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Апстракт: Након немачког припајања Аустрије 1938. године, појавом нове др-
жаве на северним границама, измењени су ратни планови југословенског генералшта-
ба. Измене су такође условљене и појачаним италијанским ангажовањем и припајањем 
Албаније, као последице империјалистичке политике Бенита Мусолинија. 

У периоду од 1938. године до почетка Априлског рата приказани су ратни пла-
нови Војске Краљевине Југославије према Албанији. Рад се темељи на истраживању 
архивске грађе фонда Војске Краљевине Југославије, похрањене у Војном архиву.

Кључне речи: Војска Краљевине Југославије, ратни планови, Албанија, Ита-
лија, Косово и Метохија.

Ратне планове према Албанији у периоду 1938–1941. треба посматра-
ти у оквиру опште стратегијске замисли југословенског војног врха, као 
резултат односа са Италијом. Већ је средином двадесетих година Италија 
успоставила свој протекторат над Албанијом, регулисан Првим и Другим 
тиранским пактом који су, поред политичких одредница, предвиђали и вој-
ни савез. Веће италијанске снаге у том периоду нису боравиле на територији 
Албаније, а сарадња се огледала у испоруци оружја и ратног материјала, али 
и у инструктажи албанске војске. 

Поменути пактови нису наишли на одушевљење у албанској јавности, 
нарочито су задирали у интагритет председника владе, касније краља, Зогуа. 
Неспремност за продужење пактова по истеку, након пет година, била је из-
раз антииталијанског расположења, које јесте било популарно, али штетно. 
Економска криза погодила је Албанију, тако да су у први план избили ита-
лијански зајмови и отписи дугова. Окретање Албаније Балкану и потписивање 
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трговинских уговора није у великој мери побољшало ситуацију, а неспрем-
ност да уђе у Балкански пакт појачало је изолацију у односу на суседне 
земље (Павловић 2001: 444–446).

Утицај Италије појачавао се тридесетих година, што је резултирало 
анексијом априла 1939. године. Заплашена немачким продором на Балкан, 
Италија је тражила начин да се осигура учвршћивањем у Албанији, што би 
представљало одскочну даску за даље операције. Анексију Албаније при-
знала је Немачка, док се први суседи, Грчка и Југославија, нису отворено 
супротставили (Павловић 2001: 448–449). Од тог тренутка на територији 
Албаније биле су концентрисане знатне италијанске снаге, које су могле 
представљати отворену претњу за Југославију, а што се нарочито испољило 
избијањем грчко-италијанског сукоба 1940. године.

Југословенско-италијански конфликт је тридесетих година након еко-
номске кризе дошао су у фазу смиривања и покушаја за успостављањем 
добросуседских односа (Britanci II 1986; Stojadinović 1963; Krizman 1975; 
Milak 1987). Наиме, привредни разлози су умногоме утицали на италијан-
ску владу да среди односе са суседном државом потписивањем споразума 
из 1937. године, што је било од обостране користи. Југославији је то наро-
чито ишло у прилог, пошто је фашистичка Италија представљала озбиљ-
ну претњу као сусед, али и као иницијатор и покровитељ многих сепара-
тистичких група. 

Осигурање са италијанске стране донело је Југославији олакшање, с 
обзиром на остале непријатељски расположене суседе. Међутим, наредних 
година ситуација се даље компликовала доласком Немачке као северног 
југословенског суседа. Немачка је аншлусом 1938. године присајединила 
Аустрију, уз благослов Италије, и тиме своје границе померила на југ, ди-
ректно се умешавши у односе на Балкану. Немачка је још тридесетих годи-
на активно на привредном пољу сарађивала са балканским државама, што 
је у условима опоравка након економске кризе позитивно деловало на обе 
партнерске стране. За немачке владајуће и привредне кругове југоисток је 
био део стратегије политичког и трговинског монопола, с обзиром на чиње-
ницу да је економска криза уништила планове о освајању светског тржишта. 
Снажније окретање југоистоку Европе испољило се нарочито доласком на 
власт националсоцијалиста, који су, након привредног продора, планирали 
и остварење потпуног политичког утицаја (Ristović 1991: 10–12).

