Тополе партизанске јединице
су извеле 2. октобра 1941. године напад на немачку
колону и убиле двадесет једног војника. Два дана
касније, генерал Франц Беме наредио је, по иницијативи потчињених капетана Фаулмилеа и пуковника Пемсела, стрељање 2.100 српских заточеника
из концентарционих логора у Шапцу и Београду,
првенствено комуниста и Јевреја. Иако се наредба није у почетку односила на Роме, 9. октобра су и
они постали жртве казнене одмазде. Мушкарци из
„Кладовског транспорта“–група од око 1.200 Јевреја била је стрељана заједно са заточеним грађанима
Шапца.33 Следећа стрељања била су у околини села
Делиблата 9. октобра, 13. октобра у Јајинцима и 14.
октобра у Раковици. После још једног партизанског
напада код Ваљева 16. октобра 1941. године у којем је
убијено 10 и рањено 24 немачка војника, Немци су
разматрали примене посебних мера одмазде.
У Краљеву су припадници Вермахта 15. октобра
стрељали близу 2000 лица, а 21. октобра у Крагујев-
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31 Зборник докумената и података НОР-а, том I, Документи
НОВЈ-Борбе у Србији, књ. 1, стр. 459-460.
32 Зборник докумената и података НОР-а, том I, Документи
НОВЈ-Борбе у Србији, књ. 1, Наредба Франца Бемеа од
10.10.1941. године, стр. 501-503.
33 Зборник докумената и података НОР-а, том I, Документи
НОВЈ-Борбе у Србији, књ. 1, док. 189., М. Михаиловић,
Кладово транспорт, Зборник радова са округлог стола,
Јеврејски историјски музеј, Београд, 2006.
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цу према немачким изворима стрељано је 2300 лица.
На удару су посебно били Роми и Јевреји тако да је
само у времену од августа до децембра 1941. године
страдало преко 15 000 Јевреја и 3 000 Рома.
Након учесталих партизанско-четничких саботажа у околини Краљева и стварања обруча око стационираних немачких трупа у граду почетком октобра
1941. године дошло је до противмера 717. посадне
дивизије Вермахта која је од 4. октобра, када су затворени радници Фабрике авиона, спровела хапшења цивилног становништва-талаца у локомотивску
халу у кругу Железничке радионице која је била
претворена у сабирни логор за становништво. Наставак оружаних напада на 717. посадну дивизију у
којима је убијено 14, а рањено 10 немачких војника
послужио је као повод за спровођење мера одмазде
у Краљеву по наредби команданта 749. пука, мајора
Ота Деша. 15. октобра 1941. године уведено је ванредно стање са преким судом, а тада је почело стрељање талаца који су у групама од 100 извођени на
стратиште.34 Само неколицина талаца преживела је
масовна стрељања. Последњи таоци из локомотивске хале стрељани су 20. октобра 1941. године, након
чега је целокупан логор засут кречом.35
Спискови стрељаних настајали су непуну годину
дана након стрељања у логору по наредби Окружног
начелства Краљевачког, у фабрикама, установама,
школама на територији Краљева и околине, са бројем од око 2 190 страдалих. Пред Судом у Нирнбергу
био је и Дневник 717. посадне дивизије на немачком језику, чији се преписи чувају у Војном архиву
Министарства одбране. Директну одговорност за
ратни злочин против човечности у Краљеву сноси

34 Летак: Ванредно стање са преким судом, Краљево, 15.10.1941,
НМК, збирка: Плакати и леци (1941-1944), инв. бр. 86.
35 Силвија Крејаковић, Између мита и истине: Масовна
одмазда у Краљеву, „Срби и рат у Југославији 1941. године.
Тематски збоирник радова“, Зборник радова ИНИС, Музеја
жртава геноцида и Института за славистику Руске академије
наука, стр. 411-436.
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Списак стрељаних талаца у Лагеру у Краљеву, 1941. године.
Народни музеј Краљево, Историјска збирка, Збирка предмета
стрељаних талаца у лагеру, октобра 1941. године , инв.бр.89.
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1941. октобар 20, Крагујевац
Хапшење грађана у Крагујевцу.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу (Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).
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регуларна војска Немачке.36 У институцији Спомен-парка у Краљеву у сарадњи са Историјским архивом
Краљева и Народним музејем Краљева прикупљана
је документација о стрељанима и формирана је картотека персоналних података жртава. Место злочина називано је Гробље стрељаних до средине 60-тих
година двадесетог века када је СО Краљево донела
одлуку о преуређењу гробља које се почело називати
36 Венцеслав Глишић, Терор и злочини нацистичке Немачке у
Србији 1941-1944, Београд 1970, стр. 64.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

Спомен-парком. Од 90-тих година Спомен-парк се
поново назива Лагерско гробље.
Крагујевачки октобар или Крагујевачки масакр представља масакр којег су над цивилним становништвом Крагујевца и околних села починиле
јединице Вемахта 19, 20. и 21. октобра 1941. године.
На основу споразума о заједничким акцијама партизани и четници су 29. септембра 1941. ослободили
Горњи Милановац и заробили одређени број Немаца
из 6. чете 920. батаљона земаљских стрелаца који су
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1941. октобар 21, Крагујевац
Група стрељаних крагујевачких грађана.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу (Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).

били у граду. Немачка команда у Београду наредила је једном од два батаљона који су се налазили у
Крагујевцу, 749. пуку под командом капетана Фрица Фидлера, да ослободи заробљене војнике. Батаљон је два пута безуспешно покушавао да ослободи војнике, а у трећем покушају су стигли у Горњи
Милановац, али тамо више није било њихових војника. Као одмазду спалили су град и узели таоце.37
37 С. Бркић, Н. Ђорђевић, Каталог Музеја „21. oктобар“, стр.
10,11.
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Приликом повратка, на пола пута између Бара и Љуљака дошло је до сукоба са припадницима НОВЈ и
ЈВуО. Жртава је било на обе стране, а Немци су изгубили 10 људи, док је 26 рањено. То је био повод
за стрељање. По тој рачуници као одмазду требало
је стрељати 2.300 људи. Наредбу је донео командант 749. пука чије је седиште било у Краљеву мајор Ото Деш и проследио је команданту 724. пука
у Крагујевцу мајору Паулу Кенигу. Злочин су извршиле јединице I батаљона 724. пешадијског пука и
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1941. октобар, Крагујевац
Закопавање стрељаних грађана.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу (Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).
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III батаљона 749. пешадијског пука. Одлучено је да
се стрељаље изврши по селима која су Немци називали „леглима бандита заражених комунизмом“, док
је „сам Крагујевац био релативно миран град“. Не
постоје тачни и прецизни подаци о броју ухапшених
пошто су хапшења вршена потпуно неселективно.
Људи су одвођени са њива, из цркава, школа, са радних места, а према проценама ухапшено је најмање
око 5.000 људи, углавном цивила који нису представљали никакву опасност по окупациону војну власт.
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Хапшења су вршена без проблема и готово без отпора, понајвише захваљујући „обећањима“ Немаца да
је реч о рутинским контролама чији је циљ промена
докумената, те да им њихова „немачка култура забрањује да врше стрељања“. На тај начин је пасивизиран
сваки вид отпора. Ухапшени су затварани у хангаре
4 топовске шупе које је користио некадашњи артиљеријски пук „Танаско Рајић“. На улазу у реон Топовских шупа свим ухапшеним лицима су одузимана
документа.
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1941. октобар 21, Крагујевац
Обзнана Месне командантуре у Крагујевцу након стрељања грађана.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу (Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).

Извештај о стању у Крагујевцу који је саставио 20. октобра 1941. године крајскомандант Ото
фон Бишофсхаузен послат је у главну команду Србије. Он у извештају наводи број мртвих и рањених
Немаца (9 мртвих и 27 рањених). Износи податке о
хапшењима, која су почела 18. октобра у касним вечерњим часовима. Хапшења су вршена по списковима. Прво су похапшени сви мушкарци са списка
и Јевреји, те известан број комуниста, све укупно 70
лица. Пошто овај број ни издалека није одговарао
броју од 2.300 особа колико је требало стрељати у
знак одмазде, одлучено је да се потребан број прикупи насумичним хапшењима по улицама, трговима и
кућама. С тим у вези 20. октобра 1941. године извршена је масовна рација по улицама Крагујевца у ко-
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јој су похапшени сви мушкарци старости од 16 до 60
година и одведени у логор. Блокирани су сви излази
из града, док је са друге стране допуштано сељацима
из околних насеља да уђу град. Потом су и они били
похапшени и касније стрељани. Немци су упали у
Гимназију и остале школе, одакле су у току наставе
извели професоре и ђаке почевши од петог разреда,
постројили их по тројицу и одвели. Одведени су сви
радници који су обављали радове на Лепеници. Похапшени су и сви запослени у јавним надлештвима.
Свештенике и вернике хапсили су по црквама, не водећи рачуна о поштовању објеката. На крају је шеф
полиције Стошић предао Немцима све политичке и
криминалне затворенике. Велик број лица ухапшен
је и у њиховим кућама, те су одвођени под претњама
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или симулирањем лажних чињеница. Планирано је
да од стрељања буду поштеђене: особе који имају
специјалну легитимацију Крајскомандантуре или
неке друге у Крагујевцу распоређене трупне јединице; особе који припадају једином по живот важном
занимању или предузећу и љотићевци.
Прво масовно стрељање грађана у Крагујевцу извршено је 20. октобра 1941. године у 18 часова. Највеће стрељање грађана у Крагујевцу извршено је 21.
октобра 1941. године. Тог дана Немци су извели
2.301 особу пред стрељачки строј код Централног
гробља српске војске из 1914. и 1915. у Шумарицама. Међу стрељаним је било 217 малолетних лица. Од
чега изнад 15 година старости, 60 ученика гимназије
и 134 малолетника који нису ишли у школу, као и 23
деце испод 15 година старости углавном ромске националности. Када је стрељање завршено, преостали
број Срба у послеподневним часовима је пуштен кућама, док је један број њих око 300 задржан за таоце,
а око 200 људи су издвојили како би после 5-6 дана
вршили сахрањивање страдалих. Наредбом генерала
Бемеа било је забрањено да се обележавају гробови
стрељаних. Немци су 22. октобра 1941. године, објавили саопштење у виду плаката којима је Крагујевац
био излепљен тог дана, а у коме су навели да је због
кукавичког и подмуклог напада у току прошле недеље на немачке војнике, погинуло 10, а рањено 26
немачких војника, у знак одмазде стрељано за сваког
погинулог немачког војника 100, а за сваког рањеног 50 становника, укупно 2.300. Међутим, Немци
нису дали саопштење за масовна стрељања од 19. и
20. октобра у Крагујевцу и три оближња села тако да
испада да су премашили број стрељаних особа у знак
одмазде за чак 500 лица. У овом злочину је страдало
око 3.000 становника Крагујевца и околних места,
а међу њима је било и 300 крагујевачких ученика и
петнаесторо деце старости између 8 и 15 година. Након Другог светског рата владало је мишљење да је
страдало 7.000 цивила. Према подацима историчара
и некадашњег кустоса музеја у Шумарицама Станише Бркића, тог дана је стрељано 2.796 лица.
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У спомен на жртве стрељања читав простор Шумарица је претворен у спомен-парк. Меморијални
комплекс обухвата површину од 352 хектара, а око
њега води кружни пут дужине 7 километара који иде
ка долинама Ердоглијског и Сушичког потока где су
се стрељања и одвијала. У оквиру комплекса налази
се 10 споменика (иако је првобитно планирано да их
буде 30) подигнутих на хумкама стрељаних. Државна
комисија за истраживање злочина окупатора, која је
радила све до маја 1945. године у свом извештају наводи да је у Крагујевцу убијено 2324 лица, без околних села. Тај податак се појавио и на суђењу у Нирнбергу. Једини преживели сведок стрељања Живојин
Јовановић је на суђењу у Нирнбергу изнео цифру од
7 000 стрељаних.38 Станиша Бркић, кустос музеја је
у књизи „Име и број“ из 2007. објавио имена и личне
податке 2.796 жртве стрељања у Крагујевцу.
У оквиру парка се налази и Музеј 21. октобра отворен 1976. године, са сталном поставком везаном за овај догађај. Списак стрељаних који се чува
у поменутом музеју резултат је вишегодишњих историографских и теренских истраживања и обухвата
податке за 2377 стрељаних и 41 преживело лице.
Систем логора у окупираној Србији
Формирано је више логора: на територији Београда, Бањички логор, Топовске шупе на Аутокоманди 1941. (Јеврејски логор, Јеврејски пролазни логор),
логор на Београдском сајмишту (Judenlager Semlin,
Jevrejski logor Zemun и Anhaltelager Semlin; поред
кога се налазио и логор организације Тот), пролазни
заробљенички логор у Милишићевој циглани на Звездари; у Нишу на Црвеном крсту (Anhaltelager Nisch,
Prihvatni logor Niš), Шапцу (Durchgangslager Šabac),
Великом Бечкереку/Петровграду (Прихватни логор
Велики Бечкерек, Anhaltelager der Sipo und des SD
Aussendienststelle Gross Betschkerek), затим “заро38 С. Бркић, Н. Ђорђевић, Каталог Музеја „21. октобар“, страна
26, 27.
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бљенички логори” (Gefangenenlager) у Смедеревској Паланци, Ваљеву, Крагујевцу, Чачку, Лесковцу
и Крушевцу. За „поправку омладинаца“ формиран
је 1942. Завод за принудно васпитање омладине у
Смедеревској Паланци. Створена је и мрежа радних
логора у Србији, углавном око рудника (Бор, Трепча,
Костолац и други) и на пољопривредним добрима у
Банату, а на територији НДХ мрежа сабирних логора са центром у логорима смрти, прво у Госпићу, а
затим у Јасеновцу (са Старом Градишком).
Основна намена логора била је уклањање противника. Заточеници су сачињавали резервоар талаца
за масовне немачке одмазде због губитака у борби
са устаницима, а од пролећа 1942. и резервоар радне
снаге за радне и концентрационе логоре у Трећем
Рајху и окупираним земљама.39

Логор Црвени крст у Нишу.
Народни музеј Ниш, документација.

Концентрациони логор Ниш на Црвеном крсту
Концентрациони логор Ниш био је смештен у магацинској згради коњичког пука „Милош Обилић“. Формиран је у априлу 1941. године за привремени смештај
ратних заробљеника Војске Краљевине Југославије.
Од јуна 1941. године имао је функцију затвора. Логор
је био директно под командом службе BdS и њеног
Другог одељења које је било задужено за образовање логорске мреже на територији окупране Србије.
У времену од априла до 22. јуна 1941. године, у време
почетка совјетско-немачког сукоба, логор је служио за
затварање политичких затвореника. То су били први
политички затовреници у логорима на територији
Србије, који су од заробљеничких постепено добијали
облик кажњеничких-радних односно концентрационих логора-затвора за опоненте Трећег Рајха.40
Средином октобра 1941. године извршено је прво
масовно хапшење виђенијих грађана Ниша који су
39 Милан Кољанин, Репресија као систем – логори у окупираној
Србији 1941-1945, Hereticus, 2007.
40 Небојша Озимић, Логор на Црвеном крсту, Народни музеј
Ниш, Ниш 2012, стр.3-42.
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Самице у логору Црвени крст у Нишу.
Народни музеј Ниш, документација.

припадали првој категорији затвореника. Другој категорији затовреника припадали су Јевреји, који су у
логору били углавном привремено до депоратције у
Бањички логор или су масовно ликвидирани на Бубњу, где су прво копали раке за остале побијене, а потом и сами страдали од руку немачких џелата. Након
што су Јевреји уништени на овим пословима су их
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заменили Роми. Трећа категорија затвореника била
су лица осумњичена за сарадњу са народноослободилачким покретом, а из ове категорије узимани су
затвореници ради стрељања због одмазде и издвајани контигенти за интернацију у Немачку или у Норвешку. Бробу против партизанских јединица водила
је Управа полиције, посебно Специјална полиција и
често немачка војна полиција лили Гестапо.Четвртој
групи затвореника чинили су ухапшена оптужена
лица за сарадњу са Југословенском војском у отаџбини, које су доводили Немци и Бугари углавном
након саслушања у полицијским и војном затварима
или након акција хапшења. Нишко одељење за борбу
против организације генерала Драже Михаиловића
при Гестапоу налазило се у логору.
У логор у Нишу довођени су затвореници из различитих делова земље. Тако је половином 1944. године из логора на Бањици пребачено неколико већих
логорашких група које су убрзо стрељане на Бубњу.
Подручје логора захватало је јужну и источну, а делимично и западну Србију. Прво масовно сттрељање логораша и затвореника извршено је у времену од 16. до
20. фебруара 1942. године.Немачки генерал Паул Бадер је у свом десетодневном извештају од 10. фебруара наредио да се за одмазду за страдале припаднике
Вермахта у 1941. години стреља 3.484 лица, а било је
планирано да се од наведеног броја 700 лица стреља у
Нишу. Логор се брзо празнио, али и брзо пунио новим
затвореницима. Они који нису стрељани на Бубњу су
транспортовани у логор широм Европе, посебно у
Немачку, Аустрију и Норвешку у којима је већина од
њих и изгубила живот. Велики број нишких затвореника био је у почетку интерниран у норвешким логорима: Ботн, Усен, Корген, Берген, Еизанд, Трондхајм
(њих око 750 од којих је 300 изгубило животе). Велики број нишких логораша одведен је у Маутхаузен, од
новембра 1942. године, а на пратећим документима
интернираца писало је: „Повратак непожељан“. Огроман број логораша настрадао је превозећи вагонете
за изградњу логора посебно на степеницама смрти у
Винер Грабену. Највећа група логораша одведена је у
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пролеће 1943. године, а део је интерниран у Маутхаузен 31. августа 1944. године, међу којима је био велики број нишких железничара, осуђених као сарадника
ЈВуО. У истом транспопорту били су и припадници
НОП-а који су заробљени у немачком казненом походу 20. јула 1944. године. У Маутхаузен је из нишког
логора доведено око 1200 интернираца, а готово половина је изгубила живот.
Нишки затвореници били су интернирани и у
радне логоре у Немачкој: Бухенвалд, Дахау, Нојнгам,
Флосенбирг, Заксенхаузен, Равенсбрик, у Француској: Мец и Јеровил, у Шведској: Берг, у Аустрији:
Аушвиц, Кремс, Киндберг и Линц.
Концентрациони логор на Бањици
Када говоримо о формирању логора на територији
Београда, у изворима се наводи да се о припремама
говори још у мају,41 односно у јуну 1941.42 У историографији се најчешће, као дан формирања бањичког логора, помиње 5. јул 1941. године, јер је тада за
шефа логора постављен Светозар Вујковић.43 Потврду о формирању логора, али не и датуму формирања,
доноси нам писмо управника града Београда, Драгог Јовановића, у коме 10. јула 1941. наређује председнику Општине града Београда, да предузме све
потребне радове око поправке и адаптације зграде
касарне бившег 18. пешадијског пука у којој је, одлуком немачког команданта места, смештен логор на
Бањици.44 Први заточеници приспели су у логор на
Бањици 9. јула 1941. године.45 Назив логора у доку41 Сима Беговић, Логор Бањица 1941-1944, I, Београд, 1989, 28-30.
42 Писмо Хералда Турнера Милану Аћимовићу од 22. јуна 1941,
Зборник докумената и података НОР-а, том I, Документи
НОВЈ-Борбе у Србији, књ. 1 – Борбе у Србији 1941, док. бр. 108.
43 Сима Беговић, н.д, 30;
44 ИАБ, ОГБ, К520; Овде видети о самој адаптацији зграде, као
и Сима Беговић, н.д, 31-32.
45 Прва књига личних података притвореника Концентраци-

оног логора Београд-Бањица, ИАБ, УГБ, инв.бр. 195/
СП-4; Сима Беговић, н.д, 31.
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1941. јул, Београд
Касарна 18. пешадијског пука на Бањици - Концентрациони логор Београд - Бањица.
Историјски архив Београда, ЗФ РП и НОП албум фотографија.

ментима је Управа града Београда, Концентрациони
логор Београд, Концентрациони логор Београд-Бањица; у немачким документима Anhaltelager Dedinje
(Прихватни логор Дедиње), логор се помиње и као
Бањички логор, логор на Бањици, пролазни логор,
стални логор.46 Оно што је Бањички логор у организационом погледу чинило посебним јесте постојање
унутрашњег командног двојства и подела надлежно-

сти између колаборационистичких и немачких органа логорске управе. Немачки део логора био је под
непосредном командом Гестапоа.47 Од колаборационистичких органа за логор су били надлежни Управа
града Београда и Министарство унутрашњих послова.48 Комисије за категоризацију заточеника доносиле су одлуку о даљем поступку према заточенику.
Прво је било четири категорије, а касније шест.49

46 
Логор Бањица/Логораши 1941-1944, Књиге заточеника
Концентрационог логора Београд-Бањица (1941-1944),
Београд, 2009, приредиле Евица Мицковић и Милена
Радојчић, Концентрациони логор Београд-Бањица у
окупираном Београду – архивска грађа, 50-58., Логор Бањица
1941-1944. Заточеници из Пожаревца и Браничевског округа,
каталог изложбе, аутор уводног дела каталога и изложбе
др Јасмина Николић, стр. 5-7, аутор каталога Исидора
Стојановић, Изложбени каталози, каталог 23, Историјски
архив Пожаревац, Пожаревац, 2017., стр. 9-15.

47 
Логор Бањица/Логораши 1941-1944, Књиге заточеника
Концентрационог логора Београд-Бањица (1941-1944),
Београд, 2009, Уводна студија, др Љубодраг Димић, др.
Милан Ристовић, 9-49.
48 О логорској управи видети: Сима Беговић, н.д, 67-74.
49 „Прва категорија: на трајно елиминисање из Друштва као
посве штетни по ред и поредак (познати комунисти и идејни
борци без обзира на пол и године старости); Друга категорија:
на дуже елиминисање из Друштва и евентуални упут на принудни рад (симпатизери комуниста који шире комунистичку
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1942, Београд
Заточеници логора на Сајмишту, Војни музеј, фот. сигн. 24283.
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1942, Београд
Заточеници логора на Сајмишту у Земуну.
Војни музеј, инв. бр. 24281.

1942, Београд
Заточеници логора на Сајмишту у Земуну.
Војни музеј, инв. бр. 24282.
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Заточеници су одвођени у Немачку, Норвешку,
Француску, Грчку, у логоре Аушвиц, Маутхаузен,
Дахау, Равенсбрик, Бухенвалд, Корген, Озен, Ботен,
Карасјок, Улвен, Берген, Лунд, Харманкјој, Павлос
Мелос, Потсдам. Заточеници млађе старосне доби
(међу њима средњошколци и студенти) одвођени су
у Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци. Одређени број заточеника стрељан је у логору, остали су одвођени на стрелиште у
Јајинцима, на централно гробље-Маринкову бару,
Јеврејско гробље, место Јабука код Панчева. Многи
су умрли после тешких ислеђивања и мучења, неки
природном смрћу.
Логор на Бањици првобитно организован за подручје Београда, прерастао је у логор у који су довођени заточеници са територијe целе бивше Југославије, као и страни држављани.
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пропаганду и новчано или материјално помажу комунисте);
Трећа категорија: имају се судити да у логору проведу од 3
месеца до 2 године они који су противници данашњег стања и поретка, који наредбе власти критикују, омаловажавају
и уништавају, који у кући прикривају комунисте, који преносе лажне и тенденциозне гласове; познати криминални
типови, нерадници, алкохоличари и саботери, и остали који
су штетни и опасни по ред и поредак; Четврта категорија:
имају се судити од 6 месеци до 2 године да проведу у Заводу у Смедеревској Паланци ради поправка и то малолетна
лица оба пола и школска омладина која чита комунистичку
литературу, хвали комунистички режим, врбује друге за комунистички режим, растура комунистички материјал, дружи
се са комунистима; Пета категорија: таоци на комунистичкој
линији који су као комунисти сумњиви и за сада притајени,
који имају кога у одметништву у комунистичким редовима и
са њима су у првој линији сродства, који се друже са сумњивим особама; Шеста категорија: таоци на политичкој линији
који су познати као политички сумњиви, познати левичари,
негативни људи који примају сумњиве и са њима се друже
и сви они који су према налазу власти опасни по ред и мир“
Логор на Бањици је у овом времену представљао позорницу
обрачуна са заробљеним и ухапшеним борцима и антифашистима свих друштвених група. У целини посматрано, свака
промена на унутрашњим фронтовима остављала је траг у
животу логораша са Бањице и у томе се огледа политички
карактер овог логора; Цитат, из: Бранислав Божовић, Специјална полиција у Београду 1941-1944, Београд, 2014, 717-718.
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Логор на београдском Сајмишту
Централна места за погубљење припадника јеврејске заједнице били су логори Топовске шупе (Јеврејски пролазни логор у Београду)50 и Сајмиште (Јеврејски логор Земун) у којима је живот изгубило око 88 %
Јевреја убијених у логорима.51 Јеврејски логор Земун
на Старом Сајмишту основан је почетком децембра
1941. године као логор смрти за јеврејске и ромске
жене, децу и старце са територије окупиране Србије. У самом логору налазило се у интернацији око 6
400 Јевреја и око 600 Рома, а за само месец и по дана
у априлу и у мају 1942. године, јеврејски заточеници
Сајмишта убијани су свакодневно на путу од логора
до стратишта Јајинци у гасном камиону допремљеном специјално из Берлина.52У Топовским шупама
боравило је просечно до 1.500 заточеника, ау тренутку псоледњег хапшења билоје више од 3.000 лица.53
Уништење јеврејске заједнице у Србији и у Београду
спроведено је на ужасавајући начин не само уништењем трагова злочина спаљивањем тела убијених у Јајинцима и на стратиштима већ и уништењем писаних
трагова масовног злочина. Евиденције Јевреја у Јеврејској полицији и у командама логора у Топовским
шупама и на Београдском Сајмишту су уништене.
База података до које је дошао Историјски архив
Београда у својим истраживањима садржи податке
о 3455 имена жртава логора Сајмиште. Грађа пружа податке само о страдалим Београђанима, док о
Србима страдалим у логору Сајмиште у току његове
друге фазе постојања постоји мало података пошто
су они довођени из других делова земље.
50 Зграде Топовских шупа биле су саставни део велике касарне
„Краљевић Андрија“ на локацији Аутокоманде.
51 
Д. Цветковић, логори Топовске шупе и Сајмиште као
централна места Холокауста у окупираној Србији-нумеричко
одређење и квантитативна анализа, Историја 20. века бр
1/2018, стр. 62-92, М. Кољанин, Немачки логор на београдском
Сајмишту1941-1944, Београд, 1992.
52 Историјски архив Београда, група аутора, Логор Сајмиште.
Жртве Јеврејског логора Земун, Београд, 2018, стр. 7-10.
53 Исто.
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Од децембра 1941. године до маја 1942. године
страдало је готово сво јеврејско становништво у окупираној Србији и део Рома. Број злочина је порастао
у прва два месеца 1942. године, што је било могуће
услед реорганизације немачких служби, посебно полицијске. Према прорачунима Штаба војног заповедника од 1. септембра 1941. године до 12. фебруара
у Србији је за 5 месеци лишено живота око 30. 000
лица. Од 1. јануара до 28. маја 1943. године нацисти
су стрељали 2.672 лица, а наставили су и током 1944.
године, мада је у складу са изменама немачких спољнополитичких смерница и деловањем специјалног
опуномоћеника немачког МИП-а за Балкан, Хермана Нојбахера дошло до ублажавања мера масовне одмазде (50 за убиство, 25 за рањавање). Према
подацима др Венцеслава Глишића кроз логоре и затворе прошло је преко 100 000 лица док је око 70
000 радника одведено на принудни рад у Немачку. У
Норвешкој је интернирано преко 4 000 лица, а десетине хиљада одведено је у концентрационе логоре у
Немачку. У заробљеништву у Немачкој се од априла
1941. године налазило и око 200 000 бивших југословенских војника углавном српског порекла. Нацисти су осим тога потпуно разрушили, опљачкали
и онеспособили привредни живот у Србији. Највећи
број становника окупатори су уништили у градским
насељима, поред комуникација у којима су се кретали или на оним теренима где су били нападани од
стране покрета отпора.
Поред нациста злочине и терор над становништвом Србије вршиле су и бугарске окупационе
власти у својој окупационој зони, све до пораза и
прогона из Србије. Највеће злочине починили су у
селима на Јастребцу, и у околини Велике Плане где
су стрељали сво мушко становништво.
У последњој години рата на пролеће и јесен 1944.
године у Србији је страдао и велики број цивилног
становништва у савезничком бомбардовању већих
градова у Србији. Само током једног таласа бомбардовања у Београду је убијено преко 2000 лица, а у
Лесковцу око 6500 лица, а велики број жртава има-
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ли су и Ниш и Краљево. Проузрокована је и огромна материјална штета рушењем државних објеката,
болница, предузећа и зграда за становање.

