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ЕМИГРАНТСКА ВЛАДА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
1941–1945.
Као реакција на приступање Југославије Тројном пакту (25. марта 1941. године)
уследио је у ноћи између 26. и 27. марта 1941. године државни удар групе официра
окупљених око команданта авијације Душана Симовића и његовог помоћника генерала
Боривоја Мирковића. Пучисти су срушили владу Драгише Цветковића, свргнули
Намесништво и прогласили Краља Петра II Карађорђевића пунолетним.
Указом Краља Петра II од 27. марта 1941. године1 образована је концентрациона
влада која је, поред председника и два потпредседника имала 14 министара за ресоре
државне управе и 4 министра без портфеља и то:

1

- Председник Министарског савета

Душан Симовић

- Потпредседник Министарског савета

Влатко Мачек

- Потпредседник Министарског савета

Слободан Јовановић

- Министар војске и морнарице

Богољуб Илић

- Министар иностраних послова

Момчило Нинчић

- Министар унутрашњих послова

Срђан Будисављевић

- Министар саобраћаја

Богољуб Јевтић

- Министар грађевине

Фран Куловец

- Министар пољопривреде

Бранко Чубриловић

- Министар просвете

Милош Трифуновић

- Министар социјалне политике и
народног здравља

Милан Грол

- Министар шума и рудника

Џафер Куленовић

- Министар финансија

Јурај Шутеј

- Министар трговине и индустрије

Иван Андрес

- Министар снадбевања и исхране

Сава Косановић

- Министар правде

Божидар Марковић

- Министар пошта телефона и телеграма

Јосип Торбар

- Министар без портфеља

Јован Бањанин

Архив Југославије, Фонд Министарски савет КЈ (138), Ф-2, Ј-2а, Указ К бр. 3749 о образовању
владе Душана Симовића.
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- Министар без портфеља

Миха Крек

- Министар без портфеља

Милан Гавриловић

- Министар без портфеља

Марко Даковић

Влада Душана Симовића одмах се суочила с великим тешкоћама унутрашње и
посебно спољно-политичке природе. На спољно политичком плану остала је верна принципу
поштовања заједничких међудржавних уговора па тако и Тројном пакту док је са СССР-ом
закључила уговор о пријатељству и ненападању. Упркос тога и без објаве рата уследио је
немачки напад на Југославију започет бомбардовањем Београда 6. априла који је формално
завршен потписивањем докумената о безусловној капитулацији југословенске краљевске
војске у Београду 17. априла 1941. године.
Влада Душана Симовића повлачила се у унутрашњост земље одржавши седнице у
Ужицу, Севојну и Палама код Сарајева, да би 15. априла са никшићког аеродрома заједно са
краљем напустила земљу, одлетевши за Грчку, а затим преко Египта за Јерусалим.
На седници владе на Палама 11. априла 1941. године, извршене су одређене
персоналне промене. Наиме, на место Влатка Мачека долази Јурај Крњевић као
потпредседник, уместо Куловца, погинулог при бомбардовању Београда, министар грађевина
постаје Миха Крек, министар без портфеља Франц Сној, док уместо Андреса министар
трговине постаје Бариша Смољан. На путу за Грчку у удесу авиона погинуо је министар без
портфеља Марко Даковић. На седници владе од 16. маја у Тантури код Јерусалима одлучено
је да део владе иде у Лондон док су остали чланови били предвиђени за мисију у Канади
(Миша Трифуновић, генерал Илић, Бранко Чубриловић) и САД (Богољуб Јевтић, Франц
Сној, Сава Косановић, Божидар Марковић и бан Иван Шубашић) са задатком да међу
југословенским исељеницима врше пропаганду и уједно припремају војну силу за
ослобођење земље.2
Влада Душана Симовића је на више седница расправљала о даљним акцијама везаним
за политичко-дипломатски рад и спровођење организације војних снага које су успеле да се
извуку из земље. Тако је 4. маја 1941. године влада донела Декларацију у којој су изнети
основи дотадашње унутрашње и спољне политике и догађаји који су уследили нападом
Немачке и њених савезника на Југославију. Као главни задатак влада наводи борбу за
успостављање територијалног интегритета и независности државе и пуне слободе свих Срба,
Хрвата и Словенаца.3
Указом бр. 70 и 71. од 21. августа 1941. године4 извршена је реконструкција владе
Душана Симовића која није донела битније измене у персоналном саставу осим што су
министри били задужени за два па и више ресора државне управе. Истим указом проширена
је влада и трећим потпредседником у личности Михе Крека. Указом бр. 72 од 21. августа
1941.5 укинуто је Министарство за физичко васпитање народа, а његови послови пренесени
на Министарство војске. Указом бр. 736 формирано је Министарство ваздухопловства и
морнарице, док Министарство војске и морнарице продужава да делује као Министарство
војске. Након напред наведених промена састав владе од 21. августа 1941. био је следећи:
- Председник Министарског савета,
министар унутрашњих послова и министар
ваздухопловства и морнарице
Душан Симовић
2
3
4
5
6

АJ, Збирка Саве Косановића (83), Ф-2, Ј-10, записник седнице владе од 16.05.1941. године.
АЈ-103-1-2, Изјава Краљевске југословенске владе од 04.05.1941. године.
АЈ-103-1-1.
АЈ-103-1-1.
АЈ-103-1-1.
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- Први потпредседник Министарског савета
и министар ПТТ

Јурај Крњевић

- Други потпредседник и министар
правде

Слободан Јовановић

- Трећи потпредседник и министар
грађевина

Миха Крек

- Министар саобраћаја

Милан Грол

- Министар иностраних послова

Момчило Нинчић

- Министар просвете

Милош Трифуновић

- Министар социјалне политике и народног здравља

Срђан Будисављевић

- Министар шума и рудника

Јован Бањанин

- Министар финансија и министар
трговине и индустрије

Јурај Шутај

- Министар пољопривреде и министар снабдевања
и исхране

Бранко Чубриловић

- Министар војске

Богољуб Илић

- Министри без портфеља

Богољуб Јевтић
Сава Косановић
Божидар Марковић
Милан гавриловић и
Франц Сној.

Министарски савет у избеглиштву деловао је у оквиру права и дужности утврђених
Уставом Краљевине Југославије од 3. септембра 1931. године7 и Законом о укидању, измени
и допуни законских прописа који се односе на врховну управу од 3. децембра 1931. године.8
Истим Законом “Министарски савет има задатак да одржава јединство и
једнообразност у пословима свих министарстава. Законски предлози и предлог буџета морају
се предходно претресати у Министарском савету. Поред тога, у Министарском савету
претресаће се и предмети за које специјални закони то предвиђају или за које краљ или
председник Министарског савета то нађе за сходно” (члан 9). Наравно, делокруг рада владе
био је ограничен самом чињеницом да се налазила у избеглиштву, да је земља била
окупирана и распарчана и да је деловала без Скупштине, иако је по Уставу о судбини владе
водио бригу “други уставни фактор” тј. краљ.
Доласком Владе Душана Симовића у Лондон започели су сукоби у влади посебно
потенцирани покољима усташа над Србима у тзв. Независној држави Хрватској, што је на
крају резултирало колективном оставком свих министара у Влади упућеном краљу 9. јануара
1942. године. У њој се као разлог наводи да Душан Симовић, председник владе, није успевао
7
8

Службене новине КЈ, бр.207 од 03.09.1931.
Службене новине КЈ, бр.285 од 03.12.1931.
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управљати пословима и координирати активностима група и појединаца у концентрационој
влади.9 Мандат за састав нове владе краљ је поверио Слободану Јовановићу. Краљевим
указом бр. 235 од 11. јануара 1942. године10 образована је Влада Слободана Јовановића у
следећем саставу:
- Председник Министарског савета и министар
унутрашњих послова
Слободан Јовановић
- Потпредседник Министарског савета и
министар ПТТ

Јурај Крњевић

- Потпредседник Министарског савета и
министар грађевина

Миха Крек

- Министар иностраних послова

Момчило Нинчић

- Министар војске и морнарице и
ваздухопловства

Драгољуб Михаиловић

- Министар саобраћаја

Милан Грол

- Министар финансија и министар
трговине и индустрије

Јурај Шутеј

-Министар просвете

Милош Трифуновић

- Министар правде

Милан Гавриловић

- Министар социјалне политике и
народног здравља

Срђан Будисављевић

- Министар пољопривреде и министар
снабдевања и исхране

Бранко Чубриловић

- Министар шума и руда

Јован Бањанин

- Министри без портфеља

Богољуб Јевтић
Сава Косановић
Божидар Марковић
Франц Сној

Указом бр. 236 од 11. јануара и 374 од 14. марта 1942. године11 Слободан Јовановић
поставља се за заступника министра војске и министра морнарице и ваздухопловства, Милан
Грол за заступника министра просвете и Милан Гавриловић за заступника министра
пољопривреде и министра снабдевања и исхране.
Активност Владе у избеглиштву била је усмерена на пропаганду међу исељеницима у
САД, на дипломатско-политичку активност и у настојањима да савезници, у првом реду
Велика Британија, помогну како у формирању, обуци и опреми југословенских јединица тако
и у пружању помоћи устаницима у окупираној земљи на челу са Дражом Михаиловићем,
9
10
11

AJ-83-2-12
АЈ-103-1-4
АЈ-103-1-4.
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сада већ министром војске, морнарице и ваздухопловства. У ту сврху формиран је Војни
кабинет при Председништву Министарског савета 30. јануара 1942. године са задатком да
одржава везу са Врховном командом и народом у земљи и снабдева наоружањем, опремом и
новцем оружане снаге у окупираној Југославији и Енглеској.12 Прва влада Слободана
Јовановића бавила се такође разрешењем такозване Каирске афере тј. побуне официра и
војника на Блиском истоку на челу са генералом Боривојем Мирковићем као и покушајима да
преко совјетске владе приволи партизане да се ставе под команду Драже Михаиловића, а
када то није успела, настојала је да се обустави кампања совјетских власти против Драже
Михаиловића.
Криза владе Слободана Јовановића званично изазвана незадовољством више чланова
владе пасивном спољном политиком Момчила Нинчића, резултирала је колективном
оставком прве владе Слободана Јовановића и образовање нове, друге владе Слободана
Јовановића од 2. јануара 1943. године.13 Из владе су испали чланови задужени за пропаганду
међу југословенским исељеницима у САД (Бранко Чубриловић, Сава Косановић, Божидар
Марковић, Франц Сној и Богољуб Јевтић) као и Момчило Нинчић. Сви министри у другој
влади Слободана Јовановића задржали су раније ресоре с тим што је Слободан Јовановић
преузео још Министарство иностраних послова, а Милан Гавриловић поред правде и ресоре
пољопривреде и снабдевања и исхране.
Друга влада Слободана Јовановића била је у знаку преиспитивања политике Велике
Британије према четничком покрету и Дражи Михаиловићу због наводне сарадње са
окупатором и престанка његове активности против сила осовине. Сталне размирице у
југословенској Влади у избеглиштву, посебно између Срба и Хрвата, као и одјеци догађаја у
Југославији изазивали су сукобе и међу југословенском емиграцијом у САД тако да ни
присуство мањег броја чланова Владе није помогло стишавању страсти, посебно у односима
српске и хрватске емиграције.
Под притиском Британаца влада Слободана Јовановића донела је 23. јуна 1943.
године Декларацију о политичким циљевима и начелима будућег уређења земље:
успостављање Југославије, демократске и федеративне, као и присаједињење оних крајева
који носе југословенско обележје а налазе се у другим, сада непријатељским државама. Таква
заједница треба да почива на начелу стварне равноправности и сарадње Срба, Хрвата и
Словенаца.14 Међутим, подношењем оставке образована је 26. јуна 1943. године нова
коалициона Влада Милоша Трифуновића у следећем саставу:15
- Председник Министарског савета и
министар унутрашњих послова

Милош Трифуновић

- Потпредседник Министарског савета и
министар ПТТ

Јурај Крњевић

- Потпредседник Министарског савета

Слободан Јовановић

- Потпредседник Министарског савета и
Министар грађевина

Миха Крек

- Министар иностраних послова

Милан Грол

- Министар саобраћаја

Милош Бобић

12
13
14
15

АЈ-103-92-355 - Пропис о устројству Војног кабинета при Председништву Министарског савета,
ВК бр. 35 од 30. јануара 1942. године.
Службене новине КЈ,од 25.05.1943. године.
АЈ-103-1-8.
АЈ-103-1-6, Указ бр.2057 од 26.06.1943.
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- Министар финансија и министар трговине
и индустрије

Јурај Шутеј

- Министар пољопривреде и министар
снабдевања и исхране

Бранко Чубриловић

- Министар правде

Милан Гавриловић

- Министар шума и руда

Јован Бањанин

- Министар војске, морнарице и
ваздухопловства

Драгољуб Михаиловић

- Министар социјалне политике и
народног здравља

Божидар Влајић

- Министар просвете

Борис Фурлан

- Министар без портфеља

Петар Живковић

Влада Милоша Трифуновића није се дуго одржала и након њене оставке краљ 10.
августа 1943. године образује чиновничку владу с Божидаром Пурићем на челу у следећем
саставу:16
- Председник Министарског савета и министар
иностраних послова
Божидар Пурић
- Министар војске, морнарице и
ваздухопловства

Драгољуб Михаиловић

- Министар социјалне политике и народног
здравља, министар правде и министар
грађевина

Нико Мирошевић-Сорго

- Министар пољопривреде, министар
снабдевања и исхране и министар
просвете

Светозар Рашић

- Министар финансија и министар трговине и
индустрије

Милан Мартиновић

- Министар унутрашњих послова и
министар ПТТ

Владета Милићевић

- Министар саобраћаја и министар шума и руда

Иван Керн

Крајем септембра 1943. године већи део владе са краљем прелази у Каиро како би
били ближе попришту догађаја у земљи због капитулације Италије и ширења
народноослободилачког покрета. Влада Божидара Пурића била је изложена британском
притиску иза којег је стајала и совјетска влада. Наиме, британска политика компромиса у
16

АЈ-103-1-6, Указ бр.2739 од 10.08.1943. године.
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Југославији тражила је од Пурићеве Владе да жртвује Дражу Михаиловића као предуслов за
разговоре између представника народноослободилачког покрета и умеренијег дела
југословенске емиграције. Падом Пурићеве Владе, мандат за састав нове добио је Иван
Шубашић који је у емиграцију отишао и деловао као бан Бановине Хрватске у САД.
Указом бр. 258 од 1. јуна 1944. године Иван Шубашић је именован за председника
Министарског савета КЈ 17 и у тој функцији потписује на Вису Споразум са НКОЈ 16. јуна
1944. године.18 Њиме се признају националне и демократске тековине народа извојеване у
НОБ-у, одаје пуно признање народноослободилачкој војсци под командом Јосипа Броза Тита
док ће о коначном решењу државног уређења одлучивати народ после ослобођења земље.
Вишким Споразумом обе стране су се сложиле да у састав Краљевске југословенске владе
треба да уђу напредни демократски елементи. Краљевим Указом бр. 313 од 10. јула 1944.
године формирана је у Лондону последња југословенска влада у избеглиштву под
председништвом Ивана Шубашића у следећем саставу:19
- Председник Министарског савета, министар
иностраних послова, министар војске,
морнарице и ваздухопловства

Иван Шубашић

- Министар унутрашњих послова,
министар социјалне политике
и народног здравља и министар
грађевина

Сава Косановић

- Министар просвете и министар ПТТ

Изидор Цанкар

- Министар саобраћаја и министар
правде

Драго Марушић

- Министар финансија и министар
трговине и индустрије

Јурај Шутај

- Министар пољопривреде, министар
снабдевања и исхране и министар
шума и рудника

Сретен Вукосављевић

Као припадници народноослободилачког покрета у влади Ивана Шубашића ушли су
Драго Марушић и Сретен Вукосављевић.
Београдским Споразумом од 1. новембра 1944. године између председника НКОЈ-а
Јосипа Броза Тита и председника краљевске владе Ивана Шубашића20 потврђени су
принципи демократске изградње нове Југославије као федеративне државне заједнице.
Утврђена је структура јединствене владе формиране од представника НКОЈ-а и владе КЈ са
задатком да распише изборе за Уставотворну скупштину. До одлуке Конституанте краљ
преноси своју власт на Намесништво. Кримска конференција великих сила фебруара 1945.
године санкционисала је Споразум усвојивши тзв. Кримску препоруку у којој се тражи
неодложно формирање заједничке владе и проширење АВНОЈ-а некомпромитованим
посланицима Народне скупштине КЈ из 1938. године. Краљевска влада и НКОЈ подносе

17
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АЈ-103-1-10.
Службени лист ДФЈ, 11/1945. године.
АЈ-103-1-10.
Службени лист ДФЈ, бр. 11/1945. године
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оставку21 и 7. марта 1945. године Указом краљевских намесника, а на предлог
Председништва АВНОЈ-а, формирана је јединствена влада под председништвом Јосипа Броза
Тита.22 Овим чином престаје паралелизам двеју влада, једне у земљи, а друге у иностранству.
Наименовани чланови, представници Владе КЈ, напуштају Лондон и одлазе за
Београд да би суделовали у раду јединствене Привремене владе ДФЈ.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Председнишво Министарског савета, као посебно надлештво којим је руководио
председник Министарског савета, уједно је било и административни апарат власти.23 Као
административни апарат владе, за обављање послова и задатака из њене надлежности,
Председништво Министарског савета у емиграцији имало је следећу организацију:24
- Цивилни кабинет
- Одељење за везу
- Одељење за пропаганду
- Одељење за штампу
- Одељење за радио службу
Цивилни кабинет имао је задатак да сарађује и помаже председнику Владе по свим
политичким питањима као и да води личну преписку председника Владе.
Одељење за везу организовало је сарадњу са министрима, организовало одржавање
веза са британским властима по свим политичким питањима, са југословенским
организацијама у иностранству, савезничким властима и југословенским представницима у
иностранству, а у споразуму са МУП-ом.
Одељење за пропаганду вршило је све послове који се односе на пропаганду међу
југословенским емигрантима у циљу прикупљања добровољаца и радило на организацији и
спровођењу пропаганде у Југославији и у савезничким земљама.
Одељење за штампу радило је на изради билтена о писању штампе, одржавало везе са
савезничким новинарима и њиховим установама и уређивало “Службене новине”.
Одељење за радио-службу радило је на целокупном радио-програму и прегледало
материјал за емисије на српскохрватском језику за енглески радио и радија других
савезничких земаља, припремало посебна предавања за радио-емисије и преводило говоре
чланова владе и званична саопштења намењена радио-емисијама, одржавало сталну сарадњу
са BBC (British Broadcasting Corporation) у циљу што успешније пропаганде и сузбијања
непријатељске, као и са другим одговарајућим савезничким установама; организовало
прислушну службу страних радио-емисија.
Актом Председништва владе пов. ВК (Војни кабинет) бр. 35 од 30. јануара 1942.
године25 формиран је при Председништву Министарског савета Војни кабинет. Послови из
надлежности Војног кабинета били су груписани у 4 групе:
- послови опште природе (општи део Војног кабинета)
- послови у вези са потребама војске (Реферат за војску)
- послови у вези са ваздухопловством (Реферат за ваздухопловство)
21
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Службени лист ДФЈ , бр. 11/1945. Указ о наименовању Владе маршала Југославије Јосипа Броза
Тита, 07.03.1945. године.
Службени лист ДФЈ, бр. 11/1945. Указ о наименовању Владе Маршала Јосипа Броза Тита,
07.03.1945. године.
Службене новине КЈ, бр. 78 од 03.04. 1929. године, Закон о уређењу врховне државне управе.
АЈ-103-16-124, Решење председника Владе од 14.07.1941. године ЦК (Цивилни кабинет), бр. 1501.
АЈ-103-92-355, Пропис о устројству Војног кабинета при Председништву Министарског савета.
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- послови у вези са морнарицом (Реферат за морнарицу).
У оквиру дела Војног кабинета налазила се Ађутантура, Благајна и Обавештајна
служба. На седници Министарског савета од 6. маја 1943. године донесена је Уредба којом је
укинут Војни кабинет при Председништву Министарског савета и послови истог пребацују
на Министарство војске, морнарице и ваздухопловства.26
Решењем Министарства иностраних послова пов.бр. 6658 од 24. септембра 1941.
године Министарство је своје послове и задатке привремено обављало преко следећих
организационих јединица:27
-Политичко одељење
-Опште одељење
-Управно одељење
У надлежност Политичког одељења спадали су послови који се тичу односа са свим
државама, шифра, политичка архива и строго поверљива архива, штампа, пријем и
експедиција поште.
У надлежности Општег одељења били су послови економско-финансијске природе,
конзуларно-правни послови и обавештајна служба о приликама у земљи.
У надлежности Управног одељења били су персонални послови, рачунскоблагајничка служба МИП-а и дипломатско конзуларних заступништава у иностранству и
послови протокола.
Решењем пов. 1894 од 31. августа 1942. године напред наведено решење је стављено
ван снаге с обзиром да је број чиновника омогућавао поделу послова у МУП-у у складу са
Уредбом од 10. августа 1939. године.28
У унутрашњој организацији Министарства саобраћаја као целини нема података
изузев да је актом П.О. бр. 672/I од 5. септембра 1942. године. Поморско одељење
Министарства саобраћаја своје послове и задатке обављало преко:29
- Управе (начелник, помоћник начелника са канцеларијама и архивом)
- Персоналног одсека
- Бродарског одсека
- Рачуноводства
- Правног одсека.
Истим актом од 5. септембра 1942. године, и у Поморском одељењу Министарства
саобраћаја, формиран је Југословенски бродарски комитет као саветодавни орган владе, за
питања везана за трговачку морнарицу. Начелник Поморског одељења обављао је и функцију
председника Комитета. Поморско одељење је водило све послове трговачке морнаице која је
била реквирирана од државе и радила за ратне сврхе савезника. Дужност Одељења била је
одржавање односа са савезничким властима, бродовласницима и менаџерима, као и са
поморцима и то у сваком погледу укључујући и финансијско. Решењем од 11. фебруара 1943.
године основан је Уред Поморског одељења Министарства саобраћаја у Њујорку као
административни одсек III степена и формално додељен Амбасади КЈ у Вашингтону. Овај
Уред био је потчињен Поморском одељењу и радио је по његовом упутству.30
26
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АЈ-103-83-320, Обавештење МУП-а свим представништвима КЈ о укидању Војног кабинета,
пов.бр. 1597 од 20. јуна 1943. године.
АЈ-103-83-320.
АЈ-103-83-320.
АЈ-103-92-355.
АЈ-103-9-379, Решење о оснивању Поморског одељења Министарства саобраћаја у Њујорку,
11.02.1943. године.
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Министарски савет КЈ основао је Уредбом од 12. октобра 1944. године Генералну
дирекцију бродарства као извршни орган под руководством министра саобраћаја. Задаци
Дирекције били су: спровођење поморске политике; обнова и развој југословенске трговачке
морнарице; обнова ратом изгубљене тонаже и оштећених југословенских бродоградилишта;
управљање трговачким бродовима преузетих од Краљевске југословенске владе. У ту сврху
Дирекција прузима све послове које је до тада водило Поморско одељење Министарства
саобраћаја у Лондону као и све његове списе и архиву. Генерална дирекција бродарства
имала је следећу организацију:31
- Управно одељење
- Одељење рачуноводства
- Одељење бродских посада (персонално)
- Правно одељење
Уредбом Владе ВК бр. 774 од 13. априла 1943. године32 дата је унутрашња
организација Министарства војске, морнарице и ваздухопловства која је обухватала:
- Кабинет
- Ђенералштабно одељење са: Обавештајним одсеком, Одсеком војске, Одсеком
морнарице, Одсеком ваздухопловства, Материјалним одсеком и архивом.
За обављање послова и задатака у специјалним условима створеним ратом, влада је
основала следеће институције: Дирекцију за информативну службу; Југословенски PRESS
биро, Делегат Краљевске владе за Блиски исток, Одбор за послератну помоћ, Финансијскоекономски савет, Комисију за истраживање ратних злочина, Државни комитет за припремни
рад за примирје и мир, Комесеријат за репатрирање, Централни биро Југословенског црвеног
крста у Лондону.
По Уредби о оснивању Дирекције за информативну службу при Председништву
Министарског савета од 23. фебруара 1942. године Дирекција је орган врховне државне
управе за сву делатност око прикупљања и растурања вести и информација у циљу
обавештења и пропаганде путем штампе, радија, слике, кинематографа, предавања, изложби,
народних манифестација и др. Према члану 4. исте Уредбе33 унутрашња организација
Дирекције заснивала се на подели послова по одсецима:
Први одсек одржава везу и сарадњу са домаћом и страном штампом, организује
конференције, предавања, изложбе и друге манифестације нашег народног, културног,
економског, социјалног и политичког живота, односно води бригу о нашој сарадњи и нашем
учествовању на сличним страним манифестацијама. Израђује и организује публикације
слика, фотографија и филмова у сврху пропаганде.
Други одсек води радио-пропаганду и сакупља информације и новости преко радија.
Трећи одсек уређује и издаје Службене новине КЈ, интерни дневни билтен новости,
као и друге државне публикације.
Четврти одсек сакупља и сређује научни, информативни и статистички материјал о
нашем становништву, нашим економским, саобраћајним, етничким, географским и
стратешким интересима и проблемима; о нашим народним мањинама у иностранству и
нашим исељеницима, као и о страним народним мањинама у нашој земљи.
Увидом у грађу можемо констатовати да је постојао и Југословенски PRESS биро.
Задатак Југословенског PRESS бироа био је: правилно и успешно вођење свих послова
31
32
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АЈ-103-98-378, Уредба са законском снагом о устројству Генералне дирекције бродарства П.О.
3337 од 12. 10. 1944. године.
АЈ-103-92-355.
АЈ-103-1-17, Уредба са законском снагом о Дирекцији за информативну службу, 23.02.1942.
године.
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државне пропаганде. Послове и задатке из своје надлежности Југословенски PRESS биро је
обављао преко пропагандних одсека у Јерусалиму и Каиру, издавањем билтена прислушне
радиофонске службе и уређивањем и читањем радио емисија на нашем језику. На основу чл.
7 и 8. Уредбе о оснивању Дирекције за информативну службу могло би се закључити да је
PRESS биро био укинут 1942. године. Међутим подаци из грађе фонда указују да је он
продужио са радом.
На основу грађе и неверификованог акта из 1941. године о постављању “За Делегата
Краљевске владе за пропаганду и везе са отаџбином г. Јована Ђоновића, бившег
опуномоћеног министра” види се да је Емигрантска влада послове пропаганде на Истоку и
везе са нашом земљом обављала преко делегата Краљевске југословенске владе за Блиски и
Средњи исток.34
Послови из области пропаганде на Истоку и везе са нашом земљом овај Делегат
Краљевске владе је обављао преко секција у Јерусалиму, Каиру и Цариграду у којима је било
запослено 18 службеника (новинара, преводилаца, лектора, дактилографа, помоћног особља).
Делегат Краљевске владе имао је своју штампарију и издавао часопис Југословенски
гласник.35
На седници од 2. септембра 1943. године Министарски савет је донео “Правилник о
организацији координације рада појединих министарстава по питањима послератне помоћи и
обнове”.36 Према чл. 1 овог Правилника основан је у Лондону Одбор за послератну помоћ и
обнову са следећим задацима:
- да координира рад појединих министарстава која се баве питањима послератне
помоћи;
- да прикупља и проучава материјал у вези са питањима послератне помоћи и обнове
уопште;
- да прати рад и осталих савезника и других земаља по питањима послератне помоћи
и обнове;
- да ставља на располагање потребни материјал ради информисања јавности о
економским потребама и интересима наше земље и др.
Одбор је орган Министарског савета.
Уредбом Министарског савета од 27. јануара 1944.37 при Председништву
Министарског савета основана је Комисија за испитивање ратних злочина.
Задатак Комисије био је да прикупи, проучи и среди сав материјал који се односи на
ратне злочине учињене у току II светског рата у Југославији, као и против југословенских
држављана у иностранству.
Уредбом од 1. јануара 1944. године основан је Финансијско-економски савет при
Председништву Министарског савета.38 Основни задатак Финансијско-економског савета био
је преглед утрошка државних средстава као и проучавање финансијских и привредних
питања ради давања потребних предлога.
На седници од 6. октобра 1944. године Министарски савет је донео Уредбу о
оснивању Државног комитета за припремни рад за примирје и мир при Министарству
иностраних послова.39 Задатак Комитета био је припремање пројекта за политчке одредбе
34
35
36
37
38
39

АЈ-103-115-426.
АЈ-103-115-426, Решење пов.бр.1285/XI од 15. августа 1942. године.
АЈ-103-1-18.
АЈ-103-1-19, Уредба о Комисији за истраживање ратног злочина МС, бр. 11 од 27. јануара 1944.
године.
АЈ-103-1-19, Уредба о Финансијко-економском савету МС пов.бр.20 од 1. јануара 1944. године.
АЈ-103-1-19, Уредба о установљењу Државног комитета за припремни рад за примирје и мир,
пов.бр.658 од 07.10.1944. године.
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уговора о примирју и миру, економско-финансијске одредбе, саобраћајне одредбе, правне
одредбе и војне, ваздухопловне и поморске одредбе уговора о примирју и миру. Уредбом од
12. октобра 1944. године основан је Комесеријат за репатрирање при Председништву
Министарског савета.40 У надлежност Комесаријата спадали су послови у иностранству који
су се односили на враћање у земљу југословенских држављана одведених у иностранство у
току II светског рата. Радом Комесаријата руководио је комесар преко: помоћника комесара,
канцеларије Комесаријата, делегације Комесаријата, официра за везу и инспектора
Комесаријата.
Увидом у грађу можемо закључити да је постојао и деловао Егзакутивни одбор
Југословенског црвеног крста у Лондону чији је задатак био вођење акције за помоћ
југословенским заробљеницима.
На седници Министарског савета од 29. априла 1944. године усвојен је Правилник
којим се назив овог Одбора мења у Централни биро Југословенског црвеног крста у
Лондону.41
Канцеларијско пословање ресора и установа Емигрантске владе вођено је посебно за
свако министарство и установу. Унутар министарства и установе канцеларијско пословање
било је централизовано. Основне евиденције о завођењу аката и предмета били су деловодни
протоколи: обични, поверљиви и строго поверљиви. Акта су завођена према редном броју
деловодног протокола. Поједина министарства водила су поред деловодног протокола и
именичне регистре. Систем регистратурског пословања било је могуће утврдити само код
оних институција Емигрантске владе чија је грађа сачувана у већој количини, а то су
Председништво Министарског савета и Министарство иностраних послова.
Заведена акта ових установа садрже, поред свог назива и називе организационих
јединица, број основне евиденције и датум, нпр. Председништво Министарског савета КЈ,
Кабинет, Војни кабинет; Министарство иностраних послова – Опште одељење, Политичко
одељење, Управно одељење. На актима се такође, уместо текстуалне ознаке организационе
јединице, налазе и словне ознаке истих као: К – Кабинет; ВК – Војни кабинет; ОП – Опште
одељење; ПО – Политичко одељење и УПР – Управно одељење Министарства иностраних
послова. Унутар Цивилног кабинета Председништва Министарског савета утврђиване су
сигнатуре али су у свакој години мењане. Такође је унутар сваког одељења МИП-а вршено
даље сигнирање докумената по тематици, коресподентима или врсти и те су сигнатуре
обележаване арапским бројевима.
У деловодним протоколима и на документима већим делом је бележена веза бројева
једног предмета. Знатан део грађе као што су текстови радио-емисија, прегледи писања
штампе, разне брошуре и билтени и др. немају административних ознака. Због сређивања
грађе фонда Емигрантске владе у архивама код којих се раније налазила (Архив
Војноисторијског института, Архив ССУП-а), немогуће је прецизно утврдити какав је био
систем одлагања докумената.

