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КПЈ У ИЗГРАДЊИ ПОЛИТИЧКИХ И ВОЈНИХ ОСНОВА НОП-а 
САВЈЕТОВАЊЕ У СТОЛИЦАМА 1941. 

Након тромјесечног развитка устанка у Југославији и изласка 
Јосипа Броза Тита, генералног секретара КПЈ и команданта Главног 
штаба НОПОЈ, из окупираног Београда на ослобођену територију у 
западној Србији, одржано је 'у Столицама код Крупња, 26. и 27. сеп
тембра 1941. године, војно-политичко 'Савјетовање Ј{ОМе су присуство
вали војни и политички руководиоци из већине југословенских зе
маља и покрајина и неки руководиоци устанка у заnадној Србији. 

Савјетовање је сазвао Политбиро ЦК КПЈ са циљем да се на 

њему изврши анализа војних, политичких, организационих, и дру

гих питања која је наметнуо дотадашњи развитак устанка и да се, 

на основу тога, донесу ставови и закључци за даљи рад. 

Међу тим заЈ{ључцима и ставовима налази се: увођење једин
ственИх форми војне организације за цијелу земљу и, у вези с тим, 
преименовање дотадашњег Главног штаба НОП одреда Југославије 

у Врховни штаб и формирање Главних штабова НОП одреда за по

јt'дине југословенске земље и покрајине; проширивање политичке 

основе покрета стварањем органа нове, народне власти и још бо

љег nовезивања фронта и позадине; доrоварање о еластичнијем дје

ловању организација КПЈ и СКОЈ-а на ослобођеној и неослобође

ној територији итд. Савјетовање је, дакле, обухватило најбитнија 

стратегијска питања војног, политичког и партијског карактера. И 

друг Тито је за ово Савјетовање рекао: Q>Ja сматрам војно и партијс
ко Савјетовање у Столицама једним од наших најважнијих савје
товања на коме су донешене најзначајније одлуке, односно један од 

догађаја који су пресудно утицали на развој и карактер наше 
Н ОБ-е о:. 

На бази стеченог искуства одлучено је да се укину до т~.да 

различити називи за партизанске јединице и да се пређе на једин

ствену форму војне организације која се састојала од чета, батаљо

на и одреда. Другим ријечима, ишло се за тим да се читава југосло

венска територија претвори у партизанске ратиште са јединственом 

стратегијом и јединственом војном организацијом. 



Изграђиваље војне организације у одредима испољавало се и 

у мјерама предузетим на завођељу војничког живота, заједничком 

становаљу, у исхрани, доношељу општих и посебних прописа и дис

циплини, јединственој заклетви, увођељу јединственог назi<ва пар

тизанских јединица, означавању бораца, организацији санитетске 
службе, снабдијеваљу, усклађиваљу операција и слично. 

Савјетоваље у Столи~ама означава почетак нове етапе у раз

воју војне организације која 'се карактерише обједиљаваљем и број
ним јачаљем до тада у многим крајевима раштрканих партизанских 

снага и учвршhењем те организације. 

Послије Савјетоваља у 'Столицама, Врховни штаб је донио и 

три значајна упутства за даље борбено јачаље војне организације: 
:rоплан наставе« за оне који нису слуЈКИли војску; »упутство како се 

држи и брани слободна територија« и »како се осваја« --- ослобађа 

насељено место«. 

На Савјетоваљу у Столицама Главни штаб НОПОЈ је преиме

нован у Врховни штаб НОПОЈ, а 'у свим земљама и покрајинама 
установљени су главни штабови. Њихово формираље било је на ли

није инстинског рјешавања националног питаља на начелима рав
ноnравности, братства и јединства. Заnраво, радило се о ствара

љу ·такве војне организације и командоваља који he бити у складу 
са војним и политичким условима тог времена. 

Поред nрихваhеног става о војној организацији, на Савјетова
љу су донесени ставови и закључци и: у вези с другим питањима 

значајним за овај степен развитка НОП-а. 

Једно од тих nитаља било је проширивање политичке основе 

покрета, односно јединственог народноослободилачкоr фронта. У 

вези с тим, у центру пажње био је однос са четницима Драже Миха

иловића. Договорено је да се са Михаиловићем наставе преговори о 

заједничкој борби, као и сарадља са групама и појединцима на 
терену. 

У вези с организацијом народне власти за.кључено је да се на 

ослобођеним територијама, као органи власти, стварају народноос

лободилачки одбори, односно, да се иде на »nроширивање базе ус

танка путем ствараља народноослободилачких одбора«. Основна на

чела о карактеру, начину ствараља и раду народноослободилачких 

одбора, донесена су, углавном, на бази искуства из Шум:адије и за
падне Србије. Заnраво, радило се о томе да се у ослобођеним сели

ма, оnштинама и срезовима стварају такви органи власти који ће у 

СВОЈОЈ комnетенцији имати политичку, управну и административну 

власт; да их бирају би:рачи на својој скупштини и да им је основни 
задатак да буду у функцији НОВ-е. 

Интенције Савјетовања о значају и карактеру народне власти 

изложио је Едвард Кардељ у чланку Народпоослободила"tхи одбори 

.м-орају nостати истипски nривреАепи посиоци н.ародпе власти, објав

љеном у »Борби« од 19. октобра 1941. године. У љему је недвосмис
лено казано да се у ослобођеним крајевима стварају НОО као нови 

органи власти, које непосредно и слободно бира народ. Њихова дуж
ност је да организују активност цијелог народа, како би се пружила 
што издашнија помоћ борцима у nозадини, да воде борбу против 

10 



свих појава пљачке, разбојништва, шпекулације, активности пете 

колоне итд; 'да организују снабдијеваље и исхрану, нарочито сиро

машних слојева и незбринутих породица бораца, организују што пра

sилнији развој привредног живота, трговине и саобраhаја и, украт

ко, да укупношhу постојаља и дјеловаља учвршhују везу фронта и 
позадине, везу цијелог народа с љеговим борцима, као основну 'Га
ранцију побједе. 

