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 Завршна фаза рата и идеолошки концепти (1944-1945.) 

Након одлуке Савезника да напусте ђенерала Михаиловића и ЈВуО а подрже Ј.Б.Тита и његову 
НОВЈ дошло је до великих промјена у окупираној Југославији. Крајем јесени 1943. партизани су 
имали премоћ у оружју, муницији и опреми, јер су им Италијани све оставили по Черчиловом 
наређењу. У првој половини 1944. Британци су испоручили партизанима више оружја, муниције и 
опреме него четницима током читавог рата.   

Постоје различита објашњења оваквог Британског понашања, али је најтачније и најлогичније то 
да су Британци једноставно спроводили само своје голе интересе, а Србе су увијек сматрали 
непријатељима. Британија јесте била демократска парламентарна монархија, исти начин државног 
и друштвеног уређења каква је била и Краљевина Југославија , али када су интереси Британске 
имтерије у питању онда Черчил подржи комунисте у Југославији. Успио је да се нагоди са 
Стаљином о 50:50 % утицаја у Југославији. Што је у пракси значило, увођење комунизма под 
британском контролом. Амерички предсједник Рузвел је све то подржао. 

Током читавог рата ђенерал Михаиловић никада није имао директни контакт са нашом владом и 
краљем у Лондону , него увијек преко енглеских официра , радио везом или у разговору. Британска 
Служба је одстранила све блиске сараднике око младог краља Петра II, чак и његову мајку 
краљицу Марију, потом су га оженили грчком принцезом Александром, енглеским оперативцем. 
Све вријеме постојања Југословенске владе Черчил јој је правио сметње.  

Ђенерал Дража и партизански маршал Тито су све до операције ,,Оверлорд,, искрцавања западних 
савезника у Нормандији, мислили да ће се Американци и Британци искрцати на југословенској 
обали Јадрана. Тада је први пута Држа схватио да су слабе могућности за позитивни завршетак 
рата. Касније када су трупе Црвене Армије ушле у Југославији помислио је да комунисти неће 
моћи да се задрже, али је борба настављена. ЈВуО се максимално трудила ,али није успјела. 

ЈВуО организује Светосавски конгрес у селу Ба (27.-28. Јануара 1944.) свих политичких партија 
осим КПЈ. Усвојена је Резолуција потврђује оданост краљу и влади, уставној демократској 
парламентарној монархији, одбачене су све промјене настале у рату, осуђено издајничко и 
терористичко дјеловање комуниста, а држава након ослобођења предвиђена као краљевина три 
федералне јединице (Српске, хрватске и словеначке) 

У прољеће 1944. Тито тражи од Британаца да се бомбардују сва значајна српска мјеста. Енглези и 
Американци бомбардовали Београд 10 пута у прољеће, љето и јесен 1944. Прво бомбардовање је 
изведено на Васкрс 1944. Бомбардовани су и Подгорица, Лесковац, Ниш, Земун, Нови Сад, 
Смедерево, Ћуприја, Параћин, Крушевац, Крагујевац, Куршумлија, Прокупље, Подујево, Косовска 
Митровица , Рашка, Приштина, Панчево и др. Партизани користе ситуацију да преузму контролу. 

Због честих Америчких и Британских бомбардовања Мађарске, Румуније, Бугарске, Грчке и 
Југославије велики број авиона је оборен, а пилоте су спашавали припадници ЈВуО. Нису их могли 
спашавати партизани, јер нису били распотрањени и организовани на територији данашње Србије. 
Партизани су тада били углавном у ,,НДХ,,. Преко 500 пилота су припадници ЈВуО сачували и 
транспортовали савезницима у операцији ,,Ваздушни мост,,( Халијард ) мај 1944.–фебруар 1945. 



Савезнички авиони су слетали на импровизоване аеродроме у Прањанима , Коцељеви и на Озрену 
код Добоја. ЈВуО је направила аеродроме, обезбеђивала их, чувала пилоте од окупатора и све то у 
општем хаосу и издаји од стране савезника.  