СТАЊЕ ГРАЂЕ
Грађа фонда Емигрантске владе примана је у Архив у више наврата примопредајним
записником и то од: Војноисторијског института 15,50 д.м. -записник бр. 02-182/1 од 26. јула
1968. године;42 Архива Србије 1 фасцикла и 2 књиге записник бр. 03-96/1 од 20. марта 1969.

40
41
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АЈ-103-1-19, Уредба о Комесаријату за репатрирање пов.бр.675 од 12.10.1944. године.
АЈ-103-1-19, Правилник о привременој организацији Југословенског црвеног крста у
иностранству 29.09.1944. године.
Види Књигу пријема архивске грађе бр.267, недостаје записник.
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године;43 Војноисторијског института 1,50 д.м. записник бр. 03-147/1 од 6. маја 1969.
године;44 ССУП-а 0,03 д.м. - записник бр. 03-58/1 од 24. фебруара 1971. године.45 Записником
бр. 02-726/1 од 22. децембра 1989. године примљена је од ССИП-а грађа Емигрантске владе у
количини од 9,5 д.м. у којој се поред грађе Председништва владе, Министарства иностраних
послова, Дирекције за информативну службу и Финансијко-економског савета нашла и грађа
амбасаде и посланстава КЈ, Министарства војске и морнарице, Војног кабинета
Председништва владе и др.46 За новопримљену грађу урадиће се анекс инвентара.
Укупна количина грађе која је сређена и инвентарисана 1973. године износи 165
фасцикли и 32 административне књиге (18,9 д.м).
Грађа сређеног дела фонда Емигрантске владе је некомплетна. Недостаје знатан део
записника са седница Владе (нема ниједног записника из 1941. године), део грађе
Министарства иностраних послова, део грађе Дирекције за информативну службу, део грађе
Поморског одељења Министарства саобраћаја и Генералне дирекције бродарства, док грађе
осталих ресора и институција има мало. Пријемом грађе Емигрантске владе из ССИП-а која
ће се накнадно сређивати попуниће се знатан део недостајуће грађе. Административне књиге
нису у потпуности сачуване.
Од интереса је навести податак да се у Сервису за биротехничке послове савезних
органа под називом Југословенски поморски уред у Њујорку и Лондону налази део грађе
Поморског одељења Министарства саобраћаја и Генералне дирекције бродарства.47 Ово из
разлога што се део грађе ових установа налази и у већ сређеном и инвентарисаном фонду.
Део грађе Министарства иностраних послова (2,2 д.м) и Председништва владе (0,4 д.м)
налази се у Архиву Војноисторијског института сређен и инвентарисан у склопу војних
установа Емигрантске владе.48
Хронолошки распон грађе у фонду је 1941-1945. година и поклапа се са годинама
постојања творца фонда.
У процесу на сређивању и обради фонда није вршено излучивање безвредног
регистратурског материјала. Физичко стање грађе је задовољавајуће.
Како је фонд Емигрантске владе комплексан односно обједињени фонд, у чији састав
улази грађа свих цивилних ресора и установа Владе у избеглиштву, основну класификацију
грађе представља њена подела на министарства и установе које су деловале у иностранству и
то:
1. Председништво Министарског савета,
2. Министарство иностраних послова:
- Опште одељење,
- Политичко одељење,
- Управно одељење,
- Представништва југословенске владе ( посланства, конзулати и др),
3. Министарство финансија,
4. Министарство правде,
5. Министарство просвете,
6. Министарство саобраћаја,
7. Министарство социјалне политике и народног здравља,
43
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Види Досије фонда.
Види Књигу пријема архивске грађе бр.300, недостаје записник.
Види Књигу пријема архивске грађе бр. 325, недостаје записник.
Види Досије фонда.
Види Досије фонда, Записник о прегледу грађе Југословенског поморског уреда у Њујорку и
Лондону од 26.10.1984. године.
Архивски фондови и збирке у СФРЈ – савезни архиви, стр.172.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Министарство грађевина,
Министарство пољопривреде, исхране и снабдевања,
Министарство, пошта, телефона и телеграфа,
Министарство унутрашњих послова,
Комисија за истраживање ратних злочина,
Делегат Краљевине Југославије за Блиски и Средњи исток,
Дирекција за информативну службу,
Југословенски прес биро,
Државни комитет за припремни рад за примирје и мир,
Финансијко-економски савет.

Унутар основне класификационе групе груписана је сва грађа једног министарства
или установе. Изузетак је једино направљен код грађе Министарства пољопривреде и
Министарства снабдевања и исхране јер су акта упућивана “Министру пољопривреде,
снабдевања и исхране”. До овог је вероватно дошло због тога што се у свим кабинетима
Емигрантске владе на чело оба министарства налази један министар. Количина грађе оба
ресора је незнатна.
Код већег дела грађе фонда унутар основних класификационих група, грађа је
подељена по материји и врсти грађе са изузетком грађе Министарства иностраних послова
која је подељена на оранизационе јединице. Основу за класификацију грађе унутар
организационих јединица МИП-а представљале су административне сигнатуре.
Грађа овог фонда представља прворазредан историјски извор за проучавање рада
југословенске владе у избеглиштву у условима II светског рата. Грађа садржи: указе о
постављењу и разрешењу министара, образовању, реконструкцији и оставкама владе,
декларације владе; нормативна акта владе; записнике са седница владе; сукобе у емиграцији
на националној и страначкој основи; везе владе са Драгољубом Дражом Михаиловићем,
односно Врховном командом Југословенске војске у отаџбини; материјале о међународној
политичкој ситуацији и положају Југославије; савезничкој и посебно британској политици
према Југославији; пропагандни материјал; материјале о ситуацији у окупираној Југославији,
квислиншким владама и страдањима становништва; партизанском покрету; ратним
циљевима Краљевине Југославије и унутрашњем државном преуређењу; материјале о ратним
заробљеницима и интернирцима; материјале о организацији послератне обнове земље и др.
Као допуну овом фонду од интереса је навести Збирку Саве Косановића који, поред
осталог, садржи записнике седница Владе Душана Симовића у концептима министра Саве
Косановића (једино сачуване), записнике седница Владе Ивана Шубашића и друга документа
о раду Емигрантске владе и њеног министра Саве Косановића, посебно у САД.
Најзначајнији документи о деловању југословенске владе у избеглиштву у раздобљу
од 1941-1945. године који се чувају у Архиву Југославије и Војноисторијском институту
публиковани су у две књиге - приређивачи Богдан Кризман и Бранко Петрановић.
Као обавештајно средство урађен је инвентар фонда. Истраживачи при цитирању
коришћене грађе служе се сигнатуром која се састоји од ознаке Архива Југославије (АЈ),
броја фонда (103), броја фасцикле и броја јединице описа. Укупна количина сређене грађе
износи 18,99 д.м, од тога 165 фасцикли са 565 јединица описа и 32 административне књиге.
Београд,
фебруар 1992. године

Тонка Жупанчић

СТРУКТУРА
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

(
ОСТАВЉЕНАПРАЗНАСТРАНА)
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ПРЕДСЕДНИШТВО МИНИСТАРСКОГ САВЕТА
1

1

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Укази од 21.VIII: о постављењу чланова владе; о постављењу појединих
министара; о установљењу Министарства ваздухопловства и морнарице и Министарства војске; о укидању Министарства за физичко васпитање народа.
Година: 1941.
Врста документа: указ.

1

2

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Декларација југословенске владе од 4. V 1941. године о узроцима који
су довели до напуштања земље и даљим циљевима.
Година: 1941.
Врста документа: декларација.

1

3

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Преписка о реконструкцији југословенске владе августа 1941. године; о
одласку групе министара у Канаду и САД и о проблемима у вези са њиховим
уласком у САД; о ставу наших политичара према влади Душана Симовића.
Година: 1941.
Врста документа: преписка.

1

4

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Укази: о разрешењу дужности чланова владе Душана Симовића и постављењу владе Слободана Јовановића од 11. I 1942. године (са заклетвама чланова владе); о одређивању заступника појединим министрима; о пензионисању Богољуба Илића, министра на располагању; о привременом преношењу
краљевске власти на Министарски савет.
Година: 1942.
Врста документа: указ, преписка.

1

5

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Преписка и други материјали о делатности чланова владе у САД; о односима између чланова владе по разним политичким питањима; о путовањима
чланова владе; и сличним питањима.
Година: 1942.
Врста документа: преписка.
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6

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Заклетве чланова владе Слободана Јовановића (4. I 1943. године); укази:
о уважењу оставке владе Слободана Јовановића и постављењу владе Милоша
Трифуновића (са заклетвама); о уважењу оставке владе Милоша Трифуновића
и постављењу владе Божидара Пурића; о појединачним постављењима чланова владе Божидара Пурића; о одређивању заступника појединим министрима;
о пензионисању и стављању на располагање бивших министара; оставке министара.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, указ.

1

7

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Записници о: примопредаји дужности између Слободана Јовановића и
Милоша Трифуновића; између Милоша Трифуновића и Божидара Пурића.
Година: 1943.
Врста документа: записник.

1

8

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Декларација владе Слободана Јовановића о ратним циљевима и главним
линијама државне политике, са амандманима Јураја Крњевића; званичне изјаве - саопштења владе о: сарадњи Драже Михаиловића са Италијанима; о
оставци Драже Михаиловића на положај министра војске, морнарице и ваздухопловства; о женидби краља Петра II; о стварању Националног комитета народног ослобођења Југославије.
Година: 1943.
Врста документа: декларација, преписка.

1

9

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Преписка и други материјали о образовању друге владе Слободана Јовановића; о делатности Информационог центра у Њујорку против неких чланова
Владе; о акцији Шубашића против владе Слободана Јовановића; о потреби да
представник Словенаца буде заступљен у влади увек тачно где буде краљ и
најважнији део владе; о преласку владе из Лондона у Каиро; о ставу владе
према исплати буџета за Хрватску бановину; о доласку у Каиро Томе Јанчиковића, специјалног изасланика Влатка Мачека; о путовањима чланова владе; и
о сличним питањима.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.
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10

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Укази о: уважењу оставке владе Божидара Пурића и постављењу Ивана
Шубашића за председника Министарског савета; о постављењу владе Ивана
Шубашића; о одређивању заступника појединим министрима; о стављању на
располагање и пензионисање бивших министара; оставке министара.
Година: 1944.
Врста документа: указ.

1

11

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Записник о примопредаји дужности између Божидара Пурића и Ивана
Шубашића.
Година: 1944.
Врста документа: записник.

1

12

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Преписка и други материјали о изјави југословенске владе поводом
образовања НКОЈ-а; о вестима да је влада Божидара Пурића поднела оставку;
о постављењу Ивана Шубашића за председника Министарског савета, са назнаком да особље југословенских представништава настави лојално свој рад; о
консултовању са политичким личностима у емиграцији ради уласка у владу
Шубашића; о постављењу владе Ивана Шубашића; о путовањима чланова владе; и о сличним питањима.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

1

13

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Текст заједничке изјаве Тито - Шубашић потписане 16. VI, према емисији "Слободна Југославија" од 10. VII; писмо Јосипа Броза Тита Ивану Шубашићу (12. VII) о потреби правилног тумачења споразума и сузбијању произвољних комбинација и формулација, као и текст телеграма Тито - Шубашић о
истом питању (15. VII); текстови телеграма Шубашића - Титу (2. IX и 28. IX) о
потреби припрема за образовање заједничке владе и у вези са тим о потреби
да Тито позове Шубашића на састанак; текст обавештења амбасадама у Москви и Вашингтону о одлукама од 7. X у циљу реализације споразума од 16.
VI 1944. године; текст телеграма Шубашић - Тито о потреби објављивања
прихваћених амандмана, нарочито амандмана о изборима за Конституанту, заједно са Споразумом, због интересовања савезника за њих.
Година: 1944.
Врста документа: изјава, писмо, телеграм, обавештење.
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14

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Поруке Стојана Гавриловића југословенској влади и преписка у вези са
порукама о ставовима појединаца и група према краљевској влади; о положају
официра који се нису укључивали у НОБ; о споразуму Тито - Шубашић; о
престанку рада и пресељењу појединих владиних уреда; о статусу војних мисија краљевске владе; о контактима са савезницима и њиховим ставовима по
разним политичким и војним питањима у вези са положајем Југославије; о
ставу маршала Тита у односу на краљевске војне снаге; и о другим питањима.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

1

15

САСТАВ ВЛАДЕ У ЕМИГРАЦИЈИ И ОДНОСИ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА
ВЛАДЕ
Указ о постављењу министра Саве Косановића за заступника Сретена
Вукосављевића; заклетве чланова владе Ивана Шубашића; обавештење о престанку рада Министарства унутрашњих послова у Лондону и преласку у Југославију; писмо Шубашића - краљу (5. III) поводом оставке његове владе и полагање заклетве краљевских намесника.
Година: 1945.
Врста документа: указ, обавештење, преписка.

1
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НОРМАТИВНИ АКТИ ВЛАДЕ
Указ од 11. V 1941. године, о измени чл. 38 Устава;
Уредба о држављанству.
Година: 1941.
Врста документа: указ, уредба.

1

17

НОРМАТИВНИ АКТИ ВЛАДЕ
- Закон о зајму и најму, закључен у Вашингтону 24. VIII 1942. године
између Краљевине Југославије и Сједињених Америчких Држава.
- Уредба са законском снагом о: Дирекцији за информативну службу; о
преносу и располагању имовином у Краљевини Југославији после 6. IV 1941.
године; као и измене и допуне о војној дисциплини, са пратећом преписком.
Година: 1942.
Врста документа: закон, уредба, преписка.

1
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НОРМАТИВНИ АКТИ ВЛАДЕ
Уредбе са законском снагом, одредбе, правилници, решења и законски
предлози о регулисању принадлежности особља грађанског и војног реда; о
укидању Закона о заштити јавне безбедности и поретка у држави и Закона о
Државном суду за заштиту државе; о допуни Уредбе о држављанству од 18.
XII 1941. године; о Дисциплинском суду за државне чиновнике и службенике
грађанског рада; о установљењу ордена - Крст мајке Југовића са мачевима; о
прелазу стројара трговачке морнарице у Краљевску морнарицу; о организаци-
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ји координације појединих министарстава по питању послератне помоћи и обнове; Упут о краљевским одликовањима и њиховом рангу и ношењу.
Година: 1943.
Врста документа: уредба, правилник, решење, законски предлог.
1

19

НОРМАТИВНИ АКТИ ВЛАДЕ
-Уредбе са законском снагом: о финансијско-економском савету; о изменама и допунама Уредбе о уређењу Министарства иностраних послова и дипломатско конзуларних заступништава Краљевине Југославије у иностранству
од 10. VIII 1939. године и Закона о чиновницима од 31. III 1931. године; о изменама Закона о Народној банци Краљевине Југославије; о Комисији за истраживање ратних злочина; о изменама и допунама Уредбе о уређењу Дирекције
за информативну службу од 23. II 1942. године; о установљењу Државног комитета за припремни рад за примирје и мир; о Комесаријату за репатрирање; о
устројству Генералне дирекције бродарства.
- Правилник о привременој организацији Југословенског црвеног крста
у иностранству.
Година: 1944.
Врста документа: уредба, правилник.

1
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НОРМАТИВНИ АКТИ ВЛАДЕ
- Уредба о организацији економске службе у вези са питањима послератне помоћи.
Година: s.a.
Врста документа: уредба.

2
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СЕДНИЦЕ МИНИСТАРСКОГ САВЕТА
Преписи записника са седница Министарског савета од: 6. XI 1942, 11.
XI 1942, 9. VI 1943, 12. VI 1943, и свесака записника (оригинали) Кабинета
Божидара Пурића од 11. VIII 1943. до 25. V 1944. године.
Година: 1942-1944.
Врста документа: записник.

2
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СЕДНИЦЕ МИНИСТАРСКОГ САВЕТА
Позиви за седнице Министарског савета.
Година: 1941.
Врста документа: позив.

2
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СЕДНИЦЕ МИНИСТАРСКОГ САВЕТА
Позиви за седнице Министарског савета.
Година: 1942.
Врста документа: позив.

8

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

2

бр.јед.
описа

24

СЕДНИЦЕ МИНИСТАРСКОГ САВЕТА
Закључци са седница Министарског савета.
Година: 1942.
Врста документа: закључци.

2
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СЕДНИЦЕ МИНИСТАРСКОГ САВЕТА
Позиви за седнице Министарског савета.
Година: 1943.
Врста документа: позив.

2
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СЕДНИЦЕ МИНИСТАРСКОГ САВЕТА
Достављање преписа записника са седница Министарског савета, решења и закључака са седница Министарског савета, надлежним органима југословенске владе у емиграцији.
Година: 1943.
Врста документа: записник, решење.

2
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СЕДНИЦЕ МИНИСТАРСКОГ САВЕТА
Достављање преписа записника са седница Министарског савета, појединих одлука, решења и закључака са седница Министарског савета, надлежним органима југословенске владе у емиграцији, за период јануар - мај.
Година: 1944.
Врста документа: записник.

3
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ГОВОРИ И ИЗЈАВЕ ЧЛАНОВА ВЛАДЕ И ДРУГИХ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЛИЧНОСТИ
Говори, изјаве и предавања чланова југословенске владе у емиграцији,
краља и других југословенских личности о политичкој и војној ситуацији, или
поводом одређених догађаја.
Година: 1941-1944, s.a.

3
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МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Извештаји, преписка, преписи докумената о: прекиду дипломатских односа са Румунијом због признавања НДХ; о совјетско-британском споразуму и
америчкој активности у вези са тим; о посети министра Јевтића грчком краљу;
о држању Турске према Немцима; покушају стварања политичке организације
мађарских емиграната; о ситуацији у Египту и положају бугарског, мађарског
и румунског посланства у овој земљи; о формирању владе генерала Де Гола; о
мишљењу британског посланика Рендела у вези са држањем Бугарске пред II
светски рат; о акцији југословенске владе код владе САД, Велике Британије и
представника Ватикана због узимања српских интелектуалаца за таоце.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, преписка.
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МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Писање италијанског антифашистичког листа у САД "Il Mondo" о односима НДХ са Италијом и Ватиканом и о проблему Трста у вези са говором генерала Душана Симовића о том питању.
Година: 1941.

3

31

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Извештаји, преписка, обавештења и други материјали о: упознавању
америчке јавности о закључивању југословенско-грчког споразума; о сагласности владе СССР-а са југословенско-грчким споразумом; о резолуцији владе Пољске и Чехословачке за стварање конфедерације држава Централне
Европе; о политичком положају Словачке и односима између Словачке и
Чешке; о везама са представницима Одбора америчко-мађарске федерације; о
активности грофа Сфорце у САД; о тражењу британских органа да се организује прикупљање података о стању у непријатељским земљама; о акцијама у
САД за добијање специјалног статуса за Словенце и Хрвате из Истре и Трста
и политичким припремама за правилно послератно решавање проблема ових
крајева; о задацима и слабостима спољне политике југословенске владе, о
мишљењу Херберта Хувера о политичкој ситуацији; Порука Едуарда Бенеша
народима Чехословачке на дан независности; извештај о разговору помоћника
министра В. Милановића са Орм Сарџентом у Форин офису поводом кампање
у САД, Великој Британији и другим земљама против Драже Михаиловића и о
негативном мишљењу О. Сарџента о борбама четника.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

3

32

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Писање штампе о: закључењу југословенско-грчког споразума; о англоруском пакту и др.
Година: 1942.

3

33

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Извештаји, преписка, обавештења и други материјали о молби југословенске владе да САД изјаве да ће бомбардовати немачка села за уништена села у Србији; о одговору владе СССР поводом меморандума југословенске владе од септембра 1942. године и југословенског посланства од августа 1942.
године у вези односа између партизана и четника; о сугестији да се дејствује
преко Ватикана да се распусте логори у НДХ; о ситуацији у Италији после пада Мусолинија, ставовима савезника према Италији, као и југословенским ставовима у односу на Италију; о ситуацији у Португалији; о могућности искрцавања савезника на Балкан и ставу СССР-а према том проблему; о потреби усаглашавања југословенских и грчких ставова и захтева према Бугарској и Албанији на будућој мировној конференцији; о акцији Јована Ђоковића у Алжиру

10
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и његовим контактима са Де Голом; о поруци генерала Вилсона борцима у Југославији и њеном одјеку у енглеској штампи; о сугестији Форин офиса да
краљ Петар одржи говор преко радија о будућем уређењу земље; о могућностима да дође до промене југословенске владе ако Дража Михаиловић не буде
уклоњен из ње; о британској акцији код владе САД за уклањање Драже Михаиловића из југословенске владе; о разним другим питањима односа између појединих земаља, ситуације у њима, проблемима будућег разграничења и о
сличним питањима.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
3

34

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Писање стране штампе о ставу СССР-а према Југославији и Пољској, и
ставовима савезника у вези са војним успесима СССР-а; о утицају међународних збивања и ситуације у земљи на промене у југословенској влади; о ситуацији у Мађарској; о југословенско-совјетским односима; о ставу Грчке према
Турској и Балканском споразуму; о ставу владе САД према евентуалном смењивању југословенског амбасадора.
Година: 1943.

3

35

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Извештај Божидара Пурића краљици Марији (14. II 1944. године) о
спољнополитичком положају југословенске владе, краља и Драже Михаиловића, а у вези са повећањем угледа НОП-а код савезника.
Година: 1944.
Врста документа: извештај.

3

36

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Порука Ивана Шубашића влади СССР-а (5. VI 1944. године) којом обавештава да је прихватио да образује нову југословенску владу, износи њене
циљеве и тражи подршку владе СССР-а, одговор Молотова (15. VI 1944. године) да ће влада СССР-а подржати владу која би била формирана на основу
споразума са маршалом Титом; друга порука Ивана Шубашића Молотову (9.
VII 1944. године) да је склопио споразум са маршалом Титом, образовао нову
владу, на основу чега предлаже разматрање односа између владе Југославије и
СССР-а. Порука Идна и Молотова Ивану Шубашићу у вези са предложеним
састанком маршала Тита и Шубашића у циљу формирања јединствене југословенске владе.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.
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МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Преписка са југословенским дипломатским представницима, енглеским
амбасадором у Југославији и другим личностима: о међународном положају
Југославије (о супротним ставовима Велике Британије и САД према Дражи
Михаиловићу и његовом уклањању из владе; о нападима Драже Михаиловића
на Черчила и Рузвелта пред члановима британске војне мисије; о негативном
ставу турске штампе и штампе војних јединица генерала Монтгомерија према
Дражи Михаиловићу; о различитим оценама значаја НОБ-а; о мисији Живка
Топаловића и других у погледу успостављања сарадње Националног комитета
Св. Цале са НКОЈ-ем и улози савезника у томе; о сугестији Идна у вези поруке
виших официра Драже Михаиловића - Остојића, Бачевића, Новаковића, Лукачевића и Кривошића - о условима сарадње четника са партизанима; о ставу
маршала Тита у погледу његовог састанка са краљем Петром; о ставовима
Британаца у вези са деловањем у Италији - емигрантске владе и НОБ-а; о задацима и положају мисије генерала Велебита; о слању хране за НОВ и др.); о подели интересних сфера у Европи између Велике Британије и СССР-а; о ситуацији у Италији, улози Саветодавног одбора за Италију, споразуму између Бадоља и СССР-а и ставу других савезника према том споразуму; о држању Турске по питању прекида њених односа са Немачком; о Де Головом мишљењу о
ситуацији у Европи и о унутрашњим проблемима у Француској; о ситуацији у
Румунији, Бугарској, Грчкој и другим земљама; као и о другим питањима међународне ситуације.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

3

38

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Писање стране штампе о ситуацији у Југославији, о односима у југословенским избегличким круговима и ставовима савезника према југословенским
проблемима; о ситуацији у разним земљама и политици савезника.
Година: 1944.

3

39

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Писмо упућено Шубашићу из Министарства иностраних послова о потреби да сви шефови држава буду упознати са постављањем краљевских намесника и обавештења о контактима са појединим британским личностима.
Година: 1945.
Врста документа: обавештење, писмо.

4

40

ВЕЗЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Преписка о одређивању југословенских делегата за међународне састанке.
Година: 1941.
Врста документа: преписка.
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ВЕЗЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Преписка, извештаји и други материјали о делатности међународних организација и учешћу југословенских представника у њима.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка.

4

42

ВЕЗЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Преписка о делатности разних међународних организација и учешћу југословенских представника на њима.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.

4

43

ВЕЗЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извештаји, зебелешке, преписка, планови и други материјали о делатности UNRRA и њеној помоћи Југославији (о оснивању, циљевима и организацији UNRRA; о другој седници Сталног савета UNRRA одржаној у Монтреалу; о споразуму у вези са деловањем UNRRA у Југославији; о плановима помоћи UNRRA Југославији, Албанији и Грчкој; и о другим питањима помоћи
Југославији и ставовима у вези са делатношћу UNRRA).
Година: 1944.
Врста документа: извештај, преписка, забелешка, план.

4

44

ВЕЗЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Преписка и други материјали о раду међународних организација, одржавању међународних састанака и учешћу југословенских представника на њима.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

4

45

ВЕЗЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ДРУГИХ НАРОДА
Преписка са Светским јеврејским конгресом и другим јеврејским организацијама о положају Јевреја у Југославији, ставу југословенске владе према
проблемима и прогонима Јевреја и о раду појединих јеврејских организација.
Година: 1942.
Врста документа: преписка.

4

46

ВЕЗЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ДРУГИХ НАРОДА
Преписка, извештаји и други материјали о раду страних организација,
одбора, клубова и сл. (избеглица из земаља окупиране Европе; стручњака економиста, професора, организација жена, студената), као и о везама и учешћу југословенских представника у њиховом раду.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, извештај.
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ВЕЗЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ДРУГИХ НАРОДА
Преписка са разним јеврејским организацијама и другима о потреби да
југословенска влада осуди прогањање Јевреја; о укидању антијеврејских закона и других прописа донетих у Југославији пред II светски рат; о интервенцији
југословенске владе преко Ватикана у циљу спасавања Јевреја у Југославији; о
помоћи југословенске владе интернираним Јеврејима у Италији и Швајцарској; о другим проблемима Јевреја; као и текстови антијеврејских прописа у
окупираној Србији.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.

4

48

ВЕЗЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ДРУГИХ НАРОДА
Преписка и други материјали о контактима југословенске владе и југословенских личности са разним страним политичким, стручним, омладинским, женским, спортским и другим организацијама, одборима и клубовима.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.

4

49

ВЕЗЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ДРУГИХ НАРОДА
Преписка са јеврејским организацијама и другима о убијању Јевреја у
Југославији; о формирању Друштва југословенских Јевреја; о преузимању
бриге за избегле и интерниране Јевреје из Југославије; и о другим проблемима
Јевреја; као и о везама са организацијама других народа.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

4

50

ВЕЗЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ДРУГИХ НАРОДА
Телеграм Светском јеврејском конгресу о протесту југословенске владе
код Међународног Црвеног крста због уништавања преосталих Јевреја у Немачкој и на окупираним територијама.
Година: 1945.
Врста документа: телеграм.

5

51

СИТУАЦИЈА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештај др Милоша Секулића о стању у Југославији од априла до септембра 1941. године, са прилозима:
- Меморандум Српске православне цркве предат генералу Данисману,
Врховном војном заповеднику Србије.
- Представка Српске православне цркве упућена генералу фон Шредеру,
Главном војном заповеднику у Србији.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, меморандум.
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52

СИТУАЦИЈА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји о стању у Југославији које је Душан Симовић доставио Винстону Черчилу 14. VIII 1941. године.
Година: 1941.
Врста документа: извештај.

5

53

СИТУАЦИЈА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Подаци из разних извора (извештаји, изјаве, вести из штампе, преписка
и сл.) о стању у Југославији: о оружаном отпору; о хапшењима и другим репресалијама; о масовном исељавању Словенаца; о стрељању ђака у Крагујевцу; о тешкоћама Бугара у Македонији; о подели Југославије међу окупаторима; и о другим проблемима у окупираној земљи.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, извештај.

5

54

СИТУАЦИЈА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, преписка, обавештења разних личности и подаци из штампе
о терору над становништвом (убиства, хапшења, депортовање Словенаца, покатоличавање Срба у Хрватској, прогон Јевреја, принудни рад и сл.); о делатности квислиншких влада у земљи; о привредним питањима; о активности
партизанских јединица (нарочито у Словенији); о саботажама; о делатности
Освободилне фронте и других политичких групација у Словенији; о поруци
Павла Остовића да су он, Аугуст Кошутић, Иван Мештровић, каноник Светозар Риттиг и Јозо Кљаковић спремни да дођу у Енглеску; о положају Влатка
Мачека; и о другим проблемима ситуације у земљи.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

5
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СИТУАЦИЈА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Нота југословенске владе о зверствима Немаца у окупираној Југославији, која је упућена свим савезничким и пријатељским владама.
Година: 1943.
Врста документа: нота.

