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У В О Д 

 

Постоје историјски догађаји који својом појавом остављају снажан печат како на 
савременике, тако и на касније генерације и који подједнако збуњују и једне и друге, како 
природом свог настанка тако и последицама које производе за дуги низ година. Такви 
догађаји несумњиво су они који су се одиграли у Краљевини Југославији у марту 1941. 
године и који су још увек неразјашњени или бар недовољно објашњени. 

Ретко су када два тако блиска дана носила два тако супротна, судбоносна решења по 
један народ, као што су ту фаталну опречност донели Југославији, у првом реду Српском 
народу, 25. и 27. март 1941. године. Ни пуних 48 часова није протекло између два решења 
која су стајала једно према другом у потпуној супротности. 

Немачки напад на Југославију, који је донео катастрофу у Априлском рату, окупацију 
и комадање земље, разбуктавање Српско-Хрватског сукоба и отпочињање стравичног 
геноцида над Србима у НДХ, имао је дугу, противречну и још увек недовољно расветљену 
предисторију. 

За разјашњење и објашњење догађаја који су довели до државног удара од 27. марта 
1941. године, није довољно само разматрање збивања која су у непосредној вези са тим 
ударом. Само посматран као део општих, крупних политичких збивања тога времена удар од 
27. марта може да се разјасни. 

Посебно место у истраживању мартовских догађаја заузео је Бранко Петрановић. Он 
се у више радова враћао тумачењу догађаја из марта 1941. године. У две синтезе Историја 
Југославије (1978, 1988) он је давао краће оцене, али је у тематској збирци под називом 27. 
март 1941. (објављеној 1991. заједно са Николом Жутићем) готово заокружио све што је 
релевантно за 27. март. Сегменти изворне грађе, литература, сећања и штампе о овим 
догађајима, обухваћени овим делом, незаобилазни су за сва данашња али и каснија 
тумачења. Реч је о вероватно најобимнијем и фактографски најбогатијем делу о овом питању 
у нашој историографији. 

У двотомном делу Слом Краљевине Југославије, Велимир Терзић је исцрпно описао 
догађаје везане за удар од 27. марта учинивши ову тему скоро без предметном са становишта 
истраживања у војним архивима на чијем је челу дуго година стајао. Настављачи Терзићевог 
дела из Војноисторијског архива, објавили су две књиге докумената везаних за Априлски рат 
1941, у којима је значајно место остављено за објављивање низа докумената који говоре о 
догађајима пред потписивање пакта. 
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GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI 

EDUKATIVNI MATERIJALI. 

 
WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  

WWW.MAGISTARSKI.COM 
WWW.MATURSKIRADOVI.NET  

WWW.MATURSKI.NET  
 

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI RAD, 
POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA 
POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO 

ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI 
RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  
NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, 
UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE 

DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM 
 
 

http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
http://www.maturskiradovi.net/eshop�
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