
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Југославија у Другом светском рату 

 

          Краљевина Југославија, суочена са притисцима потписала је протокол о приступању Тројном 

пакту 25.03.1941. Међути после жестоких уличних протеста, као и као и негативних реакција 

Установа укључујући и СПЦ, војска  предвођена генералом Душаном Сиомовићем извршила је 

државни удар, збацила Владу и кнеза Павла (кога су са породицом Британци депортовали у 

Кенију), а краља Петра прогласили пунолетним (6 месеци пре 18. Рођандана). Када није добила 

очекивану помоћ из САД-а и Велике Британије, влада генерала Душана Симовића покушала је да 

преговара, али Хитлер је већ донео одлуку да нападне Југославију и Грчку. 

          Напад на Југославију почео је без објаве рата, у зору 06.04.1941. немачка авијација је 

бомбардовала (нарочито Београд), а истовремено   моторизоване немачке, италијанске и 

мађарске дивизије прешле су југословенску границу и кренуле у унутрашњост земље. За разлику 

од авијације, која пружила жесток отпор и нанела непријатељу осетне губитке, копнена војска није 

пружила озбиљан отпор. Краљ и влада су се на Никшићком аеродрому укрцали на авион и преко 

Блиског Истока и Северне Африке стигли у Лондон. То је требало да пошаље поруку да је војска 

поражена, али да држава не престаје да постоји. 17.04. у име војске Југославије капитулацију су 

потписали министар Александар Цинцар Марковић и генерал Радивоје Јанковић. 

          После капитулације Југославија је подељена између Немачке и околних држава (чланица 

Тројног пакта): Словенија- подељена између Немачке и Италије, Бачка-припојена Мађарској, 

Хрватска (без приморја, Босна и Херцеговина и Срем= НДХ, Македонија и јужна Србија-припојене 

Бугарској, Косово – припојено Албанији, а Далмација и Црна Гора –Италији.'' Остатак ''  Србије са 

Банатом (који су ипак контролисали домаћи Немци тзв.фолксдојчери) дат је на управу генералу (и 

хероју из 1. Светског рата) Милану Недићу. 

          После окупационе поделе територије Краљевине Југославије, положај Срба био је следећи: 

Косово је са западном Македонијом и источном Црном Гором припојено је тзв. Великој Албанији. 

Организована је СС дивизија Скендребег  која је свирепо прогањала Србе и све неалбанце, 

протеривала их, а на њихове поседе довођени су дошљаци из Албаније. На простору Македоније 

и јужне Србије  спровођена је тзв. Бугаризација, у Бачкој – Мађаризација, али у најтежем положају 

били су Срби у НДХ над којима је извршен геноцид. Положај Срба у италијанској окупационој зони 

био је подношљив. 

          Банатом су  управљали су тзв. Фолксдојчере и преко своје СС дивизије „принц Еуген“ вршили 

злочине над Србима. Остатак Србије контролисао је М. Недић који је успоставио тзв. Владу 

народног спаса и основао властиту милицију тзв. Српска државна стража. Поред њега властиту 

милицију тј. Српски добровољачки корпус основао је Димитрије Љотић (ЗБОР) и Коста 

Миловановић Пећанац (четнички одреди). Они су отворено сарађивали са окупатором. На крају 

поставља се питање ко је реаговао против такве ситуације?!.. 

 



 

 Порука ученицима: Питања ове недеље нећете добити (већ највероватније следеће), али то не 

треба да вас спречава да учите! 

           

         