5
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СИТУАЦИЈА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, преписка, обавештења разних личности, подаци из штампе и
сл. о борбама и саботажама партизана нарочито после В непријатељске офанзиве; о распореду окупационих војних снага у Југославији; о повећању броја
гестаповаца и других окупационих формација за борбу и репресалије против
народа; о сарадњи четника са Немцима и Италијанима; о политичкој, економској, војној ситуацији и терору над становништвом у тзв. Независној држави
Хрватској, Србији, Црној Гори, Македонији, Бачкој и крајевима анектираним
од Албанаца; о писању штампе НДХ о емигрантској влади; о делатности квислиншких влада у земљи (законодавна делатност, организација управе, међународне везе; кадровске промене); и о сличним питањима.

Емигрантска влада Краљевине Југославије
број
фасцикле

15

бр.јед.
описа

Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.
6

57

СИТУАЦИЈА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Подаци о ситуацији у Југославији на основу емисије радио станице
"Слободна Југославија" (о војним операцијама партизана, о Конгресу УСАОЈа у Бихаћу; о састанку ЗАВНОХ-а у Оточцу; о сарадњи четника са окупаторима; о поруци Владимира Назора Далматинцима; о приступању неких италијанских јединица партизанима; и о другим сличним питањима.
Година: 1943.
Врста документа: информација, обавештење.
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СИТУАЦИЈА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји југословенског посланика у Шведској на основу писања
шведске штампе, штампе из окупиране Југославије и других земаља, као и на
основу извештаја и изјава појединих личности: о борбама партизана, циљевима НОБ-а и значају I заседања АВНОЈ-а; о економским приликама у земљи
(тешкоће у снабдевању, цене, корупција, пад пољопривредне и друге производње и сл.); о сарадњи Драже Михаиловића са окупаторским снагама; о броју
окупационих војних формација на тлу Југославије; о истребљењу становништва у Босни о слабљењу позиција усташа у НДХ; о мађарској колонизацији у
Бачкој и бугарској колонизацији у Македонији; о отварању "хрватско-православних" цркава у НДХ; о регрутацији у НДХ и Србији; о саботажама нарочито на железничким пругама; о прогону Јевреја из Македоније; и о сличним питањима.
Година: 1943.
Врста документа: извештај.
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СИТУАЦИЈА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји Министарства рата Холандије о унутрашњој ситуацији и унутрашњој политици у НДХ; о германизацији Словеније; о стању у Србији; о немачкој и усташкој пропаганди; о члановима АВНОЈ-а; о стању у крајевима
под мађарском и бугарском окупацијом; и о сличним питањима ситуације у
Југославији, а на основу писања немачке, мађарске, усташке и друге штампе.
Година: 1943.
Врста документа: извештај.

6
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СИТУАЦИЈА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, преписка и други материјали, примљени у Председништву
Министарског савета 1943. године; о стању у Словенији у току 1942. и 1943.
године (о проблемима рада новчаних завода насталих због поделе Словеније);
о делатности и циљевима Освободилне фронте и других политичких и војних
групација; о немачком и италијанском терору; о наведеним репресалијама
партизана; о ставу Словенаца према Влади у емиграцији; о положају представника Драже Михаиловића и његових присталица; о захтеву неких представника Словенске људске странке да М. преузме вођство странке и о потреби да се
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странка припреми за завршетак рата; о писању илегалне штампе у љубљанској
покрајини, о жељи неких политичара у Љубљани да дође до споразума између
Драже Михаиловића и Влатка Мачека; и о сличним питањима.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка.
6
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СИТУАЦИЈА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, преписка и други материјали о: декларацији представника
странака Словенске звезе о будућем уређењу Југославије и неслагању са циљевима Освободилне фронте; о стању у НДХ, положају усташа, кадровским
променама, економским променама; о борбеним акцијама и успесима партизана; о држању и положају Влатка Мачека и њихових присталица; о оснивању и
ставовима Централног националног комитета према споразуму Тито - Шубашић; о оснивању Словеначке католичке националне коалиције; и о сличним
питањима.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, преписка.
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ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Објашњење о спорој државној мобилизацији; подаци о особљу Војног
кабинета Председништва владе; преписка у вези формирања војних јединица у
Великој Британији; преписка и изјаве у вези са оптужбама о држању војног
изасланика у Риму приликом избијања рата; обавештења о исплатама за војску; о устројству евиденције војних бегунаца; и о сличним питањима.
Година: 1941.
Врста документа: обавештење, преписка.

7
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ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Преписка и обавештења о резултатима лекарских прегледа појединих
чиновника - војних обвезника; о појединцима који желе да ступе у југословенску војску; протест Југословенског одбора из Италије у вези са ставом Владе
према добровољцима - Словенцима и Хрватима из заробљеничких логора у
Египту; меморандум о сагласности југословенске владе да генерал Мирковић
и његове присталице приступе британским војним снагама; и о сличним питањима.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење, меморандум.

7
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ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Преписка, обавештења, захвалнице и друго у вези са новчаним прилозима које су фонду за Народну одбрану (за четнике Драже Михаиловића) упутили појединци, установе, исељеничке, добротворне и друге организације.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење, захвалница.
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ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Преписка, обавештења и други материјали о ослобођењу појединаца од
војне обавезе; о постављењима, премештајима и сл. на војне дужности; о помоћи појединим војним лицима; о тешком положају војника регрутованих по
нахођењу владе у Јужној Америци; о изменама и допунама југословенске владе текста британског предлога пројекта англо-југословенског војног споразума; о преузимању југословенских бродова од Италије; о положају и раду војне
мисије у Италији; и о сличним питањима.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење.

7
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ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Преписка и други материјали о упућивању југословенске војне делегације у Италију; о појави да се војна лица у избеглиштву изјашњавају за НОБ; о
пребацивању војних обвезника из САД у Египат; о повлачењу југословенских
пилота из састава Аир Форце јер се не употребљавају за достављање помоћи
четницима; о одржавању курса за формирање партизанских оклопних јединица; о проблемима у вези са пребацивањем југословенских војних снага из Италије на Блиски исток; о проблемима око формирања југословенске команде
нераспоређених војних лица; о формирању батаљона Словенаца заробљених у
италијанској војсци; о предаји бродова југословенској ратној морнарици и њеном називу; о потреби укидања одлуке Врховне команде о отпуштању из војске Југословена - италијанских држављана; о штетном деловању генерала Радовића, војног изасланика у Лондону; о мишљењу команданта медитеранске
флоте о потреби уједињавања партизанске и краљевске морнарице; о преласку
југословенског ваздухопловног особља у РАФВР ради сарадње са НОВ и принадлежностима тог особља; о набавкама за војску; о принадлежностима војних лица; распоређивању, унапређењима и демобилизацији војних лица; и о
сличним питањима.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.
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ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Преписка и други материјали о принадлежностима војних лица; о исплатама помоћи и наградама за рад; о службеним путовањима и упућивању војних лица у ослобођену земљу; о захтеву да се исплати помоћ људству регистрованом код југословенске Војне мисије у Италији, коју су партизански
представници обуставили; став југословенске владе о положају југословенских војних личности у иностранству, у вези са споразумом Тито - Шубашић.
Година: 1945.
Врста документа: преписка.

8
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ВЕЗЕ ВЛАДЕ СА ДРАЖОМ МИХАИЛОВИЋЕМ
Преписка - (депеше) југословенске владе са Дражом Михаиловићем, енглеским послаником у Југославији и другим личностима о: потреби да Димитров позове Бугаре да се прикључе покрету Левског; о успостављању директне везе југословенске владе са Дражом Михаиловићем; о потреби да Констан-
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тин Фотић у изјавама не цитира депеше Драже Михаиловића и не прави алузије на совјетску владу; о образовању нове југословенске владе, положају Драже Михаиловића у њој и задацима Драже Михаиловића; о предлогу да BBC
позове Чехе, Пољаке и друге да напусте немачку војску и ступе у југословенске редове; о сарадњи четничких команданата са окупаторима; о британском
предлогу да се совјетски официри упуте и код партизана и код четника; о упућивању одела и обуће четницима; о захтеву генерала Вилсона да четници извршавају војне операције; о обавештењу Драже Михаиловића да је Министарски савет сагласан да он узме унутрашњи зајам; и о сличним питањима.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.
8
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ВЕЗЕ ВЛАДЕ СА ДРАЖОМ МИХАИЛОВИЋЕМ
Преписка (депеше) југословенске владе са Дражом Михаиловићем, британским амбасадором у Југославији и другим личностима о потреби да се приликом бомбардовања Београда води рачуна о логору на Бањици; о жалби Драже Михаиловића да га партизани нападају; о успостављању директне везе између владе и Драже Михаиловића; о доласку Бејлија, Бачевића, Лукачевића и
Тодоровића у Каиро; о промени војног изасланика у Анкари; о тражењу савезника да се пруже подаци о отпору окупатору и грађанском рату у Југославији; о неповољности момента да Централни национални комитет шаље војнополитичку делегацију у иностранство; о обавештењу да је британска војна мисија у опасности због сарадње мајора Цветића са Немцима; и о другим питањима.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

8
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ВЕЗЕ ВЛАДЕ СА ДРАЖОМ МИХАИЛОВИЋЕМ
Обавештења о послатим телеграмима Дражи Михаиловићу и телеграмима добијеним од Драже Михаиловића (пропратна акта са бројевима телеграма).
Година: 1943-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.

8
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ПОМОЋ ЦИВИЛНОМ СТАНОВНИШТВУ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Преписка о ставу британске владе у погледу набавке намирница у Турској за поједине крајеве окупиране Југославије, као и о ставу турске владе о
том питању.
Година: 1941.
Врста документа: преписка.

8
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ПОМОЋ ЦИВИЛНОМ СТАНОВНИШТВУ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Преписка, извештаји, обавештења о организовању помоћи за цивилно
становништво у земљи; о проблемима набавке и транспорта помоћи; о ставу
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британске владе у погледу слања помоћи у земљи; о помоћи деци и појединцима који се привремено налазе на лечењу ван земље итд.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
8
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ПОМОЋ ЦИВИЛНОМ СТАНОВНИШТВУ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Преписка, обавештења и др. о потреби помоћи српској деци у НДХ и деци у другим крајевима земље; о набавци лекова, намирница и друге робе и
проблемима пребацивања помоћи у земљу кроз савезничку блокаду; о помоћи
избеглицама у Србији; о помоћи појединцима који се налазе на лечењу ван земље и сл.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење.
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ПОМОЋ ЦИВИЛНОМ СТАНОВНИШТВУ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Преписка, обавештења и др. о проблемима помоћи цивилном становништву у земљи; о акцијама за помоћ деци Европе и Југославије кроз савезничку блокаду; о послатој помоћи у земљу.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, обавештење.

8

75

ПОМОЋ ЦИВИЛНОМ СТАНОВНИШТВУ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Преписка у вези са организовањем санитетске помоћи и слањем лекарске мисије за НОВ.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

9

76

ЗАРОБЉЕНИЦИ И ИНТЕРНИРЦИ
Списак југословенских официра који се налазе у заробљеништву у Италији, преписка и обавештења о помоћи заробљеницима, појединим затвореницима и интернирцима у Албанији; извештај о заробљеничким логорима у Италији и положају заробљеника у њима и др.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, списак, преписка, обавештење.

9

77

ЗАРОБЉЕНИЦИ И ИНТЕРНИРЦИ
Преписка, извештаји и други материјали о помоћи заробљеницима, о набавкама и транспорту помоћи, о проблемима у вези са пружањем помоћи интернирцима у Албанији и Норвешкој, о положају групе Словенаца које Британци третирају као ратне заробљенике и сл.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, извештај.

20
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78

ЗАРОБЉЕНИЦИ И ИНТЕРНИРЦИ
Преписка, извештаји, обавештења о организацији и проблемима достављања помоћи заробљеницима и интернирцима, о количини и врсти послате
помоћи, о заробљеничким логорима и логорима интернираца и положају заробљеника и интернираца, као и о уцени у вези са интернирањем 1450 лица у
Солун и проблемима да им се пружи помоћ, о појединцима заробљеницима и
сл.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

9

79

ЗАРОБЉЕНИЦИ И ИНТЕРНИРЦИ
Преписка о броју заробљеника, о количини и врсти помоћи заробљеницима, о набавкама одеће и другог материјала за заробљенике, о помоћи појединим заробљеницима и интернирцима.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

9

80

ИЗБЕГЛИЦЕ И ЛИЦА ЗАТЕЧЕНА У ИНОСТРАНСТВУ
Молбе појединих избеглица, преписка и обавештења о пружању помоћи
и издавању путних исправа појединим избеглицама, о евакуацији групе избеглица из Палестине у Јужну Африку, о ставу владе да се нико од избеглица не
може позвати у Лондон без закључка владе и сл.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, обавештење, молба.

9

81

ИЗБЕГЛИЦЕ И ЛИЦА ЗАТЕЧЕНА У ИНОСТРАНСТВУ
Преписка и обавештења о положају избеглица, евакуацији, о пружању
помоћи избеглицама и интернирцима, о прикупљању података о избеглицама,
о пружању помоћи затеченим југословенским држављанима у Шангају и сл.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење.

9

82

ИЗБЕГЛИЦЕ И ЛИЦА ЗАТЕЧЕНА У ИНОСТРАНСТВУ
Преписка и обавештења о пружању помоћи, издавању путних исправа
појединим избеглицама, о евакуацији појединих избеглица, молбе и жалбе избеглица, обавештења о појединим избеглицама и сл.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење.

10

83

ИЗБЕГЛИЦЕ И ЛИЦА ЗАТЕЧЕНА У ИНОСТРАНСТВУ
Преписка и други материјали о: акцији ГО југословенских Јевреја; о решавању положаја Јевреја избеглица из Југославије; о помоћи и трошковима за
избеглице; о проблемима евакуације избеглица; о одређивању места баракама
избеглицама; о помоћи избеглицама и пребеглима из концентрационих логора
у Норвешку; о помоћи југословенским држављанима у Шпанији и сл.

Емигрантска влада Краљевине Југославије
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Година: 1943.
Врста документа: преписка.
10

84

ИЗБЕГЛИЦЕ И ЛИЦА ЗАТЕЧЕНА У ИНОСТРАНСТВУ
Преписка и обавештења о пружању помоћи, издавању путних исправа
појединим избеглицама, њиховој евакуацији; молбе за помоћ и сл.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење.

10

85

ИЗБЕГЛИЦЕ И ЛИЦА ЗАТЕЧЕНА У ИНОСТРАНСТВУ
Преписка, извештаји и други материјали о: помоћи избеглицама, одбеглим заробљеницима и интернирцима; о стању у избегличким логорима, броју
избеглица; о југословенским партизанима леченим у болници на Малти; о плану превожења избеглица од Торонта до Порт-Саида; о запошљавању избеглица - жена у помоћној служби за потребе југословенске и британске морнарице
и сл.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, преписка.

10

86

ИЗБЕГЛИЦЕ И ЛИЦА ЗАТЕЧЕНА У ИНОСТРАНСТВУ
Преписка и обавештења о: пружању помоћи, издавању путних исправа и
сл. појединим избеглицама; о евакуацији појединих избеглица; молбе и жалбе
избеглица; обавештења о појединим избеглицама и сл.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, обавештење.

11

87

ИСЕЉЕНИЦИ
Преписка, обавештења и др. о: ставовима исељеника по разним политичким питањима; о ставовима исељеничке штампе; о односима међу исељеничким групацијама; о акцијама владе и појединаца међу исељеницима; о
Српској православној цркви у САД; о стању у исељеничкој колонији у Јужној
Африци и сл.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, обавештење.

11

88

ИСЕЉЕНИЦИ
Преписка са Л. Адамичем у вези доласка С. Прибићевића у Лондон; извештаји о: исељеништву у САД и Јужној Америци (стање, организација, пропаганда и сл.); изјаве, резолуције, протести исељеника по разним политичким
питањима; преписка и обавештења о писању исељеничке штампе; о акцијама
међу исељеницима и сл.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, извештај, резолуција, обавештење.
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89

ИСЕЉЕНИЦИ
Изјаве, захтеви и сл. појединих исељеника и исељеничких организација
по разним политичким питањима; Меморандум Српске православне цркве у
САД против образовања православне цркве у НДХ; извештаји, преписка, обавештења о: раду и конгресима других исељеничких организација; писању исељеничке штампе; акцијама међу исељеницима за прикупљање помоћи за заробљенике и сл.
Година: 1943.
Врста документа: меморандум, извештај, обавештење, преписка, захтев.

11

90

ИСЕЉЕНИЦИ
Извештаји, обавештења и др: о ставовима исељеника по разним политичким питањима; о природи "Југословенског поморског којба" у Њујорку
одржаном у част НОВ и ПОЈ (достављен од стране Константина Фотића као
извештај очевица); о прикупљању помоћи за избеглице и рањенике; о резолуцији Месног одбора Јужних Словена у Чилеу поводом ставова грофа Сфорце,
у погледу Трста, Истре и Горице, са молбом да се резолуција достави маршалу
Титу и АВНОЈ-у и сл.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

11

91

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ, ЈУГОСЛОВЕНСКО-БРИТАНСКЕ И ДРУГЕ МЕШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА
Предлог М. Крека да се у одбор ЦК прими по један Хрват и Словенац;
обавештење о извештају о раду ЦК и Швајцарској; о овлашћењима С. Моачанина у вези са набавкама и сл.
Година: 1941-1942.
Врста документа: преписка, обавештење.

11

92

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ, ЈУГОСЛОВЕНСКО-БРИТАНСКЕ И ДРУГЕ МЕШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА
Преписка и обавештења: о организовању Удружења новинара КЈ у Лондону; о привременим правилима Удружења југословенских жена у Великој
Британији и раду тог Удружења; о делатности других организација - Југословенског потпорног фонда у Лондону, Југословенског друштва у Великој Британији и сл.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење.

11

93

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ, ЈУГОСЛОВЕНСКО-БРИТАНСКЕ И ДРУГЕ МЕШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА
Преписка о активности, материјалним и другим условима рада Црвеног
крста, о образовању лекарске секције при Југословенском црвеном крсту, о
писању штампе и преварама Југословенског црвеног крста, (слање покварене
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робе заробљеницима), о обавештењима да је НДХ приступила женевској конференцији и сл.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.
11

94

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ, ЈУГОСЛОВЕНСКО-БРИТАНСКЕ И ДРУГЕ МЕШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА
Шестомесечни финансијски биланс пододбора ЈЦК за Средњи исток (од
1. IX 1943 - 29. II 1944. године), извештај делегата за послове ЦК у Америци о
помоћи Грчкој, оптужбе против делегата ЈЦК у Швајцарској и потпредседника ЈЦК, комисијски извештај о извршеном прегледу целокупног рада у пододбору ЈЦК у Каиру, извештај о раду пододбора ЈЦК за Средњи исток од 2. марта до 31. августа 1944. године.
Година: 1944
Врста документа: извештај, биланс.

11

95

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ, ЈУГОСЛОВЕНСКО-БРИТАНСКЕ И ДРУГЕ МЕШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА
Преписка, извештаји, обавештења и др. о раду Британско-српске уније,
о помоћи "Југословенском фонду", о делатности "Удружења новинара Југославије" у Лондону, о конституисању "Одбора бивших ратника и резервних
официра" у Лондону, о оснивању Савета добровољних друштава на Блиском
истоку, о ставу Хрвата у Лондону према НДХ и другим питањима са обавештењем да ће основати клуб Далматинаца и примораца у емиграцији, о меморандуму удружења "Слободна Југославија" у Лондону против декрета владе
да се официри који се боре у редовима НОВ проглашавају дезертерима, као и
против других ставова владе, о молби Удружења "Слободна Југославија" у
Шведској да им влада омогући пребацивање у Лондон ради укључивања у
НОВ, о материјалном положају удружења "Југословенска слога" у Инстамбулу и сл.
Година: 1943-1945.
Врста документа: преписка, извештај, обавештење.

12

96

ПРОПАГАНДА
Извештаји о писању штампе, преписка о објављивању публикација о догађајима 27. марта у пропагандне сврхе, о оснивању пропагандног уреда у Њујорку, о ставу Велике Британије у вези са пропагандом преко BBC за окупиране територије и сл.; "Глас Југославије" - билтен Југословенског информативног центра (садржи проглас краља од 6. и 16. априла 1941. године, изјаву краља од 2. маја 1941. године, изјаву Душана Симовића од 16. априла 1941. године, посланицу председника САД краљу од 30. априла 1941. године и др.); изјаву Владе од 4. маја 1941. године, експозе Идна од 6. маја 1941. године) и друго.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, преписка, билтен, експозе.
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97

ПРОПАГАНДА
Извештаји делегата на Блиском истоку о иностраним радио-емисијама
радио станица "Шумадија", "Зрински" и других, о томе да су емисије нове радио-станице "Борба југословенског народа за слободу" комунистичке, о организованој пропаганди у Палестини, Јерусалиму и сл.
Година: 1941.
Врста документа: извештај.

12

98

ПРОПАГАНДА
Преписка, извештаји и други материјали о организацији и припремама
пропаганде, о писању штампе, часописа и других публикација, о ставу пропаганде према Дражи Михаиловићу, о организовању предавања, изложби, прослава, концерата, филмова и сл., о радио-емисијама, о припремању летака о
зверствима, о окупационој земљи намењен британским морнарима, о прикупљању пропагандног материјала, о организовању пропаганде Драже Михаиловића, о обустави помоћи листова који нападају Дражу Михаиловића и сл.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка.

12

99

ПРОПАГАНДА
Преписка и изводи о организацији и проблемима пропаганде на Блиском истоку, писању штампе, радио-емисијама, ставу штампе према Дражи
Михаиловићу, припремама летака за убацивање у земљу (преко летака) и сл.
Година: 1942.
Врста документа: преписка.

12

100

ПРОПАГАНДА
Преписка о проблемима организације пропаганде, укидању владине
емисије у Америци и преношењу послова инорадиотивни центар у Њујорку,
укидању Сервиса Дирекције за информативну службу у Лондону и претварању сервиса у дописништво, ликвидацији информативног центра у Њујорку и
делатности групе Косановић, Радић и С. Гавриловић противу владе и после затварања центра и сл.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.

12

101

ПРОПАГАНДА
Преписка и извештаји о писању штампе, билтена и сл. о ставовима
штампе према Дражи Михаиловићу и влади, о проблемима дописника у страним земљама и сл.; преписка у вези са радио-емисијама и радио-коментарима;
преписка са редакцијама страних листова и страним извештачима; извештај
"Акција генерала Драже Михаиловића у светлости непријатељских и неутралних извора" и др.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка
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102

ПРОПАГАНДА
Извештаји, преписка и други материјали о организовању изложби, предавања, прослава, концерата, припремању брошура чланства, филмова и сл. у
пропагандне сврхе.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка.

13

103

ПРОПАГАНДА
Извештај аташеа за штампу у Лондону о растурању од стране Рудолфа
Бићанића "Коментари меморандума Српске православне цркве", који је у супротности са документима владе, као и ставовима супротним политици владе
изнетим у штампи и јавности од стране Бићанића, Југића, Вилдера и других
(прилог коментар меморандума).
Година: 1943.
Врста документа: извештај, коментар.

13

104

ПРОПАГАНДА
Обавештења о достављању разног материјала у пропагандне сврхе.
Година: 1943.
Врста документа: обавештење.

13

105

ПРОПАГАНДА
Преписка о организацији и припрема пропаганде на Блиском истоку; извештаји делегата и заступника делегата за Блиски исток о писању штампе,
ставу штампе према Дражи Михаиловићу, проблемима у вези са цензуром
пропаганде, о радио-емисијама, о одржаним предавањима, изложбама и сл.;
решење о укидању Делегације за Блиски исток и др.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка.

13

106

ПРОПАГАНДА
Преписка, обавештења и сл. о намери да се у Барију организује енглески
сервис за пропаганду у Југославији, о сугестијама Велике Британије да се на
нашем језику покрене издање листа "Југословенски гласник" ради слања и
пропаганде у Југославију, о ставу пропаганде према Дражи Михаиловићу, о
захтеву британског амбасадора у Југославији да се забрани антибританска
пропаганда М. Сокића у САД, о потреби оснивача југословенског листа у Риму, о Титовом говору (изводи) преко радио-станице "Слободна Југославија";
пропаганди чланка против народноослободилачког покрета "Ратни ефекат
партизанске борбе" (чланак је објављен 1944. године у "Србобрану"); о ликвидацији Дирекције за информативну службу у Лондону у вези са преласком
чланова владе у Лондон и др.
Година: 1944-1945.
Врста документа: преписка, обавештење.
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107

ПОСЛЕРАТНА ОБНОВА
Преписка и други материјали о проблемима организације послератне
обнове земље; предлози планова за послератну обнову пољопривреде, тешке
индустрије (набавка кокса) и железничког саобраћаја у земљи; материјали о
послератној обнови Европе; извештаји о раду добра и других тела владе за послератну обнову земље и извештаји о раду ових тела у међународним и савезничким организацијама за послератну обнову; понуде појединаца и фирми за
учешће у послератној обнови земље и др.
Година: 1941-1942.
Врста документа: преписка, извештај.

14

108

ПОСЛЕРАТНА ОБНОВА
Преписка о организацији послератне обнове земље; елаборат о обнови
Југославије; извештај и други материјали о потребама Југославије и других земаља за послератну обнову; преписка, извештаји и обавештења о контактима
са међународним и савезничким организацијама за обнову; реферат са подацима о међусавезничким организацијама за послератну обнову и њиховој надлежности и др.
Година: 1943.
Врста документа: елаборат, реферат, извештај, преписка.

14

109

ПОСЛЕРАТНА ОБНОВА
Преписка у вези са понудом робе за послератну обнову; извештај о раду
одбора за послератну обнову земље (за период 16. септембар до краја новембра 1943. године) са подацима о потребама за обнову Југославије и других земаља, организацији прикупљања података, контактима са међусавезничким
одборима за обнову и другим подацима; представка секретара одбора за обнову поводом штампања брошуре др М. Секулића "The State of Nutrition in
Enemy Occupied Yugoslavia" због података који су супротни подацима разних
владиних тела који се баве послератном обновом земље; извештај о могућности набавке робе у Шпанији за послератну обнову земље; понуде појединаца и
фирми за учешће у послератној обнови Југославије и др.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, преписка

14

110

ПОСЛЕРАТНА ОБНОВА
Предлог о образовању екипе стручњака за послове са UNRRA-ом и другим сродним организацијама у вези са обновом земље, реферат о могућности
набавке једне фабрике алуминијума, предлози и понуде појединаца и фирми
за учешће у обнови наше земље.
Година: 1945.
Врста документа: преписка.

15

111

УТВРЂИВАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА
Преписка и обавештења о карактеру савезничких акција о кажњавању
злочинаца и раду треће незваничне комисије за ратне злочине у Лондону.
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Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење.
15

112

УТВРЂИВАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА
Преписка и обавештења о проблемима у раду Комисије за испитивање
ратних злочина на прикупљању података о ратним злочинима у истој земљи, о
уплати улога Међународној комисији, о раду југословенске комисије на подношењу кривичних пријава противу ратних злочинаца, о проблемима рада
(смештај, персонал и др.) југословенске комисије и сл.
Година: 1944-1945.
Врста документа: преписка, обавештење.

15

113

ТРГОВАЧКА МОРНАРИЦА
Преписка о смештају морнара - добровољаца, саслушања морнара који
су се пријавили као добровољци, решење о начину исплаћивања особља трговачке морнарице, преписка о проблемима финансирања трговачке морнарице.
Година: 1941.
Врста документа: преписка.

15

114

ТРГОВАЧКА МОРНАРИЦА
Преписка, обавештења о оправкама, кретању, продаји бродова, о привременој уредби о успостављању савезничких поморских судова; "меморандум" о раду трговачке морнарице.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење, меморандум.

15

115

ТРГОВАЧКА МОРНАРИЦА
Решење о уређењу фондова доприноса, такси и осигурања посаде бродова трговачке морнарице; реферат "Важност лука у развитку трговачке морнарице"; извештаји у вези са уредбом о реквизицији трговачке морнарице, преписка и решења у вези са одређивањем зборишта морнара за југословенске
морнаре који ће се укрцати на југословенске бродове трговачке морнарице.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, реферат, преписка, решење.

15

116

ТРГОВАЧКА МОРНАРИЦА
Преписка и други материјали о проблемима склапања англо-југословенског уговора, о употреби бродова југословенске трговачке морнарице; предлог
о укидању уреда поморског одељења у Њујорку у коме се сматра да "Pool"
треба из политичких и финансијских разлога ставити под надлежност конзулата; преписка и обавештења о истицању заставе НОВЈ на броду "Тимок", о захтеву бродског одбора брода "Франка" да влада реши питање положаја помораца, о захтеву клуба помораца Југославије у Великој Британији, да влада обезбеди средства за преношење санитетског и другог материјала у земљу и друго.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.
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117

ТРГОВАЧКА МОРНАРИЦА
Преписка и обавештења да су на југословенским бродовима трговачке
морнарице по одлуци посаде бродова заставе ДФЈ.
Година: 1945.
Врста документа: преписка, обавештење.

15

118

ДИПЛОМАТСКА И КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА
Укази о отварању југословенских дипломатских и конзуларних представништава и унапређењу или пензионисању дипломатских представника.
Преписка о именовању дипломатских представника; о одбијању Константина
Фотића да призна владу Ивана Шубашића; и о сличним питањима.
Година: 1941-1945.
Врста документа: преписка, указ.

15

119

ДВОР
Преписка и разна обавештења о члановима краљевске породице (о месту боравка, здравственом стању и др.).
Година: 1941-1942.
Врста документа: преписка, обавештење.

15

120

ДВОР
Преписка у вези са посетом краља Америци; обавештења о писању словеначке штампе, о ставовима Посланства, појединаца и политичких група у
вези са краљевом посетом.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење.

15

121

ДВОР
Преписка и обавештења о члановима краљевске породице (о месту боравка, здравственом стању, апанажи и др.), о ставу владе поводом молбе владе
Кеније влади Јужноафричке Уније да дозволи боравак у Унији кнезу Павлу, о
женидби краља и сл.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење.

15

122

ДВОР
Преписка и обавештења о женидби краља, нострификацији венчања и
др.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, обавештење.

15

123

ШКОЛОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Преписка и молбе у вези са одобравањем школовања у иностранству,
добијању стипендија и помоћи за школовање и усавршавање и сл.
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Година: 1941-1945.
Врста документа: преписка.
16

124

ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
Преписка и обавештења о персоналним питањима: решења о оставкама,
премештајима, пензионисању службеника, молбе и жалбе службеника и сл.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, обавештење, решење, молба, жалба.

16

125

ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
Преписка и обавештења о персоналним питањима: решења о оставкама,
премештајима, пензионисању службеника, молбе и жалбе службеника и сл.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење, решење, молба, жалба.