Судбина ратних заробљеника
у немачким логорима
Статус ратних заробљеника Војске
Краљевине Југославије
Први дани окупације били су обележени одвођењем припадника југословенске војске у заробљеништво.54 Генерал Хелмут Ферстер предвидео
је у објави почетком окупације најстрожије казне
за припаднике војске који се не покоре ратним
војним законима.55 Биле су прописане и казне за
сваки недопуштени однос према ратним или цивилним заробљеницима који су били под стражом
немачких власти.56 Највећи део југословенских војних заробљеника транспортован је ван окупиране
територије у другој половини априла 1941. године.
Поједине групе послате су у логоре ван земље до
јуна 1941. године.57 Комесарска управа је у складу са
54 Командант 2. армије, генерал-лајтнант Максимилијан фон
Вајкс донео је наредбу о стрељању свих лица која се затекну
у југословенској униформи са оружјем у руци.
55 
„Објава ваздухопловног генерала Хелмута Ферстера
становницима Србије од 22. априла 1941. године“, Општинске
новине, бр. 12, 24. април 1941., стр. 3.
56 „Наредба о полицијској власти команданта места“,Општинске
новине, бр. 13, 25. април 1941., стр. 3.
57 Б. Димитријевић, Војска Недићеве Србије: оружане снаге
српске владе 1941-1945, Београд 2011, стр. 15. Димитријевић
наводи број од 300. 000 ратних заробљеника који су у
другој половини априла 1941. године окупљани у сабирним
центрима ради слања у Немачку., Бранко Петрановић наводи
број од 375. 000 заробљених југословенских официра и
војник, углавном Срба, Словенаца и Црногораца који су
одведени у заробљеништво., Branko Petranović, Srbija u
Drugom svetskom ratu (1939–1945), Beograd 1992, str. 108.,
Јозо Томашевић наводи податак из немачких извора
према којем је у немачком заробљеништву до 21. јуна 1941.
године било 181. 258 заробљеника, Jozo Tomašević, Četnici u
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административним и управно-економским ингеренцијама које је имала организовала током маја 1941.
године пријављивање војних обвезника који су се
сматрали ратним заробљеницима на основу Наредбе
Војног заповедника у Србији.58 Предметном наредбом дефинисани су статус и обавезе бивших војних
обвезника.59 Ратним заробљеницима су се сматрали
припадници српске и словенске националности који
су се налазили на окупираној територији, а који су
пре или почетком рата примили војни позив или
обављали дужност у својству војника, чак и ако су их
немачке војне јединице пустиле на слободу и дале
им о томе потврду (уверење).60 Сваки војни обвезник
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Drugom svjetskom ratu, Zagreb 1979, str. 78., Према подацима
немачких јединица које су учествовале у Априлском рату,
заробљено је, на подручју Југославије до 6. маја 1941. године,
268.395 припадника Југословенске вој
ске., Војни архив,
Микрофилмована архивска грађа Националног архива
Вашингтон, НАВ-Т-77, р. 1222, с. 9332975). Од тога је 234.721
војника и подофицира и 2.653 официра било смештено у
четири прихватна логора на територији 18. војног округа и то:
Пудлаху, замку Рецхоф, Радгони и Хрушици; и два прихватна
логора на подручју 17. војног округа: Ајзенштат и Хајнбург.
Сем тога, на подручју окупиране Србије остало је 28. априла
1941. године 27.195 заробљених војника и подофицира и 1.571
официра. На подручју Загреба, Сарајева и Бања Луке остало
је 152 официра и 2.103 војника и подофицира., Зборник
НОР, Том XII , књ. 1, док. бр. 47., Венцеслав Глишић у својој
монографији наводи број од 325.000 југословенских ратних
заробљеника из Априлског рата, а на другом месту, у истој
монографији, истиче да је у првим месецима окупације по
логорима у Грчкој, Бугарској и Југославији било око 240.000
југословенских за
робљеника., Венцеслав Глишић, Терор и
злочин нацистичке Немачке у Србији 1941 - 1944, Београд,
1968, стр. 36., Слободан Керкез наводи податке о 350. 000
заробљених Срба, Црногораца и Словенаца у немачком и
италијанском заробљеништву., Слободан Керкез, Друштво
Србије у Другом светском рату 1941–1945, Ниш 2004, стр. 44.
58 „Наредба председника Општине града Београда: „Када и где
треба да се у Београду пријаве они војни обвезници који се
сматрају ратним заробљеницима на основу Наредбе Војног
заповедника у Србији“, Ново време, 27. мај 1941., стр. 2.
„Наредба Војног заповедника у Србији од 15. маја 1941.
59 
године“, Лист уредаба војног заповедника у Србији, 22. мај 1941.
60 Наредба Војног заповедника у Србији није се односила на
припаднике жандармеријских и полицијских снага за које
је предвиђено да се јаве у места предратне службе. У циљу
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који је био унет на листе добијао је „Објаву“ о привременом одсуствовању из ратног заробљеништва,
са потписом крајскоманданта и службеним печатом.
Уз основне (личне) податке о војном обвезнику (ратном заробљенику), у поменутом документу наводило се да се, као залог за пуштање из немачког заробљеништва, заробљеник има уздржавати од сваког
непријатељског поступка према немачком народу и
војсци, као и према савезницима и пријатељима немачке државе. Непоштовање прописаних мера повлачило је за собом хапшење заробљеника и осуду
по немачким војним законима.
Сви главни немачки логори у Србији имали су у
свом називу ознаку „транзитни“ (dulag). Постојали су
транзитни логори у Београду, Крагујевцу и у Нишу.
Припадници ЈВуО који су били заробљени у операцији „Шварц“ прикупљани су у Зеници, Пећи, Андријевици, Никшићу и Шавнику и транспортовани у
логор на Београдском сајмишту. Одатле су упућивани у немачке заробљеничке логоре у Грчкој и Рајху.
Најпознатији немачки заробљенички логори били су
познати као stalags (логори за све категорије војске)
и oflags (логори за официре).61 Логор на Београдском
сајмишту служио је и као заробљенички транзитни
логор у времену од маја до септембра 1943. године. У
другој половини јула 1943. године Хитлер је наредио
да се са заробљеним припадницима НОВЈ поступа
као са ратним заробљеницима. Заробљенике је требало прикупљати у сабирне заробљеничке логоре
те и као радну снагу их транспортовати у немачке
логоре ратних заробљеника. У заробљеничком логор
на Ушћу (који је носио ознаку Дулаг 172, Семлин од
одржавања реда у Управи града Београда организован је у
априлу 1941. године рад Специјалне полиције по предратној
организацији и основана је жандармерија 6. маја 1941. године,
Бранислав Божовић, Београд под комесарском управом 1941.
године, Београд 1998, стр. 60-64, 110, Бранислав Божовић,
Специјална полиција у Београду 1941-1944, Београд 2003,
стр. 30., Раде Ристановић, Акције комунистичких илегалаца
у Београду 1941-1942, Београд 2013, стр. 48.
61 M. Milovanović, Logor na Crvenom krstu u Nišu i streljanja na
Bubnju, Beograd 1983.
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1941. јул, Варбург
"Први логор у заробљеништву... 38 бораца".
Историјски архив Пожаревац, Збирка Моме Милића, Албум.

краја 1943. године) су осим италијанских, совјетских
и других ратних заробљеника интернирани и заробљени припадници НОВЈ са територије НДХ Остатак партизана са других територија пребациван је
у логор на Београдском сајмишту. Логор на Ушћу
је страдао током бомбардовања Београда и Земуна
на Ускрс 16. и 17. априла 1944. године, а велики број
заробљеника изгубио је живот. Остатак заробљеника
пребачен је у Милишићеву циглану на Звездари. 62
62 
Милан Кољанин немачке логоре у окупираној Србији
дефинише као подсистем логора који је служио за прикупљање
и даље упућивање присилне радне снаге, Милан Кољанин,
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Током јуна 1941. године комесарске власти су регулисале поштански саобраћај према заробљеничким
логорима у Немачкој и Италији.63 Цензура је била
Немачки логори у окупационом систему у Југославији (19411944), Други свјетски рат-50 година касније, том II, радови
са научног скупа Црногорске академије наука и умјетности и
Српске академије наука и уметности одржаном у Подгорици
20-22 септембра 1995, Подгорица 1997, стр. 269-288,
Зборник НОР, Том XII , књ. 3, док. бр. 535, Јован Марјановић,
Англоамеричко бомбардовање, Бомбардовања Београда у
Другом светском рату, Београд, 1975, стр. 47-49.
63 Вл. С., „Писма из заробљеничких логора“, Ново време, 4. јун
1941., стр. 3.
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свеприсутна. Осим дописних карата почело је слање
отворених писама упућених Београду и унутрашњости. У отвореним писмима заробљеници су опширно писали породицама, рођацима и пријатељима о
себи, свом здравственом стању и распитивали се о
ближњима.64 Отворена писма су пре слања била цензурисана уколико је постојала потреба за наведеним.
Објављено је саопштење опуномоћеника немачког
Црвеног Крста у Србији о начину комуникације са
заробљеницима у немачким и италијанским логорима.65 Дописивање са заробљеницима у транзитним логорима у Србији није било дозвољено. У време комесарске управе немачке власти су одобриле
ослобађање непунолетних, болесних и заробљеника
у дубокој старости.66 Немачка Врховна команда одобрила је слање пакета заробљеницима крајем августа 1941. године.67
Одсек за збрињавање заробљеника при Председништву Министарског савета водио је током читавог
периода окупације рачуна о слању пакета заробљеницима, обавештавању породица о њиховом стању,
редовном одржавању контакта заробљеника са породицама, пријемом писама подршке председнику
владе и прикупљањем помоћи. Пристав VII групе
Одељења за социјално старање Министарства со-
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64 Вл. С., „Од наших заробљеника пристижу сада и писма“, Ново
време, 15. јун 1941., стр. 3. Уз свако отворено писмо било је
приложено и писмо за одговор са адресом са које се сваки
поједини заробљеник јављао.
65 
„Поштански
саобраћај
са
Непотписани
прилог,
заробљеницима“, Ново време, 21. јун 1941, стр. 1.
66 Записник са саслушања Милана Недића „бившег армијског
генерала и председника „Српске владе“ израђен у
канцеларији ОЗН-е за Србију у јануару и фебруару 1946.
године., ВА, група фондова ЈВуО, К 269, бр. рег. 38/1-5.
67 -„Важно саопштење Црвеног Крста. Како ће се отпремати
пакети за заробљенике...и шта се све може слати“, Обнова,
29. август 1941, стр. 5., Непотписани прилог, „Шта ће влада
учинити за наше заробљенике“, ,Ново време, 11. септембар
1941., стр.1., М. Мар., „Делатност Црвеног Крста. Вагони са
пакетима за наше заробљенике стигли су у Берлин и већ се
деле по логорима“ уз фотографију добровољне радне службе,
Ново време, 5. октобар 1941., стр. 5.
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цијалне политике и народног здравља Милан Кечић
био је ангажован као шеф делегације при Немачком
фронту рада у Берлину. Повремено је сарађивао са
немачким Црвеним Крстом на решавању заробљеничких питања и послова. Одржавао је редовни контакт са Одсеком за збрињавање заробљеника.
Положај српских официра у немачком
заробљеништву 1941-1944. године
Колаборационистичка домаћа управа у окупираној Србији водила је у другој половини 1941. године
кампању за пуштање што већег броја ратних заробљеника из немачких логора како би се повећала
основа за оружану акцију против устаника у Србији. Јавност је свакодневно уверавана у добре намере
немачке војне управе према ратним заробљеницима
и у посвећеност немачких власти стварању повољне климе за живот у заробљеништву. Представници
колаборационе владе планирали су организовање
сукцесивног повратка заробљеника у земљу по етапама: пуштање болесних и инвалида, заробљеника старијих годишта и одређених занимања, као и
олакшавање положаја онима који остају у заробљеничким логорима путем слања пакета, намирница
и доњег рубља.68 Током новембра 1941. године реализована је посета министра колаборационистичке
владе Милана Аћимовића заробљеничким логорима
у Немачкој.69 Међу заробљеним генералима и осталим официрима су већ у тим тренуцима постојале
велике разлике у гледиштима на тренутну ситуацију
у окупираној Србији. Министар је обилазио логоре у пратњи мајора немачке Врховне команде фон
68 
Непотписани прилог, „Шта ће влада учинити за наше
заробљенике“, ,Ново време, 11. септембар 1941., стр.1.
69 „Посета министра г. Аћимовића нашим заробљеницима у
Немачкој: „Поздравите Отаџбину, поздравите нашу децу,
наше породице и наш народ“ поручују српски официри и
војници“, Ново време, 30. новембар 1941. године, стр. 1, 3.
Током посете Аћимовић је заједно са групом заробљених
официра уз пратњу немачке војске обишао нирнбершко
гробље на којима су сахрањивани и преминули заробљеници.
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1941. Старгард Шћећински, Пољска
Из живота ратних заробљеника у логору STALAG IID Stargard.
Војни архив, фонд „Откупљене и поклоњене архивске грађе“.

Келера. У изјави са саслушања Недић је споменуо
да је министру Аћимовићу издао директиву да се у
Нирнбергу обрати армијском генералу и начелнику
Штаба Врховне команде Данилу Калафатовићу и
генералу Милутину Недићу како би га обавестили
о расположењу заробљеника према његовој влади
и спремности да се врате у земљу.70 Састављена је
70 ВА, група фондова ЈВуО, К 269, бр. рег. 38/1-5., Записник са
саслушања Милана Недића „бившег армијског генерала и
председника „Српске владе“ израђен у канцеларији ОЗН-е
за Србију у јануару и фебруару 1946. године.
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и „Нирнбершка изјава“ коју су требали да потпишу
сви официри који су подржавали Недићеву владу.71
Порука коју је генерал Данило Калафатовић упутио
15. новембра 1941. године заробљеним активним и
резервним официрима југослословенске војске обилује драматиком у виду наглашавања тежине ратне
ситуације. Изјава коју је требало да потпишу официри била је заснована на вестима које су из Србије
добијали преко новинских чланака, говора и апела
71 ВА, П 18, фонд „Заробљенички логори и заробљеници БВЈ у
Немачкој“, К 2, Ф 2, д 3.
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1942, Нирнберг
"Успомене из тешких дана у заробљеништву од 1941 - 1945 године - у Нирнбергу 1942."
Историјски архив Пожаревац, Збирка Моме Милића, Албум.
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председника владе, односно из одабраних, цензурисаних извора базираних на материјалу Одељења
државне пропаганде. Од официра се тражило да
„осуде комунистичке изроде, заблуделе и заведене
појединце који су им се придружили у издајничкој
акцији на уништењу српског народа“. Потписници
изјаве позивали су народ да се „сложно као један човек сврста уз владу ђенерала Недића“. Осим потписивања изјаве, официри су у случају да их немачке
власти пусте на одсуство из ратног заробљеништва,
потписивали и изјаву да неће помагати другим рат-
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ним заробљеницима и да неће предузимати ништа
што би угрозило Немачку или њене савезнике. Део
официрског кора у заробљеништву дао је подршку
потписивању „Нирнбершке изјаве“. Ипак, већина
официра није била вољна да се врати у земљу на
Аћимовићев позив.72 Након Аћимовићевог повратка
72 Сачувано је сведочанство (од 12. октобра 1942. године) бригадног
генерала Љубише Хаџи-Поповића који је био оптужен за
ширење комунистичке пропаганде у логору Оснабрик, у коме
осуђује генерала Милутина Недића, као и све официре који
су потписали „Нирнбершку изјаву“. Описао је активности у
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1942, Нирнберг
II логор, у бараци 64, Историјски архив Пожаревац, Збирка Моме Милића, Албум.

у земљу састављен је списак заробљеника које је влада планирала да након пуштања употреби као стручњаке за обнову појединих привредних грана и осталогору и односе активних и резервни официра.; ВА, П 18, фонд
„Заробљенички логори и заробљеници БВЈ у Немачкој“, К 2, Ф 3,
Д 1. Изузетак су били пуковник Боривоје Јонић и капетан Данило
Стојановић који су се средином децембра 1941. године вратили
у Београд. Јонић је постао командант Српске државне страже 7.
јуна 1942. године и добио је генералски чин, док је Стојановић
у чину мајора постављен на место начелника Штаба Српске
државне страже. Б. Димитријевић, Војска Недићеве Србије:
оружане снаге српске владе 1941-1945, Београд, 2011, стр. 312-313.
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лих официра који су требали да се уврсте у састав
војних одреда. У списак су унети и болесни, као и
сиромашни заробљеници. Наведени списак домаће
власти предале су заробљеничком одељењу у Берлину на даље поступање.73 Штампа је известила домаћу
73 
„Апел листа “Српски гласник“ Сталага II B заробљеним
официрима за сакупљање помоћи народу у Србији“, Коло,
бр. 51, 19. децембар 1942., стр. 4. ,„Министар унутрашњих
послова г. Милан Аћимовић прича за читаоце „Кола“ о својој
узбудљивој посети српским заробљеничким логорима у
Немачкој“, Коло, бр. 3, 16. јануар 1942., стр. 5.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

47

1942, Старгард Шћећински, Пољска
Из живота ратних заробљеника у логору STALAG IID Stargard, датум непознат.
На полеђини фотографије пише: „Максс, Кирије, Роже“.
Војни архив, фонд „Откупљене и поклоњене архивске грађе“.

јавност о одлуци српских заробљеника у Нирнбергу
о месечном слању прилога у висини од 1.400,000
динара Зимској помоћи.74 Имајући у виду да је Аћимовић приликом обиласка логора утврдио да део
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74 Мића Димитријевић, „Министар унутрашњих послова г.
Милан Аћимовић прича за читаоце „Кола“ о својој узбудљивој
посети српским заробљеничким логорима у Немачкој“, Коло,
бр. 3, 16. јануар 1942., стр. 5.
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официрског кора у заробљеништву симпатише емигрантску владу или комунистички покрет, уследиле
су реакције владе и захтев немачким властима да се
такви елементи удаље од национално здравих официра. Недић се 22. јуна 1942. године обратио генералу Бадеру предлогом за предузимање мера против
јеврејских и левичарских ратних заробљеника у логору Оснабрику услед њихове „деструктивне акције“.
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1942, Старгард Шћећински, Пољска
Група официра/војника Југословенске војске, ратних заробљеника
вероватно са припадницима других армија у логору STALAG IID Stargard.
Војни архив, фонд „Откупљене и поклоњене архивске грађе“.

Према његовим проценама у наведеном логору боравило је око 340 Јевреја и одређени број комунистички оријентисаних активних и резервних официра. Немци су након одређеног времена реаговали на
наведену молбу и у логору Оснабрик основали логор
„D“ у који су сместили око 700 ратних заробљеника
који би могли лоше утицати на остатак групе.75
Током 1942. године настављена је пропагандна
кампања домаћих власти за пуштање заробљени-

ка оданих режиму из логора у Немачкој. Заробљени официри су исто тако били предмет пропаганде
имајући у виду чињеницу да их је влада редовно обавештавала о догађајима у земљи достављањем престоничких листова из домовине и листова наменски штампаних у Немачкој. Један од таквих листова
биле су Илустроване новине.76 Лист је припреман у
заробљеничком логору Лукенвалду, а штампан је у
Берлину, одакле је дистрибуиран по свим логорима.

75 Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji. Kvinslinška uprava
1941-1944, knjiga prva (1941-1942), Beograd, 1979, str. 306.

76 Писмо дописника С. М. Јанковића, „Илустроване новине за
наше заробљенике“, Ново време, 10. април 1942., стр. 3.
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1943, новембар 27, непознат логор
Група ратних заробљеника Југословенске војске.
Војни архив, фонд „Откупљене и поклоњене
архивске грађе“.
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Објављивани су чланци о ситуацији у свету, извештаји из Берлина и других европских градова, разне рубрике везане за домовину и једна специјална
рубрика посвећена заробљеницима о дешавањима у
њиховим породицама, као и о дешавањима у логорском животу.77 На овај начин је обављана својеврсна
77 Б. З. М., „Како се спрема српски лист “Илустроване новине“,

Ново време, 20. септембар 1942, стр. 3.
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припрема за повратак официра у домовину.78 Коло је
31. јануара 1942. године почело са објављивањем редовне илустроване рубрике под насловом: „Наши у
заробљеништву“ у којој су читаоци могли да сазнају
детаље из културног и спортског живота заробљених
официра у немачким логорима, али и да доставе своје песме и поруке упућене рођацима у заробљеништву. Редакција листа примала је и објављивала фотографије заробљеника, као и њихове песме и писма
породицама.79 У логору Сталаг VIII A заробљеници
интелектуалци су организовали културне течајеве
за остатак заробљеника. Према писању штампе заробљенички лист Српски весник који је излазио у
поменутом логору личио је на „праве новине по материјалу и репортажама, осим што нису штампане
на ротацији, него се куцани текст умножавао на машинама за умножавање“.80 Француски лагерски лист
у Сталагу II Б почео је да излази 1941. године под
насловом Оптимист са додатком на српском језику
под називом: Српски гласник. Наведени додатак садржао је значајне информације за српске заробљенике, а већ након трећег броја Оптимист-а почео је
да излази самостално. У Сталагу VI J излазио је лист
Весник, а у Сталагу VIII А Српски весник. Били су
активни и Српско логорско позориште, Српска логорска школа и библиотека.
Прву половину марта 1942. године обележиле
су вести о повратку из Немачке прве групе од 400
српских заробљеника.81 Следећој групи официра по78 Др Милорад Недељковић, „Из заробљеништва опет у своју
отаџбину“, Ново време, 4-7. април 1942, стр. 6.
79 Коло, бр. 5., 31. јануар 1942., стр. 5.; Илустрована рубрика
„Наши у заробљеништву“-песма Милице Миленковић:
„Брату у туђини“, песма М. Станић: „Сину“, Коло, бр. 50., 12.
децембар 1942., стр. 4.
80 Непотписани прилог, „Српски весник“ - заробљенички лист“,
Ново време, 3. април 1943., стр. 4.
81 
Непотписани прилог, „Повратак из Немачке прве групе
наших заробљеника“, Ново време, 13. март 1942., стр. 1.,
„Наши се враћају...Јутрос је у Београд стигао први транспорт
српских заробљеника из Немачке“, Обнова, 13. март 1942.,
стр. 3, „Дирљиви призори на железничкој станици“, стр. 5,
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вратника који су у Београд из логора у Нирнбергу82
крајем марта 1942. године, домаће власти приредиле
су идентичан дочек, као и претходној. Организовани повратак официра из заробљеништва настављен
је током маја и јуна 1942. године. Одељење државне
пропаганде објавило је након повратка прве групе
официра сведочанство Мирослава Томића, дивизијског генерала пуштеног из заробљеништва, о организацији и животу заробљеника у логору под насловом: „Био сам заробљеник у Офлаг-у XIII B. Један
генерал о заробљеништву“.83 Наведено сведочанство
објављено је у облику брошуре која је штампана у
великом тиражу. Брошура је написана у циљу да
ширу јавност, посебно породице заробљеника, увери
у коректне односе немачке војне управе према заробљеним српским официрима и војницима. Генерал
Томић је нагласио да су слични услови постојали и у
другим логорима, Варбургу и Оснабрику, уз одавање
признања немачким лекарима, особљу и властима.
Током марта 1942. године недељни лист Коло и дневни лист Ново време објавили су низ репортажа са
специјалним снимцима и извештајима Виктора Петерса о животу заробљених официра у Нирнбергу.84
„Смотра наших официра, пуштених из заробљеништва у
војној болници. Реч председника српске владе старим ратним
друговима. Бранићемо Србију док живимо, јер она мора
постојати!“, Обнова, 14. март 1942., стр. 5., Вл. С., „Председник
владе међу официрима који су се вратили из заробљеништва.
Сви официриставили су се на расположење влади Народног
спаса-Узбудљиви сусрети са старим ратним друговима“, Ново
време, од 15. марта 1942. ,стр. 3.
82 Вл. С., „Нова група официра вратила се из заробљеништва.
Јучерашњи срдачан дочек на београдској железничкој
станици.“, фотографија новопридошле групе официра, Ново
време, 28. март 1942., стр. 3.
83 ВА, група фондова Нда, К 47 II, бр. рег. 14/1.
84 Низ репортажа са специјалним снимцима и извештајима
г. В. Петерса, В. Петерс., „Међу српским заробљеницима.
Град официра“ (специјална репортажа за „Ново време“),
Ново време, 22. март 1942., стр. 5., фотографија из логора
у Нирнбергу: „Свакодневно стиже „Ново време“ у логор“.,
Прва репортажа В. Петерса, нарочитог извештача „Кола“ о
животу заробљених српских официра, Коло, бр. 13., 28. март
1942., стр. 5., Друга репортажа В. Петерса, Коло, бр. 14., 4.
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Средином јануара 1943. године у Београд је допутовала још једна група заробљених официра и подофицира из Немачке (у Новом времену наведен је
податак од 70 официра и 453 подофицира). Крајем
јануара и крајем марта 1943. године објављене су вести о транспорту нових група болесних заробљеника
из Немачке. Следећи транспорти уследили су крајем
августа и средином септембра, од којих је последњи,
према прилозима објављеним у штампи, био најмасовнији до тада.
Одељење државне пропаганде наставило је током
1944. године са устаљеним начином праћења живота и рада српских ратних заробљеника у немачким
логорима,85 извештавања о повратку заробљеничких
група у домовину и о пружању помоћи сиромашним
породицама заробљеника.86 Министар Недељковић
организовао је средином марта пријем контигента од 619 заробљеника, док је нову групу десетак
дана касније у име председника владе дочекао министар Ђура Докић.87 Током августа 1944. године у
Србију су приспели нови транспорти заробљених
српских официра, подофицира и војника из Офлага

