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'Књ. XXV - 1978. 

IV-29. VIII 1941. 

би остварили привредне, 

политичке и друге планове, Немци су у 0-

одмах по доласку, увели 

изградили сложен механизам окупационе 

власти, је био састављен из више КОМ

понената. Из истих разлога немачки окупа

циони апарат је предузео мере, да се обно

ви стари, предратни апарат власти, односно 

квислиншка управа, би им 

да несметано спроводе аг-

ресивне циљеве. 

Већ у самом акту о 

од 

о не-

и оружане силе изри-

наглашено да ће припадници жан

одмах да се врате на 

~-'---'.J- места и обављати исте посло
ве као и али за рачун новог госпо

дара, немачког окупатора: жан-

се одмах 

немачким посадним трупама. 3а повратак 

се има извршити без ватреног 

већег од дневног 
"!rrr'''Гf''I'''Il''hУIffТ'ТЛ моторна возила. Ова мо

белим заставама, а 

возари путним ис-

и жан

слободне 

ватске и оне окупиране од 

ра, и евентуално О овоме 

се распитати код немачких власти'\ речено 

је делу о извршењу при-

немачке и 0-

ружане силе" ,1 

Одмах после потписивања акта о капи-

немачки и окупациони ор-

гани интензивно су радили 

квислиншке за 

се да су решења тра

редовима 

политичара, 

тесно 

послао ј е из-

иностраних послова Јоа-

17. априла 1941. у 
га обавештава да је тога дана бивши 

председник владе 

дошао из Ниша 

у пратњи 

је у граду остао неколико сати да прегледа 

непокретности и да ј е том приликом 

изразио тежњу за повратак на власт. 

не, истиче да је непосредно после 



МИЛАН ВОРКОВИЋ 

тога добио 

немачког 

сво

ван сваке 

у Немач

већ да би 

могао водити разговоре с министром спољ-

ДУ, је том саставу уставна. 

ви'ћ наг лашава да се његово 

силама жели 

грам. 

он уставни и да за то 

Цветкови'ћеве жеље биле 

нереалне да тада стане 

чинили су многе услуге ње

већ 3. немачко послан

претпос

да супруга Милана 

у главни 

се састала са Рибен-

тка њеног мужа у 

Из наведених примера, 

закључити да су у 

тражили ослонац и нашли га углав

ном у оном делу српске 

непосредним 

таквих ЉУДИ, на сарадњу са 0-

купатором одлучио њи-

и многих 

били 

зависни. 

политичара, припадника раз

је 

влада, министа-

у је да се, опредељења за сарад-

и да 

жеље. Том приликом 

бисмо ми 

да 
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...... r'YТTr~'.JТT~r~ њу са окупатором била мотивисана разним 

министар спо

позовете Цин-

Једни то свесно, 

у победи 

рату. Такви 

или прикривени немач

као на пример, 

и његови истомишљеници, сма

трали да им може послужи

ти као прелазни период за неке нове пла

нове и 

видно место 

су апсолутно 

рачунали су 

ба 

рачунали да 

окупатора тре-

и у земљи и у свету магловита, 

неизвесна, да се 

када се 

- определити се. 



М. А ЋИМОВИЋА 

у сваком Немци су без вели- ног здравља. Било је ре

сетим> 0-

радило 

хих у релативно кратком перио-

ду, за свега двадесетак дана по 

успели да 

управу I односно тако

владу) на се челу 

налазио Милан и да уз њену 

помоћ обнове бановинске и локалне орга-

не државне управе. о овом питању 

ћемо нешто у наредном из ла-

свега, нагласити, да упркос 

чињеници што су Немци имали на распо

лагању више кандидата, мандатора, 

квислиншку владу, они, и

пак, нису били начисто првих дана окупа

коме од представника српске 

ОДГОВОРНУ и 

никакво упутство 

управљања од или ОКХ 

des Heeres. ко-

манда сувоземних снага 

спроводити у , из-
Кисел на саслушању 

24. ПI 1947. го-

општења која су долазила, носила 

су негативан карактер и била су пуна не

склоности према 

неким подацима, окупационе 

власти у водили су прве разговоре 

око састава квислиншке управе са 

старим 

ЈоваНОВИћа и Та

у времену од 17. до 20. а

прила 1941. године одржано је 
више еаст анака 

немачке VU<A..o',",LLL" 

зване владе 

а владе Милана 

је да су Љотиhа нарочито 

и Данило 

евентуално организовао 

На основу ових предлога 

ВИћ да ресор 

подупирали 

а политике и народ-

сора и људи, али не могу 

стало ми је само 

неким Љотиhевим пt.и(~т~~]~цам[а 

су постепено долазили до за

кључка да не би било опортуно давати 

дине "називани издгlјН:Иl~ИЈ\t1а 

од 1934. го

народа и пла

те као такви не би ни 

присталице имале ни-

hеницима 

Љотиh ни његове 

године у 

следеhе: 

А сам Љо-

20. априла 1941. 
осталог, и 

би носила мо-

име, не би довела до никаквог резул-

тата. народ у то, 

су Немци његови му 

боље желе и су они спасиоци "С.:Јовечан

ства од комунизма. Један неистрошени чо

век са свестрано признатим ауторитетом и 

ударном снагом мора да преузме одговор

ност у нисам 

Од свих сарадника окупатора, 

биле додељене 

ступио 

мачког команданта 

постављен за изванредног комесара града 

већ следећег дана за свог за-

команданта 

априла 1941. За 
команданта, Ком ан

се не 

ким окупаторима: 

преузимам са 

управу у земљи. Ко се 

не покорава, врши 

поставила је 

Он је одмах 

заповедник 

данашњим даном 

вична дела, поступиhе се 

заповестима 

друга кри

по рат-

Т::On1ut'\1\!I' 'C>!)V'nu,:r" Ј6 

дужности апри-

на основу већ припремље

предлога које 

обавестио 

Команданта II 
мерава у 
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налазио Милан 

ближе сараднике 

је 

слава 

а за његове 

предложио 

Мом-

Милосава ВасиљеВИћаУ 

команданту 

прва квислиншка 

поготову што је знао какав 

ма 

троп 

задржао 

су има

др-

жао се стриктно тог става "U<:JiY\~,t<,:r;,yt<'YK стро-

ге мере према Осим сматрао 

и да 

оцену 

и другим пита

је схватање да 

су они 

о политичким, 

њима 

би било уопште 

карте. Како 

оваква била 

као вечити узрочници немира морали су 

више да стешњени и 

у вези с тим, др Кисел у цити-
раном саслушању истиче: 

разлога о влади 

ло говорити. Због тога је 

одлучио да постави комесаре, 

практично хтео дати 

Став немачког врховног 
толико уопште 

било немачких снага да би се уредила вла
стита управа . Како нису упут-

ства, били смо на Немце 

били упознати са месним приликама. 
били: саветник посланства 

вићем 

ћен састави 

Хелм и 

добили су упутства 

са Миланом Аћимо

Јовановићем. Па је тако 
Аћимовиh 

После писма генералу 

22. априла 1941. Аћимовић је избио у 

први план и за 7--8 дана он 
вршио консултовања не само са 

претпостављеним немачким окупатори-

већ и ПС)iеД~[НI~има групама поли-
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тичара из редова српске Бо-

предратни секретар ЈЬотиће

рата ЈЬотив.ев 

да су 

ЈЬотић, по-

сле консултовања обавили с 

диним представницима српских 

политичара, сачинили докуменат у 

су били прецизирани услови под ко-
би се прихватили цивилне 

српске управе: Ти услови, по њему, били 

су следећи: да се ме

права, да остану у снази наши 

кривични закони, као и наше 

судске власти, пошто је постављање поли-

и од наших орга-

влада предвидела у

српска православ

на црква има да 

тано и са истом 

рад несме

и у 

а наше власти је томе 

даље помагати; да наша Домаћа управа мо

ра располагати да би 

била у стању да чини неопходне помоћи, 

као: исплата помоћи породицама ратних 

помоћи невољника) рачуна-

избеглице из осталих 

да се чланови српске цивил-

не управе у зову комесарима ми-

нистарства и се сматрати адвокати-

ма нашег народа пред окупационим вла-

стима. У овом смислу нам је 

званична потврда од стране врховног пред

ставника немачких окупационих власти на 

нашем земљишту; се у црквама има и 

даље за време Њ. 

В. 

ља по надлештвима и приватним 

своме краљу; да 

изричу у име Њ. 

бити поштоване, 

верни поданици 

пресуде да 

II 
ци, наводно, на услов нису пристали 

М. српска цивилна управа у Бео-

граду право Доношења ради 

регу лисања насталих 

ме животу; да има право постављања и 

отпуштања свих ЧИНОЕника, а лица 

окупатор не имао повереља и 

сматрао 

грожењем окупатор ће 

оптуживати пред нашом цивилном упра-



даље поступа ти по 

ме~ћ'ТШ3.DОДНОIГ права и закона осталих на 

приватна и црквена 

као она државна, не служи непо-

средно рату, поштовати" 

сличан докуменат 

мовиh 

неприхватљиви и малим 

МОГУ послужити као база за 

ствараље српске цивилне Исто 

у меморандуму Милана Аћимовића 

маја 1941. (о ће 

је 

КОМЕСАРА М. АЋИМОВИЋА 

они са тадашњом владом СИМОВИЋа били 

избегли Ја сам овде категорич

но одбио сваку сарадњу са ... По
сле овог претходног састанка код М. Аhи

био сам позван и код 
истим личностима. се да је био при-

сутан и инж. Станислав 

је примио 

Састанак је био код 
ведника Цивилне упра-

је редом читао имена присут-

нудио им ресоре. Кад је 

са не 

даље сарадње са 

пада Немачке 

сам одбио понуду 

мо

после на

раскома-

команданта, помиљу земље. 

владу "српских по-

, и многе из тог менту 

документа су готово идентичне са 

совим белешкама 

такав или докуменат заиста 

Али неоспорно уколико 

су и тачне Костиhеве тврдље, живот у 0-

је показао да 

цитираних услова, пошто 

"влада , нису придржавали нити 
творци документа, а поготову немачки 

окупатори. 

бивши 

министар спољних послова владе 

вине од потписника до-

кумената о приступаљу 

пакту 25. 

ске владе. 

анализирао прелиминарне разговоре 

су периоду од 17. до 29. априла 
с и српских поли-

тичара, друге стране: тим лично-

стима, Аhимовиh је и мене унео у списак 

и позвао прво код на саветова-

ње. На том скупу, је могао бити 

25. били су бивши гувернер На-

родне банке Милош 

Милосав Васиљевиh 

у телеграму од 

кључним питањима од 

у овом делу Балкана 

са-

априла 1941. 
први спољ-

них послова 

правног команданта у 

српску као 

да успоста

и то да ће 

Милан АћИМОВИЋ бити први 

личности за ову 

правни командант 

успостави српску и у 

ту сврху постави комесаре у низ мини

ва 

до сада била 

као меродав

бивши у-

правник бивши ми-

нистар унутрашљих послова влади Сто-

За министра привреде рачу-

на се на Љотића. За био је 

гувернер 

ли- сављевић 

сти били БаБИЋ и да се прими тог 
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даље код банке. 

пошта преузима познати 

Ста-

дана је 

упутио НОВИ телеграм 

обавештава да је дошло 

погледу личности 

за састав комесарске 

последњи 

отказали. Тако на пример, 

Љотић 2~ повукао пристанак да пре-

узме у 

Сем тога, 

4 
до 

напомиње 

личности за 

тада нису били кандидати. 

истом телеграму се прилаже списак од 10 
министара и сматра "да nе веn следеnег 

дана моћи званично њихова имена 

за Сви наведени су познате 

После више КОIМ()ИЈlаlЈ;ија, 

а је био председник Саве-

та комесара. Овом прикљу-

чена су одељења и надлежност 

председника владе; 2) за 

старства правде, постављен 

предратни адвокат бивши на-

родни посланик, члан групе Милана Сто

З) за комесара 

постављен је 

бивши министар, члан групе 

4} пошта, 

просвете Ристо 

министар, члан 

ске странке; 6) 
ства привреде 

радикалне странке; В) 

старства исхране, 

помоћник министра 

Главног 

за, 

странке; 9) за комесара 

комесара Мини
бив-

народне 

со-

политике и народног здравља, др 

Стеван начелник истог Мини-

као 

и за коме

инж. Ста-

што видимо, постављено је свега 

10 комесара, а исто толико заменика, 
гра- из редова стручњака, махом 

а то значи определили 

30. априла (а не 
пу

је "влада" коме-
сара, с Миланом Аhимовићем челу, 

разитим присталицом ори-

То ј е била прва званична квислинщка 

гарнитура српске 

и била 

на 

трашњих 
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овако саставље

члан групе Мила

бивши министар уну

послова, постао је комесар 

бивших помоћника министарстава 

ратним владама 

Из цитираног прегледа комесара, може

мо извести неколико закључака: прво, да 

су из редова присталица готово 

политичких стра

земљорадника и соци

редова 6ивше 

радикалне 

диновића 

као члан радикалне странке 

из Ј евтићеве 



Милана Недив.а и других; 

љањем Милана АћИМОВИћа на чело Саве

та комесара, за комесара Мини

старства унутрашње послове, цела ова 

нису имали никакве самосталности, 

били непосредно потчињени одгова

одељењима 

данта немачке управе у њи-

хов је задатак био да средствима при-

тиска органе др)Кавне управе 

самом почетку 

ра 

њница што 

агент из предратног периода, 

Савета комесара, постављен за 

града 

после оо,раLЗСIВсlња 

слиншка новинска 

80 ! немачки лист 

квислиншки и окупациони листо

делу тога документа писало 

заПОВЕ,!дника 

цивилна управа у на

земљи и нама је поверено да водимо 

струке др)Кавне управе, у циљу 

очувања мира и 

привредног )Кивота 

и што обнове 

земљи. 

на снази закони по ко-

наше административне и судске 

власти радити, уколико их немачке 

власти, у интересу 

мено ставити ван снаге. 

