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Југословенско ратиште, грађански рат , хронологија ратних дејстава. (1941.-1944) 
 

Осмишљен план отпора и ефектне акције војно-четничких одреда пуковника Михаиловића. 
Неразумне и контрапродуктивне акције партизана ( паравојске КПЈ) 
Пуковник Михаиловић је у договору са Југословенском владом у избјеглиштву у Лондону и 
Британском владом договорио организацију ширења покрета отпора, спремања терена и људства, 
прикупљања оружја, муниције и санитетског материјала уз заштиту српског и другог 
становништва у подручјима усташке, шиптарске, бугарске и мађарске окупације. План је предђао 
само појединачне герилске сукобе са Нијемцима и Италијанима, као највећом окупационом 
снагом, као и бројне диверзије. Чекајући завршне операције савезника против Тројног пакта, када 
би се повео општи устанак и обрачун са окупатором. 
Комунисти предвођени Јосипом Брозом Титом користе ситуацију и нападају Нијемце да би 
изазвали репресалије, тиме створили огроман број жртава и ојађених револтираних људи помоћу 
којих би извели револуцију и у окупираној земљи преузели власт. 
Почетком јесени 1941. у окупираној Србији воде се жестоке борбе четника и партизана са 
Нијемцима. Војно-четникчи одреди су морали да се укључе у отворену и фронталну борбу због 
дилетантских отварања сукоба комуниста са Нијемцима. 
31. августа 1941. Михаиловићев официр командир Крупањског четничког одреда потпуковник 
Веселин Мисита(елитни српски официр) ослобађа Лозницу и гине у борби. ПРВИ ОСЛОБОЂЕНИ 
ГРАД У ОКУПИРАНОЈ ЕВРОПИ. Ова чињеница се крила 50 година. 
19.9.1941. први састанак Дража и Тито у селу Струганик 
27.10.1941. други сатанак Драже и Тита у селу Брајићи 
У јесен 1941. створена је велика слободна територија у западној Србији и у сјверозападној Црној 
Гори,коју су контролисали четници и партизани. Не поштујући договоре партизани шире своју 
пропаганду, клеветама, лажима, подвалама и шпијунажом дјелују против војно-четничких одреда, 
као једине легитимне и легалне војске у окипраној Југославији. Партизани чак формирају и своје 
органе власти НОО на територији коју контролишу. Партизански напади на Нијемце изазвали су 
репресалије окупатора протрив цивилног становништва у размјеру 100 Срба за једног убијеног и 
50 Срба за једног рањеног њемачког војника. Нијемци су у подручју Краљева и Крагујевца крајем 
октобра 1941. побили око 7000 цивила због одмазде. 
29.10.1941. у селу Каран код Ужица партизани нападају четнике и започињу крвави братоубилачки 
грађански рат, који ће се раширити широм окупиране земље. Након низа комунистичких саботажа. 
Крајем септембра кренула је велика њемачка офанзива на слободну територију у којој ће 
комунисти изазвати грађански рат. Током новембра продор партизанских снага ка Равној Гори  , 
док трају њемачки напади. Крајем новембра у четничкој контраофанзиви партизани су поражени и 
одбијени, али њемачке снаге подпомогнуте са Недићевцима, Љотићевцима и Бугарима уништавају 
слободну територију. Тито са остацима партизана бјежи у ,, НДХ,, а војно четниче јединице се 
реорганизују и повлаче дубоко у планине, пуковник Михаиловић се са Равне Горе пребацио у 
Рашку Област. 7.12.1941. Југословенска влада је унаприједила пук.Михаиловића у чин генерала. 
Војно-четинички одреди постају Југословенска војска у отаџбини (ЈВуО) 
22.12. 1941. у Рудом (источна Босна) од остатка србијанских и црногорских снага Ј.Б.Тито формира 
Прву пролетерску бригаду. 
У сјеверозападној Црној Гори комунисти на најнепроходнијем подручју Европе између ријека 
Пиве и Таре оснивају своју Дурмиторску републику од октобра 1941. до јуна 1942. Борбе четника и 
партизан су интезивне у Црној Гори до љета 1942. Гдје су почињени бројни злочини. 
 



