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УДК  94(497.11)”1941”(093.2); 
 329.15(497.11)”1941”(093.2)

Раде РИСТАНОВИЋ

МЕТОДИ БОРБЕ КПЈ У БЕОГРАДУ  
ТОКОМ ЈУЛА 1941. ГОДИНЕ

АПСТРАКТ: Почетком јула 1941. године ЦК КПЈ издаје 
директиве и врши припреме за оружану борбу против 
окупатора и колаборациониста на територији окупиране 
Краљевине Југославије. Београд је био центар из кога је 
КПЈ руководила борбом. Овај рад представља покушај 
историографске реконструкције метода којим су се 
београдски комунисти користили у циљу имплементирања 
ових директива. Рад је писан на основу грађе, штампе и 
литературе.

Кључне речи: Други светски рат, Србија, Београд, КПЈ, 
покрети отпора, комунистички илегалци, оружане акције, 
окупатор, колаборационисти

Напад Немачке на СССР 22. јуна 1941. године распршио 
је тезу југословенских комуниста о Другом светском рату као 
империјалистичком.1 КПЈ је на дан напада издала проглас, у ко-

1 Наведени став КПЈ формулисан је на V земаљској конференцији одржаној у 
Загребу у октобру 1940. Према Резолуцији донетој на конференцији, Други 
светски рат је означен као империјалистички, у којем је једна страна имала 
за циљ „да одбрани своје колонијално царство и хегемонију коју су стекли 
победом у првом империјалистичком рату”, а друга „да завлада колонијама 
и тржиштима својих противника, да поробе независне, а нарочито мале 
незаштићене народе и стекну хегемонију у Европи и осталом свету”. Ни 
окупација у априлу 1941. године није утицала на КПЈ да измени свој став, на 
мајском саветовању одржаном у Згребу пред комунисте из Србије стављено је 
да окупљају „српски народ за борбу против империјалистичких освајача, да 
се ставе на чело национално-ослободилачке борбе српског народа, да даду 
народу јасну перспективу његове борбе, да раскринкавају пред народом сву ту 
владајућу капиталистичку клику која је крива за ову трагедију српског народа”. 
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ме се на народе Југославије апелује да се припреме за одлуч-
ну борбу.2 Позив на оружану борбу долази после говора Јосифа 
Стаљина и депеше Георгија Димитрова, секретара Извршног ко-
митета Коминтерне.3 Дан после састанка одржаног 4. јула у кући 
Владислава Рибникара у Београду, на коме је врх КПЈ разгова-
рао како да спроведе ову дикретиву, ПК КПЈ за Србију се обраћа 
српском народу следећим прогласом: „Куцнуо је час када српски 
слободољубиви народ, који је столећима гледао у великог руског 
заштитника своје националне независности, треба да се дигне на 
ноге и да одлучно постави питање свога ослобођења испод ропства 
крвожедних окупатора. Српски народ и овога пута мора оживети 
своје светле борбене традиције. Сада се ради о потпуном слому 
фашизма, о ослобођењу човечанства од тих подивљалих хорди.”4 
Да не познајемо порекло прогласа, он би по својој садржини и 
реторици могао да буде дело било ког патриотског покрета или 
појединца. Управо је у томе су штина заокрета политике КПЈ, која 
je у други план ставила класну борбу, успела да у фашизму пре-
позна реалну опасност по човечанство и своју реторику покуша 
да прилагоди осећањима широких народних маса, а све у циљу 
окупљања свих снага спремних да се боре против окупатора под 
вођством КПЈ. Облик борбе јасно је формулисан у окружници ПК 
КПЈ за Србију почетком јула 1941, у којој, између осталог, стоји: 
„Потпаљујте ратне фабрике, склади шта спремишта горива (нафте, 
бензина) уништавајте аеродроме, рушите железнице, телефонску и 

Резолуција V земаљске Конференције Комунистичке Партије Југославије, 
Зајечар, 1, Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату 
југословенских народа (даље Зборник НОР-а), том II, књ. 2, Београд, 1954, стр. 
16.

2 Зборник НОР-а, том. I, књ. 1, Београд, 1949, стр. 11–16.
3 Трећа комунистичка интернационала, или Коминтерна, основана је 1919. године 

у Москви, где јој је и било седиште. Представљала је кровну организацију 
свих комунистичких партија света, спремних да у својој земљи освоје власт 
и организују је по совјетском обрасцу. Била је уређена по централистичком 
принципу, а главни орган јој је био Извршни комитет. Без обзира на то 
што је првобитно замишљена као организација у којој ће све партије бити 
равноправне, пресудни утицај на њу имао је СССР. Постепено, ова организација 
ће постати оружје преко кога ће СССР контролисати, финансирати и давати 
главне смернице за рад осталим чланицама. Коминтерна је помагала многим 
комунистичким партијама у свету, а међу њима и КПЈ. Ова помоћ огледала се 
у давању новца, образовању комуниста на њеној територији итд. Прихватање 
наведене помоћи значило је и губитак независности за КПЈ, која од тог периода 
све своје директиве усклађује са одлукама Коминтерне. Више о овој теми: 
Branislav Gligorijević, Kominterna jugoslovensko i srpsko pitanje, Beograd, 1992; 
Милован Ђилас, Револуционарни рат, Београд, 1990, стр. 38.

4 Зборник НОР-а, том. I, књ. 1, стр. 29.
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телеграфску мрежу (...) Не опходно је потребно помоћу свију сред-
става терорисати непријатеља тако да се осети као да се налази у 
опседнутој тврђави.”5 

И у раду београдске комунистичке организације све је би-
ло у знаку новоформулисане платформе. У Виноградској улици, 
почетком јула, састао се Месни комитет (МК) у саставу Милош 
Матијевић Мрша, секретар, Ђуро Стругар, Вукица Митровић, Да-
вид Пајић, Милош Мамић и Лука Шунка, чланови, и испред ПК за 
Србију Спасенија Бабовић, која је на овом састанку, према речима 
Луке Шунке, говорила „како треба сада мобилисати сво радништво, 
јер је борба коју води Совјетски савез, борба свих радника у целом 
свету”. Даље је говорила „да је сада потребно да се са радницима 
чешће одржавају састанци и конференције и објашњавати им ка-
рактер овог рата”.6 Одлуку да се крене у покретање борбе саоп-
штио је Ђуро Стругар на састанку одржаном у Величковој улици бр 
19. Присутни су били и Матијевић, Пајић и Шунка. Стругар је, пре-
ма сведочењу Шунке, присутнима саопштио „како би сада требало 
ангажовати све наше чланство да почне са делима саботаже према 
немачкој војсци, да се почне са паљењем њихове штампе, даље са 
паљењем немачких аутомобила и гаража, паљењем жита које је 
намењено исхрани њихове војске и све што би могло да учини на 
њихову штету”.7 

На саветовању СКОЈ-а у Новопазарској улици, Љубинка 
Милосављевић је пред скојевце у Београду поставила задатак 
формирања једница, са перспективом стварања војних батаљона, 
и нагласила да у скорије време треба очекивати совјетске падо-
бранце.8

Рад по војној линији био је потпуно одвојен и није мешан са 
политичком. Кључна личност, задужена за координисање рада по 
овој линији, био је Ђуро Стругар. У рејонима су формиране јединице 
по приципу војних десетина.9 У појединим послератним сећањима 
наилазимо на тврдње да су постојали формирани и батаљони и да 

5 Архив Србије (даље АС), Покрајински Комитет Србије (даље ПКС), 2.
6 Историјски архив Београда (даље ИАБ), Управа града Београда (даље УГБ), 

Одељење Специјалне полиције (даље СП), IV-182/13.
7 Исто.
8 ИАБ, Мемоарска грађа (даље МГ) – сећање Боре Дреновца.
9 Десетина је најнижа првенствено пешадијска борбена јединица јачине од 8 до 

14 људи, којом командује десетар. Оваква формацијска подела користила се и 
у војскама античке Грчке и Рима и одржала се све до данас. „Desetina”, Vojna 
enciklopedija, knj. 2, Borda–Enc, Beograd, 1959, str. 475. 
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су ове јединице вршиле егзерцир на београдским улицама. У ре-
левантним изворима нисмо могли да пронађемо утемељење за ове 
тврдње. Међу комунистичким врхом завладала је еуфорија, јер је 
већина њих, уверена у снагу совјетског наоружања, сматрала да 
ће Немачка доживети брзи пораз. Вршене су припреме за долазак 
совјетских падобранаца тако што су сакупљана одела за њихову 
преобуку и обучаван део комунистичких илегалаца женског пола 
у давању прве медицинске помоћи.10 Саме акције против окупа-
тора и колаборациониста, према речима Благоја Нешковића, нису 
вршене према неком општем плану него су „се предузимале где ко 
стигне”.11

Организациона структура, кадрови и материјални ресурси

Рад београдских комуниста у периоду од почетка окупације 
до напада Немачке на СССР састојао се у организационом 
учвршћивању, продирању, проширењу организације и сакупљању 
наоружања.12 Успостављен је Месни комитет КПЈ за Београд. Његов 
главни задатак је био да се брине о томе да се линија КПЈ остварује 
и да развија иницијативу ћелија, осталих делова организације и 
њених чланова. Београдски комунисти су са струковне поделе 
прешли, у потпуности, на територијалну. Образовано је седам 
партијских рејона. Сваки рејон је имао свој комитет, на чијем челу 
се налазио секретар, који је био повезан са МК КПЈ за Београд. 
Чланови рејонског комитета су држали ћелије на територији свог 
рејона.13

