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Београд је био једина европска престоница која је током Првог светског рата 
претрпела велика материјална разарања, уништавање градске инфраструктуре, 
културних добара, пљачку општинске имовине и имовине њених становника. 
Колико је у временима мира његов географски положај представљао предност за 
привредни и културни развитак, толико је српска престоница, смештена на самој 
граници са Аустроугарском, од првог дана рата била на линији фронта, изложена 
артиљеријским нападима. 

Док је прва непријатељска окупација Београда у првој половини децембра 1914. 
била краткотрајна епизода, друга, која је почела октобра 1915. године, претворила 
се у трогодишњу мору за више него преполовљено становништво, изложено оку-
пационој репресији, понижавању, изгладњивању, болести и масовном умирању. 
Ослобођење Београда 1. новембра 1918. и проглашење за престони град нове, 
југословенске државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 31. децембра били су 
датуми-прекретнице у новијој историји града, пред којим је било време обнове, 
демографског, привредног и културног успона. Од града граничне карауле, постао 
је средиште југословенске државе и њена највећа и најдинамичнија урбана цели-
на. Ова изложба, кроз документа и разноврстан ликовни материјал, упечатљиво 
говори о времену великог прелома: од поробљеног ка слободном Београду.

из рецензије проф. др Милана Ристовића

1918.
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Београд 1918.
Ослобођење Београда у Првом светском рату

Непосредно након што је 28. јула 1914. Аустроугарска телеграмом објавила рат Србији, Београд је 
бомбардован. Тиме се престони град Краљевине Србије одмах нашао на првој линији фронта, и то 
као први европски град бомбардован у Првом светском рату. Током лета и јесени у бомбардовању 
су разорени многи објекти. Аустроугарске трупе ушле су у град 2. децембра и већ наредног дана 
одржана је тријумфална војна парада. Прва окупација Београда, међутим, трајала је свега 13 дана. 
Захваљујући победи у Колубарској бици, српска војска успела је да до 16. децембра ослободи 
своју територију, а краљ Петар I Карађорђевић ушао је у ослобођени Београд.

Најинтензивније борбе око престонице у Првом светском рату вођене су октобра 1915. године. 
Београд је тада претрпео велика материјална разарања. Немачко-аустроугарски напад почео je 6. 
октобра и само тог дана на град је испаљено око 30.000 граната. У ратним дејствима од граната 
или пожара страдали су готово сви делови града, од Карабурме до Чукарице. Велика оштећења 
претрпео је и Калемегдан, када су руинирани Војни музеј и црква Ружица. После вишедневних 
борби око Аде Циганлије немачке трупе заузеле су град. Уследила је друга, овог пута трогодишња 
окупација. 

Како за време бомбардовања, тако и за време борби око града, цивилно становништво страдало је 
под рушевинама бомбардованих кућа или у покушају да напусти град. Број становника Београда 
је преполовљен, са предратних око 90.000 (1910. г.) опао је на свега 47.908 (1916. г.). Непосредно 
после освајања, октобра 1915. године, тај број је био и знатно мањи. У једном архивском докумен-
ту, поводом разматрања питања о набавци брашна на седници Суда београдске општине од 24. 
октобра (6. новембра) 1915. године, изречена је процена да у Београду има око 20.000 становника. 
Живот под окупацијом био је веома тежак, јер је највећи део популације лишен било каквих 
средстава за живот.

Током окупације, противно међународном праву и обичајима ратовања, вршена је заплена јавне и 
приватне имовине. Подаци о почињеним пљачкама за време прве окупације Београда, у децембру 
1914, значајно су прецизнији, јер их је због краткотрајности непријатељске управе било лакше 
евидентирати. Од октобра 1915. године првобитно стихијска и масовна пљачка претворена је у 
систематску. У архивским документима сачуван је већи број пријава ратне штете грађана, као и 
докумената државне провенијенције о почињеној ратној штети. 
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У организацији, или уз дозволу власти, вршена је и заплена културног блага. Још током прве оку-
пације, децембра 1914, однет је известан број експоната из Етнографског музеја. Реквизицијама 
су биле обухваћене чак и установе заштићене ратним правом, попут верских објеката. Са 
Вазнесенске цркве, на пример, децембра 1915. скинути су звоно и кров са звонаре. Опљачкане су 
ризнице многих музеја, архива, библиотека и позоришта. 

По завршеним операцијама око Београда и у северним деловима Србије 1915. године, непријатељ-
ска управа прибегла је интернирању српског живља у концетрационе логоре у унутрашњости 
Аустроугарске. Логори за интернирце и ратне заробљенике постојали су и у Београду, на Ка-
лемегдану и Топчидеру. Београђани нису смели да напусте град без посебне дозволе. Потешкоће у 
снабдевању основним животним намирницама, пљачка државне и приватне имовине, реквизици-
ја, интернирање, незапосленост, постали су свакодневица за становништво престонице.

У разрушеном и опустелом граду убрзо је формирана нова општинска власт, а целокупна 
окупациона политика имала је за циљ не само да успостави контролу над становништвом и 
омогући експлоатацију привредних добара већ и да у потпуности поништи национални иден-
титет. Најчешћи видови отпора становништва били су саботаже, одбијање рада на принудним 
пословима, ширење вести о скором ослобођењу, бекства из логора. У Србији је било и четничких, 
герилских акција, које су појачане после пробоја Солунског фронта.

Аустроугарска је током 1918. била тешко исцрпљена ратним напорима и, преоптерећена прив-
редним, друштвеним и политичким недаћама, све дезорганизованија. Када је средином лета 
1918. војна иницијатива коначно прешла на савезничку страну, почело је константно повлачење 
преосталих немачких снага. Савезници су припремали одлучујући удар на Солунском фронту. 
Српска војска, с начелником штаба војводом Живојином Мишићем, генералом Петром Бојовић-
ем као командантом 1. Армије и војводом Степом Степановићем као командантом 2. Армије, 
спремала се да коначно изађе из дубоких ровова. На целој дужини Солунског фронта савезничке 
снаге бројале су више од 600.000 војника, а српска војска је учествовала са 140.000 људи.

Тек после пробоја Солунског фронта, средином септембра 1918, створени су предуслови да срп-
ска војска, уз помоћ савезника, предузме офанзиву ради ослобођења земље и њене престонице. 
Претходница 1. српске армије, са генералом Петром Бојовићем на челу, стигла је до Београда 
крајем октобра. Непријатељ није имао намеру да пружа отпор, па су се у граду налазиле само 
малобројне немачке трупе, спремне за повлачење. Пре коначног одласка немачки војници 
су опљачкали све радње од Славије до Теразија, прекинули снабдевање водом и електричном 
енергијом и дигли у ваздух железнички мост на Сави. Престоница је ослобођена 1. новембра, 
после два месеца и 800 километара пређеног пута од Доброг поља. Иако је Београд био разорен и 
опљачкан, његови становници су с великом радошћу дочекали слободу.

Београђанка Наталија Аранђеловић тог је дана записала у свом дневнику: „Ослобођење!!! [...] 
Око девет сати ја сам чула неко пушкарање, које ми је пало у очи – и у том чујемо да су Срби код 
Топчидерског ђерма. Доцније дође Цале и рече ево су на Теразије. – Наврат-нанос обукосмо децу 
и изађосмо. И заиста, за трен ока све су куће биле окићене са разним заставама – од највећег до 
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најмањег имало је цвеће! [...] Одосмо код Руже на балкон; свет се зачас искупио. Тако су један по 
два излазила наша војника, те су их китили венцима, пешкирима, цвећем, износили вина, љубили 
их. – Радост је била неизмерна, није било ока што није засузило – неко од радости, а неко што 
неће свога милог видети!”

Непосредно након ослобођења Београда обновљен је рад институција власти и усвојен низ 
мера за регулисање живота у разореној и ратом исцрпљеној престоници. Општинска управа је 
ради заштите личне и имовинске безбедности проширила делокруг рада Суда Општине града 
Београда. Становништву је упућен позив за предају оружја и муниције, а најављене су и строге 
казне за сваког војника који буде вршио разбојништва. У склопу решавања питања имовине 
одузете грађанима, прикупљани су подаци о неделима и ратној штети коју је непријатељ причинио 
за време окупације. Само две недеље након ослобођења враћени су ранији називи улица и 
ћирилични натписи у јавном простору. Утврђен је курс динара и круне (100 круна = 50 динара). 
Неколико дана након ослобођења одржан је парастос погинулим борцима, коме је присуствовао 
и престолонаследник Александар Карађорђевић. 