17

126

ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
Преписка и обавештења о персоналним питањима: решења о оставкама,
премештајима, пензионисању службеника, молбе и жалбе службеника и сл.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење, решење, молба, жалба.

18

127

ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
Преписка и обавештења о персоналним питањима: решења о оставкама,
премештајима, пензионисању службеника, молбе и жалбе службеника и сл.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, обавештење, решење, молба, жалба.

18

128

ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
Преписка и обавештења о персоналним питањима: решења о оставкама,
премештајима, пензионисању службеника, молбе и жалбе службеника и сл.
Година: 1945.
Врста документа: преписка, обавештење, решење, молба, жалба.

19

129

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Записник о извршеном прегледу поверљивог кредита Министарства
иностраних послова, предлози за кредите, решења о одобреним кредитима,
преписка у вези са исплатом разних рачуна и друго.
Година: 1941.
Врста документа: записник, преписка, решење.

30
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130

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Извештај Министарства финансија о приходима и расходима за период
од 19. IV - 31. XII 1941. године.
Година: 1941.
Врста документа: извештај.

19

131

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Списак службеника Председништва Министарског савета за исплату
плата за новембар 1941. године.
Година: 1941.
Врста документа: списак.

19

132

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка и други материјали о потребним исплатама, набавкама, услуга, путних и других трошкова, о сумама за помоћ, позајмицама и сл.
Година: 1942.
Врста документа: преписка.

19

133

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Извештаји о решењима финансијског одбора донетим на седницама одбора од 15. VII и 18. VIII 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: извештај.

19

134

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Експозе министра финансија (концепт у рукопису); прорачун прихода и
расхода и извештај министра финансија о приходима и расходима за период
од 1. I до 30. VI 1942. године; преписка о припремама прорачуна прихода и
расхода за 1943. годину; обавештење о оптужби Ивана Шубашића против владе у вези са доношењем буџета за 1942. годину.
Година: 1942.
Врста документа: експозе, обавештење, преписка, извештај.

19

135

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Платна листа за фебруар и платни списак за март особља Кабинета
председника Министарског савета и пропратна акта о достављеним платним
списковима.
Година: 1943.
Врста документа: платни списак.
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ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка и извештаји о стању државног новца код Федералне резервне
банке у Њујорку, Швајцарске банке, банке Бразилије о овлашћењима располагања рачунима краљевске војске и сл.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, извештај.

19

137

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка и други материјали: о потребним кредитима; о исплатама набавки, услуга, путних и других трошкова; о сумама за помоћ, позајмице, попуну каса и сл.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.

19

138

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка и други материјали у вези са додељивањем кредита, помоћи,
зајмова Српској православној цркви у САД.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.

19

139

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка и делимични подаци за израду предлога буџета за 1944. годину.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.

19

140

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Делимични платни спискови и пропратна акта о достављеним платним
списковима (без спискова).
Година: 1943.
Врста документа: платни списак.

20

141

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Извештаји и други материјали о: решењима и закључцима донетим на
седницама финансијског одбора.
Година: 1943.
Врста документа: извештај.

20

142

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка и други материјали о: праву располагања са текућим рачунима
владе код појединих банака; о положају Народне банке Југославије; о захтеву
маршала Тита да се обуставе трансакције са готовином Народне банке Југославије у Народној банци Бразилије и Централној приватној банци у Турској
без његовог одобрења; о мерама за преношење фондова Народне банке Брази-

32
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лије на Федералну резервну банку у Њујорку; о стању депозита југословенске
владе у појединим банкама и сл.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.
20

143

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка и други материјали о: додељивању кредита; о исплатама рачуна за набавке, услуге, путне и друге трошкове, позајмице, помоћи; обавештење о решењу Министарског савета да се Дражи Михаиловићу достави новац
преко групе његових официра који се враћају у земљу; записник о предаји
Министарства финансија новца у злату и папиру и других вредности које су
британске власти одузеле од пуковника Бачевића и мајора Луковчевића и др.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, записник.

20

144

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Делимичан спискови чланова владе и особља Председништва Министарског савета са подацима о платама.
Година: 1944.
Врста документа: списак.

20

145

ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка и други материјали о: исплатама путних и других трошкова;
решење Министарског савета о висини помоћи породицама државних службеника и војних лица које се још не могу упутити у земљу и сл.
Година: 1945.
Врста документа: преписка.

21

146

ПРОТОКОЛ
Преписка о протоколарним питањима, честитке, захвалнице, позиви за
пријеме, изјаве оданости, изјаве саучешћа и сл. поводом празника, значајних
догађаја, одржавања скупова, именовања, преузимања дужности, рођендана,
смртних случајева и др.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, честитка, захвалница, позив.

21

147

ПРОТОКОЛ
Преписка о протоколарним питањима, честитке, захвалнице, позиви за
пријеме, изјаве оданости, изјаве саучешћа и сл. поводом празника, значајних
догађаја, одржавања скупова, именовања, преузимања дужности, рођендана,
смртних случајева и др.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, честитка, захвалница, позив.
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148

ПРОТОКОЛ
Преписка о протоколарним питањима, честитке, захвалнице, позиви за
пријеме, изјаве оданости, изјаве саучешћа и сл. поводом празника, значајних
догађаја, одржавања скупова, именовања, преузимања дужности, рођендана,
смртних случајева и др.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, честитка, захвалница, позив.

21

149

ПРОТОКОЛ
Преписка о протоколарним питањима, честитке, захвалнице, позиви за
пријеме, изјаве оданости, изјаве саучешћа и сл. поводом празника, значајних
догађаја, одржавања скупова, именовања, преузимања дужности, рођендана,
смртних случајева и др.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, честитка, захвалница, позив.

21

150

ПРОТОКОЛ
Преписка о протоколарним питањима, честитке, захвалнице, позиви за
пријеме, изјаве оданости, изјаве саучешћа и сл. поводом празника, значајних
догађаја, одржавања скупова, именовања, преузимања дужности, рођендана,
смртних случајева и др.
Година: 1945.
Врста документа: преписка, честитка, захвалница, позив.

22

151

РАЗНО
Преписка о: начину вођења и достављања телеграма и писама; о употреби шифре и проблема у вези са употребом шифре; о отварању и цензурисању
поште; о проблемима контакта са Дражом Михаиловићем; о преношењу поверљиве архиве Председништва Министарског савета из Каира у Лондон
1944. године и сл.
Година: 1941-1944.
Врста документа: преписка.

22

152

РАЗНО
Преписка о издавању виза, пасоша, обезбеђењу места у саобраћајним
средствима за службена и друга путовања и сл.
Година: 1941-1945.
Врста документа: преписка.

22

153

РАЗНО
Преписка о обезбеђењу виза, пасоша и др. Живку Топаловићу и групи
официра Драже Михаиловића за долазак у Лондон.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

34
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154

РАЗНО
Извештај и преписка о болести и смрти Јована Дучића.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка.

23

155

РАЗНО
Преписка и обавештења о: достављању поште и других материјала; о
примљеним купонима за бензин и враћању вишкова купона; о радном времену
чиновника; о појединцима; о адресама појединих уреда; ургенције за одговоре
на телеграме и писма; захвалнице за примљене материјале; циркулари Форин
офиса и других британских уреда (о евидентирању југословенских чиновника,
закупнинама, чувању зграда и сл.) и други материјали.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, обавештење, циркулар.

23

156

РАЗНО
Преписка и обавештења о: достављању поште и других материјала; о
примљеним купонима за бензин и враћању вишкова купона; о радном времену
чиновника; о појединцима; о адресама појединих уреда; ургенције за одговоре
на телеграме и писма; захвалнице за примљене материјале; циркулари Форин
офиса и других британских уреда (о евидентирању југословенских чиновника,
закупнинама, чувању зграда и сл.) и други материјали.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење, циркулар.

23

157

РАЗНО
Преписка и обавештења о: достављању поште и других материјала; о
примљеним купонима за бензин и враћању вишкова купона; о радном времену
чиновника; о појединцима; о адресама појединих уреда; ургенције за одговоре
на телеграме и писма; захвалнице за примљене материјале; циркулари Форин
офиса и других британских уреда (о евидентирању југословенских чиновника,
закупнинама, чувању зграда и сл.) и други материјали.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење, циркулар.

23

158

РАЗНО
Преписка и обавештења о: достављању поште и других материјала; о
примљеним купонима за бензин и враћању вишкова купона; о радном времену
чиновника; о појединцима; о адресама појединих уреда; ургенције за одговоре
на телеграме и писма; захвалнице за примљене материјале; циркулари Форин
офиса и других британских уреда (о евидентирању југословенских чиновника,
закупнинама, чувању зграда и сл) и други материјали.
Година: 1944-1945.
Врста документа: преписка, обавештење, циркулар.
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РАЗНО
Разни незванични извештаји и предлози упућени председнику владе.
Година: 1941-1944.
Врста документа: извештај.

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА
ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
24

160

ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
Говори, изјаве, саопштења владе и појединих истакнутих југословенских личности, преписка, обавештења и други материјали о контактима са
представницима савезничких влада у вези са положајем југословенске владе у
емиграцији и окупиране Југославије.
Година: 1941-1943, s.a.
Врста документа: преписка, саопштење.

24

161

ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
Ноте, апели, саопштења, преписка и други материјали о злочинима окупатора у окупираној Југославији.
Година: 1941.
Врста документа: нота, саопштење, преписка.

24

162

ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
Ноте, апели, саопштења, преписка и други материјали о злочинима окупатора у окупираној Југославији.
Година: 1942.
Врста документа: нота, саопштење, преписка.

24

163

ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
Ноте, апели, саопштења, преписка и други материјали о злочинима окупатора у окупираној Југославији.
Година: 1943.
Врста документа: нота, саопштење, преписка.

25

164

ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
Преписка, обавештења и други материјали о кампањи против Драже
Михаиловића, о политичким и другим мерама владе у вези са положајем Драже Михаиловића и четничког покрета.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење.

36
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ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
Преписка, обавештења и други материјали о кампањи против Драже
Михаиловића, о политичким и другим мерама владе у вези са положајем Драже Михаиловића и четничког покрета.
Година: 1943-1944.
Врста документа: преписка, обавештење.

25

166

ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
Преписка, обавештења и други материјали у вези са објављивањем Комуникеа владе поводом стварања Националног комитета народног ослобођења
Југославије.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење.

25

167

ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
Преписка и обавештења о везама са Дражом Михаиловићем; о повлачењу енглеске мисије од Драже Михаиловића; о положају Драже Михаиловића и
четника; о пребацивању Бачевића и Лукавчевића у земљу и сл.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, обавештење.

26

168

ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЛОГА
Обавештења и захвалнице о прикупљеним новчаним прилозима, углавном за фонд "Народне одбране" (за четнике Драже Михаиловића).
Година: 1941.
Врста документа: преписка, обавештење.

26

169

ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЛОГА
Обавештења и захвалнице о прикупљеним новчаним прилозима, углавном за фонд "Народне одбране" (за четнике Драже Михаиловића).
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење.

26

170

ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЛОГА
Обавештења и захвалнице о прикупљеним новчаним прилозима, углавном за фонд "Народне одбране" (за четнике Драже Михаиловића).
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење.

27

171

СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководе-

Емигрантска влада Краљевине Југославије
број
фасцикле

37

бр.јед.
описа

ћих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Бразил - Рио де Жанеиро.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
27

172

СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Египат - Каиро.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

27

173

СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Француска - Марсељ и Виши (Vichi).
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

27

174

СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Италија - Рим и Ватикан.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Канада - Монтреал.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

27

176

СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Палестина - Јерусалим.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

27
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Португалија - Лисабон.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

27
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Румунија - Букурешт.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

Емигрантска влада Краљевине Југославије
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: СССР - Кујбишев.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

27

180

СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: САД - Њујорк.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

28
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Шпанија - Мадрид.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

29
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Швајцарска - Берн, Цирих, Женева.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Шведска - Стокхолм.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

30
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Шведска - Стокхолм.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Шведска - Стокхолм.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

32
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Турска - Анкара, Цариград.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
а. Према подацима добијеним преко југословенских представништава
Краљевске владе у иностранству: Друге земље: 1. Аргентина - Буенос Аирес,
1942. године; 2. Холандија, 1942. године; 3. Јужноафричка Унија - Кејптаун,
1941. године; 4. Либан - Бејрут, 1943. године; 5. Велика Британија - Лондон,
1941. и 1943. године.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

33
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
б. Према другим изворима: Председништва Министарског савета - цивилног и војног кабинета и холандског министарства рата.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

33
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
б. Према другим изворима: Председништва Министарског савета - Министарства војске.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

33
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.

42
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б. Према другим изворима: Председништва Министарског савета - Министарства иностраних послова.
Година: 1941-1944.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
33
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
б. Према другим изворима: Министарства унутрашњих послова.
Година: 1941-1942.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

33
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
б. Према другим изворима: Дирекције за информативну службу.
Година: 1942-1944.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

33
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
б. Према другим изворима: Потпредседника Министарског савета и министра грађевина др Михе Крека.
Година: 1941-1943, s.a.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхране, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
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ц. Према разним изворима: за Словенију.
Година: 1941-1943, s.a.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
34
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о економској, политичкој и војној ситуацији окупиране Југославије, о стању: рудника, саобраћаја, разних грана привреде; исхрани, школства; здравства; промени руководећих личности и подели југословенске територије; стрељањима, хапшењима и
прогонима становништва; броју, распореду и борбама разних војних јединица
на тлу Југославије.
ц. Према разним изворима: за Југославију.
Година: 1941-1944, s.a.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

34
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СТАЊЕ У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Преписка и обавештења о потреби достављања: података, вести из разних извора и књига о стању у Југославији, као и пропратна акта без прилога.
Година: 1941-1943, s.a.
Врста документа: преписка, обавештење.

35

197

ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Извештаји, обавештења и преписка о: прикупљању података за Југословене - војне обвезнике пребегле у иностранство или заробљене; указивању помоћи (обезбеђивању виза, пасоша, места у превозним средствима, извлачењу
из заробљеништва, евакуацији); раду војних мисија на формирању јединица;
обучавању обвезника; путовањима; позивању, пријављивању појединаца или
група војних обвезника и добровољаца и санкцијама ради неиспуњавања војне
обавезе; спискови војних обвезника и друго.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

35

198

ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Извештаји, обавештења и преписка о: прикупљању података за Југословене - војне обвезнике пребегле у иностранство или заробљене; указивању помоћи (обезбеђивању виза, пасоша, места у превозним средствима, извлачењу
из заробљеништва, евакуацији); раду војних мисија на формирању јединица;
обучавању обвезника; путовањима; позивању, пријављивању појединаца или
група војних обвезника и добровољаца и санкцијама ради неиспуњавања војне
обавезе; спискови војних обвезника и друго.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.
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199

ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Извештаји, обавештења и преписка о: прикупљању података за Југословене - војне обвезнике пребегле у иностранство или заробљене; указивању помоћи (обезбеђивању виза, пасоша, места у превозним средствима, извлачењу
из заробљеништва, евакуацији); раду војних мисија на формирању јединица;
обучавању обвезника; путовањима; позивању, пријављивању појединаца или
група војних обвезника и добровољаца и санкцијама ради неиспуњавања војне
обавезе; спискови војних обвезника и друго.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

36

200

ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Извештаји, обавештења и преписка о: прикупљању података за Југословене - војне обвезнике пребегле у иностранство или заробљене; указивању помоћи (обезбеђивању виза, пасоша, места у превозним средствима, извлачењу
из заробљеништва, евакуацији); раду војних мисија на формирању јединица;
обучавању обвезника; путовањима; позивању, пријављивању појединаца или
група војних обвезника и добровољаца и санкцијама ради неиспуњавања војне
обавезе; спискови војних обвезника и друго (неколико докумената).
Година: 1944.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

37

201

ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Преписка и обавештења о финансијским и персоналним питањима Краљевске војске у иностранству: требовању кредита за издржавање војних лица
и њихових породица; одређивању и исплатама принадлежности; набавкама
ратног материјала и горива; унапређења у виши чин; одликовањима и друго.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, обавештење.

37

202

ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Преписка и обавештења о финансијским и персоналним питањима Краљевске војске у иностранству: требовању кредита за издржавање војних лица
и њихових породица; одређивању и исплатама принадлежности; набавкама
ратног материјала и горива; унапређењу у виши чин; одликовањима и друго.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење.

37

203

ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Преписка и обавештења о финансијским и персоналним питањима Краљевске војске у иностранству: требовању кредита за издржавање војних лица
и њихових породица; одређивању и исплатама принадлежности; набавкама
ратног материјала и горива; унапређењу у виши чин; одликовањима и друго.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење.
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ВОЈСКА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Преписка и обавештења о финансијским и персоналним питањима Краљевске војске у иностранству: требовању кредита за издржавање војних лица
и њихових породица; одређивању и исплатама принадлежности; набавкама
ратног материјала и горива; унапређењу у виши чин; одликовањима и друго.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, обавештење.

38

205

ПОМОЋ СТАНОВНИШТВУ У ЗЕМЉИ
Извештаји, преписка и обавештења о помоћи цивилном становништву у
окупираној Југославији: сакупљање помоћи, организовање превоза и достављање: хране, обуће, одеће, лекова у земљи, обезбеђивање кредита за пошиљке и др.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

38

206

ПОМОЋ СТАНОВНИШТВУ У ЗЕМЉИ
Извештаји, преписка и обавештења о помоћи цивилном становништву у
окупираној Југославији: сакупљање помоћи, организовање превоза и достављање: хране, обуће, одеће, лекова у земљи, обезбеђивање кредита за пошиљке и др.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

38

207

ПОМОЋ СТАНОВНИШТВУ У ЗЕМЉИ
Извештаји, преписка и обавештења о помоћи цивилном становништву у
окупираној Југославији: сакупљање помоћи, организовање превоза и достављање: хране, обуће, одеће, лекова у земљи, обезбеђивање кредита за пошиљке и др.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

39

208

ЗАРОБЉЕНИЦИ И ИНТЕРНИРЦИ
Извештаји, преписка и обавештења о заробљеницима и интернирцима
(посете логорима; стање заробљеника и интернираца; слање пакета; обезбеђивање хране, одеће и обуће; помоћ иностраних влада; одобравање кредита за
пакете; ослобађање извесних категорија из логора; прихватање бегунаца; спискови интернираца и заробљеника и др.).
Година: 1941.
Врста документа: извештај, списак, преписка, обавештење.

40

209

ЗАРОБЉЕНИЦИ И ИНТЕРНИРЦИ
Извештаји, преписка и обавештења о заробљеницима и интернирцима
(посете логорима; стање заробљеника и интернираца; слање пакета; обезбеђивање хране, одеће и обуће; помоћ иностраних влада; одобравање кредита за
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пакете; ослобађање извесних категорија из логора; прихватање бегунаца; спискови интернираца и заробљеника и др.).
Година: 1942.
Врста документа: извештај, списак, преписка, обавештење.
40

210

ЗАРОБЉЕНИЦИ И ИНТЕРНИРЦИ
Извештаји, преписка и обавештења о заробљеницима и интернирцима
(посете логорима; стање заробљеника и интернираца; слање пакета; обезбеђивање хране, одеће и обуће; помоћ иностраних влада; одобравање кредита за
пакете; ослобађање извесних категорија из логора; прихватање бегунаца; спискови интернираца и заробљеника и др.).
Година: 1943-1944, s.a.
Врста документа: извештај, списак, преписка, обавештење.

41

211

ИЗБЕГЛИЦЕ
Извештаји, преписка и обавештења о избеглицама (потраживања, одобрења и исплате помоћи и зајма, евакуација, обезбеђивање пасоша и виза, прегледи издатака, упутство о збрињавању и спискови избеглица).
Година: 1941.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

41

212

ИЗБЕГЛИЦЕ
Извештаји, преписка и обавештења о избеглицама (потраживања, одобрења и исплате помоћи и зајма, евакуација, обезбеђивање пасоша и виза, прегледи издатака, упутство о збрињавању и спискови избеглица). За период од
јануара до јула 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, списак, преписка, обавештење.

42

213

ИЗБЕГЛИЦЕ
Извештаји, преписка и обавештења о избеглицама (потраживања, одобрења и исплате помоћи и зајма, евакуација, обезбеђивање пасоша и виза, прегледи издатака, упутство о збрињавању и спискови избеглица). За период од
августа до децембра 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, списак, преписка, обавештење.

43

214

ИЗБЕГЛИЦЕ
Извештаји, преписка и обавештења о избеглицама (потраживања, одобрења и исплате помоћи и зајма, евакуација, обезбеђивање пасоша и виза, прегледи издатака, упутство о збрињавању и спискови избеглица).
Година: 1943.
Врста документа: извештај, списак, преписка, обавештење.
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215

ИЗБЕГЛИЦЕ
Извештаји, преписка и обавештења о избеглицама (потраживања, одобрења и исплате помоћи и зајма, евакуација, обезбеђивање пасоша и виза, прегледи издатака, упутство о збрињавању и спискови избеглица).
Година: 1944.
Врста документа: извештај, списак, преписка, обавештење.

44

216

ИСЕЉЕНИЦИ
Извештаји, преписка и други материјали о југословенским исељеницима: посете представника југословенске владе у емиграцији, одржавање зборова, конгреса, прослава у колонијама; стање, број, распоред, састав и однос исељеника у разним земљама према политици Владе; прикупљање прилога и помоћ црквама у колонијама од стране Владе у емиграцији и др.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, преписка.

44

217

ИСЕЉЕНИЦИ
Извештаји, преписка и други материјали о југословенским исељеницима: посете представника југословенске владе у емиграцији, одржавање зборова, конгреса, прослава у колонијама; стање, број, распоред, састав и однос исељеника у разним земљама према политици Владе; прикупљање прилога и помоћ црквама у колонијама од стране Владе у емиграцији и др.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка.

44

218

ИСЕЉЕНИЦИ
Извештаји, преписка и други материјали о југословенским исељеницима: посете представника југословенске владе у емиграцији, одржавање зборова, конгреса, прослава у колонијама; стање, број, распоред, састав и однос исељеника у разним земљама према политици Владе; прикупљање прилога и помоћ црквама у колонијама од стране Владе у емиграцији и др.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка.

44

219

ИСЕЉЕНИЦИ
Преписка, обавештења и други материјали о помоћи југословенским поданицима у иностранству, о издавању пасоша, о пријему и напуштању југословенског држављанства, о евиденцији југословенских поданика; спискови
југословенских поданика и сл.
Година: 1941-1944, s.a.
Врста документа: преписка, обавештење.

44

220

ИСЕЉЕНИЦИ
Преписка, обавештења, резолуције, ноте и други материјали против
уништења Јевреја, о захтевима да југословенска влада у емиграцији укине
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противјеврејски закон, о захтевима да се дозволи усељавање Јевреја у Палестину и др.
Година: 1942-1943.
Врста документа: нота, резолуција, преписка, обавештење.
45

221

ЦРВЕНИ КРСТ
Преписка и други материјали о раду Црвеног крста на организовању помоћи цивилном становништву у земљи и заробљеницима; о сарадњи Црвеног
крста са исељеничким организацијама у јужноамеричким државама; о организовању Управног одбора у Лондону; о сарадњи са Међународним црвеним крстом. и др.
Година: 1941.
Врста документа: преписка.

45

222

ЦРВЕНИ КРСТ
Извештаји, преписка и други материјали о Црвеном крсту: о раду југословенског огранка Црвеног крста; о оснивању секција Црвеног крста; о раду
белгијског Црвеног крста; о слању југословенске деце у Швајцарску преко Црвеног крста; о назначењу особља у сврху организованог рада Црвеног крста; и
о другим питањима.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка.

45

223

ЦРВЕНИ КРСТ
Извештаји, преписка и други материјали о Црвеном крсту (о раду Црвеног крста и његових огранака; о прикупљању помоћи поклона и организовању
достављања исте; о формирању секција Црвеног крста; о постављењима, премештају чиновника у Црвеном крсту; о требовању кредита и о другим питањима).
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка.

45

224

ЦРВЕНИ КРСТ
Два акта о приходима у корист Црвеног крста са приредбе у Јерусалиму
и брошура о раду Црвеног крста.
Година: 1944, s.a.
Врста документа: брошура.

46

225

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Преписка, обавештења, извештаји о организацији и проблемима пропаганде, одржаним говорима, предавањима, прославама, радио-емисијама у пропагандне сврхе и сл.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.
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ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Преписка, обавештења, извештаји о организацији и проблемима пропаганде, одржаним говорима, предавањима, прославама, радио-емисијама у пропагандне сврхе и сл.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

46

227

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Преписка, обавештења, извештаји о организацији и проблемима пропаганде, одржаним говорима, предавањима, прославама, радио-емисијама у пропагандне сврхе и сл.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

47

228

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Преписка поводом саопштења Удружења југословенских новинара у
Лондону о томе ко се стварно бори у Југославији.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.

47

229

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Преписка и обавештења о раду Међусавезничког информативног комитета у Лондону.
Година: 1942-1943.
Врста документа: преписка, обавештење.

47

230

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Билтен "Informations" југословенске амбасаде у Лисабону.
Година: 1943.
Врста документа: билтен.

47

231

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Преписка и обавештења о писању штампе.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, обавештење.

47

232

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у Француској.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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233

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у Канади.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

47

234

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у Португалији.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

47

235

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у СССР-у.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

47

236

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у САД.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

47

237

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у САД - исељеничка штампа.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

48

238

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у Шпанији.
Година: 1942, 1944.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

48

239

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у Швајцарској.
Година: 1942-1944.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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240

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у Шведској.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

48

241

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у Турској.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

48

242

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у Великој Британији.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

48

243

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Извештаји, прегледи, обавештења и преписка о писању штампе, појединих часописа и сл. у осталим земљама:
- Аустралија 1942-1943. године;
- Блиски исток 1942-1943. године;
- Финска 1942. године;
- Грчка 1942. године;
- Јужноафричка Унија 1942-1943. године;
- Пољска 1943. године;
- Средња и Јужна Америка 1942-1943. године.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

49

244

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Окупаторска и квислиншка југословенска штампа.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

49

245

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Преписка и обавештења о достављању штампе, исечака из штампе, брошура и сл. са повременим указивањем на наслове чланака који се односе на
Југославију.
Година: 1942-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.
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246

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Преписка и обавештења о исплатама, путовањима, обезбеђењу места у
превозним средствима, додељивању на рад и сл. за службенике пропаганде,
као и друге личности које ангажује пропаганда.
Година: 1942-1943.
Врста документа: обавештење, преписка.

50

247

ПОСЛЕРАТНА ОБНОВА
Извештаји, преписка и други материјали о послератној обнови земље: о
раду Међусавезничког одбора по питању обнове земље; о привредним приликама у окупираној земљи; декларација о заштити деце и др.
Година: 1941-1942.
Врста документа: извештај, преписка, декларација.

50

248

ПОСЛЕРАТНА ОБНОВА
Извештаји, преписка и други материјали о послератној обнови земље: о
образовању комитета за послератну обнову универзитета; преглед рада за припрему обнове земље; извештај Међусавезничког комитета за координацију о
проценама послератних потреба; о белгијско-грчком гледању на савезничке
предлоге; о установљењу управе за помоћ и реконструкцију; нота холандске
владе упућена влади САД са примедбама на пројект конвенције о установљењу међусавезничке администрације за помоћ и обнову; извештај Генералног
секретара Одбора за планску обнову средње и источне Европе од 16. IV - 30.
VI 1943. године; извештаји савезничких влада од јуна 1943. године о формирању и процедури Комитета, савезничка резолуција, чланство и процедура, технички саветодавни комитет, финансијска питања, извоз, мисије и разне службе, прилог-2. Међународни комитет за послератна потраживања; извештај
савезничких влада о: листи чланова Међусавезничког комитета, Техничком
саветодавном комитету и подкомитетима са додацима који се односе на савезничке програме, о увозу, о комитету за помоћ, о увозу пољопривредних производа, послератној репарацији, техничкој помоћи, као и минимално програмирани увоз бродова који су предложени од стране савезничких делегација ови подаци су приложени у табеларном облику.
Година: 1943-1944, s.a.
Врста документа: извештај, нота, табеларни преглед, преписка.

51

249

ТРГОВАЧКА МОРНАРИЦА
Преписка о трговачкој морнарици: оправци, пуштању у саобраћај, продаји, пропадању и др. трговачких бродова; одласку југословенских помораца
из једне у другу земљу и о другим питањима.
Година: 1941.
Врста документа: преписка.

51

250

ТРГОВАЧКА МОРНАРИЦА
Извештаји, преписка и други материјали о трговачкој морнарици Краљевине Југославије: о стању поморства; о кретању бродова; о недисциплини
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на бродовима; о организацији и проширењу рада поморског одељења Министарства саобраћаја; о реквизицији бродова; о плаћању и помоћи помораца;
амерички амандман конвенције за међународну трговачку пловидбу; дозволе
за пловидбу и др.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка, дозвола.
51

251

ТРГОВАЧКА МОРНАРИЦА
Преписка и други материјали о трговачкој морнарици: о персоналним
питањима особља поморства; о прегледу помораца; о ширењу венеричних болести код помораца; о помоћи изнемоглим морнарима и њиховим члановима
породице; о образовању поморских судова на Блиском истоку; о оправкама,
најамљивању и др. југословенских бродова; реферат о развоју бродарства; о
евиденцији морнара; издавању путних исправа и о другим питањима.
Година: 1943-1944.
Врста документа: реферат, преписка.

52

252

ШКОЛОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Извештаји, обавештења и преписка о студентима: помоћ и стипендирање; међународне студентске прославе, скупови и учешће, као спискови студената.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка, списак.

52

253

ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА
Преписка и обавештења о: организацији обавештајне службе, потраживању, проверавању и достављању података за сумњива лица југословенског
или страног држављанства.
Година: 1941-1943.
Врста документа: преписка, обавештење.

53

254

ФИНАНСИЈЕ
Преписка и обавештења о преносу готовине Народне банке на рачун
Краљевске владе; о преносу и депоновању злата и друго.
Година: 1941-1944.
Врста документа: преписка, обавештење.

53

255

РАЗНО - ОПШТЕГ ОДЕЉЕЊА
Преписка и обавештења о начину вођења поште; о породицама чланова
Владе и других; резервисању места у превозним средствима; разне ургенције
за кредит, запослења и др.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, обавештење, ургенција.
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256

РАЗНО - ОПШТЕГ ОДЕЉЕЊА
Преписка и обавештења о начину вођења поште; о породицама чланова
Владе и других; резервисању места у превозним средствима; разне ургенције
за кредит, запослења и др.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење, ургенција.

