
Историја 3.4.2020.(петак) III-2 

Априлски рат, слом и устанак, отпор и прве борбе. 

(обрада) 

Дипломатија и војни притисци на Краљевину Југославију 1939—1941. – Уцјене и лажна обећања 
Велике Британије. Жртвовање првог намјесника кнеза Павла Карађорђевића и цијеле Југославије. 

25. март 1941. у Бечу председник владе Драгиша Цветковић и министар иностраних послова 
Александар Цинцар-Марковић потписују приступање Краљевине Југославије Тројном пакту под 
посебним условима. У то вријеме Трећи рајх је био у Аустрији , Мусолини у Албанији , Мађарска , 
Румунија и Бугарска су биле у Тројном пакту. Само је Грчка била слободна и неуспјешно нападнута 
од Италијана са југа Албаније. У Југославији су роварили Хрвати и скоро све националне мањине, а 
највише најбројнија њемачка национална мањина.  

Након потписивања споразума у Београду долази до Војног пуча у ноћи 26. на 27. март 1941. 
године, група официра предвођених генералима Душаном Симовићем и Бором Мирковићем 
заузела је Београд , похапсила Владу и намјесништво, а кнеза Павла предала Британској амбасади, 
која га посебним возом пребацује под стражом за Солун, а одатле у интернацију Африку, гдје ће 
остати до краја живота. Пучинисти су прогласила краља Петра II Карађорђевића пунољетним и 
поставили га на престо,а генерал Симовић је формирао владу. 

 Ујутру 27. марта кренуле су масовне демострације српског народа у Београду против Тројног пакта 
и за краља Петра II. Масовни протести и подршке су се раширили у свим српским градовима 
широм Југославије. Комунисти су искоритили гужву и у поподневним часовима се прикључили 
демострација, покушавајући да наметну своје идеје. Влада  Душана Симовића је потврдила 
Трећем рајху останак при Тројном пакту, а потом потписала Споразум о ненападању и 
пријатељству са СССР 5./6. април 1941. Све је то било узалуд, рат је био неминован. 

Реаговање српског народа је било одраз његовог слободарског става и револта према неспособној 
и поданичкој власти, али и посљедица дјеловања британских агената у Југославији. Запад је 
једноставно искористио незадовољство српског народа приступањем Тројном пакту и додатно га 
подстрекао, усмјерио и омогућио промјену власти по британском науму. 

Генерал Мирковић је био потврђени британски агент, а генерал Симовић се након рата из Лондона 
вратио и нормално живио у комунистичкој Југославији. Што довољо говори. 

 

 

АПРИЛСКИ РАТ (6.-17. Април 1941) тако се назива војни сукоб током напада Тројног пакта на 
Краљевину Југославију до њеног војног краха и окупације. Тројни пакт је у исто вријеме напао 
Југославију и Грчку, а Хитлер је био изненађен брзим поразом Југославије, од које је Грчка пружила 



бољи отпор. Због рат на Балкану морао је да се одгоди планирани напада Хитлера на СССР и 
Енглези су добили времена да се консолидују. Тако да су углавном Срби својом крвљу још једном 
омогућили опстанак другим народима и државама. Мора се узети у обзир да је Хитлеру требало 
времена и за директно пребацивање трупа са Запада на Исток ,а још уз то је морао да одвоји снаге 
за заузимање Југославије и Грчке. 

Југославија је нападнута прво јаким ваздушним ударима у рану зору 6. априла 1941. Највише је 
страдао Београд, који је више пута бомбардован током Априлског рата, а хрватски и словеначки 
градови нису бомбардовани. Остало је упамћено невјероватно јунаштво Југословенског 
краљевског ваздухопловства, нарочито 6. Ловачког пука у одбрани Београда, чији су пилоти 
оборили бројне нацистичке авионе у неравноправној борби. Неки српски пилоти су чак полетали 
више пута након обарања, док је било авиона. Већину тих витезова српског неба, који су 
преживјели рат, комунисти су након рата стрељали. Нијемци су надирали из Аустрије, Мађарске, 
Румуније и Бугарске, а Италијани са сјевера, преко мора и из Албаније, док су са Нијемцима 
продирале и Мађарске, а потом и Бугарске снаге. У Југославији су помоћ окупатору пружили 
Хрвати, њемачка национална мањина , комунисти и Шиптари. Сам план одбране државе је био 
застарио и неизводив за стање Југословенске војске и државе. Мобилизација није изведена у 
потпуности, нити по прописима. Опрема и наоружање су били углавном застарјели. Командни 
кадар је радио у илузијама ратовања на начин из прошлог рата,  а већина официра, подофицира и 
војника несрпског састава је извршило отворену издају и непријатељство. Уз Србе су се борили 
једино још Словенци. Хрвати су предавали читаве гарнизоне и градове непријатељу. Комунисти су 
били у савезу са нацистима,  па су ометали сваку борбу и уносили дефетизам и хаос међу наше 
трупе. Сама влада није била дорасла тренутку, као ни краљ Петар, кога додуше ништа нису ни 
питали. У таквом стању, једноставно није било шансе за било шта више. Упркос општем хаосу и 
издаји, бројни су примјери појединачног јуначког отпора неких јединица или самих појединаца (на 
примјер херојски чин поручника Божидара Жугића, који је убио свог предпостављеног када је 
предавао јединицу непријатељу и том приликом сам погинуо или Косовске и Зетске дивизије које 
су разбиле италијански напад из Албаније и јуриле Италијане по сјеверу Албаније) 