април 1942.,стр. 5., Трећа репортажа В. Петерса, Коло, бр.
15., 11. април 1942. стр. 5., Четврта репортажа В. Петерса,
Коло, бр. 16., 18. април 1942., стр. 5., Последња од Петерсових
репортажа објављена је у Колу 2. маја 1942. године.
85 
У периоду од јануара до краја септембра 1944. године
недељни лист Коло наставио је са објављивањем илустроване
рубрике под насловом: „Наши у заробљеништву“.
86 „Позив заробљеничким породицама“, Ново време, 19. март
1944., стр. 2.
87 Непотписани прилог, „Министар др Недељковић поздравио
619 бивших заробљеника“, Ново време, 18. март 1944., стр.
2.; „Јуче је стигао нов транспорт заробљеника“, Обнова,
17. март 1944., стр. 3., „Нов транспорт заробљеника из
Немачке. Министар Ђура Докић поздравио у име генерала
Недића“, фотографија: „Министар Ђура Докић поздравља
заробљенике који су се вратили у Отаџбину“, Ново време,
март 1944., стр. 2. У транспорту приспелом крајем марта био
је 871 заробљеник из логора Сталага II A, II B, II C, II D, II E,
X B, XI A, XI B. Сви болесни заробљеници прикупили су се
у лагеру II A код Ној Бранденбурга пре поласка за Београд.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

51

VI C–Оснабрика88 и Сталага XVII A и XVIII A и B.89
Осим развијене кампање у штампи радио-преноси
заробљеничких изјава, говора и поздрава ближњима
и отаџбини.90 Заступљеност тема које су се односиле на положај српских ратних заробљеника и које
су током окупације биле готово свакодневно разматране у колаборационистичким листовима била
је показатељ растуће тенденције Недићеве владе да
усмерава пажњу јавности у жељеном правцу, контролише јавно мњење и мобилише га за сопствене
циљеве. Искривљена слика стварности презентована
путем наведених пропагандних садржаја утицала је
на стварање потпуно новог рељефа ратног пејзажа
Србије под окупацијом.
Ослобађање ратних заробљеника
из немачких логора
Немачки положај и ситуација на фронтовима
у августу 1944. године била је изразито неповољна
имајући у виду небрањену Румунију и предстојећи
упад Црвене армије, празан простор који се протезао од Београда до северне Мађарске, потискивање
немачке војске на линију Римини-Фиренца и прекид
дипломатских односа Турске и Немачке. Немци су
били принуђени да евакуишу област око Егејског
мора, а потом и Балкан.91 Штаб немачке армије и
немачка полиција напустили су Београд 5. октобра
1944. године. У најтежим условима одређени број
ратних заробљеника развио је активан антифашистички отпор у логорима у Немачкој, Италији,
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88 Непотписани прилог, „Долазак једне групе наших заробљених
официра из Оснабрика“, Ново време, 1. август 1944., стр.
2. У групи од 160 болесних ратних заробљеника било је 17
генерала, већи број официра и 60 војника и подофицира.
89 Непотписани прилог, „Стигао нов транспорт заробљеника.
Дочек 390 враћених подофицира и војника“, Ново време, 3.
август 1944., стр. 2.
90 Д. С. В., „Заробљеници нам говоре из логора“, Ново време, 23.
јул 1942., стр. 3.
91 Х. Нојбахер, Специјални задатак Балкан, Београд 2004, стр.
163.
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Бугарској, Мађарској, а по злу су остали упамћени
логори на Бањици, у Нишу, Рабу, Мамули, у Бару,
логори у Грчкој и Италији, логори Клос и Каваја у
Албанији. Око 5 000 официра ВКЈ налазило се у
немачким логорима у Норвешкој. У народноослободилачкој борби стваране су оружане јединице од
припадника националних мањина, италијанских војника, страних заробљеника и затвореника ослобођених на југословенскохј територији, непријатељских
војника пребеглих на страну НОВЈ, као и доборовољаца антифашистичке оријентације из других држава. Покрету отпора прикључили су се и инетрнирци.
Логори смрти у Јасеновцу, Дахауу, Матхаузену, Бухенвалду сведочанства су ужаса погрома над недужним становништвом сами по себи.92
Приближавањем краја рата, а у складу са стањем
на светским фронтовима почетком 1945. године
отпочела је евакуација ратних заробљеника из немачких логора, међу њима и оних српског и југословенског порекла. У јануару 1945. године евакуисан
је делимично логор Сталаг VIII B у којем је током
трајања рата прошло кроз логор око 300 000 савезничких војника, међу њима и оних југословенског
порекла. Када га је 17. марта 1945. заузела совјетска
армија постао је логор за заробљене Немце и интернирање Немаца из Слезије.
Почетком априла 1945. године Американци су
били у близини села Хамелбург (удаљени окок 80
км) када је генерал Патон наредио да се формира
оклопна група за ослобађање логора XIII C. Након
што је било случајева пуцања на српске заробљенике
и страдања оклопне групе заробљеници су у логору
остали скоро до 6. априла 1945. године када су у њега
ушли припадници америчког 47. батаљона, а логор је
коначно ослобођен 8. маја 1945. године.
Логор Сталаг X B (Сандбостел) имао је преко 50 000
заробљеника, са Русима као највећом групом. Био је за
велики број заробљеника транзитни камп, са лошим
92 B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918-1978, Beograd 1981, str.
372-373.
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1945, април 6, Хамелбург
III лагер у Хамелбургу Американци су ослободили 6. априла. "Са другом Жучићем и професором из Гимназије... предавао
француски језик у IV разреду Мићи Милићу... Аца Радојковић звани Жабарац родом из села Кнежице код Петровца...".
Историјски архив Пожаревац, Збирка Моме Милића, Албум

животним условима, СС јединице су у априлу 1945.
године из других логора довеле нових 9 000 заробљеника што је изазавало епидемију тифуса. Британске
трупе су 29. априла 1945. године ослободиле логор.
Након рата, до краја 1949. године одржана су и
завршена суђења пред југословенским војним судовима немачким ратним заробљеницима који су
оптужени за ратне злочине извршене за време Другог светског рата на југословенској територији.93

Врховни војни суд Југословенске армије доносио је
одлуке као другостепени суд. На основу података иу
судских уписника војних судова правоснажно је осуђено 1392 немачка ратна заробљеника, највећи број
је успео да избегне суђења јер су се повукли у време
продора јединица НОВЈ и Црвене армије у Немачку,
а потом емигрирали у прекоморске земље.94

93 Милош Гојковић, Историја југословенског војног правосуђа,
Београд 1999, стр. 148.

94 Јелена Ђ. Лопичић Јанчић, Ратни злочини немачких
окупатора у Југославији 1941-1945, Београд 2010, стр. 5-10.
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1941. април 15.
Проглас ЦК КПЈ народима Југославије за ступање у борбу за слободу и националну независност.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1, Ф 3, Д 20.
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1941, август 10.
Врховни штаб Народноослободилачке
партизанске и добровољачке Војске
Југославије доставља свим јединицама
Упутство о партизанском начину ратовања.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2, Ф 5, Д 34.
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Борба за ослобођење Србије 1941-1945.
и сарадња НОВЈ са Црвеном армијом
Односи Краљевине Југославије и СССР,
КПЈ и Коминтерне 1940-1941.

К

раљевина Југославија је у успостављању дипломатских односа са Совјетским Савезом тражила
нову тачку ослонца, без обзира на своју антикомунистичку оријентацију.95 Предлог југословенске владе
за што скорије успостављање редовних дипломатских односа усвојен је 20. јуна 1940. године, а краљевска влада дала је агреман за Виктора Плотњикова, као посланика СССР-а у Краљевини Југославији.96
Совјетски посланик Виктор Плотњиков и саветник
совјетског Посланства Владимир Лебедев били су
кључне карике у ланцу совјетске дипломатије у сталном контакту са грађанским круговима као својеврсни мисионари и заштитници балканских Словена од
германске претње. Војни аташе пуковник Самохин,
такође је на састанцима генералитета наговештавао
спремност совјетске Русије да помогне Југославију
свим средствима.97 Дипломатија је деловала све док
су дозвољавале околности и на сваки начин Совјети
су покушавали учврстити свој утицај у Краљевини
Југославији под велом тајне због постојања уговорних односа између Берлина и Москве који су били и
даље на снази. Спроводили су своју политику преко
званичних органа власти и преко Коминтерне која
је своје директиве прослеђивала КПЈ. У Краљевини
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95 Трговински споразум потписан је у Москви 11. маја 1940.
године између комесара спољне трговине Анастаса Микојана
и бившег министра финансија Милорада Ђорђевића.
Споразум је наговештавао блиску трговинску сарадњу, али је
имао и своје политичко наличје које се огледало у настојању
Вјачеслава М. Молотова да се побољша сарадња између
Југославије и Бугарске,
96 Исто, Александар Цинцар Марковић-Илији Шуменковићу,
21. јун 1949. Коминике о обнављању односа издат је 24. јуна
1940. године.
97 Д. Грегорић, Самоубиство Југославије, Београд, 1942, стр. 289
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Југославији деловала је и војна обавештајна служба
са пуковником Мустафом Голубићем.98
Склапање Пакта Рибентроп-Молотов у агвусту
1939. године је у најмању руку изненадило европске
комунистичке партије.
Југословенски државни и војни врх био је упознат
са немачким плановима за агресију на Краљевину Југославију. Пуковник Владимир Ваухник, војни аташе
у Берлину обавестио је 5. априла 1941. године центар у Београду о предстојећем немачком нападу.99
Британско посланство је истовремено проследило
Министарству војске информације о бомбардовању
Београда.100 Руководећи војни и државни кадар није
реаговао на информације о скором нападу.101
Немачки војни циљ у Априлском рату био је да се
што пре заузму главне комуникације и рудна налазишта,102 а у политичком погледу требало је придобити
за сарадњу несрпско становништво.103 Југословенска
војска била је слабо припремљена за ратна дејства и
за озбиљније стратегијско и оперативно маневрисање. Немачке трупе су 7. априла 1941. године освојиле
Скопље и пресекле везу са Грчком.104 Пораз у Априлском рату наступио је на свим фронтовима с обзиром на недовољну припремљеност и организованост
југословенске војске и значајан број ангажованих
98 Б. Нешковић, Мустафа Голубић, Београд, 1985, стр. 18-20
99 Ј. Хоптнер, Југославија у кризи 1934-1941, Ријека, 1972,
стр. 272.
100 Ж. Аврамовски, Политика и рат Краљевине Југославије.
Завршни извештај пуковника Ц. С. Кларка поводом
напуштања положаја британског војног изасланика у
Београду, у: „Војно-историјски гласник“, 1-2/1993, стр. 275.
101 На седници од 3. априла југословенска влада прогласила
је Београд, Загреб и Љубљану за отвoрене и небрањене
градове.
102 Директива Команди копнене војске Вермахта за наступање
по „Директиви број 25“, ВА, група фондова Немачке
окупаторске војске (у даљем тексту На), К1, Ф 7.
103 Б. Кризман, Хитлеров „План 25“ против Југославије, Загреб,
1953, стр. 76-77.
104 Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945,
Beograd, 1992, str. 102.
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1941. октобар 1.
Билтен Врховног штаба:
Саветовање представника
штабова и команданата
НОП Југославије.
Војни архив,
Група фондова НОВЈ,
К 1, Ф 3, Д 30.
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Јабланички Народноослободилачки партизански одред на положају у Србији.
Војни музеј, фот. сигн. 984.

италијанских и немачких трупа у „Подухвату 25“,
како су Хитлерови генерали назвали ратне операције против Југославије (по „Директиви бр. 25“ за напад на Југославију).105
Југословенска комунистичка партија је прешла
дуг пут до општејугословенског представника у рату
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105 „Директива бр. 25“ предвиђала је општи напад на Југославију
из два правца: Ријека-Грац и из области око Софије како би
се брже напредовало до Београда. Требало је организовати
транспорт Дунавом, заузети Борске руднике и заоштрити
унутрашњу ситуацију давањем политичких обећања
Хрватима., Хитлерова Директива број 25 од 27. марта
1941. Врховној команди Вермахта за напад на Краљевину
Југославију, Априлски рат, Зборник докумената ВИИ,
Београд, 1987., док. бр. 1, стр. 346-351.
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и револуцији и фактора власти у ослобођеној земљи.106 Основно програмско опредељење и циљ имала је у октобарској револуцији, а узор у совјетској
власти и диктатури пролетеријата.107 Руководство
Комунистичке партије заказало је манифестације
за 6. април поводом потписивања споразума између
Југославије и СССР-а.108 Комунисти су веровали да
106 Бранко Петрановић, Историографске контроверзе, Београд, 1998, стр.56
107 КПЈ је припадала Комунистичкој интернационали од 1919.
до 1943. године, а од 1947. до 1948. године Информбироу.
108 Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1984,
стр. 98.; Ђоко Слијепчевић, Југославија, уочи и за време
Другог светског рата, Миинхен, 1978, стр. 298., Бојан
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1941. новембар, Петровац на Млави, слободна територија
Мали партизани у ослобођеном Петровцу на Млави.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.

Совјети наступају као заштитници малих народа и
да ће исправити мировне уговоре у чијем закључењу
нису учествовали. Након првог таласа изненађења
руководство КПЈ је напустило Београд и распоредило се по унутрашњости земље. Постојала је општа
сагласност интереса на релацији КПЈ - Коминтерна,
у ствари народноослободилачки покрет и СССР.109
Важне за афирмацију партизанског покрета биле су
Димитријевић, Војска Недићеве Србије. Оружане снаге
Српске владе 1941-1944, Београд, 2011, стр. 13., Стеван К.
Павловић, Хитлеров нови антипоредак. Други светски рат
у Југославији, Београд, 2009, стр. 36.
109 Јосиф Висарионович Стаљин, Питања лењинизма, Београд,
1949, стр. 494
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емисије радио станице „Слободна Југославија“. Станица је створена у систему радио станица Коминтерне у новембру 1941. године и под њеном цензуром, а емитовала је са Кавказа иако се оглашавала
да емитује из Југославије. Добијала је информације
из совјетских званичних извора, неутралне штампе,
непријатељских новина, а кроз емисије пласиране су
информације које је Тито слао преко пункта Коминтерне у Загребу. Контрирало се вестима које је ширила Гебелсова пропаганда и савезничке радио-емисије посвећене Југославији: „Радио Лондон“ и „Глас
Америке“ све док су подржавале четнички покрет.
Развијена је и курирска служба.
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1941. децембар 1, Ужице
Партизанска застава у ослобођеном Ужицу.
Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка Драгана Шалера.
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Априлски рат представљао је катастрофалан
пораз југословенске војске, али је даљи развој догађаја био поразнији. Краљ и остаци Владе су напустили земљу и отишли у Грчку у време формалног
трајања рата. Преко Грчке и Палестине пребацили су се у Лондон у јуну 1941. године. Уживајући
гостопримство и подршку Велике Британије, краљевска влада била је истовремено део британског
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плана за обнову утицаја у послератној Европи и
надјачавање утицаја Совјетског Савеза. Савезници, САД и друге неутралне земље су признавали
југословенску владу у избеглиштву као једину закониту владу и одржавали су са њом дипломатске
односе. Влада је дала изјаву да се рат за њу наставља и држала је симболични војни контигент на
Блиском Истоку.
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Совјетски Савез је прекинуо дипломатске односе са Краљевином Југославијом половином маја
1941. године.110 Поред чињенице да је Априлски рат
завршен поразом регуларне Војске Краљевине Југославије борба је настављена. Српске и црнорногорске струје којима је војна традиција налагала даљи
отпор, део официрског кадра, комунисти и четници
суштински су били против дефетизма политичког и
војног врха и за настављање борби, свако на свој начин и средствима којима су располагали. За комунисте је борба тек почињала.
Партија је била најважнија карика у процесу настајања југословенског револуционарног покрета и
народноослободилачке војске потекле из партијских
редова. Уска повезаност војног и партијског врха у
каснијем периоду управо је резултат чињенице да је
већина партијских руководилаца касније заузимала
важна места у војној организацији. Бомбардовањем
Београда пасиван отпор у редовима КПЈ прешао је у
фазу активног, неорганизованог деловања у Србији,
Санџаку и Црној Гори. 111 У почетку су се комунисти
добровољно пријављивали у краљевску војску или су
примани као војни обвезници и учешћем у априлским борбама стицали искуство. У поразу званичне
војске и у условима окупације видели су могућност
револуционарне борбе за власт и нови државни поредак. У Београду је тада било око 250 чланова КПЈ,
а уз Покрајински војни комитет радио је Агитпроп
апарат и Војна комисија (главна за Србију). Важно за
југословенску комунистичку организацију било је то
што су се њени руководећи кадрови 1941. године налазили у земљи, сем појединих чланова који су живели и радили у СССР-у. Руководство КПЈ одржавало
је односе са СССР-ом преко канала Коминтерне, уз
уздржаност према западним савезницима. У парти110 Совјетска влада је прекид дипломатских односа правдала
чињеницом да нема успостављени контакт са краљевском
владом. У накнадном саопштењу ови односи су дефинисани
као суспендовани.
111 Јован Марјановић, Устанак и народноослободилачки
покрет у Србији 1941, Београд, 1963.
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занским одредима и организацијама НОР-а негован
је култ Совјетског Савеза, Црвене армије и Стаљина,
дубоко укорењен у свести народа. Совјетски Савез
доживљаван је као природни савезник, бастион словенства, нада у будућност. На ослобођеним територијама и у партизанским јединицама слављене су
годишњице Октобарске револуције, оснивање Црвене армије, годишњице Лењиновог рођења и смрти.
КПЈ је помоћ Совјетском Савезу схватала као испуњење свог интернационалистичког дуга, али и као
сопствену борбу за националне и социјалне промене што је истакла у првом ратном прогласу ЦК КПЈ
од 15. априла 1941. године. У закључцима са мајског
саветовања КПЈ се изјашњавала против деобе Југославије, братоубилачког рата и настављање борбе
против окупатора.112 Поред организовања оружаних
снага образовани су и народноослободилачки одбори који су постали основно оружје у борби за победу
југословенског народа.113
Комунисти у Србији нису били мета прогона све
до уласка СССР у рат, што није био резултат немачке
невољности да крене у обрачун, већ чињенице да је
у догађајима од 27. марта 1941. године уништена комунистичка картотека предратне полиције. Партија
је као илегална организација била практично невидљива.114 Од првих дана борбе југословенски комунисти су тражили помоћ од Совјетског Савеза, али
без обзира на Титова настојања помоћ је стигла тек
почетком 1944. године. Тако се није ни могао поновити шпански случај да се на југословенској територији појаве совјетски војни стручњаци, контрола
НКВД-а, партијски инструктори који би у малом и
112 Б.Петрановић, Револуција и контрареволуција, књига І,
Београд, 1983, стр. 159-161
113 „Борба“,19. октобар 1941. године
114 Комесаријат за унутрашње послове констатовао је појачану
комунистичку активност тек 22. маја. Милан Аћимовић је
средином јуна говорио о комунистичким акцијама у Чачку,
Краљеву и Крагујевцу и о одлуци да се ухапси до 200 бораца
из Шпанског грађанског рата и упути у логор, као и да се
оформи нови Суд за заштиту државе и антикомунистички
комитет.
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неафирмисаном покрету спутали осећање идивидуалности и самобитности које га је карактерисало од
уласка у сукоб.
ЦК КПЈ је објавила Проглас народима Југославије поводом напада нацистичке Немачке на Совјетски
Савез.115 Одлука о припремама за оружану борбу у
Србији донета је 23. јуна 1941. године на састанку
ПК КПЈ за Србију. Главни штаб Народноослободилачких партизанских одреда Југославије (у даљем
тексту ГШ НОПОЈ) формиран је 27. јуна 1941. године.116 Дан после Стаљиновог говора од 3. јула 1941.
године народима СССР-а због „вероломног напада“
Немачке, Тито је сазвао у Београду састанак Политбироа ЦК КПЈ на коме је донета одлука о почетку
оружане борбе. Устанци у Србији и Црној Гори почели су 7. и 13. јула. Партизански одреди формирани
су почетком августа 1941. године. Први партизански
одреди почели су да се формирају одмах после напада Немачке на СССР и углавном су били састављени
од комуниста, скојеваца, студената, радника и ђака,
а образовани су окружни и срески партијски комитети. Били су мањи и покретљивији, а наоружавали
су се нападима на жандарме и немачке војнике, на
непријатељске транспорте и слагалишта.
НОВЈ у 1942-1943. години и борба КПЈ
за револуционарно освајање власти
Формирањем Источног фронта ангажоване су
бројне фашистичке снаге чиме је Балкан донекле
војнички запостављен и комунисти су лакше започели борбу.117 У време највећих борби на Источном
фронту када су немачке трупе напредовале према

62

115 Односи Југославије и Русије 1941-1945: документи и
материјали, Београд, 1996, док. бр. 39
116 Тито је био на челу ГШ НОПОЈ-а, а у чланство су ушли
Милован Ђилас, Едвард Кардељ, Иван Милутиновић,
Александар Ранковић, Раде Кончар, Франц Лескошек,
Сретен Жујовић, Иво Лола Рибар, Светозар Вукмановић.
117 Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945,
Београд, 1992, стр.229
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Москви и Лењинграду у западној Србији и Шумадији водиле су се борбе са немачким оперативним
јединицама.118 Након стварања слободне територије
у Западној Србији на саветовању у Столицама решена су питања војне структуре и организације, командног система, начина мобилизације и утврђени
су јединствени називи војних и политичких организација, ознаке, заклетве, војна дисциплина и друго.
Главни штаб преименован је у Врховни штаб.
Низ инцидената и сукоба који су уследили између
партизанских и четничких јединица на ослобођеној
територији били су увертира за предстојећи грађански рат и олакшавајућа околност која је допринела
успеху немачког продора. Совјетској влади није одговарао овакав став из разлога сумњи у успех народноослободилачког покрета, нарушавања мита о
јединству антифашистичке коалиције и чињенице
да су четници били међународно призната антиокупаторска снага, а њихов комадант Драгољуб Михаиловић министар војске и морнарице. У том периоду
совјетска влада је још увек одмеравала партизанске
и четничке снаге и могућности за касније освајање
власти. Стаљин није у потпуности био сигуран ко ће
постати експонент совјетске политике у будућој држави па је одржавао контакте са обе стране. Грађански рат који се проширио на читаву југословенску
територију исцрпео је одбрамбену моћ четника и
партизана и олакшао покрете немачких трупа. Изгубљена је територија Ужичке републике, започеле су
четничке операције у Црној Гори, Источној Босни и
Херцеговини, партизани су доживели пораз у Плевљима и почела је оштра зима.119

118 Стаљин је у време савезничких расправа о отварању другог
фронта у септембру 1941. као инвазиони простор помињао
Балкан, с обзиром на снагу југословенских партизанских
јединица.
119 Архив Војноисторијског института (у даљем тексту АВИИ),
Зборник НОР, том I, књига 2, док. 60
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1942. јануар
Наређење врховног команданта
да се формира НОВЈ и јединице
добровољачких одреда.
Војни архив, Група фондова НОВЈ,
К 173, Ф 1, Д 7.
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1942. мај, Десетина Фрушкогорског народноослободилачког одреда.
Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка Драгана Шалера.
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КПЈ је постепено, али сигурно стицала легитимитет у светском комунистичком покрету и излазила
из анонимности совјетског покровитељства. Процес
фактичке федерализације Југославије био је специфичан од почетка народноослободилачке борбе.120
Следивши поруку Москве Тито је образовао Извр-

шни одбор АВНОЈ-а, владу без ресора спољних послова и народне одбране. 121
Крај 1942. и почетак 1943. године означавали су
озбиљну прекретницу на светским фронтовима. Црвена армија била је у сталној стратегијској офанзиви
после победе код Стаљинграда и самим тим агресив-

120 Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945,
Београд, 1992, стр. 522

121 Односи Југославије и Русије 1941-1945: документи и
материјали, Београд, 1996, док. бр.191
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1943. фебруар 7.
Заповест Врховног команданта НОВ и ПОЈ Тита свим партизанским одредима и бригадама
да предузму појачане нападе против непријатеља.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, K7 Ф1 Д17.

није је наступала у односу на остале чланице антихитлеровске коалиције уз подршку југословенском
револуционарном покрету.122 Током Молотовљевих
122 На мети велике непријатељске офанзиве била је у јануару
1943. године територија у централном југословенском
подручју, а југословенски Врховни Штаб планирао је
пребацивање у источне делове југословенске територије
у време савезничког искрцавања у Северној Африци и
совјетске противофанзиве код Стаљинграда.
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посета Лондону и Вашингтону у мају и јуну 1943.
године дошло је до уговорних регулисања савеза великих антифашистичких сила, који су са Вашингтонском декларацијом чинили основу антифашистичког
савеза. Британија је променила политику према Југославији тако што је наставила одржавање везе са
четницима са једне стране, а са друге је успоставила контакте са народноослободилачким покретом. У
Врховни штаб НОВ и ПОЈ крајем маја 1943. године
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1943. новембар 1.
Указ Врховног штаба
НОВ и ПО Југославије о
унапређењу официра
Народноослободилачке
војске Југославије.
Војни архив, фонд НОВЈ,
К 10 А, Ф 1, Д 11.
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Борци 23. Српске дивизије 7. бригаде, 1943.
Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка Несторовић.