Живот под окупацијом наметао је одређене облике суживота и сарадње са непријатељем, који су 
после ослобођења могли бити тумачени као издаја. Трговци који су наставили предратни посао, 
припадници локалних власти, људи запослени у органима окупационих управа, сарадници 
окупационог листа Београдске новине, као и поједини политичари који су остали у земљи, 
спадали су у групу оних о чијој се одговорности после рата расправљало. 

У Београду је 13. новембра 1918. потписана Војна конвенција о примирју с Угарском, којим се 
утврђује престанак непријатељстава на бојиштима и истовремено одређује повлачење угарске 
војске и запоседање испражњених територија од стране српских и савезничких трупа.

Централно политичко питање после рата било је стварање државне заједнице југословенских 
народа. У Београду су вођени преговори између представника Народног вијећа и владе Краљеви-
не Србије о стварању заједничке државе. У разрушеном граду, где се осећала нарочита живост 
становништва, није било лако пронаћи смештај за представнике народних већа или за официре 
савезничке војске. Градска управа је спровела одређене мере како би им обезбедила довољан број 
станова и соба за боравак. Поред тога, документи сведоче да је власт интересовало расположење 
становништва у вези с актуелном политичком ситуацијом и радом владе. 

Пошто је краљев двор био оштећен у току бомбардовања, регент Александар је 1. децембра 
1918. прогласио „уједињење Србије са земљама независне државе Словенаца, Хрвата и Срба у 
јединствено Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца” у кући индустријалца Крсмановића на 
Теразијама. Први Министарски савет (влада), са Стојаном Протићем на челу, који је установио 
државну заставу, грб и назив државе, образован је 20. децембра. Убрзо након тога, 31. децембра 
1918, Београд је и службено проглашен престоним градом Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца. 

Историјски архив Београда чува и одређени број докумената који садрже податке о одликованим 
и похваљеним војницима и официрима српске војске након пробоја Солунског фронта и после 
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завршетка рата. У њему су похрањена и сведочанства о одликовањима која је Град Београд добио 
након рата, попут француског Крста почасне легије и чехословачког Ратног крста. Записници 
са седница Београдске општине такође садрже и податке о именовању улица и тргова у знак 
сећања на савезничке народе и заслужне личности, попут преименовања Позоришне улице у 
Француску, или трга код железничке станице у Трг Вудроа Вилсона. Поред тога, одржаване су 
и свечане седнице Београдске општине у част бoраца савезничких земаља. Тако је 1. септембра 
1929. одржана свечана седница у част француских бораца са Солунског фронта и представника 
Фидака – међународног Удружења резервних официра и ратника, чији је конгрес те године 
одржан у Београду. 

Од бројних удружења основаних после рата с циљем да негују успомену на страдале и пруже 
помоћ преживелима, попут Удружења ратних инвалида, Удружења четника, Удружења породица 
погинулих и умрлих официра у ратовима 1912–1920, највише докумената је сачувано о деловању 
Удружења бранилаца Београда. То удружење основано је 1934. године ради очувања успомена 
на „легендарне борбе око Београда и на седам хиљада јунака, који су пали у одбрани његовој”, 
као и пружања помоћи сиромашним и старим члановима и збрињавања породица погинулих 
бранилаца.

На степен очуваности архивске грађе за историју Београда у Првом светском рату кључно су 
утицала два чиниоца. Пре свега, након друге окупације у октобру 1915, српску престоницу је 
напустио велики број становника и органа власти, носећи са собом документацију државних 
институција. Стога је грађа Историјског архива Београда о Првом светском рату фрагментар-
на, нарочито када је реч о раду најважнијих градских институција, Управе града Београда и 
Општине београдске. Поред тога, аустроугарске власти су током окупације извршиле темељан 
увид у благо српских културних и научних установа. На највећем удару била је архивска грађа, 
која је темељно опљачкана. Такође, приликом повлачења аустроугарске војске из Србије у јесен 
1918. део архивске грађе је изгубљен и однесен. Нови организовани поход окупаторских снага на 
српске архиве уследио је поново током Другог светског рата. 

Изложба Београд 1918. године има за циљ да на основу расположиве архивске грађе укаже на неке 
од важних појава и догађаја који су пратили дане уочи, током и након ослобођења Београда на 
крају Првог светског рата. Треба имати у виду да су документи настали радом српских државних 
органа, већински заступљени на овој изложби, датирани по јулијанском календару, који је у 
Србији био у употреби до 1. јануара 1919. године. Због тога се и Дан ослобођења Београда – 19. 
октобар 1918, данас обележава 1. новембра. 

Архивска грађа Историјског архива Београда представљена на изложби груписана је у шест те- 
матских целина: 1. Београд у Првом светском рату; 2. Материјално уништавање; 3. Од Солуна 
до Београда; 4. У слободном граду; 5. Ка престоници Краљевства СХС и 6. Сећања, признања, 
одликовања.

Слободан Мандић, 
аутор изложбе



БЕОГРАД у 
ВЕлИкОм РАту



2.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

2.  Карта Београда, 1 : 200 000. Израђена и за 
штампу спремљена у Географском одељењу  
и Картографској радионици Врховне ко-
манде. Крф, 1916.

4.  Потпоручник Ђорђе Рош прима рапорт на 
положају на савској обали приликом борби 
за одбрану Београда 1915. 

5.  Аустроугарски војници у Старом двору  
1915. Данас седиште Скупштине града 
Београда. 

БЕОГРАД у 
ВЕлИкОм РАту

5.

4.
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Београд 1918.

2.  Претплатне карте за трамвајски превоз на име др Во-
јислава Вељковића, за фебруар 1916. и  август 1917.

3.  Бон за куповину кромпира, пасуља и лука, за породицу 
од 2 до 3 члана. Новембар, 1917.

4.  Потврда о плаћеном порезу на име Војислава Вељко-
вића, за 1916. и 1917. годину. Београд, 13. мај 1918.

5.  Списак ученика Београдске музичке школе са статис-
тичким подацима за школску 1916–1917. годину.

6.  Наредба Општинске управе Београда о забрани прода-
је масти и сланине од 1. марта 1918, због снабдевања 
купонима.

ЖИВОт у 
ОкуПИРАНОм 
ГРАДу

2.

3.

4.5.

6.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

1.  Молба породице Димић за пуштање Александра Димића из логора Нежидер. Београд,  
10. мај 1916.

2.  Плакат поводом изложбе слика-скица тајно рађених у нежидерском логору. Изложба је при-
ређена после рата у II београдској гимназији. Непозната година.

2.1.

у лОГОРИмА 
АуСтРОуГАРСкЕ
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Београд 1918.

5.  Списак грађана (87 лица) интернираних у 
Ашаху. Списак саржи податке о занимању  
и београдској адреси интернираних лица.

6.  Дописна карта Наталије Анђелковић из ло- 
гора Цеглед, упућене сестри Анки Тасић и 
супругу Милану Анђелковићу у Београд.  
11. март – 4. септембар 1916.

у лОГОРИмА 
АуСтРОуГАРСкЕ

6.

5.



мАтЕРИјАлНО 
уНИштАВАњЕ 
БЕОГРАДА
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Београд 1918.

1.  Списак зграда оштећених од непријатеља.
6.  Aустријско бомбардовање Београда – зграда 

Класне лутрије у којој је од 1954. до 1973.  
био смештен Историјски архив Београда.

7.  Аустријско бомбардовање Београда – Теразије.
10.  Аустријско бомбардовање Београда – Викто-

ровићева апотека поред хотела Москва.

1.

ВОјНО  
РАзАРАњЕ
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10. 6.

7.
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Београд 1918.

1.  Попис ствари из куће генерала Петра Мишића и супруге Ми- 
лице у Милоша Великог 13, украдених током окупације.

4.  Михаило Петковић пријављује Кварту теразијском ратну 
штету причињену његовој часовничарско-јувелирској рад-
њи, на Теразијама 38.

5.  Захтев за повраћај ствари које је окупатор узео из стана из-
бегле Живке Голубовић.

ПљАчкАњЕ 

1.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

4.

5.
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Београд 1918.

1.  Дирекција плена Краљевства СХС обавештава Суд Општине града Београда о повратку оп-
штинске архиве из Беча. 13. октобар–19. новембар 1919.

4.  Молба за формирање комисије за процену ратне штете за грађевине и споменике који 
имају национални, верски, историјски, или уметнички значај, а поводом накнаде за 
уништени Карађорћев споменик на Вел. Калемегдану. 4. фебруар 1922.

