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UDC 73.041.2(497.7) 
Александар СИМОНОВСКИ∗ 
 

ИСЕЛУВАЊЕТО НА СРБИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА ПОД 
БУГАРСКА ОКУПАЦИЈА 1941-1942 ГОДИНА (НИЗ 

ДОКУМЕНТАЦИЈАТА НА ПРИСИЛНИТЕ МИГРАЦИИ)  
 

Апстракт: Меѓу мерките коишто ги презела бугарската држава 
при воспоставувањето на својата власт на окупираниот простор на 
територијата на Македонија во 1941 година, претставувало и 
иселувањето на Србите од односното подрачје. Во текстот, базиран 
главно на документи, се осврнуваме на тој проблем, на политиката на 
власта за напуштените имоти од иселениците, како и на активностите 
на поранешните сопственици на имоти одземени за време на 
колонизацијата на Вардарска Македонија меѓу двете светски војни. 
 

Клучни зборови: Срби, иселување, Македонија, Скопје, Србија. 
 

По поразот на Кралството Југославија во априлската војна 1941 
година и капитулацијата на војската на Кралството Југославија, дел од 
истото окупирала Бугарија. При воспоставувањето на бугарската власт, во 
окупираното подрачје во делот на Македонија што се наоѓаше во рамките 
на Кралството на СХС/Југославија, биле преземени низа мерки за 
контролирање на тоа подрачје и за неговото вклучување во бугарскиот 
правен поредок. Во административен поглед, Бугарија, територијата на 
Македонија ја поделила на две области, скопска и битолска, и сообразно 
со таквата поделба и определбата за контрола на тој простор, бил 
стациониран силен државен апарат. 

Значаен сегмент во политиката на бугарската власт при 
воспоставувањето на власта во окупираното подрачје претставувал 
односот спрема националните малцинства. Каква политика била 
спроведувана по тоа прашање, говори упатениот извештај на командантот 
на Вермахтот за Југоисток до своите надлежни од 14 јули 1941 година: 
„Сите Срби населени во Македонија по 1918 година мораат да ја напуштат 
бугарската државна територија во рок од три дена, со Турците грубо се 
постапува, слободата на вероисповедувањето им се ограничува. Со 
Евреите се постапува според новите прописи кои важат во Бугарија, 

                                                            
∗  Д-р Александар Симоновски, асистент-истражувач, Институт за национална 

историја, ул. Григор Прличев бр. 3, 1000 Скопје, Република Македонија, e-mail: 
aleksandar_simonovski@ymail.com. 
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поради што кај малцинствата владее страв и потиштеност“.1 Покрај ова, во 
извештајот на военото аташе на Независна Држава Хрватска (НДХ) во 
Софија, од 21 октомври 1941 година, за состојбите во Македонија по 
окупацијата, пишува: „Трговците Срби и Евреи мораат во рок од 3 месеци 
да ги распродадат и ликвидираат своите дуќани, а потоа веројатно ќе се 
оди на тоа Србите од бугарска Македонија да се иселат“.2 Спроведувајќи 
таква политика, бугарската власт наложила иселување на Србите, на 
административно - полицискиот апарат и колонистите, доселени во 
периодот помеѓу двете светски војни.3 Ваквата акција претставувала израз 
на бугарската нетрпеливост кон српството, имајќи го предвид 
соперништвото меѓу Србија и Бугарија во минатото за завладувањето со 
Македонија (особено настаните од Втората балканска војна и Првата 
светска војна). Сите Срби за кои се сметaло дека нема да ја прифатат 
бугаризацијата требало да се иселат, заради фактот што дел од нив биле 
експоненти на големосрпскиот режим во Македонија до 6 април 1941 
година, големосрпски ориентирани или заради тоа што можел да се 
очекува нивен отпор наспроти бугарската политика во Македонија а 
„ослободувањето на бугарскиот народ во Македонија“ требало да се 
прикаже како акт и ефикасна мерка против српските аспирации во 
Македонија која дефинитивно се нашла во составот на „својата матица 
Бугарија“.4 

Во изјавите на неколку поранешни колонисти, кои во 1922 година 
биле населени во скопското Марино Село, дадени во декември 1941 
година, се вели дека бугарската воена власт ги протерала, одземајќи им ги 
притоа парите, движниот и недвижниот имот со заплашување, доколку во 
рок од 2 дена не се иселат во Србија, ќе бидат стрелани. Колонистот Петар 
Илиќ, родум од Паѓене кај Книн (Далмација), населен во Струмичко, во 
својата изјава истакнува дека по наредба на бугарската власт бил иселен, 
украдени му биле 30.000 динари, а освен тоа укажано му било и дека 

                                                            
1 Растислав Терзиоски, Окупацијата на Македонија 1941-1944, 2. изд., Скопје 

2011, 115. 
2 Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских 

народа, том VII, књига 1, борбе у Македонији, редакциони одбор: Крсте Црвенковски и 
др., одговорни уредник Јован Вујошевић, Београд 1952, 431. 