 

1942. 

Партизанске снаге се стационирају у источној Босни , гдје праве подјелу међу српским устаницима 
почетком 1942. Исто чине и у источној Херцеговини. 

ЈВуО наставља своје акције у Рашкој, Црној Гори и у ,,НДХ,, 

У источној Босни је постојала слободна територија српских устаника у децембру 1941.-јануару 
1942. док комунисти нису изазвали подјелу устаника и офанзиву Нијемаца и усташа. Повлачење 
устаника ка Фочи и нова слободна територија у југоисточној Босни фебруара-април 1942. под 
контролом комуниста. Слободну територију у источној Херцеговини контролишу и четници и 
партизани,  док траје немилосрдни грађански рат. 

У подручјима западне Босне, Лике и сјеверне Далмације устаничке снаге су биле искључиво 
четничке, али почетком 1942. појављују се партизанске јединице на Кордуну и у Банији. Долази до 
сукоба између четника и партизана у босанској Крајини и Лици . Кордун и Банију контролишу 
партизани и домобрани, а сјеверну Далмацију и дијелове Лике и западне Босне  држе четници и 
Италијани. 

11.јануара 1941. избјегличка влада у Лондону поставља ђенерала Михаиловића за војног министра 
, команданта војске и начелника ђенералштаба. У  Британији и Америци снимају се филмови, 
позоришне представе и цртају стрипови о ђенералу Дражи. 27.3.1942. ђен Михаиловић је уз 
ген.Мекартура и маршала Тимошенка проглашен војсковођом године. 

Акције ЈВуО у координацији са савезницима у уништавању транспорта опреме, оружја, муниције и 
горива преко Србије, Бугарске и Грчке за Ромелов афрички корпус јун-септембар 1942. Због чега је 
Ромел остао без горива и био поражен. 

Јуна 1942. ђен. Михаиловић је у Црној Гори. Јединице ЈВуО разбијају партизане у Црној Гори који 
се повлаче преко Маглића и Зеленгоре на територију ,,НДХ,,. Све вријеме рата партизанско 
руководство има везе и договоре са усташама, као и бројне преговоре и договоре са Нијемцима. 
Партизанска главнина се углавном кретала по територији ,,НДХ,, и линијом разграничења 
окупационих зона све до капитулације Италије. Четнички команданти због великих злочина усташа 
и комуниста имали су контакте и споразуме са Италијанима у Далмацији , босанској Крајини, 
Херцеговини и Црној Гори. 

Крајем прољећа и почетком љета њемачке трупе разбијају четнике и партизане у источној Босни и 
источној Херцеговини. Четници су се прегруписали у планинама, а партизани се линијом 
разграничења повлаче према западној Босни. У јуну и јулу 1942. партизани навлаче њемачко-
усташку казнену експедицију на српске планине Козару и Грмеч у Босанској Крајини. Посљедица је 
масовно страдање српског становништва (око 80 000 Срба је побијено на лицу мјеста или у логору 
Јасеновац) због 3500 партизана, од којих се већина пробила ка Цазинској Крајини. 



Током августа 1942. У договору са усташама и домобранима, као и уз прећутну сагласност 
Нијемаца у западној Босни , тачније у Цазинској Крајини партизани стварају своју Бихаћку 
републику. Ту се повезују са својим снагама из Лике, са Кордуна и Баније. Већину партизана из 
Лике, Кордуна и Баније чине Срби, али под командом Харвата. У Босанској Крајини у партизане 
улази и локално муслиманско становништво. Партизани оснивају осам својих пролетерских 
бригада. 

КПЈ у Бихаћу 26./27.11. 1942. Формира АВНОЈ (Антифашистичко Вијеће Народног Ослобођења 
Југославије) комунстичку скупштину и своју владу Извршни одбор АВНОЈ-а.Партизанска војска 
добија треће име НОВ и ПОЈ (Народноослободилачка Војска и Партизански Одреди Југославије) 

ЈВуО крајем 1942. изводи организоване борбе са окупатором уз спорадичне борбе са партизанима, 
Недићевцима и Љотићевцима. Током 1942. Ђенерал Михаиловић је наредио ,,легализацију,, 
својих појединих јединица као облик мимикрије ради преживљавања. Званично би неки одреди 
прелазили под надлежност Недићеве влад , али би остајали Дражини. Нијемци су крајем 1942. 
открили превару, па одреде Косте Пећанц распустили, јер нису од њих имали велике користи, а 
само су отежавали ситуацију. 