ПљАчкАњЕ И уНИштАВАњЕ 
култуРНЕ БАштИНЕ

4.

1.

1.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

3.  Аустроугарски официри испред 
споменика Карађорђу на Кале- 
мегдану, срушеном 1916. године,  
током аустроугарске окупације. 
На том месту се данас налази спо-
меник захвалности Француској.

6.  Документација о предаји аката 
аустријског гувернмана Општини 
града Београда из 1920. год; међу 
актима је и скица стоваришта на 
Дунаву 1916.

6.

6.3.



24

Београд 1918.

ПРОцЕНЕ 
РАтНЕ штЕтЕ

1.  Суд београдске општине пријављује Управи 
града Београда да је непријатељ у рату на не-
покретностима нанео штету у износу од око 
сто милиона динара. 26. децембар 1918.

3.  Допис Комисије за ратну штету Суду општине 
београдске са детаљима о износу причињене 
штете на зградама. 10. фебруар 1919.

6.  Просторије Трговинске коморе у Београду 
децембра 1918.

1.

3.6.



ОД СОлуНА  
ДО БЕОГРАДА
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Београд 1918.

уОчИ ПРОБОјА 
СОлуНСкОГ фРОНтА
1.  Прецизни подаци о војној служби Ивана С. Павловића, на каквим је дужностима био и са 

којим чиновима од дана мобилизације 1912. до 1918. Солун, 18. јануар 1918.
2.  Фотографија Ивана Павловића са групом војника. 6. август 1918.
6.  Српски војници испред Беле куле у Солуну, 15. новембар 1917.
8.  Трупе Српског добровољачког корпуса у Русији, 1917.

6. 8.

2.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

1.
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Београд 1918.

ОД СОлуНА  
ДО БЕОГРАДА

9. 6.

3.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

2.  Иван Павловић са осматрачнице на Кајмакчалану 
посматра бомбардовање непријатељских положаја 
15. септембра 1918, првог дана офанзиве на Солун-
ском фронту.

3.  Пробој Солунског фронта.
6.  Допис Управе Државне штампарије начелнику Глав-

не војне станице на Крфу о штампању дописних 
карата – „са одговором“ – за преписку заробљених 
непријатељских војника. Крф, 27. септембар 1918.

9.  Чекајући оца из Солуна.
10.  Наредба да се одмах по ослобођењу Београда про-

нађе Љубица Петровић и да јој се одузму државна 
акта која јој је на чување оставио муж Милисав. 
Крф, 6. октобар 1918.

2.

10. 11.
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Београд 1918.

ПОГИНулИ  
И РАњЕНИ

1.

2.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

1.  Солунски фронт, после борбе.
2.  Спискови погинулих и рањених официра у 

септембру 1918.

2.

2.
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Београд 1918.

у БЕОГРАДу 2.  Парадни марш српске војске кроз ослобођени Београд.
3.  „Радост је била неизмерна, није било ока, што није засу-

зило – неко од радости а неко што неће свога милог ви-
дети!” – Дневник Наталије Аранђеловић, 19. октобар  
(1. новембар 1918).

4.  Парада српске војске у ослобођеном Београду,  
1. новембар 1918.

5.  Концепт текста апела Косте Главинића, упућеног Београ-
ђанима и Београђанкама пред улазак српске војске у ос-
лобођени Београд  20. 10. 1918. (по старом календару)

3.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

2. 5.

4.
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Београд 1918.

ДОлАзАк ПРЕСтОлОНАСлЕДНИкА 
АлЕкСАНДРА кАРАђОРђЕВИћА  
у БЕОГРАД

2.

4 .
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

1.  Списак набављених и позајмљених ствари за привремени стан престолонаследника Александра 
Карађорђевића. Београд, 28. октобар 1918.

2.  Штампани плакат „Ред о дочеку Њ. В. Престолонаследника од уласка у варош до цркве.“ 
Београд, 26. октобар 1918.

4.  Долазак престолонаследника Александра Карађорђевића у Београд.

1.





ПОСлЕ 
ОСлОБОђЕњА  



38

Београд 1918.

ОБНОВА РАДА 
ИНСтИтуцИјА ВлАСтИ

1.  Наредба новопостављеног управника града Београда о дужностима и раду обновљене власти 
по квартовима. Кварту теразијском упућује се 20 војних обвезника који ће бити употребљени 
за „вршење службе јавне безбедности, одржавање чистоће, реда и поретка’’. Истовремено, 
налаже се Кварту да сачини распоред ноћне страже. Београд, 25. октобар 1918.

1.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

4.  Општинска управа проширује делокруг 
рада Суда Општине града Београда у циљу 
заштите личне и имовинске безбедности. 
26. октобар 1918.

6.  Плакат-проглас „Грађанима београдским“ 
у коме је Одбор јавне безбедности изнео 
одлуку о формирању пододбора за јавну 
безбедност, чија је дужност да се старају 
о реду, јавној и личној и имовинској 
безбедности. 31. октобар 1918.

4. 6.
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Београд 1918.

у СлОБОДНОм  
ГРАДу

3.  Помоћ сиромашним породицама мобилисаних 
војника и подофицира које живе у Београду, 
Београд, 20–21. новембар 1918.

4.  Објава о одређивању курса динара и круне (100 
круна=50 динара). Београд, 6. новембар 1918.

5.  Избор генерала Франшеа Депереа за почасног гра-
ђанина Београда „у знак признања и захвалности 
за савезничке напоре и жртве за ослобођење 
Србије и Београда од непријатеља“. Београд,  
23. октобар 1918.

5.3.

4.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

7.  Списак страних поданика у Кварту 
теразијском сачињен по наредби о 
пријави свих страних поданика који 
су дошли у Београд након 15. јуна 
1914. Београд, 25–26. октобар 1918.

7.
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Београд 1918.

10.  Наредба о прикупњању података 
о неделима причињеним од стра-
не непријатеља током окупације. 
Београд, 4. новембар 1918.

12.  Списак официра пуштених из 
ропства који су се пријавили 
команданту места у Београду, 
Нишу и Смедереву. Београд,  
9. новембар 1918.

10.

12.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

13.  Урош Предић, сликар, као привремени 
старатељ Српског народног музеја, 
Народне библиотеке и Галерије слика, 
моли Управу града Београда да постави 
ноћног стражара испред зграде Вра-
чарске задруге, у којој су смештени 
остаци три наведене збирке. Београд,  
30. октобар 1918.

14.  Обавештење о одржавању парастоса 
погинулим борцима. Београд,  
8. новембар 1918.

13.

14.
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Београд 1918.

17.  Регулисање питања одузетих ствари гра-
ђанима од стране непријатеља за време 
рата. Београд, 12. новембар 1918.

19.  Позив становништву за предају наоружа-
ња и муниције. Београд, 31. октобар 1918.

20.  Наредба Команде места о проналажењу 
заробљених или непријатељу предатих 
српских војника и о њиховом упућивању  
у Војну станицу. Београд, 6. новембар 1918.

17. 19.

20.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

21.  Наредба војводе Живојина Мишића 
којом најављује строге казнене мере за 
сваког војника који буде вршио разбој- 
ништва по Београду. Београд, 26. но-
вембар 1918.

22.  Наредба о враћању ћириличних нат-
писа на фирмама које су за време оку- 
пације биле замењене латиничним. 
Београд, 30–31. октобар 1918.

24.  Одлука о враћању назива улица који су 
постојали пре окупације и наређење да 
се називи улица испишу ћирилицом. 
Београд, 1. новембар 1918.

21. 22.

24.
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Београд 1918.

шПИјуНИ И 
САРАДНИцИ 
ОкуПАтОРА

1.  Управа града Београда издаје наређење квартовима и ко- 
месарима да испитају „сва недела, које је непријатељ вр-
шио за време окупације’’, као и београдске грађане који 
су се у томе нарочито истицали. Београд, 28. октобар 1918.

2.  Јован Анитић подноси Кварту теразијском тужбу против 
Паулине Клајн, због шпијунаже. Београд, 27. октобар 1918.

4.  Управа града Београда наређује Кварту теразијском да  
потражи Милутина Ракоњца, чиновника Округа руднич-
ког. Ракоњац, који је за време рата био аустријски детек-
тив, отпутовао је за Београд, без пријаве властима, иако 
му је то било наређено. Београд, 12. новембар 1918.

1.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

2.

4.





кА ПРЕСтОНИцИ 
кРАљЕВСтВА СХС  



50

Београд 1918.

кА ПРЕСтОНИцИ 
НОВЕ ДРЖАВЕ

1.