Сам аншлус је у Југославији представљен као мање зло од рестаурације 
Хабзбурга, а нека оштра реакција није се ни могла очекивати, с обзиром на 
стање у Европи и пасивност великих сила. Тако је југословенска влада званич-
но на тај корак гледала као на унутрашње питање немачког народа (Britanci 
II 1986: 628). У свом експозеу Милан Стојадиновић је изјавио да је од 
Хитлера добио гаранције о неповредивости југословенско-немачке границе  
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и уверавања да Немачка жели јаку Југославију. У то време, велике силе зау-
зете су биле око дешавања у северној Африци и шпанског грађанског рата.1 
У привредном погледу, Аустрија је током читавог међуратног периода била 
значајан трговински партнер Југославији. Након аншлуса, удео југословен-
ске трговинске размене са Немачком порастао је са 30 на 40%, чиме се по-
већала и зависност од немачке привреде (Britanci II 1986: 629). С обзиром 
на то да се граничила са две тоталитарне државе (Италијом и Немачком), 
Југославија је настојала да сачува новоуспостављене пријатељске односе са 
Италијом, као и да појача везе са савезницима из Мале и Балканске Антанте 
(Avramovski 1986; Vanku 1969).

Односи са савезницима у оквиру Мале антанте и касније потписаног 
Балканског споразума дошли су у кризу крајем тридесетих година. Акције 
Немачке на међународном плану, првенствено, али и Италије, довеле су до 
поларизације европских сила и до слома система колективне безбедности. 
Ова подела је наговештавала неумитно увлачење мањих држава у два анта-
гонистичка блока. Конкретну акцију у том погледу извела је Немачка 1938. 
године ушавши у Чехословачку, што су западне силе пропратиле са одобра-
вањем. Следећи чин био је напад на Пољску наредне године који је означио 
почетак Другог светског рата. 

При оваквој констелацији снага Југославија је као свог најопаснијег су-
седа видела Немачку, што је имало пресудну улогу у стратегијским разма-
трањима и изради ратних планова.

РАТНИ ПЛАНОВИ

Стратегијске процене југословенског генералштаба полазиле су од 
претпоставке да ће у првом периоду границу са Албанијом обезбеђивати 
незнатне снаге до искрцавања италијанске војске. Још увек су важиле одред-
бе плана из 1937. године за превентивни упад и поседање линија „А“ и „Б“, 
односно овладавање северном Албанијом.2 План је предвиђао истовремено 
наступање Зетске дивизије према Скадру, Ибарске из правца Призрена, док 
би Вардарска дивизија из Македоније контролисала долину Вардара.3

1 У то време су се интереси Француске и Италије сукобили око Туниса и грађанског 
рата у Шпанији. У шпанском грађанском рату Италија је замерала Француској што је 
слала помоћ републиканским снагама, када је она, из обзира према Великој Британији 
(обавезе које су проистицале из уговора Италије и Велике Британије), престала да по-
маже генерала Франка. Архив Југославије (АЈ), фонд 334 Министарство иностраних 
послова, Ф 2. Експозе Милана Стојадиновића у Народној скупштини 16. марта 1938.

2 Војни архив, (ВА), Пописник (П) 17, k. 20, ф. 1, д 1. Упутство генералштаба стр. пов. 
ђ. бр. 665 од 1. априла 1930.

3 ВА, П 17, К 101, Ф 1, д 5. План „И8М7Ар1Ау1Б8“.
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Сходно напред наведеном, предвиђена су три основна војишта на гра-
ници са Албанијом:4

– Зетско-скадарско војиште од вододелнице Лима до Ибра и Белог Дри-
ма, са југословенске стране, док би са албанске за границу био узет Црни 
Дрим. Иако другоразредно, ово војиште је од значаја, јер овлађујући њиме 
југословенска страна може створити погодну основицу за даље операције, 
али може помоћи дејствима из правца Косова и Метохије. Са албанске стра-
не ово војиште би имало локалног значаја, будући да се продором на тери-
торију Црне Горе не угрожавају виталне комуникације.