На Савјетоваљу су размотрена и важна партијско-политичка 

питаља. Посебно је било ријечи о оним претежно организационим 

питаљима КПЈ, која су се тицала љеног што адекватнијеr прила

гођаваља ратним условима. Наиме, у rоку припрема и покретаља 

оружане борбе дошло је до великих промјена и 'пОМ!јерања у орга
низацијама и руководствима Партије. Веhи број комуниста из гра

дова и индустријских центара отишао је из својих организација и 

руководстава на терен, највеhим дијелом у партизанске одреде. Та 

помјераља показала су висок степен мобилности партијских снага и 

љихово, углавном успјешно престројаваље на нове, поглавито бор

бене задатке. Но, и поред тога, процес организационог прилагођава

ља, посматран у цјелини, није баш увијек текао у складу са потре

бама и промјенама које је носио динамичан развитак оружане бор

бе. Зато је на Савјетоваљу у Столицама и усвојено становиште да се 

партијска структура брже и 'ефикасније помјера према новом те

жишту акције. У вези с тим истакнута је потреба да и обласни и по
крајински Комитети КПЈ, па и Централни комитет КПЈ, преносе 

своја сједишта на ослобођену територију, а да се у окупираним 

градовима остављају маља оперативна руководства, повјереништва 

и пунктови КПЈ. Истовремено, прихваhена су рјешеља о организа

ционој структури КПЈ у партизанским јединицама (у четама се ства

рају основне организације које he бити повезане с локалним руко
водством на терену}. Ријешено је, такође, да се одлучније приступи 

ствараљу мреже руководства и организација Партије и СКОј-а на 

терену, особи'I'о на ослобођеним подручјима. Акцијама партизанских 

јединица и љиховим политичким радом у народу, а особито осло

бођељем појединих мјеста и крајева, створене су изванредне могуh

ности за осниваље 'организација КПЈ и СКОЈ-а, па чак и тамо гдје 

су оне биле недовољно развијене, односно, гдје их раније и није 
било. 

Дакле, изграђиваље војне ·организације и начина даљљег во

ђеља оружане борбе, прилагођаваље КПЈ нараслим потребама бор

бе, ширење и јачање јединства народа у НОП-у, укључујући и од

нос према четницима, ствараљу и дјеловању нове, народне власти 

- била су најдоминантнија· питаља о којима су у Столицама доно

сени партијско-политички закључци и ставови. 

Анализа развитка устанка и народноослободилачког покрета 

у јесен 1941. године несумљиво потврђује да су одлуке Савјетова
ља у Столицама послужиле као темељна начела у даљем вођељу и 

усмјеравању НОБ-е, у изградљи војне организације и вођења рата, 

у борби за стварање и јачаље јединства народа у НОВ-у и настаја

љу и активности нове, народне власти. 
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У духу Савјетоваља у Столицама, устаничке снаrе НО П-а. у 
устаничким жариштима и крајевима организоване су у такве пар

тизанске одреде који су имали и по неколико батаљона. Формирани 
су и штабови ових одреда, чија су крупнија и дугорочнија дејства 
усмјеравали и обједињавали главни штабови, а у неким областима 

обласни штабови, односно, штабови група одреда. 
Тако су у западној Србији и Шумадији све партизанске ору

жане снаге у октобру и новембру 1941. биле формиране у 12 парти
занских одреда; у источној Босни у 6, Босанској крајини у З, у 

Херцеговини у један. У Црној Гори формирана су четири одреда, 

у Лици група партизанских одреда, на Кордуну и Банији један пар

тизански одред итд. 

Ствараљем веhих и чвршhих партизанских одреда и њиховим 

међусобним повезиваљем и обједињавањем створени су и повољнији 
услови за планираље борбених дејстава у ширим размјерама, за на
пад и на веhе окупаторске и квислиншке гарнизоне, за прошириваље 

постојећих и ствараље нових слободних територија. Такво успјешно 
вођена борбена дејства донијела су нов устанички полет и била ва

жан подстицај даљњем развоју устанка (Црна Гора, Херцеговина, 
Босна, Лика, Словенија). Организоване и вођене на оваквој основи, 

партизанске снаге спремније су дочекале и офанзивне операције 

надмоhних окупаторских и квислиншких снага, које су на поједина 

устаничка жаришта услиједиле крајем 1941. и почетком 1942. годи
не. Истина, ове операције указале су и на неке слабе стране уста

ничке територијалне организације. Но, важно је истаhи да су дос

тигнути степен организованости партизанских одреда и њихови бор

бени и морални квалитети били онај доминирајући фактор који је 

омогуhио да се одржи борбено језгро тих снага и да се, понајвише, 

на основу искуства из тих операција, већ крајем исте године, форми,.. 

рањем Прве пролетерске бригаде, а ускоро и других покретних је

диница, отвори нова етапа у изграђиваљу и борбеној ефикасности 

оружаних снага НОП-а. 

Након Септембарског савјетовања, рад на изграђиваљу војне 

организације НОП-а попримио је скоро у свим земљама и покраји

нама Југославије карактер битке КПЈ за сузбијаље устаничке сти

хије и за ствараље сталних и чврстих оружаних формација са свим: 

квалитетима организоване оружане силе. Борба за стварање војне 

организације на основама закључака Савјетоваља у Столицама ује

дно је за многа устаничка жаришта била и борба за· савлађиваље 
осеке устанка, која је била захватила поједине области у претход

ном периоду. Укратко, организација партизанских јединица и афир

мација љихове офанзивне тактике ратоваља била је и најзначајније 

поље оног општег фронта борбе КПЈ за ствараље што ширеr једин

ства народа и за даље изграђиваље и стабилизацију основа НОП-а. 