смо се тога тешког задат-

ка, у циљу да у овом време-

САВЕТ КОМЕСАРА М. АЋИМОВИЋА 

ну помогнемо нашем народу и олакшамо 

његов ПО'ЛСI)КаЈ. 

да ве цео наш народ одо-

нашу одлуку, он био за искре-

ну и сарадњу са 

суседом, немачким народом, је 

био у одржавао при-
сне привредне и везе. Што је 

наш народ доведен сада у 

према Немачком 

Немачкоr је увек истицао 

отаџби

кривица нашег народа, 

неколицине његових 

прављача, l'а увели у рат без по-

и против његових интереса. 

Решени се потпуно посветимо раду 

на обнови земље, смо одговорности 

нам на путу, ве-

да в.е се уз свесрдну помоћ свих на-

родних те тешкоће савладати. По-

је одбацити свако политизирање и 

бити свестан да ново време у ко-

се напрегнути све снаге и под-

нети многе жртве, се земља дигне из 

рушевина у налази. 

Имамо обеhање заповедника, да 
в.е нас он у нашем напору вољно 

свесрдно помоВи. Ми смо му захвални 

на овом као и на да се 

нас неће ништа захтевати, ШтО би се пр<>
тивило части досто-

да нам се сарадња управи по-

верава као националним људима, да наша 

земљи и народу ј а 

управи искрена и 

на. реч да тако поступи-

ти име и у име свога народа. 

хвални смо на коректном држању немач-

ке нашем народу пуним 

уверењем да исто осеЋање цео срп-

ски народ. 

стога нас по

тешко г задатка, ко-

пред нама. . . нас, наш 

народ Ће помоЋи самог себе. Позивамо га, 

да се врати свом редовном послу да без-

условно сачува ред мир. нам 

прилика, да сами, 

НИХ мера, упутимо 

БОТУ. 

присил

новом жи

прихватимо 

пру)Кену нам руку, са оном високом на-

ционалном наш народ кра-

сила кроз :)1 
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ОДНОСНО де- тељских привредних и политичких односа 

становништво 

да К'од њега смање 'антиокупа

ТОРСКО расположење. 'у ствари, немачка 

окупациона задржала је на снази 

народ 

великим 

прописе из старе а 

опште стање у окупира-

нису ни желели 

прописе о цивилно

за то нису имали 

очигледно ни У 

комесари посебно 

лан Аhимовиh његова "влада" 

то.м.". 

њихова одлука била непопу

је народ осудити. И оно што 

1{ВИСЛИНЗИ народ 

врати свом редовном послу 

сачува ред и мир", А то 

овог ко

дужност. 

су кО-

данту њему су изнети плано

ви Савета комесара о томе да ће обновити 

све гране привреде у 

ставити их у експлоатаIJ;ИЈУ 

у УВОДНОМ делу цитираног ме

поред осталог, и сле

услед рата на 

европског 

уживао мира и 
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са великим немачким народом и осталим 

суседима, доживео тешку 

Посебно је истакнут 

вреде окупаторе и 

оспособљаваља и интензи

окупиране 

и пред 

овог спроводљивим, 

привредном плану 

ствени привредни простор 

ву Великог Немачког 
других као 

унапреди, интензивира и прошири по

љопривреду, а у оквиру ОБе као H""J ..... "H'.~~~ .. 

да подигне до степена аграр-

чиме ће користити колико 

српског народа t 
и рационално 

привреди великог 

обновљен рад банови
не и среских начелства, ови 

садржини цитираног 

обавези је 

обнове привреде 
ниже управне органе 

боље пољопривредне 
како би се могле 

рода 

2. Обuављање CTapo~ ynpaBUO~ апарата u 
њe~oвo стављање у охуnатора 

После конституисаља прве квислиншке 
управе 

да се обнови 

новљени судови и тужилаштва. У 

ду су, на пример, по налогу Савета коме

сара отпочели са радом већ 1. 1941 : 
суд и Стални из-

суд коморе; 2. 
кружни И суд за град 

Срески суд за врачарски срез и 
суд за град 

старство правде Савета комесара актом 



34347 наредило је да 

отпочне рад. С тим у вези} суд за 

град је био смештен у 

известио је све подруч

не органе да је отпочео рад 7. 1941 '\ 
- писало је у акту Савета комесара за 

просвету} је био свим про-

светним установама у У истом 

документу напомиње да је 

тужилаштво за град по налогу 

односно управника 

радом 22. апри-

Из за унутра-

шње послове, из друге половине 

да су већ у том периоду обно-

вили рад срезови и општине и 

да су успоставили приличне контакте 

ма и другим немачким 

били смештени у седишту 

управне власти, на 

редован посао према издатим 

и упутствима. Њихов се рад постепено 

До сада су установљене ба

банови-

среска 

начелства и власти 

и чиновништво је на месту. 

се подаци свега управног чи

новништва, како би се по доношењу новог 
чиновничког статута, на коме се ради, из-

вршила 

сман. По 

све општинске 

упутствима 

задовољством се 

и нов пла

сада примљеним, 

према 

сада издата. Са 

сарадња са 

властима, како у 

земљи" 

је био обновљен рад сре

ских начелстава у преко 110 срезова, а 

} сведен је на 
толико важан њи

интересантно истаЋИ из 

друштва потичу ти "делио

среским местима, односно 

срески начелници; на су начин по

стављени каква је њихова садржина ра-

била. На ово последње питање смо 

делимичан одговор у већ 

ном МУП-а од 22. 
се са )}задовољством са-

САВЕТ КОМЕСАРА М. АЋИМQВИЋА 

радња са немачким окупационим власти-

ма, како у у 

љи". о Овом 

што више 

вог ...... t-.'-''-' •• ".'-.", ..... 

не-

0-

када је реч по-

реклу среских начелника и њима равних 

органа су се ставили у 

нагласити да сва 

квислиншка па и немачка документа гово

ре да су на ове дужности предлагани у-

су и рата обављали 

затим 

предрат

министарстав а 

и многи ДРУГИ, ко

У бившем управном апарату 

мисали као против комуниста њи-

хових симпатизера. Ово им била прили-

ка да још кон-

трареволуционарни рад. Аћимови-

hевих комесара и целокупног управног а

парата према окупационим органима био је 

однос потпуне потч:ињености. Свако мини

старство било 

преко 

налазио виши не

чиновник био 
одговорни орган. 

Он 

имало никакве самосталности" .46 

Колико је Савет комесара био под-

према окупационим вла

говори И 

заменика, на саслу-

25. Х 1946. На 
да је предлог за постављање 

среских начелника давао лично Милан 

Аћимовић. поступак је био следећи: 

мишљење да 

ложеног кандидата 

доЂ.и постављења:И 

штаба 

лично ст 

тек онда је могло 

Бановинске управе, средска начелства и 

општине, су под 

тролом 

тура, ортскомандантура и других окупа

ционих органа. То 

лог, 

вине, ко-
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немачких трупа на-

управне власти морале 

немачких месних команда

ната да се ставе са њима кон

такт, да многа њихова наре-

чим су се послови ових власти про-

многи срески начелници, 

и са-

Аhимовића. У меморан

комесара 23. 
инж. Милосав Ва

с помоћни-

ширили и максималних раз- ком 

мера. среска начелства морала су 

се 

одузимања 

месара и државне наводе 

ограничење надлежности, па као аргумен

те истичу, поред осталог, и следеhе: 

немачким власти- пракси, окупациона немачка власт 

ИЗ квислин-Готово СВИ 

шког апарата министарстава до општи

су да окупационе власти 

што бољи утисак, па та

поступке, говоре и 

Милан Аhимо-

ко председник 

вета комесара и комесар за унутрашње 

послове је ако умели 

да се праВИJIНО определимо, потпу-

но посветимо раду опште уверен 

сам ћемо заиста успети да поново са

градимо народни дом, како бисмо су-

тра новом европском 

ствара под окриљем МОћНОГ Немачког 

заузели оно место нам према на-

снази и вредности припада. 

сам да нас у свим нашим 

њима и напорима Немачка и 

ставници свесрдно 

на делу потврдити 

ска сарадња са Немачком 

је за наш народ 

тика".49 

пред-

Само дана Бан-

ске управе Моравске бановине 

од 1. 15. 1941. писало поред 0-

означено време Банска 

управа се, као и све ми власти, 

старала првом реду да одржи што је 

бољи контакт са представницима 

немачке силе истовремено да се 

успостави и очува ред 

КВИСЛИНШКИХ органа, су многи 

одредила стварне границе надлежности те 

српске власти, тако да практично српска 

власт имала свој искључиви над

лежности, већ се окупациона власт могла 

сваког тренутка и у сваку ствар умешати, 

преко кога било CBor органа. 
услед тога, још пре 22. 

наше власти, али 

живота. Власт је стварно 

тамо где је било немачких 

без снага и 

само 

Изнели смо више примера да бисмо по-

казали и доказали коме је служила тзв. 

влада комесара да ли српском народу, 

или окупатору; каква су била љена 

и на да би се видело, је 

обновљени стари државни апарат постао 

немачког механизма 

А управо, то су окупатори 

желели и остварили. 

са обнављањем управног а

парата, Савет комесара, по налогу немач

ких окупационих је обнав

и других 

"чувара реда и 

управних органа 

у мери 

био повезан са деловањем 

то се одмах после успостављања Комеса

поставило питање њеног обнављэ

наоружавања и стављања у 

немачке окупационе управе. 

На упутстава у-

нутрашњих послова, до средине 1941. 
на дужност се 1.779 жандарма и 153 
активна Одмах 

после тога привремено су шта-

апарата, виши спостављена и 

команданти ясандар- ске на 

ста

је у

квислиншке срп

је челу био 
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тог датума до 12. 19.41. у 

ству В. д. команданта пуковник Јован П. 

а после њега марта 1942. ову 
дужност је генерал Стеван Радо-

вановић. 5 ;\ 

За чувара 

њемо да 

ган квислиншке 

окупатора .. 
чак проширена овлашћења. Има-

САВЕТ КОМЕСАРА М. АЋИМОВИЋА 

она мора 

ове 

мандантурама 

ортскомандантури 

погледу 

ко-

ца}, овде поставио 
ник Све мере 

трупе у погледу односа према цивилном 

повлачила се 

би тадашњих 

многе касарне, а 

претходно спо-

с овим командантурама, 

противречне .56 

успостављању 

активности, нала

унутра-

1941. године: 

овога, 

ли су се свим средствима и помагали станице земљи су опљачкане, а многе 

око успостављања и у- руиниране. Од доласка немачких трупа, 

ду 

немачких батаљона.54 

О поновном успостављању 

њеном раду 

Лозница 

осталог, 

српским 

овлашћена да носи 

жност да се о 

рода на селу у 

долази 

год се 

сарад

се у

у 

је 
потпуно успостављена власт жандармери-

је у а на осталом 
лу посао се интензивно настав-

ља и мимо извесних потешкоћа 

људства нето 

наоружање и 

се углавном 

више конкретних 

констатована је неопходна 

Из наведених примера види се да су о
купационе власти, помоћ квислиншке 

управе у за непуних месец дана 

обновиле већ 
у и 

пуњаване, организоване 

на 

ове до-

прошириване. 

у релативно 

кратком периоду знатног жандарма, 

постигнуто на више начина. Један 

можда био што 

моби-

односи умесно је да ши- мали 

и потпомаже. Али се из мате-
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је и 

и по

ред све опрезности и неповереља према 

квислиншким органима, окупатори ипак 

почетком почињу давати до-

Забележено на 

града по-

100 пушака, 1.000 ме-
и друге опре-

начин је поста-

ла, не само обновљена оружана снага ста

рог друштвеног апарата, вев. и оружана 

снага окупационе немачке машине. Као 
таква, је била извршни ор

ган Савета комесара. Њен први задатак 

био да од становништва прикуп

за окупатора; помаже при по

обвезника; спроводи и хапси 

њима, 

ге друге сличне задатке. 

извршава 

томе, је 

вала извршење окупатора ору-

и то је био љен примарни задатак. 

је била друга страна њене де-

колико да су 

слиншке штампе 

да сачува ред и мир, да 

ма немачким окупаторима, 

чак и 

и кви

становништву 

пре

било 

немачке окупационе команде за 

антиокупаторско расположеље становни

штва расте и да ту и 

нека 

жани 

већ 

према. 

то 

по 

иако ору

био отпочео, 

његових при-

у вези су из-

вели припадници НОП-а ко-

приликом ј е оштев.ен велики 

ски кабл на Са:вском мосту са земунске 

латности да "одржава ред и мир у зем- де 

над да се тога разлога 

них лица. 

шка Ж,iЩЈ;аI)М(~РЈ(1ја потпомагала пљачку, 

је окупатор вршио; помагала изврше

ње злочина окупатора а некад је и сама 

директно у љима учествовала, 

стрељања српског становништва 

се са против 

ког покрета. А то је 

ду био од главних 

ка, а 

марта 

3. Г.аав'Н.и 

нарочито од 

реорга-

Савета 1Со.м,есара 

били су углавном 

двоструки: административно-политички и 

управно-економски. У првом Коме
је стављено 

љи заведе ред и мир. 

било извршити 

ле 
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неопходно је 

окупиране 

желеле, нису има

интензивно вршили 

и на до сада 

вољи да према мени ову 

ност потврдите у пракси, много бих жалио 

за овакав поступак. Једино с на 

да 0-

и 

14 дана становници града 
састављени од свих народносних група, 

под контролом српских орга-

на дан и ноћ каблове и да се 

ви становништву да у поновном 

поред ове казне, БИЋе примењене према 

целокупном становништву кон

о извршењу предњег 

већ почетком 1941. на че-
окупационе немачке власти у 

свом претпостављеном, 

командант 

и Савет коме

опширно пи-

али га истовремено комесари МО-



ле да заштити српско становништво на те-

ван граница Поента Ми-
лана АћИМОВИћа, односно његове владе та

да и многих друrих 

кругова у у периоду била 

је у пропаганди да за страдање српског 

живља нису криви 

већ 

Албанци и други. На 

и Милан а то 

пропагандни маневар и четничког покрета 

Михаиловиhа. "у делу цити-

раног писма Савета комесара речено 

поред осталог, и ово: је гю капиту

Немачка 

на управа одлучила 

и да на истом васпостави српску 

управу под 

и надзором, све се српске политичке 

групе, су остале у земљи, вољно ода

звале позиву немачке управе да 

цивилну управу земљи. Састав

љена из разних политичких група, ова 

вилна управа је у схватању 

да су 

према 

и да је 

нужност, 

сарадња са немачком 

НОМ управом услов за одржавање српског 

"у ИСТОМ документу Савет комесара по-

себно на командан-

та и економско 

уништеље српског становништва ван тра

ница послу, економском уни

тили 

нису се посве

вев. то 

и као циљ политике обе-
представници у 

се све више 

простор на коме се под заштитом 

управе српском народу пру

за опстанак, се више су

допрла је на праг 

са 

колевку српске славе и величине: 

су на домаку 

уступљен 

Банат. 