53

257

РАЗНО - ОПШТЕГ ОДЕЉЕЊА
Преписка и обавештења о начину вођења поште; о породицама чланова
Владе и других; резервисању места у превозним средствима; разне ургенције
за кредит, запослења и др.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење, ургенција.

ПОЛИТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ
54

258

АЛБАНИЈА
Извештаји, преписка, писање штампе и други материјали:
-о понуди Албанаца у Турској да се боре са југословенском војском; о
положају бившег краља Зогуа у Лондону; о политичкој активности албанске
емиграције; о британским, грчким, југословенским и албанским ставовима о
послератном положају Албаније; о контактима албанских представника са југословенском владом (1941).
-о ситуацији у Албанији: борбе и репресалије; о ставу југословенске владе, британских и грчких политичких кругова према албанској емиграцији и
њеној активности; о реакцији Албанаца на југословенску изјаву о независности Албаније; о британској изјави о независности Албаније и реаговање на њу;
о покушајима за стварање контаката између четника Драже Михаиловића и
бораца у Албанији и о сличним питањима (1942).
-о покушају албанске власти да је призна влада Турске; о пропаганди
Албанаца у Египту за припајање Косова и Охрида Албанији; о тражењу америчко-албанских организација у САД да се призна влада Енвера Хоџе (1944).
-о окупацији Албаније од стране Италије (s.a.).
Година: 1941-1942, 1944, s.a.
Врста документа: извештај, преписка.

54

259

АУСТРИЈА
Обавештења и преписка о писању штампе и другим пропагандним мерама у вези са рестаурацијом хабзбуршке монархије као и ставовима појединих
земаља и политичких личности по том питању.
Година: 1941-1942.
Врста документа: преписка, обавештење.
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БАЛКАНСКИ САВЕЗ
Припремни и коначни текстови Југословенско-грчког споразума о Балканском савезу; говори краљева ових земаља поводом споразума као и преписка о ставовима разних земаља у вези са споразумом.
Година: 1942-1943.
Врста документа: преписка, споразум.

54

261

БЕЛГИЈА
Преписка, обавештења и други материјали о:
-стању у Белгији; условима при прелету Конга; текстови декларације
белгијске владе односно отуђивања покретних и непокретних имања белгијских грађана и друго (1942).
-контактима југословенских са белгијским представницима владе
(1943).
-објашњење белгијске владе о оптицају новца (s.a.).
Година: 1942-1943, s.a.
Врста документа: преписка, обавештење, декларација.

55

262

БУГАРСКА
Извештаји, преписка, изјаве и други материјали о:
-југословенско-бугарским односима у априлском рату; југословенскобугарским односима између два рата; факторима у Бугарској који су одговорни за њено германофилско опредељење; стању у Бугарској; говор Филова на
седници Собрања 14. V 1941. године и др. (1941).
-ставу СССР-а да ће објавити рат Бугарској ако то учини Велика Британија; одлуци Немачке да бугарске групе окупирају делове Србије и учествују
у угушењу устанка; покретима бугарских група и могућности да Бугарска зарати против СССР-а и Турске; унутрашњој ситуацији у Бугарској; политици и
положају Бугарске у окупираним крајевима Југославије и Грчке; делатност бугарских емигрантских кругова и њиховим везама са југословенским представницима; неслагању између Бугарске и Италије око западне Македоније; бугарским послератним претензијама; и о другим питањима бугарске спољне и унутрашње политике (1942).
-Реферат о бугарско-југословенском пријатељству (s.a.).
Година: 1941-1942, s.a.
Врста документа: извештај, реферат, преписка, изјава, одлука.

55

263

ЧЕХОСЛОВАЧКА
Извештаји, преписка, забелешке и други материјали о:
-политичком и економском стању земље; чешко-руским, румунским и
јапанским односима; саставу и промени владе; предаји акредитива југословенског представника и др. (1941).
-чешко-пољским, мађарским и мексичким односима; промени владе; забрани деловања православне цркве; говори и експозеи представника владе; де-

56

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

бр.јед.
описа

кларација о преносу и располагању имовином у Чехословачкој републици и
др. (1942).
-писање штампе (1943).
-чехословачко-југословенским односима и изјаве чехословачке владе о
одобрењу резолуције британске владе (s.a.).
Година: 1941-1943, s.a.
Врста документа: извештај, преписка, забелешка, експозе, декларација.
55

264

ЕГИПАТ
Извештаји, преписка и обавештења о:
-египатско-енглеским односима; унутрашњој ситуацији Египта; реконструкцији владе; ставу и суђењу шефу ђенералштаба Азису Ел Масри паши и
др. (1941);
-о прекиду односа са режимом у Вишију; државном удару и промени
владе; војничкој ситуацији; промени дипломатских представника у Каиру и
др. (1942);
-о односима са Русијом, Француском, Енглеском, Југославијом и др.
(1943).
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

55

265

ФИНСКА
Извештаји, преписка и други материјали о: стању у земљи; односима са
Русијом, Немачком, Енглеском, Јужном Африком, Независном Државом Хрватском, југословенском владом у емиграцији и др.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, преписка.

56
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ФРАНЦУСКА
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о:
-односима Француске са другим земљама; положају француске владе,
прекиду дипломатских односа са Југославијом; сукобу побеглих француских
заробљеника са немачком полицијом; порасту немачког утицаја у Француској;
публикација "Слободна Француска" и др. (1941);
-формирању француског Националног комитета; економском и политичком стању у земљи; слању ратног материјала и радника из окупираног дела
Француске у Немачку; немачкој пресији у Вишију; пропаганди Лавала; односу
са САД и Југославијом; ставу према Јеврејима који се налазе у Француској и
др. (1942);
-стању у земљи; ставу према другим земљама; стварању француског комитета у Алжиру: Де Головој прокламацији независности Сирије; стању италијанских трупа у окупираној Француској; стварању Средоземне комисије и
наименовању југословенског представника у њој; извештаји француске делегације у Каиру; изводи из француске штампе и сл. (1943);
-о развитку Де Головог покрета за ослобођење Француске; писмо бившег француског министра упућено маршалу Петену (s.a.).
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Година: 1941-1943, s.a.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
56

267

ГРЧКА
Извештаји, преписка, забелешке и други материјали о ситуацији у Грчкој (злочини окупатора, глад, исељавање и сл.) и о: грчко-британском споразуму; организацији и употреби грчких оружаних снага; о везама југословенских
представника са представницима грчке владе и дипломатије; грчким гледањима на значај и улогу Балканске уније и потреби заједничких југословенскогрчких акција; грчким претензијама у погледу граница после завршетка рата;
ставовима грчких представника према политици великих сила и односима међу њима и о другим питањима југословенско-грчких односа и грчке спољне
политике.
Година: 1941-1942, s.a.
Врста документа: извештај, преписка, забелешка.

56

268

ХОЛАНДИЈА
Извештаји и преписка о: мобилизацији Холанђана и Белгијанаца у Јужној Африци; говор низоземског краља нацији (1941).
О разговору краљевског представника у Холандији са холандским помоћником министра иностраних послова и др. (1943).
Година: 1941, 1943.
Врста документа: извештај, преписка.

57

269

ИРАН
Извештаји, обавештења и преписка о ситуацији у земљи;
-парламентарним изборима и новој влади (ступање на престо, програм,
задаци); спољној политици и ставу Ирана у односу на немачко-совјетски рат;
британско-совјетском нападу на Иран, немачке "пете колоне" у Ирану; приступу Ирана Савезницима и др. (1941);
-о економском и политичком стању у земљи; трајном иранско-совјетскобританском споразуму (прихватању, променама, одјеку); односима Ирана са
САД, Турском, Чехословачком, Јапаном; паду нове и саставу друге владе; о
доношењу разних закона и др. (1942);
-објава рата Ирана Немачкој (1943).
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

57
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ИТАЛИЈА
Извештаји, обавештења и преписка о:
-стању у земљи; о ставу Италије према Југославији и другим балканским
земљама које је окупирала; став канадских Италијана на даљи ток ратовања; о
италијанско-немачким односима; о завереничком процесу у Трсту и др.
(1941);
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-стању у земљи; односу Италије према Југославији и Балкану; смањењу
популарности Мусолинија; оснивању добровољачке италијанске армије у
Америци; процесу у Трсту и реаговање на то у свету и др. (1942);
-стању у Италији; давању азила Мусолинију у Турској; препис Уговора
о предаји Италије и услови примирја и др. (1943).
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
58
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ЈАПАН
Извештаји, забелешке и преписка о:
-односу Јапана са Америком; ратном стању са Енглеском, Јужноафричком Унијом и другима; прекиду дипломатских односа са Норвешком и ставу
Југославије по том питању и др. (1941);
-прекиду дипломатских односа Југославије са Јапаном и његовој објави
рата; о размени и измени дипломатских представника и других грађана између
Јапана и савезничких влада и др. (1942).
Година: 1941-1942.
Врста документа: извештај, преписка, забелешка.

58
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ЈУЖНОАФРИЧКА УНИЈА
Извештаји, обавештења и преписка о:
-контактима југословенских представника владе са члановима владе Јужноафричке Уније, ставу владе те земље према Југославији и другим земљама
(1941);
-стању у земљи; објави рата Бугарској, Мађарској и Румунији; дебати у
парламенту и др. (1942);
-парламентарним изборима; будућем развоју Јужноафричке Уније и
другим сличним питањима (1943).
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

58
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ЈУЖНОАМЕРИЧКЕ ЗЕМЉЕ
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о:
-односима Мексика и Уругваја према Југославији; политичком стању у
Аргентини; смрти председника Чилеа и др. (1941);
-стању у јужноамеричким земљама; ставу Бразила према Немачкој; одржавању треће панамеричке консултативне конференције; званичној посети
краљевског југословенског представника Коломбатовића Боливији и Перуу;
заштити југословенских интереса у јужноамеричким земљама и др. (1942);
-прекиду односа јужноамеричких земаља са земљама Осовине; саставу и
спољнополитичком курсу нове аргентинске владе; ставу Бразила према Совјетима и Југославији; организацији слободних покрета (италијанских, немачких
и аустријских) у јужноамеричким земљама и др.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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КАНАДА
Извештаји, изјаве, говори и преписка о:
-ставу Канаде према Бугарској, Румунији, Мађарској, Јапану након напада на САД; помоћи коју даје Канада Совјетској Русији и др. (1941);
-односима Канаде са Совјетском Русијом (обнови), Југославијом и
Француском; општој војној обавези и комунистичкој активности у канадској
војсци; захтевима Макензија за слободу акција; савезничкој ваздухопловној
конференцији и др. (1942);
-ставу Канаде о послератним проблемима; односима са Великом Британијом, САД; одлукама енглеско-америчке конференције у Квебеку и др.
(1943).
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, преписка, изјава.

58

275

МАЂАРСКА
Извештаји, обавештења, забелешке, преписка и други материјали о:
-односима Мађарске да Југославијом (нападу, окупацији, ставу и стању
у деловима које је окупирала); заштити југословенских интереса у Мађарској;
Тибору Екаргу (одласку, раду међу Мађарима, конституисању "Међународног
комитета Мађарске" у Америци); односима Мађарске са другим земљама; захтеву Хитлера за појачањем мађарске војске; њеним губицима на Источном
фронту и друго (1941);
-ситуацији у Мађарској и деловима које је окупирала; промени чланова
владе; Тибору Екаргу (раду у Америци на стварању "Независне Мађарске", с
једне и о договору са владом, с друге стране); односима са другим земљама и
мишљењима страних представника о политици Мађарске; заштити југословенских интереса у Мађарској и др. (1942);
-ставу Мађарске према Словачкој (1943);
-подаци о Мађарској политичкој активности (s.a.).
Година: 1941-1943, s.a.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка, забелешка.

58
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НЕМАЧКА
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о:
-прекиду дипломатских односа са Југославијом; односима са Америком,
Француском; ставу Немачке по питању уређења Балкана; сакупљању Немаца
из других земаља за војску и смештају рањеника са Источног фронта; Хитлеров говор од 4. V 1941. године и др. (1941);
-о ситуацији у земљи; спољној политици, односима са великим силама
(покушају за успостављање мира); војсци (реорганизацији, новом наоружању,
сакупљању помоћи, опадању борбеног духа, регрутовању Немаца у иностранству и људства из Словеније, борбама); ставу према Југославији и хапшењу
дипломатског особља и др. (1942);
-стању у земљи (1943);
-секвестрирању аутомобила генералног конзула Шапонића од немачких
власти (1944).
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Година: 1941-1944.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
59
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НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о: економском и
политичком стању у земљи; саставу и променама чланова владе и представника у иностранству; трговинским и политичким односима са Швајцарском,
Италијом, Француском, Шпанијом, Немачком, Мађарском и Румунијом; ставу
према Краљевској југословенској влади у емиграцији; унутрашњој и спољној
политици; војсци и набавци оружја; прославама годишњице стварања НДХ и
друго.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

59
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ПОЉСКА
Извештаји, забелешке, обавештења, преписка и други материјали о:
-односима Пољске са Великом Британијом и њеним савезницима, затим
са Југославијом, Совјетском Русијом и Јапаном; војној обавези Пољака из Јужноафричке Уније и опреми војске за Источни фронт; стању пољских заробљеника код Совјета и др. (1941);
-односима пољско-совјетским и пољске са другим земљама; пољско-југословенским контактима; ставу Пољске о Новој Европи, унутрашњој и спољној политици као и ставу по питању послератног утицаја Јужноафричке Уније;
војсци (евакуацији у Персију, прелазу кроз Иран); терору окупаторских немачких власти у Пољској и Литванији; пољским заробљеницима и избеглицама; отварању пољске Народне скупштине и заседању Националног савета;
пољско-чешки билтен и сл. (1942);
-о пољско-југословенској сарадњи (1943);
-о евакуацији пољских трупа (1944, s.a.).
Година: 1941-1944. s.a.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка, забелешка.

60
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ПОРТУГАЛ
Извештаји, обавештења и преписка о:
-контактима и ставу Португала са Југославијом; положају Португала у
вези расплета ситуације у другим земљама и др. (1941);
-окупацији Тимора; спољно-политичком ставу и односима Португала са
Шпанијом, Јапаном, Сједињеним Америчким Државама, Немачком и Југославијом; ратним операцијама у свету и положају у коме би се нашао Португал;
ситуацији у земљи (комунистичке акције, реорганизацији монархије) и сл.
(1942);
-португалско-јапанским односима и прилажењу Португала Савезницима; ситуацији у земљи (комунистичким акцијама, цензури, вести од стране
португалске владе, мобилизацији морнарице) и сл. (1943).
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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РУМУНИЈА
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о:
-стању у земљи и уласку немачких трупа у Румунију; односима Румуније са Југославијом (прекиду дипломатских односа, евакуацији особља, поверавању заштите интереса у Румунији америчком посланству, окупацији дела Југославије од Румуније, признавању Независне Државе Хрватске); са Бугарском; са Америком; меморандуму о румунском демократском комитету и др.
(1941);
-економском и политичком стању у Румунији; покрету "Слободна Румунија" (образовање, чланови и забрана); румунској спољној политици и ставу
према Немачкој, СССР, Великој Британији, САД, Мађарској, Југославији, Независној Држави Хрватској и др. (1942, s.a.).
Година: 1941-1942, s.a.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

61
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СССР
Извештаји, забелешке, обавештења, преписка и други материјали о:
-ставу и контактима СССР-а са југословенском владом у емиграцији; односима СССР-а са Великом Британијом, САД и Бугарском; мишљењима представника разних влада о политици и ставу СССР-а за време и после рата; руско-немачком фронту и стању у земљи; Свесловенском конгресу и ставу
СССР-а по том питању и др. (1941).
-развоју операција на руско-немачком фронту и стању у земљи; односима СССР-а са Финском, Пољском, Шведском и Бугарском; контактима и преговорима СССР-а са Великом Британијом и САД и ставу ових о спољној политици, ратним операцијама, будућем уређењу Балкана и Европе, као и мишљењима представника владе разних земаља о овим питањима; Свесловенском
конгресу (одржавању, пропаганди и совјетском ставу); совјетско-немачким
односима и стању руских заробљеника код Немаца; промеморија совјетског
Народног комесеријата иностраних дела о сарадњи Драже Михаиловића са
Недићем као и са немачким и италијанским окупаторским властима и друго
(1942).
-односима СССР-а са Немачком и Југославијом; конференцији у Москви
и ставовима појединих земаља о примирју и будућем уређењу малих народа; о
совјетском ставу у вези свесловенства и сл. (1943).
-примирју са Мађарском и др. (1945, s.a.).
Година: 1941-1943,1945. s.a.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка, забелешка, промеморија.
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СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ
Извештаји, обавештења, предавања, преписка и други материјали о:
-контактима и пријатељском ставу САД са југословенском владом у
емиграцији и непризнавању Независне Државе Хрватске; војним снагама САД
(прикупљању и неспремности); односима са Јапаном (нотификација ратног
стања), са Немачком (сукобу); ставу САД према малим народима, послератном уређењу Европе као и по питању исхране окупираних европских земаља;
писању штампе и о предавањима у САД о збивањима у свету и сл. (1941).
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-стању у земљи (општинским изборима и резултатима избора, радној
снази и производњи САД, индустрији чикашког подручја и сл.); односима
САД са Југославијом (предаји акредитива, споразуму о "Зајму и најму" - LendLease Act, боравку краља Петра и др.); са Турском (посетама), са Мађарском,
Румунијом и Бугарском (објави рата), са Италијом и Француском; ставу САД
по питању рада слободних покрета, отварања "другог фронта", послератног
уређења света и др.; раду америчке мисије у Ирану; искрцавању америчких
трупа у северној Африци; предавањима о победи над Немачком; меморандум
амбасаде САД француској влади о заштити југословенских интереса у Француској и њеним колонијама; о студентском међународном конгресу у Вашингтону; контактима са Југославијом и др. (1942-1943).
-односу САД према Југославији и уклањању Драже Михаиловића и др.
(1944, s.a.).
Година: 1941-1944. s.a.
Врста документа: извештај, меморандум, обавештење, преписка.
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ШПАНИЈА
Извештаји, обавештења, преписка и други материјали о:
-стању у земљи; Франковом ставу о унутрашњој и спољној политици
(према говору на свечаној седници Савета Фаланге); односима Франка и
шпанских монархиста; приближавању Шпаније силама Осовине; одбијању
захтева Берлина за пролазак немачких трупа; односима са Великом Британијом, САД и другим земљама; политици министра иностраних послова Серана
Суњера и наговештају његовог смењивања и сл. (1941).
-о стању у Шпанији (реакцији народа на политику Франка и Суњера и
растурању летака; ставу шпанске католичке цркве према режиму у Шпанији;
реконструкцији владе; мобилизацији војске и др); односима Шпаније са Италијом (наименовање амбасадора у Риму); са САД (предаји акредитива); Аргентином (предаји акредитива и трговински споразум); са Јужном Америком и
Немачком после догађаја у Северној Африци; признавању Хрватске; прекиду
дипломатских односа са легалном владом Норвешке, Пољске, југославенском
владом у емиграцији; предавању о стању на бојиштима и сл. (1942).
-приступу Шпаније међународној конвенцији о: транспорту путника;
писању шпанске штампе о разговору Хитлер - Мусолини; шпанско-југословенским односима и друго (1943).
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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ШВАЈЦАРСКА
Извештаји, обавештења и преписка о:
-стању у Швајцарској; политичким и економским односима Швајцарске
са Немачком и Независном Државом Хрватском и друго (1941);
-економском положају Швајцарске (паду домаће валуте - франка, поскупљењу, недостатку хране и сл.); швајцарско-немачким односима (изради ратног материјала у Швајцарској и лиферовању Немачкој; швајцарској радној
снази у Немачкој; швајцарско-немачком договору за спречавање бекства радника из Немачке, немачкој шпијунажи и пропаганди у Швајцарској и сл.
(1942);
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-швајцарском ставу за обуставу рата (1943).
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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ШВЕДСКА, ДАНСКА И НОРВЕШКА
Обавештења, писање штампе, преписка и други материјали о:
-односима Шведске са Немачком (шведској дозволи транспорта материјала за Финску, врбовању Швеђана за добровољце у немачкој војсци, протесту
народа против владине политике уступања Немачкој и сл.); ставу Шведске о
збивањима у свету; експозе шведског министра иностраних послова Гунтхера
о спољној политици; прекиду дипломатских односа Данске са Краљевском
владом у емиграцији због признавања Независне Државе Хрватске; расположењу Норвежана према Немачкој и др. (1941);
-односима Шведске са Немачком и Финском (пријему Линдхолма код
шведског краља), одликовању финског фелдмаршала, шведско-финском трговинском уговору, помагању Финске и сл; стању у Шведској (општинским изборима, опасности од рата, торпедовању шведског брода и реакцији владе у
вези тог догађаја); Данској (промени владе и другим догађајима), затим стању
у Балтичким земљама; положају Шведске при евентуалном отварању Другог
фронта; говор министра иностраних послова Гунтхерна у информативној
емисији; престона беседа шведског краља од 12. I 1942. године и друго (1942);
-шведским односима са Великом Британијом, САД, Немачком (израда
моторних чамаца за Немачку, затим промени односа, забрани транзита, шведско-немачком инциденту због немачког потапања шведске подморнице, шведском реаговању на немачка хапшења студената у Ослу и др.); ставу Шведске,
Данске и Норвешке о унутрашњој и спољној политици као и о економским
проблемима после рата; стању у Шведској (финансијском, расположењу у вези руско-немачког фронта, мобилизацији шведских оружаних снага и сл.);
Данској и Норвешкој; краљевој беседи и друго (1943).
Година: 1941-1943.
Врста документа: обавештење, преписка.
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ТУРСКА
Извештаји, обавештења, писање штампе и преписка о:
-стању у земљи; политичком ставу према другим земљама; турско-немачким преговорима; држању Турске у вези разних збивања (политичка или
војна) у свету, према говорима чланова турске владе или коментарима представника иностраних влада у Турској и др. (1941);
-економском, политичком и војном стању у земљи; турско-немачком трговинском уговору; атентату на Папена и реаговањима; односима Турске са
Совјетским Савезом, Бугарском, Америком, Југославијом и другим земљама;
држању Турске; развоју светске ситуације и положају Турске; политици нових
чланова владе и сл. према говорима чланова турске владе, разговорима представника иностраних влада у Турској, коментарима у штампи и другим изворима (1942);
-о држању Турске и друго (1943).
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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ВАТИКАН
Извештаји, преписка и други материјали о:
-ставу Ватикана према Независној Држави Хрватској; пријему Павелића
код папе; о протеривању југословенског посланика при Ватикану из Италије и
дипломатским акцијама у вези с тим и о другим питањима (1941);
-преписка, извештаји, ноте и други материјали о повезивању католичког
клера у НДХ са усташама; о ставу Ватикана у погледу пријема званичног
представника НДХ; о контактима Ватикана са НДХ; о протесту југословенске
владе због одлука бискупске конференције у Загребу у вези покатоличавања
православног живља у НДХ; о акцији југословенске владе због именовања нових бискупа у Хрватској без сагласности југословенске владе; и о другим питањима (1942);
-преписка и други материјали о југословенском захтеву да Ватикан интервенише против истребљења Срба; о папској интервенцији за закључење
мира; о значају пута гувернера Ватикана у Вашингтон и о другим питањима
(1943).
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, преписка, нота.
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ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
Обавештења, писање штампе, преписка и други материјали о:
-британско-југословенским (пријатељским), француским (погоршању),
ирачким (сукобу), односима; британским војним операцијама на Блиском истоку и коментарима иностраних представника владе; као и о другим питањима
повезаним са Великом Британијом (1941);
-британским споразумима са: Венецуелом (подморничким подручјима,
статусу острва Патос и пријатељству и добросуседским односима); Саудијском Арабијом (пријатељском и добросуседским односима, трговинском споразуму и екстрадицији), САД (измени патената ратне продукције и информације); реципрочним разменама енглеских и јапанских грађана; британско-совјетским, индијским, швајцарским и југословенским односима; путовањима,
изјавама и предавањима водећих британских личности и коментарима иностраних водећих личности о британским намерама и сл. (1942);
-британско-југословенским односима и британско-јеврејском сукобу;
(1943);
-британском ставу према Југославији (1944).
Година: 1941-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.
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ОСТАЛЕ ЗЕМЉЕ
1. Естонија - меморандум у вези окупације од стране немачких трупа,
1943. година.
2. Етиопија - обавештење о објави рата Јапану и Немачкој, 1942. година.
3. Ирак - обавештење о ратном стању Ирака са Немачком, Италијом и
Јапаном, 1943. година.
4. Кина - о комунистичкој активности у Кини; о односу Кине са Југославијом, 1942-1943. година.
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5. Либан - стање у Либану, 1943. година.
6. Либерија - обавештење о приступању Конвенцији за унификацију извесних правила, односно међународног ваздухопловног промета, потписаној у
Варшави 12. X 1929. године, 1943. година.
7. Литванија - меморандум о совјетском захтеву поседовања Литваније
и немачким претензијама за напад на Пољску преко Литваније; публикација о
немачком држању у Литванији, 1943. година.
8. Палестина - апел јеврејске заједнице да се зауставе злочини над Јеврејима; енглеско-јеврејски сукоб и друго, 1943. година.
9. Сирија - избор председника Сиријске Републике, 1943. година.
Година: 1942-1943.
Врста документа: меморандум, обавештење, преписка.
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МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Извештаји, резолуције, конвенције, записници, обавештења, преписка и
други материјали у вези рада Друштва народа, Међународне организације рада, међународних и међусавезничких конференција по разним проблемима у
свету (снабдевању храном, трговином и искоришћавању бродова и тонаже;
промету и светским потребама опијума и опојним дрогама, послератној реорганизацији и сл.); доношењу резолуције и реаговањима на њих; формирању
међународних тела, учлањивању у њих и ставу појединих земаља; буџет
Друштва народа са прилозима и учешћу земаља у буџету и др.
Година: 1941-1944.
Врста документа: извештај, резолуција, конвенција, записник, обавештење,
преписка.
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РАЗНА ПРЕПИСКА
Обавештења и преписка о начину достављања, задржавању, нејасноћи и
дешифровању поште; промени и потраживању нове шифре и сл.
Година: 1942-1943, 1945.
Врста документа: обавештење, преписка.
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РАЗНА ПРЕПИСКА
Разна обавештења, писање штампе, преписка и други материјали о:
а. Краљу и породици;
б. Влади и члановима Владе;
ц. Концепт текста декларације Владе за југословенску државну политику и резолуција конгреса Српске народне одбране у Чикагу о признавању нове
владе Срба;
д. Материјали који се односе на политичке проблеме Југославије и односима са другим земљама:
-писма и преписи писама упућених Дражи Михаиловићу (од Жике
Кнежевића, Боре Тодоровића и Живка Топаловића);
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-изводи из излагања Боре Тодоровића на конференцији за штампу у Вашингтону и разни материјали о Дражи Михаиловићу и четничком покрету из
1944. године и s.a.
е. О путовањима, објављивању и проверавању разних вести, набавкама и
сл.
Година: 1942-1944, s.a.
Врста документа: обавештење, преписка, декларација.

УПРАВНО ОДЕЉЕЊЕ
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ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Аусталији.
Година: 1941-1943.
Врста документа: обавештење, преписка.

68

294

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Египту.
Година: 1941-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.

69

295

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Француској.
Година: 1941-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.

69

296

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и пут-
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них исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Ирану.
Година: 1941-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.
70

297

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Јужноафричкој Унији.
Година: 1941-1945.
Врста документа: обавештење, преписка.

71

298

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у јужноамеричким земљама.
Година: 1941-1945.
Врста документа: обавештење, преписка.

71

299

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва: о путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Канади.
Година: 1941-1943.
Врста документа: обавештење, преписка.

71

300

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
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потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Либану и Сирији.
Година: 1943.
Врста документа: обавештење, преписка.
72

301

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Палестини.
Година: 1941-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.

73

302

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Португалу.
Година: 1941-1943
Врста документа: обавештење, преписка.

74

303

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у СССР-у.
Година: 1941-1943.
Врста документа: обавештење, преписка.

75

304

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у САД.
Година: 1941-1945.
Врста документа: обавештење, преписка.
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305

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Шпанији.
Година: 1941-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.

77

306

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Швајцарској.
Година: 1941-1945.
Врста документа: обавештење, преписка.

78

307

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Шведској.
Година: 1941-1945.
Врста документа: обавештење, преписка.

79

308

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Турској.
Година: 1941-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.
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309

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Ватикану.
Година: 1942-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.

80

310

ПРЕПИСКА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА ВЛАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Обавештења представништву, односно представништва, институцијама
владе у емиграцији са преписком о општим, финансијским и персоналним питањима представништва о: путовању, обезбеђењу превозних средстава и путних исправа; евакуацији; збрињавању пребеглих Југословена, помоћи, запошљавању, принадлежностима, набавкама, кредитирању, достављању новца и
потврђивању пријема, размирицама, прославама, примопредајама дужности,
отварању и раду представништава у Великој Британији.
Година: 1941-1945.
Врста документа: обавештење, преписка.
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ПРОТОКОЛ И ПРЕПИСКА О ОСОБЉУ ДВОРА
Обавештења и преписка о протоколарним питањима (позивање на свечаности, потврђивање пријема нота или дипломатских листа, одликовању
страних представника, наименовању југословенских представника при иностраним владама, честитке, захвалнице и једна дипломатска листа из 1939. године).
Година: 1939, 1941-1944, s.a.
Врста документа: обавештење, преписка.

81

312

ПРОТОКОЛ И ПРЕПИСКА О ОСОБЉУ ДВОРА
Обавештење и преписка о: страним представницима при Влади КЈ, наименовању, сагласности Југословенске владе, премештају, унапређењу, посетама и разговорима и др. у вези страних представника при Југословенској влади
у емиграцији.
Година: 1941-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.

81

313

ПРОТОКОЛ И ПРЕПИСКА О ОСОБЉУ ДВОРА
Обавештења и преписка о личностима Двора (стању здравља, месту боравка, путовањима, преласку у Каиро, обезбеђењу и смештају); набавкама и
наплатама на рачун Двора и особља.
Година: 1941-1944.
Врста документа: обавештење, преписка.
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314

ФИНАНСИЈСКА, ПЕРСОНАЛНА И ДРУГА ПРЕПИСКА
Извештаји о стању благајни, завршним рачунима, ликвидацији представништава са преписком у вези ликвидираних представништава у Скадру,
Бечу, Милану, Атини и Софији.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, преписка.