У периоду који је услиједио непосредно иза закључака и ста

вова Савјетоваља у Столицама, на свим ослобођеним територијама 

била је постављена мрежа НОО. Поред сеоских, настали су и дјело

вали и многи општински, срески, окружни, па и Главни народноос

лободилачки одбор за Србију. И у овом периоду, иницијатори нове 

власти били су партизански штабови и руководства КПЈ. Они се за 

12 



нову власт залажу, јер у љој виде проширеље базе устанка и чврш
ће · сједињаваље фронта и позадине. Формираље НОО, без обзира 
на то да ли су мјесни; општински, срески или окружни, одвијало се 

упоредо {:а свакодневним оружаним акцијама партизанских одреда. 

Главна упоришта нове власти била су, по правилу, везана за осло

бођену територију. Али ,било је и таквих примјера да су НОО били 

формирани и на неослобођеним подр)'"'iјима. 
Примјеном принципа непосредне демократије у начину ства

рања и облицима активности, ови су одбори израстали у основне 

органе НОП-а. Радом на мобилизацији нових бораца, снабдијеваљу 

партизанских одреда, организовању транспорта, збрињаваљу рање

ника, рјешавању привредних и других питања на ослобођеним тери

торијама, органи народне власти су осиrуравали прерастаље ове те 

риторије у снажне ослонце за вођеље НОВ-а. С друге стране, својом 
револуционарном демократском праксом, они су били најснажнији 

израз друштвено-политичке оријентације устанка .. У љима су на
роди и народности видјели гаранцију не само успјешне борбе против 

окупатора, већ и перспективу за оствареље својих социјалних и на

ционалних стремљења. 

По начину настанка, улози коју су вршили, циљевима за које 

су се борили и начина на који су радили, НОО нису били класични 

већ револуционарни органи власти. Они су, у ствари, били центри 

окупљања и револуционарног стваралаштва најширих слојева наро

да, односно, најшири облик политичког организоваља на платформи 

ослободилачке борбе. Као такви они су изражавали револуционарну 

суштину НОВ-е. 

Упоредо са развојем војне организације, као и НОП-а у цјели

ни, спровођен је низ мјера и у погледу бржег организацијског при

лагођавања Партије условима развитка устанка. 

Рад КПЈ, од окупације до устанка, био је испуњен необично 

живом и мноrоструком активношћу. Она у то вријеме лецима, прог

ласима, живом ријечју и: на друге начине позива народ на отпор 

против окупа'l'ора, буди у њему вјеру у сопствене снаге, устаје про
тив масовног терора и покоља и, што је најважније, и сама се свим 

својим бићем ори:јентише на оружане припреме устанка. У вези с 

реализацијом тих припрема дошло је и до јачаља и масовнијег пом

јераља партијских кадрова из градова и индустријских центара у 

правцу будућих жаришта устанка .. 
У прва три мјесеца оружане борбе, партијско чланство у свим 

југословенским земљама и покрајинама ангажује се, углавном, на 
рјешаваљу војних проблема устанка. Због тога, као и због појача

ног притиска окупатора и колаборациониста, многе партијске орга
низације нису у могућности да се баве властитим кадровским узди

зањем. Долазило је и до низа поремећаја у погледу организоваља 

ћелијске активности:. 

Закључци Септембарског савјетовања налагали су, између ос

талог и" интензивнија помјерања у партијској структури ,која су тре
бала бити саставни дио настојања да се изграде војне и политичке 

основе НОП-а, јер је то значило још ефикасније обезбјеђивање ру-
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ководеће улоге КПЈ у свим правцима. Након Савјетовања настав~ 
љена је још одлучнија пракса упућивања комуниста :и чланова 

СКОЈ-а из окупираних градова на терен ради покретања оружане 

борбе у појединим областима. На ослобођеним територијама убрзо 
су формирана партијска руководства - мјесни, срески и окружни 

комитети - која су све ефикасније иницирала :и усмјеравала раз

вој НОП-а. Орrанизовањем главних штабова и њиховим помјера
њем у центре устаничког покрета, а, такође и највиших партијских 
руководстава, осигуран је непосреднији и ефикаснији утицај цијеле 
Партије и учвршћење њене руководеће улоге. 

У складу са закључцима Савјетовања· у Столицама, најпотпу

није су се развиле партијске организације и НОП у цјелини на те

риторији »Ужичке републике«, која је створена у заnадној Србији 
за непу.Јiа два мјесеца борби и у којој је дејствовало 12 партизанс
ких одреда са око 15.000 бораца. Томе је, свакако, допринио и бора
вак Јосипа Бр(}за Тита на (}БОј територији као и присуство низа дру

гих војних и политичких руководећих кадрова. Партијске органи

зације су бројно јачале, нарочито у партизанским (}Дредима, са јас

но израженом тенденцијом да се КПЈ у организационом смислу пот
пуно среди и да се у цијелој Србији изграде мјесни, срески и окруж 

ни комитети КПЈ. Поред тога, Тито је половином октобра ] 941. го
дине намјеравао да из Београда пресели Покрајински комитет КПЈ 
за Србију на слоб(}дну територију, да га појача нови:м кадровима и 

створи помоћне органе, прије свега агитпроп комисију. Ова мјера 

није у потпуности извршена услијед непријатељске офанзиве. Ври

јеме трајања слободне територије није Довољно искоришћено за nрип
рему КШ и НОП-а у цјелини за дјеловање у неповољн(} измијење

ним условима, што је касније, поред осталог, довело до застоја, а 

негдје и прекида рада партијских организација. 