Због ових заслуга је амерички председник Труман посмртно одликовао ђенерала Михаиловића 29. 
марта 1948. највишим орденом САД –Легијом части.  

У прољеће 1944. Ј.Б. Тито се налазио у западној Босни , гдје је партизанска главнина држала своју 
,,слободну територију,, уз договор са усташама и домобранима. Током 1944. долази до масовног 
преласка домобрана и усташа у партизане ,јер се видјело да Хитлер губи рат. Врховни командант 
НОВЈ маршал Тито са ВШ и пратећим батаљоном налазио се у Дрвару ( искључиво српском 
мјесту) у западној Босни. Нијемци покрећу операцију ,,Коњићев скок,, ради уништења ВШ НОВЈ и 
хватање Ј.Б.Тита и не укључују усташе у акцију, да не би за операцију сазнали партизани. Извршен 
је десант на Дрвар 25. маја 1944. (званични Титов рођендан) Њемачке специјалне јединице су 
падобранима и једрилицама напале Дрвар и заузеле га. Народ Дрвара и присутне партизанске 
јединице су пружили жесток отпор. Страдало је хиљаде Срба да би се спасио комунистички вођа. 
Ј.Б. Тито је био са ВШ у једној пећини изнад Дрвара(пећина се и данас чува као музеј) а са њима су 
били и припадници совјетске, америчке и британске војне мисије. Пратећа чета извлачи Тита, ВШ 
и савезничке мисије кроз споредни излаз на другу страну планине у густу шуму. Одакле британски 
официри радио везом дозивају помоћ. Британски авион је покупио Тита, ВШ,савезничке мисије и 
један вод пратеће чете и одвезао на оствро Вис у Јадранском мору, које су Британци били преотели 
од Нијемаца. У међувремену је 6. Личка бригада НОВЈ након 20 километара трчања улетјела у 
Дрвар у коме су се још једино борили остаци пратећег батаљона испод Титове пећине и разбила 
њемачке падобранце, који су се војнички груписали на локалном гробљу и сачекали долазак 
њемачких оклопно механизованих јединица. 

1.јуна 1944. након притиска Британаца краљ Петар је распустио тадашњу југословенску владу и за 
новог председника владе поставио Хрвата Ивана Шубашића. 

14.-17.јуна1944. састанак Тито-Шубашић на Вису под патронатом Британаца. Потписан споразум 
Тито-Шубашић о признавању НОП (народноослободилачког покрета) и коначном рјешењу о 
начину уређења државе након рата. 

12.августа 1944. у Напуљу састали су се први пут Черчил и Тито и договорили о даљем, дјеловању. 

Због опште лоше ситуације у Ражанима код Косјерића 15.августа 1944. састали су се Милан Недић 
и ђенерал Дража ради договора о заједничкој борби против комуниста. 

29. августа 1944. краљ Петар II под притиском Черчила смјењује ђенерала Михаиловића са мјеста 
начелника ђенералштаба Југословенске војске. Раније је влада Шубашића изабрала другом војног 
министра. Упркос томе 31. августа 1944. ђенерал Михаиловић проглашава општу мобилизацију 
ради истјеривања Нијемаца и комуниста. 

12.септембра 1944. уз нови притисак Енглеза краљ Петар позива све Србе, Хрвате и Словенце да се 
ставе под команду партизанског маршала Тита. (чувене Дражине ријечи : ,,Ја за краља,а краљ за 
Тита?!,,) Иначе је Тито био против краља и краљевине. 



18.септембра 1944. Тито одлази британским авионом са Виса у Москву на састанак са Стаљином. 
Први сусрет Тита и Стаљина. Договор о признавању НОВЈ и АВНОЈ, као и о уласку Црвене 
Армије у Југославију. 