– Косовско-подримско војиште обухвата зону од Белог Дрима до гре-
бена Шар планине и реком Маћом до њеног ушћа у Јадранско море. Ово је 
војиште најзначајније за обе стране, јер би се дејствима из Албаније врло 
лако могли угрозити Метохија и Призрен.

– Вардарско-тиранско војиште обухвата област од поменутог Косов-
ско-подримског до границе према Грчкој и ушћа реке Војуше. За нападна 
дејства са југословенске стране ово војиште је оцењено као најважније, бу-
дући да се његовим експлоатисањем директно може угрозити Тирана.

Неповољно за југословенску страну било је то што се територија Косо-
ва и Метохије, као првокласног географско-стратегијског објекта, налази-
ла на самој војишној просторији и била веома слабо заштићена и изложена 
дејству непријатељских снага, које би могле да овладају граничним фронтом 
већ на почетку операција. На овом фронту би албанско државно тежиште 
била област између реке Маће, реке Шкумбе и Јадранског мора. Важни цен-
три у овој области били су Тирана, Драч и Елбасан. Заузећем ове централне 
области Албанија би била подељена на два дела и губила би се могућност да 
непријатељ даље води уређене операције.5

Сама граница повучена је преко терена који обилује природним препре-
кама. Највећим делом границу представљају стрми планински гребени или 
кланци кроз који протичу реке. Из овога произилази да је гранична линија 
врло подесна за фортификацијске радове, с обзиром да терен поседује доб-
ру прегледност. Међутим, утврђивању се двадесетих година није придавала 
значајнија пажња. Осим караула са израђеним стрељачким заклонима, који 
иначе нису представљали значајне фортификацијске објекте, није било ни-
каквих препрека за спречавање пордора са албанске стране.6 Објашњење ге-
нералштаба било је да сама граница нуди повољне услове за одбрану и чини 
јак полазни положај за офанзиву, тако да је потребно овладати најважнијим 
ослонцима на њој, укључујући и оне на албанској страни.7 Од 1937. године 

4 Стратегијско-географска процена наших фронтова и праваца, Београд, 1922, 29.
5 Исто, стр. 31.
6 ВА, П 17, к. 16, ф. 1, д. 6.
7 ВА, П 17, к. 96, ф. 3, д. 4. Упут генералштаба за фортификацијско уређење граничног 

фронта према Албанији бр. 937 из маја 1928.
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започети су обимни радови на утврђивању читавог граничног фронта у дужи-
ни од 3.000 км на копну и 1.400 км на мору. Наиме, југословенско војно руко-
водство је у духу дефанзивних планова сматрало да ће успешније одбранити 
територију утврђивањем граница. На рачун обуке и модернизације војске 
кренуло се са фортификацијским радовима, пре свега на западном и северном 
фронту, а затим и према Бугарској и Албанији. Након италијанске окупације 
Албаније, предузето је утврђивање албанског граничног фронта са циљем да 
се запречавањем, односно изградњом малих бункера са противоклопним и пе-
шадијским препрекама затворе главни правци и спречи подор италијанских 
оклопно-механизованих снага (Terzić 1984: 303–306). Утврђивање главних 
праваца: Скадарског, Ђаковичког, Дебарског и Језерског вршило би се на 
појединим тачкама, с обзиром на планински карактер земљишта. На једном 
примеру може се објаснити залагање локалних гарнизона на утврђивању. Го-
дине 1939. за утврђивање дела фронта из правца Македоније одобрен је кре-
дит у износу од 500.000 динара за материјал и 100.000 за алат. Радове је изво-
дио пионирски батаљон из Скопља. Међутим, услед недовољног ангажовања 
старешина и неспремности војника, читав батаљон је изневерио очекивања и 
предвиђени рокови нису испоштовани.8 Тако је пред почетак Априлског рата 
на струшком, дебарском, призренском, ђаковичком, подгоричком и барском 
правцу утврђивање завршено делимично (Terzić 1984: 307).