И Савез комунистичке омладине Југославије (СКОЈ) је об-
новио своју организацију на територији Београда. Образован је 
МК СКОЈ-а за Београд, а у њему су били: секретар Лука Шунка 
и као чланови Божидар Стаменковић, Марија Рачка, Павле Лабат 
и Марко Никезић. Његова организација је такође била подељена 
на седам рејона.14 Два стуба на којима је почивао СКОЈ у пред-
ратном преиоду на територији Београда биле су организације бе-

10 Милан Дракулић, Плима, осека, плима, Београд, 1963, стр. 54.
11 ИАБ, МГ-27, сећања Балагоја Нешковића.
12 Исто.
13 Proleter, br. 28, decembar 1932, str. 2; Београд у рату и револуцији 1941–1945, 

Београд, 1984, стр. 27.
14 ИАБ, УГБ, СП-182/13.
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оградских студената и средњошколских ученика, које су имале 
своје упориште на већини београдских факултета и школа.15 Пре-
станак рада Београдског универзитета довео је до насилног преки-
да школовања студената. Оставши код својих кућа, комунистички 
оријентисани студенти су кадровски ојачали организације КПЈ на 
селу и мањим градовима, али је њиховим изостанком београдска 
скојевска организација изгубила једно од најјачих упоришта. МК 
КПЈ за Београд је за остале студенте образовао актив. Овај актив 
створио је подактиве на Медицинском, Филозофском, Техничком, 
Пољупривредно-шумарском и Правном факултету, као и на Високој 
економско-комерцијалној школи.16 

Знатно повољнија ситуација била је међу ђацима. Већина 
београдских средњошколаца живела је у Београду, и за разлику 
од Универзитета, велики број школа обновио је рад. Комунистичка 
средњошколска организација поново се повезала до краја маја ме-
сеца. Она је изузета из територијалне поделе и њоме је управљано 
преко посебног руководства, које је предводио Марко Никезић, а 
остали чланови су били: Јован Марјановић, Војислав Нановић, Бо-
ра Дреновац, Лепа Митровић, Ружица Васикић, Славка Петровић, 
Емилија Јакшић, Нада Божиновић, Саша Шокорац, Зоран Вујовић и 
Слободан Томић. Према послератном сведочењу Марка Никезића, 
средњошколско руководство је у јуну или јулу раздвојено. Један 
део водио је Бора Дреновац, а други Јован Марјановић. Школе су 
подељене између њих. Свака школа у којој је постојала скојевска 
организација имала је своје школско језгро а сваки разред разред-
ни актив.17 

Обновљен је и рад технике КПЈ у Београду. Штампарија 
Покрајинског комитета за Србију премештена је у Шумадијску ули-
цу бр. 187, у кућу „старог борца и револуционара” Цирила Жужека. 
У овој штампарији радили су: Владета Поповић, Радомир Герић и 
Цирил Жужек, а касније им се придружио Ђорђе Андрејевић Кун. 
Из ње је изашао први број часописа Пролетер под окупацијом, 

15 Више о овој теми: Miroljub Vasić, Revolucionarni i omladinski pokret u Jugoslaviji 
1929–1941, Beograd, 1977; Јован Марјановић, Београд, Београд, 1964. Поред 
литературе, добар увид у предратни рад скојевске организације у Београду даје 
и многобројна мемоарска грађа похрањена у Историјском архиву Београда.

16 Милан Кољанин, „Студенти Београдског универзитета и устанак у Србији 1941. 
године”, Збирка саопштења и прилога са скупа „Београдски Универзитет у 
предратном периоду, ослободилачком рату и револуцији”, уредник: Добрица 
Вуловић, Београд, 1983, стр. 152.

17 ИАБ, МГ, 438, сећања Марка Никезића.
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првојмаски проглас и позив упућен немачким војницима.18 Поред 
штампарије у Шумадијској улици, треба напоменути да су поједине 
организације у Београду поседовале и гештетнере преко којих су 
умножавале материјал.19

Прилог 120

полна структура мушки: 
159

женски: 
41

просечна старост година: 23

занимање
радник:

130
студент/ђак:

31
остали:

39

националност
српска:

183
остали: 

17

одслужен војни рок
одслужили:

58
нису одслужили:

142

Према одређеним подацима КПЈ је у Београду пред рат 
имала око 224 члана Партије и око 500 чланова СКОЈ-а.21 Наше 
истраживање приказано у Прилогу 1 показало је да је београдски 
кадар просечно био стар око 23 године. На 200 комуниста само се 
нешто више од ¼ могло похвалити да поседује основно знање из 
области војне обуке. Највећи број београдских комуниста долазио 
је из редова радника, затим студената и ђака. Податак да је већина 
њих била српске националности наводи нас на закључак да су ови 
младићи и девојке одрасли у средини која, између осталог, роман-
тичарски гледа на прошлост, велича слободу и жртвовање за њу. 
У складу са борбом за равноправност полова коју је водила КПЈ у 

18 Више о раду ове штампарије у: Радомир Герић, „Рад у илегалној штампарији 
1941. у Београду”, Годишњак града Београда, књ. VIII, Београд, 1961, стр. 161–
167. 

19 Гештетнер је био први канцеларијски уређај за копирање на брз начин. Изумео 
га је Давид Гештетнер 1879. године. Радио је на следећи начин: по папиру који 
је пресвучен воском писало би се оловком која би скидала восак и истовремено 
остављала траг на папиру. Тај папир је називан матрицом. Матрица би 
се стављала преко чистог папира, а мастило би се наносило ваљком и под 
притиском продирало кроз оштећења на папиру правећи копије.

20 Приказ је рађен методом случајног узорка на броју од 200 комунистичких 
илегалаца. Подаци су узимани из досијеа илегалаца које су ухапсили агенати 
Одељења специјалне полиције у периоду од јуна 1941. до марта 1942: ИАБ, 
УГБ, СП, к. 162, к. 164, к. 169, к. 180, к. 181, к. 216, к. 301, к. 432, к. 580, к. 
338, к. 300, к.397, к. 398, к. 422, к. 363, к. 357, к. 346, к. 335, к. 309, к. 336, 
к. 337, к. 338, к. 364.

21 Венцеслав Глишић, Комунистичка партија Југославије у Србији 1941–1945, 
Београд, 1975, стр. 32.
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предратном периоду, видимо да је успела да анимира већи број 
жена да приступи покрету и на територији Београда.

У предратном периоду југословенски комунисти створили су 
партију на бољшевичким принципима која је као крајњи циљ има-
ла освајање власти путем оружаног устанка. Према бољшевичкој 
доктирни цела организација морала је „да почива на људима чија 
ће свест бити испуњена само једном идејом и само једним послом 
– револуцијом.”22 „Војник револуције” морао је да поседује следеће 
особине: да је у потпуности овладао теоријом марксизма- ле-
њинизма, да је аскета у личном животу, да је је дисциплинован 
до те мере да прихвати наређење без обзира на то колико се оно 
косило са његовим моралним начелима и било опасно по његов жи-
вот, да је самокритичан, да показује иницијативу унутар партијске 
линије, да има дужи партијски али и затворски стаж и да је упоз-
нат са основама војне вештине.23 На нивоу целе организације КПЈ, 
био је мали број људи који су одговарали овом профилу и они су 
представљали руководеће језгро, које се у лето 1941. године на-
лазило у Београду. Без обзира на ову чињеницу, сви чланови КПЈ 
или они који су то желели да буду морали су тежити испуњењу 
ових захтева, што ће бити један од одлучујућих фактора у проце-
су преображаја већином младе групе радника, студената и ђака у 
војнике КПЈ. 

КПЈ је од маја месеца 1941. захтевала од свих својих активи-
ста да раде на сакупљању оружја.24 Поред ове наредбе, у том перио-
ду владало је међу београдским комунистима „опште расположење” 
према коме се сматрало да сваки комуниста мора доћи до „неког 
оружја”.25 Откупљивање и узимање наоружања од обичних грађана, 
претресање напуштених складишта југословенске војске, узимање 
од војника који су се враћали из Априлског рата, израда оружја 
у кућној радиности, представљали су методе којима су се служи-
ли београдски комунисти како би дошли до наоружања.26 Сви ови 
методи нису доносили нарочите резултате. Оружја је било мало, 
22 Коста Николић, Бољшевизација КПЈ 1919–1929: историјске последице, Београд, 

1993, стр. 21.
23 Више о овој тему у: Коста Николић, н. д.
24 ИАБ, МГ-27, сећања Благоја Нешковића.
25 ИАБ, МГ-338, сећања Боре Дреновца.
26 ИАБ, МГ-27, сећања Благоја Нешковића; ИАБ, МГ-507, сећања Александра 

Шокорца; ИАБ, МГ- 223, сећања Милије Цветића; Војислав Нановић, „Активност 
средњошколске организације СКОЈ-а у Београду у периоду од 6. априла до 
новембра 1941. године”, Годишњак града Београда, књ. 8, Београд, 1961, стр. 
125 (само су део сећања учесника која указују на примену оваквог рада).