20./21.септембра 1944. Црвена Армија прелази Дунав и улази у Југославију. Прво долази у контакт 
са ЈВуО јер партизана тада и нема у Србији. Све градове у Србији од Нијемаца , Бугара и Мађара 
ослобађа или Црвена Армија или ЈВуО. 14.октобра 1944. пуковник ЈВуО Кесеровић ослобађа 
Крушевац , а Совјети покушавају да га заробе и предају партизанима.  

Партизанска офанзива из Босне појачава се уласком Црвене Армије са истока. Ђенерал 
Михаиловић увиђа немогућност опстанка у Србији због непријатељског става Црвене Армије. 
Крајем септембра 1944. ђенерал Михаиловић са штабом се повукао у Босну и позвао све јединице 
ЈВуО да му се придруже док Црвена Армија не напусти Србију. 

20. октобра 1944. Црвена Армија заузима Београд и предаје га Титу и партизанима. 

2. новембра 1944. у Београду нови договор Тито-Шубашић о формирању намјесништва које ће 
умјесто краља управљати земљом. Краљ Петар послије страховитих нових притисака преноси 
власт на намјесништво, које функционише од 5.марта 1945.  

7.марта 1945. формирана је привремена влада Тито-Шубашић ДФЈ(Демократске Федеративне 
Југославије) У привременој влади од 28 мјеста, комунисти су имали 23 мјеста. 

Док су Британци омогућавали пренос власти са краља на Тита борбе се настављају широм земље. 
НОВЈ постаје ЈА (Југословенска Армија) и мобилише тек пунољетне Србе ради слања на Сремски 
фронт , гдје гине више од 15 ооо мобилисаних. Сремски фронт је пробијен 12.априла 1945. 

ЈА 1.маја улази у Трст , 8. маја у Загреб , 9.маја у Љубљану. Бројне колоне поражених домобрана, 
усташа, љотићеваца и недићеваца се повлаче за Нијемцима у правцу Аустрије. 

Након Босанске гологоте октобар 1944.- мај 1945. ЈВуО је уништена од стране ЈА. 

ЈВуО разорена дугогодишњим борбама са разним војскама, без ичије подршке, без довољно 
муниције, оружја и опреме захватила је и епидемија трбушног тифуса. Почетком априла 1945. kод 
Вучјака у сјеверној Босни пуковник Ђуришић са Црногорцима, Херцеговцима и дијелом 
Србијанаца предвођених Драгишом Васићем напушта четничку главнину и полази у правцу Бања 
Луке. Ђенерал Михаиловић креће назад за Србију преко централне Босне.  

Јединице Павла Ђуришића на Лијевче Пољу код Бања Луке опкољавају ЈА и усташе. Након 
крвавих борби на превару је заробљен Ђуришић са штабом, дио људства је погинуо у борби, а дио 
се пробијао ка Словенији. Неки су гинули до Словеније, у самој Словенији, па и у Аустрији. 
Ђуришић је са заробљеницима маскриран од усташа у Јасеновцу. 

Остаци ЈВуО око 15000 људи водило је последњу битку 13.маја 1945. на Зеленгори против ЈА. 
Изгинуло је око 9000 четника, још толико је касније стрељано, они су се накнадно предали. 
Преостале групе су се раштркале по цијелој Југославији. Ђенерал Михаиловић је тешко болестан 
на превару ухваћен од Енглеза у источној Босни и предат комунистима, који су га осудили на смрт 
и убили 17. Јула 1945. 



Други свјетски рат је завршен у Југославији тек 15. маја 1945. када су се предале њемачке 
опкољене снаге у Словенији. 

Динарска четничка дивизија под командом војводе Момчила Ђујића извукла се без губитака кроз 
Далмацију, Словенију ка сјеверној Италији. Ту су је Британци расформирали и одвели у разне 
сабирне центре. Касније је већина отишла у Америку. Тако смо добили велику дијаспору у Чикагу. 

Поједине групе четника су пружале отпор комунистима и послије рата. Задњи краљев војник у 
отаџбини Владо Шипчић борио се по Херцеговини, сјеверозападној Црној Гори и југозападној 
Србији до 1957. године. 