82

315

ФИНАНСИЈСКА, ПЕРСОНАЛНА И ДРУГА ПРЕПИСКА
Одговор краљевских представништава у разним земљама на распис
(Слободана Јовановића и Јураја Шутеја) о исплати хонорара почасним конзулима, листовима (новинама) и новинарима.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.

82

316

ФИНАНСИЈСКА, ПЕРСОНАЛНА И ДРУГА ПРЕПИСКА
Копије некомплетних платних и других спискова особља Министарства
иностраних послова и других ресора за 1942, 1943 и 1944. годину.
Година: 1942-1944.
Врста документа: платни списак, списак.

82

317

ФИНАНСИЈСКА, ПЕРСОНАЛНА И ДРУГА ПРЕПИСКА
Разна финансијска преписка.
Година: 1941-1943, 1945.
Врста документа: преписка.

82

318

ФИНАНСИЈСКА, ПЕРСОНАЛНА И ДРУГА ПРЕПИСКА
Преписка о персоналним питањима особља Министарства иностраних
послова и других ресора (постављења, премештаји, распоред, ослобођење од
војне обавезе и др.) са списковима истих
Година: 1941-1945, s.a.
Врста документа: преписка, списак.

83

319

ФИНАНСИЈСКА, ПЕРСОНАЛНА И ДРУГА ПРЕПИСКА
Предлози за отварање представништава и наименовању представника.
Година: 1941-1943.
Врста документа: преписка.

83

320

ФИНАНСИЈСКА, ПЕРСОНАЛНА И ДРУГА ПРЕПИСКА
Разна преписка Управног одељења о потреби шифара; одређивању радног времена; о привременој организацији у Министарству иностраних послова; о издавању и продужењу пасоша; о обезбеђењу места у превозним средствима; о евакуацији становништва из окупираних земаља; о стању бивших
чиновника и пензионера који се налазе у логорима, њиховом држању и потреби за помоћ; о репатрирању Југословена из иностранства.

72

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
фасцикле
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Година: 1941-1945.
Врста документа: преписка.

ПРЕДСТАВНИШТВА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАДЕ
84

321

АМБАСАДА КЈ У ТУРСКОЈ - РАЗГОВОРИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И
СТРАНИХ ЧЛАНОВА ВЛАДЕ
Копије извештаја амбасада у Турској о разговорима представника југословенске владе у емиграцији и чланова влада других земаља, члановима турске владе о политичким догађајима у свету; о односу Турске према другим земљама; о стању у Турској и о другим питањима.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, преписка.

84

322

АМБАСАДА КЈ У ТУРСКОЈ - РАЗГОВОРИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И
СТРАНИХ ЧЛАНОВА ВЛАДЕ
Копије извештаја амбасада у Турској о разговорима представника краљевске југословенске владе у емиграцији са члановима влада других земаља и
члановима турске владе о политичким догађајима у свету; о ставу Турске према другим земљама и ставу других земаља према Турској; о стању у Турској;
текст Споразума између Краљевине Југославије и Грчке о стварању Балканске
уније потписан у Лондону 15. јануара 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка.

84

323

АМБАСАДА КЈ У ТУРСКОЈ - РАЗГОВОРИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И
СТРАНИХ ЧЛАНОВА ВЛАДЕ
Копије извештаја и преписка амбасаде у Турској о разговорима представника Краљевске југословенске владе у емиграцији са представницима других земаља о политичким догађајима у свету; о међусобним односима појединих земаља, њиховим ставовима и о другим питањима.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка.

84

324

АМБАСАДА КЈ У ТУРСКОЈ - РАЗГОВОРИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И
СТРАНИХ ЧЛАНОВА ВЛАДЕ
Копије извештаја и преписка амбасаде у Турској о разговорима представника Краљевске југословенске владе у емиграцији са представницима других земаља о политичким догађајима у свету; о међусобним односима појединих земаља, њиховим ставовима и о другим питањима.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, преписка.
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84
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325

АМБАСАДА КЈ У ТУРСКОЈ - СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
Копије писама војног кабинета достављена Југословенском двору у емиграцији и њихови одговори о оптужбама, слабој сарадњи и др. Драже Михаиловића; као и извештаји о стању у земљи.
Година: 1942.
Врста документа: преписка.

84

326

АМБАСАДА КЈ У ТУРСКОЈ - СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
Извештаји и други материјали достављени амбасади о стању у поробљеној Југославији (о акцијама партизана; о стварању Националног комитета; о
националном питању у Југославији; о изјавама Драже Михаиловића; о зверствима у земљи; о распореду војних трупа и о другим питањима); према разним изворима (окупацијска инострана штампа, радио станице "Слободна Југославија"; штаб Драже Михаиловића и др.).
Година: 1944.
Врста документа: извештај, преписка.

85

327

АМБАСАДА КЈ У ТУРСКОЈ - ПЕРСОНАЛНА, ФИНАНСИЈСКА И РАЗНА ПРЕПИСКА
Преписка и обавештења о финансијским питањима амбасаде; о начину
слања поште; о персоналним променама и путовањима чиновника у представништвима и државним институцијама Југословенске краљевске владе у емиграцији; о евакуацији избеглог становништва из земље и војних обвезника
преко Турске и обезбеђењу виза и пасоша за исте; о потреби ослобађања појединих чиновника у представништвима од војне обавезе; о стању здравља и
имовине чланова породица чиновника у представништвима и влади у иностранству и др.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, обавештење.

85

328

АМБАСАДА КЈ У ТУРСКОЈ - ПЕРСОНАЛНА, ФИНАНСИЈСКА И РАЗНА ПРЕПИСКА
Разни извештаји, преписка и други материјали о финансијским питањима; о начину слања поште и шифровању писама; о персоналним променама и
путовању чиновника представништва и државних институција Југословенске
краљевске владе у емиграцији; о позиву и евиденцији војних обвезника; прегледу турске штампе и др.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.

85

329

АМБАСАДА КЈ У ТУРСКОЈ - ПЕРСОНАЛНА, ФИНАНСИЈСКА И РАЗНА ПРЕПИСКА
Преписка и обавештења о персоналним променама у представништвима
и државним институцијама Краљевске југословенске владе у емиграцији; о
путовањима премештених; о финансијским питањима амбасаде и др.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење.
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85

330

АМБАСАДА КЈ У ТУРСКОЈ - ПЕРСОНАЛНА, ФИНАНСИЈСКА И РАЗНА ПРЕПИСКА
Преписка и други материјали о финансијским питањима амбасаде; о шифровању поште; о персоналним променама и путовањима чиновника представништава и државних институција Југословенске краљевске владе у емиграцији и о др. питањима.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

86

331

ПОСЛАНСТВО КЈ У ЛИСАБОНУ - ПРЕПИСКА
Преписка о обезбеђивању визе и списак лица које је Посланство у Лисабону упутило у Енглеску 26. XII 1941. године.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, списак.

86

332

ПОСЛАНСТВО КЈ У ЛИСАБОНУ - ПРЕПИСКА
Преписка и други материјали о: обезбеђивању виза и пасоша, превозних
средстава и помоћи; тражењу потребних података; путовањима; евакуацији и
другог за Југословене из заробљеничких логора, војне обвезнике и запослених
у институцијама Краљевске југословенске владе у емиграцији и о другим питањима Посланства.
Година: 1942.
Врста документа: преписка.

87

333

ПОСЛАНСТВО КЈ У ЛИСАБОНУ - ПРЕПИСКА
Преписка и други материјали о: обезбеђивању виза и пасоша, превозних
средстава и помоћи; тражењу потребних података; путовањима; евакуацији и
другог за Југословене из заробљеничких логора, војне обвезнике и запослених
у институцијама Краљевске југословенске владе у емиграцији и о другим питањима Посланства.
Година: 1943.
Врста документа: преписка.

87

334

ПОСЛАНСТВО КЈ У ЛИСАБОНУ - ПРЕПИСКА
Преписка о интерним проблемима у Посланству (3 акта).
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

88

335

ПОСЛАНСТВО (АМБАСАДА) КЈ У ЛОНДОНУ - ПРЕПИСКА
Копија извештаја Посланства и преписка о смештају Југословенске краљевске владе у емиграцији; о отварању Југословенског посланства у Канади; о
организовању Југословенске народне одбране и Југословенског црвеног крста
као пропагандистичка акција на Пацифику; о набавкама за потребе Посланства; о припреми привременог буџета и о другим питањима.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, преписка.
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75

бр.јед.
описа

336

ПОСЛАНСТВО (АМБАСАДА) КЈ У ЛОНДОНУ - ПРЕПИСКА
Преписи и копије извештаја посланика о разговору са грчким послаником при Југословенском двору о совјетско-енглеском савезу; о ликвидацији
Министарства иностраних послова у Београду; о набавкама за потребе амбасаде и о другим питањима.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка.

88

337

ПОСЛАНСТВО (АМБАСАДА) КЈ У ЛОНДОНУ - ПРЕПИСКА
Извештаји, преписка и други материјали о финансијским питањима амбасаде; о персоналним променама иностраних представника при Југословенском двору у избеглиштву и њиховом унапређењу; о избеглицама у Шведској
(помоћи, стању, евиденцији, пропаганди међу њима, поздраву избеглица социјалистичком конгресу у Стокхолму, збрињавању, поједини лични подаци заробљеника и др.), о стању здравља краљевске породице и о другим питањима.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка.

88

338

ПОСЛАНСТВО (АМБАСАДА) КЈ У ЛОНДОНУ - ПРЕПИСКА
Извештаји и обавештења о устројству Народне банке; о пребачају новца
из Бразилије у Народну банку; о службеним подацима и предлогу за унапређење чиновника југословенског представништва у Стокхолму и др.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, обавештење.

88

339

ДЕЛЕГАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ПРИ АМБАСАДИ У
ЛОНДОНУ
Извештаји и други материјали о представци Радоја Кнежевића у вези
"Пасуљске афере" и њеним кривцима; о захтеву краљице Марије да јој се исплаћују редовно средства за њу и краљевиће директно и о другим питањима.
Година: 1945.
Врста документа: извештај.

89

340

ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЕГИПТУ
Преписка и други материјали о финансијским питањима Посланства;
продаји депонованог злата код енглеске амбасаде за енглеске фунте и сл.; неспаљивању динарских новчаница; положају Словенаца у Египту некадашњих
италијанских грађана који примају југословенско држављанство; визирању пасоша; помоћи југословенским грађанима у Египту; збрињавању избеглица;
примљеним телеграмима од Драже Михаиловића; списак ствари (погинулих,
умрлих и несталих ваздухопловаца) остављених на чувању у Посланству;
правдајућа документа Посланства у Каиру (1941-1944) са извештајем о југословенским новчаницама депонованим код Посланства, рађен 15. III 1946. године.
Година: 1941-1945.
Врста документа: преписка.
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341

ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У СТОКХОЛМУ
Извештаји Јовановића достављени Посланству о стању у земљи - терору
и злочинима над становништвом у окупираној Југославији од стране партизана; сарадња партизана са Италијанима и Немцима; комунистичкој пропаганди,
према саопштењима добијеним од генерала Михаиловића и о другим питањима.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка.

89

342

ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРИ СВЕТОЈ СТОЛИЦИ У РИМУ
Преписи извештаја Посланства о подели помоћи југословенским избеглицама и интернирцима у Италији; стању у Југославији под италијанском
окупацијом; преписка о пропаганди у вези Драже Михаиловића и партизана;
збрињавању југословенских избеглица; прослави Видовдана и др.
Година: 1942, 1944.
Врста документа: извештај, преписка.

89

343

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ - КЕЈПТАУН
Копије извештаја, преписка и други материјали о:
-разговорима југословенског конзула у Кејптауну са представницима
иностраних влада и истакнутим личностима о стању у Јужноафричкој Унији;
о политичкој ситуацији у свету, о Југославији и друго; о боравку у Кејптауну
официра ваздухопловне мисије за Канаду; о образовању фонда Народне одбране; о боравку представника владе у Вишију у Јужноафричкој Унији; записник од 15. IX 1941. године о предаји Конзулату личне својине краља, 1941.
година.
-о разговорима конзула са представницима иностраних влада о ситуацији у свету и ставу појединих земаља, прокламацији јужноафричке владе којом
се Влади дају овлашћења да на захтев дотичног представника може принудити
држављане савезничких земаља у Јужној Африци на извршење своје војне
обавезе; регрутовању државних чиновника у Кејптауну; сарадњи Тибора
Екларга из Америке са личностима у Јужној Африци; боравку мађарске грофице Апоније у Јужној Африци; признавању Независне Државе Хрватске од
стране Шпаније и Свете столице; стању југословенског поморства; персоналним променама у представништвима Краљевске југословенске владе у емиграцији; финансијским питањима Конзулата и др. 1942. година.
-примопредаји дужности у Конзулату; жалба на обуставе извршене по
решењима Команде југословенских стручних курсева у Јужној Африци; прослави рођендана краља Петра II у Кептауну и др. 1943. година.
-примопредаји дужности у Конзулату; поступку са златом и сребром
личном својином краља Петра II, који се налази у Барцлаyс банци; приликама
у Југославији; финансијским питањима у Конзулату; оптужбама у вези политичког става Југословена настањених на Средњем истоку; прегледу благајне
Конзулата на дан 31. III 1946. године, за период владе у емиграцији.
Година: 1941-1944.
Врста документа: извештај, преписка.
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344

КРАЉЕВСКА ДЕЛЕГАЦИЈА У САВЕТОДАВНОМ ОДБОРУ ЗА ИТАЛИЈУ
Обавештења и преписка о финансијским и персоналним питањима Краљевске делегације.
Година: 1944-1945.
Врста документа: обавештење, преписка.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
90
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Извештај министра финансија о приходима и расходима за период од
19. априла до 30. септембра 1941. године, као и предлог прорачуна расхода за
један месец за Краљевску југословенску владу у емиграцији.
Година: 1941.
Врста документа: извештај.
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Извештаји о приходима и расходима од 1. јула до 31. децембра 1942. године, као и основне листе за исти период за Краљевску југословенску владу у
емиграцији.
Година: 1942.
Врста документа: извештај.
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Записници са седница финансијског одбора од 13. јануара до 23. децембра 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: записник.
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Извештаји министра финансија од 30. октобра 1943. године и Предлог
прорачуна расхода за период од 1. фебруара до 31. децембра 1943. године за
Краљевску југословенску владу у емиграцији.
Година: 1943.
Врста документа: извештај.
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Извештај министра финансија о стању злата и потраживањима код Народне банке у иностранству и Federal Reserve Bank; финансијски закон, буџет
и анекс буџета за 1944/45. годину за Краљевску југословенску владу у емиграцији.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, закон.
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350

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Обавештења и преписка о достављању кредита, исплатама за разне потребе Краљевске владе у емиграцији.
Година: 1941.
Врста документа: обавештење, преписка.
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Обавештења и преписка о потраживању, достављању и утрошку кредита; разним исплатама; изводи закључака са седница финансијског одбора и
Министарског савета.
Година: 1942.
Врста документа: обавештење, преписка.
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Извештаји и преписка о потраживању, достављању и утрошку финансијских средстава; овлашћењима новоформиране Делегације Министарства финансија и Министарства трговине и индустрије; изради буџета за 1944. годину; стању касе представништава; одлуке финансијског одбора.
Година: 1943.
Врста документа: обавештење, преписка.
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Извештаји, обавештења и преписка о: потраживању и утрошку финансијских средстава; исплатама; стању и комплетирању финансијске документације; стању оптицаја новчаница на територији Србије; одлуке са седница Министарског савета; одредбе о регулисању принадлежности особља грађанског
и војног реда са предлогом о повишењу принадлежности и друго.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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ДЕЛЕГАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И МИНИСТАРСТВА
ТРГОВИНЕ И ИНДУСТРИЈЕ
Преписка и други материјали о: реорганизацији интерног пословања Делегације; губљењу (нестанку) књига од важности за књиговодство приликом
транспорта финансијске документације од Лондона до Каира; исплатама; примопредаји документације и друго.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
92

355

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ
Расписи, нормативна акта и други материјали разних институција достављених Министарству правде:
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-материјали са конференције у Кембриџу од 14. XI 1941. године између
представника девет савезничких земаља из области криминалистике и меморандум Српске православне цркве, 1941. година;
-о устојству војног кабинета; образовању војног суда, великог војног суда и преких војних судова; успостављању савезничких поморских судова; југословенској морнарици; преносу и располагању имовином у Краљевини Југославији после 6. априла 1941. године; српској православној црквено-школској
општини Свети Сава у Лондону; организацији и проширењу рада Поморског
одељења Министарства саобраћаја; приходима и расходима од 1. I до 30. VI
1942. године; пројекти декларације чехословачке владе односно преноса и располагања имовине у границама Чехословачке републике; о праву потписивања
за државна надлештва; регулисању принадлежности особља грађанског и војног реда; држављанству; раду у државним надлештвима за време разних празника и о другим питањима, 1942. година;
-о уређењу Министарства војске, морнарице и ваздухопловства; раду у
државним надлештвима за време празника; богослужењима и друго, 1943. година;
-препис ноте са нацртом предлога споразума за регистрацију однетих
уметничких предмета, од стране непријатељских држава, научних инструмената и архива; нацрт Декларације односно преношења и поступка са имовином на територији окупираној од непријатеља; анекс буџета за 1944/45. годину; Наредбе штаба одељка Врховне команде и упутство Министарству финансија о породичном додатку.
Година: 1941-1944.
Врста документа: распис, преписка, декларација, меморандум, нота, наредба.
92

356

СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
Материјали достављени Министарству Правде од потпредседника Министарског савета др. Михе Крека о стању у земљи; акцијама партизана; злочинима извршеним у Словенији од стране Италијана; ставу партизана према
Дражи Михаиловићу; школству у окупираној Словенији; писању илегалне комунистичке и окупаторске штампе у земљи; писању у иностранству и друго.
Година: 1941-1942, s.a.
Врста документа: преписка.
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СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
Извештаји, преписка и други материјали о стању у земљи према разним
изворима достављеним Министарству правде Краљевске југословенске владе
у емиграцији (о објављивању пастирског писма српског владике Иринеја Ћирића у новосадском листу "Нова пошта"; доношењу законске уредбе за сузбијање скупоће у Србији; штампању Устава хрватске православне цркве; шпанској католичкој цркви против тоталитарних режима и њеном ставу о опреци
према данашњем режиму у Шпанији; полагању заклетве митрополита хрватске православне цркве - Гермогена; превођењу православних на католичанство у Хрватској; отварању Хрватског сабора 24. II 1942. године; наименовању
бискупа у Крижевцима и Мостару; доношењу законске одредбе о губитку држављанства и државног припадништва особа које су се иселиле или напустиле
подручје Независне Државе Хрватске; разрешењу од дужности чланова Прије-
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ког суда и наименовању нових у Павелићевој Хрватској; сузбијању насилних
кажњивих дела у НДХ; односима Ватикана са Павелићевом Хрватском и о
другим питањима.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка.
92

358

СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
Специјални телеграфски извештаји, радио-билтени, прегледи: енглеске
штампе и часописа, из поробљене Југославије, из неутралних земаља, из разних агенција, о политичкој ситуацији на Балкану; о стању у Југославији и
друго; достављени само члановима владе - министру правде од јануара до децембра 1942. године и од јануара до јуна 1943. године.
Година: 1942-1943.
Врста документа: извештај, преписка, билтен, преглед.
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359

ФИНАНСИЈСКА, ПЕРСОНАЛНА И ДРУГА ПИТАЊА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ
Извештаји, преписка и други материјали о: персоналним питањима Министарства правде; постављању православног свештеника Ристановић Живојина у Лондону; стању српских цркава у Америци; о оснивању парохије Српске православне црквено-школске општине Свети Сава у Лондону и правила
исте; о раду врховног рабина Алколоја у Америци; о прослави дана уједињења
у Америци; списак српског православног свештенства епархије Америчко-канадске и друго.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка, списак.
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ФИНАНСИЈСКА, ПЕРСОНАЛНА И ДРУГА ПИТАЊА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ
Извештаји, преписка и други материјали Министарства правде и вера о:
персоналним и финансијским питањима Министарства правде и вера; о куповини храма Свети Сава у Њујорку; о потраживању кредита за српске цркве;
покретању и изласку листа "Serbian Ortodox Church Herald"; меморандум Српске православне епархије за САД и Канаду о незаконитости Хрватске православне цркве у НДХ; предлог буџета Министарства правде; платни списак; решења Министарског савета и финансијског одбора и друго.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка, меморандум, платни списак, буџет, решење.
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ФИНАНСИЈСКА, ПЕРСОНАЛНА И ДРУГА ПИТАЊА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ
Преписка и други материјали Министарства правде о: персоналним и
финансијским питањима Министарства; наименовању Шубашића за председника Министарског савета; одлуке са седница Министарског савета; платни
спискови Министарства правде за III - VIII 1944.
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Година: 1944.
Врста документа: преписка, платни списак.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
94

362

РАСПИСИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ
Расписи Председништва владе достављени Министарству просвете о:
-устројству војног кабинета; радном времену за време разних празника;
праву потписивања аката у државним надлештвима и друго, 1942. година.
-расписи и други материјали (привремене уредбе, наредбе и друго) од
разних институција Југословенске краљевске владе у емиграцији достављени
Министарству просвете о успостави уреда поморског одељења у Њујорку; о
уређењу Министарства војске, морнарице и ваздухопловства и одељка врховне команде ван земље; о превозу војних и цивилних лица запослених у војним
командама, јединицама и установама, Председништва владе, министарствима
и црвеном крсту; радном времену и друго, 1943. године.
-расписи и други материјали разних институција Краљевске југословенске владе у емиграцији достављени Министарству просвете. Препис Уредбе о
Финансијско-економском савету и друго, 1944. година.
Година: 1942-1944.
Врста документа: распис, уредба, наредба.
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ШКОЛСТВО У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Писање штампе и листа "Ново време" у окупираној Југославији о проблемима у просвети, 1941. година.
Извештаји, преписка и други материјали о школству у окупираној Југославији: о укидању француског језика и увођењу обавезне наставе италијанског језика у Павелићевој Хрватској; о отварању школа од стране Мађара у
Бачкој; о упућивању омладинаца у Софију на прославу Богословског факултета; о надзору рада школа и цркава у Македонији; као и уговор између НДХ и
царевине Бугарске о културној сарадњи и друго, 1942. година.
Извештаји, преписка и други материјали о просветним приликама у окупираној Југославији као и Уредба о затварању мањинских школа и о укидању
наставе немачког и италијанског језика у средњим школама, 1943. година.
Година: 1941-1943.
Врста документа: извештај, преписка, уговор, уредба.
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ШКОЛОВАЊЕ У ДРУГИМ ЗЕМЉАМА
Извештаји, преписка и обавештења о школовању Југословена у другим
земљама о специјализацији (стипендирању, додељивању помоћи или позајмице студентима и ђацима, о одобравању школовања Југословена у иностранству; о стању студената у Родезији и неокупираној зони Француске; о студентским скуповима; о прославама студентског дана; о евиденцији школске омладине; о ставу студената према Влади у емиграцији; о студентским чланцима у
иностраним листовима; о стипендирању студената на рачун фонда српског посланика у Лондону из Британског фонда за стипендирање Југословена; о ста-
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њу тог фонда и исплате на његов рачун; о избору питомаца и о другим питањима).
Година: 1941-1942.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
94
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ШКОЛОВАЊЕ У ДРУГИМ ЗЕМЉАМА
Извештаји, преписка и други материјали о школовању и специјализацији Југословена у иностранству (о стипендирању из српског фонда бр. 1 о потраживању и одобравању помоћи за школнике; о евиденцији ђака и студената;
о прослави међународног студентског дана; о међународном студентском конгресу; о потреби за специјализацију и одређивању кандидата; спискови студената и др.).
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка, списак.
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ШКОЛОВАЊЕ У ДРУГИМ ЗЕМЉАМА
Извештаји, преписка и други материјали о школовању Југословена који
се налазе у иностранству (о специјализацији; о стипендирању и додељивању
помоћи; обезбеђивању пасоша; евиденцији ђака и студената; о раду југословенских школа у колонијама и о другим питањима).
Година: 1944.
Врста документа: извештај, преписка.
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МЕЂУНАРОДНИ СКУПОВИ
Материјали за међународну конференцију министара просвете.
Година: 1941.
Врста документа: преписка.
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МЕЂУНАРОДНИ СКУПОВИ
Извештаји, преписка и други материјали о сазивању и одржавању међународних скупова, конференција и омладинској скупштини у Глазгову; о делегирању југословенских представника; о одржавању предавања; о послератној реконструкцији у просвети; као и о одржавању разних курсева, присуствовању на курсевима и одређивању предавача за курс енглеског језика за Југословене и српског језика за Енглезе; о раду течаја у Оксфорду и о другим питањима.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка.
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МЕЂУНАРОДНИ СКУПОВИ
Извештаји, преписка и други материјали (предавања, програми, реферати и др.) о међународним скуповима и курсевима, о потреби обнове просветне
делатности у окупираним земљама; о васпитању подмлатка; о образовању Комитета за послератну обнову универзитета, о културној конвенцији савезничких земаља; о формирању и раду Комисије за књиге и часописе; о отварању
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разних курсева и учествовању на њима и о другим питањима просветне делатности.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка, реферат, програм.
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МЕЂУНАРОДНИ СКУПОВИ
Извештаји, преписка и други материјали (реферати, предавања, програми и друго) о међународним скуповима, културној конвенцији са Великом
Британијом; о раду конференције савезничких министара просвете и о другим
питањима.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, преписка, реферат, програм.
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ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
Преписка и други материјали о финансијским питањима Министарства
просвете: о набавкама за потребе министарства и њиховој исплати; о требовању кредита; о исплатама принадлежности, службених путовања и друго; одлуке финансијског одбора и Министарског савета финансијске природе; као и
одредбе о регулисању принадлежности особља грађанског и војног реда усвојене на седници Министарског савета 24. XI и 9. XII 1942. године, а које ступају на снагу од 1. I 1943. године и о другим питањима.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, одлука.
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ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
Извештаји, преписка и други материјали о финансијским питањима Министарства просвете Краљевске југословенске владе у избеглиштву (о потраживању, распореду и утрошку кредита за потребе Министарства; о разним исплатама; о састављању буџета за 1944. годину, нацрт истог, састављен у Министарству просвете, објашњења и одлуке финансијског одбора и Министарског савета финансијске природе; извештај министра финансија о расходима
од 1. јула до 31. децембра 1942. године), као и предлог прорачуна расхода од
1. фебруара до 31. децембра 1943. године.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, извештај.
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ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
Преписка и други материјали о финансијским питањима Министарства
просвете Краљевске југословенске владе у емиграцији о: требовању и утрошку кредита; о разним исплатама; објашњења и одлуке финансијског одбора и
Министарског савета финансијске природе. Финансијски закон, буџет и анекс
буџета за 1944/45. годину.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, закон, објашњење, одлука, буџет.
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374

ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
Преписка и други материјали о персоналним питањима Министарства
просвете Краљевске југословенске владе у емиграцији (о назначењу и унапређењу чиновника; платни спискови и друго), 1942. година.
Преписка и други материјали о персоналним питањима Министарства
просвете Краљевске југословенске владе у емиграцији (о постављењу, унапређењу, премештају, пензионисању и друго); платни спискови Министарства од
фебруара до августа 1943. године, 1943. година.
Преписка и други материјали о персоналним питањима Министарства
просвете Краљевске југословенске владе у емиграцији (о постављењу, пензионисању, унапређењу, одобравању боловања, стављање на располагање и друго), 1944. година.
Година: 1942-1944.
Врста документа: преписка, платни списак.
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РАЗНА ПРЕПИСКА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
Извештаји, преписка и други материјали о прослави школског празника
Светог Саве у иностранству; о раду и успеху у школи у Антофагасти (Чиле) за
1940. и 1941. годину; о организовању Биохемијског института и о другим питањима, 1942. година.
Извештаји, преписка и други материјали о разним прославама (Видовдан, Свети Сава и др.), о прегледу и примопредаји архиве Министарства просвете; о одржавању изложби у сврху пропаганде; позивнице на ручак, чај, прославе и др. иностраних министара југословенском министру Просвете и захвалнице, пропратна акта без прилога и друго, 1943. година.
Извештаји, преписка и други материјали о неправилном вођењу деловодног протокола Министарства просвете Краљевске југословенске владе у
избеглиштву; о одржавању концерата у Лисабону ради пропаганде југословенске народне музике; о предлогу да се прогласи за "Дан средњошколске омладине Уједињених народа" дан покоља средњошколске омладине у Крагујевцу;
о слању хране деци у окупираној Југославији; и о другим питањима; као и записник о примопредаји архиве Министарства просвете, 1944. година.
Година: 1942-1944.
Врста документа: извештај, преписка.
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РАЗНА ПРЕПИСКА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
Билтен - дело и програм европског фонда за помоћ студентима.
Година: 1945.
Врста документа: билтен.
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РАЗНА ПРЕПИСКА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
Разни материјали без датума (о међународном студентском дану, о државним иступима у Великој Британији; спискови универзитета у Енглеској и
спискови студената и друго).
Година: s.a.
Врста документа: списак, преписка.
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МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
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НОРМАТИВНА АКТА МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА ОДНОСНО
ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА ДОСТАВЉЕНА МИНИСТАРСТВУ
Реферат о образовању националних поморских судова на територији Велике Британије, 1941. година.
Правилник за пут југословенских помораца прописан решењем Министарства саобраћаја Р.О. бр. 1659 од 14. IX 1942. године; о грчком принудном
закону од 28. I 1942. године:
Уредба о регулисању принадлежности особља грађанског и војног реда;
предлог нацрта уредбе о преузимању југословенских трговачких бродова од
стране Краљевске југословенске владе; наредбе о: радном времену, о допуни
уредбе о уређењу Министарства војске, морнарице и ваздухопловства, 1943.
година.
Уредба са законском снагом о: преузимању југословенских трговачких
бродова од стране Краљевске југословенске владе; о устројству Генералне дирекције бродарства; о образовању управе за бродарство Министарства саобраћаја; правилници са изменама и допунама правилника са "зборишта" југословенских помораца; о решавању спорова проистеклих из редног односа бродовласника и помораца са пратећом преписком, 1944. година.
Изводи из Закона о устројству војске и морнарице; Закон о упису поморско-трговачких бродова и лађа; изводи из уредбе о уређењу услова рада на
поморским бродовима од 29. III 1905. године; окружнице по разним питањима поморског саобраћаја и особља у њему, s.a.
Година: 1941-1944, s.a.
Врста документа: реферат, правилник, уредба, преписка, наредба, окружница.
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РЕШЕЊА МИНИСТАРСКОГ САВЕТА, МИНИСТАРА И ФИНАНСИЈСКОГ ОДБОРА НА ПОДНЕТИМ РЕФЕРАТИМА
Решења Министарског савета, министара Краљевске југословенске владе у емиграцији и финансијског одбора на поднетим рефератима о потреби јављања на дужност војних обвезника трговачке морнарице; о њиховом ослобађању од војне обавезе; о принадлежностима бродског особља; о њиховим
штедним улозима и о друго са пратећом преписком, 1941. година.
Решења Министарског савета, министара Краљевске југословенске владе у емиграцији и финансијског одбора на поднетим рефератима о: организацији и проширењу рада Поморског одељења; о оснивању и надлежности Економата и Правног одсека; о ослобађању од војне обавезе особља трговачке
морнарице; о прегледу бодова који бораве у Великој Британији; о регулисању
принадлежности, исплати: путничких, болничких и других трошкова; давању
помоћи и збрињавању помораца; и друго са пратећом преписком, 1942. година.
Решења Министарског савета, министара Краљевске југословенске владе у емиграцији и финансијског одбора на поднетим рефератима о: организационој структури поморског одељења Министарства саобраћаја у Лондону; о
оснивању, надлежности и организацији: Бродарског комитета Министарства
саобраћаја, Уреда поморског одељења Министарства саобраћаја у Њујорку и
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ПУЛ у Канади, Зборишта у Египту; о укидању економата Министарства финансија; о увођењу: мере сигурности за посаду и брод и звања помоћника врховног команданта; о одобрењу кредита за: награде, истраживање, помоћи,
службена путовања и другог, помораца; о ослобађању од таксе поморског особља и друго, 1943. година.
Решења Министарског савета министара Краљевске југословенске владе
у емиграцији и финансијског одбора на поднетим рефератима: о постављењу и
задацима бродског економата сваком трговачком броду велике обалне пловидбе; о набавци и одобравању исплате за оправку бродова; о одобравању вирмана по буџету поморског одељења; о регулисању плата и припомоћи представника Удружења југословенских помораца у Лондону и њиховим заменицима у
Њујорку; о одобравању или одбијању помоћи поморцима и њиховим породицама; о другим питањима са пратећом преписком, 1944. година.
Решења Министарског савета, министара Краљевске југословенске владе у емиграцији и финансијског одбора на поднетим рефератима о: увођењу
обавезне пилотаже бродова у југословенским морским територијалним водама; о одобравању специјалног кредита, вршењу отпреме робе и назначавању
потребног особља Генералној дирекцији бродарства; о остајању Генералне дирекције бродарства у Лондону иако Министарство саобраћаја се премешта у
домовину.
Година: 1941-1945.
Врста документа: преписка, решење.
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ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
- Решења о постављењу, упућивању на рад, додељивању особља сталних
или хонорарних из других надлештава у Министарству саобраћаја и њиховим
подручним органима према решењима министара, Министарског савета или
финансијског одбора као и евиденција чиновничког апарата са пратећом преписком, 1941. година.
- Решења о упућивању на рад и постављењу у Министарству саобраћаја,
о повећању плата појединим чиновницима Министарства саобраћаја, 1942. година.
-Решења о постављењима, упућивању на рад, премештајима сталних или
хонорарних чиновника у Министарству саобраћаја и подручних му органа
према закључцима - решењима министра саобраћаја, Министарског савета или
финансијског одбора са пратећом преписком, 1943. година.
- Решења Министарског савета, финансијског одбора или министра саобраћаја о персоналним питањима особља Министарства саобраћаја о постављењу, разрешењу са дужности, преузимању и другог чиновника о повећању
принадлежности особља запосленог у Министарству саобраћаја са пратећом
преписком, 1944. година.
- Решења Министарског савета и министра финансија о персоналној
промени у Министарству саобраћаја, 1945. година.
Година: 1941-1945.
Врста документа: решење, преписка.
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381

ПОМОРСКО ОДЕЉЕЊЕ - РАЗНО
Извештаји, преписка и обавештења о: кретању, локацији и реквирирању
бродова; о промени застава; о "баребоат" (брод најмљен без посаде) најамним
уговорима; о раду трговачке морнарице; меморандум по питању југословенског бродарства; споразум између Владе Његовог величанства у Уједињеној
Краљевини и југословенске владе односно употреби југословенских бродова и
др.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка, меморандум.
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ПОМОРСКО ОДЕЉЕЊЕ - РАЗНО
Извештаји, преписка и обавештења о: одобравању правца бродова; евиденцији командног особља; наградама бродских посада; о састанцима: енглеских, југословенских и савезничких бродовласника; о савезничким договорима; упошљавању и раду југословенских и савезничких бродовласника; изградњи бродова у Америци који су пловили под југословенском заставом; стању и
прегледу југословенских железница са предлогом за обнову и друго.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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ПОМОРСКО ОДЕЉЕЊЕ - РАЗНО
Извештаји, преписка и обавештења о: кретању, реквизицији, потапању,
надокнади, поправкама и техничким подацима бродова; преговорима и споразуму коришћења бродова између Енглеске и Југославије; о набавкама за за потребе зборишта; спору у Лисабону између бродовласника и посада; мерама
пловидбе; положају југословенских бродова на Јадрану који су се налазили у
лукама јужне Италије са списком заплењених бродова; депортацији помораца;
записник са прве ванредне скупштине удружења југословенских помораца у
Лондону и друго.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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ПОМОРСКО ОДЕЉЕЊЕ - РАЗНО
Извештаји, преписка и обавештења о: попису и депортацији морнара;
кретању, потапању, техничким и другим подацима бродова; преговорима са
Енглеском и оправкама, одржавању, најамнини и статусу југословенских бродова; везама југословенских синдиката са енглеским; поступку са бродовима
заплењених од Италије; понудама за изградњу морнарице; оснивању бродских
одбора; промени застава на бродовима; збориштима помораца и њиховим финансијским потребама; пословању италијанске управе и стању јадранске пловидбе и друго.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.
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бр.јед.
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385

ПОМОРСКО ОДЕЉЕЊЕ - РАЗНО
Извештај, преписка и обавештења о: дислокацији, техничким подацима
и набавкама бродова; превозу помоћи у домовину; стању помораца у логорима
и др.
Година: 1945.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка.

100

386

ПОМОРСКО ОДЕЉЕЊЕ - РАЗНО
Разно - депеше, поруке и изводи из закона и споразума о питањима поморства као и спискови оспособљених помораца у 1935. и 1937. години.
Година: s.a.
Врста документа: списак, преписка.

101

387

ПОМОРСКО ОДЕЉЕЊЕ - МАТЕРИЈАЛИ О БРОДОВИМА
Материјали (преписка и др.) о бродовима: "Александар И"; "Анте Матковић"; "Бор"; "Босанка"; "Босиљка"; "Динара"; "Дубац"; "Дубровник"; "Дунава"; "Драва"; "Франка"; "Иван"; "Иво Матковић"; "Иван Топић"; "Јурко Топић"; "Кармен"; "Купа"; "Лина Матковић"; "Ловћен"; "Луцијана"; "Љубица
Матковић", њиховој пловидби, кретању, доласку, алокацији; реквирирању;
потапању; промени имена; куповању и давању под закуп бродова; о одобравању регистрације бродова под британском заставом; преузимању бродова од
стране Краљевске југословенске владе у емиграцији; о размирицама и споровима на бродовима; потраживањима за прековремени рад и исплатама бродског особља; о персоналним питањима - запошљавањиу странаца на југословенским бродовима; укрцавању и искрцавању посаде; персоналним променама; пописи бродског особља; као и разна обавештења од Министарства саобраћаја и подручних органа и о другим питањима.
Година: 1941-1945.
Врста документа: попис, преписка.

102

388

ПОМОРСКО ОДЕЉЕЊЕ - МАТЕРИЈАЛИ О БРОДОВИМА
Материјали (записници, спискови, преписка и др.) о бродовима "Марија
Петриновић"; "Немања"; "Нети"; "Никола Пашић"; "Николина Матковић";
Његош"; "Олга Топић"; "Орао"; "Павла"; "Пераст"; "Плавник"; "Председник
Копајтић"; "Принц Андреј"; "Речина"; "Сава"; "Сента"; "Серафим Топић";
"Слога"; "Србин"; "Срећа"; "Суд" њиховој пловидби, кретању; реквирирању;
торпедовању и потапању; одобравању регистрације бродова под британском
заставом; о размирицама и споровима на бродовима; о финансијским питањима бродског особља; требовањима за бродове и поморце; о персоналним питањима - укрцавању и искрцавању посаде; о персоналним променама; обезбеђивању путних исправа; спискови бродског особља; изводи бродског дневника;
записници са састанака на бродовима; "bareboat" уговори и друго.
Година: 1941-1945.
Врста документа: записник, списак, преписка.
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ПОМОРСКО ОДЕЉЕЊЕ - МАТЕРИЈАЛИ О БРОДОВИМА
Материјали (записници, спискови, преписка и др.) о бродовима "Супетар"; "Сушак"; "Свети Влахо"; "Тимок"; "Триглав"; "Трепча"; "Триглав"; "Велебит"; "Вицко Ферић"; "Вихор"; "Вис"; "Војвода Путник"; "Звир", њиховој
пловидби, кретању; реквирирању; потапању и хаварисању бродова; о одобравању регистрације бродова под британском заставом: о прелазу бродова под
народноослободилачку војску; о промени заставе; о размирицама и споровима
на бродовима; о финансијским питањима бродског особља; о персоналним питањима - укрцавању и искрцавању посаде; о персоналним променама; збрињавању особља потапању бродова; спискови посаде погинулих и несталих помораца; изводи бродског дневника; записници о непослушности особља и друго.
Година: 1941-1945.
Врста документа: записник, списак, преписка.

МИНИСТАРСТВО СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И НАРОДНОГ ЗДРАВЉА
104

390

НОРМАТИВНА АКТА
Нормативна и друга акта Министарства социјалне политике и народног
здравља и других институција достављена Министарству:
-Нацрт Правила пододбора Југословенског црвеног крста на Средњем
истоку. Наредба Министарског савета о радном времену, 1941. година.
-Уредба о регулисању службе помораца за време трајања рата. Меморандум о раду по питању трговачке морнарице; реферат о организацији и проширењу рада Поморског одељења Министарства саобраћаја, Наредба о радном времену за време празника и друго, 1942. година.
-Правилник за вођење акције за помоћ југословенским ратним заробљеницима путем егзекутивног одбора Југословенског црвеног крста у Лондону.
Друштвена правила "Свети Андрија Првозвани - Добротворно друштво Краљице Марије". Уредба о дисциплинском суду за државне чиновнике суда и
службенике грађанског суда. Уредба о уређењу Министарства војске, морнарице и ваздухопловства. Разна акта институције Југословенске Краљевске владе у емиграцији достављена Министарству социјалне политике и народног
здравља о радном времену за време празника, о преузимању и стању југословенских интернираца и њиховом збрињавању, 1943. година.
-Нацрт Уредбе о збрињавању ратних избеглица Краљевине Југославије.
Упутство о збрињавању ратних избеглица Краљевине Југославије. Санитарне
конвенције за карантин, за ваздушни и за поморски саобраћај. Два акта од
других институција Краљевске југословенске владе у емиграцији достављени
Министарству социјалне политике и народног здравља о раду Министарства
финансија због ажурности, о скидању униформе демобилисаних официра,
1944. година.
Година: 1941-1944.
Врста документа: правилник, нацрт, уредба, меморандум, преписка, реферат,
наредба.
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МЕЂУНАРОДНИ САСТАНЦИ
Преписка о одређивању делегата за конференцију, рад и учешће на тој
конференцији:
-извештаји, преписка и други материјали о раду Међународног бироа
рада: о одржавању конференције, присуствовању других и југословенских делегата, буџету и учествовању других земаља у њима, резолуцијама конференције, мерама после рата за обнову земље као и материјали за међународни биро рада, о раду Комитета за обнову и исхрану, програм курса под организацијом Међународне организације жена и друго.
Година: 1941-1942.
Врста документа: преписка, извештај, обавештење.

104

392

МЕЂУНАРОДНИ САСТАНЦИ
Извештаји, записници, предавања, чланци и преписка о одржавању међународних састанака о: организацији Међународног уреда за одгој; социјалном осигурању, послератној обнови; разне помоћи у просвети; одобравању
споразума закљученог између Југославије, Чехословачке, Грчке и Пољске, о
помоћи за испоруку лекова по завршетку непријатељстава и друго.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, извештај, обавештење, записник, чланак.

104

393

МЕЂУНАРОДНИ САСТАНЦИ
Преписка и материјали са и за конференције, извештаји, резолуције,
конвенције и записници о: раду Међународног бироа рада; одржавању конференције и присуствовању југословенских и других делегата; мерама за обнову
после рата; као и материјали Друштва народа достављени Министарству за социјалну политику и народног здравље.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, записник, резолуција, конвенција, преписка.

104

394

МЕЂУНАРОДНИ САСТАНЦИ
Материјали: Интернационалне санитарне поморске конференције од 12.
IV 1933. и 1944. године.
Година: 1945.
Врста документа: преписка.

105

395

ЦРВЕНИ КРСТ И ДРУГЕ ДОБРОВОЉНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Извештаји и преписка о раду Црвеног крста; одбора, пододбора и друштава по питању помоћи ратним заробљеницима, интернирцима и другима, као
и записници са састанака Југословенског црвеног крста.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, записник, преписка.
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ЦРВЕНИ КРСТ И ДРУГЕ ДОБРОВОЉНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Извештаји, преписка и други материјали о организовању и делатности
добровољних организација, друштава и огранака Црвеног крста у сврху организовања акција за помоћ ратним заробљеницима и цивилном становништву;
о раду Црвеног крста других земаља (Пољска, Белгија, САД и др.) и њиховој
сарадњи са Југословенским црвеним крстом као и о помоћи Америчког црвеног крста југословенским заробљеницима; о збрињавању југословенске деце
(о стављању на располагање енглеске болнице за смештај деце савезничких
избеглица, о доласку југословенске деце у Швајцарску и друго).
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка.

105

397

ЦРВЕНИ КРСТ И ДРУГЕ ДОБРОВОЉНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Извештаји, записници и преписка о организацији и раду Црвеног крста,
пододбора и делегата у разним земљама, о помоћи ратним заробљеницима.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, записник, преписка.

105

398

ЦРВЕНИ КРСТ И ДРУГЕ ДОБРОВОЉНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Извештаји, преписка и други материјали о организовању и делатности
добровољних организација, друштава и огранака Црвеног крста у сврху организовања акција за помоћ ратним заробљеницима и цивилном становништву;
о раду Црвеног крста других земаља и сарадњи истих са Југословенским црвеним крстом; о раду друштава за помоћ деци, о наименовању особља при ширем одбору пододбора Југословенског црвеног крста за Средњи исток; о одржавању годишње скупштине "Уједињеног одбора југословенских Американаца" и друго.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, преписка.

106

399

ОРГАНИЗАЦИЈА СЛАЊА ПАКЕТА
Преписка о организацији слања пакета и расподели истих заробљеницима.
Година: 1941.
Врста документа: преписка.

106

400

ОРГАНИЗАЦИЈА СЛАЊА ПАКЕТА
Извештаји, преписка и други материјали о слању пакета ратним заробљеницима и о организовању паковања и транспорта, о обезбеђивању куповине и доставе пакета, о броју послатих пакета и садржини истих; о обезбеђивању тонаже; формирању резервног стока пакета и др.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка.
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ОРГАНИЗАЦИЈА СЛАЊА ПАКЕТА
Извештаји, преписка и други материјали о слању пакета ратним заробљеницима (о организовању транспорта, паковања, куповања и достављања
пакета, садржини истих, обезбеђивање тонаже, табеларни преглед послатих
пакета).
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка, табеларни преглед.

107

402

ОРГАНИЗАЦИЈА СЛАЊА ПАКЕТА
Извештаји, преписка и други материјали о слању пакета ратним заробљеницима, о организовању паковања, транспорта, обезбеђивању куповине и
доставе пакета, о броју послатих пакета и садржини истих, о обезбеђивању тонаже и друго.
Година: 1944-1945.
Врста документа: извештај, преписка.

108

403

ЛОГОРИ И РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ У ЊИМА
Извештаји и преписка о посетама логорима и стању у њима; о писању
штампе о логорима; списак логора у Немачкој са југословенским заробљеницима; о броју заробљеника у логору и друго.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, преписка, списак.

108

404

ЛОГОРИ И РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ У ЊИМА
Извештаји и преписка о стању у логорима и ратним заробљеницима; о
посетама представника Црвеног крста логорима и ратним заробљеницима; о
оскудици хране, одеће и друго; о пребацивању заробљеника из једног у други
логор; о стрељањима заробљеника у Норвешкој; о евиденцији логора и ратних
заробљеника, као и спискови логора и заробљеника.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка, списак.

108

405

ЛОГОРИ И РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ У ЊИМА
Извештаји и преписка о логорима и ратним заробљеницима у њима, посете представника Црвеног крста логорима, ратним заробљеницима; о тешком
положају заробљеника; евиденција логора и заробљеника, спискови логора и
друго.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка, списак.

108

406

ЛОГОРИ И РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ У ЊИМА
Извештаји и преписка о стању у логорима и ратним заробљеницима; о
посетама представника Црвеног крста логорима ратним заробљеницима; о
пребацивању заробљеника из једног логора у други логор; о евиденцији логора као и спискови заробљеника, 1944. година.
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Материјали о посетама и стању у логорима; о стању цивилних интернираца и ратних заробљеника у Мађарској; списак пребеглих Југословена из Немачке у Француску, 1945. година.
Година: 1944 -1945.
Врста документа: извештај, преписка, списак.
108
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ПОЈЕДИНАЧНЕ И ГРУПНЕ МОЛБЕ РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА
Појединачне и групне молбе ратних заробљеника за доставу пакета; о
достављању специјалних картица за добијање појединачних пакета као и захвалнице за примање пакета.
Година: 1942-1944.
Врста документа: преписка, молба, захвалница.
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ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Извештаји, преписка и други материјали о финансијским питањима: о
путовању, достављању и распоређивању кредита за пакете за заробљенике и
становништво у земљи; о разним исплатама; о сакупљању новчане помоћи од
исељеника као и извештај Министарства финансија о приходима и расходима
од 19. IV - 30. IX 1941. године и прилог прорачуна расхода.
Година: 1941.
Врста документа: извештај, преписка.
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ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка и други материјали о финансијским питањима Министарства
социјалне политике и народног здравља и подручних му органа: о потраживању, одобравању, достављању и утрошку кредита за набавку пакета за ратне заробљенике, о додели помоћи појединцима, сакупљању прилога и њиховој расподели заробљеницима, стању касе у друштвима и краљевским посланствима;
достављању рачуна и разним исплатама као и одредба о регулисању принадлежности особља грађанског и војног реда; извештај Министарства финансија о
приходима и расходима од 1. VI - 30. VI 1942. године и 19. IV - 31. XII 1941.
године. Предлог прорачуна расхода од 1. I - 30. VI 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: извештај, преписка.
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ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка о финансијским питањима Министарства социјалне политике
и народног здравља: о потраживању, одобравању и достављању кредита за помоћ заробљеницима, сакупљање добровољних прилога за заробљенике, о исплатама помоћи избеглицама, одлуке финансијског одбора. Предлог буџета
Министарства социјалне политике и народног здравља од I -XII 1944. године,
извештај о ревизији завршног рачуна.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, преписка, одлука, буџет.
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ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка о финансијским питањима Министарства социјалне политике
и народног здравља и подручних му органа: о потраживању, одобравању и достављању кредита за помоћ заробљеницима, сакупљање добротворних прилога за заробљенике, о исплатама помоћи избеглицама, одлуке финансијског одбора, анекс буџета за 1944/45. годину.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, одлука, буџет.
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ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Преписка и дуги материјали о потраживању и одобравању кредита, о разним исплатама и о другим питањима финансијске природе.
Година: 1945.
Врста документа: преписка.
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ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
- Преписка и други материјали о персоналним питањима службеника
Министарства социјалне политике и народног здравља (решења, молбе за постављење, решење Министарског савета), 1941. година.
- Преписка о персоналним питањима Министарства социјалне политике
и народног здравља и подручних му органа: о наименовању особља на рад у
Црвеном крсту при југословенским представништвима, о интервенцијама за
запошљавање појединаца, повишењу плата чиновника као и о евиденцији запосленог особља, 1942. година.
- Преписка и други материјали о персоналним питањима особља Министарства социјалне политике и народног здравља о: отпуштању, премештају и
пријему службеника, молбе за постављење, обавештења или наредбе о персоналним променама у другим институцијама Краљевске владе у емиграцији,
1943. година.
- Преписка и други материјали о персоналним питањима особљу Министарства социјалне политике и народног здравља о: отпуштању, премештају и
примању службеника, молбе за постављења, обавештења о персоналним променама и другим институцијама Краљевске владе у емиграцији, платни спискови и друго, 1944. година.
- Молба за постављење, 1945. година.
Година: 1941-1945.
Врста документа: преписка, решење, молба.
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РАЗНА ПРЕПИСКА СОЦ-А
Разна преписка и обавештења Министарства социјалне политике и народног здравља и подручних му органа: о штампању речника за заробљенике,
о стању у Југославији, о потреби достављања евиденције о Црвеном крсту,
тражење разних података, пропратна акта без прилога и друго.
Година: 1941.
Врста документа: преписка, обавештење.
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РАЗНА ПРЕПИСКА СОЦ-А
Разни извештаји и преписка о евакуацији војних обвезника из Шпаније
у Кејптаун, о посети Коломбатовића јужноамеричким колонијама, о предаји
акредитива у Перуу и Боливији, о захтеву повластица санитетских официра
према Женевској конвенцији, о неким вестима из земље, трагању за несталим,
о враћању заробљеника у земљу, смештању рањеника, о обезбеђивању виза,
тражењу разних обавештења, захвалнице за послату помоћ, као и пропратна
акта без прилога и списак Југословена бораца у Шпанији.
Година: 1942.
Врста документа: преписка, обавештење.
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РАЗНА ПРЕПИСКА СОЦ-А
Извештаји, преписка и други материјали о разним питањима Министарства социјалне политике и народног здравља: о потреби слања помоћи деци у
Југославији преко Југословенског црвеног крста, о стању у окупираној Југославији, о положају југословенских избеглица, помоћ за исте, снабдевање лековима и храном цивилног становништва у земљи, афера око купљеног пасуља, обезбеђивање виза и превозних средстава за Југословене у иностранству,
тражење разних података, пропратна акта без прилога и друго.
Година: 1943.
Врста документа: преписка, обавештење.
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РАЗНА ПРЕПИСКА СОЦ-А
Разни извештаји и преписка о стању у земљи, слању намирница и одела
за становништво у земљи, о помоћи избеглим Јеврејима и укидању противјеврејског закона, збрињавање деце у окупираној Европи, обезбеђивању демобилисаних војника у Јужној Африци, разне оптужбе, слање помоћи Грчкој
кроз блокаду, запошљавање медицинског особља у земљи, приватна писма, о
годишњем доприносу Југославије у Међународном црвеном крсту, општи преглед послате помоћи становништву Југославије од 1941-1944. године од Међународног црвеног крста, о тражењу разних обавештења од појединаца и институција Краљевске југословенске владе у емиграцији, пропратна акта без
прилога и друго.
Година: 1944.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.
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РАЗНА ПРЕПИСКА СОЦ-А
Разна преписка Министарства социјалне политике о евакуацији појединаца; о тражењу појединаца да им се доставе пакети; о смештају архиве Министарства и друго; стању у Југословенској трговачкој морнарици и друго, s.a.
Година: 1945, s.a.
Врста документа: извештај, преписка, обавештење.
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БИЛТЕНИ И БРОШУРЕ
Недељни епидемиолошки билтен бр. 29-39/41.
Weekly Epidemiological Bulletin nr. 1-23, 25-51/42.
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Билтени из 1943. године достављени Министарству социјалне политике
и народног здравља:
1. Prisoners of War Bulletin, nr. 1, 2 и 5;
2. The Jevosk Bulletin;
3. Weekly Epidemiological Bulletin, nr. 1-52;
4. Boletin de information entanjero, nr. 20;
5. Epidemiological Bulletin, nr. 2, 3 и 4/44;
6. News Bulletin United Yugoslav Relief Fund, nr. 1 и 4/44;
7. Prisoners of War Bulletin, 7/43.
Година: 1941-1944.
Врста документа: билтен, брошура.
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БИЛТЕНИ И БРОШУРЕ
Брошура "Memento" достављена Министарству социјалне политике и
народног здравља.
Година: 1943.
Врста документа: билтен.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА
114
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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА
Преписка о: образовању комитета за послератну изградњу; припреми
буџета Министарства за 1944. годину; персоналним питањима, 1943. година.
Расписи (3) достављени Министарству, 1944. година.
Година: 1943-1944.
Врста документа: преписка, распис.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И МИНИСТАРСТВО
ИСХРАНЕ И СНАБДЕВАЊА
114

422

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИСХРАНЕ И СНАБДЕВАЊА
Извештаји и преписка о: основи за калкулацију неопходно потребних
артикала Југославији ради спречавања глади; организацији пољопривреде и
исхране; послератној помоћи и обнови земље и слично, 1942. година.
Записник о примопредаји инвентара, 1944. година.
Година: 1942-1944.
Врста документа: извештај, записник, преписка.

МИНИСТАРСТВО ПОШТА, ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕГРАФА
114
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МИНИСТАРСТВО ПОШТА, ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕГРАФА
Обавештење о наређењу Драже Михаиловића за успостављање поштанског саобраћаја на југословенској територији на којој владају његови одреди.
Година: 1944.
Врста документа: обавештење.

Емигрантска влада Краљевине Југославије
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
114
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Уредба са законском снагом о држављанству од 26. маја и 18. децембра
1941. године и један акт о ратним заробљеницима, 1941. година;
Преписка, обавештења и други материјали о прикупљању података о држању појединих Југословена, било да су на раду у разним надлештвима Краљевске југословенске владе у емиграцији, у заробљеничким логорима или као
избеглице; као и записник о закључцима интерминистеријалне конференције
по питању извлачења из Швајцарске и Француске југословенских заробљеника (оригинали или фотокопије), 1942. година.
Тражењу пасоша за др Коена; постављењу министра унутрашњих послова за заступника министра социјалне политике и народног здравља, правде
и грађевина са потраживањем указа за публиковање у службеним новинама
(фотокопије и оригинали), 1943. година.
Три предмета - достављање података за бивше чиновнике ради регулисања принадлежности, 1944. година.
Година: 1941-1944.
Врста документа: преписка, обавештење, уредба, записник.

КОМИСИЈА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА
114
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КОМИСИЈА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА
Преписка о организацији финансирања Комисије и тужба против италијанског фашистичког пуковника Гамбонија (3 акта).
Уредба о оснивању Комисије за истраживање ратних злочина: Заједничке ноте упућене владама САД, Велике Британије и СССР-а о кажњавању
ратних злочинаца; извештаји о: оснивању Комисије уједињених нација; оснивању суда КУН-а и мешовитих војних судова о злочинима Италијана, Албанаца, Бугара, Мађара у Југославији као и Немаца у логорима по Норвешкој, спискови злочинаца, о раду Комисије као и разна преписка са Председништвом
Министарског савета, Међусавезничком комисијом, Норвешким и Пољским
уредом за ратне злочине у Лондону и другим институцијама, о организацији
рада и сарадњи поводом утврђивања ратних злочина и злочинаца, 1944-1945.
година.
Година: 1944-1945.
Врста документа: списак, уредба, нота, тужба.

ПРОПАГАНДА
ДЕЛЕГАТ ЗА БЛИСКИ И СРЕДЊИ ИСТОК
115
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ПРЕПИСКА ДЕЛЕГАТА
Извештаји и преписка о раду и организацији Пресбироа; припремању и
читању радио-емисија, издавању билтена и остале пропаганде; сарадњи са Енглезима по питању пропаганде; вестима из земље; персоналним питањима у
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Пресбироу; требовању и утрошку канцеларијског материјала; плаћању рачуна
за кирију и друго од јула до децембра 1941. године.
Извештаји и вести о приликама у земљи; прегледу рада прислушне службе; сарадњи са енглеским сервисима за пропаганду; обрачуну о утрошку
средстава за набавку и плаћање рачуна; тражењу кредита за Пресбиро; његове
секције; путни трошкови; персонална питања и друго, 1942. година.
Година: 1941-1942.
Врста документа: извештај, преписка.
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ПРЕГЛЕДИ И ИЗВОДИ ШТАМПЕ И РАДИЈА (ЈУГОСЛОВЕНСКЕ И
СТРАНЕ)
Изводи из окупаторске, Павелићеве и Недићеве штампе у окупираној земљи, јул - децембар 1941. године.
Година: 1941.
Врста документа: извод.
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ПРЕГЛЕДИ И ИЗВОДИ ШТАМПЕ И РАДИЈА (ЈУГОСЛОВЕНСКЕ И
СТРАНЕ)
Преглед окупаторске и квислиншке штампе, јул - децембар 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: преглед штампе.

115
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ПРЕГЛЕДИ И ИЗВОДИ ШТАМПЕ И РАДИЈА (ЈУГОСЛОВЕНСКЕ И
СТРАНЕ)
Извод из радио-емисија разних станица објављених на лондонском радију од 16. до 31. августа 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: извод.
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ПРЕГЛЕДИ И ИЗВОДИ ШТАМПЕ И РАДИЈА (ЈУГОСЛОВЕНСКЕ И
СТРАНЕ)
Изводи из разних листова: писање иностраних листова о стању у Југославији и на Балкану на немачком језику, од јула до новембра 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: извод из штампе.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИВНУ СЛУЖБУ
116
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ДЕКЛАРАЦИЈЕ, СПОРАЗУМИ, РЕЗОЛУЦИЈЕ, КОМУНИКЕИ
Резолуције и декларације са међусавезничких конференција од 12. VI;
24. IX 1941; 2. I и 13. I 1942. године;
Међусавезничке декларације и споразуми, 1941. година;
Комунике о Дражи Михаиловићу од 15. XII 1942. године;

Емигрантска влада Краљевине Југославије
број
фасцикле

99

бр.јед.
описа

Резолуција Српске народне одбране VII 1943. године, Чикаго (фотокопија);
Декларација Тито - Шубашић 1944. година.
Година: 1941-1944.
Врста документа: декларација, комунике, резолуција, споразум.
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ГОВОРИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И СТРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДА
Говор краља Петра, одржан на ручку које у његову част приредио
National Defence Public Interest Committee.
Говор генерала Душана Симовића одржан у Лондону новембра 1941. године и др.
Говори чланова избегличке владе и осталих представника владе, објављени у Радио-билтену 1942. године;
Говор Идна приликом отварања Југословенског дана у Лондону 1942.
године.
Година: 1941-1942.