Након аншлуса и доласка Немачке на северну границу са Југославијом, 
ратни планови су попримили искључиво дефанзивни карактер. Прва ва-
ријанта могућег рата против Немачке била је „Д8“ варијанта плана „Д“. План 
је израђен 1938. године и носио је ознаку „НМ8И9Ар2Б9“. Ова комбинација 
претпостављала је рат против Немачке и Мађарске уз неодређено држање 
Бугарске, Италије и Албаније. Друга могућност коју је план предвидео 
била је истовремени сукоб са свим земљама истовремено. С обзиром да је 
Краљевина Југославија била у савезу са Румунијом, Турском и Чехословач-
ком, предвиђало се и њихово ангажовање у складу са обавезама регулисаним 
уговорима о савезу. Рачунало се и на савезништво Грчке или макар на њену 
благонаклону неутралност. Поред тога, претпостављало се да интервенција 
овакве врсте неће проћи без ангажовања других европских сила, у првом 
реду Француске и Велике Британије, што би могло довести до далеко озбиљ-
нијег сукоба. У погледу Италије, као логично се изнело мишљење о њеном 
стајању по страни, с обзиром на потписан споразум из 1937. године.9

Претпоставке за Албанију биле су већ познате, а то је да њу Италија 
може помагати поморским путем, али одвојеност од главних италијанских 
снага и осталих савезника, може је учинити мање опасним противником, 

8 ВА, П 17, к. 518, ф. 6, д. 13. Министарство војске и морнарице команданту III армијске 
области стр. пов. ђ. бр. 5087 од 6. децембра 1939.

9 ВА, П 17, к. 102, ф. 1, д. 1. Ратни план „НМ8И9Ар2Б9“.
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нарочито у случају уласка Грчке у рат. Процене о броју и снази јединица у 
Албанији темељиле су се на претпоставци самосталног албанског учешћа 
у рату. У том случају, њена војска била би распоређена у 6 дивизија по 6 
батаљона, што је укупно износило 36 батаљона. Уколико буде потпомог-
нута савезницима у опреми и наоружању, могла је да на фронт изведе 6 
мешовитих дивизија по 3 пука и 6 батаљона граничне трупе, што је изно-
сило 60 батаљона. Вероватноћа је да ће од свих ових снага 2 дивизије и 
2 гранична батаљона распоредити на границу са Грчком, док је остатак 
предвиђен за операције против Југославије. У случају италијанске војне 
помоћи није се могло претпоставити колико би дивизија било искрцано 
на албанску обалу, с обзиром на уверење да ће Италија знатан део своје 
војске распоредити на западним југословенским границама, али и према 
Француској.10 Приликом процене непријатељских снага, као најјачи про-
тивник означена је Немачка, а затим Италија. Албанија, заједно са Бугар-
ском, по јачини својих снага, брзини мобилизације и концентрације, вој-
но-политичкој ситуацији и слободи рада не могу одмах на почетку рата 
задобити одлучујући успех. Међутим, оне су ипак, по свом географском 
положају у могућности да југословенској војсци угрозе слободу рада и ма-
невра, везујући одређене снаге за себе и угрожавајући важне саобраћајне 
линије у долинама Мораве и Вардара и преко Косова. Основна замисао 
овог плана била је дефанзива према свим фронтовима, а офанзива према 
Мађарској, како би се што пре избацила из рата. Према томе, на североза-
падним правцима груписане су најјаче југословенске снаге, док је на југу 
остављен мањи контигент ради опсервације. Читав јужни фронт покрива-
ла би III армијска област, са штабом у Скопљу. Задатак би био у почетку  
опсервација према Албанији и Бугарској, уколико остану по страни. Уко-
лико, међутим, уђу у рат, предузела би се одбрана граничног фронта од 
Будве до Бојане и даље према тромеђи са Грчком и од тромеђе до Босиле-
града и Бесне Кобиле. трећу армијску област сачињавале би Вардарска и 
Зетска дивизија и Подгорички одред, као и 65. ваздухопловна група (209. 
и 210. ескадрила). Вардарска дивизија распоредила би своје пукове у Шти-
пу, Призрену, Страцину и Младом Нагоричану, како би могли да дејствују 
против оба непријатеља. Подгорички одред би обезбеђивао правац према 
Скадру, док би Зетска дивизија била на располагању као армијска резерва. 
Вероватна употреба ове дивизије била би према Албанији, стога је и пред-
виђено њено смештање у Косовској Митровици. Евентуално груписање 
албанских снага било би према Метохији и Дебру, а мање вероватно према 
Подгорици и Бару. Поред тога, требало је рачунати и на италијанске екс-
педиционе трупе и њихово дејство из реона Скадра, Дрима и Елбасана.11