за оцепљење 

го тина и 

Као што видимо, Милан Ав.имовић са 

сарадницима, толико сна-

ге па и да осуди поступке 

41" 

КОМЕСАРА АЋИМОВИЋА 

суседа, а то се индиректно и Немцима пре

бацивало. да је становништво 
српске националности прогањано у свим 

деловима окупиране да су над 

њим вршени незапамв.ени зло-чини; су 

свакодневно пристизале у 

да су оне износиле примере злочина 

усташа, и окупатора 

и многих других националистичких и шо

винистичких елемената, су окупацио-

власти подстрекивале на покољ да би 

ти и 

моhеник 

управљали. 

на све то, питање 

баш толико квислиншка упра

била потресена 
да су 

српске (о томе ве бити ре-qи у 

опуно-

спољних послова 

седиште од августа 

го-

се захтева 

укључен 

у оквиру 

писало је делу меморандума 

већ је било преко 1 МИЛИОН Ако је 

то тачно, да би се држави при-

додао више од то 

би значило да ЗО{)!о нашег народа да 

незадовољно. Ако се томе дода 

доста 

живе у и 

као и група од 100.000 у 
то би зна-qило да се 

повећава на од 45()/о. За 

пут, чак и 

више светковине Скопље и К. 
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у простор на 

расположењу српском народу. Из свих тих 

разлога, у 

потпуно НLIJ!\Ј.}:ћ.а 

било би 

пораженог народа, 

дати српском на

роду његове грани-

це. ;,r њима би он, као 

члан 

вредан и веран 

турно успешно ИЗВРШИО и 

привредну дужност и дао 

године, укупно је 

маље од 25.000. се тиче привредних 

веза и довољно је 

погледати на карту и одмах ве уочити 

велика близина и огромна 

љеност 

Затим 

4G 

под окриљем 

о нужности да Маке

у састав 

"У привредном 
и економском погледу Скопље са 

гравитира на 

продуктима 

споменика 

не снаге и величине". 

свега изложеног, а у интересу ства-

рања мира и реда на и полагаља 

основа на односа, 

балканским народима, намев.е се 

да се српском створи 

на целина, 

ског народа где је он у ~тrг>('\П"rГl"'Lr('\, 

вев.ини. То је област северно 

реке Пчиње; од Велеса на до изнад 

Новог на северу; старе границе 

- на истоку до и Лике 

на западу. Томе би се имали додати из не

економског живота 

лина испод Велеса и излаз на 

море преко долине 

Очигледно је да су Авимовиh и љего

ви комесари били 

они траже 

нешто мањ у него 
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га, да 

А по

управо, Немци

два основна разло-

прво, због тога да би становништво окупи-

ране могли лакше да држе У 

покорности и на начин лакше експлоа-

тишу привредна и друга богатства 

друго, приликом стварања планова за 

напад на је обеhао 

савезницима: 

и другим по 

њихови савезници нису знали 

отпор код становништва 

hи њихова Наши народи 

кроз 

да 

светског рата. 

Из цитираног меморандума види се, по

ред осгалог, и да је такозвана влада 

комесара, чим је уз помоћ немачких оку

пационих власти обновила сре-

зове, општине, 

управе, дошла на 

и друге органе 

да од немачког 

команданта затражи поме

рачун њених су

речено, биле су 

нису биле 

засноване ни на каквим реалним основама. 

је погледати шта траже комеса-

ри; делове све желе да у сво-

владавину: знатан део НДХ 

Босне и 

ско море, L~<J~IJtlIJ. 

низ других делова окупиране 

Иако су комесари у заКЉУ"9:НОМ делу ци

тираног меморандума захтевали да се њи-

прави 

им се 

то да се "доставе и на /'1,lj"'H,lA,IIJ.i"C ради 

инси

захтеви упуте 

благовременог 

стирали су да се њихови 

и 

остао ј е само мртво слово 

је био прегледан 

шли за сходно ни 

ног :командан'га 

документ 

Он 

Све што су они 



предузели, било је то, што су позвали на 

разговор Милана Аћимовиhа и упозорили 

га да убудуће не прави овакве испаде. 

како је у вези с овим касније изјавио Ха

ролд очигледно нису 

у којој се налазе, нити 

Из свега овог види се да нису 

дозвољавали66 Милану Аћимовићу, па ни 

касније да се бави "крупнијим по

литичким питањима", као што су она по

стаЕљена у Меморандуму комесара од кра-

јуна 1941. Они су инсистирали перма
нентно да се извршавају њихове 

уредбе и друга окупациона акта. Једна од 

првих наредаба, за су Немци инсисти-

рали да се максимално анга-

жује - јесте сакупљање заосталог 

старе југословенске као и друго 

оружје у поседу ПРИЕатних лица, укључу-

и све врсте ловачког оружја. Иако су 

ову наредбу спроводиле фелдкоманданту

ре и у

преко сре

ских начелстава, па све до општина, била 

је максимално ангажована,67 

Оцењујући политичку ситуацију у 

бији током маја, Немци су у свом 

констатовали, поред осталог, и 

следеhе: "По градовима и веfiим местима 

влада потпун мир. Становништво се досад 

држало веома повучено. Оно је било оша

мућено услед протеклих 

се постепено сада почиње да 

би се ипак могло да је живот ушао 

у ток".6В 

маја 1941. нацисти су повели 
истрагу у вези са пучем од 27. марта, од
носно одговорности криваца за 

рата између Југославије и Немачке. 

задатак, је имао специјаш-:<у намену, 

је постављен Комесаријату. У вези 

с тим, Феликс Бенцлер Беnzlег), опу

номоhеник Министарства спољних посло-

ва упутио је 

13. тражи 

дозволу да се оваюза истрага може пове

сти. Само три дана касније (Ј 6. маја) Бенц-
лер одобрење од министра спољних 

послова је поставио 

за овај веома деликатан задатак комисију 

од три 'члана, и то: Танасија Диниfiа, као 

председника, и чланове: и 

Ћорђевића. Истрага је захватила 

САВЕТ КОМЕСАРА М. А ЋИМОВИЋА 

веfiи број бивших 

ских странака, а нарочито оне за 

претпостављало да су имали било каквог 

удела у оргаНИЗ0вању пуча од 27. марта 
1941. 

Ево што је о томе Ди-

ниh, у свом саслушању пред истражним 

органима у Београду, фебруара 1946. го

дине: средином 1941. позван 

сам у Гестапо. Кад сам тамо отишао зате

као сам код шефа Гестапоа (Крауса): Дра

гог Ј овановиhа, Милана др 

Бусеа, генералног конзула који је дошао 

из Аfiимовиfi ми је рекао да су 

одлучили, мислеi"и на присутне, да се по

веде истрага за одговорности 

уласка Југославије у рат са. НемаЧI<'::ОМ и 

да је у ту сврху чи-

ЋУ ја бити председник ... Одмах по при
ј ему почео сам да призивам по

једине чланове бивше Цветковиfiеве вла

де, која је потписала текст, и самог Цвет

кови.l:1а, и саслушао их. Поред њих саслу

шао сам политичке личности на 

које би се ко од саслушаних позивао, Ме

ђутим, у току рада сам приметио да се 

поменути др Бусе, који је био дошао из не

мачког Министарства спољних послова, у

главном интересује о ставу от

правника у за време Симовиfiе.ве 

владе. Управо за оно време када је Симо

ВИћева влада решавала да ли .I:1е одбацити 

или потписати пакт са Немачком. то

ме, сећам се, сам др Бусе, сугерисао ми је 

кој а би лица требала да се 

изгледа да је он независно по томе пита

њу тражио податке од бивших 

l-:;:аших чиновника :из Министарства спољ

них послова. Тако, сећам се, да ми је на

вео име, мислим, неког Анђелковиfiа, који 

је радио на у Министарству спољ

них послова у времену о коме је 70 

На основу истог саСJIушања Т. ДИНИћа 

сазнајемо да је у "истрази" саслуша

но око 20 лица, међу којима су били и 

Драгиша Цветковиfi, Александар-Цинцар 

Марковиfi, Пе-

ШИћ (бивши министар генерал Пе-

тар Мирко Косић (бивши гувенер 

осовински 

ЖЈ"ВКО ТопаЛОВИћ Ј1 дру

су углавном биле про-

те је стота разум-

љип закључак ове анкете, односно истра

ге: одговорност за рат пада на оне који су 
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до 27. марта, што 

речима, дакле, и-

мали бити одговорни: а непо-

средни узрочници осовинског напада 

влада са ге

Симовићем на 

Из изложеног тешко закључити, 

да је цео наведени процес влади 

да послужи у пропагандне сврхе, и 

то два правца. Наиме, да се оптужи еми

грантска влада, у 

Енглезима проузроковала рат 

са силама осовине; и друго, да су ,,пучи

сти" на челу са Симовићем ства-

рали план закључе са Са-
везом уговор о помоћи. То је 

био период интензивних припрема Нема-

ца за рат са те ће ка-

и Савез бити оптужен да 

је подстрекавао да зарати 

с Немачком. О томе говори већ цитирано 

саслушање Т. 

ног је 

и он је на саслушању 

је у том времену је о периоду непо-

средно пре напада Немаца на 

саопштио 

спољних послова, 

ман да потпише са пакт о 

помагању, ако од сила 

потписника нападнута, да је друга 

обавезна да ступи у рат против напада

ча. После овога податка, до кога се је 

саслушањем именованога дошло, када је 

поменути генерални конзул др 

за то, рекао сам што 

ми и отишао је како сам 

сазнао за После ОI;юга видео сам 

престало интересовање за ту истрагу 

ни до 

се "никоме од 

1iишта . Извесно 
поменута истрага погодила врхове право

славне цркве. Тако пример, баш тих 

ухапшен 

бачен у 

хапшен и 

326 

у 

Дожић и пре

био доведен и у

Вели

ра-

та заточени у манастиру неда-

леко од о чему бити 

речи. Из њихових саслушања од 16. и 17. 
су посредством по-

и безбедности достављена Рибен

тропу, види се да је на њих вршен 

притисак како би се утврдила улога 

ске православне цркве у од 27. 
марта односно љене везе са Англи-

дакле, у периоду и после 

обнављања квислиншког управног апара

та, су притискивали и мно

ги други задаци: вршена замена старих 

новчаница; обнављана је привреда, да би 

у што року могла ставити у слу-

окупатора; вршен избе-

r лица, било у већ у 

на десетине хиљада; обнављан рад 

веног да се ангажу-

о њима, препи-

ске с породицама} слаље пакета итд. 

ме се} сви ови послови 

уз и 

да се 0-

контролу немач

ких окупационих власти 

реч о 

стаhи да су Немци 

у 

њали људима, су, било када 

су их све сматрали 

у том смислу била 

од 

и-

за

је про-

15. 

су пре или за време овог 

рата били позивани у или вршили 

неку дужност као ствари су 

ратни 

мачке 

и онда када су их не-

томе им дале 

мали су да се 

манди у року 

И ову, као и многе друге 

слоDОДV и 

ко-

и на-

немачких окупационих власти, тре

бало је спроведе Савет комесара Ми

лана АhимовиЋа. У вези с тим, послат је 

1941. распис свим управама бано
вина, среским на челствима, 

ским и станицама, у 

инсистирало "да се доследно примени 

пракси командан-

та".76 



иако 

преД.ВИђа.ла ригорозне казнене џ~~~.~џ~, 

ред осталог: слање у 

предавање суду 

посебно наглашено у 

совно 

ничком, 

шено сакупљање 

бљеника одсуству, 

бавештено да се због тога 

у шуму и тиме 

логор, 

је било 

Савета ко-

ност. С друге стране, прети опасност да 

поља остану Умољен је 

ни штаб да се сакуп-

љање људства из наведених разлога, као 

и због неопходног престижа цивилне у-

вали на 

доста прихватних логора за 

не би смило

да су имали 

рат-

них на основу немачких 

да је тада било евиден-

тирано око 325.000 из целе 

После отпуштања припадни

ка других националности, у прихватне ло

горе и било 

је смештено око 240.000 лица, 
бало транспортовати за 
било неизводљиво. Многе 

биле су уништене, мостови порушени, а то 

ника, већ и немачких 

тензивно 

Због тога су у 

МНОI'им маљим местима у 

били су пролазни ло

гори, а од тада стални.79 

О 

копнене 

манда 

1941. да се, у 

ра-

команде 

Немачке. У ствари, Ко

дала је предлог 30. 

рад и командом 

uл>е}fИЈЦИ на одсуству у 

САВЕТ КОМЕСАРА АЋИМОВИЋА 

плаћени рад у Немач

док су на 

поред осталог, и-

стакнуто тај начин 

недостатка радне снаге у Немач

питање незапослености 

предлог Команде 

су 

постепено транспортовани, а на састанку 

Команде сувоземних снага од 

на одлучено је да се преосталих 16.000 за-

року отпочне 

ваљем до 70.000 радника из 
главном, чим је био оспособљен железнич

ки мост на Сави се 

радило на транспортовању 

су нацисти да учврсте 

свој окупациони систем, да преко Савета 

комесара обнове стари апарат власти и 

на 

тора. Она је то и 

у организовању ма-

оо.ар.ањ,е споразума о приступању 

пакту, а у априлском 

рату КПЈ је позвала народ да пружи от

пор агресору, 

даљи 

и политички и 

организационо консолидовала редо-

ве. Зато је могла да 

способности и 

саветовања 

комитет КПЈ одлу

и областима 

КО-
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митета, крајем маја такви комитети били 

су формирани по свим окрузима Србије. 