3 Исклучок претставувале оние колонисти кои потекнувале од јужните делови на 
Србија или од пиротскиот крај, кои за време на Втората светска војна биле во границите 
на Бугарија. Тие колонисти биле сметани за бугарски поданици. Борче Илиевски, 
Етничките и демографските промени на територијата на денешна РМ 1912-1994 година 
(низ архивските материјали и статистичките податоци), Скопје 2008, 178, (докторска 
дисертација).  

4 Виолета Ачкоска, Некои карактеристики на бугарското „оземјување“ во 
Македонија 1941-1944 година, ГИНИ, 41/1-2, Скопје 1997, 85-86. 
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српството не може да постои на оваа територија.5 Освен иселувањето, во 
Струмичко се забележани и убиства на колонисти.6 Примери за 
малтретирање врз Србите, за да се иселат во Србија, имало и во село 
Караѓорѓевац7, Дојранско, но и во други села како, на пример, Росоман и 
Трстеник во Кавадаречко.8 Забележано било и доброволно иселување на 
Срби од Скопје, кое при крајот на мај 1941 година станало оранизирано.9 
Според извештајот од 31 мај 1941 година, упатен од Централната управа 
на дирекцијата на полицијата до министерот за внатрешни работи и 
народно здравје на бугарската влада, Петар Габровски, покрај податоците 
за состојбите во Битолската и Скопската област, се вели дека иселувањето 
на српските чиновници за Србија се одвива плански и со резултати. 
Дотогаш, околу 7.000 чиновници се иселиле за Скопската област, а 1.000 
за Битолската. Но, единствената „пречка за ослободувањето од 
чиновниците од поранешната српска администрација, и доселениците од 
Црна Гора, Хрватска, Далматинското крајбрежје и Србија“ претставувала 
недостигот од слободни вагони, поради засилениот сообраќај на 
германските власти. До 20 мај 1941 година, „како иселеници зад граница“ 
од Скопје заминале 6.417 Срби, Хрвати, Словенци, Црногорци и др., од 
кои, 401 жандарм, 82 припадника на тајната полиција, 29 акцизни 
стражари и 60 чиновници. Во следниот период бугарската власт планирала 
дневно за иселување да има 3 до 5 вагони сè до моментот кога бугарската 
администрација сметала дека ќе го преземе управувањето со 
железницата.10 

Во упатениот распис од 2 јуни 1941 година, на скопскиот обласен 
директор Антон Козаров до околиските управители и кметовите на 
градовите и селата, се посочува дека многу сопственици од „небугарско“ 
потекло „кои живеат во градовите и селата на областа, посакале да се 

                                                            
5 Arhiv Vojnoistorijskog instituta, Beograd (A-VII), Nda, kut. 43a, r.br. 7/1, 10/1; 

преземено од: Slobodan D. Milošević, Izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane 
Jugoslavije 1941-1945. godine, Beograd 1981, 84. 

6 Јован Ф. Трифуноски, Струмички крај: народни живот и обичаји, Скопје 1979, 
12. 

7 Во 1942 година, бугарската власт го преименувала селото Караѓорѓевац во 
Крумово. По ослободувањето на Македонија, селото е преименувано во Јосифово според 
Јосиф Јосифовски, учесник во НОБ на Македонија (1941-1944). Драгиша И. Кецојевиħ, 
Насељеници у Јужној Србији између два светска рата, Вардарски зборник, 8, Београд 
2011, 209. 