10. априла 1941. у Загребу се проглашава ,,Независна држава Хрватска,, под патронатом 
Мусолинија и Хитлера, а Национални савет Словеније отказује послушност влади Краљевине 
Југославије. 

12.априла 1941. Њемачке трупе улазе у Београд 

15. априла 1941. Влада Душана Симовића доноси одлуку о почетку преговора са непријатељм ради 
обуставе непријатељстава и са краљем Петром полијеће из околине Никшића у Грчку, одатле у 
Јерусалим и на крају у Лондон, гдје су већ биле све власти окупираних држава Европе. 

 

 



17. априла 1941. у згради бивше Чехословачке амбасаде у Београду наши ратни заробљеници са 
генералом Данилом Калафатовићем на челу потписују обуставу непријатељства. Која је свјесно 
злоупотребљавана од нациста, фашиста и комуниста као капитулација, те тако и раширена у 
јавности. Због тога и општег хаоса долази до масовног заробљавања српских јединица , а Хрвати и 
остали су се већ били предали и формирали своје оружане одреде у служби непријатеља. 
Непријатељ је заробио 350 000 југословенских војника и 30 000 официра и подифицира . Само су 
Срби одведени у Њемачку у заробљенишптво, а сви остали су пуштени. 

Краљ Петар Други Карађорђевић по доласку у Лондон позива на наставак борбе по принципу 
француског генерала Шарл Де Гола.  

У окупираној Југославији долази до подјеле територија имеђу Њемачке, Италије, Мађарске и 
Бугарске. (обавезно погледати карту у уџбенику) Крајем априла 1941 почињу масовни злочини над 
Србима у свим крајевима окупиране државе. Покоље врше Шиптари , Хрвати ( уз њих и потурчени 
Срби, које тада зову ,,хрватско цвијеће,,) Мађари и Бугари.  Само у 1941. Шиптари су протјерали 10 
000 Срба са КиМ уз пљачкање и паљевину њихове имовине. 

Најмонструознији примјер геноцида је ,, НДХ,, творевина Хитлера и Мусолинија којом је владао 
усташки поглавник Анте Павелић. Имала је своју војску - домобране и нацистичко-фашистичке 
јединице - усташе. Окупатор је Павелићу додијелио границе унутар којих је била Хрватска, 
Славонија, дио Далмације, Лика, Кордун, Банија, Босна, Херцеговина, Дубровник и Срем. 
Постојале је њемачка окупациона зона на сјеверу и италијанска на југу ,,НДХ,, гдје су биле 
стациониране окупаторске снаге. Већина хрватског становништва је са одушевљењем дочекала 
окупаторе и масовно подржала ,,НДХ,,. Ту је водеће улогу имала ,,Црква у Хрвата,, ! Усташка власт 
је забранила ћирилицу , српску цркву и Србе као народ , а уз њих и Цигане и Јевреје. Пљачке, 
разбојништва, мучења, силовања, клања и стрељања су вршене у свим крајевима ,,НДХ,, Срби су 
убијани на различите чудовишне начине у својим кућама, по њивама, улицама, бацани у јаме и 
море, а оно што нису могли да побију водили су у бројне концентрационе логоре, од којих је 
највећи и најгори био Јасеновац. Аушвиц је био највећи логор на свијету, а по начину мучења и 
убијања Јасеновац је био најгори на планети ( више од милион Срба је уморено само у Јасеновцу) 
Хрвати су једини имали логоре за дјецу у којима су на најгоре могуће начине побили преко 70 000 
српске дјеце узраста од бебе до 12 година. Све су ревносно биљежили и снимали,  да су се чак СС и 
Гестапо згражавали, а италијански црнокошуљаши због покоља употребљавали и оружје против 
Хрвата. Звјерски злочини су изазвали устанке Срба у мају и јуну 1941. по Лици, сјеверној 
Далмацији, источној Херцеговини, источној Босни, Босанској Крајини и збјегове широм Лике, 
Далмације, Босне, Кордуна, Баније, Срема, Славоније и Херцеговине. Италијану су помјерили своју 
зону окупације ради заштите српског становништва, а њемачке трупе су након разбијања устаника 
привремено зауставиле усташке злочинце. 

Италијански фашисти су дио Косова и дио Метохије, дио Црне Горе и дио Вардарске Македоније 
уврстили у своју сателистку Велику Албанију, гдје је све вријеме рата трајао прогон Срба. 