2. 1.
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Ослобођење Београда у Првом светском рату

1.  Попис станова за смештај представника народних 
већа из Новог Сада и Загреба и официра савез-
ничких војски. Београд, 5. новембар 1918.

2.  Управа града Београда доставља Кварту теразиј-
ском списак станова у којима ће бити смештени 
представници делегације Народног вијећа из 
Загреба. Београд, 12. новембар 1918.

3.  „Влада Краљевине Србије на дан уједињења 1-XII-1918 
године”. Концепт рукописа Косте Главинића. Београд, 
14. децембар 1935.

4.  Зграда протокола (Крсмановићева кућа) у којој је 
проглашено уједињење.

3.

4.

5.





СЕћАњА, 
ПРИзНАњА, 
ОДлИкОВАњА  
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ОДлИкОВАњА  
И ПРИзНАњА

2.  Списак војника српске војске одликованих британским од-
личјима (23. септембар 1918).

3.  Војвода Живојин Мишић.
4.  Штампана наредба начелника Штаба врховне команде Жи- 

војина Мишића, са похвалама и карактеристикама за офи-
цире српске војске. Париз, 22. октобар 1919.

2.

3.

4.
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7.  Француски генерал Франше Депере одликује српске официре орденом Легије части.
8.  Записник са свечане седнице Београдске општине од 31. јануара 1921, одржане поводом предаје  

и пријема Крста Почасне Легије, којим је председник Француске републике одликовао Београд.
9.  Одлука Београдске општине о именовању дела града код железничке станице у „Вилзонов 

Трг“. Београд, 14. фебруар 1919.

9.

7.

8.
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уДРуЖЕњЕ БРАНИлАцА 
БЕОГРАДА 

1.  Спомен-костурница браниоцима 
Београда 1914-1918, 1931.

2.  Позивница Удружења бранилаца 
Београда за присуство помену у 
Костурници бранилаца Београда 
9. октобра 1940. на дан прославе 
двадесетпетогодишњице „нај-
крвавијих борби око Београда“.

8.  Потврда којом Одељење опште 
полиције потврђује да је Удру-
жење бранилаца Београда при-
јавило одржавање скушштине  
10. новембра 1935.

1. 8.

2.
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ХРОНОлОГИјА

Јун – На место команданта савезничких санага на Солунском фронту стигао генерал Франше 
Д’Епере.

20. јун / 3. јул – Ратна конфeрeнција Савeзника на Солунском фронту, почeтак припрeма за пробој. 

1/14. септембар – Артиљeријском паљбом из око 550 топова започела Солунска офанзива. 
Сутрадан јe 26 дивизија, мeђу којима и 6 српских из састава 1. и 2. армијe, крeнуло у пeшадијски 
пробој на фронту укупно широком око 120 киломeтара.

7-16. септембар / 20-29. септембар – Српскe трупe ослободилe: Кавадарцe, Прилeп, Штип, 
Струмицу, Вeлeс, Радовиштe, Крушeво, Скопљe.

18. септембар / 1. октобар – Српске трупе ослободиле Врање.

20. септембар / 3. октобар – Након иступања Бугарскe из рата и укидања бугарскe управe, 
формиран нeмачки Војни гувeрнман у Нишу.

23. септембар / 6. октобар – У Загрeбу формирано Народно вијeћe Словeнаца, Хрвата и Срба, 
којe јe прокламовало ујeдињeњe у народну, слободну и нeзависну државу Словeнаца, Хрвата 
и Срба.

24. септембар - 4. октобар / 7-17. октобар – Српскe јeдиницe ослободилe Лeсковац, Ниш, Пирот, 
Куршумлију, Ђаковицу, Зајeчар, Крушeвац, Брус.

3/16. октобар – Донет Манифест цара Карла о преуређењу Хабзбуршке монархије.

10/23. октобар – Српска војска ослободила Нови Пазар.

11/24. октобар – Српска армија ослободила Неготин.

13-14. октобар / 26-27. октобар – Српскe јeдиницe ослободилe Крагујeвац, Чачак, Дeспотовац и 
Јагодину.

14/27. октобар – Нови аустроугарски министар спољних послова затражио да сe закључи 
сeпаратни мир.

15-16. октобар / 28-29. октобар – Српске трупе ослободиле Пожаревац и избиле на Дунав.

16/29. октобар – Хрватски сабор раскинуо државноправнe односe измeђу Краљeвинe Хрватскe, 
Славонијe и Далмацијe са Краљeвином Угарском и Царeвином Аустријом и укинуо Хрватско- 
угарску нагодбу.
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17/30. октобар – Српске трупе ослободиле Ваљево, Смедерево и Гроцку.

17/30. октобар – Франшe Д’Епeрe, главнокомандујући савeзничких трупа на Балкану, наложио 
да сe бар мањe српскe јeдиницe прeбацe прeко вeликих граничних рeка како би сe свeту могло 
саопштити да су Антантинe трупe продрлe на тло Аустроугарске. 

18/31. октобар – Српска врховна команда издала нарeђeња да српскe трупe прeђу на тeриторију 
Аустроугарскe.

18/31. октобар – Народно вијeћe обратило сe силама Антантe, обавeстивши их да јe на јуж-
нословeнским тeриторијама Аустроугарскe импeријe образована Држава Словeнаца, Хрвата и 
Срба, која јe прокламовала ратно стањe са силама Осовинe и изразила спрeмност да ступи у 
зајeдничку државу са Србијом и Црном Гором.

Крај октобра/почетак новембра – у Београду избила епидемија шпанске грознице.

19. октобар/ 1. новембар – Ослобођење Београда. После два месеца и 800 километара пређеног 
пута од Доброг поља до Београда, у преподневним часовима војвода Петар Бојовић са трупама 
ушао у град.

19. октобар/ 1. новембар – Отпочeлe опeрацијe ослобађања Војводинe. Српска војска ушла јe 9. 
новeмбра у Нови Сад, 12. у Вршац и Кикинду, 17. у Вeлики Бeчкeрeк.

21. октобар/ 3. новембар – Делови српске 1. и 2. армије почели пребацивање преко Саве, Дунава 
и Дрине.

23. октобар/ 5. новембар – У Београд стигла изасланства из Земуна, Панчева и Осијека с молбом 
за војну помоћ.

23. октобар/ 5. новембар – Народно вијeћe из Загрeба упутило дeлeгацију у Србију, у складу са 
својом ранијом одлуком да позовe савeзничкe трупe (изасланици стигли у Бeоград 8. новeмбра).

23. октобар/ 5. новембар – Избор генерала Франше Депереа за почасног грађанина Београда „у 
знак признања и захвалности за савезничке напоре и жртве за ослобођење Србије и Београда од 
непријатеља“. 

24. октобар/ 6. новембар – Започeла Жeнeвска конфeрeнција прeдсeдника српскe владe Николe 
Пашића са прeдставницима Југословeнског одбора, Народног вијeћа Словeнаца, Хрвата и Срба 
и српскe опозицијe.

26. октобар/ 8. новембар – Београдска оштинска управа проширила делокруг рада Суда Општине 
града Београда у циљу заштите личне и имовинске безбедности.

26. октобар/ 8. новембар – Уласком српских трупа, Панчeво прeшло под српску државну управу 
и српску локалну администрацију.

27. октобар/ 9. новембар – Свечани долазак у Београд престолонаследника Александра Ка-
рађорђевића.
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28. октобар/ 10. новембар – У Београду успостављено јединствено време за војску и грађанство: 
подне је објављено једним топовским пуцњем са Топчидерског брда.

29. октобар/ 11. новембар – Ступио на снагу Уговор о примирју мeђу савeзницима и Нeмачком, 
потписан 6. новeмбра у Компјeну, чимe јe формално завршeн Први свeтски рат.

31. октобар/ 13. новембар – У Београду потписано примирје са Угарском, којим се утврђује 
престанак непријатељстава на бојиштима и истовремено одређује повлачење угарске војске и 
запоседање испражњених територија од стране српских и савезничких снага.

1/14. новембар – У Београду враћени називи улицама који су били пре окупације и издато 
наређење да се називи улица и фирми у најкраћем року испишу ћирилицом.

6/19. новембар – Утврђен курс динара и круне (100 круна = 50 динара).

11/24. новембар – У Саборној цркви у Београду одржан парастос војницима изгинулим у рату. 

18.  новембар / 1. децембар – Рeгeнт Алeксандар Карађорђeвић прогласио „ујeдињeњe Србијe са зeмља-
ма нeзависнe државe Словeнаца, Хрвата и Срба у јeдинствeно Краљeвство Срба, Хрвата и Словeнаца“.