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

150

поготово лаког стрељачког наоружања, које је било већином непо-
уздано, због његове старости и лошег одржавања.27 

Оружана сила окупатора и колаборациониста

Београд је био од вишеструке важности за заговорнике по-
литике „новог светског поретка”, о чему нам најбоље сведочанство 
пружа пројекат који је јуну 1941. изнео државни секретар Шту-
карт (Schtuckart) о организовању „Београда као тврђаве Рајха” 
(Reichfestung Belgrade). Према овом плану Београд и његово залеђе 
требало је населити немачким живљем, како би он постао сна-
жан гарнизон са задатком да осигура немачки политички, војни и 
саобраћајни положај на Дунаву, према Србији, Хрватској, Румунији 
и Бугарској.28 Треба указати и на то да је Београд у лето 1941. 
био и центар окупационог и колаборационистичког апарата, чиме 
је одржавање реда и мира у њему било од прворазредног значаја 
за окупациону управу.

На територији Управе града Београда (УГБ) Фелдкомандату-
ра 599 била је обласна команда која је вршила окупациону власт. 
Команда града Београда (Stadtkommandantur Belgrade), како је 
ова организација касније названа, вршила је управу и надзор над 
свим објектима и установама, који су реквирирани за становање и 
смештај многобројних окупаторских јединица на територији окупи-
ране УГБ. За ове потребе формирана је Гарнизонска чета, која се 
такође могла употребљавати као алармна.29 До напуштања јединица 
посебне зоне осигурања, обезбеђење је вршила командна група и 
за те потребе располагала са 562. и 920. ландешицен батаљоном.30 
По њиховом напуштању, ове задатке преузели су један пешадијски 

27 ИАБ, МГ-27, сећања Благоја Нешковића.
28 Milan Ristović, Nemački novi poredak i Jugoistočna Evropa 1940/41–1944/45; Pla-

novi o budućnosti i praksa, Beograd, 1991, str. 101–105.
29 Muharem Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1944, Beograd, 

1979, str.  87.
30 Успешно окончање војних операција и припреме за напад на СССР створили 

су услове да се крајем априла започне са повлачењем јединица Друге армије 
генерала Вајкса (Weichs) из окупиране Србије. На њихово место доведене 
су 704, 714, и 717. дивизија и распоређене на територији Србије, а 718. на 
територији НДХ. Н. Ђокић, „Војноуправни командант у Србији и командант 
Србије”, Лесковачки зборник, бр. 50, Лесковац, 2006, стр. 263–264.
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пук, 64. резервни батаљон немачке полиције поретка, један до два 
ландешицен батаљона и једна до две чете војне полиције.31

Команда града Београда је вршила контролу градске те-
ри торије, а ради лакшег патролирања и чувања разних обје-
ка та територија Београда је подељена на седам стражарских 
одсе ка (Wache). Сваки одсек је био потчињен команди одсека 
(Abshnittskommando). За наведену сврху коришћен је један пе-
шадијски пук, ојачан једним до два ландешицен батаљона. Од 
јуна 1941. до пролећа 1942. године ове задатке врши ојачани 734. 
пешадијски пук немачке 704. дивизије. Сваки одсек, у зависно-
сти од величине територије коју контролише и броја објеката које 
обeзбеђује, имао је на располагању до две пешадијске чете. Ка-
ко наводи Небојша Ђокић, једна чета посадних немачких јединица 
бројала је од 140 до 200 људи.32 Остатак јединица сачињавало је 
касарну, резерву Оперативног штаба страже (Einsatzstab Wache), 
спремног у сваком тренутку да реагује у случају потребе.33 
Територија Београда, у то време, била је подељена на 16 кварто-
ва Управе града Београда. Шест стражарских одсека је покривало 
подручје од по два кварта, а седми, четири кварта.34 

Окончањем Априлског рата, Оперативна група полиције 
(Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes) 
смештена је у Београд. Своју делатност свела је на територију оку-
пиране Србије и постала директивна и надзорна установа. Опре-
тивна група полиције је наведену функцију углавном обављала 
преко Гестапоа (Geheime Stаatspolizei – Gestapo), тајне државне 
полиције. За сузбијање комунизма и марксистичког покрета је би-
ло задужено Одељење IV-а Гестапоа, на чијем челу се налазио 
Ерик Винеке (Erich Wienecke).35 Формирана је и Оперативна коман-
да полиције, која је углавном обављала оперативно-егзекутивну 
фунцију.36 

Поред полицијских служби на територији УГБ-а своју испо-
ставу (Ast-Beograd) у Београду је имала и Војна обавештајна служба 
Абвер (Abwehr), која је више била као надзорна установа него као 
непосредно оперативна, војно-административна власт. Њен град-
31 M. Kreso, n. d., str. 87.
32 Небојша Ђокић, н. д., стр. 264.
33 Исто.
34 Исто, стр. 88.
35 Nemačka obaveštajna služba (dalje NOS), knj. IV, Beograd, 1959, str. 418.
36 Milan Koljanin, „Struktura i delovanje policije nacističke Nemačke u okupiranoj Srbiji 

1941–1944”, Istorija 20. veka, Beograd 2011/3, str. 149.
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ски обавештајни пункт (Meldekopf) био је најопремљенији и имао 
је бројне поверенике.37 Наведеној испостави била је подређена и 
група тајне војне полиције (GFP – Gruppe 20). Она је по налогу 
Аста Београд, војних судова, крајскомандатуре 599 и других војних 
власти вршила хапшења, водила истраге, прикупљала податке, из-
водила претресе итд.38

Оперативни штаб Рајхслајтера Розенберга, пропагандни 
одред Србијa (Propaganda-Apteilung „S”), испостава Министарства 
спољних послова Трећег рајха (Bevollmachtigte des Auswartigen 
Amtes beim Militarbefehlshaber in Serbien), организација Тот 
(Organization Todt-OT) и остале установе и организације нису врши-
ле полицијску власт на територији УГБ-а, али су без обзира на то 
њихови припадници, својим присуством, увећавали број наоружа-
них људи на београдским улицама чији је матерњи језик био не-
мачки.

Новоформирани окупациони апарат најјачу потпору про-
нашао је у фолксдојчерима. У предратном периоду у Београду је 
живело око 11.000 фолксдојчера. Њихов број ће до краја рата на-
расти до око 25.000 људи. Од половине априла редовне ступце у 
Општинским новинама чине огласи у којима се потражују тумачи 
и шофери немачке народности за потребе немачких окупационих 
власти у Београду.39 Неопходно је на овом месту нагласити да су 
тумачи који су радили при обавештајним и полицијским служба-
ма често искакали из свог делокруга рада и организовали агенту-
ре, одржавали везе између агената и немачких органа и др. Осим 
у пословима тумача, фолксдојчери су у Београду коришћени и за 
обезбеђивање појединих објеката и спровођење ухапшених лица.40 

За правилно сагледавање самог карактера немачког окупа-
циног система потребно је указати на његов покретачки механизам. 
То је без сваке сумње била нацистичка иделогија. У својој основи 
она је имала расистичко учење о супериорности аријевске нације, 
предодређене да влада светом, у коме би народи попут словенских 
представљали робовску радну снагу, а народи као јеврејски би, 
као оличење „апсолутног зла”, морали бити потпуно уништени.41 

37 Мuharem Kreso, n. d., str. 92.
38 NOS, knj. IV, str. 369–382.
39 Општинске новине, бр. 17, 29. 4. 1941, стр. 3.
40 Milan Koljanin, „Struktura i delovanje policije nacističke Nemačke...”, str. 151.
41 Исто, стр. 22–47.
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Јевреји и Роми су већ у априлу искључени из јавног и при-
вредног живота, наметнута им је обавеза принудног рада и оду-
зета имовина.42 Ради лакше контроле запоседнуте територије до-
нет је низ наредби. Београђанима је било забрањено кретање по-
сле 19 часова, окупљање на улицама или одржавање било каквих 
манифестација, поседовање ватреног оружја итд. На појаву прве 
грађанске непослушности окупатор је упозорио Београђане да се 
неће устезати од употребе начела колективне одоговорности.43

Обновљена је и Управа града Београда, која је задржала 
предратни делокруг рада само у оној мери уколико се није косио 
са наређењима немачких окупационих власти. Запослени у УГБ-у 
су спроводили управну и полицијску власт на територији Општи-
не града Београда и десет околних општина (великомокролушке, 
вишњичке, жарковачке, железничке, јајиначке, кнежевачке, ку-
модрашке, маломокролушке, миријевске и ресничке). Окупатор је 
Панчево, Земун и општину Бежанија изузео из надлежности УГБ-а. 
Управа града била је непосредно подређена комесару унутрашњих 
послова.44 Државну полицијску власт УГБ је на повереној јој 
територији вршила преко Одељења специјалне полиције, Кривичне 
полиције, Месне полиције, Саобраћајне полиције, полицијске стра-
же и Збора полицијских агената, као и четири одсека: финансијског, 
централне пријавнице, техничке полиције и одсека за чување мо-
рала. 45

 Идејни творац Одељења специјалне полиције био је Драги 
Јовановић. Оно је било утемељено на предратном Одељењу опште 
полиције, од кога је преузело делимично делокруг рада и кадро-
ве.46 Службеници IV одсека Одељења специјалне полиције радили 
су у предратном периоду на сузбијању делатности комунистичког 
покрета. Нећемо погрешити ако кажемо да су Божидар Бећаревић, 
42 Збирка наредби и упутстава Општине града Београда, Београд, 1941, стр. 100. 
43 Исто.
44 Бранислав Божовић, Београд под комесарском управом 1941. године, Београд, 