Први отпор-устанак , наставак борби- 



Ђенералштабни пуковник Драгољуб Дража Михаиловић је у Априлском рату био на положајима у 
Славонији, одакле се након слома фронта повлачио под борбом у сјеверну Босну, а да би га 
информације о тзв. капитулацији стигле у близини Добоја. Тада са својим ноформираним брзим 
одредом креће у правцу Дрине са намјером, да оде до свог пријатеља мајора Александра Мишића 
(сина чувеног војводе Живојина Мишића) ради договора о даљем отпору. 

8. маја 1941. пуковник Михаиловић стиже са својим одредом на Равну Гору, огранак планине 
Сувобор, гдје проглашава наставак борбе против окупатора. Тако настаје први званични покрет 
отпора у окупираној Европи. Пуковник Михаиловић организује Војно-четничке одреде и јављају му 
се бројни официри и подофицири. Узпоставља се радио веза са владом у Лондону. Због злочина у 
,,НДХ,, Михаиловић шаље групу официра и подофицира под командом мајора Јездимира Дангића 
у источну Босну да помогну тамошњем српском становништву. 

Након напада Хитлера на СССР 22. Јуна 1941. престаје да важи споразум комуниста и нациста ,а 
Коминтерна позива све комунисте на свијету у борбу. КПЈ 4. јула 1941. прелази у војно стање ( у 
условима рата, окупације и злочина, једна забрањена терористичка организација се проглашава 
паравојском) проглашен Главни штаб Партизанских одреда Југославије (ГШ ПОЈ). 

 7.јула 1941. вођа једне комунистичке групе Жикица Јовановић Шпанац на вашару у Белој Цркви 
код Крупња убија двојицу српских жандара, бјежи с пратиоцима у шуму, а КПЈ то проглашава 
устанком против окупатора.  

26. септембра 1941. У Столицама код Крупња ГШ ПОЈ постаје ВШ НОПОЈ (Врховни штаб 
Народноослободилачких партизанских одреда Југославије).Своју борбу називају НОБ   
(Народноослободилачка борба) и НОР (Народноослободилачки рат) и на територијама које 
успијевају да исконтролишу оснивају своје органе власти НОО (Народноослободилачке одборе) 
КПЈ са својом паравојском партизанима користи рат и окупацију да спроведе комунистичку 
револуцију и преуземе власт у Југославији. 

У оном дијелу које је окупатор оставио да буде Србија, власт је прво била у рукама Комесарске 
управе Милана Аћимовића и њемачке војне управе. Због бројних нереда и отпора, Генерално 
заповједништво Србије 30. августа 1941. формира Владу националног спаса са генералом 
Миланом Недићем на челу. Недић је имао оружану жандармеију, а од 1942. Српску државну 
стражу(Недићевци). Као и јединице ЗБОР-а Димитрија Љотића – Српски добровољачки корпус под 
командом Српске добровољачке команде (Љотићевци) с којима су били и припадници и Руског 
заштитног корпуса (Белогардејци) и четнике (гибаничари) Косте Пећанца до друге половине 1942. 
када их Нијемци распуштају, а они прелазе или код Љотића или код Драже. Ове јединице су биле 
под директном контролом Вермахта , али су се бориле и против шиптарских, усташких и бугарских 
банди , као и против Дражиних четника и партизана. 

 

 

 



УСТАНАК У ЦРНОЈ ГОРИ 

Специфичност Црне Горе је поново дошла до изражаја и у Другом Свјетском рату.  

Црна Гора је била углавном под италијанском окупацијом, Улцињ, Рожаје, Гусиње и Плав су 
додијељени Великој Албанији(која је била Фашистичка творевина), а Боку Которску је припојила 
Италија.  

У рано љето 1941. Црногорци из западних дијелова Црне Горе одлазе у источну Херцеговину да 
бране народ од усташа.  

12. јула 1941. на Петровдан на Цетињу , италијански окупатор са групом црногорских издајника 
проглашава ,,Независну Црну Гору,, под патронатом фашистичке Италије. 13. јула у рану зору 
долази до општег устанка у Црној Гори , гдје устаници разбијају италијанске снаге и ослобађају 
скоро цијелу Црну Гору осим већих градова. Крајем љета 1941. Италијани покрећу офанзиву, 
разбијају устанике, који се склањају у непроходне планине, а Италијани заузимају ослобођену 
територију. У јесен 1941. устаници у Црној Гори се дијеле на четнике и партизане. Италијани 
формирају и малоборјне јединице црногорских ,,зеленаша,, под командом Крста Поповића, који се 
залажу за ,,независну Црну Гору,,. Четници у Црној Гори се почетком 1942. стављају под команду 
Драже Михаиловића. Нигдје није био тако изражен грађански рат између четника и партизана , 
као у Црној Гори. Сукоби су били бескомпромисни и безмилосни. Убијајо је брат брата, син оца, 
сестрић ујака ... Окупатор Црној Гори није ништа требао. Црногорци лако оду у било коју крајност. 

 