26.  новембар / 9. децембар – Наредба војводе Живојина Мишића којом најављује строге казне-
не мере за сваког војника који буде вршио разбојништва по Београду.

27.  новембар / 10. децембар – Никола Пашић се вратио у Београд.

2/15. децембар – У хотелу Касина у Београду одржан протестни збор, политичка конференција 
на којој су говорили Иван Хрибар, др И. М. Чока и др  Гри[согоно], против запоседања Трста и 
његовог непосредног залеђа, Горичке, Истре, дела Крањске, Ријеке, дела хрватског приморја и 
Далмације, истарских и далматинских острва од стране Италије. 

3/16. децембар – Српска Народна скупштина јeдногласно изгласала ујeдињeњe Срба, Хрвата и 
Словeнаца у зајeдничку државу.

7/20. децембар – Указом рeгeнта Алeксандра Карађорђeвића образован јe први Министарски 
савeт (влада), са Стојаном Протићeм на чeлу, који јe установио државну заставу, грб и назив 
државe – Краљевство Срба, Хрвата и Словeнаца (распуштeн 16. августа 1919).

8-9/21-22. децембар – Влада донeла одлуку да сe сва посланства и конзулати Краљeвинe Србијe 
прeимeнују у посланства Краљeвства СХС.

8/21. децембар – Српска Народна скупштина прихватила саопштeњe владe да су сe сви политички 
фактори покрајина новe државe сагласили о саставу јeдног прeдставништва за цeлу Краљeвину 
и изабрала посланикe за Србију. Самим тим Народна скупштина Србијe прeстала јe да постоји.

8/21. децембар – У службеној кореспонденцији започела употреба назива нове државе. 

16/29. децембар – Народно позориште званично започело рад Стеријиним комадом „Зла жена”.

18/31. децембар – Бeоград проглашeн прeстоним градом Краљeвства Срба, Хрвата и Словeнаца. 
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ПОПИС  ЕкСПОНАтА

УВОдни ПанО
1. Калемегдан, плато испред споменика Победник, 1937. год. ИАБ-1165-A-1-0143

БеОград У ВелиКОМ ратУ

1. Карта Београда са околином, 1914, власништво аустријског официра. Означене су фабрике, 
манастири, двор, имања („мајур“), кафане, ловачке куће... ИАБ, 2768, инв. бр. 5
2. Карта Београда, 1 : 200 000. Израђена и за штампу спремљена у Географском одељењу и 
Картографској радионици Врховне команде. Крф, 1916. ИАБ, 1119, К 62 6. 2. 7
3. Телеграм Тодора Стефановића Виловског упућен Управи града Београда у коме се извештава о 
званичном аустријском саопштењу од 6. фебруара о бомбардовању Београда.  Ниш, 10. фебруар 
1915. ИАБ, УГБ, 1915, инв. бр. 2179, 16
4. Потпоручник Ђорђе Рош прима рапорт на положају на савској обали приликом борби за 
одбрану Београда 1915. године. ИАБ, ЗФ, Ц-3-51
5-6. Аустроугарски војници у Старом двору 1915. године. Данас седиште Скупштине града 
Београда. ИАБ, ЗФ, Ц-2-9; ИАБ, ЗФ, Ц-2-10

ЖиВОт У ОКУПиранОМ градУ
1. Поводом разматрања питања о набавци брашна речено је да се сматра да у Београду има 
око 20.000 становника. Записник са XVI седницe суда и одбора општинског од 24. октобра/6. 
новембра 1915. ИАБ, ОГБ, ЗОО, инв. бр. 34, стр. 110-115
2. Претплатне карте за трамвајски превоз на име др Војислава Вељковића, за фебруар 1916. и  
август 1917. ИАБ, 2877
3. Бонови за куповину кромпира, пасуља и лука, за породицу од 2 до 3 члана. Новембар, 1917. 
ИАБ, 2877
4. Потврда о плаћеном порезу на име Војислава Вељковића, за 1916. и 1917. годину. Београд, 13. 
мај 1918. ИАБ, 2877
5. Списак ученика Београдске музичке школе  са статистичким подацима за школску 1916–1917. 
годину. ИАБ, 282
6. Наредба Општинске управе Београда о забрани продаје масти и сланине од 1. марта 1918, због 
снабдевања купонима. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 9, ф.1, р.11/1918
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7. Наређење Цесарско-краљевске окружне команде о давању на увид рукописа особља општинске 
управе и чланова њихових породица. Београд, 16. август 1918. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 9, ф.1, р.3/1918 
8. Београдске новине (Belgrádi Hirek), Год. II бр. 94, 6. април 1917.

У лОгОриМа аУСтрОУгарСКе
1. Молба породице Димић за пуштање Александра Димића из логора Нежидер. Београд, 10. мај 
1916. ИАБ, 2877
2. Плакат поводом изложбе слика-скица тајно рађених у нежидерском логору. Изложба је 
приређена после рата у II београдској гимназији. Непозната година. ИАБ, ЗШТ, К 11 / П, I, 8
3. Фотографија логора Нежидер, 1915. Mannsberger, Schäfer, Das Neusiedler Internierungslager 
1914–1918.
4. Молба групе грађана интернираних у Браунауу Војиславу Вељковићу за интервенцију ради 
повратка кући. Браунау, 8. фебруар 1916. ИАБ, 2877
5. Списак грађана (87 лица) интернираних у Ашаху. Списак садржи податке о занимању и 
београдској адреси интернираних лица. ИАБ, 2877
6. Дописне карте Наталије Анђелковић из логора Цеглед, упућене сестри Анки Тасић и супругу 
Милану Анђелковићу у Београд. 11. март–4. септембар 1916. ИАБ, ЗФК, К 11 / XIII, 24-39
7. Повратак интернираних лица, пристиглих са лађа: у ходу ка железничкој станици у Београду. 
Андра Поповић,  Ратни албум 1914-1918, Београд, 1926, 352.

МатеријалнО УништаВање БеОграда

ВОјнО разарање
1. Списак зграда оштећених од стране  непријатеља. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 1747
2. Пријава ратне штете причињене приликом бомбардовања и током окупације на кућама Ђорђа 
Н. Вуча. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 8
3. Белешка о ратној штети причињеној Србији у току Првог светског рата. ИАБ, 2877
4. Аустријско бомбардовање Београда – Балканска улица. ИАБ-2145-K16-6.3.3.15.
5. Аустријско бомбардовање Београда – фабрика дувана у улици Војводе Мишића, Београд. 
ИАБ-2145-K16-6.3.3.61;
6. Aустријско бомбардовање Београда – зграда Класне лутрије у којој је од 1954. до 1973. био 
смештен Историјски архив Београда. 
7. Аустријско бомбардовање Београда – Теразије. ИАБ-2145-K16-6.3.3.69
8. Аустријско бомбардовање Београда – Опсерваторија, Горњи град, Калемегдан.  
ИАБ-2145-K16-6.3.3.17
9. Аустријско бомбардовање Београда – зграда Министарства рата Краљевине Србије, угао 
Немањине и кнеза Милоша. ИАБ-2145-K16-6.3.3.13
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10. Аустријско бомбардовање Београда – Викторовићева апотека поред хотела Москва. 
ИАБ-2145-K16-6.3.3.68

ПљачКање
1. Попис ствари из куће генерала Петра Мишића и супруге Милице у Милоша Великог 13, 
украдених током окупације. ИАБ, УГБ, 1919, инв. бр. 3115, 1
2. „Аустријанци све узеше из општине једва је кажу председик, извукао 300 хиљада круна да 
сачува – остало до 2 милијона узеће Шваба.“ – Дневник Наталије Аранђеловић. Београд,  
9. октобар 1918. ИАБ, МГ, К–1 /I, 2 
3. Б[ернард] Рапапорт, холандски конзул и директор „Анкера“ пријављује Кварту теразијском 
штету која му је причињена током окупације у његовој кући, у Краља Милана 32. 
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 194
4. Михаило Петковић пријављује Кварту теразијском ратну штету причињену његовој 
часовничарско-јувелирској радњи, на Теразијама 38. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3109, 96
5. Захтев за повраћај ствари које је окупатор узео из стана избегле Живке Голубовић.  
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 28
6. „Ноћас је од Немаца опљачкан Савин и Којовић. Сви трговци данас робу исељавају из дућана 
и носе кућама..“. Дневник Наталије Аранђеловић. Београд,  5. октобар 1918. ИАБ, МГ, К–1 /I, 2 
7. Филијала Прашке кредитне банке у Београду пријављује штету учињену током окупације у 
стану њеног директора, Карла Хусњика, у Крунској 44. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 232  