10 Исто. 
11 Исто.
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Колика би јачина тих експедиционих снага износила, како је напред на-
ведено, зависило је од распореда италијанске војске на другим, важнијим 
фронтовима. Један податак наводи да је Италија захтевала од краља Зогуа да 
у Албанији дозволи смештај контигента од 20.000 војника. Зогу ове услове 
није прихватио, а као одговор наредио је наоружавање становништва Вало-
не ради спречавања италијанског искрцавања. Боравак 20.000 италијанских 
војника у Бриндизију могао је да значи одлазак за Либију, али врло лако и 
искрцавање у Албанији.12

Истовремено са овим, разрађена је и варијанта „Д2“ основног плана 
„Д“ и носила је ознаку „И10Н1М9Ар3Б10“. Ова варијанта предвиђала је сукоб 
истовремено са Немачком, Италијом, Мађарском, Албанијом и Бугарском. 
Разлика у односу на претходну варијанту била је у операцијама против 
Мађарске, док су за дејства на југу земље одређене: Вардарска дивизија са 
ближом и даљом алтернативом, у зависности од дејстава са бугарске стране, 
Зетска дивизија са задатком да брани правце према Скопљу и Ибарска диви-
зија за одбрану праваца према Косову и Метохији.13

Следећи ратни план донет је 1939. године, подстакнут догађајим на 
међународном плану. Пре свега, након аншлуса уследио је Минхенски 
споразум и подела Чехословачке. Самим тим је и престала да постоји 
Мала Антанта, тако да се о координисаним дејствима савезника није мог-
ло говорити. након распарчавања Чехословачке Мађарска је добила дале-
ко већи значај, тако да је оправдана претпоставка о њеној кључној улози у 
евентуалном рату (Tešić 1991: 39). Нови план „ИНМАрБ“ имао је шифру 
„О“. Предвиђао је савезништво Краљевине Југославије са Румунијом и 
Турском, а на основу уговора и војне конвенције. Грчка је у савезу била 
само условно, односно, ако би Мађарска, Бугарска и Албанија напале Ју-
гославију пре Немачке и Италије. Претпоставка је била да ће Немачка и 
Мађарска прве напасти, тако да се на учешће Грчке не може рачунати, али 
се верује да ће дозволити транспорт југословенског ратног материјала же-
лезницом од Солуна до Ђевђелије. Није погрешно било ни размишљање о 
претварању овог локалног сукоба у европски, с обзиром на незадовољство 
Италије аншлусом и појаве Немачке на Бренеру. Италији јака Немачка није 
одговарала, као ни њена појава на Јадрану, јер би преузела доминацију у 
овом делу Европе. Уколико Италија ипак склопи савез са Немачком то би 
значило концентрацију њених јачих снага на територији Албаније и форми-
рање албанско-бугарског фронта, пресецањем комуникације у долини Вар-
дара. Држање Албаније зависило би од држања Италије, под чијим је ути-
цајем, али ће ипак све зависити и од почетног успеха Немачке и Мађарске.  

12 АЈ, 334, Ф 4, 969. Акт Министарства иностраних послова стр. пов. бр. 537 од 7. априла 
1939.