8 S. D. Milošević, Izbeglice i preseljenici…, 86-90. 
9 Боро Митровски, Скопје 1941 низ бугарската управно-полициска архива и 

усташко-домобранската документација, Зб. Скопје во НОВ 1941, Скопје 1973, 321. 
10 Бьлгарското управление вьв Вардарска Македония (1941-1944), документален 

сборник, съставители Александър Гребенаров, Надя Николова, София 2011, 46, 59; 
натаму: Бьлгарското управление вьв Вардарска Македония (1941-1944), документален 
сборник. 
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иселат надвор од пределите на државата“. Еден дел „веќе се иселиле, а 
други се на пат да се иселат“, повеќето од иселуваните имале во 
сопственост покриени и непокриени недвижни имоти кои од власта биле 
сметани дека се без сопственици и затоа „грижата за заштита и 
управување треба да биде на државата“, односно на општините.11 За да 
биде утврден точниот број на домаќинства кои се иселиле и какви имоти 
оставиле, во рок од 5 дена по добивањето на расписот, во седиштето на 
дирекцијата требало да се достават следниве податоци: 1.бројот на 
иселените домаќинства заедно со членовите на истите по општини и 
населени места; 2.од која националност се иселените; 3.какви имоти 
оставаат: а) покриени-куќи, стопански објекти, работилници и др., б) 
непокриени-ниви, ливади, лозја, овошни и зеленчукови градини, пасишта 
и др.; 4. во каква состојба се имотите: а) покриените-дали се за користење 
(имаат ли врати, прозорци и др.), б) непокриените-нивите со што се 
засеани (жито, јачмен, рж, овес, просо, пченка и др.) и ливадите дали се 
откосени или не; 5.какви мерки се преземени за управување со тие имоти; 
6.како се распределени за работа тие имоти и користењето на плодовите 
од имотите: а) на колку сопственици, по општини и населени места, б) за 
каков вид на имот се работи, колку декари, во каква состојба се имотите и 
на колкав процент се дадени за работа; и, 7.лицата кои ги добиваат тие 
имоти за обработување дали се жители на селата каде се наоѓало 
земјиштето или имотот или се жители на соседни села.12 

 Покрај ова, околиските управители, доколку во текот на неделата 
имало иселување, требале да доставуваат и седмични извештаи. Бидејќи 
земјата од иселените, која требала да се отстапи за работа, била во 
„државна сопственост до издавањето на специјална наредба“, лицата што 
ја користеле истата требале да се предупредат дека немаат право на 
сопственост, ниту право на владеење. Затоа, во секоја општина требало да 
се изработат списоци на лицата кои го добиле имотот за работа и истите 
да се известат дека се само времени закупци на односниот имот, т.е. по 
собирањето на реколтата, на истиот начин требала да биде најмена земјата 
и за претстојната есенска сеидба. Лицата кои поради ред причини сè уште 
не се иселиле, можеле да ја обработуваат земјата и да ги приберат 
доходите, меѓутоа, при иселувањето, да не им се дозволи да ги изнесат 
производите.13 

Во првата половина на јули 1941 година, командата на 12. 
германска армија забележала дека „акцијата на иселувањето се спроведува 
безобѕирно и моментно е ограничена само заради транспортните 
                                                            

11 Државен архив на Република Македонија, Скопје (натаму: ДАРМ), 
1.128.1.14/16. 

12 ДАРМ, исто. 
13 ДАРМ, исто. 
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тешкотии“.14 Контролирајќи го процесот на иселувањето, околискиот 
полициски началник на крушевската околиска управа, В. Ст. Искиџијски, 
на 19 јули 1941 година, побарал кметот на Крушево да достави списоци на 
иселените Срби и Хрвати и на тие кои подлежат на иселување од 
Крушевската околија. Списоците требале да ги содржат овие податоци: 
трите имиња, место на раѓање, место на живеење, националност, од колку 
членови се состои семејството, каде е иселено, бројот на пропусницата, 
бројот на заверката, со каков багаж и со колку пари патува или ќе патува. 
Списоците требало да се достават одделно за иселените и за тие кои 
подлежат на иселување. Интересно е што постојат 2 списока на иселените 
Срби и Хрвати од крушевската општина до 13 септември 1941 година. Во 
едниот список фигурира извесна Флора Петрова Бабарова родум од 
Крушево, тука живеела и се иселила ама не постои податок на која 
локација, додека во вториот извештај таа не е запишана иако во 
извештајот каде што е запишана, напишан е и бројот на нејзината 
пропусница но не е запишан бројот на заверката. Во споредба со другите 
иселени семејства од извештајот, за некои отсуствува бројот на 
пропусницата како и бројот на заверката. Без Флора Петрова Бабарова, 
вкупниот број на иселените лица изнесува 64 и освен Срби и Хрвати, од 
крушевската општина се иселиле и лица од други националности: 
црногорска, влашка, словенечка и чешка. Според националноста, најголем 
број од иселените, 33 лица, биле Срби. За нивното место на раѓање нема 
целосни податоци, освен за Србите, Миленко Јовановиќ (семејството 
броело 3 членови) кој бил родум од Ужичка Пожега, Аришко Качански 
(семејството броело 3 членови) родум од Србобран, Србинко Петковиќ 
родум од Велика Кикинда, Радивој Лазаревиќ, родум од Куршумлија, 
Радосав Марковиќ, родум од Лесковачката околија, а Михаил Живковиќ 
бил родум од Врање, додека во однос на местата каде се иселиле некои 
српски семејства тоа биле Прокупље, село Станци во околината на 
Прокупље и Белград. За иселените Црногорци постојат податоци само за 
две семејства кои се иселиле во Белград и Никшиќ, а вкупниот број на 
сите иселени Црногорци бил 13 лица. Во однос на местото на раѓањето на 
Власите, Филомена Н. Павлова (семејството броело 4 членови) и Евтерпа 
Александрова Алиева (семејството броело 2 члена) стои дека биле родум 
од Крушево, но нема податоци каде овие две семејства се иселиле. Двете 
хрватски семејства од по 3 членови, се иселиле во Хрватска, словенечкото 
семејство (составено од 3 членови) се иселило во Рашка, додека чешкото 
кое исто така броело 3 членови се иселило во Крагуевац.15 