Њихов је задатак био да прикупљају и 

чувају оружје, да организују војне десе

тине, илегалне групе, да врше обуку и 

прикупљају санитетски материјал, као и 

особље које ће с њим руковати. Посебно је 

задатак Партије био да организационо у

чврсти и прошири своје орrанизације, ор

ганизаuије СКОЈ -а и друге организације 

НОП-а и политички делује међу масама. 

Будуfiи да је целокупна активност КПЈ 

у наведеном периоду била још увек иле

гална, окупатори и њихови сарадници ни

су имали ни довољан увид у њен рад. и

пак је Специјална полиција, са својим 

искуством у предратном периоду у борби 

против комуниста, успела да прикупи зна

тан број података о активности КПЈ и ње

них организација. То се може видети и из 

извештај а Комесаријата за унутрашње 

послове од 22. маја 1941. у којем је рече

но следеhе: "Услед недостатака власти и 

догађаја насталих после 6. априла, кому

нистичка акција појачана је . Првог маја 

издати су леци. Комунисти стварају и ра

стурају лажне и узбудљиве вести. Вођство 

им је растурено још по земљи. Од важни

јих комуниста у Београду их је око 40. 
Свима властима у земљи издата су наре

ђења за сузбијање комунистичке акције и 

реконструкцију евиденције комуниста, ко

ја је у Београду и већим местима била у

НИUIтена".83 

Само неколико дана касније (26. маја), 

исти Комесаријат (у додатку извештај а за 

мај), говори о превентивним мерама у бор

би против комуниста па истиче "да је изда

то наређење да се комунизам строго сузби

ја а с тим у вези да се комунисти - крив

ци за мање кажњива дела кажњавају при

нудним радом место досадашњом полициј

ском казном. У циљу евидентирања кому

ниста затражено је од 6анских управа и 

управе града Београда да известе да ли ра

сполажу са евиденцијом комуниста и коли

ко. Управа града је веn известила да рас

полаже са врло малим број ем евидентира

них лица, а Банска управа у Смедереву из

вестила је да не располаже ни са каквом 

евиденцијом, али да ће је реконструисати 

иутем одређених првостепених власти. о

сим тога је Министарство наредило Управи 

града Београда да утврди да ли се налазе 
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овде или у којем другом месту сви виђе

нији комунисти да би се над њима повео 

строги надзор. Поводом растурања прво

мајских комунистичких летака, предузела 

је Управа града Београда строге мере у по

гледу растурања и проналаска растура

ча".84 

Већ у дневном извештају Комесаријата 

унутрашњих послова од 28. маја 1941. гово
ри се о неопходности предузимања оштрих 

мера ТIротив комуниста: "У Београду је 

запажен известан број комуниста - акти

виста . Њихово се кретање прати. Многи су, 

међутим, још по унутрашњости и врло о

презно долазе у главни град. Поред других 

мера , студира се стварање концентрацио

ног логора, где ће сви опаснији по јавни 

ред и поредак бити одведени" . 85 

И У месецу јуну, полиција и даље само 

прикупља податке; она "студира", "анали

зира", "ослушкује", кроји планове , али још 
увек нема јасну представу какве акције да 

преДУЗJl.1е против КПЈ и њених организа

ција. А то значи да је у тој првој фази 

окупације полиција била још слаба . То се 

може видети и из дневног извештај а Коме

саријату унутрашњих послова за 10. јун 

1941. године у којем се наглашава : "Проу

чава се садашња тактика комуниста, чија 

акција поред свију других несреЋа озбиљно 

брине све власти. За најкраЋе време, пош

то се среди ПРИКУПЉaI-ье материјала, све 

ће власти бити обавештене о тачном кре

тању наших комуниста и њиховој најнови

јој так'Гици као и мерама које против њих 

треба ~редузети. За сада се баве проно

шењем алармантних и узбудљивих вести, 

а на селу раде по закључцима V конферен
ције Комунистичке партије, која је одр

жана крајем 1940. године". А6. 

Из свега изложеног да се закључити да 

је полиција током маја и прве половине 

јуна, била недовољно обавештена о органи

зационим и политичким припремама ' Пар

тије за покретање оружане ослободила"lке 

борбе. Чак Ј1 у јунским извештај има нема 

ни једне ре"lИ о Мајском саветовању КПЈ у 

3агреб: - , а управо на основу његових зак

ључ<.:ш:а деловала су интензивно сва партиј

ска руководства у земљи. Тек у другој по

ловини јуна , квислиншка полиција, на ос

нову наређења које је добила од немачке 

полицијске службе, приступа појачаном 

припремању мера за борбу против комуни-



ста.б7 ствари, нацистички 

нису се задовољили само констатовањем 

већ су тражили и пого-

тово ШТО то Немачка интензив-

но припремала Са-
вез. Због тога 

моран да 19, 

послова одржи 

виших ф:{н:кционе~ра NIJ1H]~c~ra 

је констатовано 

комунистичка у земљи, Hapo~ 

чито на селу, с центром у трокуту 

Констатовано је да 

комуниста' може бити веома опасна, 

те је одлучено да ухапси 150 

антикомунистичког комитета, обнова 

за заштиту државе проце-

САВЕТ КОМЕСАРА АЋИМОВИЋА 

им ваше тешко стечено искуство. Станите 

на чело радних и национално угњетених 

водите их у против 

тлачитеља наших народа. Одважно ст, 

Дисциплина и х.ладнокрвност нека влада 

гарде радничке класе 

последњи и одлучни 

човечанства' , 
Као што 

народе 

стану на чело 

дати пример 

у периоду, о коме је реч, квислиншка по

већ била току многих _ .. ....., .... ,_ 
предузимала; је активност 

КПЈ интензивна и то 

дуром; отварање антикомунистичких крат- ко неким 

корочних за стражаре агенте, 

као и ће се без одла-

створен 

предуслова покретање 

рата. Ови 

и СКОЈ и друге 

границе 

комитет КПЈ је 

улици 

клевајте ни 

позове на 

том смислу и написан 

"Радници, сељаци и гра

одмах растурао 

на, 

мунистички актери... под 

условима .. , распиривали мржњу против 

немачких власти".90 

Нападом lfемачке на 

органи окупационе управе Немачке у 

у су пооштрили мере 

против становништва, 

чланова СКОЈ-а 

нарочито против 

других симпатизе

НОП-а. То су 
они и СВИ Гfr\тr~"\",1h"'O"ТA 

учине. у вези 

Савета 

орга-

поверљиво 

комесарском министру унутраш-

њих послова, у наведено и 

последњих ратних 

хапшења свих водеhих 

комуниста да се нареди 

да 

Циган-

како тако и оста-

у земљи ухапшене злочиначке елементе 

и комунисте спровести у концентрациони 

мајте 

дите 

прилаго- према дэ. 
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ПОЛИlЦЈ.:[.lе одмах нареди ово: 1. Поли
има да уведе пооштрену уличну слу

Као што је 

одмах организовати и НОћна 

2. 
упутства за нарочито чување 

них зграда, мостова и осталих 

Ради лакшег извршења ових 

се да се из ратног пле-

на одмах стави на расположење cPnc:K()i по

с 

овим мерама БИће обавештене и немачке 

трупе с молбом по-

могну извршења задатака На 

желим да, вам скренем нарочиту па

жњу на варош: Ниш, 

Чачак и руднике: 

Писмо многа друга ра-

орган немачке 

штаба 

ко-

То се види и из писма комесара 

за унутрашње послове, датирано, 

22. и послато хитно банским 

управама и захтевано од њих да у свему 

поступе према тражењу начелника 

ног штаба команданта. По-

себно рата 

стала нова 

свега тога 

Савеза "на
, те да због 

енергично деловати против 

свих комуниста, нарочито пош~ 

то су они, "у последње време нарочито 

активни" и да "исти ре
довне илегалне конспиративне састанке на 

о актуелним смерницама 

организовану и комунистичку 

.,.ттu.;п" јј2 

и б~нске управе деловале су у духу на-

и те су 

"свима подручним влаСтима у бановиниН 

дале за рад, односно да преду

зму енергичне мере против комуниста и 

тим у вези, 

ске бановине од 26. 
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осталог, и ово: комесар 

унутрашњих послова доста-

вио ми је 1 6 од 25. 1941. 
било друго Аhимовиhево писмо упра

вама бановина за два 

да услед 

миновно спрече сваку комунистичку акци-

било у ком виду се са свим 
расположивим средствима иступе противу 

лица, би евентуално ма шта у том 

правцу покушала; 2. на предње од

мах да похапсе све активне комунисте и 

учесник е у бив. шпанском ра-

пошто код свих претходно изврше пре

трес; 3. све месне власти биће дужне 

изасланику излазе у свему у 

сусрет и њихова без приговора 

4. одмах по доласку да ступе 
у везу са надлежним немачким властима, 

5. 
без 

да саопште у ком циљу дола

координаЦй[ју и потпору; 

чете, водови и станице, 

да ли на лицу места има 

да налоге спе-

изасланика и додељеног му 

цира; 6. о раду на те-

рену на.lО}:>жим 

надлежног немачког команданта 

за министарство 

манде 

Тако је на 

ња неl\'Iачких окупационих власти, преду-

зео НИЗ против СКОЈ -а и 

других симпатизера покре-

његов заменик по 

ства унутрашњих послова -
нић и управник града Бе-

ограда. из 

предратног последњег, 

за но

навео 

да се он истакао у перио-

V\..-,JJ.<ADY'.I<:O, као 



мисни прогонитељ ,94 И да је ис

дуж

стране Не-

тим темпом наставио на 

ности, му поверена 

маца. 

Као познавалац прилика у 

) Милан Аhимовиh је сам:о 

после напада Немаца на 

послао два извешта

команданту 

га обавештава шта је преду-

квислиншка управа; какве су 

предузеле срезови, општине, по-

и други извршни ор

гани Савета комесара. Посебно се 

предлози о извесним питањима 

против комунизма. Тако 

од 26. наглашава да 

лазе локалима 

окупационих 

бавили податке 

припадници 

осећања, при-

ко српска комесарска влада има 

за становништва 

,немачким оружаним снагама" писао 

у вези с овим истог дана Кисел шреле'рv 

моли за 

ме, тренутка док не саопштене 

веће одлуке на руском ратишту, се из 

узрока припадни

цима оружаних снага наметне уздрж

љивост у са становништвом. 

Био бих захвалан ако би у том правцу мо
гло бити издато оштро свим под

И трупама више ком ан

хитна због 

да има извесних резултата 

против да се хапшења врше 

по свим срезовима; да 

деморализаторски 

ко

опас-

немачких надлежних 

органа и квислиншке управе: доле 

је у поме-

КОМЕСАРА М, АЋИМОВИЋА 

познато, њихова у свим окупираним 

земљама, обично нормална те су 

и наши 

свуда 

њихове 

органи примењивали 

ради спречавања 

да њи-

хова садашња 

и 

Нема тачног похапшених комуни-
ста, односно симпатизера за првих 

месец дана после рата односно 

напада Немачке на Савез. Али 

непобитно да 

се 

према на комунисте симпатизе-

ре. Такви подаци су од кар-

тотеке града Јанка Јан-

је био симпатизер НОП-а и 
чинио овоме изванредне На осно-

његових обавештени су окру-

жни комитети КПЈ да нико 

комуниста симпатизера, не 

стану, већ да се 

галност. Па ипак, 

и наредних дана 

них хапшења. Мањи комуниста 

могао на време бити упозорен да се 

ни. 

биле 110хапшене 

дан 

личности, или само 

су за све оне комунисте 

су се привремено били 

ченим и склоњеним 

комунисти, била 

активисте, 

по заба-

ну, а рата Немачке 

чила им је правац њиховог 

вањаН , писало у 

владе одмах после њеног СРјОРМII1р:ан)а. 

И немачки извори 

шењимэ у су 

1941. Тако се у 

безбедности и 

сти 25, 1941. претходно 
зложење да је после напада Немачке на 

Савез у забележена 

комунистичка пропагандна активност, 

је "становништво нарочито 

преко половине 

њено Упадљиво су груп

ни разговори комуниста по локалима. По 

мишљењу Ј овано-
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виhэ, 

исто 

на дан 

.кумента 

владало у 

расположење, 

ухапшено 49 комуниста, 
било 11 поштанских и 2 

жбеника.1ОО 

КБИСЛИНШКИХ 

терена 

5ило масовних хапшења. Тако 

Банске управе од 

да је 

немачке власти. 

дала 

дентираних и познатих комуниста, 

комунистич.ким ак-

пристизали из-

виши 

ништвом градске 

комуниста 

Општа је и немачких и квислин-

власти да хапшења у периоду 22. 

успела и да 

немачких 

што било претход-

ног договора и споразума, 

лица 

ду BDle1VH~Ha 

ти, похапшен је известан 

нису 
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да 

у 

непотпуним подацима, КВИСЛИН-

уз ПОМОћ немачких окупаци-

власти, успела да у ра-

похапси око 400 
а 

пос

у многим из-

у вези са хапшењем ис

комуниста, изазвао је разочаре-

редовима и квислинга, 

ови готово сваког дана 

среским начелницима, Н~'~~l~~џЛ~-

општина и органима да 

посебно наглашапа да млади радници, 

сељаци и интелектуалци, без ор-
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одлуке су и очекивале, а то може ЧИТИ припадника ослободилачког 

самом почетку. ПолазећИ 

окупаторске власти пре-

закључити и по томе што су окружни И 

срески комитети КПЈ одмах после напада 

на Савез отпочели са 

штабова партизанских 

и група. Тако ће 

до 10. августа на 

,+,'"'tJLHYLtJ' ..... ,vJ. 21 партизан-

у духу директива 

КПЈ и Главни штаб НОП 

партизански одреди отпочели 

против окупатора и квислин-

шких органа. Ваљевског 

партизанског одреда, 

1941. 
ликвидирана квислиншка 

патрола близини 

покушавала да растури 

Већ по-

Као што видимо, стрељања су у 

и прве 

Због тога датум као стрељанима 

почетак оружаног устанка против непри-

Због веома важног 

у су 

окупаторске снаге и 

купациони управни апарат, што 

време попримио широке размере. 