КПЈ је знатан дио своје активности у Србији, у јесен 1941. го
дине, nосветила изграђиваљу других организација НОП-а, nрије 

свега СКОЈ-а. У свим партизанским одредима формиране су ско
јевске организације које су знатно допринијеле омасовљењу ових 

одреда. СКОЈ није покретао само своје чланове у борбу против оку

патора, него се заједно са КПЈ ангажовао да обухвати сву антифа

шистичку омладину и њен .Рад обједини у једној широкој омладин

ској организацији. То је и постигнуто формирањем Српског народ

НООСЛ(}бодилачког омладинског савеза октобра 1941. у Ужицу и ства
рањем његових организација на. осталој слободн(}ј територији. На 

тој територији и народноослободилачки одбори су најnотпуније ост

варивали своје функције. Они су за врло кратко вријеме прерасли 

из органа борбе у органе власти. Тада су, како је то Тито рекао, уда

рени први темељи, односно постављена конкретна основа за :изг 

радњу нашег политичког система. Народна власт је на слободној те

риторији у Србији остварила почетне елементе друштвене СВ(}јине, 

кроз нар(}дноослоб(}дилачке фондове. 

Ставови и закључци Савјетовања у Столицама добили су своју 

широку примјену и на тлу Босне и Херцеговине. Формиран је од

мах Главни штаб НОП одреда за Босну и Херцеговину, који је 19. 
окт(}бра издао и посебно Упутство, у коме се подробно говори о зна-
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чају и начину сnровођеља Сеnтембарских закључак:а у nракси. У 

духу овог Уnутства формирано је у Босни и Херцеговини више сна
жних nартизанских одреда који су, властитим снагама и nретежно 

од неnријатеља отетим оружјем, ликвидирали више неnријатељских 

гарнизона и ослободили знатан дио Босне и Херцеговине. Главни 
штаб НОП одреда за Босну и Херцеговину је, nоред осталог, нас

тојао да се борба у nојединим областима земље синхронизује у је
динствену uj елину. 

Уnоредо са јачањем и учвршhењем војне организације, nришло 

се јачању и учвршhењу nартијске и скојевске организације. За ско

ро сваку од територија одреда формиран је окружни комитет КПЈ 

и nристуnило се формираљу окружних комитета СКОЈ-а. Значајну 
улогу у јачању и учвршhењу партијске и скојевске организације 

имале су и разне директиве и уnутства Покрајинског комитета КПЈ 
и Покрајинског комитета СКОЈ-а. 

Од сеnтембра до краја децембра 1941. године, формиран је у 

Босни и Херцеговини и читав низ нових органа народне власти. Фор

мирање НОО и других органа НОП-а одвијало се уnоредо са свако
дневним оружаним акцwјама nартизанских одреда. Али, бИЈiо је и 

таквих nримјера да су НОО били формирани и на nодручјима која 

је окупатор држао nод својом контролом. 

Незадовољан радом Милована Ђиласа, делегата у Црно} Гори, 

ЦК КПЈ је уnутио новог делегата, Ивана Милутиновиhа, да сnро
веде закључке са Савјетовања у Столицама. По доласку у Црну Го

ру Милутиновиh је извршио реорганизацију nостојеhих црногорских 

партизанских снага на тај начин што је формирао четири nартиэан

ска одреда (Ловhенски, Зетски, Дурмиторски и Комски). Истовреме
но, више пажње је било nосвеhено и консолидацији nокрајинске ор

ганизације КПЈ. У свим четама основане су организације КПЈ и 

СКОЈ-а, а половином новембра 1941. године формиран је посебан 

црногорски одред од 3.650 бораца и упуhен у Србију. Овај одред је 
1. децембра напао Пљевље и претрпио велике губитке и осиnање. 

Међутим, напад је олакшао повлачење nартизанских снага из за

nадне Србије у Санџак. И у Црној Гори, на слободној територији 
формирани су оnштински и nрви срески НОО, као и илегални НОО 

у градовима. Стваране су и мјесне и оnштинске организације цр
црногорске народне омладине, која је обухватила око 10.000 чланова, 
а 30. новембра одржана је покрајинска конференција ове органи

зације. 
Главни задатак nред којим се нашла Комунистичка партија 

Хрватске, након Савјетовања у Столицама, био је знатније шире

ље nолитичке основице НОП-а. Чињени су огромни напори да се 

НОБ организује и води у цијелој Хрватској. Али, због низа чинила
ца, устанак се и даље развијао претежно у областима насељеним 
српским становништвом. Да би се превазишле слабости у дотадаш
њем развоју НОР-а, ЦК Хрватске издао је окружницу бр. З, у к~ 
јој је указао на nропусте у дотадашњем раду и на начине њиховог 

отклањања. 

Оснивање Главног штаба народноослободилачких одреда Хр
ватске, октобра 1941. године, имало је nосебан значај за даљње ор-
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ганизоваље, јачање, ширеље и повезиваље партизанских одреда у 

Хрватској. У децембру, Главни штаб НОП одреда Хрватске одржа

ва и прво савјетоваље у селу Збијег на Кордуну са делегатима Лике, 
Баније, Кордуна, Горског котара и Хрватског приморја. Ови крајеви 

били су до тада и главна жаришта устанка у Хрватској. Поред ана

лизе ситуације и оцјене постигнутих резултата, на Савјетовању је 

донесена одлука о формираљу покретних ударних батаљона. 

Од партизанских група у Славонији и Мославини организована 

су и три мања партизанска одреда. Подручје Псуња, Папука и Крн
дије, постало је, такође, жариште оружане борбе. 

Почетком октобра формиран је Штаб партизанских одреда за 

Горски котар и Хрватско приморје. Закључци из Столица допрли су 

и до Далмације, гдје је донесена одлука о формираљу Штаба пар

тизанских одреда Далмације. Формиран је и Штаб партизанских 

одреда за Лику. 
Посебна пажља била је поклољена активности КП Хрватске у 

градовима. Загреб је, свакако, био и остао снажно упориште партиј

ске активности. Борбена. активност испољавала се и у другим гра

довима, посебно у Сплиту. Руководство КП Хрватске радило је и на 

обнављаљу партијских организација, љиховом јачаљу, ширељу, као 
и на ствараљу новог руководећег кадра. Тако је, нпр. у Загорју те

жиште активности било на обнављаљу и јачаљу Партије. Тада су 

обновљени окружни комитети у Вараждину и Крапини. Истовреме

но, КП Хрватске развија живу активност на линији афирмације ци
љева НОВ. 