1998, стр. 110.
45 Бранислав Божовић, Специјална полиција у Београду 1941–1944, Београд, 

2003, стр. 30.
46 Одељење опште полиције је било пре рата надлежно за послове одржавања 

државног поретка и безбедности, праћења политичког и друштвеног живота, 
вршења надзора над сумњивим лицима, радом удружења и одржавањем 
скупова, за контролу штампе, пријављивање домаћих и страних држављана, 
одобравање разних приредаба. Из наведеног можемо закључити да је ово 
одељење представљало политичку полицију. Бранислав Божовић, Београд 
између два светска рата: Управа града Београда 1918–1941, Београд, 1995, 
стр. 198.
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вршилац дужности шефа овог одсека, и његове колеге били најбо-
љи познаваоци организационе структуре, облика деловања и са-
мих кадрова КПЈ на територији Београда. Прва хапшења комуниста 
у Београду у јуну 1941. била су продукт рада овог одсека. 47

Функцију подручних органа вршило је 16 квартова и два 
полицијска комесаријата железничке и паробродарске полиције. 
Они су представљали административне јединице које су вршиле 
полицијску власт на повереној им територији (одржавање реда и 
мира, патролирање, контрола путника, излазак на место злочина 
итд.). Делокруг рада квартова је остао непромењен у односу на 
предратни период.48 

Према предратном устројству жандармерије један њен пук 
био је одређен за обезбеђивање територије Управе града. Пук је 
био подељен у чете, а чете у водове. Вод је имао четири до десет 
или више жандармеријских станица. Станице су имале од четири 
до 20 жандарма, а једна је покривала територију 80–200 km².49 
Жандармерија је од 6. маја 1941. поново успостављена и придо-
дата Министарству унутрашњих послова, као његово IV одељење. 
Уласком у оквир Аћимовићевог министарства она је престала да 
буде помоћни род војске и од тог периода је орган државних власти 
задужен за јавну безбедност у градовима и унутрашњости.50 

Поред колаборациониста, и припадници организације Југо-
словенског народног покрета „Збор” ушли су у отворену сарадњу са 
окупатором. Љотићевци су у предратном периоду били најжешћи 
критичари комунизма. Редовно су комунисти нападани преко гла-
сила „Збора”, а учестао је био случај на београдским улицама да 
се поборници ове две идеологије физички обрачунавају. Немачка 
фелдкомандатура у Београду одобрила је рад „Збора” 25. маја, а 
њевог штаб налазио се у Београду у Крунској улици бр. 12.51

47 Више о раду Одељења специјалне полиције: Бранислав Божовић, Специјална 
полиција у Београду 1941–1944.

48 Бранислав Божовић, Београд под комесарском управом 1941. године, стр. 433–
434.

49 Бранислав Божовић, Београд између два светска рата: Управа града Београда 
1918–1941, стр.167.

50 Бојан Димитријевић, Војска Недићеве Србије: оружане снаге српске владе 
1941–1945, Београд, 2011, стр. 18.

51 Покрет „Збор” основан је 6. јануара 1935. године. Његов главни иделог и 
челни човек био је адвокат Димитрије Љотић, Београђанин који је живео и 
радио у Смедереву. У предратном периоду ова организација борила се против 
парламентарних странка, капитализма, а за политички препород Југославије 
остварен кроз дириговану привреду и стварање сталешке државе. Разлог 
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Акције

Београђани су читајући новине од 22. јуна могли помно 
да прате дешавања на Источном фронту и информишу се да „не-
мачке операције теку по плану и успешно”, да је „пробијен низ 
јаких совјетских утврђења”, „да је огромна немачка победа и ката-
строфалан пораз совјетских трупа” и томе слично.52 Овакав начин 
извештавања није ишао у прилог тендецијама КПЈ да покрене масе 
и укључи их у борбу против окупатора. Требало је послати јасну 
поруку Београђанима да је штиво окупаторског и колаборацони-
стичког порекла „погрешан извор” за информисање. Којом методом 
су се комунисти послужили да би остварили овај циљ, сазнајемо 
из дела извештаја VII кварта: „На дан 7 јула 1941, у Жичкој ули-
ци извршено је паљење новина код колопортера и у две трафике 
извршиоци нису ухваћени”.53 Највећи број акција овог карактера 
извршавали су скојевци. У паљењу новина је учестовало обично 
троје људи, свако је имао претходно утврђен задатак: један је оти-
мао новине, други их је поливао бензином, а трећи палио шибицом.

У жељи да предупреди овакве акције, шеф Одељења 
специјалне полиције Миливоје Јовановић је, у име управника 
града, наредио да сва полицијска одељења организују „службу и 
најефикаснијим мерама онемогуће акта саботаже ове врсте”. Квар-
товским органима је наређено да поставе позорнике у близини ки-
оска.54 

Јовановићеве мере, донете у циљу спречавања акција 
паљења новина у Београду нису се у потпуности показале ефика-
сним. Oдељење специјалне полиције примило је 12. јула од квар-
товских власти извештај следеће саджине: „Око 10 часова пре под-
не, непозната лица спалила су код Карађорђевог парка, дневне 

зашто припаднике „Збора” издвајамо из колаборационистичког лагера јесте 
један део њихове идеологије који је имао јасну антисемитску ноту. Љотић 
је у индивидуализму, демократији, атеизму, па и комунизму, видео јеврејску 
инспирацију која ће послужити да Јевреји завладају светом. Према нашем 
скромном мишљењу, наведено је довољно да организацији „Збор” дамо атрибут 
квислиншка. Више о раду организације „Збор” у: Mirko Bojić, Jugoslavenski 
narodni pokret „Zbor”: 1935–1945: jedan kritički prikaz, Beograd, 1996; Младен 
Стефановић, Збор Димитрија Љотића, Београд, 1984. 

52 Ново Време, бр. 38, 24. 6. 1941, стр. 1; Ново Време, бр. 39, 25. 6. 1941, стр. 1; 
Ново Време, бр. 41, 29. 6. 1941, стр. 1.

53 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VIII.
54 ИАБ, УГБ, СП, IV-162/2.
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листове, које су узели од продавца новина. Лица се нису могла 
ухватити.”55

Београдски илегалци су често, током јула, излазили на 
периферију града и вршили саботаже на телефонско-телеграфским 
линијама. Прву акцију овог карактера полицијски органи су реги-
стровали у ноћи између 12. и 13. јула, када су непознати почини-
оци на територији општине жарковачке, код места Камени мајдан, 
пресекли два телефонско-телеграфска стуба и прекинули железни-
чко- по лицијске везе на прузи Београд–Обреновац.56 За извођење 
оваквих акција билa је потребна ручна тестера и кљешта, алат који 
је у то време већина домаћинстава имала у свом поседу. Тестером 
је пререзиван дрвени стуб, а потом су спуштене жице прекидане уз 
помоћ кљешта. 

Шетајући улицама свога града, Београђани су од јула месе-
ца, поред окупаторских плаката, могли да се сусретну и са кому-
нистичким лецима. У естетском погледу, ови леци нису могли да се 
пореде са немачким, али је порука коју су носили била више него 
јасна. О овоме нам најбоље сведочи извештај VI кварта, упућен 
Одељењу специјалне полиције, у коме се, између осталог, наво-
ди: „На дан 13 јула ове године око 7,30 часова изјутра, у улици 
Гетеовој и Краља Александра нађене су истакнуте на плотовима 
и телефонским стубовима плакате са познатим комунистичким па-
ролама: ‚Ништа окупаторима’, ‚Напоље са окупаторима’, ‚Живела 
совјетска Русија’, ‚Живела борба народа’ и ‚Смрт фашизму’,” написа-
не у пет примерака тушом на креппапиру.”57 Истог дана пронађени 
су леци сличне садржине и на територији VII каврта. Починиоци 
нису пронађени.58

Тог 13. јула нису сви комунисти успели да изврше постављене 
задатке. Иван Кроло, по занимању келнер, ухапшен је у моменту 
када је „закуцавао по дрвећу плакате са комунистичком садржи-
ном”. Код њега је пронађено шест плаката, говор Јосифа Стаљина и 
три саопштења совјетског Информационог бироа. Гестапо је Крола 
предао органима IV одсека. Сутрадан су га опет преузели Немци и 
стрељали.59

55 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VII.
56 ИАБ, УГБ, СП, IV-172.
57 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI.
58 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VIII.
59 АС, Збирка НОР у револуцији, к. 4, Специјална полиција (даље СП) 1. 
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Управник града Београда Драги Јовановић наредио је 13. 
јула полицијским одељењима, квартовима и комесаријатима да по-
чевши од 20 часова „наступи строга приправност, која има да траје 
до даљег наређења”. Старешине квартова морале су да појачају 
службу на територији својих квартова, а њихови службеници да се 
наоружају пушкама. Одељење Специјалне полиције требало је да 
„одреди перманентну догласну службу у вароши, а преко дана и на 
излетничким местима”. Шефу Одељења полицијске страже наложе-
но је да одреди резерву од 60 стражара, од чега је 30 требало да 
буде распоређено у касарни, а 30 у Централној пријавници. Даље 
се у наредби каже да у случају појаве „ма кавих нереда, акта са-
ботаже и слично, органи имају одмах најефикасније интревениса-
ти (хватањем и употребом оружја) и сваки покушај још у почетку 
спречити”.60

Нови леци осванули су већ сутрадан рано ујутру на једној од 
бандера у Книћаниновој улици са натписом „Ништа окупаторима” и 
„Живео друг Стаљин”. Квартовске власти које су их нашле оцениле 
су да због начина на који су писани (на парчадима грубе хартије 
и веома грубим рукописом) „дају веома неозбиљан карактер”. Из-
вршиоци овог дела нису пронађени.61 

Бројне установе и организације окупационог апарата сме-
штене у Београду су имале на располагању многобројна моторна 
возила за своје потребе. Испред београдских зграда били су пар-
кирани најразличитији модели, од луксузних аутомобила до војних 
камиона. Овако „усидрени” представљали су лак плен за комуни-
сте, о чему сазнајемо више из следећег извештаја квартовских ор-
гана: „На дан 14. јула о.г. непознато лице покушало је да запали 
у Златиборској улици (данашња Вукице Митровић) испред гараже 
‚Шкода ауто сервис’ немачки аутомобил бр. 42185, бацивши на исти 
флашицу са запаљеним бензином.” Нападач је побегао не успевши 
да изврши задатак. Екипе за паљења возила састојале су се од 
двоје до четворо људи. По претходно направљеном плану, један 
би поливао бензином возило, други би палио, а остали би чували 
стражу.