13 ВА, П 17, к. 102, ф. 1, д. 2. План „И10Н1М9Ар3Б10“.
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У сваком случају, Албанију треба сматрати за непријатеља, ако не на почет-
ку операција, онда сигурно у моменту слабљења југословенске војске.14 У 
овом случају главни фронт био би на северу према Мађарској, док су оста-
ли означени као помоћни. 

У том случају Италија је могла да мобилише снаге које би износиле 651 
батаљон, али би већину распоредила према Француској, у Абисиније, на 
Сицилији и Сардинији. Албанија би мобилисала 60 батаљона, од којих би 
део био према Грчкој. Према Југославији концентрисала би три пешадијске 
дивизије у времену до десетог дана мобилизације. У то време ће још увек 
бити концентрација југословенских снага (потребно време за мобилизацију 
износило би 25 дана) (Tešić 1991: 41), тако да се у прво време рачуна на 
пограничне трупе и кадровске из најближих гарнизона. За операције према 
Албанији предвиђена је III армијска област са штабом у Скопљу, састављена 
од једног одреда и три дивизије. Подгорички одред затварао би правце који 
од Скадра воде према Подгорици, док би Зетска дивизија ојачала одбрану 
границе од Проклетија до Шар планине и затварала правце који воде пре-
ко Призрена за Косово. Пукови Зетске дивизије стационирани би били на 
простору Призрена, Ђаковице и Суве реке. Вардарска дивизија је имала за-
датак да затвара правце који преко Дебра и Гостивара воде према Скопљу, 
од Шар планине до Охридског језера. Према јужној Бугарској била би кон-
центрисана Ибарска дивизија.15

Истовремено са овим планом разматрана је и варијанта „О1“ 
(„И1Н1М1Ар1Б1“). Она је предвиђала извлачење Косовске и Брегалничке 
дивизије из стратегијске резерве на северном фронту и њихово упућивање 
на југ према Албанији и Бугарској (Tešić 1991: 42).

Италијанском окупацијом Албаније Краљевина Југославија је на јужном 
фронту добила јаког суседа који је могао да угрози слабо обезбеђене грани-
це. У том случају, већа је вероватноћа да би заједничким дејством италијан-
ске и бугарске војске била пресечена комуникација у долини Врдара.16 Ратни 
план „И2Н2М2Б2“ или план „П“ из 1939. године предвиђао је истовремена 
дејства против удружених снага Италије, Немачке, Мађарске и Бугарске. 
За одбрану јужног дела земље предвиђена је III армија са штабом у Скопљу 
састава 5 пешадијских дивизија, једна коњичка бригада и морнарички одреди 

14 ВА, П 17, к. 103, ф. 1, д. 1. План „ИНМАрБ“.
15 ВА, П 17, к. 103, ф. 1, д. 1.
16 Након анексије Албаније мобилисане су трупе II, III и Приморске армијске области. 

У војним круговима владало је подељено мишљење који је прави разлог мобилизације, 
одбрана од евентуалног италијанског напада или подела албанске територије. Пре-
ма сведочењу генерала Бранка Поповића, на питање свог начелника штаба о разлогу 
мобилизације, командант Приморске армијске области је одговорио да ће Албанија 
бити подељена између Југославије и Италије. ВА, П 17, к. 9, ф. 1, д. 2. Изјава Бранка 
Поповића о учешћу у Априлском рату.
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на Охридском и Скадарском језеру. У том случају, зетска дивизија штити-
ла би правце од ушћа Бојане до Проклетија, док би Косовска штитила део 
границе од Проклетија до Шар планине. Циљ ове дивизије био би одбра-
на Косова и спречавање угрожавања Скопља са севера. Вардарска диви-
зија би ојачавала одбрану граничног фронта од Шар планине до Охрид-
ског језера и обезбеђивала правце који воде директно ка Скопљу. Према 
јужној Бугарској биле би сконцентрисане Ибарска дивизија и коњичка 
бригада. У резерви III армије налазила би се Брегалничка дивизија. ис-
товремено са овом изађене су и варијанте „П1“ и „П2“ које су предвиђале 
концентрацију Зетске дивизије у реону Призрена са задатком осматрања 
према Албанији.17