Упоредо са ствараљем и јачаљем партизанских одреда, на осло

бођеној територији развијају се и органи револуционарне власти -
НОО у селима, општинама и котаровима. Они преузимају бригу о 

опскрби партизанских јединица, а баве се и низом других питаља. 
На ослобођеном подручју дјелују и многи акциони одбори, одбори 

народне помоhи, народноослободилачког фонда итд. Као резултат 

политичког дјеловања Партије, већ од септембра, уз СКОЈ се јав

љају и политичке организације омладине и жена. 

Још до Савјетовања у Столицама, у Словенији су били постиг

нути запажени успјеси на политичкој мобилизацији маса. Иза ових 
успјеха стајала је ОФ која је имала широку мрежу одбора са изг

рађеном структуром до њеног врха, врховним пленумом ОФ, посеб

ним заштитним апаратом -БОС, техником и везама. ОФ је у љето 

и јесен 194.1. доживљавала константан успон и играла је истовреме
но двоструку улогу: била је политичка организација која је окупља

ла велики дио напредних и слободоумних Словенаца и народна власт 

која је обављала функцију војне позадине. 

Међутим, основни задатак постављен на Савјетоваљу у Столи

цама, да се дигне широки народни устанак бар у једном дијелу Сло
веније, није се могао остварити све до прољећа 1942. године. Исти
на, крајем октобра и почетком новембра 1941. године, партизанске 

чете из Штајерске и Доленске покушале су да дигну устанак уз 

Сутлу и Саву, тј. на подручју са којег су нацисти депортовали ста

новништво у Њемачку. У том циљу биле су извршене и добре поли-
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литичке и ВС>јничке припреме. Али, збС>г надмС>ћних С>купаторских 
снага које нису дозволиле повезивање партизанских јединица и ло

ших временских услова, С>вај план није остварен. 

Други, много успјелији покушај био је децембарски устанак у 

западној Горењској и Горњој савској долини. Он се састоји од низа 
акција које су водиле партизанске чете и групе. Мада у војничком 

смислу нису постигнути неки резултати, ове акције су позитивно 

утицале на опредјељивање сељаштва и политичких група изван КШ 

за НОП. 

Побједом политичке линије КПЈ, формирањем Покрајинског 

комитета КПЈ за Македонију на челу са Лазаром Колишевским и 

Војног штаба, половином септембра 1941. године, створене су основ
не претпоставке за консолидовање партијске организације у Маке

донији и њенС> оспособљавање за организовање оружане ослободи

лачке борбе. Први и најважнији задатак на коме је радио Покрајин

ски комитет био је организациС>но и политичко учвршћење партијс

ке организације, чишћењем од колебљивих елемената и оспособља

вање партијских кадрова за борбу против бугарскС>г и италијанског 
окупатора. Пораст антиокупаторског расположења народа и народ

ности у Македонији омогућује новом руковС>дству КПЈ да врши при

преме за фС>рмирање партизанских одреда. Полазну основу чинили 
су Скопски партизански одред, који се од августа 1941. налазио на 
скопској Црној гори и Прилепски партизански одред, формирг.н у 

септембру 1941. 
Оружаном акцијом Прилепског НОП одреда на полицијску ста

ницу и затвор у Прилепу, 11. С>ктобра, почео је устанак македонс

ког народа. Формирање првих партизанских одреда и њихова ору

жана дејства имала су огроман значаја за даљњи развој НОП-а у 
Македонији. Македонски народ је тиме показао да у њему постоје 

организоване снаге које ВС>ДИ КПЈ, спремне да заједно са ос'l·алим 

народима Југославије пођу у борбу против окупатора за национално 

и социјално ослобођење. 
Устанак у Војводини, у току 1941. ГС>дине, развијао се нерав

номјернС>. Та неравномјерност је била посљедица услова у којима 

су дјеловале партијске организације Баната, Бачке и Срема. 

Након низа оштрих обрачуна са окупатором, у којима је било 

и већих губитака, остатак партизанских одреда са територије Ба

ната окупио се у Сјевернобанатском одреду, кога је окупатор оне

МС>rућио да се преко Бачке пребаци у Срем. 

Послије првих акција против мађарских окупатора, у Бачкој су 

извршена масовна хапшења, прије свега чланова КПЈ и СКОЈ-а, 

па се НОП свео на мање ударне и диверзантске групе. 

Партијске организације у Срему нашле су се у ситуацији да 

дјелују без веза са покрајинским руководством. Овдје се КПЈ ори
јентисала претежно на политичкС> дјеловање на селу и успјела је 
да створи два партизанска С>дреда. 

У децембру, у Пећинцима је одржано и Окружно савјетовање 
КШ за Срем, на коме је одлучено да се формира Главни штаб пар

тизанских одреда за Срем и да се сачини план оружаних акција. 
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Због сложеног nоложаја у коме се нашао НОП у Војводини, 
nрије свега у Банату и Бачкој, Покрајински комитет за Војводину 

је одлучио, почетком новембра, да се обуставе оружане акције, да се 
сједиљени Сјевернобанатски одред раздвоји у првобитне одреде, а 

ови да се повуку у свој а села и изграде базе за зимовање и да се, 
истовремено, nриступи обнављаљу и учвршkивању nартијских ор

ганизација. 
у друштвено-nолитичким односима на Косову и Метохији није 

одмах дошло до таквих промјена које би омогуhиле примјену одлу
ка Савјетовања у Столицама. Већина чланова КПЈ била је и даље 
ангажована на раскринкавању окупатора и квислинга и на разбија
љу илузија код једног дијела заведеног становништва да су фашис
тички окуnатори ослободиоци Косова. 