Постојећи капацитети београдске телефонске централе ни-
су могли да задовоље потребе окупатора. Немци су изградили до-
пунске везе којима су повезане поједине јединице и установе.62 

60 ИАБ, УГБ, СП, IV-162/2.
61 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/3.
62 M. Kreso, n. d., str. 92. 
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Каблови за ове телефонско-телеграфске линије били су окачени 
на дрвећу, а поједини су се вукли по земљи. На дан 14. јула око 
21. час узалуд је ађутант Војне команде немачке војске, смештене 
у гимназији „Краљ Александар” у улици Миодрага Давидовића, по-
кушавао да телефоном добије свој стан, нико се није јављао. Су-
традан је прегледан кабл и констатовано да је на „два места исечен 
и то у удаљености од 100 метара од споменуте гимназије.” Истог 
дана око 20 часова „поново је исечен телефонски кабал, и то на 
раскршћу Булевара војводе Путника и Булевара кнеза Александра 
Карађорђевића, а то у непосредној близини Вајфертове пиваре и 
Ортопедског завода”. Кабл је пресечен у правцу севера и југа и 
тиме „уништено 500 метара кабла тј. 2 точка /шпуле/ од по 250 ме-
тара”. Надлежни органи посумњали су да је саботаже од 14. и 15. 
јула извршило исто лице. 

Поводом ових дешавања, грађанима Београда се обратио ге-
нерал Фон Шредер, војни командант у Србији, следећим речима: 
„Пружам београдском становништву прилику да покаже своју соли-
дарност у борби против рушилаца јавног поретка и безбедности и 
наређујем да само становништво преузме на себе чување каблова 
који су постављени по разним улицама.”63

Поред превентивних, окупатор је користио и репресивне ме-
ре како би зауставио акције, о чему сведочи чланак са насловне 
страна новина Ново Време од 18. јула, у коме стоји да „и поред опо-
мене учињене тек пре два дана и досадашњих строгих против мера, 
неодговорни комунистичко-јеврејски противнародни елементи по-
кушали су ноћас да изврше дела саботаже на јавним постројењима 
на територији града Београда. Због тога је данас стрељано 16 ис-
такнутих комуниста и јевреја. У случају понављања оваквих дела, 
приступиће се истим против мерама.”64 

63 Формирана је стража од цивилног становништа, која је на тероторији I, IX, XII 
и XIII кварта имала задатак да чува каблове. Замишљено је да се за ове сврхе, 
по претходно састављеном списку, позивају „исправна” пунолетна лица (изузев 
Јевреја и Рома). Стражари су били распоређени на сваких сто метара, обично 
код места сa бујном вегетацијом, која су се органима чинила као идеална за 
вршење саботаже. Кабловима није нико смео да се приближи, захтевано је 
да се и људи из телефонске централе посебно легитимишу. Служба је трајала 
24 часа, а почињала је у 18 часова. Квартови су предвиђени као место где су 
стражари могли да се одморе и где су могли да им донесу храну. Полицијски 
службеници кварта су обилазили, надзирали и оцењивали рад сваког стражара. 
За неодазивање и „најмању лабавост” у служби била је предвиђена најстрожија 
казна. Ново Време, бр. 62, 18. 7. 1941, стр. 1; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/А.

64 Ново Време, бр. 62, 18. 7. 1941, стр. 1.
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Сви они који мисле да је исписивање политичких паро-
ла на фасадама зграда појава која одликује само данашње време 
изненадиће се када прочитају извештај писара VII кварта од 18. 
јула: „Част ми је исвестити Господина старешину, да ми је данас 
Михајловић Јанко бив. кафеџија са станом у ул. Приштинској бр. 
30 пријавио да се у овој улици појављују натписи по зидовима од 
кућа садржине ‚гроб фашизму и живео савез са Русијом’.” Натписе 
су исти дан грађани прекречили, што није обесхрабрило ауторе да 
у истој улици сутрадан напишу нове.65

Живот је становницима овог дела Приштинске улице тих 
јулских дана доносио нова узбуђења. Поново је Михајловић оба-
вестио кварт да је неколико дана после исписивања парола у овој 
улици „лепо обучен господин млађих година за кога ближих пода-
така нема, а непознаје га, бацио једну сјајну плочицу под немачки 
аутомобил који се је налазио у тој улици и исти запалио”. Присутни 
грађани су видевши пожар „одмах пришли са кантама песка и воде” 
и спречили његово ширење.66

Леци комунистичке садржине налажени су и на територији 
VII кварта. Службеници овог кварта пронашли су 18. јула летке 
који су носили следеће поруке: „Гроб фашизму” и „Живео савез са 
Русијом”. Растурачи нису ухваћени.67

Рентијер Драгутин Вукомановић, са станом у улици Трнав-
ска бр. 19, обавестио је органе VI кварта да је 19. јула „у свом 
дворишту нашао 4 комунистичка летка, јутрос рано”. Вукомановић 
је предао кварту следеће прогласе и сопштења: „Све за пораз фа-
шистичких разбојника!!! Све победе, праведне ствари Совјетског 
савеза за ослобођење наших народа!” са потписима: „Централни 
Комитет Савеза Комунистичке Омладине Југославије”, „Саопштења 
совјетског информационог бироа”, „Саопштења совјетског инфор-
мационог бироа од 2 јула” и „Говор друга Стаљина од 3 јула 1941 
год”.68 

Председник општине мирјевске Сретен Николић, 20. јула 
1941, извештава старешину V кварта да је тог дана, око 10.30 ча-
сова пре подне, у зграду Општине дошао грађанин „од поверења” 
Петар Матић и изјавио да је на територији те општине видео 
једну преполовљену телефонску бандеру, која је пала у кукуруз. 
65 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VIII.
66 Исто.
67 Исто.
68 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI.
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Жандармеријска станица кварта је изашла одмах на лице места и 
утврдила да је на једној од њива пресечена тестером, од неопозна-
тог лица, телефонска линија Београд – Велико Село, па је на овај 
начин на наведеној линији прекинут телефонски саобраћај. Испи-
тани сведок, Даринка Лазаревић, која живи од места догађаја на 
200 метара, изјавила је да је видела четворицу младића обучених 
у грађанско одело, од којих је један носио тестеру. Сутрадан је на 
терен изашла комисија коју су чинили, један немачки официр и 
један чиновник Дирекција пошта и телеграфа и констатовала да су 
жице покидане рукама када је бандера пала на земљу. Починиоци 
нису пронађени.69

Одељењу специјалне полиције стиже извештај IV кварта 
следеће садржине: „На дан 21. јула 1941. год. око 20 часова и 30 
минута у логору Немачке војске на Ташмајдану запаљен је шатор 
у коме је била смештена муниција, ручне бомбе и разни експоло-
зив.” Немачке власти и референт за пожаре извршили су увиђај 
и нису могли да констатују прави узрок пожара. Извршилац није 
пронађен.70 Према послератном сећању Војислава Нановића, у то 
време члана средњошколског актива, ову акцију је наредио Марко 
Никезић. Поред Нановића, у њој је учествовало још петоро лица.71 

Аутомобили паркирани испред ауто-сервиса „Шкода” поново 
су се нашли на удару комунистичких илегалаца 21. јула. Скојевац 
Радован Ћосић, звани Бата, обавестио је Александра Шокорца, 
такође скојевца, да у једној малој улици на Врачару „редовно стоји 
по неколико немачких камиона пред неком мањом гаражом или 
сервисном радионицом”. У извођењу напада, поред ове двојице 
скојеваца, учествовало је још једно лице. План је био да Шокорац 
и Ћосић запале возило, док је трећи скојевац требало да чува стра-
жу.72 Да план није остао само на „папиру”, сазнајемо из следећег 
извештаја старешине VII кварта: „Око 13 часова известио је овај 
кварт власник ауто сервиса ‚Шкода’ у Златиборској улици да су 
око 12:30 часова два непозната младића у пролазу поред наведене 
радионице где се налазило шест војних камиона на задњем делу 
једног камиона посули једну флашу бензина и потпалили па затим 

69 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/А.
70 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/IV.
71 Војислав Нановић, „Активност средњошколске организације СКОЈ-а у 