дошла је британска војна мисија са капетанима Билом Сјуартом и Вилијемом Дикином што је био први
службени контакт. Дикинов долазак био је од велике
важности за партизански покрет.123 Слањем бригадира Фицроја Меклејна у Југославију у септембру 1943.
године, Британци су и de facto признали НОВЈ.124
123 Б.Петрановић, Историја Југославије 1918-1978, Београд,
1981, стр. 316
124 Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945,
Београд, 1992, стр.583
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Тито се сагласио са одлуком о распуштању Коминтерне у јуну 1943. године. Везе са Москвом одржаване су без прекида преко Георгија Димитрова,
начелника Информативног одељења ЦК СКП. Тито
је и даље задржао право достављања информација,
поготово о четничком покрету, консултовања и координације као генерални секретар КПЈ. Добивши
од бугарских комуниста који су стигли на слободну територију Југославије са Штерју Атанасовом
информацију о припремама конференције велике
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1943, Црна Трава, борци Првог батаљона Народноослободилачке војске Југославије.
Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка Драгана Шалера.

тројице (Конференција министара спољних послова од 19. до 30. октобра 1943. године)125 обратио се
Москви и обавестио совјетски државни врх о одржавању Другог заседања АВНОЈ-а и упутио поздравни
телеграм Стаљину.126 Одузета је легитимност југословенској избегличкој влади. Суспендован је монарх,
проглашена је федерација и АВНОЈ је конституисан
у највиши орган југословенске федерације. АВНОЈ
је из своје средине изабрао Национални комитет
ослобођења Југославије (у даљем тексту НКОЈ) као
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125 Односи Југославије и Русије 1941-1945: документи и
материјали, Београд, 1996, док. бр. 242
126 Исто, док.бр.255
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извршни орган, у ствари привремену владу нове
Југославије.127
127 До формалног признања НОВЈ дошло је на Техеранској
конференцији (новембар-децембар 1943. године) велике
тројице: Стаљина, Черчила и Рузвелта. У њеним тајним
одредбама садржана је одлука да се партизански покрет
у Југославији помогне свим расположивим снагама, како
командосима, тако и „провијантом“. Британци су значајно
помогли партизански покрет ширењем пропаганде и
афирмисањем Тита као команданта највеће герилске
армије у ратом захваћеној Европи. Тиме је НОВЈ постала
равноправни војни чинилац коалиције Уједињених народа.
По повратку из Техерана Черчил је према Југославији
формулисао политику компромиса (одговарала му је Титова
политика за стварање југословенске федерације уместо
Михаиловићеве „пансрпске Југославије“) којој је у децембру
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Група партизана из Пожаревца, 1943.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.

Покушај продора НОВЈ у Србију био је немогућ
без почетка немачке евакуације са Балкана, условљене освајањем Румуније и Бугарске од стране Црвене армије и избијањем совјетских трупа на Дунав.
Совјетском Савезу било је важно да у тој фази рата
одржи добре односе са Великом Британијом. Стаљину није одговарало да револуција, коју није могао ни
признати као такву победи без помоћи Црвене армије. Било каква оргиналност у извођењу револуционарног преврата није била пожељна ни у складу са
1943. године пришао и Совјетски Савез. Совјетска влада се
сложила да су одлуке Другог заседања АВНОЈ-а „позитивне
чињенице“.
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догматским представама совјетског вође о ширењу
социјализма. Није му одговарао ни Тито као кључна личност југословенске револуције, харизматични вођа народноослободилачког покрета, суверени руководилац Партије, у коме је чак и Британац
Меклејн видео самосталног комунисту (насупрот
представама из времена док је служио у британској
дипломатији у СССР-у). Требало је тактичким средствима, у облику офанзивне стратегијске политике
великих савезника пронаћи тачку ослонца у потенцијално победничком покрету.128
128 Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945,
Београд, 1992, стр. 542
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Пожаревачки партизани са неколико придошлих Руса, 1943.
Преузето из: Саша Марковић „Оружане акције пожаревачког партизанског одреда „Вељко Дугошевић“,
Пожаревачки алманах, 1957.
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1944. - година искушења за НОВЈ
Черчил је све више популарисао политику компромиса с обзиром да Велика Британија није имала
довољно војних снага на Балкану да спречи победу
другачијих идеолошко-политичких покрета. Совјети
су имали војну премоћ и Стаљин се уз Рузвелтову
подршку опирао искрцавању британских трупа на
Балкану и југу Европе.129 Совјетски Савез је тајно
подржавао НОВЈ, а јавно бранио његове позиције
као важног фактора у борби против Трећег Рајха и
његових сателита, што му је давало легалну основу
као спољашњем заштитнику НОР-а у оквиру коалиције. Черчил је регулисао спор настао око Југославије на Техеранској конференцији.130
Размена војних мисија две државе допринела
је јачању југословенских позиција.131 Савезници су
ради онемогућавања даљег немачког отпора бомбардовањем војних објеката, постројења, важних
саобраћајних пунктова ослабили немачку надмоћ у
ваздуху. Уследила су бомбардовања градова коришћењем тепих бомби и велике жртве међу цивилним становништвом. Београд је бомбардован на
Ускрс 1944. године, а у мају је Подгорица сравњена
са земљом. На удару савезничке авијације нашли су
се Лесковац, Ниш, Краљево и други градови, чак и
градови у НДХ. Британци су користећи надмоћ у ваздуху и амерички ратни материјал настојали да овим
бомбардовањем онемогуће Немце да помогну фелдмаршала Кеселринга у Италији.
Истовремено са ратним дејствима водила се и
борба емигрантске владе за задржавање постојећих
и осигуравање будућих позиција у новој југословенској држави. Југославија је у то време била у центру
светске дипломатије и интересовања великих сила.
129 Елизабета Баркер, Британска политика на Балкану у
Другом светском рату, Загреб, 1978, стр.21-23
130 В.Черчил, Други светски рат, том VI, Београд, 1953,стр. 71
131 Односи Југославије и Русије 1941-1945: документи и
материјали, Београд, 1996, док. бр. 283 и 294
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1944. април 23.
Војна мисија НОВ и ПО у СССР даје: Преглед најхитнијих
потреба и опреме за југословенску војску.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2222-, Ф 4, Д 1.
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1944. јун 24.
Главни штаб НОВ и ПО Србије издаје: Обавештење Штабу 32 дивизије у вези савезничких ваздухопловних акција
на територији Југославије и поступању са савезничким авијатичарима.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1067, Ф 8, Д 3.
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1944. јун, Вис
Долазак Шубашића на Вис ради преговора о образовању владе.
Војни архив, Збирка фотографија.

Пурићевим падом створени су услови да краљ, под
британским утицајем десигнира за новог председника владе Ивана Шубашића, бана бановине Хрватске
и првака ХСС-а који је боравио у Америци и изјашњавао се у прилог НОР-у, ради потискивања Михаиловића као симбола српских снага у емиграцији
и у земљи.
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Приликом преговора Тито-Шубашић у јуну 1944.
године дошло је до формалне ревизије одлука Другог заседања АВНОЈ-а.132 Председник НКОЈ-а био је
о садржају преписке Молотов-Шубашић и о другим
132 Тито је преговарао са владом коју је друго заседање
прогласило нелегитимном.
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совјетским потезима обавештаван преко шефа Совјетске војне мисије генерал-лајтнанта Корњејева.133
У Титовим порукама Стаљину и Молотову, осим неповерења према британској политици, преовлађивало је
уверење у скори расплет по доласку совјетских трупа.
Преговори са Шубашићем почињали су у отежаној
ситуацији због десанта на Дрвар, немачке офанзиве
и Титовог одвајања први пут у току рата од јединица
НОВЈ на копну. Тито је совјетским авионом пребачен
са Купрешког поља у Италију, одакле је 7. јуна у зору
стигао британским разарачем на Вис. Поред јединица
26. дивизије и морнарице НОВЈ на Вису је тада било
и пет хиљада британских командоса.
После заједничких преговора у августу 1944. године у Италији су и Тито и Шубашић дали изјаве по
питању састава будуће владе. Тито је прихватио захтев да у Југославији неће бити уведен комунизам
(што НОР није ни прокламовао у својим документима), а Шубашић је у својој Декларацији прихватио
све најважније тековине НОР-а: федеративно уређење, демократски поредак, одао признање НОВЈ и
осудио колаборацију.134
Операција за ослобођење Србије попримила је
другачији ток у складу са Титовим планираним путовањем за Москву. Ово је било друго Титово ратно
путовање после разговора са Черчилом у Италији.
До Титове посете Москви дошло је онога тренутка
када је постало јасно да неће бити савезничке инвазије на Балкан и када је ВШ НОВЈ померио тежиште
својих операција према Србији. Британски експерти су Титов неочекивани пут објашњавали његовим
реосигурањем у Москви после сусрета са Черчилом.
Већина британских државника и политичара није
благонаклоно гледала на поменуто путовање, али
нису узвраћали притиском из бојазни да се НОР још
више не приближи Совјетима.
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133 Односи Југославије и Русије 1941-1945: документи и
материјали, Београд, 1996, док.бр.350
134 Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945,
Београд, 1992, стр. 544
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1944. август 8.
Главни штаб НОВ и ПО Србије: Наређење команданта
генерал-лајтнанта Коче Поповића Штабу 22. дивизије
за достављање извештаја о ситуацији на терену и савезничким
авијатичарима, формирању извиђачких јединица и друго.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1051, Ф 1, Д 2.
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У Москви су утврђене основе Споразума о привременом уласку црвене армије у источне делове
Југославије.135 Совјетска влада објавила је 26. септембра 1944. године одлуку о предстојећем уласку
совјетских трупа у Југославију, информисала владу
Велике Британије писмом В. М. Молотова А. Керу,
као и владу САД истоветним писмом Молотова америчком амбасадору у СССР-у А. Хариману. У оба писма истицало се да је молба да совјетске трупе уђу
у Југославију потекла од совјетске команде која се
обратила југословенској Врховној команди и да се
улазак предузима у циљу операција против немачко-мађарских трупа у Мађарској. Овакво је било и
званично саопштење ТАСС-а од 29. септембра 1944.
године. Ова формална молба совјетске команде имала је тактички смисао - требало је да створи међународно правни преседан према коме свака савезничка држава која намерава да користи југословенску
територију за деловање сопствених оружаних снага
мора прво да добије сагласност НКОЈ-а, Команде
НОВЈ и партизанских одреда Југославије. Истичући
прерогативе НКОЈ и игноришући југословенску краљевску владу Молотовљева писма су представљала
фактички НКОЈ као јединог представника државне
власти. Југословенска емиграција је молбу за улазак совјетских трупа доживела као признање нове
Југославије.
На Московској конференцији од 9. до 18. октобра 1944. године између Стаљина, Молотова, Черчила и Идна, уз учешће њихових војних и политичких
представника, израђени су детаљни војни планови
за развијање савезничких операција на свим фронтовима. Поново је разматрана могућност стварања
јединствене југословенске владе и новог састанка
Тита и Шубашића. Обе владе су се договориле да
ће у Југославији спроводити заједничку политику.
После Московске конференције оваква политика
компромиса тумачена је скретањем југословенске
135 В. Дедијер, Нови прилози за биографију Јосипа Броза Тита,
І, Ријека-Загреб, 1981, стр.221
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политике народноослободилачког покрета од револуционарног радикализма у правцу реал политике,
а на Западу је добила назив политика „fifty-fifty„. До
поновног сусрета Тита и Шубашића дошло је 21. октобра у Белој Цркви. Московски споразум парафиран је 16. октобра 1944. године у Белој цркви између
Тита и маршала Толбухина, комаданта 3. Украјинског фронта.
Завршни разговори вођени су у Београду што је
резултирало Београдским споразумом од 1. новембра
1944. године: АВНОЈ остаје врховно законодавно
тело, обавезно је конституисање јединствене владе
која ће расписати изборе за Уставотворну скупштину, а до тада краљ преноси власт на намеснике без
могућности да се врати у земљу.136 Споразум је почивао на уставном континуитету Југославије иако
су снаге НОР-а имале апсолутну превагу у власти,
оружаној сили, Одељењу заштите народа, привреди
и антифашистичким организацијама.137
Пријем представника савезничких војних мисија код маршала Тита поводом 27-годишњице Октобарске револуције одржан је у Београду 7. новембра
1944. године.138
У оквиру спољнополитичких кретања у време
ослобађања југословенске територије неопходно је
размотрити и бугарски фактор, тј. учешће бугарских трупа у садејству са совјетском војском. До првог важнијег контакта југословенских и бугарских
државника током рата дошло је у Крајови. Постигнута је сагласност о војној сарадњи у борби против
немачког завојевача и о решавању свих питања у
духу заједничких интереса Бугарске и Југославије.

1944. август 22.
Списак летачко-техничког особља летачке базе СССР у Италији.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2222-, Ф 2, Д 28.

136 Србија у Другом светском рату 1939-1945, Београд, 1992,
стр. 632-641
137 Београдски споразум је ишао у прилог снагама које је
представљао Шубашић, после повратка Едварда Кардеља
и Ивана Шубашића из Москве. У Коминикеу објављеном
после разговора са Стаљином и Молотовом (24. и 25.
новембра 1944. године) поново се указује на потребу за
стварањем јединствене владе.
138 Архив ЈБТ, КМЈ I-2-c/1,стр.3

139 Поменуто је било део Стаљиновог плана за стварање јужнословенске федерције (конфедерације) на дуалном принципу, насупрот југословенском ставу о полицентричној федерацији коју би сачињавале Бугарска и шест федералних
јединица нове Југославије.Стаљин је био за стварање конфедерације Бугарске, Југославије и евентуално Албаније.
Бугарска и Албанија чиниле би равнотежу пораслој самосвесности југословенског револуционарног покрета. Посредно би преко контроле над чланицама федерације СССР
излазио на Јадранско и Егејско море.
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Бугарска борба није наилазила на повољне одзиве
међу већином југословенских бораца, поготово што
су на појединим командним местима остали официри који су до септембра 1944. године били комаданти
окупационих трупа и учествовали у злочинима над
српским и македонским народом. Тито је имао интенцију да помогне Бугарској да се међународно рехабилитује због учешћа у рату на страни Немачке.139
Нова народна власт спроводила је своју политику
у зависности од политике савезничких сила које су
се крајем 1944. и током 1945. године за време и после рата бориле, свака на свој начин, за доминацију
над Југославијом. Успостављањем равнотеже између
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Сврљишки партизански одред, 16. септембар 1944.
Историјски архив Ниш, инв. бр. 1665.

грађанских и комунистичких елемената у Југославији Британци и Совјети су истовремено учвршћивали свој политички утицај. Комунистички покушаји
надмудривања Британаца манифестовали су се од
наоружања, положаја краља, питања демократских
норми, става јединствене владе до покушаја прекорачења међународно санкционисаног утицаја крајем
рата. КПЈ није успела да се ослободи обавеза које су
јој Черчил и Стаљин наметнули у октобру 1944. године, али је успела током рата да изгради систем нових
органа власти, од сеоских народноослободилачких
одбора до АВНОЈ-а, највишег органа југословенске
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федерације и симбола интегритета и суверености
Југославије.140 Успоставила је контролу и уску повезаност са војним руководством у датим условима.
Образован је такав систем у коме је политика имала
превагу над војском, подређеној остварењу политичких и државних циљева. Ово је био пресудан фактор
у војним односима нове Југославије и СССР током
трајања и након завршетка рата.

77
140 Бранко Петрановић, Револуција и контрареволуција у
Југославији 1941-1945, 1, Београд, 1983, стр. 250
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1944. октобар 9.
Титов одговор команданту
3. Украјинског фронта
маршалу Толбухину о
сагласности са дејствима
на територији Србије.
Војни архив, Група фондова
НОВЈ, К 2222-, Ф 2, Д 31.
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Продор НОВЈ у Србију и завршне операције за
ослобођење земље у 1944. и 1945. години
Нова револуционарна власт постепено је јачала
позиције код савезничких сила у погледу снаге и
способности за садејство са савезничким трупама у
ослобађању сопствене територије.141 Врховни штаб
је систематски припремао план борбе за ослобађање
Србије и Шумадије. НОВЈ је почетком 1944. године
имала у свом саставу бројне и углавном увежбане
трупе, спремне за даље сукобе након стеченог искуства партизанског ратовања, али исто тако исцрпљене претходним низом борби (5 корпуса, 50 дивизија,
2 оперативне групе, 150 партизанских одреда војно-позадинске органе, морнарицу и ваздухопловне
јединице, посебне омладинске чете, батаљони и бригаде).142 Део снага кренуо би према Источној Србији
и Дунаву у сусрет Црвеној армији.143 Немци су ради
одбране Србије предузели офанзивне операције за
одбацивање југословенских снага од 10. јула до 6. августа 1944. године. Почели су нападе на партизанске
одреде у западној и централној Босни да би заробили
политичко и војно руководство у Дрвару. Извршили
су ваздушни десант на Дрвар и истовремену офанзиву на ослобођену област око Дрвара (операција
„Скок коњића“). Упркос заузимању дела ослобођене
територије и Дрвара нису постигли циљ. ВШ НОВЈ,
НКОЈ, Политбиро ЦК КПЈ и војне мисије СССР-а
и западних савезника успеле су да напусте Дрвар.
Пребачени су совјетским авионом из Барија и авионима западних савезника, прво у Бари, а потом на
острво Вис. Немачке трупе доспеле су југозападно
од Лесковца, а потом су почеле прегруписавање за

нову операцију „Кераус“ ради уништавања партизанских јединица између Топлице, Јужне Мораве и
Јабланице.144 Битка за Србију у лето и почетком јесени текла је у знаку напредовања Првог пролетерског
корпуса, у садејству са совјетским трупама.
У писму од 5. јула 1944. године Тито је апеловао на
помоћ у храни и наоружању, али и на совјетски утицај на остале савезнике да допусте самостално решавање унутрашње политичких питања. Посебну пажњу обратио је на евентуално искрцавање западних
савезника на југословенску територију, захтевајући
совјетску подршку и продор преко Румуније у правцу
Југославије. Стаљин је у поруци Титу почетком септембра 1944. године, у оквиру Плана о заједничком
ангажовању совјетских и југословенских јединица,
истакао да Југославију сматра савезницом СССР-а и
будућим главним упориштем у југоисточној Европи.
Совјетска влада одлучила је да ангажује као помоћ у
ослобађању Србије снаге Трећег Украјинског фронта
које су ступиле на територију Бугарске и избиле на
бугарско-југословенску границу, као и совјетску Дунавску ратну флотилу.145 Истовремено је постигнута
сагласност да трупе левог крила Другог Украјинског
фронта које су избиле на румунско-југословенску
границу изврше планирани продор ка Мађарској
преко северо-источних делова Југославије.
Указом Президијума Врховног совјета СССР од 5.
септембра 1944. године за изузетне успехе у руковођењу трупама и вођењу војних операција против
заједничког непријатеља Совјетског савеза и Југославије додељен је орден Суворова Првог степена
маршалу Титу као главнокомандујућем Народноослободилачке армије Југославије.146 Истога дана

141 Б. Петрановић, Револуције и покрети отпора у Европи 19391945, Скопље, 1985, стр.21
142 АВИИ, фонд НОВЈ, К 181, рег.бр.3/5
143 „Сваки успех, сваки подвиг Црвене армије одражавао се у
срцима бораца народноослободилачке војске и подстицао их
на још упорнију и немилосрднију борбу против окупатора и
њихових домаћих сарадника.“, Ј. Б. Тито, Борба за ослобођење
Југославије 1941-1945, том І, Београд, 1947, стр.232

144 Поменуте јединице су крајем јула и почетком августа
добијале помоћ од савезника, који су авионима
пребацивали храну, униформе, наоружање и рањенике са
импровизованог узлетишта у Италију.
145 Источна Србија у рату и револуцији 1941-1945, Зборник
докумената, Зајечар, 1981, књ. 2, док. 56
146 Односи Југославије и Русије 1941-1945: документи и материјали, Београд, 1996, док.бр. 384
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1944. септембар 7, Врање
Улазак партизанских јединица у ослобођено Врање.
Историјски архив „31. јануар“ Врање, Збирка докумената Добривоја Јовановића.

80

и другим југословенским официрима додељени су
ордени Кутузова Првог степена, Суворова Другог
степена, Кутузова Другог степена, орден Црвене заставе, Отаџбинског рата Првог степена.147
Врховни штаб НОВ и ПОЈ је 8. септембра 1944.
године објавио Проглас поводом избијања Црвене ар-

мије на румунско-југословенску границу и апеловао
на борце и народ да дочекају Црвеноармејце као достојни савезници непобедиве Црвене армије која је
за слободу поробљених народа дала многе жртве.148
Совјетска влада упорно је истицала да главни циљ
у Југославији није наметање совјетске власти већ

147 Исто, док. бр. 385

148 Исто, док. бр. 389
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1944. октобар 1-2, Аранђеловац
Први сусрет деце Аранђеловца са борцима Црвене армије.
Војни музеј, фот. сигн. 18370

елиминисање немачке војске и пружање помоћи
југословенском народу и партизанима. Политичка
управа Трећег Украјинског фронта је почетком октобра 1944. године објавила Проглас војницима поводом ступања на територију Југославије у којем се
апелује на дисциплиновано, културно и уздржано
понашање совјетских војника.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

Продор Црвене армије у Источну Србију и Војводину из Румуније почео је 27. и 28. септембра 1944.
године, а снаге НОВЈ су прешле у Србију и кренуле ка долини Велике Мораве. После спајања, две
армије су заједнички наставиле операције према
Нишу, Западној Морави и кроз Војводину. До средине октобра 1944. године Црвена армија и 14 корпус
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1944. октобар 11, Врање
Борци 5. и 27. српске бригаде 46. дивизије улазе у ослобођено Врање.
Музеј историје Југославије, III 9882.
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1944. октобар 14, Ниш
Ослобођени Ниш, Војни музеј, фот. сигн. 17834.
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југословенске војске сузбиле су немачке снаге у пограничној зони, ослободиле целу Србију и спојиле
се са јединицама 1. армијске групе генерала Пеке
Дапчевића.149 Део снага совјетског 64. корпуса упутио се према Крушевцу са Другом пролетерском дивизијом. Ниш је ослобођен 14.октобра 1944. године.
Совјетска авијација извршила је напад на главнину 7 СС дивизије, а потом су немачку војску напале
24. и 27. српска дивизија.150 Заплењено је више од
800 моторних возила, 17 тенкова, 7 моторизованих
топова. Бугарске трупе су убрзо почеле да пљачкају складишта у Нишу и другим градовима. Тито
је наредбом забранио отуђивање трофејног наоружања и материјала наређењем да сви војни трофеји и магацини морају остати у српском поседу.151
Ослобођењем Ниша немачким снагама које су одступале према северу, долином Мораве пресечена
је одступница тако да су морали променити правац
кретања и продужити ка Босни. Убрзо су македонски
партизански одреди уз бугарску помоћ ослободили
целу Македонију. Косово је ослобођено у новембру
1944. године. Ослобођењем Ниша, Македоније и Косова створена је стабилна територија за последње
операције ослобођења Југославије.
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1944. октобар 15, Пожаревац
Лајтнант Иван Маркович Сушков на челу гардијских
јединица Црвене армије улази у Пожаревац.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.
149 Београдска операција, Београд, 1989, стр. 156
150 Зборник НОР, том І, књига 12, док. 125
151 АВИИ, фонд ЈНА, инв.бр. 1221, АЈ 1
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Крагујевац на дан ослобођења, 21. октобар 1944.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу (Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).

85

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

1944. новембар 29, Краљево
Прослава ослобођења на улицама Краљева. Народни музеј Краљево.
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Учешће совјетске и југословенске војске у
борбама за Београд
Врховни штаб надзирао је операцију за ослобођење Београда иако се Тито тада налазио у Крајови. У
време борби за Србију објављивано је преко радија
да се налази на челу снага НОВЈ у западној Србији,
ради заваравања официра западних мисија.152 У Крајови се налазио штаб Трећег Украјинског фронта
којем је командовао маршал Совјетског Савеза Ф. И.
Толбухин. Крајова је постала и база за снабдевање
НОВЈ, а вођени су и разговори о учешћу бугарске
армије у борбама за ослобођење преосталих делова
земље.153 У борбама за ослобођење Југославије под
оперативном командом штабова Црвене армије учествовале су и четири бугарске армије на основу споразума Тита и Стаљина. Тито је у депеши упућеној
Светозару Вукмановићу Темпу 17. септембра 1944.
године изразио невољност да прихвати бугарску помоћ. Велебит у „Сећањима“ наводи да су разговори
Тита са представницима Отечественог фронта допринели међународној афирмацији нове Југославије
и легализацији револуционарног субјекта у међународним односима пошто су се бугарски представници обратили НКОЈ-у, а не избегличкој влади. 154
Послао је телеграм 8. октобра 1944. године из
Крајове у штаб Прве армијске групе у Аранђеловцу
у коме је било наређење да заједно са Црвеном армијом ослобађа Београд. Усаглашен је и план дејстава са Командом Црвене армије: да трупе НОВЈ прве
уђу у Београд, а да совјетске јединице не употребљавају без велике нужде тешку артиљерију.155 Тито је
10. октобра 1944. године издао директиву комаданту
Прве армије генерал-лајтнанту Пеки Дапчевићу о
152 АВИИ, фонд НОВЈ, К 15, рег. бр. 54-1/1
153 С. Нешковић, Југославија-Бугарска-ратно време, Београд,
1978, стр. 47
154 АВИИ, фонд ЈНА, рег. Бр. 10-16/13
155 Односи Југославије и Русије 1941-1945: документи и
материјали, Београд 1996, док. бр. 430
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политичкој и војној важности уласка југословенских
јединица првих у Београд као ослободилаца.156
Немци су велику пажњу поклањали реону Београда као важном оперативно стратешком чвору и војном
упоришту за организовање фронта јужно од Дунава
и Саве. Немачка армијска група „Фелбер“ (40 пешадијских и 2 тенковска батаљона, око 30 000 војника)
бранила је Београд. Организован је широки одбрамбени појас од Саве и Дунава с утврђеним упориштима
на Чукарици, Бановом брду, Кошутњаку, Дедињу, Бањичком вису, Коњарнику и Великом Врачару.
Борбе су почеле 11. октобра 1944. године, савладан је спољни отпор непријатеља и јединице су 14.
октобра 1944. године стигле на прилазе граду. Истога дана одржан је и заједнички састанак штабова две
армије. Најтеже борбе вођене су на Авали. Немцима
су нанети велики губици, а према Шапцу се пробило
око 3000 немачких војника. Општи јуриш на немачке положаје на Калемегдану извршен је 20. октобра
1944. године, сломљен је отпор код Савског моста и
на Чукарици. Земун је ослобођен два дана касније.
Специјални одреди Црвеноармејаца очистили су
град од мина.157 Побеђене немачке јединице одступале су у Срем где су образовале нову одбрамбену
линију између Саве и Дунава удаљену око 100 км од
Београда. Немци су изгубили око 15 000 војника, југословенске јединице 2953, а Црвена армија по неким подацима 960 војника.158 Совјетске трупе наставиле су продор према Будимпешти и Бечу.
156 1. Армијска група имала је 10 дивизија од 50 000 бораца,
а Црвена армија 4. гардијски механизовани корпус из 3.
украјинског фронта са око 17 000 бораца под командом
генерал-лајтнанта Владимира Ивановча Жданова. У
Београдској операцији ангажовано је још пет совјетских
дивизија и делови 109. стрељачке дивизије, 9. мешовити
авиокорпус 17. ваздухопловне дивизије, а на Дунаву су
стационирани делови совјетске ратне флотиле, АВИИ,
фонд НОВЈ, к-372, рег.бр.3/36-2.
157 Односи Југославије и Русије 1941-1945: документи и
материјали, Београд, 1996, док. бр. 469
158 Г. Миљанић, Велике битке на југословенском ратишту 19411945, Београд, 1987, стр.282
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1944. октобар
Наступање Народноослободилачке
војске Југославије и Совјетске
армије ка Београду.
Историјски архив Пожаревац, Лични
фонд Александра Саше Марковића.
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1944. октобар
Сусрет бораца Друге пролетерске народноослободилачке ударне бригаде са борцима Црвене армије
уочи борби за ослобођење Београда. На самоходном оруђу ИСУ-122 стоји командант Љубиша Веселиновић,
а испред је комесар 4. батаљона Јово Њего, Војни музеј, фот. сигн. 2391.