Од партизанских десетина и група формирани су, у јесен 1941. 
године, Први метохијски nозадински одред и Косовски nозадински 

одред. Један дио бораца на Косову налазио се и у Копаоничком 
одреду. Обласни комитет КПЈ за Косово и Метохију одржао је саЕ

јетовање, децембра 1941. године, на коме је одлучено да се партиј
ска организација на Косову и Метохији организационо среди, учврс

ти и да се још шире отвори nрема укључивању људства из редова 

албанског становништва. 
И поред становитих напора КПЈ, све одлуке Савјетовања у 

Столицама нису могле да буду у потпуности спроведене. Ради се, 
nрије свега, о nроширивању nолитичке основе НОП-а, односно, о 

ствараљу јединственог народноослободилачкоr фронта. Мада је КПЈ 

појачала контакте са појединим локалним првацима Земљораднич

ке, Демократске и других партија ,ипак веhина од њих није узела 

учешhа у борби против окуnатора, nод разним изговорима. 

Посебан значај Партија је придавала разговорима са четници
ма Драже Михаиловиkа. 

Четнички nокрет Драже Михаиловиhа развио се од једне гру

пе официра, подофицира и војника југословенске краљевске војс • 
ке, која се није nредала њемачким јединицама. Она је, још полпви

ном маја, за своје сједиште изабрала Равну гору у заnадној Србији 

и почела око себе окупљати српске буржоаске националистичке ан

тиосовинске снаге, најприје у Београду и заnадној Србији, са теж
њом да се прошири на цијелу Југославију. У почетку, ова група не

ма јасну политичку платформу, осим става да је прерано започиља

ти било какав обрачун са окупатором и да треба чекати док не дође 

до расплета на великим свјетским фронтовима. Међутим, избијањем 

устанка и доласком извјесног броја грађанских политичара на Рав

ну гору, почиње да се формулише политичка платформа овог пок

рета са изразито српским националистичким циљевима. 

Оружана борба народа Југославије против окупатора, под ру

ководством КПЈ, принудила је четнички покрет да форсирано почне 

формирати своје одреде и да се са планина спушта у градове, које 

су партизани веh ослободили. Поред војних активности, четнички 
покрет се ангажује и политички, ослањајуhи се на четничку тради

цију и Монархију да би српске масе привукао на своју страну. Ди

намичан развој устанка принудно је и Дражу Михаиловиhа да убр-
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зано формира четничке одреде и љихово политичко тијело -· Цен
трални национални комитет. Догодило се, вјероватно не СЛ)"'ајно, да 
су народноослободилачки покрет и четнички покрет тежиште своје 
активности усмјерили према западној Србији у љето и јесен 1941. 
године. Циљеви и једног и другог покрета, који су били дијаметрал

но супротни, управо he се у оштријем виду најприје СУ'fелити на тој 
територији у периоду трајаља »Ужичке републике«. 

Обавијештено о постојаљу групе четника на Равној гори, око 

Драже Михаиловиhа, руководство КПЈ је настојала, залажуhи се за 

широку платформу народноослободилачке борбе, да придобије чет

нике за сарадљу у борби против окупатора. У том циљу вођени су 

разговори између руководилаца два покрета, Јосипа Броза Тита и 

Драже Михаиловиhа, у Струганику 20. септембра и у Брајиh.има 2:1i. 
и 27. октобра 1941. године. Међутим, оба разговора завршена су без 
успјеха. Штавише, Дража Михаиловиh је убзано припремао своје 

одреде за обрачун са народноослободилачким покретом. У почетку, 
Дража Михаиловиh је, користеh.и ширину платформе народноосло

бодилачке борбе, водио дволичну политику - преговарајуh.и истов

ремено са народноослободилачким покретом и са окупатором и ље

говим сарадницима, али дуго није могао држати такву позицију. Beh 
крајем октобра 1941. године, опредијелио се за обрачун са народно
ослободилачким покретом, свакако рачунајуh.и на присуство окупа

тора и на подршку избјегличке југословенске краљевске владе и 

бри-ганске владе, са којима је успоставио радио-везу крајем сеп

тембра. 

Међутим, четничке снаге од око 3000 људи, којима је тада рас
полагао, биле су недовољне за уништеље НОП-а у западној Србији 

и он је за кратко вријеме претрпио пораз. То се, управо, догодило у 

тренутку када су југословенска и британска влада вршиле притисак 

на владу Совјетског Савеза да хи-гно интервенише да се партизани 

ставе под команду Драже Михаиловиhа. Иако совјетска влада није 

попустила овом притиску и није се јавно изјаснила, ипак се у љеним 

средствима информисаља почиље да пише афирмативно о Дражи 

Михаиловиh.у. И кад је радио-Москва, половином новембра, јаnио 
да је Михаиловиh вођа свих снага које се боре против окупатора у 

Југославији, што је сазнао и Врховни штаб НОП одреда за Југо

славију, Тито је наредио да се обустави борба са четницима и да им 

се понуде преговори, све у циљу да се не праве спољно-политичке 

тешкоhе Совјетском Савезу, прије свега у односима са Енглеском. 

Постигнут је споразум о прекиду борбе, али четници нису обуста

вили своју контрареволуционарну дјелатност. Штавише, искористи

ли су љемачку офанзиву у западној Србији крајем новембра 1941. 
и леrализовали се укључивањем у Недиh.еве одреде, у оквиру којих 

су узели масовно учешће у борби против НОП-а. Самим тим су пос

редно, а касније и непосредно почели сарадљу са љемачким окупа

тором. Тако су се веk 1941. јасно обликовала два фронта: један ос
лободилачки и револуционарни, који је предводила КПЈ и други 

контрареволуционарни, у коме су четници претендовали да играју 
главну улогу, мада у љегове оквире улазе окупатори и љихови са-
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радници, за које се претпостављало да he са поразом окупатора и 
они нестати и да he четници бити она снага која би битно могла да 
утиче на послератно друштвено уређеље Југославије. 