На су партизански одреди 

ске управе, 

ње окупаторске 

су одреди постали 

наоружа:ни, изводили су 

мета напада 

гарнизони, рудници, 

други 

дошло 

па 

окупаторски 

и ф()РЈИИ:Рсlња првих органа народне власти. 

су били обавештени да антиоку

паторско расположење већег 

ништва расте, су поло

вини почели да спроводе превентивне 

ради очувања 

партизанских одреда и позадинских дивер

зантских група више опомињале и 

квислиншку владу Милана Аћимовиhа и 

да енергични. И 

други су рачунали да је спре-

се, изгледа 

114 

српске у стрељању 

сународника, обавестио је Феликс 

по 

окупационих власти. 

команда устегла се 

стрељања претходног српског 

Квислиншка учество-

вала у стрељањима недужног српског ста

Тако је 28. 
стрељала 81 таоца 

За њих је 

од 20. 
то већином мир-

поштени, овог среза 
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то поrлавито храниоци породица, било жандармима од 

је похватала немачка када су стране органа 

били пословима. Посебно ис-

укупно 81 срп-

ске било ста-

ва у 

1941. У 

ово супротно 

издатим о одмаздама 

од команданта, без питања, 

као за напад 

на посаду мотоцикла, похапсио на пољима 

запослене жетеоце, потпуно недужна лица 

стрељала српска 

шта је приморавала немачка 

напереним 117 

Ово стрељање изазвало је КРИ-

комесарске владе Милана Аliимовиl'iа, 

ф СЮ l\II и!) аЕьа. А то су били и први 

падника 

митована очима становништва 

комесара је поверење 

и код самих немачких 

окупационих власти. Колико ј е била де

градирана улога српске ко

лико је била ова понижена и компромито

вана па чак и деморалисана, може се виде-

и из тадашњег њеног коман-

данта, пуковника Јована Р. 

је унутрашњих пос-

августа 1941. У делу тога 

је поколе

бало морал код жандарма у последље вре-

ТО што су наши жандарми присиљени 

од немачке силе. " морали вршити 

стрељање нашег живља ни кривог ни 

ног, без икакве пресуде иако наша жандар-

у држави ни-

када извршила ситне казне. Ова вест про

ширила се све жандарме муњевитом 

те иако да они 

ипак 

немачке их са пушкомитра-

опет као и 

до на вршеље стрељаља недужног 

становништва. морала узрок 

и многе увреде и претље, било жандарме-
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немачког 

потпоручника 

хапшење жан-

Више команде 65. за на

од 28. августа 1941 - Ко-

манданту оружаних снага на о 

активности партизанских снага 

и и о мерама 

се спречи општи устанак, писало је и о 

односно 

непопуларном чину око љеног ангажовања 

да стрељаље српског становништ

за сада 

с 

немачким 

и патриота, ова околност 

жандафЈ'vcери[]у тешко морално опте-

и сама га тако осећа. Колико ве 

дуго МОЂИ да сноси ово 

је одредити, али ипак 

предзнаци који 
119 

Сем стрељања, Немци су ТОКОМ 

предузели и низ 

против чланова 

других симпатизера покре-

та. Тако је 10. основан 
злогласни Баљички логор, а нешто 

логор на старом 

тим, логор 

утолико и ме-

ре окупатора и љихових сарадника биле 

DИТОDОЗНИ1е. Тако 

БНИ командант, генерал противавионске 

11. прописао 

"о ПООIuтраваљу казни", по 
тупи против немачких окупационих вла-

кажњавани или преко 

три године. 121 

извршена је реконструкци-

Сапета комесара, па су ТИМ ПОВОДОМ сви 

комесари и љихови заменици били прим

команданта гене

Он се тим поводом 

тио нреконструисаном 

Аhимовића следећим речима: 

ви сте испунили обећање 



САВЕТ КОМЕСАРА АЋИМОВИЋА 

ли моме претходнику, наиме, да сте када Немци да га освеже но-

са окупацио- вим друго, симптоматично 

ном могу да дам да само Милан Аhимовиh има два по-

израза очекивању да моhника и то личности 

изразито биле пронемачки ориј4=н'гис:аlfе. 

захвалност господине А по томе се види 

поред комесарске управе 

унутрашњих послова, имате 

и нароч.ити задатак; наиме, као што је 

већ наГ;ТIaСИО мој претходник на овом поло

да ће се рад 

БИХ 
122 

Пос.ле извршене листа 

комесара министарстава била је следеhа: 

1. унутрашњих по

и председник Савета комесара) 

даље Милан 

били: пуковник 

2. 

Шта се може уочити у 

унутрашњих 

слова. 

Само два дана пошто рекон-

струисао , односно пошто је 

комесарима био код 

ноуправног команданта генерала 

Аhимовиh је одлучио да предуз

ору-

управа среским начелницима писмо следе

ћег чланове породице 
одбеглих комуниста и то синове преко 16 
година и жене уколико оца 

решавати под Л~[ЧlfО]~ ОДГОВОР'НС)Шћ~ 

Дl)ставити 

даљег задржати 

Милан Аhимовиh у 

дао, у 

ОШТрИЈЕ: опомиње све ра-

сположене становнике да се пови-

и да се не 

властима. 

у HOBO.нv Bpe.нveny; 

и де-

тога умножен 

раздељен срезовима и општинама, како 

се са његовом садржином упознали сви "у

"A'-f-\~А,НЈ,у~ домаhини" градова и села окупи

VlCToBDeM:eH:o је А:I.\имовиЋ за 

против комуниста ангажовао све чи-

новништво, преко Одељења заштиту 

државе, унутрашњих посло-

ва 15. Јула поново захтевао од свих срес-
ких начелника издаду 

му чиновништву подручних 

терену, да среске начелнике 

власти на 

на 

носиоце 

представни

времену 

и "недовољно ком 

гични,l. У ствари, то је била следе.ћа озбиљ-

кризна у комесара, ма с 
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Аhимовивеве 

инсистирали да се народ 

окупатора, већ да се 

,)реду, миру и 

против 

несметано да експлоаТИlПе привред

на богатства 
Све окупаторске које су предузи-

прве половине 

концентрационе логоре, стре

љања, паљеља 

часа градовима нису 

бале припаднике ослободилачког покрета, 

су да окупаторским власти-

све веће свуда 

на сваком месту. комесарске мере 

застрашивања нису довеле до очекиваних 

резултата, а отпор против окупатора 

се више испољавао у 

против партизанских одре-

и ударних диверзантских у по-

задини. 

и квислиншке власти 

и низ других мера како би за-

страшиле припаднике по-

свет- милиона динара, 500,000 немачких ма-

ако 

део 

налогу 

мере одмазде 

већем у 

саботаже понове... До-

сад сам се могао уверити да велика ве-

српског стаНОВНИillтва у 

на селу . .. Сада пружам 
ском становништву прилику да покаже 

у руши-

у свету 

становништво прими 

града, у са-

ширење устанка 

Тако терор и оштре про-

КО силно нарасло антиокупаторско распо

ложеље. 

Иако је Савет комесара чинио све да би 

живот 

пационих власти, он је 

стварне власти; 

самих Ни 

помогла, а говори 

преко штампе и 

немачких 

мање 

начелницима, све били мање 

патриотско становништво у 

је више долазило закључка да 

су Милан Аhимовиh и његови сарадници 

оку-

у свом прогласу од 

подршку квислинrа, је речено, осталог, 

почели по- су окупатори 

селима да саре и 
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српског народа. Сами немачки окупатори 

се сувише слаби да би одржали 

окупаторску владавину пљачкали 

српски народ, зато су нашли слуге, 

и џелате у лицу А:h.имовића, 

Ј овановића, Љоти:h.а, 

народа, 

по заповести немачких 

даване су и стране 

комитета затим, окру-

среских руководстава. је 

наро

само про

против његових са

је показала, да је 

ј'а стицала из дана дан све 

ларност; имала све више 

становништва, а партизан

стварани су готово у свим кра

и свакодневно попуњавани 

квог У 

Аhимовићева 

нису имали 

прогањањ у сопственог 

првом реду што су и 

Аhимовиhев 

у 

прави. 

и њеzов пад 

ника

тога што 

самосталност 

народа, него и 

ти одреди и читав 

били просто ору

у

за-

сурових становништвом: 

хапшења, стрељања, у концен-

трационе логоре, пљачка животних намир-

и уопште привредних богатстава зем-

ље. Већ је било да се о при-

вредни штаб, на 

предратним генералним конзулом у 

ног плана. 

Иако је придодат 

ипак био 

са 

привреду, после 

САВЕТ КОМЕСАРА М. АЋИМQвИЋА 

ког окупационог апарата, била је да 

отпочне са рудних богат-

става. су интересантни за 

немачке окупаторе рудници: 

и многи други привредни 

Пљачка животних намирница, 
шена је од 

вих дана широке размере. У ве-

априла 1941. 

пре

поред осталог, рече

но и ово: тт"' ...... ~·п..,.~i: И радње за за-

натску производњу и прераду намирница, 

пољопривреду, шумску и дрварску при-

вреду уколико из принудних 

раде и 

даље; одговорни управљачи ових преду-

зећа да правилно 

је одсуство 

других принуд-

надле

коме-

Из цитираног дела помињу се 
Њих је поставило 

за привреду 

те, 

производне гране суделовати 

доприносу 

тога било нарочито 
но. 1l()љоr:(рi1Вlре,да је као привред

на грана земље, била често изложена без-

еКСIIлоатационим 

су биле врло честе. Оне су се
љацима 

нималне количине, 

ходне за животну 

односиле чак и оне ми

ИМ биле неоп-

се, Савет комесара, као и у свим 
другим доменима, тако у економском по

гледу, био је извршитељ немачких уреда

ба и без су окупа-

са 

ма сарадници, 
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ће ПОМОЋИ немачким окупаторима на 

извлачењу са овог 

И већ смо видели су их они 

нашли у лицу Савета комесара Милана 

Аћимовиhа су с њима 

осталих 

жност била је да обезбеди 

издржавање немачке окупационе за 

сакупити становниmтва 

месечно милиона марака око 

200 милиона Из свега наведеног, 

произилази да су задаци такозване владе 

били заиста сложени. Ако 

на 

на руднике, на све 

и при

mTo је 

рата. могло користити за 

Наношени су окупаторима и 
ударци свим деловима 

били приморани 

одлуку да против 

СВО

се 

жандарме-

у све 

и квислинзи су покуmали да 

против ослободилачких 

упркос кризе у су за-

дода исхрана становништва, пали секторима делатности. 

издржавање великог Тако је 1941. Савет комесара 

о уклањању "националпарата, а нарочито 

доmле 

рора окупатора њихових 

ли ни мало лаки. 

су у 

испред те

сарадника у 

према томе, добио за

тадаmњим условима из-

из јавне слу-

осталог, речено 

нити се КО

и ци-

несавладиви. Као опmте 
за 

нормалан 

рада, а то 

интернацио-

немачки окупатори иступали су 

неограниченим захтевима. Њима је као 

победницима одговарала 

према њима 

извршитеља ЊЈ:-:rхових 

Немачка управа у 

познавала је свом деловању само 

закон то је био закон силе и 

су на окупира-

Комеса-

изврmења 

свега mTo су окупатори наметнули 

се већ тада видети да поче-

задовоље не

нису показива-

знаке разумевања за стварне 

сти ,него су упорно код 

четне незасиhености и 

од комесара 

жењу 

милиона 

ве трошкова I~емачких окупационих 

у 
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дани августа у знаку су 

партизанских одреда на немачке трупе 

ма или ИХ они 

распростиру лажне вести и уоп-

или делом уносе и реме-

националног осећања 

коме

Та-

соналне послове. 

саслуmању пред 

бедности од 22 . ..!-.'~'~'~УТh~~ 

органима 

основу ове 

дине, 

симпатизери, 

1946. године, 
1941. и 1942. го

преко 10.000 
се претпо

или 

у концентра-

циони логор на ),J<-Hи.Y~ц,.y 

немачког 

спољних послова Феликс Бенц-

лер, послао је августа нови 

свом надлежном министарству у 

у њему се истиче немачки и 

у сарадњи са српским Коме-

чине напоре да би се 



одржао 

напора 

партизани 

шку 

сваком месту. 

месаријат 

"на 
предлаже 

свуда и на 

се истиче Ко-

органи личе 

Немци покушавали на све да 

би квислиншке управне органе, затим, по-

и колико-толико 0-

против 

ког свим окрузима били су 

партизански одреди, 

сачињавале партизанске чете, из сваког 

Оне су прерасле у 

мере окупатора 

и квислинта могле да заплаше народ 

његову авангарду 

и 

против 

манде 65 за 

туста 1941. 
српских 

је организатор, мобили-

против партизана посебно се нагла-

шава да реорганизовати и боље оспо-

собити квислиншке 

сада распарчана на мале жан-

САВЕТ КОМЕСАРА М. АЋИМОВИЋА 

градског универзитета, 

1941. упутио оштар 

за

Сенат Уни

верзитета је био на становишту да уопште 

у тренутку доносити нов 

и 

, ре-
цитираном 

се, да окупационе просветне 

власти, уз помоћ сарадника окупатора са 

били: Никола 

КОСИћ и други, нису прихватиле 0-

меморандум; укинули су ст,ари и про-

писали нови закон о Ме-

редовна настава на у-

ниверзитету одржавана за време оку-

али студенти по 

немачких окупационих власти 

полагали испите 

малан рад 

делу 

смештени немачки 

свим испитним рокови-

1941. све до 

било услова 

су 

скудица и у наставном кадру, Савет КО

НеДИћева квислиншка 

инсистирали код немач

100 ких окупационих ре-

људи и активног 

НИће се командантима 

командантима отсека, на 

ма налазе. одмах успоставити везу 

са српском са описом на-

сељених су прикупљене 

достаВИће 

против оружаног устанка у 

Немци су упорно да при-

српске интелиген-

намеравали 

соке научне раднике, 

ви-

тета, књижевнике} композиторе, новинаре 

и друге културне И раднике по-

против 

лач:ке смирење народа. 