                                                            
14 Миле Тодоровски, Партизанските одреди и народноослободителната војска на 

Македонија во ослободителната војна и револуцијата 1941-1944, Скопје 1972, 25. 
15 ДАРМ, 1.136.1.86/165-168. 
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Слична била постапката за евиденција и во Кавадаречко, каде 
власта побарала да се изработат списоци на Срби кои подлежат на 
иселување, а во списоците требало да се запишат и Срби, макар оженети и 
со „Бугарки“. Така, во доставениот список од 30 јули 1941 година, до 
околискиот управител на Кавадарци, со податоците за Србите во 
бојанчишката општина, фигурира името на Коста Милојков Виденов, 
родум од Књажевац, оженет со „Бугарка“, семејството броело 7 членови и 
живеело во село Конопиште.16  

Но не само тоа, туку, бугарската власт собирала и податоци за лица 
од српско, црногорско или гркоманско потекло негативно настроени кон 
власта, кои со своето држење и говорење го крепеле србизмот и 
противбугарскиот дух. Таков бил случајот од јули 1942 година, во 
Куманово и Кумановско, од каде лицата кои со своето држење и говор го 
крепеле србизмот и противбугарскиот дух, требале (извесно време) да 
бидат протерани. Во кумановската градска општина биле евидентирани 23 
такви семејства. Во селата Љубодраг и Ново Село биле евидентирани по 
две лица, во село Умин Дол едно лице, а во табановската селска општина 
живееле 3 српски семејства од кои мажите работеле во рудникот Лојане и 
како такви биле оставени од германската воена власт. Во градишката 
селска општина имало само еден Србин, Лазар Петров Станков, кој бил 
роден во Куршумлија, оженет со „Бугарка“ од Македонија и семејството 
имало 6 деца родени во кумановското село Скачковце. Тој не бил 
негативно настроен кон власта но „за секој случај е под набљудување“, 
напишал кметот на градишката селска општина Т. Антов во упатениот 
извештај до околискиот управител на Куманово, од 12 јули 1942 година.17 

Технички, иселувањето на Србите се извршувало на следниов 
начин. Прво се изработувале списоци на иселените Срби во Скопје со 
нивните адреси а поголемиот дел од податоците за изработка на списоците 
биле земени од Скопската обласна дирекција. При иселувањето најпрвин 
се почнало со полициските службеници и припадниците на 
жандармеријата, потоа другите службеници и најпосле Србите со 
слободни професии. Понатаму, организирана била посебна служба 
којашто ја сочинувале 20 разузнавачи-месни жители. Од семејствата кои 
требало да се иселат, бил повикуван домаќинот кому му се соопштувал 
определениот рок за иселување. Пакувањето на багажот во почетокот се 
вршело во присуство на разузнавачот од посебната служба, а подоцна - во 
присуство на службеник од царинарницата, службеник од Народната 
банка и разузнавач од полицијата. Товарењето во транспортните возови во 
почетокот го вршела германската власт, но подоцна тоа го вршела 