Београд је дочекао ослобођење са око 60 000
становника мање. На дан ослобођења Београда у
Москви су испаљене топовске салве. У знак победе
формације и јединице које су се највише истакле у
борбама за ослобођење Београда: 19 јединица, одреди Трећег Украјинског фронта и дивизион оклопних
чамаца Дунавске ратне флотиле Стаљиновом наредбом добиле су назив „Београдске“. Национални комитет ослобођења Југославије и Врховни штаб при-
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дали су изузетан значај улози Црвене армије и „крви
коју су њени херојски синови пролили“ у ослобађању
Београда“.159 Прве вечери по ослобођењу и престанку борби у Београду су Црвеноармејци приредили
културно-уметнички програм, а извели су и песму
„Ноћ над Београдом“.

159 Ј. Б. Тито, Говори и чланци, књига І, стр. 223 и 224
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1944. октобар 20, Београд
Београђани у слободном делу града дочекују своје ослободиоце борце НОВЈ и Црвене армије.
Војни музеј, фот. сигн.А32-12.
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1944. октобар 20, Београд
Генерал Жданов и генерал Дапчевић
свечано су дочекани на Славији.
Војни музеј, фот. сигн.А32-21.
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1944. октобар 20, Београд
Прослављање победе у ослобођеном Београду.
Војни музеј, фот. сигн. А 32-10.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.
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1944. октобар 20, Београд
Окупљање народа код Вуковог споменика у ослобођеном Београду.
Војни музеј, фот. сигн. А32-24.
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

Пробој Сремског фронта и завршне операције
у 1945. години
Заједничке операције јединица совјетског 2.
украјинског фронта и НОВЈ под командом ГШ-а
Војводине почеле су у тренутку када су јединице
ЦА заузеле Темишвар и избиле на југословенско-румунску границу. Оне су са јединицама под командом Штаба Банатске операционе зоне почеле
борбе за ослобађање Баната.160 На челу штаба био
је генерал-лајтнант Коста Нађ. После тродневних
борби југословенске трупе пробиле су јако утврђене непријатељске положаје на сремском фронту.161 У
овим борбама потучене су 4 и 11 немачка дивизија, 3
и 12 Павелићева дивизија и већи број самосталних
немачко-усташких формација.162 Последњих дана
децембра 1944. године пребачене су у Мађарску бугарске и совјетске трупе.
Ослобођењем Србије, Македоније, Војводине,
Косова, Далмације, Црне Горе и већег дела Босне
и Херцеговине створена је стабилна основа за даље
ратовање.163 НОВЈ је успоставила Сремски фронт
између Дунава, босутских шума и Саве наспрам
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160 Милован Џелебџић, Обавештајна служба у НОР-у 19411945, Београд, 1987, стр.223
161 Напредујући на запад више од 50 км на јуриш су заузеле
и ослободиле градове: Винковце, Осијек, Вуковар, Валпово
и Жупању. Ослобођено је више насељених места међу
којима су били: Товарник, Даљ, Оток, Борово, Церна, Стари
и Нови Микановци, Чепник и Кошка. Совјетска 57. армија
са јединицама 51. дивизије НОВЈ деловала је према Дунаву
код Апатина, а потом су на југословенској територији
остали ваздухопловна група са генералом Витруком и 68.
стрељачки корпус.
162 Посебно су се у овим борбама истакле пешадијске, артиљерисјке, тенковске, инжињеријске и коњичке јединице под
командом Пеке Дапчевића, Косте Нађа и Милутина Мораче,
као и авијација.
163 ВШ НОВЈ одлучио је да се формирају армије тако да су наредбама врховног команданта током 1945. године формиране 1, 2, 3, 4, 5 и 6. армија, као и Прва тенковска армија. Штабови армија били су непосредно потчињени ВШ. На крају
рата југословенска војска имала је 59 дивизија.
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У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

Радна шема артиљерије Прве армије
Народноослободилачке војске Југославије
за период од 1. децембра 1944. до 1. марта 1945. године.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 21 А, Ф 4, Д 3.
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1945.
План операција Прве армије
за пробој Сремског фронта.
Војни архив, Група фондова
НОВЈ, К 256 А, Ф 9, Д 5.
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1945. фебруар, околина Шида
Фелдмаршал Х. Александер и генерал Пеко Дапчевић за време обиласка Сремског фронта.
Војни музеј, фот. сигн. 188.

немачког система одбране који се састојао од утврђења у дубини од 30 км.164
НОВЈ се у овом периоду ратовања први пут сусрела са фронталним сукобима, рововским ратом,
артиљеријским двобојима и дубинским системом
утврђења којим су Немци осигуравали своју групацију у Мађарској и одступање балканске армије.165
164 Крајем јануара 1945. године после беспоштедних борби
Прве армије са 34. немачким армијским корпусом Сремски
фронт се до пробоја у априлу стабилизовао на линији
источно од Мохова, Товарника и села Липовац на Босуту.
Ослободилачки рат народа Југославије, књ. 2, стр.377
165 Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945,
Београд, 1992, стр. 645
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Није било довољно командног кадра за такву врсту
борбе, иако је СССР дао тешко наоружање. Масовно
су страдали југословенски борци, углавном српског
порекла. Фронт се усталио на 100 км удаљености од
Београда, а без нове подршке савезника која је уследила у априлу нису биле могуће веће акције.
У општој офанзиви крајем марта 1945. године
ослобођени су хрватски и словеначки крајеви који
су после Првог светског рата остали под Аустријом
и Италијом.166 Сремски фронт пробијен је у априлу
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166 Након завршетка ратних сукоба 1. армија била је
распоређена на подручју Штајерске, 2. армија је пратила
немачку војску до Крања, а 3. армија окружила је немачко

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

1945. април, Сремски фронт
Укрцавање бораца 8. српске бригаде у чамац ради преласка реке Босут.
Историјски архив „31. jануар“ Врање, Збирка докумената Добривоја Јовановића.

1945. године.167 Немачка балканска војска престала
је да се бори 15. маја 1945. године. Крајем ових борби
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усташке снаге код Дравограда на подручју југословенско
аустријске границе. 4. армија окружила је немачку ријечку
групацију, ослободила Истру, Трст и Словеначко приморје,
потом Ријеку и уништила Немачки 97. корпус, ослободила
Горењску и Словеначку Корушку. Прва армија је са
јединицама 2. армије ослободила Загреб 8. маја, после пада
Берлина.
167 ГШ је издао наређење за пробој фронта 9. априла 1945.
године. Трећа армија извршила је десант преко Драве
у позадини фронта. Прва армија пробила је 12. априла
Сремски фронт пошто је под Нађовом командом прешла
Босну, Врбас, Уну, Купу и Саву. Тито је 14. априла 1945.
године упутио поруку јединицама које су учествовале у
пробоју Сремског фронта.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

заробљена је немачка балканска групација са комадантом групе армија „Е“ и врховним комадантом југоистока генералом Лером и квислиншким снагама
са око 300 000 војника и официра.
По завршетку рата делови ЈА су заједно са јединицама КНОЈ-а и органима државне безбедности
остали у сукобу са остацима „издајничких банди и
квислиншких војних формација“. Односи са западним савезницима били су поремећени због Трста и
Јулијске Крајине, а уследили су и инциденти на југословенско-грчкој граници у другој половини 1945.
године. Западне земље прихватиле су око 300 000
усташа, четника, балиста, сместиле их у логоре на
милитаризованој основи, одбијале да екстардирају
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1945. април 8.
Наређење Штаба Прве армије Народноослободилачке војске Југославије за пробој Сремског фронта.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 251, Ф 1, Д 36.
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

Митраљеско гнездо на обали Босута, април 1945 - Сремски фронт.
Историјски архив „31. jануар“ Врање, Збирка докумената Добривоја Јовановића.
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део ратних злочинаца, а америчка и британска авијација су настављале са повредама југословенског
ваздушног простора сталним прелетима.
Југословенска историографија није оспоравала
совјетску војну помоћ и добијање тешког наоружања, али постојала је и друга страна међусавезничког
односа: захваљујући дејствима НОВЈ Црвена армија имала је на пролазу за Мађарску, преко источних
делова Југославије најмање губитака ван совјетских
граница. Указом президијума АВНОЈ-а од 21. јуна
1945. године за испољену храброст у борби против
заједничког непријатеља поједини совјетски официри одликовани су Орденом народног хероја.168
Совјетско-југословенска војна сарадња одвијала се
истовремено на неколико нивоа, а интезивирана је
168 Гардијски поручници Бакуњин, Дмитриенску, Константинов,
Моногадзе и гардијски мајор Улиску.
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након уласка СССР-а у рат. Нова револуционарна
власт била је суочена са чињеницом да су темељи
војних односа ударени у претходном периоду и да је
југословенска влада у емиграцији била носилац сарадње преко амбасадора СССР-а Новикова.169 Војни
потези били су саставни и нераздвојни део политичких потеза тако да је током вођења борби текла и
битка за афирмацију НОР-а и за првенство над четницима и избегличком владом. Војне мисије биле су
својеврсна дипломатска представништва кроз која
су војске две земље упознавала међусобне политичке аспирације и усклађивале своје војне интересе у
прихватљивој форми и савезништву.
169 Совјетска дипломатска представништва у иностранству
називала су се полпредства од 4. јуна 1918. до 9. маја 1941.
године. Полпредство СССР у Југославији имало је статус
дипломатске мисије, односно полпред статус посланика од
9. маја 1941. године.
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1945. април 14.
Извештај генерал-мајора Милутина Мораче о бојној релацији Прве армије за вођене борбе
у времену од 3. до 14. априла 1945. године – пробој Сремског фронта.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 254, Ф 1, Д 2.
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1945. мај 9.
Тито чита говор за радио поводом завршетка рата у Европи.
Музеј историје Југославије, VIS 278 10
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1945. мај 9. Београд
Прослава Дана победе у Београду.
Музеј историје Југославије, VIS 278 20
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Постер-панои:*

1941.
1. 1941. април 6, Београд
Рушевине Београда после немачког бомбардовања
у нападу који су Немци назвали „Страшни суд“
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 869.

7. 1941. април, Београд
Превожење жртава бомбардовања Београда
у нападу који су Немци назвали „Страшни суд“
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 914.

2. 1941. април 6, Београд
Београд после немачког бомбардовања
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 22450.

8. 1941. април
„Његово Величанство краљ наредио је
мобилизацију све војне силе“ – плакат.
Војни архив, плакат сигн. 17-3-4-3.

3. 1941. април 6, Београд
Рушевине двора у Београду после немачког
бомбардовања - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 852.

9. 1941. април 10.
Упутство немачке Врховне команде Вермахта
команди 12. армије о поступку према ратним
заробљеницима српске националности документ на немачком језику.
Војни архив, мик. НАВ-Т-312 р.445 с.3028655.

4. 1941. април 6, Београд
Порушен комплекс болничких зграда
општедржавне болнице у Београду за време
немачког бомбардовања - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 25514.
5. 1941. април 6, Београд
Бомбардована зграда Војне академије у Београду
- фотографија.
Војни архив, Збирка фотографија
6. 1941. април 6, Београд
Порушени мост „Краља Александра“ на Сави
у Београду - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 25515.

10. 1941, април
Објава главнокомандујућег немачке војске за
запоседнуто југословенско подручје –
плакат на српском и немачком језику.
Војни архив, Група фондова НА, К 40 С, бр. рег. ¼.
11. 1941, април
Проглас становништву Југославије од
Главнокомандујућег немачке војске о запоседању
југословенске територије, као и о начину
понашања становника - плакат црно-бели,
штампан двојезично.
Историјски архив Пожаревац, Збирка плаката,
П I 1941/5.

* 92 изложбена постер-паноа димензија 100 цм × 70 цм
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12. 1941. април 15.
Проглас ЦК КПЈ народима Југославије за ступање
у борбу за слободу и националну независност
- документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1, Ф 3, Д 20.
13. 1941. април 17, Београд
„Одредбе о извршењу примирја између немачке
и југословенске оружане силе од 17. априла
1941. године“ - документ.
Војни архив, Група фондова НА, К 3, бр. рег. 8/2-1.
14. 1941. април 18.
Војник југословенске војске предаје оружје
- фотографија.
Војни музеј фот. сигн. 19554.
15. 1941. април
Југословенска војска одлази у заробљеништво
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 15370.
16. 1941. април
Југословенска војска одлази у заробљеништво
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 15371.
17. 1941. април
Официри југословенске војске као заробљеници
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 19555.
18. 1941. април 22, Београд
Наредба генерала Ферстера становницима Србије претња примене ратно-војног закона за непокорне
- штампани плакат.
Војни архив, Група фондова Нда, К 53, бр. рег. 15/2-12.
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19. 1941. aприл 22, Бачка
Хапшење родољуба у Бачкој - фотографија
Војни музеј, фот. сигн. 23292.
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20. 1941. април 21-22, Панчево
Злочин Немаца – фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 1051.
21. 1941. мај 15, Београд
Акт Комесаријата за унутрашње послове Савета
комесара о успостављању редовне полицијске
власти у Београду - документ.
Војни архив, Група фондова Нда, К 19, Ф 1, док. 14/1,2.
22. 1941. мај 27, Београд
„Наредба председника Општине града Београда:
„Када и где треба да се у Београду пријаве они војни
обвезници који се сматрају ратним заробљеницима
на основу Наредбе Војног заповедника у Србији“,
Ново време, стр. 2. - новине
Војни архив, Група фондова Нда, исечци из периодике.
23. 1941. јун 26, Београд
Наредба управника града Београда Драгог
Јовановића за стављање полицијских снага за
приправност у случају евентуалних комунистичких
нереда 28. или 29. јуна 1941. године – документ.
Војни архив, Група фондова Нда, К 20А, Ф 2, Д 40.
24. 1941. јул 10, Београд
Писмо управника града Београда, Драгог Јовановића,
упућено председнику Општине града Београда 10.
јула 1941. да предузме потребне радове око поправке
и адаптације зграде Касарне бившег 18. пешадијског
пука у којој је одлуком немачког команданта места
смештен логор на Бањици – документ.
Историјски архив Београда, Општина Града
Београда - ОГБ К 520
25. 1941. јул, Београд
Касарна 18. пешадијског пука на Бањици Концентрациони логор Београд - Бањица
– фотографија
Историјски архив Београда, ЗФ РП и НОП
албум фотографија

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

26. 1941. август 10, Београд
Апел српском народу да помогне властима у борби
против комуниста - штампани плакат.
Војни архив, Група фондова Нда, К 60, Ф 1, Д 2.
27. 1941, август 10.
Врховни штаб Народноослободилачке партизанске
и добровољачке Војске Југославије доставља
свим јединицама Упутство о партизанском
начину ратовања - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2, Ф 5, Д 34.
28. 1941. август 28, Краљево
Вешање становника Краљева. Међу обешенима је
Драгомир Вилотијевић, активиста КПЈ,
којег су немачки војници стрељали, а његов леш
за опомену обесили на краљевачком централном
тргу - фотографија
Народни музеј Краљево, Стална поставка
(Копија фотографије, AJ-R2-II-1004).

32. 1941. септембар 15, Београд
„Последњи позив и последња опомена председника
Владе г. Недића српском народу“,
Понедељак - новине.
Војни архив, Група фондова Нда,
исечци из периодике.
33. 1941.
Карта административне поделе Србије – карта.
Војни архив, Група фондова Нда, К 87, Ф 2, Д 24-2.
34. 1941. септембар 22-24, Шабац
Вешање становника Шапца - фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Драгана Шалера.
35. 1941. септембар 24, Шабац
Заточени Роми из околине Шапца,
непосредно пред одвођење у логор.
Војни музеј, фот. сигн. 24283.

29. 1941. септембар 5, Београд
„Образовање владе“, Службене новине број 104,
стр. 1 – новине.
Војни архив, Група фондова Нда,
исечци из периодике.

36. 1941, септембар 24, Мачва
Немачка казнена експедиција пали села по Мачви
- фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Драгана Шалера.

30. 1941. септембар 5, Београд
Наредба број 1. председника Министарског
савета свим министрима, државним органима
и чиновницима о поступању како би се „нашем
напаћеном народу обезбедио потребан ред и мир“.
У потпису документа председник српске владе
Милан Ђ. Недић, армијски ђенерал – документ.
Војни архив, Група фондова Нда, К 1 а, Ф 2, Д 5-1.

37. 1941. септембар 24, Мачва
Немци стрељају родољубе - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 1037.

31. 1941. септембар 7, Београд
Формирање Војног одељења, по наредби
председника Министарског савета Милана Недића
– документ.
Војни архив, Група фондова Нда, К 19 II, Ф 5, Д 4- 1.
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38. 1941, Пожаревац
Немци вешају грађане Пожаревца - фотографија
Војни музеј, фот. сигн.1032.
39. 1941, Пожаревац
Немци стрељају грађане Пожаревца - фотографија
Војни музеј, фот. сигн.1033.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

109

40. 1941, септембар 28, Горњи Милановац
Спровођење Немаца заробљених у Горњем
Милановцу - фотографија.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).

46. 1941. октобар 20, Крагујевац
Одвођење грађана Крагујевца на стрељање
- фотографија.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).

41. 1941. октобар 1.
Билтен Врховног штаба: Саветовање представника
штабова и команданата НОП Југославије штампани материјал.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1, Ф 3, Д 30.

47. 1941. октобар 21, Крагујевац
Група стрељаних крагујевачких грађана
- фотографија.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).

42. 1941. октобар 10.
Наредба пешадијског генерала Бемеа о драстичној
казни за српски народ - за једног немачког официра
стрељати 100 Срба; документ на немачком језику.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“)

48. 1941. октобар 21, Крагујевац
Група стрељаних крагујевачких грађана фотографија.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).

43. 1941. октобар 20.
Документ Врховног штаба Народноослободилачке
војске Југославије (НОВЈ): Понуда Врховног штаба
народно-ослободилачких партизанских одреда
Југословенској војсци у Отаџбини (ЈВуО)
за сарадњу - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1, Ф 3, Д 2/5.
44. 1941. октобар 20, Крагујевац
Хапшење грађана у Крагујевцу - фотографија.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).
45. 1941. октобар 20, Крагујевац
Одузимање личних предмета и докумената од
грађана Крагујевца - фотографија.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).
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49. 1941. октобар 21, Крагујевац
Група стрељаних крагујевачких грађана фотографија.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).
50. 1941. октобар 21, Крагујевац
Група стрељаних крагујевачких грађана фотографија.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).
51. 1941. октобар, Крагујевац
Закопавање стрељаних грађана - фотографија.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).
52. 1941. октобар 21, Крагујевац
Обзнана Месне командантуре у Крагујевцу након
стрељања грађана - плакат, штампан двојезично.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

43. 1941. октобар 20.
Документ Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије (НОВЈ): Понуда Врховног штаба
народноослободилачких партизанских одреда Југословенској војсци у Отаџбини (ЈВуО) за сарадњу.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1, Ф 3, Д 2/5.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
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53. 1941. октобар 21, Србија
Јабланички Народноослободилачки
партизански одред - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 984.

60. 1941. новембар 11, Стари Бечеј
Немци стрељају групу омладинаца у Старом Бечеју
- фотографија
Војни музеј, фот. сигн. 1054.

54. 1941. октобар, Крагујевац
717. дивизија на путу Крагујевац - Краљево
– фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 20833.

61. 1941. новембар 29, положај
Саопштење број 9 Штаба Народноослободилачког
партизанског одреда округа Пожаревачког:
командант Жика Поповић позива на наставак борбе
- документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1461 А, Ф 2, Д 11.

55. 1941. октобар, Краљево
Борбе са Немцима које су претходиле стрељању
грађана у Краљеву - фотографија.
Народни музеј Краљево, Стална поставка.
56. 1941. Краљево
Списак стрељаних талаца у Лагеру у Краљеву,
1941. године - документ.
Народни музеј Краљево, Историјска збирка,
Збирка предмета стрељаних талаца у лагеру,
октобра 1941. године , инв.бр.89.
57. 1941. новембар 3, Пожега
Мост који су порушили партизани Пожешке чете
ужичког Народноослободилачког партизанског
одреда на путу Пожега - Ариље - фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Драгана Шалера.
58. 1941. Србија
Диверзантска партизанска акција - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 978.
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59. 1941. новембар 8.
Наређење Врховног штаба НОП одреда Југославије
о поступку према заробљеним припадницима
непријатељских јединица - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1, Ф 1, Д 2.
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У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
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62. 1941. новембар, Петровац на Млави, слободна
територија
Мали партизани у ослобођеном Петровцу на Млави
- фотографија.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.
63. 1941. децембар 1, Ужице
Партизанска застава у ослобођеном Ужицу
- фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Драгана Шалера.
64. 1941. децембар, Ужице
Спровођење заробљених Немаца у Ужицу
- фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Драгана Шалера.
65. 1941.
Врховни штаб Народноослободилачке војске
Југославије (НОВЈ): Упутство како се држи брани ослобођена територија - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1, Ф 1, Д 9.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

57. 1941. новембар 3, Пожега
Мост који су порушили партизани Пожешке чете ужичког
Народноослободилачког партизанског одреда на путу Пожега - Ариље.
Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка Драгана Шалера.
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58. 1941. Србија
Диверзантска партизанска акција.
Војни музеј, фот. сигн. 978.
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59. 1941. новембар 8.
Наређење Врховног
штаба НОП одреда
Југославије о поступку
према заробљеним
припадницима
непријатељских јединица.
Војни архив, Група фондова
НОВЈ, К 1, Ф 1, Д 2.
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61. 1941. новембар 29,
положај
Саопштење број 9 Штаба
Народноослободилачког
партизанског одреда округа
Пожаревачког: командант
Жика Поповић позива на
наставак борбе.
Војни архив, Група фондова
НОВЈ, К 1461 А, Ф 2, Д 11.
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64. 1941, децембар, Ужице
Спровођење заробљених Немаца у Ужицу.
Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка Драгана Шалера.

117

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

66. 1941. децембар 10, Радојња
Извештај Ранковића и Иве Лоле Рибара поднет
Титу, о слабом морално-политичком и здравственом
стању у четама из Србије - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1, Ф 2, Д 11.
67. 1941. децембар 21.
Наређење ЦК КПЈ у споразуму са Врховним штабом
о формирању Прве пролетерске народноослободилачке ударне бригаде - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1, Ф 1, Д 12.
68. 1941.
Документ Врховног штаба Народноослободилачке
војске Југославије (НОВЈ): Статут пролетерских народно-ослободилачких ударних бригада - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2, Ф 1, Д 13.
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65. 1941.
Врховни штаб Народноослободилачке војске Југославије (НОВЈ): Упутство како се држи - брани ослобођена територија.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1, Ф 1, Д 9.
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67. 1941. децембар 21.
Наређење ЦК КПЈ у
споразуму са Врховним
штабом о формирању
Прве пролетерске
народноослободилачке
ударне бригаде.
Војни архив, Група фондова
НОВЈ, К 1, Ф 1, Д 12.
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68. 1941.
Документ Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије (НОВЈ):
Статут пролетерских народноослободилачких ударних бригада.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2, Ф 1, Д 13.
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

1942.
69. 1942. јануар 10, Радојња
Саопштење Врховног штаба о ситуацији у земљи
и у свету од 3. и 10. јануара 1942. године - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 6, Ф 2, Д 33.
70. 1942. јануар
Наређење врховног команданта да се формира
НОВЈ и јединице добровољачких одреда -документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 173, Ф 1, Д 7.
71. 1942.
План о извођењу обуке војника Пролетерске
бригаде партизанских одреда и добровољачке
војске - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 123, Ф 2, Д 1.
72. 1942. јануар, Нови Сад
Покољ у Милетићевој улици у Новом Саду
– фотографијa.
Историјски архив Нови Сад, материјал
са изложбе: Страдање православних свештеника
током Шајкашко-новосадске рације.
73. 1942. јануар, Нови Сад
Покољ у Милетићевој улици у Новом Саду
– фотографијa.
Историјски архив Нови Сад, материјал
са изложбе: Страдање православних свештеника
током Шајкашко-новосадске рације.
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74. 1942. јануар, Нови Сад
Покољ у Касарни у данашњој улици
Војводе Бојовића – фотографијa.
Историјски архив Нови Сад, материјал
са изложбе: Страдање православних свештеника
током Шајкашко-новосадске рације.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.
1941-1945.