Али у нису имали много успеха. То 

може видети и из држања Сената Бео-

дов на настава на 

ин

су предузеле квислиншке 

просветне власти у у 

августа, био 

њему народ позивао на 

рење и поштовање окупаторског реда и 

органи вршили су сва

кодневни притисак на велики 

нихt културних, политич:ких И 

ника да потпишу 

ји био закључен а 

науч

рад-

Но ВО,М. вре.меuу 13. 1941, године, 
поред драстичних претњи, из

угледних културних И 

одбио да потпише 

Иво 

затим~ про-
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Колико 

ног 

осталог, и 

штетно, 

Ми-

нисти баш тим утичу на народ, на-

водећи како су потписали све сами 

министри, генерали, директори 0-

купационих друштава и слично и како су 

то људи Немцима 

би сачували би 

апел имао стварног 

мртвом слову на 

љацима да их живом 

ред, мир и послушност те да их 

комунистичке пропагандне 

Слично 

двокатска комора, 

Радничка комора и друге. су у 

комора, 

прогласима позивале народ на покорност 

окупаторима, многи квислиншки агита

тори разишли су се по свим срезовима да 

држе 

против комунизма. У 

квислиншких кругова веровало се 

апела, то навело Милана 

мовића да само дан 14. ав-
упути 

у 

мунистичких И 

због неоснованог 

неоправданих разлога, напустила 

и збеговима. 

мачким властима ПОЗИВЭ,lV 

ца да се у року од 8 
ћама и 
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одре-

нистарству спољних послова 

читамо, поред осталог, ово: 

шну против комуниста служимо 

датим условима владом и по-

дршком српском народу, ко-

лико срп-

мере и против српских националних 

и против комуниста довеле би 

неизбежно до стварања 

нас. Стога 

имено-

за комесара министра председ-

ника и уз 

владу комесара од три поуздана антико

мунистичка и 

штва, 

ка, не имало 

репрезентативни 

м:енутим средствима, 

становниш'гва које ј е 

расположење 

потиштено и го-

тово а исто и углед и извршну 

власт владе, ће иначе комунистичка 



пропаганда наИћИ на повољно тле. Молим 
за упутства, могу ли да радим у предло

женом смислу... Због наведеног стања 

ствари био сам ПРИНУђен да извучем ову 

политичку и да с меродавног места 

утичем на: а) јачање садашње владе ко

месара, ризикујућИ чак и њено апсолутно 

поверење; б) на изградњу српске жандар

мерије; в) на стварање извесног 

заједничког покрета свих антикомунистич

ких елемената. Све ове мере служе да се 

добије у времену, ве можда, при новим 

IJеликим успесима на истоку... комуни

стичке у многоме бити отежане кад 

наступи хладно 147 

Из овог Бенцлеровог извештаја може се 

видети, да су у периоду наглог пораста 

партизанских снага у Србији, Немци так

т:изирали. свесни су били да нема

ју довољно снага да се супротставе ефи

касно борцима за ослобођење па 

су гледали да неутралишу бар "српске на

ционалисте" ДМ), како се ови не 

би ујединили с партизанима и створили је

динствени фронт против њих За

тим, настојали су да подигну углед кви

слиншке власти владе". А ка
кав је био ауторитет тада Савета комеса

ра, говори и вршиоца дужности 

команданта Српске квислиншке жандар

мерије Јована Тришива, који је послат 

Милану Авимовиву 15. августа 1941. По-
обишао Ве-

Тополу и Аранђеловац, 

писао, између осталог, и сл е-

комуниста на те-

риторији све више расту; ничу нове гру

пе, старе се појачавају; нападе на општи

не и железничке станице врше сада и да

њу; 2. Народ на пом а-

да 

је помаже једино из страха или из заблу

де; 3. Наше власти уопште не долазе до 
те су сваки углед у 

народу ради чега се народ просто одмет

нуо од власти".Ј48 

би се изашло из поменуте кризе, 

предлаже, у даљем 

низ мера, а у првом ре

ду "подизање морала код жандармерије", 

како би се ова могла супрот

ставити размаху ослободилачког покрета. 

ово "опадање морала" код жандар-. 

било такво да се она не би 

САВЕ'Г КОМЕСАРА М. АЋИМОБИЋА 

могла борити против партизана. По нало

гу немачких окупационих власти "изврше-

је на територи-

начин што је укинуто око воо/о 

станица, а 

ске снаге концентрисане су у среским ме

стима, у виду потерних одељења, са жан-

официрима на 

Председник Савета комесара и комесар 

унутрашњих послова Милан 

чини нове напоре како би пребродио кри

зу свог кабинета и како би се ДОДБОРИО 

немачким окупаторима. Због тога предузи

ма нове злочине против припадника осло

бодилачког покрета. Тако је 19. авгу{:та 

расписана новчана награда за хватање и 

убијање припадника НОП ..... а. У ооав,еШlтењ 
је преко штампе и радија у вези с тим 

дато, речено да сви они који се нису 

одазвали позиву од 14. авгу
ста, да се требају огласити за одметнике, 

те се новчане награде за њи

био званични орган 

или не, ко после горњег рока убије или 

ухвати комунисту, члана наоружане бан-

де, биће са 25.000 динара - пи-

сало ј е у распису - "Ј едно 

исто лице може примити више награда. На 

исти начин биће и свако оно 

лице припомогне да се члан комуни

стичке банде или њен или ухва

ти. Имена награђених БИће чувана у 

већој тајности".150 

Међутим, нищта није помагало. Ни ова 

мера као и многе друге, ни

су имале много успеха. "Управо је Комеса

ријат дошао у нарочито тешку кризу од 

средине августа 1941. због терора кога су 

окупатори, заједно са квислинзима, спро

подили над српс:к:им становништвом. Али, 

народ је упркос томе, све више прилазио 

народноослободилаqком покрету_ Напоми

њемо да су током августа нацисти били 

пооштрили мере одмазде, тако да је током 

овог месеца стрељано или јавно обешено 

преко 1.000 талаца, а њихове су спа

љене.!5! У томе су им, разуме се, активно 

помагали квислинзи, који су почетком ав

густа донели Уредбу о преким судовима 

"Оружане силе", коЈа је допуњена три ме-
сеца 

152 

Каквих су размера били поједини зло-

чини окупатора и њихових сарадника то

ком августа нека нам послуже сл е-
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августа у је стре-

15. августа спаљено је се
где је обешено 50 затвореника 

15 се-

стрељано је 

неколико 18. августа код Пожеге, 

стрељано је 38 у 

(у и 21. августа 
ко 140 сељака.Ј57 А као посебан метод 

страшивања, Немци су примењивали 

већ људи. Тако су, на 

пример, 17. августа 1941. у на Те-

о електричне 

затвореника, 

21. августа 
2 човека, обешена центру 

и остављена 24 часа. Истог 
стрељано 10 а 22. августа њихова 

обешена о 

и остављена тако 

Поводом сличних 

осталог, речено: 

се бензин дигне у ваздух, 

је отворио ватру из револвера. 

Један друг (Веселин члан удар-

бежеh.и у ли-

муче

ма шта каже, говоре-

хтео да бомбе што их мрзи, 

цеЛОЈ\'I народу донели зло. Пошто 

га свег измрцварили, стрељали су га, па 

онда мртвог обесили 23. августа и остави

ли га 24 часа на вешалима. вешању 

нарочито 

дивљачки се понашали" 

примери, недвосмислено 

какве је све 

дузим ао против недужног становништва. 

Пошто окупатори и квислинзи у августу 
1941. нису били У 

становништво и пале по селима. 

се, да ће искључиво суровим ре

улити становништву такав 

страх, да ће оно престати да помаже при-

паднике покрета. 

у ствари, Аhимовићев био 

са чињеницом, сав дотадашњи 
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квислиншка 

је спроводила 

та-

споводили окупатори, 

могао зауставити успон народноосло

покрета. у редовима Комеса-

долази, истовремено, пре-

вирања, управо због врло тешко г стања у 

нашла окупирана Под 

ударима окупаторских наро-

чито због већег стрељања талаца, као 

и економског исцрпљивања 

због и 

становништва окупаторско-квислиншким 

властима рапидно се повеhавао. 

Посебно су били заоштрени односи из-

две 

литичара; наиме, групе око 

старог 

и политичара 

љевине 

Љотиh 

средства комесара. То 

многи немачки и квислиншки из-

вори. Тако пример, ЉОТИЋ од 

7. 1941. одлуком Савета комесара 

управном 

изванредног комесара за 06-
упутио 20. августа преко 

(с је одржавао 

меморандум 

у 

на 

енергичном 

Љотиh је у цитираном документу пр-

вом реду анализирао тешко стање зем-

при томе комунистичка 

више. За-

је да се 

мах изврши потпуна промена комесарске 

управе, 

да 

њему "чињенице 

њезиних чланова не одговара те-

и постављеним 

Љотиh предлаже, се бивши гене-

рал ]Лилан постави председника 

с тим да се 

ва врши 

ћем. Сем он папомиње нова 

одрешене руке, "док 

да има у 

би рукама 



сконцентрисана сва власт, не као до 

тада да власти има више, и то: 

цивилна, привредна и Гестапо«. На 

свог предлога, ЈЬотиh. навео би 
дати одрешене 

ганизовању !)оружане силе" и 
што би исти имао да спроведе 

с љим. Коначно он V.lJ Ј.l ОС L:t:>. <с , 

жану преко 

ниста, из узимати 

таоце, а сем тога "пленити љихову 

вину у корист против ко-

Савет комесара је 

КОМЕСАРА АЋИМОВИЋА 

надлежности комесарске управе, услед 

га нове српске власти нису имале довољно 

ауторитета, без иначе може да 

замисли 

Посебно се у 

мо имати 

органима немачког 

мили инвеституру. 

њу да 

при ста-

мора

то кажемо оним 

при-

органе и народ из опа

се сада налази. Он 

сти у рукама. Због ПОД њим 
Немци су им ограничили овлашћеља. Као шава".162 

се стално 

народну штету стање norop-

сарадници окупатора, комесари били 

код већег дела становни

ЉИХОВИ редови су ра

оптуживањима, због 

је владала је 

навело ЈЬотићеве присталице у 

комесара да поднесу У 

рандуму су инж. Милосав 

Васиљевић др 

помов.ником 

они 

овог и држаВRе управе 

уопште, наводе ограниченост надлежно -
сти Савета комесара. Навели су 

у 

становни

штво преплашено; да немачки Wermacht 
до сада показао доста систематског 

тру да у против комунизма 

његова чешhе 

животним 

немачком пропусницом 

града. Нема података ни 

у квислиншким изворима, 

је састанак организован, 

средни} да 

"владе 

spe.lle1ia, 
с тим, поставили 

сле овог састанка 

српског Ко-

он је само лаконски одговорио: "да Мачек 

и даље има гласова пулозног 

ради у су они изложили четвртог 

узроке таквог стања: власти за-

су сваку политичку делатност) та-

да народ не може а 

сем нису одредиле стварне границе 

после оставке комесара, чла-

нова ЈЬотиhевог Einsatzkomanda 
у 

с 

послала је изве

од-
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команди 

многи други, поверљиве 

и строго природе, био је бази-

ран на подацима обавештеног свог 

агента Rudolfa припадника немач-

ке народносне групе, средње 

школе. рата и сам је био припадник 

покрета , а после редов-

но ишао на састанке са Љо-

тиhем, председником, и генералним секре-

таром и од њих црпео податке о 

стању у а посебно 

влади. у том 

Fahrer des Einsatz-
und des SD Osi-

iek Rexeisen Sturmfuhrer по-
себно се истиче да су Љотиh и 

крет одиграли пресудну улогу 

већ "грогираног 
је и то да је са оставкама :комесара Љо

тић хтео: прво, да збаци с власти Милана 

Аћимовића и његове присталице; и друго, 

да стави немачке окупационе власти пред 

алтернативу: "или да сами преузму целу 

управу у руке, или пак да позову 

под генерала Не-

овлашћењи-

августа доста

меморандума SS-Sturm
немачком посланику 

немачке народносне тру-

. У свом ЕК 

наводи, би ЉОТићев 

био позван на одговорно 

дао потпредседничко место 

влади" дру пошто ње-

гов покрет има 

да у успостави прву, идеалну 

у би два народа 

се ту налазе за

одговарали пред 

немачким властима о раду српске вла-

вет комесара 

1941. године, 

Са

августа 

владе, прве половине септем

године. у делу 

речено 

ширењем 

344 

у 

зини пречником 

већим градовима Ова остала 

била у рукама комуниста под њихо-

су овог месеца потпуно 

огромну 

на народ, било тех-

ничк:им средствима. 

ства органа представника власти, срп

ских начелника, жандарма, председника 

општина, итд. Све у циљу да 

пред народом представе, да су они го спо

Саботажна дела током 

ла, 

већ 

од 220 укупно, да би се 
скоро удвостручио 

достигао од саботажна 165 

Милан Недић је Т::!,1{'(),ћР 

Савета комесара на 

нуара 1946. у 

оцену 

29. 
иследним ор

управа била 

руку, та

све стра-

не, па се сматрало и до-

ласком под руковод-

ством ауторитета, до-

до смирења у земљи и престанка ме

клања"УЈ6 

Поводом комесар ских 

министара, заповедник гене

рал Данкелман, одмах је сазвао састанак 

представника штаба и српских 

политичара, са 

окупатором. Радило се о томе, да се про

лице за мандатора, 

"нову српску цивилну у

као и у мно-

ствени, иако се свим средствима зала

гали за немачког окупатора и чинили му 

многе 

На основу немачких извора из тог 

риода, види се да се Савета ко-

месара у у 

ста нагло погоршавао. То 

чити, поред осталог, и из иза-

иностраних посло-

је лич-

националним паролама почињу да на

Беда српских про-

гнаних из 

причања 
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Веза са комунистима и другим нису же-

Систематски се 

општинске архиве, а жетве И пла

ћање пореза терором се спречава. Немач

ке трупе, било да иду или 

земљи 

у пратњи за 

је стање релативно мирно. 