ПљачКање и УништаВање КУлтУрне Баштине
1. Дирекција плена Краљевства СХС обавештава Суд Општине града Београда о повратку 
општинске архиве из Беча. Такође наводи да су све књиге и архиве предате Комисији за преглед 
свију књига и архива пронађених у „непријатељском плену“. Комисија је радила у згради бивше 
Лутеранске школе у улици Вука Караџића. 13. октобар–19. новембар 1919.
ИАБ, ОГБ, инв.бр. 9, ф.1, р.84/1919 
2. Протојереј Петар Милојевић пријављује Кварту теразијском ратну штету причињену 
Вазнесењској цркви у Улици Милоша Великог 16. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3109, 571
3. Аустроугарски официри испред споменика Карађорђу на Калемегдану, срушеном 1916. 
године, током аустроугарске опкупације. На том месту се данас налази споменик захвалности 
Француској. ИАБ, ЗФ, Ц-2-7
4. Молба за формирање комисије за процену ратне штете за грађевине и споменике који имају 
национални, верски, историјски, или уметнички значај, а поводом накнаде за уништени 
Карађорћев споменик на Вел. Калемегдану. 4. фебруар 1922. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 1747
5. Општина града Београда тражи накнаду за уништени споменик Карађорђу на Великом 
Калемегдану у износу од 1.500.000 динара. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 1747
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6. Документација о предаји аката аустријског гувернмана Општини града Београда из 1920. 
год. Међу актима су и положница Општине града Београда код Угарске опште кредитне банке 
(1916), скица стоваришта на Дунаву, план резервоара воде на Бањици (1916). 
ИАБ, ОГБ, инв. бр. 12, 1920, ф-3 р.142/1920
7. Протојереј Петар Милојевић пријављује ратну штету Кварту теразијском, у име Певачког 
друштва „Станковић“ чији је председник. Именовани доставља Кварту списак оштећења у 
згради Друштва, у улици Милоша Великог 1, као и имена сведока „која су видела варварства 
учињена у овој лепој згради“, међу којима је и Арчибалд Рајс. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3109, 169
8. Извештај о судбини драгоцености из Народног музеја у Београду: извештај М. Церовића, 
инспектора Министарства унутрашњих дела, министру просвете и црквених послова о судбини 
„старина“ из Народног музеја које су крајем 1915. пренете из Београда за Косовску Митровицу, 
25. мај–4. новембар 1916. ИАБ, 1236, инв. бр. 2, М196/1916 

ПрОцене  ратне штете
1. Суд београдске општине пријављује Управи града Београда да је непријатељ у рату на 
непокретностима нанео штету у износу од око сто милиона динара. 26. децембар 1918. 
ИАБ, ОГБ, инв.бр. 1747
2. Допис министарства грађевина Суду општине београдске у вези са проценом штете на свим 
грађевима у Београду, 13. децембар 1918. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 1747
3. Допис Комисије за ратну штету Суду општине београдске са детаљима о износу причињене 
штете на зградама, 10. фебруар 1919. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 1747. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 1747
4. Извештај Комисије за репарацију ратне штете Прелиминарне мировне конференције. У тексту 
се наводе услови за пријаву ратне штете причињене приватним лицима, индустријским и 
државним добрима и начини процене ратне штете. ИАБ, 2877
5-6. Просторије Трговинске коморе у Београду децембра 1918. ИАБ-ТК-К 54-1, Трговинска  
комора у Београду 1910–1934, Издање Трговинске коморе у Београду, Штампа „Глобус“ Београд, 
Београд, 1934. 
7. Аустријско бомбардовање Београда – Кнез Михаилов венац (данас улица Тадеуша Кошћушка)
ИАБ-2145-K16-6.3.3.19
8. Аустријско бомбардовање Београда - разорена зграда у којој се налазило заступништво 
Фабрике ваздушних железница Адолфа Блајхерта из Лајпцига. ИАБ-2145-K16-6.3.3.59

Од СОлУна дО БеОграда

УОчи ПрОБОјаСОлУнСКОг фрОнта
1. Прецизни подаци о војној служби Ивана С. Павловића, на каквим је дужностима био и са којим 
чиновима од дана мобилизације 1912. до 1918. Солун, 18. јануар 1918. ИАБ-2145-K1-1918-1.6  
2. Фотографија Ивана Павловића са групом војника, 6. август 1918. ИАБ-2145-K16-6.3.2.16
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3. Ратна оцена пешадијског пуковника Ивана Павловића за 1914–1916. годину. Солун, 5. мај 
1918. Оцене потписали генерали Живојин Мишић, [Војислав] Гојковић, [Милош] Божановић, 
[Петар] Бојовић и [Милош] Васић. ИАБ-2145-K1-1916-1.4
4. Митраљези 10. пука под Голим Билом. Андра Поповић, Ратни албум 1914-1918, Београд, 
1926, 319
5.Српска војска са заставом испред куће. ИАБ, ЗАрх K 16 / Зв ДМ
6. Српски војници испред Беле куле у Солуну, 15. новембар 1917. ИАБ, ЗАрх K 16 / Зв ДМ
7. Никола Пашић, Милорад Драшковић и војвода Степа Степановић посматрају положаје.
Андра Поповић, Ратни албум 1914-1918, Београд, 1926, 324
8. Трупе Српског добровољачког корпуса у Русији, 1917. год. ИАБ-2145-K16-6.3.2.15

Од СОлУна дО БеОграда
1. Посматрање офанзиве на Солунском фронту са осматрачнице на Кајмакчалану, 15. 
септембар 1918. ИАБ-2145-K16-6.3.2.18
2. Иван Павловић са осматрачнице на Кајмакчалану посматра бомбардовање непријатељских 
положаја 15. септембра 1918, првог дана офанзиве на Солунском фронту. ИАБ-2145-K16-6.3.2.17
3. Пробој Солунског фронта. Андра Поповић, Ратни албум 1914-1918, Београд, 1926, 327
4. Војвода Живојин Мишић посматра јуриш српских дивизија при пробоју Солунског фронта 
15. септембра 1918. ИАБ-ЗФ-Б4-58
5. Пешадија Дунавске дивизије гони разбијене аустро-немачке трупе ка Нишу, 10. октобар 1918. 
IИАБ-ЗФ-Б4-58
6. Допис Управе Државне штампарије начелнику Главне војне станице на Крфу о штампању 
дописних карата – „са одговором“ – за преписку заробљених непријатељских војника. Крф, 27. 
септембар 1918. ИАБ, 1236, инв. бр. 1, 2400/1918
7. Одлука министра просвете и црквених послова Милоша Трифуновића, да се током селидбе 
Државне штампарије, „Српске новине“ привремено штампају у Скопљу. Крф, 5. октобар 1918.
ИАБ, 1236, инв. бр. 1, 2477/1918
8. Опис стања у Земуну у вези са догађајима на Балкану и повлачењем аустроугарске војске и 
власти из Србије. Земун, 16. октобар 1918. ИАБ, ЗМ, инв.бр. 3607, 30/1918
9. Чекајући оца из Солуна. Андра Поповић, Ратни албум 1914-1918, Београд, 1926, 351
10. Наредба да се одмах по ослобођењу Београда пронађе Љубица Петровић и да јој се одузму 
државна акта која јој је на чување оставио муж Милисав. Крф, 6. октобар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 7
11. Наредба бана Краљевине Хрватске, Славоније и Далмације од 25. октобра 1918. године о 
поступку управних власти у случају запоседања територије од стране непријатеља. 
ИАБ, ЗМ, инв.бр. 3607, 31/1918
12. Аустријанци заробљени приликом ослобођења Београда. 
Андра Поповић, Ратни албум 1914-1918, Београд, 1926, 346
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ПОгинУли и рањени
1. Солунски фронт, после борбе. Андра Поповић, Ратни албум 1914-1918, Београд, 1926, 326
2-4. Спискови погинулих и рањених официра у септембру 1918. ИАБ-2145-K6-3.2.119
5. Списак официра умрлих од болести у октобру 1918. ИАБ-2145-K6-3.2.119
6. Списак погинулих официра до 20. октобра 1918. ИАБ-2145-K6-3.2.119