75. 1942. јануар, Нови Сад
Покољ у Касарни у данашњој улици
Војводе Бојовића – фотографијa.
Историјски архив Нови Сад, материјал
са изложбе: Страдање православних свештеника
током Шајкашко-новосадске рације.
76. 1942. јануар, Нови Сад
Покољ на Успенском гробљу у Новом Саду
- фотографија.
Историјски архив Нови Сад, материјал
са изложбе: Страдање православних свештеника
током Шајкашко-новосадске рације.
77. 1942. фебруар, Ниш
Логор Црвени крст у Нишу – фотографија.
Народни музеј Ниш, документација.
78. 1942. фебруар, Ниш
Самице у логору Црвени крст у Нишу
– фотографија.
Народни музеј Ниш , документација.
79. 1942. Београд
Заточеници логора на Сајмишту – фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 24283
80. 1942. Београд
Лекарски преглед изнурених логораша
на Сајмишту. Преглед врши др Селенић,
војни лекар – фотографија.
Aрхив Југославије -RZ-II-485 do 730-0079.
81. 1942. Београд
Заточеници логора на Сајмишту – фотографија.
Војни музеј, инв. бр. 24281.
82. 1942. Београд
Заточеници логора на Сајмишту у Земуну
– фотографија.
Војни музеј, инв. бр. 24282.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

71. 1942.
План о извођењу обуке
војника Пролетерске
бригаде партизанских
одреда и добровољачке
војске - прва страна.
Војни архив,
Група фондова НОВЈ,
К 123, Ф 2, Д 1.
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

83. 1942. Београд
Српска државна стража спроводи родољубе
на стрељање авалским путем ка Јајинцима
– фотографија.
Војни музеј, инв. бр. 25209.
84. 1942. Београд
Стрељање код Јајинаца - фотографија
Aрхив Југославије-RZ-II-485 do 730-0068.
85. 1942. Београд
Стрељање у Јајинцима код Београда
– фотографија.
Војни музеј, инв. бр. 23329.
86. 1942. Србија
Жртве немачких стрељања - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 24368.
87. 1942. Жабари
Убијени партизани на тргу у Жабарима,
међу којима су Бојана Првуловић
и Радмила Трифуновић Хитра, бивше ученице
Пожаревачке гимназије - фотографија.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.
88. 1942. мај 5, Ниш
Акт Команде нишке области о мерама одмазде
против партизанских јатака - документ.
Војни архив, Група фондова Нда, К 26 а, Ф 2, Д 4-2.

90. Избегличка колона током Другог светског рата
– фотографијa.
Архив Југословенске кинотеке Београд.
91. Избегличка колона током Другог светског рата
– фотографијa.
Архив Југословенске кинотеке Београд.
92. Деца избеглице током Другог светског рата
– фотографијa.
Архив Југословенске кинотеке Београд.
93. Деца избеглице током Другог светског рата
– фотографијa.
Архив Југословенске кинотеке Београд.
94. Деца избеглице током Другог светског рата
– фотографијa.
Архив Југословенске кинотеке Београд.
95. Избегличка деца на путу до школе
- фотографија.
Архив Југословенске кинотеке Београд.
96. 1942. Србија
Позив активним официрима, војним чиновницима
и подофицирима бивше југословенске војске
да ступе у редове Народноослободилачке
Војске Југославије – документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ К6 II, Ф7, Д8

89. 1942. мај, Фрушка гора
Десетина Фрушкогорског народноослободилачког
одреда - фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Драгана Шалера.
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96. 1942. Србија
Позив активним официрима, војним чиновницима и подофицирима бивше југословенске војске
да ступе у редове Народноослободилачке Војске Југославије.
Војни архив, Група фондова НОВЈ К6 II, Ф7, Д8
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

1943.
97. 1943. јануар 18.
Извештај генерала Терзића Титу о увлачењу
непријатеља у партизанске редове - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 10, Ф 1, Д 17.
98. 1943. јануар
Нацрт Извештаја политичког комесара Главном
штабу народноослободилачког покрета за Србију
о ситуацији на терену - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 181, Ф 7, Д 1.
99. 1943. фебруар 7.
Заповест Врховног команданта НОВ и ПОЈ
Тита свим партизанским одредима и бригадама
да предузму појачане нападе против непријатеља
- документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, K7, Ф1, Д17.
100. 1943. фебруар 13, Положај
Позив Штаба народноослободилачког партизанског
одреда „Вељко Дугошевић“ „доле именованим
друговима“ да се јаве штабу јединице у року
од 2 дана - документ.
Историјски архив Пожаревац,
Раднички покрет и НОБ, 255D II 250.
101. 1943. новембар 1.
Указ Врховног штаба НОВ и ПО Југославије
о унапређењу официра Народноослободилачке
војске Југославије - документ.
Војни архив, фонд НОВЈ, К 10 А, Ф 1, Д 11.
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102. 1943. новембар 3, Положај
Позив Штаба народноослободилачког партизанског
одреда „Вељко Дугошевић“ за Округ пожаревачки
Црвеноармејцима за борбу за спас
из непријатељских редова - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1462 , Ф 9, Д 15.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

97. 1943. јануар 18.
Извештај генерала Терзића Титу
о увлачењу непријатеља у партизанске редове .
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 10, Ф 1, Д 17.
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100. 1943. фебруар 13, Положај
Позив Штаба народноослободилачког
партизанског одреда „Вељко Дугошевић“
„доле именованим друговима“ да се јаве
штабу јединице у року од 2 дана.
Историјски архив Пожаревац,
Раднички покрет и НОБ, 255D II 250.
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

103. 1943. новембар 16, Положај
Саопштење број 22. Штаба народноослободилачког
партизанског одреда „Вељко Дугошевић“ о
ситуацији на фронтовима у Европи, о успесима
народноослободилачког покрета у Југославији и у
Србији и о спроведеним акцијама овог одреда од
30. септембра 1943. године - документ.
Историјски архив Пожаревац, Раднички покрет и
НОБ 255D II 250.
104. 1943.
Борци 23. Српске дивизије 7. бригаде фотографија.
Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка
Несторовић.
105. 1943, Црна Трава
Први батаљон Народноослободилачке војске
Југославије - фотографија.
Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка
Драгана Шалера.
106. 1943.
Група партизана из Малог Црнића - фотографија.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.
107. 1943.
Група партизана из Пожаревца - фотографија.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.
108. 1943.
Пожаревачки партизани с неколико придошлих
Руса - фотографија.
Преузето из: Саша Марковић „Оружане акције
пожаревачког партизанског одреда „Вељко
Дугошевић“, Пожаревачки алманах, 1957.
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102. 1943. новембар 3, Положај
Позив Штаба НОП „Вељко Дугошевић“ за Округ пожаревачки
Црвеноармејцима за борбу за спас из непријатељских редова.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1462 , Ф 9, Д 15.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.
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106. Група партизана из Малог Црнића, 1943.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

117. 1944, септембар
Командант и заменик 15. српске бригаде разгледају први противавионски топ пратеће чете.
Војни музеј, фот. сигн. 1672.
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1944.
109. 1944. април 23.
Војна мисија НОВ и ПО у СССР даје:
Преглед најхитнијих потреба и опреме
за југословенску војску - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2222-, Ф 4, Д 1.
110. 1944. јун 24.
Главни штаб НОВ и ПО Србије издаје:
Обавештење Штабу 32 дивизије у вези савезничких
ваздухопловних акција на територији Југославије
и поступању са савезничким авијатичарима
- документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1067, Ф 8, Д 3.
111. 1944. јун, Вис
Долазак Шубашића на Вис ради преговора
о образовању владе - фотографија.
Војни архив, Збирка фотографија.
112. 1944. август 8.
Главни штаб НОВ и ПО Србије:
Наређење команданта генерал-лајтнанта
Коче Поповића Штабу 22. дивизије за достављање
извештаја о ситуацији на терену и савезничким
авијатичарима, формирање извиђачких јединица
и друго - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1051, Ф 1, Д 2.
113. 1944. август 22.
Списак летачко-техничког особља летачке базе
СССР у Италији - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2222-, Ф 2, Д 28.
114. 1944. септембар 7, Врање
Улазак партизанских јединица у ослобођено Врање
- фотографија.
Историјски архив „31. јануар“ Врање,
Збирка докумената Добривоја Јовановића.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

115. 1944. септембар 16, Сврљиг
Сврљишки партизански одред – фотографија.
Историјски архив Ниш, инв. бр. 1665.
116. 1944. септембар 23.
Штаб 23. ударне дивизије даје Извештај
о кретању непријатељских јединица
у околини Бора - документ.
Војни архив, фонд НОВЈ, К 1067, Ф 8, Д 10.
117. 1944. септембар
Командант и заменик 15. српске бригаде разгледају
први противавионски топ пратеће чете
– фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 1672.
118. 1944. октобар 1-2, Аранђеловац
Први сусрет деце Аранђеловца са борцима
Црвене армије – фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 18370
119. 1944. октобар 7.
Заменик команданта Главног штаба Србије
Штабу 14. Корпуса за повезивање 25. дивизије
са јединицама Црвене армије у реону Беле Реке
и Топлице и о даљим акцијама 23. и 25. дивизије
- документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1067, Ф 3, Д 33.
120. 1944. октобар 9.
Титов одговор команданту 3. Украјинског фронта
маршалу Толбухину о сагласности са дејствима
на територији Србије - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2222-, Ф 2, Д 31.
121. 1944. октобар 11, Врање
Борци 5. и 27. српске бригаде 46. дивизије улазе
у ослобођено Врање - фотографија.
Музеј историје Југославије, III 9882.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
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119. 1944, октобар 7.
Заменик команданта Главног штаба Србије Штабу 14. Корпуса за повезивање 25. дивизије
са јединицама Црвене армије у реону Беле Реке и Топлице и о даљим акцијама 23. и 25. дивизије.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1067, Ф 3, Д 33.
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122. 1944. октобар 13, околина Ниша
Колона бораца Народноослободилачке војске
Југославије на домаку Ниша – фотографија.
Историјски архив Ниш, инв. бр. 457.
123. 1944. октобар 14, Ниш
Ослобођени Ниш - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 17834.
124. 1944. октобар 14, Ниш
Борци Народноослободилачке војске Југославије
пролазе Тргом краља Милана у Нишу
– фотографија.
Народни музеј Ниш, Збирка фотографија, инв. бр. 754.
125. 1944. октобар 14, Ниш
Народ цвећем засипа официре Црвене армије
на улицама у Нишу - фотографија.
Народни музеј Ниш, Збирка фотографија, инв. бр. 1628.
126. 1944. октобар 14, Ниш
Народ цвећем засипа официре Црвене армије
на улицама Ниша - фотографија.
Народни музеј Ниш, Збирка фотографија, инв. бр. 741.
127. 1944. октобар 14, Ниш
Тенкови Црвене армије у Обреновићевој улици
у Нишу – фотографија.
Народни музеј Ниш, Збирка фотографија, инв. бр. 747.
128. 1944. октобар 14, Ниш
Први Црвеноармејац који је ушао у ослобођени
Ниш са становницима Ниша – фотографија.
Народни музеј Ниш, Збирка фотографија, инв. бр. 1581.
129. 1944. октобар, Пожаревац
Позив грађанима Пожаревца да припреме „сјајни
и величанствени“ дочек ослободиоцима - проглас.
Историјски архив Пожаревац,
Лични фонд Александра Саше Марковића.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

130. 1944. Пожаревац
Пожаревачки партизански одред - фотографија.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.
131. 1944. октобар 15, Пожаревац
Лајтнант Иван Маркович Сушков на челу
гардијских јединица Црвене армије улази
у Пожаревац - фотографија.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.
132. 1944. октобар 15, Пожаревац
На збору у ослобођеном Пожаревцу говори
Црвеноармејац - фотографија.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.
133. 1944. октобар 15, Пожаревац
Другови и другарице на дан ослобођења Пожаревца
- фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Урошевић.
134. 1944. октобар, Пожаревац
Прослава ослобођења на улицама Пожаревца
– фотографијa.
Историјски архив Пожаревац,
Лични фонд Александра Саше Марковића.
135. 1944. октобар, Пожаревац
Прослава ослобођења на улицама Пожаревца
– фотографијa.
Историјски архив Пожаревац,
Лични фонд Александра Саше Марковића.
136. 1944, октобар, Пожаревац
Партизанка говори на првом митингу у ослобођеном
Пожаревцу - фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Лични фонд Александра Саше Марковића.
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122. 1944. октобар 13, околина Ниша
Колона бораца Народноослободилачке војске Југославије на домаку Ниша.
Историјски архив Ниш, инв. бр. 457.
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124. 1944, октобар 14, Ниш
Борци Народноослободилачке војске Југославије пролазе Тргом краља Милана у Нишу.
Народни музеј Ниш, Збирка фотографија, инв. бр. 754.
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125. 1944, октобар 14, Ниш
Народ цвећем засипа официре
Црвене армије
на улицама у Нишу.
Народни музеј Ниш,
Збирка фотографија, инв. бр. 1628.
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128. 1944, октобар 14, Ниш
Први Црвеноармејац који је
ушао у ослобођени Ниш
са становницима Ниша.
Народни музеј Ниш,
Збирка фотографија, инв. бр. 1581.
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У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.
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129. 1944. октобар, Пожаревац
Позив грађанима Пожаревца
да припреме „сјајни и
величанствени“ дочек
ослободиоцима - проглас.
Историјски архив Пожаревац,
Лични фонд
Александра Саше Марковића.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
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132. 1944, октобар 15, Пожаревац
На збору у ослобођеном Пожаревцу говори Црвеноармејац.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.
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133. 1944, октобар 15, Пожаревац
Другови и другарице на дан
ослобођења Пожаревца.
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Урошевић.
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134. 1944. октобар, Пожаревац
Прослава ослобођења на улицама Пожаревца.
Историјски архив Пожаревац, Лични фонд Александра Саше Марковића.

140

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

135. 1944. октобар, Пожаревац
Прослава ослобођења
на улицама Пожаревца.
Историјски архив Пожаревац,
Лични фонд
Александра Саше Марковића.
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136. 1944, октобар, Пожаревац
Партизанка говори на првом митингу у ослобођеном Пожаревцу.
Историјски архив Пожаревац, Лични фонд Александра Саше Марковића.
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137. 1944, Пожаревац
Списак 441 Црвеноармејца погунулих у борбама
за ослобођење Пожаревца - документ.
Касарна „Генерал Павле Јуришић Штурм“
у Пожаревцу: стална спомен-поставка
„Два века Војске у Браничеву“
138. 1944. октобар
Наступање Народноослободилачке војске
Југославије и Совјетске армије ка Београду - карта.
Историјски архив Пожаревац,
Лични фонд Александра Саше Марковића.
139. 1944, октобар
Сусрет бораца Друге пролетерске
народноослободилачке ударне бригаде са борцима
Црвене армије уочи борби за ослобођење Београда.
На самоходном оруђу ИСУ-122 стоји командант
Љубиша Веселиновић, а испред је комесар
4. батаљона Јово Њего - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 2391.
140. 1944. октобар 20, Београд
Борац IV Гардијског механизованог корпуса
Црвене армије у уличним борбама за ослобођење
Београда - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 18986.
141. 1944. октобар 20, Београд
Уличне борбе вођене за ослобођење Београда
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. А32-15.
142. 1944. октобар 20, Београд
Тела погинулих у борбама за ослобођење Београда
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. А32-16.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

143. 1944. октобар 20, Београд
Тела погинулих у борбама за ослобођење Београда,
склоњена у порту Вазнесењске цркве
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. А32-2.
144. 1944. октобар 20, Београд
Београд након уличних борби - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. А32-12.
145. 1944. октобар 20, Београд
Београђани у слободном делу града дочекују своје
ослободиоце борце НОВЈ и Црвене армије
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн.А32-12.
146. 1944. октобар 20, Београд
Ослобођење Београда, совјетски тенкови
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн.2235.
147. 1944. октобар 20, Београд
Припадници Црвене армије у борним колима,
по ослобођењу Београда - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. А32-8.
148. 1944. октобар 20, Београд
Прослављање победе у ослобођеном Београду
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 2291.
149. 1944. октобар 20, Београд
Прослављање победе у ослобођеном Београду
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. А 32-10.
150. 1944. октобар 20, Београд
Прослављање победе у ослобођеном Београду
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. А 32-1.
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141. 1944. октобар, Београд
Уличне борбе вођене за ослобођење Београдa.
Војни музеј, фот. сигн. А32-15.
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146. 1944. октобар 20, Београд
Ослобођење Београда, совјетски тенкови.
Војни музеј, фот. сигн.2235.
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147. 1944. октобар 20, Београд
Припадници Црвене армије у борним колима, по ослобођењу Београда.
Војни музеј, фот. сигн. А32-8.
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1944. октобар 20, Београд
Прослављање победе у ослобођеном Београду. Војни музеј, фот. сигн. 2312.
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151. 1944. октобар 20, Београд
Прослављање победе у ослобођеном Београду
- фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 2312.

159. 1944. октобар 23, Нови Сад
Дефиле кроз ослобођени Нови Сад – фотографијa.
Историјски архив Града Новог Сада:
изложба „Нови Сад у ратном вихору 1941-1944.“

152. 1944. октобар 20, Београд
Генерал Жданов и генерал Дапчевић
свечано су дочекани на Славији - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн.А32-21.

160. 1944. октобар 23, Нови Сад
Дефиле кроз ослобођени Нови Сад – фотографијa.
Историјски архив Града Новог Сада:
изложба „Нови Сад у ратном вихору 1941-1944.“

153. 1944. октобар 20, Београд
Окупљање народа код Вуковог споменика
у ослобођеном Београду - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. А32-24.

161. 1944. октобар 23, Нови Сад
Дефиле кроз ослобођени Нови Сад – фотографијa.
Историјски архив Града Новог Сада:
изложба „Нови Сад у ратном вихору 1941-1944.“

154. 1944. октобар 21, Београд
Окрепљење бораца након борби за ослобођење
Београда - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. А32-3.

162. 1944. октобар 23, Нови Сад
Ослобођени Нови Сад – фотографијa.
Историјски архив Града Новог Сада:
изложба „Нови Сад у ратном вихору 1941-1944.“

155. 1944. октобар 20.
Заповести маршала Стаљина и маршала Тита
ослободиоцима Београда - књижица.
Војни музеј, инв бр 26385.

163. 1944. новембар 7.
Нишки инцидент - завршна страна извештаја
о сукобу совјетских и америчких пилота -документ.
Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации (ЦАМО РФ), фонд 243,
опис 2900, дело 3012, лист 259
Народни музеј Ниш.

156. 1944. октобар 21, Крагујевац
Крагујевац на дан ослобођења – фотографијa.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).
157. 1944. октобар 21, Крагујевац
Крагујевац на дан ослобођења – фотографијa.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).
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158. 1944. октобар 21, Крагујевац
Крагујевац на дан ослобођења – фотографијa.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу
(Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

164. 1944. новембар 7.
Нишки инцидент - извештај о губицима совјетских
војника након америчког напада - документ.
Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации (ЦАМО РФ), фонд 413,
опис 10372, дело591, лист 2
Народни музеј Ниш.
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156. 1944. октобар 21, Крагујевац
Крагујевац на дан ослобођења.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу (Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).
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158. 1944. октобар 21, Крагујевац
Крагујевац на дан ослобођења.
Архива Музеја „21. октобар“ у Крагујевцу (Спомен-парк „Крагујевачки октобар“).
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159. 1944. октобар 23, Нови Сад
Дефиле кроз ослобођени Нови Сад.
Историјски архив Града Новог Сада: изложба „Нови Сад у ратном вихору 1941-1944.“
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160. 1944. октобар 23, Нови Сад
Дефиле кроз ослобођени Нови Сад.
Историјски архив Града Новог Сада: изложба „Нови Сад у ратном вихору 1941-1944.“
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161. 1944. октобар 23, Нови Сад
Дефиле кроз ослобођени Нови Сад.
Историјски архив Града Новог Сада: изложба „Нови Сад у ратном вихору 1941-1944.“
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162. 1944. октобар 23, Нови Сад
Ослобођени Нови Сад.
Историјски архив Града Новог Сада: изложба „Нови Сад у ратном вихору 1941-1944.“
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164. 1944. новембар 7.
Нишки инцидент - извештај о губицима
совјетских војника након америчког напада.
Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации (ЦАМО РФ), фонд 413,
опис 10372, дело591, лист 2
Народни музеј Ниш.
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165. 1944. новембар 7, Ниш
Нишки инцидент - Шеф совјетске војне мисије
у Нишу пуковник Падамушкин чита свечани
опроштајни говор на месту сахране совјетских
пилота – фотографија.
Народни музеј Ниш,
Приватна колекција Димитрија Перића.
166. 1944. новембар 7, Ниш
Православни свештеник поред ковчега четворице
Совјета који су погинули у Нишу и сахрањени
у истом граду (прва двојица на тргу краља
Александра) а друга двојица испред улаза у логор
на Црвеном крсту, где се у то време налазила
совјетска ваздухопловна јединица – фотографија.
Народни музеј Ниш,
Приватна колекција Димитрија Перића.
167. 1944. новембар 7, Ниш
Командант 13. корпуса Народноослободилачке
војске Југославије пуковник Љубо Вучковић
на сахрани погинулих совјетских пилота испред
логора. Иза њега се види зградица коју су Немци
користили као стражару, а која је касније порушена
– фотографија.
Народни музеј Ниш,
Приватна колекција Димитрија Перића.
168. 1944, новембар 22.
Извештај шефа Војне мисије НОВ и ПО у СССР,
генерал лајтнанта Велимира Терзића о школовању
војних кадрова у СССР-у - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2222, Ф 4, Д 6.
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169. Тула, СССР
Полазници Ваздухопловног центра СССР у Тули
из Србије - фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Иван Мирковић.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

170. 1944, новембар 28.
Штаб VI корпуса НОВЈ: тумачење политичке
ситуације и разговора о формирању
јединствене владе - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1753-2, Ф 4, Д 21.
171. 1944.
Правци кретања партизана и Црвеноармејаца
у борбама за ослобођење Краљева - карта.
Народни музеј Краљево.
172. 1944. новембар 28, околина Краљева
Борбе за ослобођење Краљева - фотографија.
Народни музеј Краљево.
173. 1944. новембар 28, околина Краљева
Део штаба 28. српске народноослободилачке
бригаде у близини моста на Ибру –фотографија.
Народни музеј Краљево.
174. 1944. новембар 29, Краљево
Ослободиоци Краљева - борци штаба Друге
пролетерске дивизије и Шесте српске бригаде
са официром Црвене армије - фотографија.
Народни музеј Краљево.
175. 1944. новембар 29, Краљево
Прослава ослобођења на улицама Краљева
- фотографија.
Народни музеј Краљево.
176. 1944, децембар 19.
Толбухинов захтев Титу за спровођење
мобилизације и интернирања на рад у СССР
свих лица немачког порекла, и о сагласности
са дејствима на територији Србије -документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2222-, Ф 2, Д 40.
177. 1944, Србија
Дочек трупа Црвене армије на ослобођеном подручју - фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 2522.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

165. 1944. новембар 7, Ниш
Нишки инцидент - Шеф совјетске војне мисије у Нишу пуковник Падамушкин
чита свечани опроштајни говор на месту сахране совјетских пилота.
Народни музеј Ниш, Приватна колекција Димитрија Перића.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

168. 1944, новембар 22.
Извештај шефа Војне мисије НОВ и ПО у СССР, генерал лајтнанта Велимира Терзића о школовању војних кадрова у СССР-у .
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 2222, Ф 4, Д 6.
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

172. 1944. новембар 28, околина Краљева
Борбе за ослобођење Краљева.
Народни музеј Краљево.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

171. 1944.
Правци кретања
партизана и
Црвеноармејаца
у борбама за
ослобођење
Краљева.
Народни музеј
Краљево.

160

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

176. 1944. децембар 19.
Толбухинов захтев Титу за
спровођење мобилизације и
интернирања на рад у СССР свих
лица немачког порекла,
и о сагласности са дејствима
на територији Србије.
Војни архив, Група фондова
НОВЈ, К 2222-, Ф 2, Д 40.
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

177. 1944. Србија
Дочек трупа Црвене армије на ослобођеном подручју.
Војни музеј, фот. сигн. 2522.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

1945.
178. 1944 - 1945.
Радна шема артиљерије Прве армије
Народноослободилачке војске Југославије
за период од 1. децембра 1944. до 1. марта 1945. –
карта.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 21 А, Ф 4, Д 3.
179. 1945.
План операција Прве армије за пробој Сремског
фронта - карта.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 256 А, Ф 9, Д 5.
180. 1945. фебруар 24.
Подаци Другог одељења Штаба Прве армије
Народноослободилачке војске Југославије
о распореду непријатељских снага на Сремском
фронту - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 24 А, Ф 2, Д 30.
181. 1945. фебруар, околина Шида
Фелдмаршал Х. Александер и генерал
Пеко Дапчевић за време обиласка Сремског фронта
– фотографија.
Војни музеј, фот. сигн. 188.
182. 1945. фебруар 26.
Извештај мајора Божовића о посети фелдмаршала
Х. Александера Сремском фронту - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 60 В, Ф 4, Д 32.
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183. 1945. април 8.
Наређење Штаба Прве армије
Народноослободилачке војске Југославије за пробој
Сремског фронта - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 251, Ф 1, Д 36.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

184. 1945. април 10.
Начелник Штаба Прве армије генерал-мајор
Милутин Морача доставља генерал лајтнанту
Терзићу план операција за пробој Сремског фронта
- документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 21 А, Ф 2, Д 2.
185. 1945. април, Сремски фронт
Јединице 8. српске бригаде у сусрету са тенковском
јединицом у Сремској Митровици - фотографија.
Историјски архив „31. jануар“ Врање,
Збирка докумената Добривоја Јовановића.
186. 1945. април, Сремски фронт
Митраљеско гнездо на обали Босута Сремски фронт - фотографија.
Историјски архив „31. jануар“ Врање,
Збирка докумената Добривоја Јовановића.
187. 1945. април, Сремски фронт
Укрцавање бораца 8. српске бригаде у чамац ради
преласка реке Босут - фотографија.
Историјски архив „31. jануар“ Врање,
Збирка докумената Добривоја Јовановића.
188. 1945. април, Сремски фронт
Припреме за транспорт бораца 5. српске ударне
бригаде - фотографија.
Историјски архив Ниш, инв. бр. 893.
189. 1945. април, Сремски фронт
Борци и официри једне чете 5. српске ударне
бригаде - фотографија.
Историјски архив Ниш, инв. бр. 898.
190. 1945, април 14.
Извештај генерал-мајора Милутина Мораче
о бојној релацији Прве армије за вођене борбе
у времену од 3. до 14. априла 1945. године
– пробој Сремског фронта – документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 254, Ф 1, Д 2.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

191. 1945. април 14.
Порука генерала лајтнанта Александра Ранковића Титу о стању на Сремском фронту.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 17 А, Ф 3, Д 5.