                                                            
16 ДАРМ, 1.135.1.127/334-335. 
17 ДАРМ, 1.137.1.110/390-398. 
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посебната служба.18 До 1 јули 1941 година биле  иселени 15.690 лица, до 1 
септември од Скопје биле иселени 19.453 лица, а од Скопската област 
вкупно биле иселени 26.451 лице.19 Во овие бројки не се опфатени тие што 
сами се иселиле без евиденција на бугарската полиција. Со интервенција 
на Германците и директорот Антон Козаров, во Скопје останале околу 
2.000 Срби за кои „се зборуваше дека дале мито“.20 Од Скопската област 
останале неиселени уште 11.773 лица и според околиите, статистички тоа 
изгледало вака: 
Скопска околија . . . . . . .  41 семејство 
Куманово . . . . . . . . . . . .  61 семејство 
Велес . . . . . . . . . . . . . . . .  20 семејства 
Штип . . . . . . . . . . . . . . . .  25 семејства 
Кочани . . . . . . . . . . . . . .  50 семејства 
Врање . . . . . . . . . . . . . . .  29 семејства 
Кратово . . . . . . . . . . . . . .  8 семејства 
Бујановац . . . . . . . . . . . .  6 семејства 
Берово . . . . . . . . . . . . . . .  7 семејства 
Свети Николе . . . . . . . . .  8 семејства 
Струмица . . . . . . . . . . . .  190 семејства 
Сурдулица . . . . . . . . . . .  2 семејства 
Качаник . . . . . . . . . . . . . .  1.200 семејства 
Гевгелија . . . . . . . . . . . . .  6 семејства 
Неготино . . . . . . . . . . . . .  178 семејства 
Кавадарци . . . . . . . . . . . .  21 семејства 
Радовиш . . . . . . . . . . . . .   2 семејства 
ВКУПНО  1.854 семејства 

или 10.123 членови 

 
Со оглед на фактот дека во документот е напишано дека од Скопје 

треба да се иселат околу 1.650 лица, кои собрани со горните 10.123 

                                                            
18 Во почетокот на август 1941 година од Македонија се иселувале српски и 

хрватски семејства. При нивното иселување им помагале германските и бугарските 
власти, кои со 316 вагони иселиле 894 семејства со вкупно 2.384 членови. Германските 
воени власти во 156 вагони иселиле 371 семејство со вкупно 930 членови, а бугарските 
служби со 160 вагони иселиле 523 семејства со вкупно 1.454 членови. Ѓорѓи 
Чакарјаневски, Некои пропагандни активности во Македонија под бугарска окупација 
(1941-1942 година), ГИНИ, 54/1-2, Скопје 2010, 125. 

19 Бьлгарското управление вьв Вардарска Македония (1941-1944), документален 
сборник, 145. 

20 Б. Митровски, цит. дело, 321. 
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членови од табелата, изнесуваат 11.773 лица.21 Треба да се истакне дека 
вкупниот број на семејствата евидентирани во табелата е 1.854, а не 704 
како што е напишано во упатениот извештај на обласниот полициски 
началник во Скопје до Дирекцијата на полицијата во Софија од 13 јануари 
1942 година.22 

Иселувањето на српското население од Македонија на територијата 
на Србија не му одговарало на германскиот окупатор од економски 
причини, затоа, во јули 1941 година, планирано било да се затвори 
границата на воената област 80923 кон бугарското окупациско подрачје, но 
воените единици за извршувањето на таа задача не биле во доволен број. 
Постоело и размислување иселениците да се вратат во своите поранешни 
живеалишта под бугарска окупација, но воената област 809 сметала дека 
тоа не е изводливо бидејќи би биле изложени на нови малтретирања, 
својот имот би го нашле опљачкан и повторно би дошло до несогласување 
и судир.24 Процесот на иселувањето на Србите се одвивал до септември 

                                                            
21 Низ литературата се среќаваат различни податоци за бројот на иселените Срби 

од Македонија. Според Стојан Киселиновски: „...пред самата капитулација на 
Југославија, сами си заминаа ‘стожерите на српството во Македонија’ (полицајците, 
жандарите, црковните и просветните лица, лицата со слободни професии), а потоа 
процесот на протерување го опфати и српското селско колонизирано население“. Во 
периодот на Втората светска војна биле протерани речиси 70.000 Срби. Стојан 
Киселиновски, Етничките промени во Македонија (1913-1995), Скопје 2000, 86. 
Слободан Д. Милошевиќ пишува дека мнозинството бегалци и преселеници од околината 
на Скопје и др. подалечни области, доаѓале во градот или поминувале низ него на пат за 
Србија. Во градот се задржувале за да земат пропусници за понатамошно движење. До 
почетокот на август 1941 година од Скопје биле иселени околу 45.000 Срби. S. D. 
Milošević, Izbeglice i preseljenici…, 89; Slobodan D. Milošević, Iseljavanje stanovništva iz 
Makedonije u Drugom svetskom ratu, Istorija 20. veka, XII/2, Beograd 1994, 104. Ванче 
Стојчев наведува бројка од 35.000 иселени лица. Ванче Стојчев, Бугарскиот окупациски 
систем во Македонија 1941-1944, Скопје 1996, 200. 