У БеОградУ
1. Београд окићен за дочек ослободилаца.  
Андра Поповић, Ратни албум 1914-1918, Београд, 1926, 350
2. Парадни марш српске војске кроз ослобођени Београд.
Андра Поповић, Ратни албум 1914-1918, Београд, 1926,. 350
3. „Радост је била неизмерна, није било ока, што није засузило – неко од радости а неко што 
неће свога милог видети!” Дневник Наталије Аранђеловић, 19. октобар (1. новембар 1918).
ИАБ, МГ, К–1 /I, 2
4. Парада српске војске у ослобођеном Београду, 1. новембар 1918. ИАБ-ЗФ-Б4-58-60
5. Концепт текста апела Косте Главинића, упућеног грађанима пред улазак српске војске у 
ослобођени Београд. ИАБ, 1119, К 5 4. 1. , св 2 – 3 
6. После два месеца и 800 километара пређеног пута од Доброг поља до Београда, војвода Петар 
Бојовић је 1. новембра са трупама ушао у град. 
Андра Поповић, Ратни албум 1914-1918, Београд, 1926, 7

дОлазаК ПреСтОлОнаСледниКа алеКСандра КарађОрђеВића У БеОград
1. Списак набављених и позајмљених ствари за привремени стан престолонаследника 
Александра I Карађорђевића. Београд, 28. октобар 1918. ИАБ, 1119, К 7 3
2. Штампани плакат „ Ред о дочеку Њ. В. Престолонаследника од уласка у варош до цркве.“ 
Београд, 26. октобар 1918. ИАБ, OГБ, инв. бр. 9, ф.1, р21/1918
3-4. Долазак престолонаследника Александра Карађорђевића у Београд
Андра Поповић, Ратни албум 1914-1918, Београд, 1926, 356
5. Припреме поводом доласка престолонаследника Александра Карађорђевића у Београд  
27. октобра. Сликање престолонаследника било је допуштено само одабраним лицима, а 
нарочиту пажњу је требало обратити на заробљенике.  ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 38

ПОСле ОСлОБОђења 

ОБнОВа рада инСтитУција ВлаСти 
1. Наредба новопостављеног управника града Београда о дужностима и раду обновљене власти 
по квартовима. Кварту теразијском упућује се 20 војних обвезника који ће бити употребљени за 
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„вршење службе јавне безбедности, одржавање чистоће, реда и поретка“. Истовремено, налаже 
се Кварту да сачини распоред ноћне страже. Београд, 25. октобар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 30
2. Записник са прве седнице „законитог одбора Београдске општине“ одржане 9. новембра 1918. 
Седницом је председавао потпредседник Општине Мих. М. Марјановић. Београд, 9. новембар 1918.
ИАБ, ОГБ, ЗОО, инв. бр. 35, стр. 25-42
3. Зграда Управe града Београда. IAB-ZF-A7-0019
4. Општинска управа проширије делокруг рада Суда Општине града Београда у циљу заштите 
личне и имовинске безбедности. 26. октобар 1918. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 9, ф.1, р.18/1918
5. Концепт за легитимацију постављених шефова и надзорника рејона за јавну безбедност, од 
стране Суда Општине града Београда, 28. октобар 1918. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 9, ф.1, р.18/1918
6. Плакат-проглас „Грађанима београдским“ у коме је Одбор јавне безбедности изнео одлуку о 
формирању пододбора за јавну безбедност, чија је дужност да се старају о реду, јавној и личној и 
имовинској безбедности. 31. октобар 1918. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 9, ф.1, р.20/1918

У СлОБОднОМ градУ 
1. Протокол о пријема кључа зграде певачког друштва „Станковић“ од Арона Песте, који га је 
добио од аустроугарског официра приликом повлачења. Зграда Друштва у улици Кнеза Милоша 
бр. 1 била је реквирирана током окупације. Кључ је предат председнику Друштва, проти Петру 
Милојевићу, 22. октобар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 16
2. Обавештење о успостављању јединственог времена за војску и грађанство: подне је било 
објављено једним топовским пуцњем са Топчидерског брда. Београд, 28. октобар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 53
3. Помоћ сиромашним породицама мобилисаних војника и подофицира које живе у Београду 
Београд, 20–21. новембар 1918. ИАБ, ОГБ, инв.бр. 240, А бр. 27319/1918.
4. Објава о одређивању курса динара и круне (100 круна=50 динара). Београд, 6. новембар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 158
5. Избор генерала Франшеа Депереа за почасног грађанина Београда „у знак признања и 
захвалности за савезничке напоре и жртве за ослобођење Србије и Београда од непријатеља“. 
Београд, 23. октобар 1918. ИАБ, ОГБ, ЗОО, инв. бр. 35, стр. 5-9
6. Саопштење Команде места по којем ће се на територији Краљевине Србије, до даљег 
наређења, употребљавати „париско“ рачунање времена. Београд, 1. новембар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 91
7. Списак страних поданика у Кварту теразијском сачињен по наредби о пријави свих страних 
поданика који су дошли у Београд након 15. јуна 1914. Београд, 25–26. октобар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 26
8. Саопштење Управе града Београда поводом наредбе да се сви италијански и аустроугарски 
војници, официри и редови који су остали у Београду, спроведу начелнику војне станице. 
Београд, 24–26. октобар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 22
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9. Наредба о прегледу стања зграда конзулата и посланстава савезничких земаља. Београд, 10. 
новембар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 237
10. Наредба о прикупњању података о неделима причињеним од стране непријатеља током 
окупације. Београд, 4. новембар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 104
11. Наредба о обавези пријављивања властима лица код којих су за време окупације биле 
смештене непријатељске канцеларије и установе, или код којих су становали страни официри и 
чиновници. Београд, 29. октобар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 68
12. Списак официра пуштених из ропства који су се пријавили команданту места у Београду, 
Нишу и Смедереву. Београд, 9. новембар 1918. ИАБ-2145-K6-3.2.121
13. Урош Предић, сликар, као привремени старатељ Српског народног музеја, Народне библио-
теке и Галерије слика, моли Управу града Београда да постави ноћног стражара испред зграде 
Врачарске задруге, у којој су смештени остаци три наведене збирке. Београд, 30. октобар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 69
14. Обавештење о одржавању парастоса погинулим борцима. Београд, 8. новембар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 179
15. Припреме за посету престолонаследника Александра Саборној цркви, где је присуствовао 
парастосу војницима изгинулим у рату. Београд, 10. новембар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 222
16. Допис управника града Београда Кварту теразијском о формирању „поретка” приликом про-
ласка престолонаследника Александра од двора до Официрског дома. Београд, 21. новембар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3109, 392
17. Регулисање питања одузетих ствари грађанима од стране непријатеља за време рата. 
Београд, 12. новембар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 295
18. Уточиште за изнемогле војнике, заробљенике и интерниране, отворено од стране Анке 
Марковић, удовице М. Марковића, улица Светог Саве 21. Београд, 16. новембар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3109,  309
19. Позив становништву за предају наоружања и муниције. Београд, 31. октобар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 83
20. Наредба Команде места о проналажењу заробљених или непријатељу предатих српских 
војника и о њиховом упућивању у Војну станицу. Београд, 6. новембар 1918. 
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 155
21. Наредба војводе Живојина Мишића којом најављује строге казнене мере за сваког војника 
који буде вршио разбојништва по Београду. Београд, 26. новембар 1918. 
ИАБ-2145-K6-3.2.120
22. Наредба о враћању ћириличних натписа на фирмама које су за време окупације биле 
замењене латиничним. Београд, 30–31. октобар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 70
23. Списак лица који нису скинули латиничне натписе са својих фирми. Београд, 10. новембaр 
1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 215
24. Одлука о враћању назива улица који су постојали пре окупације и наређење да се називи 
улица испишу ћирилицом. Београд, 1. новембар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 92
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шПијУни и Сарадници ОКУПатОра
1. Управа града Београда издаје наређење квартовима и комесарима да испитају „сва недела, које 
је непријатељ вршио за време окупације”, као и београдске грађане који су се у томе нарочито 
истицали. Београд, 28. октобар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 54
2. Јован Анитић подноси Кварту теразијском тужбу против Паулине Клајн, због шпијунаже. 
Београд, 27. октобар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 45
3. Управа града Београда тражи од Кварта теразијског да пронађе и стражарно спроведе Јована 
Голднера, родом из Крушевца, једног од најзначајнијих помагача аустријских власти у гоњењу 
Срба. Београд, 8. новембар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 180
4. Потрага за Милутином Ракоњцем, аустријским детективом за време рата. Београд, 12. новем-
бар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 305
5. Тужба Милеве Лазаревић против Марка Стефановића, „познатог шпијуна”, због клевете 
нанете њеном брату, мајору Андрији Лазаревићу. Због Стефановићеве клевете Андрија је у 
заробљеништву мучен. Београд, 19. новембар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3109,  363
6. Молба за испитивање о држању аустроугарског официра Лазара Поповића, племића од 
Фрушке Горе, за време окупације. Београд, 29. новембар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3109,  513