116

433

СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
Извештаји о економском и политичком стању у окупираној Југославији;
разни штампани подаци о Југославији: економски, привредни, војни, и разна
хапшења од стране окупатора и квислинга; дневни ред у вези са питањима
пропаганде за састанак са представницима Југословенске владе за 5. II, 9. и 12.
III и 2. и 16. IV 1943. године.
Година: 1941-1943, s.a.
Врста документа: извештај.

116

434

СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
Дневни ред у вези са питањима пропаганде за састанак са представницима Југословенске владе за 5. II; 9. и 12. III и 2. и 16. IV 1943. године.
Година: 1943.
Врста документа: извештај.

117

435

БИЛТЕНИ
Поверљиве информације Дирекције за информативну службу у виду: радио-билтена; прегледа енглеске, исељеничке и савезничке штампе; специјалних телеграфских извештаја и посебних обавештења за период 15. IX - 9. XII
1941. године.
Година: 1941.
Врста документа: билтен.

117

436

БИЛТЕНИ
Поверљиве информације Дирекције за информативну службу у виду: радио-билтена; прегледа енглеске, исељеничке и савезничке штампе; специјалних телеграфских извештаја и посебних обавештења за период 1. I - 30. VIII
1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: билтен.

100
број
фасцикле

117

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

437

БИЛТЕНИ
Поверљиве информације Дирекције за информативну службу у виду: радио-билтена; прегледа енглеске, исељеничке и савезничке штампе; специјалних телеграфских извештаја и посебних обавештења за период 1. VIII - 31. X
1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: билтен.

118

438

БИЛТЕНИ
Поверљиве информације Дирекције за информативну службу у виду: радио-билтена; прегледа енглеске, исељеничке и савезничке штампе; специјалних телеграфских извештаја и посебних обавештења за период 2. XI - 31. XII
1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: билтен.

119

439

БИЛТЕНИ
Поверљиве информације Дирекције за информативну службу у виду: радио-билтена; прегледа енглеске, исељеничке и савезничке штампе; специјалних телеграфских извештаја и посебних обавештења за период 4. II - 25. XI
1943. године.
Година: 1943.
Врста документа: билтен.

119

440

БИЛТЕНИ
Билтени Дирекције за информативну службу за децембар 1943. године.
Година: 1943.
Врста документа: билтен.

119

441

БИЛТЕНИ
Билтени Дирекције за информативну службу од бр. 11-70 од 3. I - 2. VIII
1944. године.
Година: 1944.
Врста документа: билтен.

119

442

БИЛТЕНИ
Билтени Дирекције за информативну службу: изводи из радио-вести станице "Слободна Југославија"; BBC и станице Београд.
Година: 1944.
Врста документа: билтен.

120

443

БИЛТЕНИ
Билтени Југословенског информативног центра - Њујорк, од априла до
децембра 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: билтен.

101

Емигрантска влада Краљевине Југославије
број
фасцикле

бр.јед.
описа

120

444

БИЛТЕНИ
Строго поверљиви Билтени из Каира (изводи из разне штампе и радиоемисије).
Година: 1943.
Врста документа: билтен.

120

445

БИЛТЕНИ
Билтени Југословенског информативног центра за I, XI и XII 1943. године.
Година: 1943.
Врста документа: билтен.

120

446

БИЛТЕНИ
Билтени Југословенског информативног центра од I -VII 1944. године:
Југословенски информативни центар: разни билтени, извештаји, Југословенског информативног центра, главног штаба Југословенске војске о ситуацији у
окупираној Југославији и савезничким земљама као и извештаји о Дражи Михаиловићу и о раду посланства у Берну, јануар - јул 1944. године.
Година: 1944.
Врста документа: билтен.

121

447

БИЛТЕНИ
Билтени Посланства Краљевине Југославије, Југословенског новинарског одсека у Вашингтону за: IX-XII 1941, 17. I и II 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: билтен.

121

448

БИЛТЕНИ
Билтен Српски четник - Чикаго за IX-X 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: билтен.

121

449

БИЛТЕНИ
Билтен Југословенског одбора у Каиру "Базовица".
Година: 1941-1944.
Врста документа: билтен.

122

450

СТРАНИ БИЛТЕНИ
Информативни билтен Амбасаде СССР у Турској IX-XI 1941. године
Година: 1941.
Врста документа: билтен.

122

451

СТРАНИ БИЛТЕНИ
Билтени Британске информативне службе, издавани у Истамбулу, V
1941. године.
Година: 1941.
Врста документа: билтен.

102
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

122

452

СТРАНИ БИЛТЕНИ
Британски информативни билтен аташеа за штампу, Британске амбасаде
у Анкари.
Година: 1941.
Врста документа: билтен.

122

453

СТРАНИ БИЛТЕНИ
Француски информативни билтен.
Година: 1942-1944.
Врста документа: билтен.

123

454

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НОВИНЕ И ИЗВОДИ
Преписи чланака из листа "Словенски порочевалац" и гласило "ослободилачког фронта" бр 22. од 2. VI 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: штампа, извод.

123

455

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НОВИНЕ И ИЗВОДИ
Лист "Наша слога" издање у Буенос Аиресу од: 22. X и 5. XI 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: штампа, извод.

123

456

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НОВИНЕ И ИЗВОДИ
"Југословенски гласник" издање у Каиру и три броја издата у Сантијагу
(некомплетни).
Година: 1941-1943.
Врста документа: штампа.

123

457

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НОВИНЕ И ИЗВОДИ
Фотокопије из листова: "Ново време", "Глас народа" и "Хрватски свијет".
Година: 1943-1944.
Врста документа: штампа.

123

458

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НОВИНЕ И ИЗВОДИ
Лист "Американски Србобран" (неколико бројева).
Година: 1942-1945.
Врста документа: штампа.

123

459

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НОВИНЕ И ИЗВОДИ
Службене новине (неколико бројева).
Година: 1941-1944.
Врста документа: штампа.

103

Емигрантска влада Краљевине Југославије
број
фасцикле

123

бр.јед.
описа

460

ИЗВОДИ ИЗ СТРАНЕ ШТАМПЕ
Изводи из стране штампе (португалске, совјетске и разних земаља) о Југославији и политичкој ситуацији у свету.
Година: 1941-1944.
Врста документа: извод.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПРЕС БИРО
124

461

ТЕКСТОВИ РАДИО ЕМИСИЈА
Текстови емисија радио Каира од 19. VI - 31. XII 1941. године.
Година: 1941.

125

461

ТЕКСТОВИ РАДИО ЕМИСИЈА
Текстови емисија радио Каира за: I-VI и VIII 1942. године.
Година: 1942.

126

462

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ "А" ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ
Текстови емисије "А" југословенске радио-станице, емитоване од VIIIXII 1941 године, у 8,30-8,45; 23,10-23,25 и 8,00-8,15 х (некомплетни).
Година: 1941.

127

463

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ "А" ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ
Текстови емисије "А" југословенске радио-станице емитоване од I-V
1942. године у 8,00-8,15 х.
Година: 1942.

128

464

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ "А" ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ
Текстови емисије "А" југословенске радио-станице емитоване од VI до
14. XI 1942. године у 8,00-8,15 х (некомплетни).
Година: 1942.

129

465

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ "Б" ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ
Текстови емисије "Б" југословенске радио-станице, емитоване: VIII-XII
1941. године у 10,15-10,30; 22,10-22,25; 21,00-21,15; 20,15-20,30 и 23,30-23,45
х (некомплетно).
Година: 1941.

130

465

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ "Б" ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ
Текстови емисије "Б" југословенске радио-станице, емитоване: I - 14.
VIII 1942. године у 20,15-20,30 и 14-14,15 х (некомплетно).
Година: 1942.

104
број
фасцикле

131

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

466

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ - СПЕЦИЈАЛНО ЗА ХРВАТЕ
Текстови емисије југословенске радио-станице емитоване за Хрвате:
VIII-XII 1941. године у: 20,10-20,25; 21,10-21,25; 21,00-21-21,15; 22,10-22,25;
10,10-10,25; 10,30-10,45 и 23,30-23,45 х (некомплетно).
Година: 1941.

131

467

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ - СПЕЦИЈАЛНО ЗА ХРВАТЕ
Текстови емисије југословенске радио-станице емитоване за Хрвате: IIV 1942. године у 20,15-20,30 и 19,30-19,45 х (некомплетно).
Година: 1942.

132

468

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ - СПЕЦИЈАЛНО ЗА ХРВАТЕ
Текстови емисије југословенске радио-станице емитоване за Хрвате: V14. XI 1942. године у 19,30-19,45 х.
Година: 1942.

132

469

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ "Ц" И ТАЈНЕ ЕМИСИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
РАДИО-СТАНИЦЕ
Текстови емисије "Ц" и тајне емисије југословенске радио-станице, емитоване I - 15. II 1942. године у 23,30-23,45 х.
Година: 1942.

133

470

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ "Д" ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ
Текстови емисије "Д" југословенске радио-станице, емитоване VIII-XII
1941. године у: 23,45-24,00; 24,00-24,15; 13,45-14,00; 20,15-20,30; 23,30-23,45 и
22,30-22,45 х (некомплетно).
Година: 1941.

134

471

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ "Д" ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ
Текстови емисије "Д" југословенске радио-станице, емитоване I-XI
1942. године у: 23,30-23,45 и 23,45-24,00 х (некомплетно).
Година: 1942.

135

472

ТЕКСТОВИ НЕДЕЉНИХ ЕМИСИЈА ЗА ЧЕХОСЛОВАКЕ ЕМИТОВАНЕ ПРЕКО ЈУГОСЛОВЕНСКИХ РАДИО-СТАНИЦА "А", "Б", "Ц" и
"Д"
Текстови недељних емисија за Чехословаке емитоване преко југословенских радио станица "А", "Б", "Ц" и "Д" у току 1941. и 1942. године у: 13,4514,00; 8,00-8,15; 22,10-22,25; 23,30-23,45 и 23,45-24,00 х (некомплетно).
Година: 1941-1942.

Емигрантска влада Краљевине Југославије
број
фасцикле

135

105

бр.јед.
описа

473

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ НА
СРЕДЊИМ ТАЛАСИМА
Текстови емисије југословенске радио станице на средњим таласима
емитоване: X-XII 1941. године и I-VI 1942. године у: 21,30-21,45; 10,30-10,45 и
22,45-23,00 х (некомплетно).
Година: 1941-1942.

135

474

ТЕКСТОВИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ "А","Б", и "Ц" БЕЗ
ОДРЕЂЕНОГ ВРЕМЕНА ЕМИТОВАЊА
Текстови југословенске радио станице емисија "А", "Б" и"Ц" без одређеног времена емитовања, емитоване у периоду: VIII-X и XII 1941. године.
Година: 1941.

136

475

ТЕКСТОВИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-ЕМИСИЈЕ ОТВОРЕНЕ ЈАВНЕ
СТАНИЦЕ
Текстови југословенске радио-емисије отворене јавне станице, емитоване VII -XII 1942. године и I 1943. године у: 22,30-22,45 часова.
Година: 1942-1943.

136

476

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ ЧЕТНИЧКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ "КАРАЂОРЂЕ"
Текстови емисије радио станице "Карађорђе" емитоване XI-XII 1942. године и I-III 1943. године у: 19,25-19,50; 19,20-19,50; 19,15-19,45 и 19,20-19,50
часова (некомплетно).
Година: 1942-1943.

136

477

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО-СТАНИЦЕ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
Текстови емисије југословенске радио станице на мађарском језику,
емитоване VII 1942. године у 16. часова.
Година: 1942.

136

478

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ "СЛОБОДНА ЈУГОСЛАВИЈА"
Текстови емисије "Слободна Југославија", емитовани IX-XII 1942. године у: 20,35-20,55 и 21,35-21,55 часова (некомплетно).
Година: 1942.

136

479

ТЕКСТОВИ ЕМИСИЈЕ РАДИО КУЈБИШЕВ
Текстови емисије радио Кујбишев, емитовани III-VI 1943. године у:
21,15-21,30 часова (неколико емисија).
Година: 1943.

106
број
фасцикле

136

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

480

ПРЕГЛЕДИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЕМИСИЈА ПО ВРЕМЕНУ ЕМИТОВАЊА И ИМЕНИМА СПИКЕРА И УРЕДНИКА
Прегледи југословенских емисија по времену емитовања и именима
спикера и уредника: 19. III - 31. XII 1942. године и I-III 1943. године (некомплетно).
Година: 1942-1943.

137

481

БИЛТЕНИ, ПРЕГЛЕДИ, ИЗВЕШТАЈИ, БРОШУРЕ, ЧЛАНЦИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И СТРАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Прислушне радио-службе Југословенског пресбироа у Каиру од 8. VII 31. XII 1941. године, бр. 1-176 и од 1. I - 29. VI 1942. године, бр. 177-352, као и
распоред рада станице.
Година: 1941-1942.
Врста документа: извештај, билтен, преглед, брошура, чланак.

138

482

БИЛТЕНИ, ПРЕГЛЕДИ, ИЗВЕШТАЈИ, БРОШУРЕ, ЧЛАНЦИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И СТРАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Билтени радио сервиса: Југословенског одбора за пропаганду од бр. 2432 (19 - 20. V 1941. године); Југословенског информационог бироа или одбора
од бр. 33-125 (21. V - 11. VI 1941. године); и Југословенског пресбироа у Јерусалиму од бр. 126-395 (12. VI - 16. IX 1941. године) о страним радио-емисијама (некомплетно).
Година: 1941.
Врста документа: билтен.

138

483

БИЛТЕНИ, ПРЕГЛЕДИ, ИЗВЕШТАЈИ, БРОШУРЕ, ЧЛАНЦИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И СТРАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Билтени - прегледи Југословенског пресбироа у Јерусалиму о ситуацији
у Југославији према извештајима телеграфских агенција (од 21. VI - 30. IX
1941. године).
Година: 1941.
Врста документа: билтен.

138

484

БИЛТЕНИ, ПРЕГЛЕДИ, ИЗВЕШТАЈИ, БРОШУРЕ, ЧЛАНЦИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И СТРАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Извештаји страних агенција DMB и ТАСС о стању у Југославији; емисије Радио Београда у Јерусалиму за VIII и IX 1941. године.
Година: 1941.
Врста документа: извештај.

138

485

БИЛТЕНИ, ПРЕГЛЕДИ, ИЗВЕШТАЈИ, БРОШУРЕ, ЧЛАНЦИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И СТРАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Билтени Југословенског пресбироа бр. 67 и 68 од 27. и 29. VII 1944. године.
Година: 1944.
Врста документа: билтен.

107

Емигрантска влада Краљевине Југославије
број
фасцикле

138

бр.јед.
описа

486

БИЛТЕНИ, ПРЕГЛЕДИ, ИЗВЕШТАЈИ, БРОШУРЕ, ЧЛАНЦИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И СТРАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Радио вести о политичким и војним приликама на Балкану и Турској.
Година: 1945.

138

487

БИЛТЕНИ, ПРЕГЛЕДИ, ИЗВЕШТАЈИ, БРОШУРЕ, ЧЛАНЦИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И СТРАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Чланци које треба објавити у: "Гласнику" и "Гласу Југославије".
Година: 1941-1942.
Врста документа: чланак.

138

488

БИЛТЕНИ, ПРЕГЛЕДИ, ИЗВЕШТАЈИ, БРОШУРЕ, ЧЛАНЦИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И СТРАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Преписи (извод) из новина радио емисија.
Врста документа: извод.

138

489

БИЛТЕНИ, ПРЕГЛЕДИ, ИЗВЕШТАЈИ, БРОШУРЕ, ЧЛАНЦИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ И СТРАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Преглед египатске штампе од 7. V-23. VI 1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: преглед.

139

490

ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛИ ПРЕСБИРОА
Разни материјали Пресбироа за пропаганду и брошуре.
Година: 1941.

139

491

ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛИ ПРЕСБИРОА
Разни материјали Пресбироа за пропаганду и брошуре.
Година: 1942.

139

492

ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛИ ПРЕСБИРОА
Разни материјали Пресбироа за пропаганду и брошуре.
Година: 1943.

139

493

ПЕРСОНАЛНА И ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА ПРЕСБИРОА
Преписка о персоналним и финансијским питањима у Пресбироу.
Година: 1941.

139

494

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ ПРЕСБИРОА
Преписка Пресбироа о разним питањима.
Година: 1942.
Врста документа: преписка.

108
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

140

495

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Исечци из стране штампе у којима се говори о Југославији за I; III-V;
VII-IX 1941. године.
Година: 1941.
Врста документа: чланак.

141

496

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Исечци из стране штампе у којима се говори о Југославији за X-XII
1941. године.
Година: 1941.
Врста документа: чланак.

142

497

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Исечци из стране штампе у којима се говори о Југославији за I-III 1942.
године.
Година: 1942.
Врста документа: чланак.

143

497

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Исечци из стране штампе у којима се говори о Југославији за IV-XII
1942. године.
Година: 1942.
Врста документа: чланак.

144

498

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Исечци из стране штампе у којима се говори о Југославији за I-XII 1943.
године.
Година: 1943.
Врста документа: чланак.

144

499

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Исечци из стране штампе у којима се говори о Југославији за II-VIII и
XII 1944. године.
Година: 1944.
Врста документа: чланак.

144

500

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Исечци из стране штампе у којима се говори о Југославији за II; V; VI;
XI и XII 1945. године.
Година: 1945.
Врста документа: чланак.

144

501

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Преглед немачке штампе.
Година: 1941.
Врста документа: штампа.

Емигрантска влада Краљевине Југославије
број
фасцикле

144

109

бр.јед.
описа

502

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Чланци из Турске штампе о међународној ситуацији.
Година: 1941.
Врста документа: чланак.

144

503

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Француски билтен о стању у Југославији, Грчкој, Бугарској и Румунији
према изводима из новина који излазе у наведеним земљама.
Година: 1942.
Врста документа: билтен.

144

504

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Изводи из енглеске штампе II-IV 1942. године у којима се говори о Дражи Михаиловићу.
Година: 1942.
Врста документа: извод из штампе.

144

505

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Изводи из Америчке штампе 1942-1944. године.
Година: 1942-1944.
Врста документа: извод из штампе.

144

506

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Изводи из разних иностраних новина.
Година: 1941-1944.
Врста документа: извод из штампе.

144

507

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Исечци из новина којима се не може утврдити датум и година.
Година: s.a.
Врста документа: чланак.

144

508

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
"Весник слободе" - орган интернираних југословенских бораца - Средњи исток бр. 1-9.
Година: 1942.

144

509

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Леци и прогласи, 1941-1944. година.
Година: 1941-1944, s.a.
Врста документа: летак, проглас.

144

510

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Фотографије: краљ Петар на прослави Светог Саве; Југословенска влада
и друге, као и графички цртежи (слике).
Година: 1942.
Врста документа: фотографија.

110
број
фасцикле

145

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

511

РАЗНИ ПРОПАГАНДНИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Вести Француске независне агенције (АФИ) у Каиру 1 број за I; VI-XII
1941. годину; I-VI и X 1942. годину (некомплетно).
Година: 1941-1942.

ДРЖАВНИ КОМИТЕТ ЗА ПРИПРЕМНИ РАД ЗА ПРИМИРЈЕ И
МИР
146

512

ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Штампани материјали Међународног комитета за проучавање примирја
и његових поткомитета.
Година: 1942-1944.

ФИНАНСИЈСКО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ
147

513

НОРМАТИВНА АКТА, ЗАПИСНИЦИ, ПРЕПИСКА И ДР.
Нормативна акта Финансијско-економског савета: 1. Уредба о Финансијско-економском савету; о принадлежностима и новчаном администровању
у иностранству; 2. Пословник Финансијско-економског савета.
Година: 1944.
Врста документа: уредба, пословник.

147

514

НОРМАТИВНА АКТА, ЗАПИСНИЦИ, ПРЕПИСКА И ДР.
Записници са седница Финансијско-економског савета одржане 20. и 25.
марта и 29. јуна 1944. године и извод из записника са седнице ФЕС-а од 30.
августа 1944. године.
Година: 1944.
Врста документа: записник.

147

515

НОРМАТИВНА АКТА, ЗАПИСНИЦИ, ПРЕПИСКА И ДР.
Преписи записника са седница Финансијског одбора одржаних 11, 12,
19, и 20. јануара; 3. фебруара; 2, 3, и 9. марта; 16, 17. и 19. априла 14. маја; 3, 4
и 8. јуна; 30. јула и 3. августа 1943. године, достављени од Министарства финансија Финансијско-економском савету.
Година: 1943-1944.
Врста документа: записник.

147

516

НОРМАТИВНА АКТА, ЗАПИСНИЦИ, ПРЕПИСКА И ДР.
Преписка и други материјали о персоналним питањима запосленог особља у Финансијско-економском савету и решења о одређивању комисија за
преглед финансијског пословања појединих установа у емиграцији и платни
списак запослених у Финансијско-економском савету.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, платни списак..

111

Емигрантска влада Краљевине Југославије
број
фасцикле

147

бр.јед.
описа

517

НОРМАТИВНА АКТА, ЗАПИСНИЦИ, ПРЕПИСКА И ДР.
Преписка и други материјали о захтевима појединаца са објашњењима
Финансијско-економског савета у вези са принадлежностима; о потраживању
кредита за збрињавање ослобођених заробљеника; као и извештаји пододбора
Југословенског црвеног крста о послатим пакетима.
Година: 1944.
Врста документа: преписка, извештај.

147

518

НОРМАТИВНА АКТА, ЗАПИСНИЦИ, ПРЕПИСКА И ДР.
Преписка о набавкама: канцеларијског материјала, штампаних ствари,
инвентара и другог, за потребе Финансијско-економског савета.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

147

519

НОРМАТИВНА АКТА, ЗАПИСНИЦИ, ПРЕПИСКА И ДР.
Преписка и други материјали о: обезбеђивању пасоша чиновницима Финансијско-економског савета; уступању просторија и инвентара Одбору за обнову; као и разна пропратна акта без прилога, ургенција и објава Црвеног крста и друго.
Година: 1944.
Врста документа: преписка.

147

520

НОРМАТИВНА АКТА, ЗАПИСНИЦИ, ПРЕПИСКА И ДР.
Пропратна акта којима Министарство финансија доставља Финансијскоекономском савету правдајућа документа краљевских институција у иностранству.
Година: 1944.

147

521

АМБАСАДА - АНКАРА
Правдајућа документа Амбасаде КЈ у Анкари.
Година: 1942-1943.

147

522

ВОЈНО ИЗАСЛАНСТВО - АНКАРА
Правдајућа документа Војног изасланства КЈ у Анкари.

148

523

ПОСЛАНСТВО - БЕРН
Правдајућа документа Посланства КЈ у Берну.
Година: 1941-1942.

149

524

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ - ЦАРИГРАД
Правдајућа документа Генералног конзулата КЈ у Цариграду.
Година: 1941-1943.

112
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

149

525

ДЕЛЕГАТ КРАЉЕВСКЕ ВЛАДЕ СЕКЦИЈЕ - ЦАРИГРАД
Правдајућа документа Делегата Краљевске владе секције у Цариграду.
Година: 1943.

149

526

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ И ПРЕСБИРО - ЈЕРУСАЛИМ
Правдајућа документа Генералног конзулата КЈ и Пресбироа у Јерусалиму.
Година: 1941-1943.

150

527

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА СЕКЦИЈЕ - ЈЕРУСАЛИМ
Правдајућа документа Информативне службе, секције Јерусалим.
Година: 1942-1943.

150

528

ПОСЛАНСТВО КЈ У ЕГИПТУ - КАИРО
Правдајућа документа Посланства КЈ у Каиру.
Година: 1941-1942.

151

529

ПОСЛАНСТВО КЈ У ЕГИПТУ - КАИРО
Правдајућа документа Посланства КЈ у Каиру до 12. II 1943. године
Година: 1943.

152

530

ПОСЛАНСТВО КЈ У ЕГИПТУ - КАИРО
Правдајућа документа Посланства КЈ у Каиру од 12. II 1943. године.
Година: 1943.

152

531

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИВНУ СЛУЖБУ - КАИРО
Правдајућа документа Дирекције за информативну службу - Каиро.
Година: 1943.

153

532

ПОСЛАНСТВО КЈ У ПОРТУГАЛУ - ЛИСАБОН
Правдајућа документа Посланства КЈ у Лисабону.
Година: 1941-1942.

154

533

ПОСЛАНСТВО КЈ У ПОРТУГАЛУ - ЛИСАБОН
Правдајућа документа Посланства КЈ у Лисабону, за 1943-1944. годину.
Година: 1943-1944.

155

534

ПОСЛАНСТВО КЈ У ШПАНИЈИ - МАДРИД
Правдајућа документа Посланства КЈ у Мадриду.
Година: 1941-1944.

156

535

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КЈ У КАНАДИ - МОНТРЕАЛ
Правдајућа документа Генералног конзулата КЈ у Монтреалу.
Година: 1941-1944.

113

Емигрантска влада Краљевине Југославије
број
фасцикле

156

бр.јед.
описа

536

ПОСЛАНСТВО КЈ У БУГАРСКОЈ - СОФИЈА
Правдајућа документа Посланства КЈ у Софији.
Година: 1932-1941.

157

537

ПОСЛАНСТВО КЈ У ИРАНУ - ТЕХЕРАН
Правдајућа документа Посланства КЈ у Техерану.
Година: 1941-1944.

158

538

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КЈ - ЦИРИХ
Правдајућа документа Генералног конзулата КЈ у Цириху.
Година: 1941-1942.

158

539

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КЈ - ЖЕНЕВА
Правдајућа документа Генералног конзулата КЈ у Женеви.
Година: 1941-1942.

158

540

ПОСЛАНСТВО КЈ У ФРАНЦУСКОЈ - ВИШИ
Правдајућа документа Посланства КЈ у Вишију.
Година: 1941-1942.

159

541

АМБАСАДА КЈ У СССР-у - МОСКВА
Правдајућа документа Амбасаде КЈ у Москви.
Година: 1941-1942.

159

542

ВОЈНО ИЗАСЛАНСТВО - КУЈБИШЕВ
Правдајућа документа Војног изасланства КЈ у Кујбишеву.
Година: 1943.

159

543

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА КЈ
Правдајућа документа Министарства унутрашњих послова КЈ.
Година: 1942.

159

544

ДЕЛЕГАТ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА КЈ - ЛИСАБОН
Правдајућа документа Делегата Министарства унутрашњих послова у
Лисабону.
Година: 1942-1943.

159

545

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КЈ - ВАЛОНА
Правдајућа документа Генералног конзулата КЈ у Валони.
Година: 1942.

159

546

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КЈ - ТИРАНА
Правдајућа документа Генералног конзулата КЈ у Тирани.
Година: 1941, 1943-1944.

114
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

159

547

ДЕЛЕГАТИ: РАДИН, СТОЈКОВИЋ И ЂОНОВИЋ
Правдајућа документа делегата: Радина, Стојковића и Ђоновића.
Година: 1941.

159

548

ПОСЛАНСТВО КЈ - СТОКХОЛМ
Правдајућа документа посланства КЈ у Стокхолму.
Година: 1941.

159

549

ПОСЛАНСТВО КЈ У МАЂАРСКОЈ - БУДИМПЕШТА
Правдајући документи Посланства у Будимпешти.
Година: 1941-1942.

159

550

КОНТРОЛНИ ОДСЕК
Правдајућа документа Контролног одсека (1 акт).
Година: 1944.

159

551

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КЈ - БЕЈРУТ
Правдајућа документа Генералног конзулата КЈ у Бејруту.
Година: 1944.

159

552

ВОЈНА ДЕЛЕГАЦИЈА КЈ - БАРИ
Правдајућа документа Војне делегације КЈ у Барију.
Година: 1944.

159

553

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ - КЕЈПТАУН
Правдајућа документа Генералног конзулата КЈ у Кејптауну.
Година: 1942-1944.

159

554

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ - ЧИКАГО
Правдајућа документа Генералног конзулата КЈ у Чикагу.
Година: 1942-1944.

160

555

АМБАСАДА КЈ У САД - ВАШИНГТОН
Правдајућа документа Амбасаде у Вашингтону.
Година: 1942-1944.

160

556

ВОЈНО ИЗАСЛАНСТВО КЈ - ВАШИНГТОН
Правдајућа документа Војног изасланства КЈ у Вашингтону.
Година: 1943.

160

557

ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КЈ - ЊУЈОРК
Правдајућа документа Генералног конзулата КЈ у Њујорку.
Година: 1942-1943.

Емигрантска влада Краљевине Југославије
број
фасцикле

115

бр.јед.
описа

160

558

КРАЉЕВСКА ДЕЛЕГАЦИЈА - ЊУЈОРК
Правдајућа документа Краљевске делегације у Њујорку.
Година: 1942-1943.

161

559

ПОСЛАНСТВО КЈ У АРГЕНТИНИ - БУЕНОС АИРЕС
Правдајућа документа Посланства КЈ у Буенос Аиресу.
Година: 1943-1944.

161

560

ВОЈНА МИСИЈА КЈ - БУЕНОС АИРЕС
Правдајућа документа Војне мисије КЈ у Буенос Аиресу.
Година: 1943.

162

561

ШТАБ КОМАНДЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ТРУПА
Правдајућа документа Штаба команде југословенских трупа.
Година: 1942-1944.

162

562

ШТАБ ОДЕЉКА ВРХОВНЕ КОМАНДЕ
Правдајућа документа Штаба одељка врховне команде.
Година: 1941-1943.

163

563

МИНИСТАРСТВО СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ (ЦРВЕНИ КРСТ - ЛИСАБОН)
Правдајућа документа Министарства социјалне политике - Црвеног крста у Лисабону.
Година: 1944.

164

564

ГЛАВНЕ КОНТРОЛНЕ КЊИГЕ
Главне - контролне књиге Финансијско економског савета.
Година: 1944.
Врста документа: књига.

РАЗНО
165

565

РАЗНО
Разни делови извештаја, чланака, реферата, извода из књига, етнографских карата, преписи из докумената из ранијих година по разним питањима
(овај материјал је нађен уз грађу фонда владе у емиграцији).
Година: 1941-1945, s.a.
Врста документа: извештај, чланак, реферат, извод, карта.