Док је четнички покрет Драже Михаиловиhа успио да успос

тави везу са британском и југословенском краљевском владом и да 
успјехе народноослободилачког покрета у борби против окупатора 

1941. представи свјетској јавности као своје, дотле КПЈ није имала 
могуhности да продре у свјетску јавност. Једину везу са спољним 

свијетом имала је преко Коминтерне, али су у то вријеме те везе 
биле нередовне, јер су ишле преко Коминтернине радио-станице у 

Загребу, Свакако да је Коминтерна била обавијештена ко се бори 

против окупатора у Југославији, али то из својих разлога није пре

носила у јавност у вријеме одсудне битке пред Москвом између Сов

јетског Савеза и нацистичке Њемачке. Ипак су југословенски кому

нисти у Москви, уз сарадљу неких руководилаца из Коминтерне, 

успјели да организују радио станицу »Слободна Југославија«, која 

је од 10. новембра 1941. свакога дана емитовала вијести на српскохр
ватском језику. Међутим, вијести о четничком покрету морале су да 

буду суздржљиве. Партизани су поменути први пут тек 23. новемб
ра, а прве вијести да су морали да се боре и против четника, тек у 
прољеhе 1942. године. 

За то вријеме, југословенска краљевска влада у Лондону ужи

вала је гостопримство енглеске владе и одржавала је дипломатске 

односе са свим земљама антифашистичке коалиције, а у Југослави

ји, љен представник Дража Михаиловиh имао је редовну радио-везу 

са обје владе и све успјехе народноослободилачког покрета nриnиси

вас је четничком покрету. Без обзира на све што је наведено, уста
нак у Југославији је врло брзо привукао пажљу антифашистичке 

коалиције. по својим размјерама и успјесима. О томе је Совјетски 

Савез био упознат преко Коминтерне, а Енглеска преко извјештаја, 

који су почели да стижу из Југославије, а прије свега, преко телег

рама прве енглеске мисије која је упуhена четницима Драже Михаи

ловиhа. Међутим, од свега тога, у јавности ових земаља знало се вр

ло мало или готово ништа. О устанку се говорило неодређено, па се 

није могао извести закључак ко води ослободилачку борбу у Југо

славији - четници или партизани. КПЈ је привремено била онемо

гуhена да својим успјесима продре у свјетску јавност, али је она 

упорно наставила да води борбу и да обавјештава чланице антифа
шистичке коалиције о успјесима народноослободилачког покрета. 

Плодови уложених напора у борби за међународно признање НОП-а 

стиhи he касније. Али, битно је да је ту борбу КПЈ започела још 
1941. и да је још тада придавала велики значај спољно-политичком 
фактору и била свјесна тешкоhа на које he наиliи борба за призна
ваље остварених револуционарних тековина народноослободилачке 

борбе. 

Њемачки, италијански, бугарски и мађарски окупа·rори, сваки 

на свом дијелу приграбљене територије Југославије, предузимали су 
одређене мјере да разбију народноослободилачки покрет. Не схвата

јуhи у почетку снагу оружаног устанка југословенских народа, оку-
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патори су покушали да помоћу полицијских јединица сузбију уста

нак, вршеliи притоме безуспјешне покушаје да се инфилтрирају у 

редове КПЈ. Кад им то није усnјело, ангажовали су све своје сарад

нике и домаliе издајнике да то учине они умјесто окупатора, па су 

у Србији ангажовали Милана Недића, формирајући некакву квис
линшку владу, затим Димитрија Љотића и Косту Пећанца. На тери

торији која је обухватала Хрватску и Босну и Херцеговину, у ту 

сврху употребљене су све расположиве усташке снаге Анте Паве

лиliа. И у другим земљама и: крајевима Југославије анrажовани су 
сарадници окупатора у борби против НОП-а. 

Међутим, врло брзо су отпале илузије да ће домаћи издајници 

моћи да разбију устанички фронт, па су њемачке и друге окупаторс
ке јединице почеле тражити појачања од својих врховних команди. 

И сам Хитлер је схватио озбиљност војно-политичке ситуације у Ју

гославији, да су витални интереси њемачкоr и других окупатора 

знатно угрожени, па је 16. септембра наредио фелдмаршалу Листу 
да угуши устанички покрет на Балкану, подразумијевајуhи, прије 

свега, покрет у Југославији. У првом реду требало је освојити вели

ку партизанску слободну територију у западној Србији и Шумадији, 
која је називана »Ужичком републиком«. У ту сврху су, поред пос

тојећих, доведене две њемачке дивизије и одмах је отпочела њихова 

противофанзива, најприје у Мачви: и Подрињу, а затим на централ

ни дио » Ужичке републике«. Оне су према становништву партизан
ских мјеста примјењивале најбруталније репресалије, пљачкэ.јуliи и 

палеliи читава насеља, затим масовно убијајуhи становништво, не 
штедећи nритоме ни жене, старце и дјецу. Да би што више застра

шио народ, њемачки окупатор почео је да врши одмазде масовним 
стријељањем не само у Мачви и Подрињу, него и у Крагујевцу, 

Краљеву и Београду, тако да су њемачки војници, само у јесен 1941. 
године, стријељали у Србији преко 20.000 талаца. Што нису униш
тиле на лицу мјеста, казнене експедиције су спроводиле у концен

трационе логоре и затворе, које су у својим рукама држали окупа

тори или домаћи издајници, али под контролом окупатора. Ти кон

центрациони логори су били успостављени у свим земљама, а најви
ше их је било у Хрватској, Србији Босни и Црној Гори. Неки од ло

гора су били стални, гдје су заrrвореници дуже задржавани и одатле 

су извођени на стријељање, као на примјер Бањица, Јасеновац итд. 