191. 1945. април 14.
Порука генерала лајтнанта Александра Ранковића
Титу о стању на Сремском фронту - документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 17 А, Ф 3, Д 5.

193. 1945. мај 9.
Тито чита говор за радио поводом завршетка рата у
Европи - фотографија.
Музеј историје Југославије, VIS 278 10

192. 1945, мај 9.
Наредба пов. број 10 Штаба 11 ваздухопловне
ловачке дивизије за 9. мај 1945. године:
похвала особља које се истакло у борбеном раду
- документ.
Војни архив, Група фондова НОВЈ, К 1460 А, Ф 7, Д 15, 16.

194. 1945. мај 9. Београд
Прослава Дана победе у Београду - фотографија.
Музеј историје Југославије, VIS 278 20

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.
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Фотографије на PES платну:*
195. Борци 5. и 27. српске бригаде 46. дивизије
улазе у ослобођено Врање
Музеј историје Југославије, III 9882
196. Јединице команде Врањског војног подручја
улазе у ослобођено Врање, 7. септембар 1944.
Историјски архив «31. јануар» Врање,
Збирка докумената Добривоја Јовановића.
197. Први сусрет деце Аранђеловца са борцима
Црвене армије, 1-2. октобар 1944.
Војни музеј, фот. сигн. 18370
198. Славље на улицама слобођеног Ниша,
14. октобар 1944.
Војни музеј, фот. сигн. 17834
199. Народ цвећем засипа официре Црвене армије
у Нишу, 14. октобар 1944.
Народни музеј Ниш, Збирка фотографија, инв.бр. 1628
200. Борци Народноослободилачке војске
Југославије пролазе тргом краља Милана у Нишу,
14. oктобар 1944.
Народни музеј Ниш, Збирка фотографија, инв. бр. 752.
201. На збору у ослобођеном Пожаревцу говори
Црвеноармејац, 15. октобар 1944.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија.
202. Прослава ослобођења на улицама Пожаревца,
октобар 1944.
Историјски архив Пожаревац,
Лични фонд Александра Саше Марковића.
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203. Партизанка говори на првом митингу у
ослобођеном Пожаревцу, октобар 1944.
Историјски архив Пожаревац,
Лични фонд Александра Саше Марковића.
204. Генерал Жданов и генерал Дапчевић
свечано су дочекани на Славији у Београду,
20. октобар 1944.
Војни музеј, фот. сигн.А32-21.
205. Прослављање победе у ослобођеном Београду,
20. октобар 1944.
Војни музеј, фот. сигн. 2312.
206. Прослављање победе у ослобођеном Београду,
20. октобар 1944.
Војни музеј, фот. сигн. А 32-1.
207. Окупљање народа код Вуковог споменика
у ослобођеном Београду, 20. октобар 1944.
Војни музеј, фот. сигн. А32-24.
208. Крагујевац на дан ослобођења,
21. октобар 1944.
Архива Музеја “21. октобар” у Крагујевцу
(Спомен-парк “Крагујевачки октобар”)
209. У ослобођеном Крагујевцу, 21. октобар 1944.
Архива Музеја “21. октобар” у Крагујевцу
(Спомен-парк “Крагујевачки октобар”)
210. Дефиле кроз ослобођени Нови Сад,
23. октобар 1944.
Историјски архив Града Новог Сада:
изложба “Нови Сад у ратном вихору 1941-1944”
211. Дефиле кроз ослобођени Нови Сад,
23. октобар 1944.
Историјски архив Града Новог Сада:
изложба “Нови Сад у ратном вихору 1941-1944”

* PES платно (застава) димензија 1м х 1.40 м

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

212. Ослободиоци Краљева - борци штаба Друге
пролетерске дивизије и Шесте српске бригаде са
официром Црвене армије, 29. новембар 1944.
Народни музеј Краљево
213. Прослава ослобођења на улицама Краљева,
29. новембар 1944.
Народни музеј Краљево
214. Дочек трупа Црвене армије на ослобођеном
подручју Србије, 1944.
Војни музеј, фот. сигн. 2522.

Фотографије на MESH платну:*
215. Јабланички народноослободилачки
партизански одред, на положају у Србији,
1941. године.
Војни музеј, фот. сигн. 984

219. Сврљишки партизански одред,
16. септембар 1944.
Историјски архив Ниш, инв. бр. 1665
220. Колона бораца Народноослободилачке војске
Југославије на домаку Ниша, 13. октобар 1944.
Историјски архив Ниш, инв. бр. 457

Екран – слајд-шоу презентација
„Ратна слика Србије у Другом светском рату,
1941-1945“
Едиција „Електронска издања-виртуелне изложбе“
Историјски архив Пожаревац, Пожаревац, 2020.

216. Партизанска застава у ослобођеном Ужицу,
1. децембар 1941.
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Драгана Шалера
217. Десетина Фрушкогорског
народноослободилачког одреда, мај 1942.
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Драгана Шалера
218. Пожаревачки партизански одред, 1944. године.
Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

ВОЈНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ У НЕМАЧКИМ ВОЈНИМ ЛОГОРИМА 1941-1945.

1941.
221. 1941. јул, Варбург
“Први логор у заробљеништву... 38 бораца” - фотографија
Историјски архив Пожаревац,
Збирка Моме Милића, Албум.
222. 1941. Варбург
I логор у коме је био заточен и Мића Милић,
учитељ из Пожаревца – фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Збирка Моме Милића, Албум.
223. 1941. Старгард Шћећински, Пољска
Из живота ратних заробљеника у логору STALAG IID
Stargard – фотографија.
Војни архив, фонд „Откупљене и поклоњене архивске грађе“.
224. 1941. Старгард Шћећински, Пољска
Група ратних заробљеника Југословенске војске у логору
STALAG IID Stargard. На полеђини фотографије пише:
„За успомену и дуго сећање српском комитету Америка
од браће Срба Мирка, Живорада и Драгутина.
Ово је слика од 41. када смо дошли у ропству.
У чизме то сам ја...“ – фотографија.
Војни архив, фонд „Откупљене и поклоњене архивске грађе“.

1942.
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225. 1942. март и април
Извештај о положају српских радника у Немачкој.
Извештај делегата Кечића о посети српским радницима
у Немачкој и о њиховом положају. Прва страна
документа, препис.
Војни архив, Група фондова Нда, К 1, Ф 2, Д 24/2.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

226. 1942. мај 4. логор Оснабрик
Списак заробљених официра 4. и 7. собе бараке 28
у логору Оснабрик VI C - документ.
Војни архив, фонд „Заробљенички логори и заробљеници
БВЈ у Немачкој“, К 2, Ф 2 , Д 4
227. 1942. мај 15, Лагер VII А, Немачка
Сахрана Светомира М. Бранковића - фотографија
Историјски архив Пожаревац,
Дигитална збирка Ивана Мирковића.
228. 1942. јун, логор Оснабрик
Достављање спискова заробљеника логора
чије се породице налазе у логорима у земљи,
Црвеном крсту у Београду, да утврди судбину
чланова њихових породица – документ.
Војни архив, фонд „Заробљенички логори и заробљеници
БВЈ у Немачкој“, К 2, Ф 2, Д 8
229. 1942. октобар 24, Женева
Одговор Међународног Црвеног крста на допис
ђенералштабног потпуковника Ј. Јовановића
за повећање помоћи породицама заробљеника-документ.
Војни архив, фонд „Заробљенички логори и заробљеници
БВЈ у Немачкој“, К 2, Ф2, Д 36.
230. 1942, Нирнберг
“Успомене из тешких дана у заробљеништву од 1941 1945 године - у Нирнбергу 1942.”
Историјски архив Пожаревац,
Збирка Моме Милића, Албум.
231. 1942, Нирнберг
II логор, у бараци 64 – фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Збирка Моме Милића, Албум.
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232. 1942, Старгард Шћећински, Пољска
Из живота ратних заробљеника у логору STALAG IID
Stargard, датум непознат. На полеђини фотографије
пише: „Максс, Кирије, Роже“ - фотографија.
Војни архив, фонд „Откупљене и поклоњене архивске грађе“.
233. 1942, Старгард Шћећински, Пољска
Група официра/војника Југословенске војске, ратних
заробљеника вероватно са припадницима других армија
у логору STALAG IID Stargard - фотографија.
Војни архив, фонд „Откупљене и поклоњене архивске грађе“.
234. 1942.
„Списак оних који су за време заробљеништва били
пуштени под видом болесника, а у ствари као пријатељи
окупатора“ - документ.
Војни архив, фонд „Заробљенички логори и заробљеници
БВЈ у Немачкој“, К 6, Ф 9, Д 3.
235. 1942, Логор Офлаг VI C, Немачка
Класификација југословенских ратних заробљеника
према њиховом односу према комунистичком покрету
и лојалности истом - документ.
Војни архив, фонд „Заробљенички логори и заробљеници
БВЈ у Немачкој“ К 28, Ф9, Д 1.

238. 1943, новембар 27, непознат логор
Група ратних заробљеника Југословенске војске
- фотографија.
Војни архив, фонд „Откупљене и поклоњене архивске грађе“.

1945.
239. 1945, април 6, Хамелбург
III лагер у Хамелбургу Американци су ослободили
6. априла. “Са другом Жучићем и професором из
Гимназије... предавао француски језик у IV разреду
Мићи Милићу... Аца Радојковић звани Жабарац родом
из села Кнежице код Петровца...” - фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Збирка Моме Милића, Албум
240. 1945, мај, Хамелбург
Друштво из заробљеништва после ослобођења 1945.
од стране Американаца - фотографија.
Историјски архив Пожаревац,
Збирка Моме Милића, Албум

1943.
236. 1943, август 20, Оснабрик, Немачка
Логорска наредба број 38 у вези са предузимањем
мера против бекства заробљеника из логора Оснабрик
- документ.
Војни архив, фонд „Заробљенички логори и заробљеници
БВЈ у Немачкој“, К 3, Ф3, Д 28.
237. 1943, август 21, Оснабрик, Немачка
Немачка наредба о казнама за заробљенике
- документ на немачком језику.
Војни архив, фонд „Заробљенички логори и заробљеници
БВЈ у Немачкој“, К, Ф3, Д 29.
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

ЕКСПОНАТИ ВОЈНОГ МУЗЕЈА
У БЕОГРАДУ*

* аутор Вук Обрадовић, кустос Војног музеја у Београду

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

Војни музеј у Другом светском рату
ојни музеј основан је Указом српског кнеза МиВ
лана Обреновића 22. августа 1878. године, истог
дана када је проглашена и независност Кнежевине
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Србије. Од свог оснивања налазио се на простору
Калемегдана, а као једна од најзначајнијих институција културе пролазио је током историје кроз иста
тешка искушења као и српски народ. Током Првог
светског рата предмети из његових збирки били су
пљачкани и уништавани да би након победе поново
деловао у условима мира и просперитета. Овај кратки период мира ускоро се претворио у почетак новог
светског сукоба. Сенке ратних дешавања постајале
су све ближе, а нова искушења све извеснија. Свесни
потребе очувања српског културног блага, тадашње
руководство Музеја започело је припреме за евакуацију музејских предмета. До почетка напада Сила
Осовине на Краљевину Југославију 6. априла 1941.
године, сви предмети су били спаковани и спремни
за покрет. Од евакуације ипак није било ништа пошто се камиони одређени за њихов превоз никада
нису појавили. Запечаћени сандуци остали су у калемегданским лагумима без надзора, док се особље
Војног музеја заједно са војском, повлачило све до
Сарајева где је већина доспела у немачко заробљеништво. Немачке окупационе јединице држале су
Војни музеј у свом поседу до 8. јула 1941. године када
је предат на управу цивилној, српској власти. Упркос недостатку стручне радне снаге и финансијских
средстава започет је рад на уређењу зграда Музеја,
али и попис предмета несталих током Априлског
рата. Под немачком окупацијом особље музеја уз
подршку српских државних органа трудило се да,
не само очува Војни музеј, већ да прикупи и сачува
многе предмете који су били угрожени у другим државним установама или приватним збиркама. Тако
су спашени предмети из разрушене зграде Војне
академије, Официрског дома као и предмети из куће
краља Петра I Карађорђевића.

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

Англоамеричким бомбардовањем Београда 16.
и 17. априла 1944. године поново је нанесена штета
зградама Музеја, а поједини предмети су претрпели
оштећења. Суочени са новом опасношћу по Музеј,
запослени су поново паковали музејске предмете и
одлагали их у безбедније калемегданске лагуме. Убрзо потом, Београду су се почеле приближавати јединице совјетске Црвене армије и југословенских партизана. Њиховим заједничким јуришима 20. октобра
1944. године освојено је и последње упориште немачке одбране у Београду – Калемегдан. Током гоњења
непријатељских снага преко реке Саве, у непосредној
близини Музеја налазио се истурени извиђачки положај совјетске 17. ваздухопловне армије генерала
Владимира Судеца. Убрзо по ослобођењу Калемегдан
и простор око тешко оштећеног Војног музеја обишли су комадант 1. армијске групе генерал-лајтнант
Пеко Дапчевић и командант 4. гардијског механизованог корпуса 3. украјинског фронта Црвене армије
В.И. Жданов. Одмах по завршетку борбених дејстава
у Београду, особље Војног музеја започело је рашчишћавање рушевина, те обезбеђивање музејских предмета од даљег пропадања, пљачке и уништавања.
Делатност Војног музеја у годинама након завршетка Другог светског рата протекла је у утврђивању
ратне штете као и прилагођавању сталне изложбене
поставке новом времену и идеологији. Свакако најзначајнија активност тог периода односила се на
прикупљање предмета из минулог рата. Наоружање,
борбена возила и разна опрема прикупљана је од
разних јединица из свих крајева Југославије. Велики
број предмета прикупљен је и донацијама приватних
лица, учесника народноослободилачке борбе. Војни музеј је у истом циљу организовао и сакупљање
материјала на поприштима неких од најпознатијих
битака народноослободилачке борбе.
Данас, 75 година након завршетка Другог светског рата, Војни музеј и даље баштини традиције
борбе Српског народа за слободу.
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Одликовања за ратне заслуге установљена указом Врховног команданта
НОВ и ПОЈ Јосипа Броза Тита од 15. августа 1943.

Орден народног хероја,
инв бр 14871, Војни музеј

Орден партизанске звезде I реда,
инв бр 14908, Војни музеј
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Орден партизанске звезде II реда,
инв бр 14971, Војни музеј

Орден партизанске звезде III реда,
инв бр 15040, Војни музеј
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Орден за храброст,
инв бр 15018, Војни музеј

Орден братства и јединства,
инв бр 14947, Војни музеј
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Медаља за храброст,
инв бр 15084, Војни музеј
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Совјетска одликовања додељена Оксани Кардас Асијевни,
припадници снага Црвене армије:

Орден црвене звезде,
инв бр 33169, Војни музеј

Орден отаџбинског рата,
инв бр 33170, Војни музеј
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Сребрна медаља за храброст,
инв бр 33172, Војни музеј

Медаља за ослобођење Београда,
инв бр 33186, Војни музеј
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Делови униформи и одеће

Униформа капетана НОВ и ПОЈ:
капа инв.бр.24641,
блуза инв.бр. 24642,
чакшире инв.бр. 24643,
чизме инв.бр.21512, 21513,
Војни музеј
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Хаљина ветерана рата
Оксане Кардас Аксијевне,
учеснице Београдске
операције,
инв.бр. 32430,
Војни музеј
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Војничка блуза
немачке војске,
инв.бр. 20595,
Војни музеј

Значка за рањенике III
класе, припадника немачке
нацистичке оружане силе,
инв бр 15369,
Војни музеј
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Капа припадника НОВЈ,
инв.бр. 20603, Војни музеј

Шајкача, део народне ношње,
ношена током рата 1941–1945,
реконструкција,инв. бр. П.1791,
Војни музеј

Шешир, део грађанског одела, који је
носио народни херој Раде Јовановић
све до своје погибије 1941. године,
инв.бр. 20570, Војни музеј
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Прслук део грађанског одела који је
носио припадник партизанске јединице
у току Другог светског рата,
инв.бр. 20571, Војни музеј

Блуза део цивилног одела ношенa у
току рата 1941–1945,
инв. бр. 20563. Војни музеј
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Опрема и наоружање

Сабља М.20 официра Војске
Краљевине Југославије које су
се налазиле у наоружању током
Априлског рата 1941. године,
инв. бр. 29772, Војни музеј
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Бодеж официрски М.1939 Војске Краљевине Југославије, инв. бр. 28746, Војни музеј

Бајонет за пушку М.98 система Маузер немачких окупационих снага,
инв. бр. 32094. Војни музеј

Бајонет за југославенску пушку М.24 који је био најчешће оружје на простору
Југославије током Другог светског рата, инв. бр. 32097, Војни музеј
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Бајонет за пушку М.91 система Манлихер – Каркано заплењен од окупаторских италијанских јединица током Другог светског рата, инв. бр. бб, Војни музеј
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РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
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Шлем М.37 „Чачак“ Војске Краљевине
Југославије који је по чехословачкој
лиценци произвођен у ТРЗ Чачак,
инв. бр. 29613, Војни музеј

Шлем италијанских фашистичких
окупационих снага,
инв. бр. 29603, Војни музеј
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Шлем М.40 припадника немачких
окупационих снага,
инв. бр. 927, Војни музеј

Фишеклије заплењене од
окупаторских немачких
јединица током Другог
светског рата, инв. бр.
2240, Војни музеј
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Кожна официрска торбица немачких
окупационих снага,
инв. бр. 26378, Војни музеј

Ручна бусола заплењена од
немачког официра током
Другог светског рата,
инв. бр. 1637, Војни музеј
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Двоглед официра НОВЈ,
инв. бр. 29561, Војни музеј
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Ц

ентрални дом Југословенске армије у Београду
званично је и свечано отворен на прву годишњицу Дана победе над фашизмом (9. мај 1946).1 На
свечаном отварању маршал Јосип Броз Тито, партизански врховни командант, рекао је:
Другови официри, генерали, другови и другарице!
Ово је свечани дан за нашу Армију када се отвара Дом Југословенске армије, као будућег жаришта и
расадника војног усавршавања, политичког васпитања, подизања културног нивоа, физичког и свестраног васпитања и усавршавања наших руководећих
кадрова, наших официра.
Хтио бих том приликом да подвучем једну ствар.
Овај Дом, који има назив Дом Југословенске армије и треба да буде заиста Дом Армије. То није само
дом руководилаца, то није само дом официра, то је
дом целе Армије, а Армију сачињавају војници, подофицири, официри и генерали. Јасно је да ће се тим
домом највише служити руководиоци наше Југословенске армије који треба да васпитавају нашу војску, нашу Армију. Васпитавати се, високо подизати
свој културни ниво, усавршавати се војним знањем,
изучавати историју ратова, изучавати нарочито
овај велики ослободилачки рат, учити се на славним
традицијама и побједама братске нам велике Црвене армије, на челу са генералисимусом Стаљином,
то је задатак вас, другови генерали и официри, који
ћете посјећивати овај дом, из којега ћете преносити

1 Зграда у којој је основан Централни дом Југословенске
народне армије у Београду подигнута је у периоду између два
светска рата (од 1928. до 1932) и носила је назив Ратнички дом.
Дело је архитеката Јована Јовановића и Живка Пиперског.
Током Другог светског рата зграда је била седиште Гестапоа
за Југоисточни Балкан.
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искуство и знање у све делове наше земље, у све наше
јединице.
Увјерен сам, другови, да ће овај дом допринијети
заиста много вашем свестраном васпитању и усавршавању, искреном другарству унутар Армије између
војника и официра, између официра самих. Дом Југословенске армије постаће снажна институција не
само за свестрано васпитање, које ће преко вас преносити на сву Армију Федеративне Народне Републике Југославије!2
Том скупу присуствовали су ратни команданти
партизанских армија генерали Пеко Дапчевић, Константин Коча Поповић, Ђоко Јованић и многи други.
На поменутим начелима формиране су прве секције посвећене културној пропагандној делатности
Централног дома Југословенске народне армије.
У уметничкој секцији, коју је водио послератни
руководилац Дома Бранко Шотра3, а која је тада
припадала Одсеку за идеолошко-политички рад,
радили су истакнути уметници – учесници НОР-а:
Ђорђе Андрејевић Кун, Даница Антић, Јован Бјелић, Божидар Јакац, Првослав Пиво Караматијевић
и многи други. Захваљујући њиховом богатом искуству, изузетном угледу и раду, постављени су чврсти
темељи даљем развоју ликовног стваралаштва не
само у Централном дому већ и шире.

2 В. Ђурић, Н. Марић, Ратнички дом, Медија центар „Одбрана”,
Београд 2017, стр. 75.
3 Бранко Шотра, први послератни руководилац Централног
дома Југословенске народне армије у Београду, послератни
пуковник, графичар, сликар, један од оснивача Академије
примењених уметности у Београду 1947. године.
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У деценијама после Другог светског рата у Галерији Дома ЈНА, данас Дома Војске Србије, организован је низ изложби посвећених теми револуције,
општенародне одбране и Југословенске народне
армије. Најважнија изложбена манифестација била
је „Народноослободилачка борба у делима ликовних
уметника Југославије”. Обележавајући двадесетогодишњицу постојања Југословенске народне армије, Дом ЈНА у Београду покренуо је иницијативу за
приређивање велике ликовне изложбе посвећене
мотивима Народноослободилачке борбе и револуције. Изложба реализована крајем 1961. године, подељена у три целине – сликарство, графику и скулптуру, окупила је велики број уметника са простора
читаве Југославије и била је наградног карактера.
Успех који је постигла био је подстицај да, бар како
се тада чинило, изложба добије трајнији карактер, у
виду манифестације која ће се одржавати сваке пете
године у Галерији Дома ЈНА у Београду (1961–1985).
Међу учесницима на овој престижној ликовној манифестацији нашла су се, између осталих, и следећа имена: Ђорђе Андрејевић Кун, Мило Милуновић,
Божа Илић, Бранко Миљуш, Милић Станковић од
Мачве, Мића Поповић, Петар Лубарда, Милан Коњовић, Радислав Тркуља, Оља Ивањицки, Александар
Томашевић, Војислав Станић и други.
Друга значајна манифестација била је „Војници
ликовни уметници” (1966–1986). Војницима, академским сликарима, вајарима, графичарима, по завршеној обавезној војној обуци, армија је пружала могућност да стварају уметничка дела на тему армије, а
покретач те иницијативе била је Галерија Дома ЈНА.
Поново на иницијативу Галерије, али и Савезног
секретаријата за народну одбрану, приређена је још
једна манифестација са ангажованом тематиком
– „Оружане снаге СФРЈ и Опшенародна одбрана у
делима ликовних уметника Југославије” (1975, 1976.
и 1978).
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Поред ангажованих изложби уметници су могли
приредити и самосталне изложбе, али је окосница уметничке збирке Дома Војске ипак формирана
радовима уметника насталим на ангажованим изложбама на тему револуције, које је ова установа неговала више од три деценије.
Са радом Галерије убрзо је формирана и Уметничка збирка, која данас броји преко 1.500 дела.
Богатсво свог фундуса Галерија је приказивала на
уметничким изложбама у домовима широм Југославије, али и у галеријама у Лондону, Варшави, Будимпешти, Москви, Прагу, Братиславу, Пекингу, Хавани, Багдаду и Минску, као и у галеријама Алжира,
Анголе, Марока и другим земљама. Била је отворена
за домаће ствараоце, полазнике домске Уметничке
школе сликања, али и за стране ствараоце. У њој су
отварали изложбе и излагали уметници из Совјетског Савеза, Бугарске, Румуније, Мађарске, Пољске,
Чехословачке, Грчке, Норвешке, Јапана, Индије,
Кине, Бразила, Марока и Индонезије.4
У низу иностраних изложби које је Галерија
Дома ЈНА у Београду приредила у оквиру међуармијске и међународне сарадње, посебно истичемо ону са Совјетским Савезом остварену 1975.
године.5 Поводом обележавања 30. годишњице заједничке победе над фашизмом, у Галерији Дома
ЈНА представљена је изложба уметника чланова
Ликовног студија Совјетске армије Митрофана
Борисовича Грекова, чувеног сликара и учесника
Прве коњичке армије у време Октобарске револуције. Ликовни студио „Греков” окупљао је ликовне уметнике који су стварали искључиво на тему
револуционарних традиција, Велике октобарске
револуције, Отаџбинског рата и Совјетске армије.
4 В. Ђурић, Н. Марић, н. д., стр. 107.
5 У Галерији Дома ЈНА од 6. до 25. новембра 1975, од 26. октобра
до 8. новембра 1978. и октобра 1984. одржане су изложбе
ликовних дела из Студија војних сликара „М. Б. Греков”.
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Попут неких наших уметника који су били учесници
Народноослободилачких ратова, а касније и уредници Ликовног програма Галерије, чланови студија
„Греков” такође су директно и активно учествовали
у борбама на фронту, а за потребе војних јединица
израђивали су агитационе плакате, паное, летке,
разгледнице са мотивима фронта, портрете хероја, ратне изложбе. Овакав вид деловања свакако је
утицао на борбени дух народа и надахњивао борце
у ратним годинама. Након завршетка рата посебно
место у уметности грековаца имају монументални
споменици, постављени у градовима широм совјетске земље, али и неговање односа према савременом
животу совјетске армије и морнарице, која штити
стваралачки рад народа Совјетског Савеза.6 За достигнућа у развоју совјетске ликовне уметности
Студио војних сликара „М. Б. Греков” одликован је
1965. године ратним орденом „Црвена звезда”. Већ
наредне године ликовна остварења са ратном тематиком награђивана су златном и сребрном медаљом
која је носила име овог великог сликара, а прва златна медаља „М. Б. Греков” додељена је сликару Петру
Александровичу Кривоногову.7
Галерија Дома ЈНА с посебним сензибилитетом
приредила је ту изложбу јер она доприносила размени искустава тематске ликовне уметности, коју
је и она сама неговала ангажовањем и подстицањем
ликовних уметника да стварају уметничка дела на
тему народноослободилачке борбе нашег народа,
општенародне одбране и живота народне армије.