Почетком наредне 1940. године израђен је план „С“ (северни фронт), 
који је предвиђао рат против Немачке и Мађарске. План је претпостављао 
и бржу мобилизацију и концентрацију на граничном фронту (укупно 12 
дана), као и повећање броја дивизија са 21 на 28 увођењем тројне форма-
ције.18 За овај случај на југу земље остављене су незнатне снаге које би вр-
шиле осматрање и обезбеђење границе. За фронт према Албанији одређена 
је Зетска дивизија распоређена по деловима дуж границе од Подгорице до 
Кичева (Tešić 1991: 46–47).19

Ратни план „Р-40“ донет је у априлу 1940. године. Генералштаб, наро-
чито његов начелник генерал Петар Косић, није желео да усвоји већ раз-
рађени план „С“, иако је следио његову основну идеју. План је предвиђао 
одбрану на свим фронтовима, у прво време са наслоном на утврђене гра-
нице, а касније на узастопне речне и планинске линије и повлачење војске 
на југ према Грчкој. Циљ је био одржати безбедну везу долинама Мораве 
и Вардара и спречити цепање војске и њено уништење по деловима. Пре-
ма Албанији би се водила одсудна одбрана за шта је предвиђена III армија 
састава три пешадијске дивизије (Tešić 1991: 49). Година 1940. донела је 
многе измене на спољнополитичком плану, пре свега немачки напад на 
Норвешку, Данску, Француску, Холандију и Белгију, али и италијанско-грч-
ки сукоб који је отпочео у октобру. Веће италијанске снаге сконцентрисане 
су биле на територији Албаније још у лето, вршећи опсервације према Југо-
славији и Грчкој. Податак до кога је дошла обавештајна служба III армијс-
ке области говори да су, од четири италијанске дивизије, три биле скон-
центрисане на југословенској и једна на грчкој граници.20 Поред својих, 

17 ВА, П 17, к. 103, ф. 1, д. 2. План „И2Н2М2Б2“.
18 ВА, П 16, к. 8, ф. 1, д. 2. Мемоари генерала Душана Симовића.
19 ВА, П 17, к. 102, ф. 1, д. 3. Посебан део плана „С“.
20 Пешадијска дивизија „Венеција“ била је стационирана у језерској зони, према тро-

међи, алпска дивизија „Јулија“ у реону Скадра, за дивизију „Арецо“ се претпоста-
вљало да ће из Валоне кренути или према Скадру, или према Дебру, док је у Тирани  



Далибор З. Велојић224

Италијани су користили за рат и албанске јединице, што је код локалног 
становништва наилазило на отпор.21 Упркос томе, југословенски гене-
ралштаб није предузимао никакве мере до почетка 1941. године у смислу 
допуне или замене постојећег ратног плана.22

Нови план из фебруара 1941. године носио је назив „Р-41“ и пред-
виђао је кордонску одбрану фронтова, као и повлачење на југ и спајање 
са грчким и британским снагама. У том случају потребно је било обез-
бедити комуникације у долинама Мораве и Вардара затварањем праваца 
према Бугарској и офанзивним дејствима према Албанији. Снаге које би 
оперисале на албанском фронту имале би задатак да офанзивом што пре 
дођу у додир са грчким трупама, које се боре против Италијана, као и да 
омогуће пролаз југословенској војсци кроз Албанију. За извршење овог 
задатка образована би била III група армија састава: III армија, трупе III 
армијске области и Ибарска дивизија. Трећа армија је са три дивизије и 
једним одредом у првој и једном дивизијом у другој линији требало да 
дејствује на албанском фронту. Састав ове армије био би: Зетска диви-
зија у реону Подгорице, Комски одред око Плава и Гусиња, Косовска 
дивизија на простору Ђаковице и Призрена и Вардарска на простору 
Струге и Дебра. У другој линији налазила би се Херцеговачка дивизија са 
штабом у реону Даниловграда. Трупе III армијске области затварале су 
Струмички и Брегалнички правац, док је Ибарска дивизија, у реону Уро-
шевца, представљала резерву III групе армија, са могућим дејством према 
Албанији или Бугарској.23 До почетка рата извршене су измене везане за 
Ибарску дивизију, као резерву групе армија, која је базирана на просто-
ру Скопље-Куманово, с тим што је један њен пешадијски пука пребачен 

била смештена оклопна дивизија „Ћентауро“, као и штаб 26. корпуса. ВА, П 17,  
к. 31, ф. 4, д. 34. Извештај команде III армијске области пов. ђ. об. бр. 1732 од  
13 јуна 1940.