влада је у распадању. Ми-

лели или стварно праве уз-

роке кризе да је кри-

за првом реду последица следећИХ 

тора: масовног оружаног устанка у 

ОГРОМНИХ злочина, окупатори и 

квислинзи перманентно вршили над ста

новништвом; затим, због економског изра-

мера. И 

из тадашње 

мени форме, а не 

режима. 

И лаицима 

ВИћев 

окупаторског 

да је Аћимо

и да га 

с мењати. Као слуге окупатора, комесари и 

ста, пре два дана 

два Љотићеве групе, наиме, 

министар за привреду и министар за 

старање, замолили су за разрешење 

од дужности И осим њих и министар ра

да, из здравствених разлога. Постављање 

владе од популарних људи, 

енергично против ко-

на теШКОће, али ће се 

су 

деловања Савета 

на његовим председником 

саром за унутрашње послове Миланом А

ћимовићем. узроке његовог краха, 

показали смо и доказали на многим при-

мерима. оставка комесара 

дала заповеднику окупи-

заповед

пр,ав,н<:rг шта-

а после консултовања} доноси 

одлуку и 29. августа 1941. разрешава ко
месаре и поставља "владу народног спа

са", са бившим генералом Миланом Неди

ћем на челу. АћИМОВИЋев од 

свог постанка био је само средство у кри

лу окупаторског режима, и већ од свог 

је у себи клицу свога 

је био неминован, и 

његов, и оних су дошли Савета 

~~Mecapa служе окупатора. 

као мото владавине, 

-- да сопствени народ 

ресу немачких власти. 

то пошло за руком, Комеса-

августа 1941. и сам увидео 
решио да 

другима. 



МИЛАН БОРКОВИЋ 

НАПОМЕНЕ· 

[ АВИИ, Фонд избегличке краљевске вла
Ка 97. 
Др GerЪard Feine, био 

меник немачког посланика 

је присне контакте многим 
веНС:Ю;1М политичарима, симпатизерима Не

Рајха. 

3 АВИИ, 

(у даљем тексту: 

<1 АВИИ, 2/877-879. 
s АВИИ, НАВ, H-T-120, 200/153267. 

6 АВИИ, HAB-H-T-120, 200/153209. Сто-
после посете Берлину, 
је Рибентропу срдачну 

честитку и на пријему. 

1 Милан Аћимовић био је познат као Сто
ј адиновићев 
слова ој,iДИНОЕ:И~lе!зој 

сан 

је 
за везу с 

квислинзима. Поги-

др Харолда 

Турнера, Управног штаба војног 

команданта Био је дугогодишњи слу-

жбеник Гестапоа, саветник државне 

лиције у Нирнбергу. ОСУђен је од стране Вој

ног 3. армије стрељањем 1947. 
због злочина које је починио у Србији. 

\) АВИИ, Немачка даљем тексту: 
рег. бр. о саслушању 

Немачка обавештајна 
ји била је организована 
-обавештајна служба 
мачког Главног 
једна и друга 

дељке и 

ној немачкој 
ДРУГОм Хајдрих 

био потчињен 
Немци 

низовали према 

ној шеми. 
11 Архив СУП-а 

записник саслушању 

1946. године. 
пензионисани пуковник војске 

заменик комесара за 

у влади М. Аћимовића 
октобра 1941; тада 
Hor за персоналне 

дужност до новембра 
тада до новембра 1943. био је MT~rт..rr,f("T'<>Y\ 

нутрашњих послова 

новембра 1943. до "'''Н"Г''''''''''> 
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септембра 1944, био је министар 
старања и народног здравља. Као рат

ни злочинац предат југословенским властима 
и ОСУђен на смрт. 

12 СУП-а 

забелешка Крауса ОД 

13 Исто. 

АВИИ, 

саслушању 

Јовановић, 

к. 1, стр. 46; 
Ј ОВ8новића. 
службеник. 

и града 

државне 

an:3n~ITV Недићеве 

југословенским 

к. 1, 146; записник 
о саслушању Драгомира Јовановиhа; цитира

но Танасија Динића 21. фебруа
ра 1946. 

тек-

Микротека, НАВ-Н-Т-501, 245/ 

АВИИ, НА, рег. 
о саслушању Франца 
1947. Нојхаузен 
нерални конзул у 

записник 

од 20. IX 

истовремено 

оснивач првих организација 
листичке партије у 

Познавао југословенске 

месеци 

задатак 

у 

од главних задатака, 

војноуправном ко-
манданту. 

19 

Кисела од 
саслушаље 

Бошко Костиh.; 

} Лиле 1949, 
кацији Б. наводи и следеhе: 
чуо да се ЈЬотиh. налази у 

његовом стану, у 

где сам сазнао да се код њега 

налазе Милан Аhимовиh, Јеремија 
бивши министар фи

разговарали 

да приме ВОђење 
цијом. Пошто ме 

да сачекам и, евентуално, 

По завршеном са,ст,ан:ку 

Пресбироу 
услове 

примили 

др 

Услове ће Немцима предати 
АIiИ1Ј.{ОЈ3 И Jfi , који је већ почео с њима 

те разговоре". 



и сигурности 

Забелешка Крауса 27. 
22 АВИИ, бр. 1. Записник о саслу-

влади 

потписала о приступању Југославије 
ном пакту. У време рата сарадник окупатора; 

у прво време саветник тзв. а 

касније Милана Недиh.а. 
земље 1944. Предат југословенским 
властима и осуђен на временску казну. 

23 АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 200/153267. 

АВИИ, Вон 
леграма писаног на 

те-

профашистичке 
1 ... r"""rru~РТ"Т" сарадник 0-

комесар за 

начелник 

до 

седник једне 
време светског рата 

прављао Луксембургом, 

са 

200/ 

ном ,-ћ'''''''r:.пТ .. 'Г>Т''' .... И Паризом. је и 

напада на Југославију на-
и одмах је позван Беч 

(Немачкя команда сувоземних 

, сматрају да 
окупатором 

дужност ше-

у служби туђи
ИI1lтеnеса свога народа, 

Квислин-

угледна југословенска историчара, 

Чулиновиh. у цитираној уб:r:rи:кацији, 
окупатора назива у целом тексту 

колаБОlраЈЦИ1ОНЈис'rи]ла, а др Јован Мар-
у свОјој студији: и 

ослободилачки покрет у Србији 19'41, 
1962, сараднике окупатора назива 

зима. Аутор је био дилеми који 
назива прихвати. поводеh.и 
ритетом ког историчара, "'M~~n~A да 

у нашем тексту, се кроз цео ратни период 

САВЕТ КОМЕСАРА М. АЋИМОВИЋА 

провлаче сарадника 

четници 

оптереhивао 
понављао стално више имена, одлу-

чио се их назива именом - кви-

слинзи, сматра да адекватнији и већ 
устаљенији у него, на 

пример, израз 

153198, 
Ново 

АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 2001 
20. априла 1941; 

Јован Марја-
и ~-

Србији 1941, Београд 1962, стр. 33; Фер
подјела Југосла-

осталог, 

власти војни заповедник 
Ферстер, државни саветник 
нерални ОПУНОмоћеник за прив.реду 
хаузен, позвали су 

државника и политичара приликом 

времену 

немач-

да у 

управа ... 
позову на рад сви они, који 

спосоБНО'СТИЈ\;1а и искреним 

обнови нормалног жи
договору са 

немачким 

ска административна 

ресора. На челу ресора стоји комесар, 
коме је Ферстер поверио руководство 

путствима", 

Комесари привред
радиhе по директивама г, 

спадају у над
по његовим у-

Најјаче буржоаске странке после оку-
пације, оДноСно пре избијања биле су: 
Демократска, 

зај едница, странка и 

све престале су 

да "живе". нису органи-
зовано деловале, има података да су пред

ставници из готово сваке Странке пристали уз 

окупатора и му да кви-

слиишку власт. стра-

нака, као, на пример, 

ска), Милош 
Гавриловиh. 
радничка}, Слободан 
турни клуб) 

Архив 

Записник о """"''''''''''''<Т 

21. фебруара 
Комесарске управе, 

месар 

АfiИI~овић као ко

добио помоhника, 
помо'hници 
једном делу 

347 



МИЛАН БОРКОВИЋ 

досије Танасија 

нерегистровано. 

ИСТО. 

37 Архив СР Србије (у тексту) АС, 

Министарство пољопривреде, нерегистровано, 

бр. 40-127/41. 
38 Управни штаб руководио 

ништво 

сэветодэвни 

Србију, ко
заШТИ.'ге окупа

комуницирао како 

39 Службено саопштење 

дустријске и Занатске 

40 

била ло-
цирана у надлеЖНОШћУ чи-
таву Дунавску 

дантуром руководио 

ба новину Сваком фелдкоман
је виши официр, редовно 

према именима 

окружна команда 

потре

На 

команде ове на 

мање команде гарнизона или "Platzkomman
do". Све ове немачке издавале 
су наређења по свим питањима 
срезовима, ОПШ'I'инама и жандармеријским 
станицама у СЕој им седиштима. 

маја, у Ваљеву 

на испостава Дринске бановине, 
Дринске 

из Ваљева у Ужице. (АВИИ, Нћа, 

к. Извештаји 

и јун 1941. 
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19, 
44 АВИИ, 

Извештај и 
к, 19. Нва бр. 19-

крајем маја и почет-
ком јуна. 

4;; Ј. Марјановић, 

начелника 

људи из реда чиновника, као и општинске у

праве са постављањем 

на Напомињем само то 
управе 

тако 

начелства и општине, касније ка-
унутрашња управа, и када 

смењивани и нови постављани, 

се онако, како то добро обавештени 

Нћ.а 19-2-6. 
4\} Ново spe.Atez 26. V 1941. 

немачких власти владала је потпуиа сагла

сност и координација, тако да су 

ПОСЛОВИ свршавани одмах, без икаквог 

ја, те у том погледу није било 

рекламације, нити какве замерке или 

вора ма стране" (АВИИ, Нћа 

1--49/23). 
19-3-2. 
Устанак, . 

Јован П. о Милану Недиву, 
Win·dsor, Ont, стр. 8. 

Командант фелдкомандантуре у свом 
извештај у од 14. јула 1941. даје високу оце-

јавне 

У првим данима свога 

сам поново њено 

но под мојим 
команди у више наврата повољно 

дамном њој. Љена 

носи 858 Наоружање полиције 
сам знак поверења 

војничким ножевима, 

палице. А официрима су 
П()с~геЈ]ено снабдевање 

и пиштољима је спроведено, уколико 



М.АЋИМОВИЋА 

ЉИХ могло ДОћИ без :ПОМОћИ у 19-1-5). - У M€

наводи: "Успостављене 
Неготину и 

ко се из Београда жандарми 
ове две чете веома 

спрска полиција у многим случајевима 
средство за 

бије окупатори и КЕtИС:ЛЈ:1НЈШFШ полиr:~ИЈа 
жеШћИ 

говори и податак 

јуна 1941. било 
чиновника 

агената распоређених 
штвима и установама. Они 
те разговоре и кретаље сумњивих 

ме обавештавају иадлежне. Бивши 
били су од стране УГВ-а поново 

у службу, те су и да 

водови у ]Лиони-

Новом Ко-
Кладову, 

наоружане су са 

а чувара пруге 

ак- лезничкој 
50 метака. Осим тога 
Београд-Паланка-Ниш, 

господар 

АВИИ, На, к. 9-II, 
57 АВИИ, бр. 8/1-2, к. 19. 

шиh наводи да је у кратком аПР]ifЛ(~ЮЈМ 

на 

не 

чели 

доста жандарма 

је она 

је 

окрузима, читамо у 

1941: "Проведена је 
шабачке, смедеревачке, 

мирани 

,,;Ј Исто. 

64 АВИИ, бр. к. 19. - У вези 

Сремом у Меморандуму је речено и ово: 

ма томе, ни по историји, ни по статистици, ни 

по разлозима, Хрва-

ти никаквих права преко границе коју 

сами повукли одлуком овог Сабора из 1848. 
на Балкану 

претензија, 

поретка жели 

може желети 

такве хрватске у којОј 

према свесни м и борбеним Србима 

становницима, 

најбољем случају 

новништва. Таква државна 

би имала никакве животпе снаге. љој 
били издати Хрватима баш они Срби, који 
су вековима у пријатељској и верној сарадљи 

са Немцима .. границама које има Хрват

демаркационој линији 

2,600.000, према 2,300.000 Срба. 
М:У-СЈI ЮvЈа Iа: а , 300.000 Немаца. Хрвати 

свег становништва". 
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64. 

смо 

њевице, да 

на 

шења. мислимо 

интересу српског 

истока тако 

овај простор на 

у 

је 
сву пажљу на ове чи

се оне доставе, 

ре-

и искрене 

да у ње

се и ра-

пријатељство са 
и одав-

но на-

слањања ми молимо да се 

ОМОГУћИ окупљање српског народа на терито
рији која му припада, да би смо читав наш 
народ у нови поредак ће би-
ти под немачког Рајха" 

АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 200/153547. 
Југоистока од 

(17 Према Марјановиhу, "Устанак, 36. 
68 Зб НОР, I~l, Извештај БО-те 

немачке дивизије V 1941. 
Бенцлер на ду-

жност 

слова 

Хитлера од 
Хитлера ,,1. Постављам 
Министарства спољних 

ноуп[ра,вF.(ОГ команданта 

налази се 

моfiеник Министарства спољних послова је 

надлежан да ради на свим спољ-

нополитичког која јавити у 

ћег 
така 

Од важности његов зада-
српских 

политичке интересе 

Рајха; 3. Уколико при СПРОВОђењу 
ОПУНОМОћеног спољних 

Танасија 
саслуша-

72 Исто. 