Београду...”, стр. 112.
72 ИАБ, МГ-507 сећања Александра Шокорца.
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одмах побегли у непознатом правцу.” Пожар је интервенцијом рад-
ника одмах угашен, а штета је причињена само на гумама.73

Немачка оружана команда је известила Одељење Специјалне 
полиције „да су на дан 23. јула два младића од 15 до 16 година 
бацила једну горућу боцу бензина на један докнадни (дограђени 
– примедба Р. Р.) део немачке поштанске дирекције пред кућом у 
Симиној ул. бр. 23”. Ватра је одмах угашена а младићи су побегли 
у непознатом правцу.74

Комунисти су наставили да прекидају телефонско- телe-
графске линије на периферији града. Старешинa V кварта изве-
штава 23. јула Одељење Специјалне полиције „да је у ноћи између 
21. и 22. јула тек. године иза села Малог Мокрог Луга на реону овог 
кварта, на 9 километру од Београда за Смедерево, поништена теле-
фонско-телеграфска бандера – Стуб број 155 и пресечене жице, од 
непознатих починитеља.” Патрола која је вршила увиђај је конста-
товала да је стуб пресечен тестером, а жице покидане клештима и 
да су ово дело „извршила стручна лица, а не обични радници или 
сељаци”.75 Исте ноћи пресечен је и један телеграфско-телефонски 
стуб и покидане жице у атару општине маломокролушке на деветом 
километру пута Београд–Смедерево.76 Извршиоци ниједног од ова 
два дела нису ухваћени.

У намери да спречи извођење ових и сличних саботажа на 
повереној му територији, старешина V кварта је донео следећу 
наредбу: „да се од сада и дању и ноћу на територији општине 
Вишњичке, Миријевске, Мало-Мокролушке, и Велико-Мокролушке, 
путем општинске страже чувају пољски плодови, телеграфски сту-
бови и телеграфске мреже, мостови” и „други самоуправни објекти, 
као и остала приватна имовина”. За извршавање ове дужност по-
ред полицијских органа биле су предвиђене и општинске патроле и 
страже. Стражаре су бирали председници општина, а њихова слу-
жба била је уређена по истоветном принципу као и код грађанске 
страже УГБ-а, једина разлика је што су општински стражари носили 
секире, које је требало да им послуже „да савладају криминалног 
противника”.77

73 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VII.
74 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/XXI.
75 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/А.
76 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/V.
77 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/А.
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Став КПЈ према онима који спроводе било какав облик 
сарадње са Немцима био је јасан, они су сматрани „слугама окупа-
тора”. Због оваквог става београдски приватни предузетници на-
шли су се у незавидном положају. Долазак великог броја војника 
у турбулентном ратном времену могао је да обезбеди сигурне при-
ходе, а могуће и пораст промета, с једне, али је с друге стране, 
услуживање „људи у униформама” доносило ризик да се та лица и 
имовина нађу на удару комуниста. Први напад овог карактера из-
веден је на имовину тапацирера Чедомира Недељковић. У његову 
гаражу у улици Захумској бр. 26 је 22. јула око 21,10 часова, кроз 
разбијен прозор, убачена бомба. Бомба је експлодирајући „на не-
колико места само избушила један стари ауто марке ‚Фијат’ који се 
налазио у гаражи”. Према изјави власника штета је износила око 
5.000 динара. Увиђајем је утврђено да су ово дело извршили ко-
мунисти „у циљу саботаже, али извршилац није пронађен и поред 
тога што је узет његов лични опис”.78

Истог дана „око 21,20 часова избио је пожар на тавану у 
циглани Илије Милишића, у улици Светог Николе бр. 41, у чијој 
је штали било смештено неколико коња немачке војске”. Надле-
жни органи истрагом нису могли да установе узрок пожара, али су 
закључили да „постоји велика вероватноћа, да је и ово дело из-
вршено од стране лица комунистички настројених у циљу сабота-
же”. Таван је изгорео до пола, а штета је, према процени власника, 
била 100.000 динара.79

Агент УГБ-а на раду при VIII кварту Обрад Бугарчић, 23. 
јула, пронашао је „приликом обиласка реона кварта у улицама 
Ријечкој испред бр. 1 и Краља Звонимира испред бр. 54 летке-бил-
тена који су били сакривени на улазу у двориште поменутих кућа”. 
Према изјави станара, билтени су бачени око 10 часова пре подне, 
а лица „која су ово растурала нису видели”.80 Поводом ове акције 
Валтер (Јосип Броз Тито) у депеши од 27. јула пише Деди (Изврш-
ном комитету комунистичке интернационале): „24. јула у Београду 
је распарчано преко 25000 прогласа ЦК КПЈ и ПК Србије с позивом 
на борбу.”81

78 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI.
79 Исто.
80 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VIII.
81 Број од 25.000 раздељених прогласа је преувеличан јер КПЈ није имала 

капацитете да одштампа оволику количину летака, а када бисмо и претпоставили 
да јесте, сигурно је да би ова акција оставила трага у релевантним изворима 
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На дан 25. јула, власници аутомобила у Београду имали су по-
себног разлога да страхују. Први напад се одиграо у Иванковачкој 
улици „око 13 часова и 45 минута испред куће код броја 25”, „не-
позната лица покушала су да упале аутомобил П.К.В Бр. 460076, 
власништво немачке војске”. Пролазници су брзо угасили пожар, 
тако да је на аутомобилу „начињена мања материјална штета”. По-
чиниоци нису ухваћени „али се за њима интензивно трага”.82

Следећа акција изведена је у улици Краља Петра. Непозната 
лица покушала су да запале немачки аутомобил „тим путем што су 
на точак аутомобила бацили једну флашицу са извесном запаљивом 
течношћу”. Пожар је одмах локализован „тако да аутомобил није 
претрпео велику штету”.83 

Напади су се ређали из сата у сат. У Кондиној улици, испред 
зграде бр. 26 „непозната лица покушала су да упале аутомобил 
П.К.В. II. бр. 55 848, власништво немачке војске, на тај начин, што 
су испод аутомобила просули флашицу бензина и запалили”. По-
жар је угашен, а на аутомобилу је причињена мања материјална 
штета.84

Где су комунистички илегалци поново дејствовали, сазнајемо 
из следећег извештаја II кварта: „Непознати злочинац покушао је 
испред зраде у Задарској улици број 2, да упали један немачки 
аутомобил, регистрован под ознаком ‚П.К.Б’ – број 36075, који је 
испред горње зграде паркиран.” На аутомобилу није причињена 
штета. Према исказу сведока ученице Ранке Шћепановић, напад је 
узвршио Јеврејин Исак Н. звани „Гута” и „Еди”, „који је успео да по 
извршеном покушају побегне у непознатом правцу”.85

Последњи напад тога дана извршен је око 21 час и 30 ми-
нута, када је у Белгијској улици испред броја 6 покушано паљење 
аутомобила Антона Брунера, шефа персонала немачког ауто-сер-
виса. Квартовске власти о овом догађају известио је Жика Вујачић, 
код кога је Брунер живео као подстанар. Паљење је покушано тако 
што је флаша са бензином положена на задњи точак на тај на-
чин да капље на запаљену крпу. Услед брзе интервенције Бруне-
ра, Вујачића и једног комшије, осим резервне гуме која је нагоре-

и мемоаристици. - Документи централних органа КПЈ НОР и револуција (1941–
1945), приредио Р. Вујошевић, књ. 1, Београд, 1985, стр. 129.

82 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/II.
83 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/3.
84 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/3.
85 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/II.
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ла, возило није претрепело већа оштећења. Вујачићева супруга је 
изјавила да је код места догађаја „на растојању од 20 до 30 метара 
спазила два дечака, једног старог 16 год, а једног 14 год, који су 
бежали у супротном правцу”.86

Командант Београда Фон Кајзенберг је тражио од управни-
ка града да се поводом покушаја паљења немачких аутомобила 
на дан 25. јула „спроведе најстрожија истрага и кривци приведу 
заслуженој казни”. Одмах је уследила наредба Јовановића свим 
квартовским органима да „проведу најхитнију истрагу и трагање 
за непознатим лицем и да о резултатима истраге поднесу писмене 
извештаје”.87 

Старешина VI кварта известио је Одељење Специјалне 
полиције да су „у току ноћи 25 и 26 јула ове године, непозната 
лица засекла један телефонски стуб у ул. Војводе Пећанца, испод 
саме ‚Звездаре’ а код бр. куће 46”. Починиоци су успели само да 
прережу стуб на пола и на овај начин да га накриве. Телефонске 
жице су остале нетакнуте.88

Са новим даном у Београду дошли су и нови напади на мо-
торна возила. Комунистички илегалци намерили су се по трећи пут 
у јулу месецу на возила паркирана испред сервиса „Шкода”, сме-
штена у Златиборској улици бр. 34. О новом нападу сазнајемо више 
из дела следећег извештаја Жандармеријске станице VII кварта: 
„Данас 26. јула 1941 године око 16.30 часова известио је сопстве-
ник ауто гараже ‚Шкода’ у Златиборској улици бр. 34 Сувајџић Ду-
шан, да су два непозната младића привукла се немачким војним 
теретним аутомобилима који су стајали на улици пред његовом га-
ражом који су имали једну белу флашу од ½ литре са бензином, 
исту разбили о задњи део аутомобила.” Пожар је угашен брзом 
интервенцијом радника гараже. Изузев гуме на задњем точку која 
је поцрнела, камион није претрпео већа оштећења.89