Други, пак ,као Сајмиште, служили су као сабирни логори, одакле 
су заробљени партизани или таоци упуliивани у интернацију у дру

ге земље, прије свега у Њемачку и Норвешку. 

Њемачки окупатор је наставио прогоне и исељавање Словена

ца у октобру 1941, одлуком о, такозваном, треliем таласу исељава

ља Словенаца у широком појасу уз Саву и Сутлу. Са ранија два та

ласа, своје домове је принудно напустило око 72.000 Словенаца из 

њемачке окупационе зоне. Масовне злочине починиле су усташе у 
Хрватској и Босни и Херцеговини уништавајући српско и јеврејс

ко становништво и све комунисте и патриотски оријентисане људе, 

без обзира на националну nрипадност. 

Италијански окупатор је у својој окупационој зони прогонио 
и уништавао не сам() партизане, неrо и становништво. Тако је у 
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Сплиту ухапшено око 1.000 лица, од којих је један дио одведен у 
интернацију. Између осталих, пао им је у руке и Раде Кончар, сек

ретар ЦК КП Хрватске. 

Такође и бугарски окупатор хапси и прогони не само кому

нисте у југоисточној Србији, гдје му полази за руком да разбије 

Врањски НОП одред. На оружану акцију Прилепског НОП одреда 

у Македонији, бугарски окупатор је одговорио терором и ухапсио 

је око 800 грађана из Прилепа и околине. Сличне репресивне мјере 
nримјењивао је и мађарски окупатор у Бачкој и Барањи. 

Упркос терора, у сви:м крајевима Југославије народноослободи

лачки покрет је одолијевао налетима непријатеља. 

Ње:мачка врховна команда није могла поднијети ове успјехе 

НОП-а. Зато је одлучила да се устана-к по сваку цијену брутално 

угуши. Напад на :tУжичку републику« догодио се у вријеме одлу
чујуhе битке за Москву. Главни удар извршиле су 342-га и 113-та 

њемачка дивизија, уз садејство ње:мачких посадних јединица и са

радника окупатора, Недиhа, Љотића, четника Касте Пећанца и Дра

же Михаиловића. Удружени, непријатељи су за кратко вријеме усn

јели да заузму слободну територију у западној Србији. Највећи ору

жани отпор пружио им је Ужички раднички батаљон на Кадињачи, 

који је изгинуо бранећи одступницу осталим nартизанским једини

цама и Врховном штабу. Један дио партизанских одреда са те тери

торије, од око 1.500-2.000 људи, повукао се у Санџак и послужио 
као основа за формирање Прве и Друге пролетерске бригаде. 

Овим нападом њемачки окупатор постигао је значајан успјех, 
мада му није пошло за руком да зада уништавајући ударац НОП-у. 

Њемачке и италијанске оружане снаге нанијеле су озбиљне 

ударце и партизанским одредима и у другим дијеловима Југосла

вије. Неки одреди су разбијени, али борба против окупатора није 

престала. Док су се непријатељи народноослободилачког покрета ан

гажовали да униште постојећа жаришта устанка, појављивала су се 

нова у јужној Србији, Срему, Далмацији, Горском котару, Славони
ји, попримајући масован карактер. Упркос привремених узмицања 
у Србији, Словенији и Црној Гори, у цјелини гледано, КПЈ и народ
ноослободилачки покрет су у сталном успону, па је крајем 1941. било 
у Југославији око 80.000 партизана, а према непотпуним подацима, 
у борби против окупатора и домаhих издајника је погинуло око 3.000 
чланова КШ. До великих поремеhаја у раду партијских организа
ција посебно је дошло на територијама које су биле ослобођене па 
поново окупиране. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DIE КРЈ BEIM AUFBAU DER POLITISCHEN UND MILIT JШISCHEN 
GRUNDLAGEN DER VOLKSBEFREIUNGSBEWEGUNG 

Die Bespтechung von StoLice i Ј. 1941. 

Nach einer dreimonatigen Entfaltung des Aufstandes in Jugoslawien 
und nachdem Josip Broz Tito, Generalsekretar der КРЈ und Kommandant 
des NOPOJ -Hauptstabes, vom besetzten Belgrad auf das befreite Territo
rium in West-Serblen ubergewechselt war, wurde in Stolice bei Krupanj 
im September 1941 eine milШirpolitische Besprechung abgehalten, auf der 
bedeutsame Beschlйsse gefafit und Stellungnahmen erarbeitet wurden. Zu 
den wichtigsten davon gehбren: die Einfйhrung einheitlicher Formen der 
militarischen Organisationen fйr das ganze Land und, im Zusammenhang 
damit, die Umbenennung des Ьisherigen (Glavni) Hauptstabes der Tru
ppen der Volksbefreiungsbewegung (NOP) Jugoslawiens in (Vrhovni) 
Oberster Stab und die Bildung von Hauptstaben der NOP-Truppen fйr 
die einzelnen jugoslawischen Lander und GeЬiete; die Verbreiterung der 
politischen Basis der Bewegung durch dio Schaffung von Organen der 
neuen revolutionaren Herrschaft; ein Ubereinkommen iЉer elastischeres 
Wirken der КРЈ - und SKOJ (Bund der Kommunistischen Jugend Ju
goslawiens) - Organisationen auf befreiten und besetzten Territorien 
usw. Kurz, auf der Beprechung von Stolice wurden die wichtigsten stra
tegischen Fragen von militarischem, politischem und Partei- Charakte1· 
erfaBt. 

Nach dieser September - Besprechung ging man in allen jugosla
wischen Landern und Provinzen schnell an die Realisierung der gefaBten 
Beschliisse. Ihre Anwendung jedoch hing in groBem Mafie von den kon
kreten Бedingungen tmd Umstanden аЬ, unter denen die e1n.zelnen Pa:r
teifi.ihrungen arbeiten. 