1943. 

Због очекиване инвазије западних савезника на јадранској обали током 1943. Нијемци покрећу 
акцију ВАЈС за уништење сви побуњеничких снага у залеђини источних обала Јадрана. 

Операција ВАЈС 1- уништење партизана (20.1.-12.2.1943.) Новембра и децембра 1942. борбе 
четника и партизана у Лици и западној Босни. Партизанског команданта Тита обавјештава усташки 
поглавник Павелић о непријатељској офанзиви. Партизани се под борбом повлаче из Бихаћа ка 
централној Босни. У подручјима Босанске Крајине, Лике, Кордуна и Баније остаје око 10 000 
раштрканих партизана. Око 20 ооо партизана се повлачи ка Херцеговини истом линијом 
раздвајања окупационих зона, али их гоне Нијемци, усташе, домобрани и Италијани. Усташе све 
вријеме симулирају нападе, а партизане снадбијевају информацијама, лијековима и муницијом. 
Такође траје жестоки сукоб четника и партизана од Грахова у западној Босни до Јабланице у 
Херцеговини. 

Операција ВАЈС 2- уништење четника(15.2.-15.3.1941.) Не знајући за планове окупатора ђенерал 
Михаиловић наређује оперативни план концентрисања снага ЈВуО у Херцеговини, Далмацији и 
Лици као и дијелу западне Босне ради осигурања терена савезницима за инвазију. Нијемци 
заустављају гоњење партизана почетком марта 1943. Што признају и комунистичке вође (Милован 
Ђилас, Владимир Велебит и други) признавањем Мартовских преговора с Нијемцима од 
централне Босне до Загреба 11.3.1943. Партизани и Нијемци су направи договор о заједничкој 
борби против ЈВуО и западних савезника. Долази до жестоког напада партизана , усташа и 
Нијемаца на снаге ЈВуО у долини ријеке Неретве. Италијани су фингирали нападе и зауставили 
своје јединице. Домобрани су држали позадину.  

 



Најжешћа битка је вођена у мјесту Јабланица у Херцеговини на ријеци Неретви(6.-12.3.1943) гдје 
главнина партизана од око 15000 војника разбија присутне Херцеговачке четнике и Дурмиторску 
бригаду , након првобитног изненадног и јаког партизанског напада уз подршку Нијемаца и усташа 
стигле су јаче снаге ЈВуО и поразиле партизане, који се повлаче ка тромеђи Босне, Црне Горе и 
Србије. Спроведена је и акција ВАЈС 3 због дјелимичног успијеха прве двије. 

Операција ШВАРЦ – уништење четника у источној Херцеговини и у Црној Гори (5.-14.маја1943.) и 
разбијање партизана са спречавањем да из сјеверне Црне Горе пређу у Србију и њихово враћање 
на територију ,,НДХ,,. О овој операцији Нијемци нису обавијестили Италијане , због њихових веза 
са четницима. Операција ШВАРЦ је испланирана, јер у операцији ВАЈС нису испуњени планови. 

Нијемци су хтјели уништење четничких снага од западне Босне преко Херецговине до Црне Горе. У 
сјеверној Далмацији тада то нису могли да планирају, јер су тамо четници били под заштитом 
Италијана и било би превише раширити операције од Далмације до Црне Горе. Такође су хтјели 
разбијање главнине партизанских снага  и остављање мањих јединица партизана у ,,НДХ,, да се 
договарају са усташама и домобранима, ради онемогућавања општег српског устанка у ,,НДХ,,. 
Партизани су им у мањем опсегу требали у ,,НДХ,,али у Црној Гори и у Недићевој Србији им нису 
били уопште потребни. 