21 Албански војници који су пребегли у Југославију изјављивали су да у албанској војсци 
влада незадовољство, јер их Италијани шаљу у прве борбене редове. Приликом побуне 
једног батаљона, стрељан је сваки други војник. АЈ, 334, Ф 2. Извештај Министарства 
иностраних дела пов. и. бр. 50279 од 29. новембра 1940. Југословенски генералштаб 
је негодовао везано за пристајање италијанских бродова у југословенске луке током 
рата. Подаци до којих су обавештајни органи дошли говорили су и о превожењу ита-
лијанског наоружања, опреме и материјслно-техничких средстава југословенским бро-
довима. Исто, Ф 12.

22 Према сведочењу генерала Поповића, у октобру 1940. године, по налогу генерала Не-
дића, министра војног, израђен је план за упад у Грчку и напредовање према Солуну. 
Према плану једна армија од три дивизије (Моравска, Косовска и Шумадијска) групи-
сала би се у долини Вардара, док би једна дивизија (Личка) била код Прилепа и један 
ојачан пук у Пелагонији. Елаборат није заведен у протокол и држан је у тајности, а 
након смене Недића у новембру повучен. ВА, П 17, к. 9, ф. 1, д. 2. Изјава Бранка Попо-
вића о учешћу у Априлском рату.

23 ВА, П 17, к. 3а, ф. 1, д. 1. Објашњење ратног плана „Р-41“.
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на Косово. Неусклађеност рада између претпостављених и потчињених 
команди довела је до недоумице, с обзиром да је, према достављеним из-
водима, III армија у свом саставу имала само Косовску и Вардарску диви-
зију, као и део граничног фронта према Албанији. Комски одред, Зетска 
и Херцеговачка дивизија били су под директном командом III групе ар-
мија, што је отежавало координацију дејстава између трупа на читавом 
албанском фронту. Тек је непосредно пред почетак Априлског рата ко-
мандант III армије имао информацију да читав албански фронт улази у  
састав армије.24

Ратне планове за период 1938–1941. карактерише искључиво одбрана 
на граници према Албанији. С обзиром на важност осталих фронтова, оче-
кивано је било решење ситуације на северу и западу, што је и очигледно из 
планираног распореда снага. Тек је план „Р-41“ предвидео актвина дејства 
и одредио знатније снаге за упад у Албанију, како би се читавој војсци омо-
гућило безбедно повлачење на југ према Грчкој.
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Dalibor Z. VELOJIĆ

WAR PLANS OF THE ARMY OF THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA  
AGAINST ALABANIA 1938–1941 

Summary

After the change in the balance of power in foreign policy by the end of the 1930s and the 
annexation of Austria, Yugoslavia was tempted to defend itself from two totalitarian regimes 
embodied in Nazi Germany and Fascist Italy. Taking into consideration the power and aggres-
siveness of Germany, Yugoslav war plans assumed it to be the leading enemy. The war plans 
made from 1938 to 1941 proposed the defence in the northern and western fronts using strong-
er forces. In this case Albania was regarded as an Italian territory, especially after the annexation 
in 1939. The outbreak of war between Greece and Italy represented an aggravating circumstance 
since it led to the accumulation of the Italian army in Albania. The last war plan for this period, 
plan “R-4” proposed the intrusion into the Albanian territory and joining the Greek forces.

Key words: The Army of the Kingdom of Yugoslavia, war plans, Albania, Italy, Kosovo and 
Metohia. 
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