73 Устанак, 120. 
36-37. 

АВИИ, Нћа, 19-1-34. 
АВИИ, НАВ-Н-Т-501, 251/ 

683. "У изјави 4. 1941. 
заробљено 6.298 VЧ-'Yk'<-;VАl;''"' 

фЈИ:ЦИР'З и војника. У 
пример) се од 

638. 

ову 

крајем 
заробљеници" . 

АБИИ) НАВ-Н-Т-312, 

В. ГЛИШИћ, н. Д., 37. 
Јосип Броз Тито, Стварање и развој ју-

гословенске Београд 1949) 16-17. 
АБ ИИ, Нћа, 19-1-8. 

84 

85 АВИИ, Ића 19-1-12. Извеш'rај 
МУП-а за 1941. углавном резимира све 
цитиране извештај е, али се и њима поново 
истиче: "Студира :питање једног 
ног концентрационог логора у који би 

сви познати комунистички 

Нва 19-1-5). 
19-1-30. 

88 АВИИ, 19-1-5. 
89 Зб НОР, I-1, 11-17. 

приказали 

ускоро 

акцијом. 
прописима о 

сузбиј ање илегалног 
на то још једном 

установе. је 
74 Б. Костиh., 

75 АВИИ уредаба војноуправног разлога, 
се, из превентивних 

настањени познати 

похапсе (именовао 
Генерал је пристао, али 76 док. З. 
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хтео да има извештај. сам му после до
говора казао да овако превентивно хапшење 

може изазвати немир 

ња да треба сачекати 
почели земљи и у 

напади војна лица и објекте. 
чела за како правом смем да 

трка са . Киселову изјаву 
са резервом, јер као и сви ф~3.[[!И(:ТУ[Ч-

ки фуикционери на суђењу после 
ђаје приказује кривом светлу. иде та-

да тврди да састанку није 
ПГ\И('V{"'Г~,()Р,А() Турнер, веН како то твр-

24. 1941, што не-
писмо датирано 22. 

92 АВИИ, Нва, рег. бр. 1/1-1, 92. 
93 Зб НОР, I~l, 343-344. 
АВИИ, НАВ-Н-Т-200, 120/137895. 
АВИИ, НАВ-Н-Т-75, ф. 69'/1012. 

бр. 

местима и 

Ми-

услед насталих рат

истакнутих кому-

се склонио из већих и грэ-
мала забачена месташца, у која немач-

није ни залазила, њима се при-

комуниста, 

избеглих са оних 
војног заповедни

к. 18). 

98 АВИИ, бр. к. 

99 АВИИ, НАВ-Н-Т-175, 

-72. 
233, с. 2721368 

100 Исто. 

10[ Зб НОР, И-1, 343-344. 
АВИИ, бр. рег. 1/2, ф. 1, к. 139. 

мерама наводи и ово: 

ревизија радника у 
дуванској струци у Нишу, 

нема радника комунистички на-

овде види да квислиншке 

власти нису имале и њи-

САВЕТ М. АЋИМОВИЋА 

да органи железнич]{ог комесаријата у 

прате возове у свим правцима, почев 

јуна; организована је стална контрола 
ка на жел. станици... Сва похапшена 
смештена су ради веће сигурности Казнени 

надзором органа". 

хапшења, на 

Краљеву итд. 

101) АВИИ, Нћа, 19-1-37. 
106 нап. 98. 

раднич

даљем 

ових 

Ћуприји, 

107 Тако 

ђење свим 
1941. МУП-а шаље наре

среСЈКИМ начелницимаЈ предстој

и командирима 

комунистички 

појавио, 
и њихови сим-

108 Документа омладинског покрета Југо-
Том I, књ. 26 (у даљем тек-
ОПЈ). 

Владимир Дедијер, Дневник, Београд 
1945, 297. 

Ш) Марјановив, 'Устанак, 101. 
Ослободилачки 1, Ова 

изведена је под руководством Жикице Јова

новића, командира Рађевске партизанске 

су сви 

НОР 1-1, 656, Извештај штаба 717. 
п. дивизије о од V до 

ХП 1941. године. - Вишој команди за на-

рочиту 65. 
АВИИ, мф. Бон, 2/69'3. 
BecT'U) бр. 1. 

117 АВИИ, HAB-H-T-501, рол. 256, мф. 

1173-74. 
118 АВИИ, 

Јована 
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Тришиh у истом извештај у 
дању морала у жандармерији, криве 
ло принадлеЖFЮСТИ жандарма и 

фицира са којима у данашњим приликама и 
поред најбоље воље не могу на изаћи 
ни 15 дана, камо месец дана. Спре
ма, одела, веш и остала потребна опрема код 
:жандарма, у врло хрђавом стаљу, што та
кође доприноси опадаљу морала код жэн
дарма". 

119 АВИИ, НАВ-Н-Т-501, 246, с. 2-3, 
на машини. 

затим 

стоји: 
команданта мест а и не

мачке државне тајне полиције, 
конц. логор на 

касарне 18. пешадијског 
року. Истом одлуком сви мате-

ријални издаци rюправке, адаптирања 

зграде, инсталације, као издр-

криваца пада 

304-305. - У 
робијом од најмаље 

је следећа 
1) за залихе или по-

плинска, во

бране, желез

телеф()нска и светлосна 

уклони или оштети; 2) помаже на 
теориторији војна лица која нису не-

мачка, штету немачке војне силе или 
Рајха преноси вести лицима или 

ван заузете територије; приређује 
скупове 

силе 

нике или друге 

или да га напусте" 

122 Ново apeJte, бр. 

М. у 

хвалио Шредеру овим 
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екселенцији. 
својих колега 

ца 

бр. 55 
АВИИ, НАВ-Н-Т-200, 

Турнера Југоистока. 

АИРПС, Нћа, нерегистровано. 

Влада М. Н., II, НОВО вре-

од VII 1941. 

АВИИ, Нћа, 19-2-15. У извештају 
НУП-а за јули речено "Умољени су сви 

Комесари свом нареде, 
да се у границама 

среским на-

челницима 

1-2, 
стила 

љегова 

казни товоре језиком 
погрешно тумачити. Ко 
или неће да разуме, тога 

гост саме казне научити памети. Било 
детиљасто би коректност са 

јом немачке окупаторске влаеfИ поступају са 
становништвом, сла-

Нова Немачка ликвидирала 
сопственој земљи. Она је 

своје власти најкраћем року из 
И духовно надвладала. Она 

комунизам који се 
режима и у 

решавајућим 

избрише 

поступком, комунистички 

покушавали да дигну 

главе". 

130 АВИИ, НОП 1982, Искази 

131 АВИИ, НОП 1983, Искази учесника. 
Зб НОР I-2, 317. 
Обnова, 1941. 
3б НОР 1-2, 319. 

3б НОР, 1-1, 



136 Ново вре.че, l6. V 1941. 
Ф. Чулиновић, д.,409. 

138 АВИИ, Нћа, бр. к. 1а. 

139 Сљужбене H08utt,e, бр. 95, ОД 6. VПI 1941. 
140 Архив СУП-а Србије, нерегистровано. 

141 АВИИ 200/153309. 
Бенцлер се ~OHOBO обратио августа свом 
Министарству. 11 је писало, изме-
ђу осталог, и ОВО; "Служба (СД) и 
немачка полиција 
број чано су сувише 

чања. на чему се инсистирало, командант 

бије затражио је сада једну дивизију, док су 
истовремено предузете све могуће мере 
гурања и 

142 АВИИ, НАВ-Н-Т-501, 

снимак 

НОР, 
Паул Бадер. командант Више команде 
августа наредио је следеће: ,,1. Српска жан
дармерија, до сада на велики број 

Ваљево, 

се у јаче 

следеhим 
див. 

Крупањ, Пожега, 
пет. див. 

Лазаревац, 
Марковац, 

упутити 

се начелно потчинити 

у погледу смештаја и 
К()м;аН,данти батаљона потерна одељења тре-

143 Пољuтu'Ка (Београд), 

19'45, Херојски меморандум 
верзитета. 

141 АВИИ, К. 87, 
.ме, 13. VПI 
10. 
следеhз оцена "Апела 

укључу-

тзв. апел потписали су сви петоколонаши и 

)'Iародне издајице, али, на жалост, уз петоко

лонате налазе се и нека имена која никако 

смела доћи тај тзв. апел, без обзира 

САВЕТ КОМЕСАРА М. АЋИМОВИЋА 

на што потписи ИЗНУђивани под раз
ним претњама. 11 том има много имена оних 
који никако слажу са оним што су пот
писали, а ипак су Та учинили. Тај је кукэ-
вичлук исто тако као и свака народ-

на издаја". (Зб НОР, 18). 

3/1-1, к. 2. 
је закључен 

агвуста, почињао је 

"Апел срп
објављен 

,-,~'аl,.;l:'\.и. народ доживљава тешке дане. овим 

судБОЕЮСНЈ;IМ часовима, дужност је сваког Ср-
сваког правог родољуба, да свим сво-

јим снагама помогне да се земљи сачува 
мир и ред, јер је тако могуЬе да 
шно изврши велико националне 

и нашем напаћеном народу обезбе
итд. Затим се ређа спи

имена. Наводимо неколико имена 
потписника "Апела": епископ нишки др Јо
ван; епископ звор:ничко-тузлаиски 

епископ 

Св. 

др 

'Универзитета; Ћоко 
к. 87, рег. бр. 26/1). 

147 АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 200/153317-18. 
148 АВИИ, бр. 3/1-1, к. 2; 3б НОР 1-

21, 39. 
АВИИ, Нћа, 19-3-31. 

150 Обnова, 39, 19. VIII 1941; 3б НОР, 
1-2, 328. 

151 АВИИ1 Висхаупт, Немачка архива, 70-
18-14 . 

152 Сљужбеnе 9. IX 1941. 
153 Зб НОР, 1-1, 363. 

Исто, стр. 365 и 368. 
155 Исто, стр. 370. 
156 Исто. 
157 Зб НОР, 1-270. 
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ЫИЛАН БОРКОВИЋ 

Ј. Марјановић, Устанак, 169. 
159 АИРПС, ПКС, 18. 
160 СУП-а Србије, Бде, бр. 2527153. 
161 Бошко Костић, н. д., 43. тврди да 

је "лично Љотиh, са опширном мотивацијом 

написао оставку за др Стевана Иванића и 
инж, Милосава Васиљевиhа. Београдски кру-

до је дошао ове оставке, го-

ворили су да она написана одважно и до-

стојанствено" . 
162 АВИИ, Нћа, бр. 'К. 1а. - Даље 

се оставци комесара истиче: "Повлачећи 

на којима су до сада били, ко
предложе један од два пута, 

којима немачка војна сила треба и да 

пође. Ако 

ба сву 

Кад 

власт) 

за наш 

знамо да 

купацмона власт 

говорност за избор ње:ГОБИХ непосредних са
за мере које буде сматрао потре-

предузме у управи дајуhи му 
МПIТ'Vћ'f.'ЮС'Т да се остваре. 

АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 200/153328. 
Србије, Бде, бр. 

датума} али по 

прве половине септембра 
ности Комесаријата говори и 

Дунавске бановине од 
,,1:LОI)мализ:аl~ИЈI а прилика више се 

појачаном делатношhу комунистичких 

је 

Напади сеоске општине, као и жел. 
станице, ређају се. Паљење архива по оп

за-

Досије Недића 

бр. нерегистровано. у цит. изја-
комесарска власт, укло- ви на саслушању наводи је још од сре-
узроци који су 

:нема чка војна сила 
пак дине јула М. Аћимовић долазио код ње-

онда треба 
одговорној 
управља 

поштоваља 

тичких и економских интереса 

случају, треба на челу владе 
изванредног и непосредног aVTOnv.iTe:Ta 

српског народа и њему 

га више наврата да војним 

заповедником, како би овоМ пренео тешкоће 
и понудио оставку, од чега га Киеел 
БОДНО одвраћао (АВИИ, На, рег. бр. 11/5-

per. бр. цит. 

НАВ-Н-Т-120, 200/'153341-42. 

DER RAT DER KOMMISSARE MILAN 

Мйаn Borko'vic 

1itik 
Ев bot sich eine 

Кэпdidа ten fiir den 
ЫвсЬеп 

des 
des 

Deutschen el'
der Besat
aber аисЬ 

aus 

Reihe von moglichen 
der ersten ser

In die 

und andere 
РОННБсЬеп 

Lebens im Konigreich Jugoslawien. 
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Nach mehreren Unterredungen des 
mandanten der General 
ster, und des Chefs des 
Harold Vertretern 

die sich zur Zusammen-
mit den Okkupanten bereit erkHirt hatten, 

wurde schliesslich ат 30. 1941 eine 
gierung« der Kommissare Milan Acimovic 
ап der hervorragenden 
Verfechter der Richtung. 

Der Rat der Kommissare hatte mehrere 
Aufgaben, doch die \vichtigsten waren sicherlich 

1. und Sicherheit in 
Deutschen die 

der Wirtschaft und 
der anderen Reichttimer Serblens zu sichern. 
Ев jedoch von Anfang ап klar, dass ·die 



der Kommissare kaum Erfolg ЬаЬеп 
war sie in den Augen des Volkes 

als Diener der Besatzer und 
zweitens kam in ihren 

МНап 

zwischen den 
und Мйап 
Ат wesentlichsten 
des der Ausbruch 

Aufstands unter 
зсЬеп Partei 
Serbien. 

der Kommunisti
ЈuН 1941 in 

der Kommissare war nicht 
bewaffneten Катр! der den 

Serbiens zu dass аНе Gegenden 

САВЕТ КОМЕСАРА М. АЋИМОВИЋА 

Deutschen waren 
enttauscht und 

suchten nach 
Љп МНап 

Offizier des Кбпig
Kollaborations-
1941 gegrundet. 

пасЬ 
Amtszeit seine Funktion Doch 

der nationalen 
im Kampf 

Erfolg ver-