Ка ПреСтОници КраљеВСтВа СХС

Ка ПреСтОници нОВе дрЖаВе
1. Попис станова за смештај представника народних већа из Новог Сада и Загреба и официра 
савезничких војски. Београд, 5. новембар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 139
2. Управа града Београда доставља Кварту теразијском списак станова у којима ће бити 
смештени представници делегације Народног вијећа из Загреба. Београд, 12. новембар 1918.
ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 302
3. „Влада Краљевине Србије на дан уједињења 1-XII-1918 године”.  Концепт рукописа Косте 
Главинића. Београд, 14. децембар 1935. ИАБ, 1119, К 5 4. 1. , св 2 – 3 
4. Зграда протокола (Крсмановићева кућа) у којој је проглашено уједињење. 
ИАБ-1165-A-2-0074
5. Први Министарски савет (влада), са Стојаном Протићем на челу, који је установио државну 
заставу, грб и назив државе, образован је 20. децембра. Убрзо након тога, 31. децембра 1918, 
Београд је и службено проглашен престоним градом Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца.
ИАБ-ЗФ-Ал-001/28 
6. Тарифа по којој се рачунају путни трошкови чиновника за службена путовања из различитих 
већих градова новоформиране државе. Београд 15. децембар 1918. ИАБ, 15, инв. бр. 15 , стр. 5
7. Концепт Резолуције са протестног збора, одржаног у „Касини” у Београду, на којој су гово-
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рили Иван Хрибар, др И. М. Чока и др Гри[согоно], а против запоседања Трста и његовог непо-
средног залеђа, Горичке, Истре, дела Крањске, Ријеке, дела хрватског приморја и Далмације, 
истарских и далматинских острва од стране Италије. Београд, 2. децембар 1918. 
ИАБ, 1119, К 4 3. 4. 1
8. Наредба о испитивању расположења становништва у вези с актуелном политичком 
ситуацијом и радом владе. Београд, 7. новембар 1918. ИАБ, УГБ, 1918, инв. бр. 3108, 173
9. Приликом прокламовања Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, Београдској општини 
упутили су поздраве: град Загреб, град Љубљана, град Книн, општинско представништво из 
Кастел Сућурца, град Спљет (Сплит), град Нин у Америци, Народна одбрана из Америке и 
Југословенски одбор у Америци. Записник са треће седнице „законитог одбора Београдске 
општине“ одржане 14. децембра 1918. ИАБ, ОГБ, ЗОО, инв. бр. 35, стр. 77-87

Сећања, Признања, ОдлиКОВања

ОдлиКОВања и Признања
1. Војвода Степа Степановић. Андра Поповић,  Ратни албум 1914-1918, Београд, 7
2. Списак војника српске војске одликованих британским одличјима (23. септембар 1918): Орде-
ном Бата (Order of the Bath) другог и трећег степена, Орденом Светог Михаила и Ђорђа другог и 
трећег реда (Order of Saint Michael and Saint George), Орденом за изузетне заслуге (Distinguished 
Service Order), Ратним крстом (Military Cross), Орденом за изузетно понашање (Distinguished 
Conduct Medal) и Ратним орденом (Military Medal). ИАБ-2145-K6-3.2.117
3. Војвода Живојин Мишић. Андра Поповић,  Ратни албум 1914-1918, Београд, 6
4. Штампана наредба начелника Штаба врховне команде Живојина Мишића, са похвалама и 
карактеристикама за официре српске војске. Париз, 22. октобар 1919. ИАБ-2145-K6-3.2.130 
5. Записник са свечане седнице Београдске општине од 27. јуна 1926, одржане поводом пријема 
Ратног крста, којим је Београд одликован од стране председника Републике Чехословачке. 
ИАБ, ОГБ, Књига за упис присутника при свечаним седницама одбора општине београдске, 
књига 1, стр. 39-43
6. Свечана седница Београдске општине од 1. септембра 1929, одржана у част француских 
бораца са Солунског фронта и представника Фидака – Удружења резервних официра и ратника.
ИАБ, ОГБ, Књига за упис присутника при свечаним седницама одбора општине београдске, 
књига 1, стр. 90-97
7. Француски генерал Франше Депере одликује српске официре орденом Легије части.
ИАБ-7-7-20667
8. Записник са свечане седнице Београдске општине од 31. јануара 1921, одржане поводом 
предаје и пријема Крста Почасне Легије, којим је председник Француске републике одликовао 
Београд.  Легију части Београдској општини предао је Франше Депере. На седници је усвојен 
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предлог да Позоришна улица добије ново име – Француска улица. ИАБ, ОГБ, Књига за упис 
присутника при свечаним седницама одбора општине београдске, књига 1, стр. 3-14.
9. Одлука Београдске општине о именовању дела града код железничке станице у „Трг Председ-
ника Сједињених Држава Северне Америке Господина Вудрова Вилзона“ или „Вилзонов Трг“. 
Београд, 14. фебруар 1919.  ИАБ, ОГБ, ЗОО, инв. бр. 35, стр.132, 139.
10-11. „Вилзонов трг”. ИАБ-ЗФ

УдрУЖење Бранилаца БеОграда
1. Спомен-костурница бранилаца Београда 1914-1918, 1931. ИАБ-ЗФ-20667
2. Позивница Удружења бранилаца Београда за присуство помену у Костурници бранилаца 
Београда 9. октобра 1940. на дан прославе двадесетпетогодишњице „најкрвавијих борби око 
Београда“. ИАБ, 1029, инв. бр. 3
3. Регистар са списком Удружења бранилаца Београда (Слово А). ИАБ, 1029, инв. бр. 1
4. Извештај о раду Удружења бранилаца Београда, 29. децембар 1940. 
ИАБ, ОГБ, инв.бр. 203, ф.1, р.25/1941
5. Допис Удружења бранилаца Београда Управи града Београда, којом обавештава о одржавању 
друге редовне годишње скупштине 4. новембра 1935. ИАБ, 1029, инв. бр. 3 
6.  Извештај  о раду Удружења бранилаца Београда за 1940. годину. 
ИАБ, ОГБ, инв.бр. 203, ф.1, р.25/1941
7. Потврда којом Одељење опште полиције потврђује да је Удружење бранилаца Београда при-
јавило одржавање скушштине 10. новембра 1935. ИАБ, 1029, инв. бр. 3 
8. Oдбрана Београда 1915. године: потпоручник Ђорђе Рош издаје наређење за напад војсци на 
обали Саве у Београду. ИАБ, ЗФ, Ц-3-49

илУСтрације
корице: Оштећена црква Ружица на Калемегдану за време Првог светског рата, ИАБ-ЗФ-
АЛ15-008
страна 5: Калемегдан, плато испред споменика Победник, 1937, ИАБ-ЗФ-А-1-0143
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Београд
Ослобођење Београда  
у Првом светском рату

1918.

Ис торијски архив Бе огр а да

Београд је био једина европска престоница која је током Првог светског рата 
претрпела велика материјална разарања, уништавање градске инфраструктуре, 
културних добара, пљачку општинске имовине и имовине њених становника. 
Колико је у временима мира његов географски положај представљао предност за 
привредни и културни развитак, толико је српска престоница, смештена на самој 
граници са Аустроугарском, од првог дана рата била на линији фронта, изложена 
артиљеријским нападима. 

Док је прва непријатељска окупација Београда у првој половини децембра 1914. 
била краткотрајна епизода, друга, која је почела октобра 1915. године, претворила 
се у трогодишњу мору за више него преполовљено становништво, изложено оку-
пационој репресији, понижавању, изгладњивању, болести и масовном умирању. 
Ослобођење Београда 1. новембра 1918. и проглашење за престони град нове, 
југословенске државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 31. децембра били су 
датуми-прекретнице у новијој историји града, пред којим је било време обнове, 
демографског, привредног и културног успона. Од града граничне карауле, постао 
је средиште југословенске државе и њена највећа и најдинамичнија урбана цели-
на. Ова изложба, кроз документа и разноврстан ликовни материјал, упечатљиво 
говори о времену великог прелома: од поробљеног ка слободном Београду.

из рецензије проф. др Милана Ристовића

1918.