Јаке њемачке снаге разбијају четнике у синхронизованом нападу у Херецговини и у Црној Гори. 
Специјалне њемачке јединице ударају на Колашин, гдје је био штаб Павла Ђуришића, четничког 
команданта Црне Горе и 14.5.1943. заробљавају Ђуришића са штабом, пратњом и цјелокупним 
војним саставом у Колашину. Мајор Ђуришић је одведен у заробљеништво у Пољску, која је тада 
била дио Трећег Рајха. Ђенерал Михаиловић се налазио код Бијелог Поља и једва избјегава 
заробљавање и јуну 1943. се пребацују у Недићеву Србију. 

Разбијање партизана (17.мај-15.јун 1943.)ВШ НОВ ПОЈ се налази на Дурмитору са 15 000 партизана 
и 5000 рањеника. Нијемцу покрећу добро планирани напада на партизане 17. маја 1943. дају ћи 
им времена да се повуку у ,,НДХ,,,али је партизански командант Тито био умислио да је много јак и 
битан, па није придавао значај. Свему томе је осим Мартовскох договора допринијела и Енглеска 
војна мисија, која се спустила на Жабљак код Тита. 27.маја Вермахт удара партизане на Дурмитору 
свом снагом , а Ј.Б.Тито у паници наређује повлачење преко Зеленгоре и Маглића, гдје су бјежали 
годину дана раније од Павла Ђуришића.  Овог пута их није гонила герила ЈВуО без резерве, без 
довољно муниције, хране и медицинског материјала, него једна модерна и јака војска. Ј.Б. Тито у 
војничком незнању и страху доводи своје људе у безизлазну ситуацију у кањону ријеке Сутјеске 
почетком јуна опкољено је 12ооо партизана и 6000 рањеника. Први пут у рату су без довољно 
муниције, опреме, лијекова и хране. Опкољени. Ј. Б. Тито наређује пробој у два правца. У правцу 
Црне Горе ,одакле их непријатељ гони, шаље Саву Ковачевића и III ударну пролетерску бригаду са 
Централном болницом и 6ооо рањеника уз заштитницу IV ударне црногорске биргаде,а у правцу 
централне Босне елитне I и II Пролетерску бригаду уз заштиту VII Банијске бригаде. Обруч је 
пробијен од стране I и IIпролетерске бригаде и извукла се и VII Банијска,као и ВШ са пратећим 
одредом,а Сава Ковачевић је погинуо,као и већи број партизана осталих јединица, док су Нијемци 
побили све рањенике. (10.-15. Јуна 1943.)Од 12000 партизана страдало је од 7000 до 9000. 



Већина погинулих, рањених и заробљених у ЈВуО и НОВ и ПОЈ су били Срби. Тито је преживио, као 
и сама његова формација, ријешио се оптерећавајућег Саве Ковачевића и терета од 6000 
рањеника. Четничке снаге у Црној Гори су уништене.Партизани настављају даље кроз централну 
Босну линијом разграничења двије окупационе зоне и окупљају се на подручју Босанске Крајине 
гдје јесени 1943. оснивају своју нову совјетску територију. Капитулацијом Италије мијења се стање 
на терену у партизанску корист. Италијани по наређењу британске команде остављају оружије 
,муницију, опрему ,санитетски материјал и храну партизанима.Тако партизани још више јачају. 

У Јајцу 29.новембра 1943. Године. Одржава се Друго засиједање АВНОЈ-а гдје се формира 
НКОЈ(Народни Комитет Ослобођења Југославије) приврема комунистичка влада. Ј.Б. Тито добија 
чин маршала,а забрањују повратак краљу Петру и влади у Југославију. Одређује се да Југославија 
послије рада буде социјалистчка република  6 федералних јединица ( Словеније, Хрватске, Србије, 
Македоније, Црне Горе и Босне и Херцеговине) и 5 народа( Срба, Хрвата, Словенаца, Црногораца и 
Македонаца) Партизанска војска добија ново четврто име НОВЈ(Народноослободилачка Војска 
Југославије) Истовремену на Техеранској конференцији савезници одлучују да званично прекину 
подршку ђенералу Михаиловићу и да одпочну званичну подршку Ј.Б. Титу. Што ће одлучити и 
судбину Југославије и српског народа. 

 

 

 

 

 