6 Николај Пономарјов, предговор каталога изложбе Ликовна
дела Студија војних сликара „М. Б. Греков” Носиоца ордена
„Црвена звезда”, Дом ЈНА, Београд, 1975, стр. 2–4.
7 Одлуком Савета министара СССР-а, почев од 1966. године, за
најбоља ликовна остварења са војно-патриотском тематиком
сваке године на Дан победе додељиване су једна златна и три
сребрне медаље које су носиле име истакнутог ратног сликара.
Међу добитницима златне медаље било је и најистакнутијих
совјетских ликовних уметника: Н. В. Томскиј, Е. Е. Моисејенко,
Н. Н. Жуков, В. В. Шаталин, Е. В. Вучетић и други.
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У годинама након прве реализоване изложбе са грековцима, уследио је низ изложби овог студија у Галерији Дома ЈНА.
Иако су после вишедеценијског постојања ангажоване изложбене манифестације угашене, Галерија Дома ЈНА је својим концептом рада и обележавањем важних историјских тема обезбедила учешће
изабраних уметника свих генерација и свих стилских опредељења са ширег подручја.
Када се говори о домаћој уметности, свакако се
може увидети да су ангажоване манифестације изнедриле најтрајнија и истински вредна уметничка
остварења на тему народноослободилачке борбе и
револуције, која данас чине нашу уметничку баштину, битну за разумевање развоја националне уметности у првим деценијама након ослобођења.
Поред сликарства које доминира у нашој уметничкој збирци, ту се налазе и радови на папиру,
скулптуре, као и радови примењене уметности.
Како сликарство обухвата једну опсежнију засебну
студију и целину за себе, за део посвећен Пропагандној уметности у деценијама после Другог светског рата определили смо се за неколицину радова
који припадају збирци папира, скулптуре и примењене уметности. Реч је тематски ангажованим радовима уметника који су стварали и радили у нашој
земљи након Другог светског рата: Ђорђе Андрејевић Кун (Партизани у борби, диптих, литографија);
Душан Гаковић (Таштина агресора, ливено гвожђе,
1970); Ангелина Гаталица (Портрет Вукице Митровић, мермер, 1966); Нандор Глид (Маутхаузен,
бронза, 1961; Пламен револуције, бронза, 1971); Стеван Дукић (Kурир, дрво, 1969; Победа, дрво, 1985);
Ото Лого (Код логорске ватре, бронза, 1976) Мира
Сандић (Стећак крагујевачким ђацима, бронза,
1964); Сава Сандић (На задатку, бронза,1975); Милан Четник (Песма рањеника, бронза, 1971); Аранка
Мојак (Бекство са робије – Сремска Митровица, керамопластика 1980).
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

ЂОРЂЕ АНДРЕЈЕВИЋ КУН*
(Вроцлав, Пољска, 1904 – Београд, 1964)
У Београд је дошао 1914. године и завршио штампарски занат (1920). На Уметничкој школи у Београду студирао је сликарство и графику (1920–1925).
Добио је стипендију за сликарско усавршавање у
Италији, боравио је у Венецији, Фиренци, Милану
и Риму. Студије је наставио у Паризу (1926. и 1927).
Као добровољац Републиканске армије учествовао је
у Шпанском грађанском рату (1937). У јануару 1941.
интерниран је у логор Билећа. Илегално је радио у
штампарији у Београду (1941–1943). Био је професор
на Академији ликовних уметности у Београду (1945),
а потом и ректор Уметничке академије (1960–1963).
Један је од оснивача групе „Живот” (1934). Био је
дописни (1950) и редовни (1958) члан САНУ, дописник ЈАЗУ и представник Савеза ликовних уметника
Југославије (1956–1960). После рата је био секретар

УЛУС-а, један од оснивача УЛУЈ-а (1948) и његов
председник (1957–1960). Добитник је више признања и награда, међу којима су прва награда за графику Комитета за културу и уметност владе ФНРЈ
(1947), као и награда за сликарство Председништва
владе ФНРЈ. Излагао је колективно и самостално у
земљи и иностранству од 1931. године. Самостално
је излагао у Београду, Загребу, Крагујевцу, Чачку,
Сомбору, Земуну, Нишу, Скопљу, Источном Берлину. Учествовао је на јесењим и пролећним изложбама у организацији Друштва пријатеља уметности
„Цвијета Зузорић” (1929–1940), на изложбама групе
„Облик” (1931–1934), а од 1945. године на изложбама УЛУС-а и графичким изложбама југословенских
уметника у иностранству (Лондон, Амстердам, Брисел, Сабрикен, Москва, Лењинград, Праг).
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* Биографије преузете из Н. Кусовац, И. Томић, О. Вукотић, В.
Грујић, Уметничка збирка Дома Војске Србије, Медија центар
„Одбрана”, Београд 2017, стр. 59, 394, 396, 400, 409, 415; Ј.
Бањац, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 9/2013, Нови Сад
2014, стр. 146.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1941-1945.

ЂОРЂЕ АНДРЕЈЕВИЋ КУН
Партизани у борби (диптих – композиција 2)
литографија, 20×28 cm
сигн. д. д.: Кун (ћир.)
инв. бр. 3573
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ЂОРЂЕ АНДРЕЈЕВИЋ КУН
Партизани у борби (диптих – композиција 1)
литографија, 20×28 cm
сигн. д. д.: Кун (ћир.)
инв. бр. 4031
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АНГЕЛИНА ГАТАЛИЦА
(Београд, 1924− 2001)
Студије вајарства на Академији ликовних уметности у Београду завршила је 1951, а специјални течај
1953, код Илије Коларевића. Била је стипендиста
Фонда за унапређивање ликовне уметности „Моша
Пијаде”. Самостално је, од 1953, излагала у Београду,
Ужицу, Херцег Новом, Бихаћу, Новом Саду, а од 1951.
и на бројним колективним изложбама. Била је члан
„Београдске групе” и групе „Самостални”. Учествовала је у раду уметничких колонија и вајарских симпозијума у Ечки, Прилепу, Аранђеловцу, Бихаћу итд.
Више пута је добила признања за стваралаштво, награде УЛУС-а 1969. и 1973, Октобарског салона 1980.
и др. Њена остварења постављена у јавном простору
налазе се у Аранђеловцу (Материнство), Београду
(Надежда Петровић, Лежећи акт и др.), Панчеву
(Девојка са лутњом), Прилепу, Бихаћу, као и у Рио
де Жанеиру.

АНГЕЛИНА ГАТАЛИЦА
Портрет Вукице Митровић, 1966.
мермер, 50×23×25 cm
инв. бр. 5525
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ДУШАН ГАКОВИЋ
(Сарајево, 1934 – Београд, 1996)
Школовао се на београдској академији ликовних
уметности, дипломирао на вајарском одсеку 1958. у
класи Јована Кратохвила, а постдипломске студије
завршио је 1960. године. Самостално је излагао у
Београду 1971. и 1973, као и на бројним колективним
изложбама (УЛУС, Октобарски салон скулптура у
слободном простору, „НОБ у делима ликовних уметника Југославије”, Трећи тријенале ликовних уметности, међународна изложба мале скулптуре у Хагу,
ликовни сусрет Суботицa итд.). Учествовао је на
симпозијумима за обраду камена у Цазину, Босанској Крупи итд. Добио је откупну награду Академије
ликовних уметности на Октобарском салону 1968,
другу награду за скулптуру ЈНА на изложби „НОБ
у делима ликовних уметника Југославије” 1971, исте
године награду Ливнице „Пластика” на Октобарском
салону итд.

ДУШАН ГАКОВИЋ
Таштина агресора, 1970.
ливено гвожђе, 100×72×60 cm
инв. бр. 12955
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1941-1945.

НАНДОР ГЛИД
(Суботица, 1924 − Београд, 1997)
Од 1948. до 1951. студирао је на Академији за примењене уметности у Београду. Био је члан УЛУС-а
од 1952. и СЛУЈ-а. Студијски је боравио у Паризу,
Грчкој, Кипру и Израелу. На Академији се касније
бавио просветним радом, од 1975. био је доцент, а од
1981. редовни професор. Од 1985. до 1989. обављао
је дужност ректора Универзитета уметности. Самостално је, од 1964, излагао у Скопљу, Сомбору, Суботици, Београду и Сарајеву. На колективним изложбама учествовао је од 1951. године. Добио је више

значајних награда (Октобарског салона 1971, Златно
длето УЛУС-а 1972. итд.), одликовања и других признања. Према његовим идејним решењима изведен
је низ познатих споменика: Споменик Југословенима у Маутхаузену (1958), споменик у Дахауу (1965–
1966, откривен 1968), споменик Балада о вешанима
у Суботици (1967), Споменик жртвама Холокауста,
Јад Вашем (1979), Менора у пламену, Дунавски кеј
(1990), Коринтска јама код Билеће (1991), Менора у
пламену II, Солун (постављен постхумно, 1997) итд.
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НАНДОР ГЛИД
а1 Матхаузен, 1961.
бронза, 35×95×4 cm
инв. бр. 13064

НАНДОР ГЛИД
а2 Пламен револуције, 1971.
бронза, 52×72×34 cm
инв. бр. 13072

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
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СТЕВАН ДУКИЋ
(Банатско Карађорђево, 1929 – Београд, 1991)
Академију примењених уметности завршио је у
Београду 1954. у класи Радете Станковића. Исте године примљен је у чланство УЛУС-а (био је члан и
УЛУПУДС-а) и почео да учествује на колективним
изложбама. Прву од једанаест самосталних изложби
(Београд, Зрењанин, Кикинда, Кувајт, Бугојно, Бор,
Бенгази) имао је 1958. године. Излагао је са „Банатском групом”, после чега је 1956. покренута иницијатива за оснивање Уметничке колоније Ечка, а 1985.
иницирао је оснивање Уметничке колоније Бакар

– Бор. Извео је неколико споменика и спомен-обележја НОБ-а, низ биста и фигура у отвореном простору. Добио је награду Уметничке колоније Ечка
(1963), прву награду за ликовно решење грба Зрењанина (1967), откупну награду на Октобарском салону
(1967). Бавио се примењеном уметношћу (графички
дизајн, медаље, грбови, значке, накит), акварелом,
цртежом и колажом. Израдио је око три стотине
скулптура у дрвету и насликао хиљаде акварела.
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СТЕВАН ДУКИЋ
а1 Kурир, 1969.
дрво, 68,5×37,5×43 cm
сигн. д.: С. Дукић / 1969 (лат.)
инв. бр. 12521

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

СТЕВАН ДУКИЋ
а2 Победа, 1985.
дрво, 74×24,5×16 cm
сигн. доле: С. Дукић 1985 (лат.)
инв. бр. 12530
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ОТО ЛОГО
(Београд, 1931–2016)
У Београду је 1954. завршио Академију примењених уметности. Студијски је путовао у Италију
и Француску. Самостално је, од 1957, излагао преко
тридесет пута: у Београду, Паризу, Венецији (у оквиру 34. бијенала), Сарајеву, Скопљу, Лијежу, Бриселу, Нишу, Цириху, Манхајму, Њујорку, Лондону,
Загребу, Дубровнику итд. Од 1954. учествовао је на
бројним колективним изложбама у земљи и у оквиру међународних селекција у иностранству. Аутор је,
од 1954, тридесетак споменика посвећених борцима
и жртвама у ослободилачким ратовима 1912–1918. и
у Другом светском рату, као и историјским личностима. Међу њима су коњаничке фигуре, Споменик
председнику Хабибу Бургиби у Сусу, Тунис (1977)
и Споменик Војводи Живојину Мишићу у Мионици (1988). Најновији су споменици Јовану Цвијићу
у Београду (1994), Николи Тесли у Смедеревској
Паланци (1996) и Марку Миљанову у Подгорици
(2001). Добио је велики број награда и признања,
поред осталог: Златну иглу УЛУС-а (1961), награду
за скулптуру на Шестом октобарском салону (1965),
прву награду за скулптуру на 1. и 4. изложби „НОБ у
делима ликовних уметника” (1966, 1976), Октобарску
награду Града Београда (1967), Златно длето УЛУС-а
(1974).
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ОТО ЛОГО
Код логорске ватре, 1976.
бронза, 48×40×32 cm
сигн. на бази одозго: Лого 1/5 (лат.)
инв. бр. 14494

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

МИРА САНДИЋ
(Београд, 1924–2010)
Од 1950. до 1955. студирала је вајарство на Академији ликовних уметности у Београду. Специјални
течај код професора Илије Коларевића завршила је
1957. године. Члан је УЛУС-а од 1956, а исте године
приредила је прву од четрдесетак самосталних изложби скулптура, таписерија и керамике, учествовала
на више од сто педесет колективних изложби (УЛУС,
Тријенале ликовних уметности, Октобарски салон,
„НОБ у делима ликовних уметника Југославије”,
Скулптура у слободном простору, Изложба југословенског портрета у Тузли, Ликовни сусрет у Суботици, FIDEM, Медаље и плакете у Србији итд.) код нас
и у иностранству. Као стипендиста Фонда за унапређивање ликовне уметности „Моша Пијаде” боравила
је 1974. у Паризу. Добила је бројне награде и признања, између осталог: откупну награду Туристичког
савеза Београда (1966. и 1969), Златно длето УЛУС-а
(1967), Спомен-плакету Београда (1974), Орден рада
са сребрним венцем – за рад о деци (1974), Златну
значку КПЗ Србије (1983), Орден заслуга за народ са
сребрном звездом (1988), Признање Дечјег културно-образовног центра (1990). Најпознатији сегмент
њеног стваралаштва су радови чији су мотив деца.
Бавила се примењеном уметношћу и медаљерством.
Више њених остварења налази се у јавном простору
и у поседу државних институција и музеја.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

МИРА САНДИЋ
Стећак крагујевачким ђацима, 1964.
бронза, 63×31×8,5 cm
сигн. д. д.: Мира
инв. бр. 14907
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САВА САНДИЋ
(Зајечар, 1915− Београд, 2016)
Након што је савладао вештину уметничке обраде камена, од 1933. усавршавао се у атељеу Томе
Росандића, 1935. се уписао на течај фигуралног цртања код Петра Добровића, а на Уметничку академију ступио је 1939. године. Члан је УЛУС-а од 1948.
и УЛУПУДС-а од 1956. Био је сарадник Мајсторске
радионице Томе Росандића од 1949. до 1955. Припадао је групи „Самостални”. Прву у низу од петнаестак самосталних изложби приредио је у Београду
1953, а учествовао је на неколико десетина групних
изложби (УЛУС, СЛУЈ, Октобарски салон, Изложба
југословенског портрета, Скулптура у слободном
простору, Ликовни сусрет, „НОБ у делима ликовних
уметника Југославије”, Цртеж и мала пластика, Медаље и плакете итд.) у земљи, као и у оквиру представљања југословенске уметности у иностранству или
FIDEM-а. Добио је неколико награда и признања:
друга награда за споменик палим борцима Пљеваља
(са Р. Стојадиновићем, 1955), награда „Југоекспорта”
(1966), друга награда на вајарској колонији у Бихаћу (1967), друга награда за споменик у Кучеву (са М.
Сандић, 1970), награда УЛУПУДС-а за животно дело
(1997) итд. Поред осталих радова у јавном простору,
извео је Споменик палим борцима у Врднику (1950)
и Споменик борцима и жртвама фашистичког терора у Жабљу (1952). За члана Матице српске из категорије добротвора и приложника изабран је 1995.
године.
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САВА САНДИЋ
На задатку, 1975.
бронза, 37×25×19,5 cm
сигн. позади доле: ССандић
инв. бр. 17361
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МИЛАН ЧЕТНИК
(Цетина, 1940–1989)
Академију ликовних уметности завршио је у Београду 1966, а специјалку у класи професора Јована
Кратохвила 1969. Члан је УЛУС-а од 1967. године.
Студијски је боравио у Совјетском Савезу. Самостално је излагао у Београду 1969. и 1971. На колективним изложбама (Октобарски салон, УЛУС, Изложба југословенског портрета у Тузли, „Простор”,
„НОБ у делима ликовних уметника Југославије” итд.)
учествовао је од 1966. Први пут је награђен 1966.
наградом из Фонда „Сретен Стојановић”, а касније
је добио још неколико признања, поред награда на
конкурсима за споменике. Дела споменичке пластике налазе се у Владичином Хану, Ловћенцу, за Книн
је урадио споменике Динку Шимуновићу и Доситеју
Обрадовићу, а у Раковици су постављени споменици
народним херојима Димитрију Котуровићу, Сретену
Младеновићу и Давиду Пајићу.

МИЛАН ЧЕТНИК
Песма рањеника, 1971.
бронза, 36×26×35 cm
инв. бр. 12165
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АРАНКА МОЈАК
(Гунатош, 1932– )
Завршила је Школу примењене уметности – Одсек керамике (1955) и Вишу педагошку школу – Ликовни одсек (1972) у Новом Саду. Члан је УПИДИВ-а
од 1965. године. Оснивач је Уметничке колоније керамике у Малом Иђошу (1959). Као ликовни педагог
радила је у школи у Малом Иђошу (1952–1962) и Новом Саду (1964–1982), а потом као слободан уметник.
Самостално је излагала у многим местима у земљи и
иностранству: Бечеју, Новом Саду, Бачкој Тополи,
Суботици, Зрењанину, Сомбору, Сенти, Аранђеловцу, Ходмезевашархељу у Мађарској, Вршцу, Београду, Бечу, Темерину, Сремској Каменици, Крагујевцу,
Словенском Броду. Свој рад представила је на више

од сто колективних изложби, међу којима се издвајају: Салон примењених уметности, Београд (1966);
Тријенале југословенске керамике, Суботица (1968,
1974, 1977, 1983); Октобарски салон, Београд (1969,
1973, 1981); Мајски салон, Београд (1970, 1971, 1974,
1975); Ликовни сусрет, Суботица (1972); Свет керамике, Аранђеловац (1977, 1978); НОБ у делима ликовних уметника Југославије, Београд (1981); Слике,
скулптуре, керамика: избор из Завичајне галерије
Музеја града Новог Сада, Нови Сад (2005). Добитник је бројних домаћих и међународних признања и
награда за уметнички и педагошки рад.
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АРАНКА МОЈАК
Бекство са робије – Сремска Митровица, 1980.
керамопластика, 40 cm
инв. бр. 7811
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РЕЦЕНЗИЈА ИЗЛОЖБЕ
„РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ“
Јубиларна седамдесет пета годишњица од завршетка Другог светског рата представља један од
најзначајнијих догађаја у култури сећања српског
народа. То је годишњица великог страдања али и великог поноса, јер се српски народ по ко зна који пут
нашао на правој страни историје, верујући у слободу
и правду и супротстављајући се надмоћној сили.
Изложба „Ратна слика Србије у Другом светском
рату“ на којој су приказани оригинални документи,
фотографије, предмети и уметничка дела који се
чувају у 12 културних институција из седам градова
Републике Србије, представља значајан допринос
оживљавању и неговању сећања на борбу народноослободилачког покрета из тог периода. Изложба и
каталог плод су преданог заједничког рада прегалаца из Историјског архива Пожаревац, Војног архива, Војног музеја и Медија центра „Одбрана“. Сама
изложба инспирисана је партизанском антифашистичком борбом и страдањем становништва Србије,
логораша и ратних заробљеника у Другом светском
рату. На њој је приказано 240 фотографија и оригиналних докумената из збирки Војног архива, Историјског архива Пожаревац, Историјског архива Београда, Историјског архива Ниша, Историјског архива града Новог Сада и Историјског архива „31. октобар“ из Врања, затим Војног музеја, Народних музеја
из Краљева и Ниша, Музеја „Крагујевачки октобар“,
Музеја историје Југославије, Музеја жртава геноцида и Архива Југословенске кинотеке, 67 аутентичних
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музејских предмета из збирки Војног музеја (ордење,
униформе, оружје, делови опреме и ратне заставе јединица НОВЈ) као и 13 уметничких слика, графика и
скулптура познатих уметника инспирисаних Другим
светским ратом из Уметничке збирке Дома Војске
Србије. Део пројекта чини и виртуелна презентација
наведених експоната.
На изложби су на складан и целовит начин приказани сви важни моменти из народноослободилачке
борбе партизанског покрета у Србији, те југословенско-совјетске сарадње у завршним операцијама
за ослобођење Србије, која ће постати база за самосталне операције НОВЈ за ослобођење читаве југословенске територије. Многи од докумената и фотографија на овој изложбеној поставци јавности се
презентују по први пут или након вишедеценијске
паузе. Изложбу прати и каталог у коме су приказани
сви изложени предмети, фотографије, документи,
уметничке слике и вајарски радови. У каталогу је дат
и пригодан текст др Маријане Мраовић, утемељен на
ваљаном избору стручне литературе, који нам речју
дочарава слику о Србији у Другом светском рату кроз
виђење победника. Ова изложба и каталог представљају стога један од начина да се одужимо борцима
НОВЈ за све жртве које су поднели за нашу слободу и
сачувамо сећање на њихову борбу и погледе на свет.
Генeрал-потпуковник
доц. др Горан Радовановић
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„Каталог Ратна слика Србије у Другом светском рату 1941-1945, представља драгоцен прилог
обележавању седамдесетпетогодишњице ослобођења Југославије и победе над фашизмом и нацизмом,
највећим пошастима двадесетог века. У до тада највећем ратном сукобу у историји човечанства српски
народ је међу првима отпочео антифашистичку борбу и приступио антихитлеровској коалицији народа
и држава и у тој четворогодишњој борби претрпео
огромне људске жртве и материјалну штету.
Богатство фотографија, плаката, војних карата,
докумената, извештаја, заповести, нацрта, новина,
спискова стрељаних, објава, упутстава, прогласа, наредби, писама, билтена, указа које су аутори каталога пажљиво одабрали говоре о свој трагици рата, разарањима, злочинима окупатора (хапшења, убиства,
покољи, стрељања), току ратних дејстава, храбрости,
али и људском страху, солидарности, пријатељству и
војној сарадњи између српског и руског народа и војника, али и о слободарству српског народа и његовој
чврстој жељи и одлучности да живи у слободи и да
буде свој господар на својој земљи. Каталог и хронолошки и тематски представља верну реконструкцију
четворогодишње тешке, али славне епопеје српског
народа за поновним стицањем слободе.
Каталог је објавио Историјски архив Пожаревaц
у оквиру едиције „Изложбени каталози“ и представља колективно дело више аутора (др Маријана
Мраовић, Наташа Милошевић Дулић, др Јасмина
Николић, др Драгана Милорадовић). У методолошком смислу чини га више целина. Уводну научну
студију Ратна слика Србије у Другом светском
рату 1941-1945, приредила је др Маријана Мраовић,

сарадник Војног архива Министарства одбране Републике Србије, у којој је посебан акценат стављен
на ратне операције и борбе за ослобођење Србије,
али и на сарадњу између партизана и бораца Црвене
армије приликом завршних војних дејстава. Рад садржи неопходан научни апарат и релевантне изворе
и литературу најновије провенијенције.
Централни део Каталога чини избор од двестотине и четрдесет аутентичних фотографија, плаката,
новина, разних извештаја који пластично осликавају
ратна дешавања на тлу Југославије и Србије између
1941. и 1945. године, а похрањени су између осталих у депоима Војног музеја, Војног архива, Музеја
историје Југославије, Историјског архива Пожаревац, личним фондовима.
Занимљив део Каталога чини инвентар експоната
Војног музеја у Београду, укупно педесет артефаката. Између осталих, приказана су ратна одликовања
НОВ и ПОЈ, совјетска војна одличја, делови ратних
униформи и одеће, опреме и војног наоружања, а
посебан куриозитет представљају партизанске и совјетске ратне заставе. Инвентар експоната приредио
је Вук Обрадовић, кустос Војног музеја у Београду.
Додатак Каталога сачињава одељак који је насловљен као Пропагандна уметност у деценијама
после рата са пописом девет експоната из уметничке збирке Дома Војске Србије у Београду. Ове
експонате сачињавају уметничке слике и вајарска
дела истакнутих српских уметника и вајара који су
стварали у послератном периоду, а у којима провејава сва драматичност, трагичност и херојство испољено у ратним годинама. Између осталих изложене
су слике и скулпторски радови Ђорђа Андрејевића
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Куна, Ангелине Гаталице, Нандора Глида, Ота Лога.
Додатак Каталогу припремила је Јелена Кнежевић,
начелник галерије Дома Војске Србије у Београду.
С обзиром на то да Каталог Ратна слика Србије
у Другом светском рату 1941-1945, доноси обиље
занимљивих информација, фотографија, сведочанстава о херојској борби и страдању српског народа
током Другог светског рата, при чему се многи од
њих по први пут обjављују, сматрамо да ће бити користан приручник за изучавање војне, политичке и

друштвене историје Србије у Другом светском рату,
али и занимљив подсетник читаоцима којима историја није ужа специјалност. Мишљења смо да Каталог треба да буде објављен.
Београд, 1. октобар 2020.
Проф. др Александар Растовић,
научни саветник, Београд
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ЕДИЦИЈА „ИЗЛОЖБЕНИ КАТАЛОЗИ“ (2003 - )1
У оквиру едиције „Изложбени каталози“
Историјског архива Пожаревац, у периоду од 2003.
до 2020. године, објављени су следећи наслови:

22. Окупирани Пожаревац 1941-1944 - слике из
свакодневног живота, каталог 22 (аутори:
Јасмина Живковић, мср. и Слободанка
Цветковић), Историјски архив Пожаревац, 2016.

28. Ратна слика Србије у Другом светском рату
1941-1945, каталог 28 (аутори: др Маријана
Мраовић, Наташа Милошевић Дулић, др
Јасмина Николић и др Драгана Милорадовић),
Историјски архив Пожаревац, 2020.

21. Архитектура Пожаревца у периоду између два
светска рата, каталог 21 (аутори: Слободанка
Цветковић, Наташа Милошевић Дулић и Петар
Винкић), Историјски архив Пожаревац, 2016.

27. Мода у Пожаревцу 1880-1929 – сусрет Истока
и Запада, каталог 27 (аутор: др Драгана
Милорадовић), Историјски архив Пожаревац,
2019.
26. Историјски архив Пожаревац свом граду
и отаџбини...РЕТРОСПЕКТИВА - изложбе
и издања 2003-2018, каталог 26 (аутори: др
Јасмина Николић и др Драгана Милорадовић),
Историјски архив Пожаревац, 2018.
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