Следећи напад извршиле су скојевке Зорка Божовић, уче-
ница музичке школе, и Нада Атанасијевић, ученица петог разреда 
гимназије. Оне су се нашле по договору 26. јула у 16 часова у 
улици Краљице Наталије. Флашицу од 100 грама бензина, за по-
требе паљења аутомобила, обезбедила је Божовићева. Трагале 
су за погодном метом улицама Девојачком и Краља Милана, да 
би у Симиној, испред броја 23 у 17 часова приметиле једно во-
86 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VIX.
87 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/II.
88 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI.
89 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VII.
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зило немачке поштанске службе. Шта се даље одиграло сазнајемо 
из следећих речи Зорке Божовић: „Пришле смо том аутомобилу, 
исти сам ја полила бензином, затим бацила флашицу а Нада је 
одмах после тога са шибицом овај ауто запалила.”90 Са прозора 
оближње зграде све ово је посматрао немачки радиотелеграфиста 
Фриц Вајдеман. Након што је позвао остале војнике да гасе пожар, 
Вајдеман је кренуо у потеру за скојевкама. Изгубио је из видокру-
га Наду Атанасијевић, али је уочио да је Зорка Божовић ушла у 
једну од оближњих кућа и кренуо за њом. Узалуд је Божовићева 
покушала да обмане Вајдемана тако што је променила део одеће 
и легла у кревет, он је препознао и привео Фелджандармерији.91 
Ватра у возилу је брзо угашена, тако да оно није претрпело већу 
штету. Зорка Божовић је на ислеђењу изјавила да је на паљење 
аутомобила наговорио Јеврејин Елијас Алмозлино. Упућена је 3. 
септембра у логор на Бањици. Ни то што је имала само 16 година, 
ни њено признање да је погрешила ни понуда њених најближих 
властима да узму њих као таоце у замену за њу, нису уродили пло-
дом. Окупатор је био неумољив, Зорка Божовић је стрељана 16. 
септембра 1941. у Београду.92 Ово није било једино стрељање које 
је окупатор спровео као меру кажњавања. Након овог случаја 29. 
јула погубљена су и 122 лица јеврејске националности.93

Месни комитет КПЈ за Београд је донео одлуку да се запали 
гаража „Форд” у Гробљанској улици (данас Рузвелтова). Ова гара-
жа је припадала немачкој окупационој сили, а у њој су се, поред 
хале за паркирање возила, налазили сервис за поправку моторних 
возила и складиште резервних делова.94 За изршиоце задатка иза-
брани су скојевци који су дејствовали у том крају Београда.95 У 
акцији су учестовали: браћа Драгутин и Љубомир Ленард, Алек-
сандра Павловић, Милош Миђашевић, Драгољуб Младеновић, Рато-
мир Ђелмаш, Филип Мацура и Драгица Ускоковић.96 Саботажа је из-
ведена 26. јула око 22 часа. Према извештају који је послат шефу 
Полиције безбедности и службе безбедности у Берлин, гаража је у 
90 ИАБ, УГБ, СП, IV-92/2.
91 ИАБ, Заповедник службе безбедности и полиције безбедности (даље БДС), 

Б-91.
92 Logor Banjica: logoraši: knjige zatočenika koncentracionog logora Beograd–Banjica 

(1941–1944), priredili: Evica Micković, Milena Radojčić, tom I, Beograd, 2009, str. 
74.

93 ВА, Немачка окупаторска војска (даље НА), к. 32, бр. рег. 14/1-а.
94 ВА, НА, к. 32, бр. рег. 14/1-а.
95 Воја Лековић, „Београд успомене на једно лето”, Годишњак града Београда, књ. 

8, Београд, 1961, стр. 94. 
96 Београд у рату и револуцији, 1941–1945, Београд, 1984, стр. 162.
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потпуности изгорела. Ватра је прогутала 19 камиона и аутомобила, 
целокупне залихе гума и резервних делова, а 10 аутобуса је тешко 
оштећено. У овом извештају се даље наводи да у време саботаже 
окупатор ниje чуваo овај објекат.97 Поред Берлина и Москва је оба-
вештена о овој саботажи, Валтер извештава Деду: „Дигнуто је у 
зрак 80 камиона и складиште бензина у гаражи ‚Форд’”.98 

На примеру од 7. јула видели смо да су комунисти спрово-
дили синхронизоване акције паљења новина у Београду. Нова 
заједничка акција је заказана за 27. јул тачно у седам часова. 
Одељењу специјалне полиције IV кварта тога дана је достављена 
је пријава следеће садржине: „Павелић Ружа, трафиканткиња, са 
станом у улици Мајке Јевросиме бр. 1, пријавила је овом кварту да 
су јој дана 27 јула т.г. око 7 часова ујутру дошла два младића у 
трафику у улицу Таковска бр. 11, и запитали је зашто продаје но-
вине које шире лажне вести. Покупили су новине бацили на улицу 
полили бензином и запалили.” Нападачи су запалили „20 комада 
листа ‚Време’ 10 комада листа ‚Донауцајтунг’, 14 комада разних не-
мачких ‚Илустрација’ укупна штета износила је 124 динара.”99 Ружа 
Павелић је проценила да младићи имају око 17 година.

Скојевци Јован Гајгер, Александар Шокорац и Милорад То мић 
су покушали истог дана да запале новине у близини Ботаничке баш-
те.100 Колико су успеха имали у овој намери сазнајемо из следећег 
извештаја IV кварта: „Пристаде без позива Милутин Николић прода-
вац новина, са станом у улици Ђушиној бр. 18 у IV кварт па пријави: 
‚Око 7 часова ујутру био сам у улици Варшавска пред кућом бр. 1 и 
продавао новине наишла су три младића отприлике стара 18 годи-
на један је био у грао капуту плав сув висок гологлав, други тегет 
одело висок сув велике црне косе гологлав, а трећи средњег раста 
гологлав смеђ, један од њих пришао ми је затражио новине дао сам 
му, други је извадио флашицу полио ми корице од новина а трећи 
извадио шибицу и покушао да упали, ја сам приметио узео циглу 
и једног погодио у руку.’”101 Полиција је одмах у овом делу града 
направила блокаду и извршила рацију у којој су ухапшени Томић 

97 ВА, НА, к. 32, бр. рег. 14/1-а.
98 Поред наведеног извештаја упућеног у Берлин, поводом ове акције пронашли 

смо и извештаје Одељења специјалне полиције и жандармерије али ни у једном 
од њих не наилазимо на податак од 80 запаљених камиона, што нас наводи на 
закључак да се и у овом случају вероватно ради о преувеличавању. АЈ, ЦК КПЈ 
– КИ, 1941/25; ВА, к. 52, бр. рег. 3/1-1; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/IV.

99 Исто.
100 ИАБ, МГ-507, сећања Александра Шокорца.
101 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/ IV.
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и Шокорац, док је Гајгер успео да побегне са бензином. У станицу 
кварта доведен је нападнути продавац на суочење. Дежурни жан-
дарм показивао је ухапшене Николићу, а када је на ред дошао Шо-
корац, продавац је кратко рекао „није ни овај”.102

Паљење новина извршено је и на Чукарици. О самом току 
акције сазнајемо из следећих речи жандармеријског наредника 
Стојана Вељковића: „У 8 30 часова Добривоје Нешић стар 12 год 
продавац новина са станом у Прокоп бр. 41 да су му 3 лица непо-
зната одузела 40 комада новина Ново Време, и спалила код кафане 
‚Американац’ у Високој улици и његовој мајци 10 комада спалили.” 
Починиоци нису ухваћени.103 

Скојевска група, на чијем челу је био радник Лука Кулић, 
добила је задатак да спали новине на трафици код Аутокоманде. 
Према сећању Кулића, у овој акцији су, поред њега, учествовали 
Мирко Кецман, обућар, и још један „омладинац”, а Иван Вондарчек 
звани Вањка, члан IV рејонског комитета, контролисао је акцију. 
Као мета, изабрана је трафика у улици Војводе Глигора (данашња 
Устаничка). Скојевци су се нашли неколико минута пре седам часо-
ва испред трафике, а затим се према послератном сећању Кулића, 
одиграло следеће: „Мирко се обратио трафиканту речима ‚Чико, 
молим те дај ону муштиклу’, тако да се трафикант окренуо да ски-
не муштиклу са зида. Чим се он окренуо Мирко је свукао новине, 
овај омладинац је полио бензином, а ја креснуо шибицу.”104 По из-
вршеном задатку скојевици су се дали у бекство. Код Душановачке 
пијаце су се растали, али нису успели сви тог дана да безбедно 
стигну кући, Кецман је пошао у правцу Пашиног брда где су га 
Немци ухапсили.105 На ислеђењу је тврдио да га је на ово дело на-
говорио случајни пролазник. Према свему судећи, иследници су 
поверовали у ову причу, будући да је Кецман за ово дело осуђен 
само на 14 дана затвора.106

102 ИАБ, МГ-507, сећања Александра Шокорца.
103 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/XIV.
104 ИАБ, МГ-152, сећање Кулић Луке.
105 У допису квартовских власти упућеном Одељењу специјалне полиције, који нас 

извештава о овом догађају, наводи се да је ухапшен Мирко Текери, обућар. 
Овде се ради о грешци квартовских власти, јер се из досијеа Мирка Кецамана 
види да је он ухапшен 27. јула због паљења новина у улици Војводе Глигора, а 
то је по завршетку рата посведочио и Кулић. ИАБ, УГБ, СП, IV-44/X; ИАБ, УГБ, 
СП, IV-21/51. 

106 Овај, у то време двадесетдвогодишњи обућарски радник није дуго остао на 
слободи, ухапшен је 7. септембра 1941. у друштву колеге Ивана Кемпла, код 
кога су пронађени комунистички билтени. На новом ислеђењу Кецман није 
више имао простора за маневар и признао је да је био део комунистичке ћелије 
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И трафике у центру Београда тога дана нашле су се на уда-
ру београдских илегалаца. Ћелија сипматизера из кројачке радње 
„Коларић”, са територије III партијског рејона, добила је зада-
так да запали новине на трафици која се налазила на углу улица 
Кнез Михајлове и Књегиње Љубице. У акцији је учествовало, пре-
ма сећању Драгомира Диклића, троје или четворо људи, а он је у 
име рејона био задужен да провери резултате.107 О каквим резул-
татима је Диклић 27. јула имао да извести „вишу везу” сазнајемо 
из следећег извештаја жандармерије: „Два комунистичка бандита 
упали су у киоск на углу Кнез Михајлове и Књегиње Љубице ул. 
из истог покупили новине које су посули бензином и запалили.”108 

Поред спаљивања новина 27. јула извођене су и акције 
другачијег карактера. Немачка 599. фелдкомандатура обавестила 
је УГБ да је „дана 27. јуна 1941. око пет часова бачена бакља на 
немачку шталу”. Дежурни стражар локализовао је пожар, „а цивил-
но грађанство које у околини станује упозорено је да ће код понов-
ног нападаја бити повучено на одговорност”.109 

На иницијативу Миливоја Николића, партијска организација 
II рејона направила је план да запали гаражу Немачке команде 
смештене у Масариковој бр. 3. У извођењу акције учествовали су: 
Јован Кокот, Миливоје Николић, Јован Јовановић и Петар Јеловац.110 
Паљење је извршено 27. јула око 18:30. У то време у гаражи се на-
лазио Адолф Неквасил, шегрт, који је по овом случају надлежним 
органима изјавио да је око 18.30 часова дошао у двориште „један 
младић”, ушао у његов стан и, претећи му револвером, наредио да 
не излази напоље. Неквасил је након неког времена чуо како „не-
што пуцкара у дворишту”, а затим изашао, видео да се дими неко-
лико аутомобила „и да се свет искупио”.111 

Ватрогасци су после интервеције, која је трајала око сат и 
по, успели да угасе пожар. Изгорела су три путничка и један полу-
теретни аутомобил, укупна штета процењена је на 80.000 динара. 

у обућарској радионици „Американац” и да је као комуниста палио новине 
27. јула. Упућен је у логор на Бањици 24. септембра, као „штетан по јавну 
безбедност и поредак у земљи”, одакле је изведен на стрељање 17. октобра 
1941. ИАБ, УГБ, СП, IV-44/X; Logor Banjica: logoraši, priredili: Evica Micković, 
Milena Radojčić, tom I, str. 112.

107 ИАБ, МГ-2, сећања Дикић Драгомира.
108 ВА, Нда, к. 52, ф. 1, д. 2.
109 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/XX.
110 ИАБ, МГ-363, сећање Ердељан Живана.
111 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/I.
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Налази Одељења кривичне полиције су показали да је пожар из-
вршен уз помоћ фосфорних коцкица величине 2 цм, које су подмет-
нуте испод седишта. Без обзира на то што је Неквасил негирао да је 
учествовао у паљењу гараже, чињеница да се нашао на лицу места 
у „време преко обичаја” навела је истражне органе на закључак 
„да се у то време задржао само да би саботеру показао распоред 
гараже”.112 Адолф Неквасил није успео да стигне до пунолетства (у 
то време имао је само 17 година), изведен је из логора 15. августа 
1941. и стављен пред стрељачки вод.113 

Ови напади су натерали окупатора на пооштравање мера у 
Београду, о чему нас обавештава Обнова од 28. јула: „Пошто је 
плански рад на подизању главног града Београда, који је обећавао 
толико успеха, ометан злочиначким и неисказиво безумним еле-
ментима, појављује се потреба да се, ради олакшавања рада орга-
на безбедности, поново заведе нека врста опсадног стања, које је 
раније у општем интересу било ублажено.” Полицијски час је према 
овој наредби почињао радним даном у 20 часова, а викендом од 19 
часова. Ово није важило за Јевреје, који су смели „да се појављују 
на улици само од 6–18 часова”.114 

Да београдски илегалци нису много марили за ове мере, све-
дочи следећи извештај старешине V кварта: „У ноћи између 28 и 
29 јула на километру 11. пута Београд–Смедерево, у атару општи-
не, Калуђерачке, среза Врачарског пресечена је до пола телеграф-
ска-телефонска бандера”. Бандера је остала да стоји у усправном 
стању али су све жице исечене. На лице места стигле су немачке 
војне јединице и вратиле „у првобитно стање телефонске мреже”. 
Починиоци нису пронађени.115

И власти Независне Државе Хрватске су констатовале да ме-
ре окупатора у Београду не доносе резултате, о чему нас обаве-
штава следећи део извештаја Пријавног уреда за хрватско домо-

112 У својим послератним сећањима Живан Ердељан, један од организатора акције, 
наводи да Неквасил није учествовао у овом паљењу и да се ту нашао случајно. 
Треба указати и на податак да се у књизи Београд у рату и револуцији 1941–
1945 као главни извршилац паљења означава Адолф Неквасил. Наведена 
монографија нема научни апарат, а приликом претраживања релевантних 
извора нисмо нашли ниједан податак који би потврдио изнету тврдњу, што нас је 
навело да акцију паљења гараже у Масариковој на овај начин интерпретирамо. 
ИАБ, МГ-363 сећање Ердељан Живана; Београд у рату и револуцији 1941–1945, 
стр. 165.

113 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/I.
114 Обнова, бр. 20, 28. 7. 1941, стр. 1.
115 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/А.
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бранство: „Комунистичке саботаже у Београду и поред преузетих 
мјера од стране немачких војних власти не престају: међу последње 
догађаје спада паљење велике гараже ‚Балкан’ у Београду, којом 
приликом је изгорило 40 аутомобила; 27 т.мј. паљене су по Београ-
ду све новине; узимане су од колопортера и спаљиване на улици и 
то Ново Време и Донауцаитунг.”116

Према подацима које смо успели да сакупимо из извештаја 
колаборационистичких и окупационих органа, комунистички по-
крет отпора у Београду је у јулу укупно извео 33 акције, од чега 
девет акција паљења окупаторске и колаборационистичке штампе, 
10 напада на моторна возила, пет напада на објекте окупатора, 
два напада на објекте грађана и седам акција пресецања телеко-
муникационих линија. Склони смо да закључимо да се београдски 
комунисти нису показали довољно ефикасни у извођењу акција 
и да нису успели да нанесу значајну штету окупатору. Пример 
који најбоље сведочи у прилог овој тези јесу покушаји паљења 
и онеспособљавања моторних возила. Од десет акција оваквог 
карактера ниједна није резултирала паљењем возила у потпуно-
сти, шест пута је проузрокована мања материјална штета, а оста-
ле акције нису проузроковале штету. Комунистички активисти су 
успешнo вршили акције пресецања телекомуникационих линија. 
Од седам акција оваквог карактера, шест је било успешно, али 
њихов ефекат је био само тренутан, јер су теренске екипе истог 
дана поново успостављале везу. Акције као што су спаљивање но-
вина, дељење и лепљење плаката и писање парола говоре нам 
да је КПЈ настојала да утиче и на обичне грађане, а све у циљу 
анимирања маса и њиховог укључивања у борбу против окупато-
ра и колаборациониста. Окупатор и колаборационисти су енергич-
но одговорили превентивним и репресивним мерама, али упркос 
овој чињеници, београдски комунисти су наставили са акцијама. 
Околности као што су недостатак кадрова и материјалних ресур-
са потребних за извођење борбених акција у урбаним условима, 
али и снага окупатора и колаборациониста, били су непрелазна 
препрека на путу КПЈ да у јулу 1941. године од Београда направи 
„опкољену тврђаву”.

116 ВА, Фонд Независна Држава Хрватска, к. 84, ф. 5-1, д. 19.
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At the beggining of July of 1941 the Central Comittee of 
Communist Party of Yugoslavia (CPY) gave orders and prepared for 
armed combat with occupiers and collaborationists on the territory of 
occupied Kingdom of Yugoslavia. Belgrade was the center from which 
CPY led this combat. In this article we are reconstructing the methods 
that were used by Belgrade communists in the goal of implementing 
above mentioned orders.

According to the data we have collected from the reports of 
collaborationists and occupiers, communist resistance in Belgrade had 
33 actions in July, from which: 9 actions included burning occupiers 
and collaborationists press, 10 attacks on vehicles, 5 attacks on 
occupiers objects, 2 attacks on objects of citizens and 7 actions of 
cuting telecommunication lines.

Circumstances like lack of personnel and material resources 
needed for army combat in urban areas, but also strength of occupiers 
and collaborationists were impassable obstacle for CPY to make „a 
battle fortress” of Belgrade.