22 Бьлгарското управление вьв Вардарска Македония (1941-1944), документален 
сборник, 145-146. 

23 Германската воена управа во Србија била под команда на командант (воен 
заповедник на Србија) потчинет на Вишата команда на сувоземната војска, а од 
почетокот на јуни 1941 година бил потчинет на командантот за Југоисток под чија 
команда се наоѓале сите редовни трупи и воензаднински органи на окупираните 
територии на Балканскиот Полуостров. Мрежа на обласни, окружни и месни команди 
била воспоставена во Србија. Обласните команди обележани со броеви се наоѓале во 
Белград (599), Панчево (610), Ниш (809) и Ужице (816), а окружните команди-
крајскомандантури (исто така означени со броеви) во Петроград, Шабац, Крагујевац, 
Јагодина, Крушевац, Косовска Митровица, Ваљево, Заечар и Лесковац. Месните команди 
(ортскомандантури) биле надлежни за јавната безбедност и информативната служба. 
Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945, Beograd 1992, 136. 

24 S. D. Milošević, Iseljavanje stanovništva iz Makedonije…, 104. 
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1941 година затоа што германската команда во Србија времено го 
забранила преселувањето на лица во Србија.25 

Од прогонот на бугарските власти не биле поштедени ни Србите од 
Хрватска, населени во Македонија за време на колонизацијата меѓу двете 
светски војни. Нивната положба била специфична затоа што немале каде 
да се вратат. Ним, власта на НДХ им забранила да се вратат. Во врска со 
тоа, во едно писмо, од 26 ноември 1941 година, е посочено: „Во НДХ, 
Србите без големи и оправдани причини не можат да се вратат бидејќи 
многу Срби кои сега живеат во Хрватска се одметнуваат в шума како 
четници или комунисти и со тоа создаваат неред и непотребни пречки на 
нашата власт. Што се однесува на овие луѓе кои сакаат да се вратат во 
Хрватска, поединечно нека поднесат молби кои ќе се решаваат по редовен 
пат, но од наша страна ние препорачуваме тие повеќе да отпатуваат во 
Србија“.26 

Во извештајот од 27 ноември 1941 година, упатен од германскиот 
генерален конзулат, до Министерството за надворешни работи на Третиот 
Рајх, за бугарските мерки при преуредувањето на стопанскиот живот во 
Македонија се вели: „...многу добри српски и албански деловни луѓе, кои 
се таму веќе одамна населени, и покрај целосната невиност, наполно ја 
загубија својата егзистенција... денес ‘небугарските’ дуќани и 
претпријатија мораат да се ликвидираат во краток рок од 1-3 месеци, со 
што, покрај загубата во пари до што природно доаѓа, за сопствениците на 
фирмите поврзана е и загубата на секоја основа за живот во иднина“.27 

Иако во септември 1941 година германската команда во Србија 
времено го забранила преселувањето на лица во Србија, во една белешка 
од 15 декември 1941 година било забележано: „Германските надлежни 
власти се согласни и допуштаат во иднина иселување на Срби од 
Македонија кои тоа го сакаат со издадена пропусница од бугарските 
власти и виза од германскиот генерален конзулат во Скопје“.28 Во 
февруари 1942 година, областниот полициски началник на Скопје наредил 
да се запре секакво доброволно или принудно иселување на лица од 
српско потекло, истата година наредбата не била укината поради што во 
декември извесен Властимир Петров Рачкомановиќ од српска 
националност, жител на село Градско-Кавадаречко, сè уште не бил 

                                                            
25 ДАРМ, 1.130.2.2/9. 
26 S. D. Milošević, Izbeglice i preseljenici…, 322. 
27 Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, 

tom XII, knjiga 1, dokumenti nemačkog Rajha 1941, redaktor Antun Miletić, odgovorni urednik 
Miloš Krstić, Beograd 1973, 676. 

28 S. D. Milošević, Izbeglice i preseljenici…, 90. 
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иселен.29 Сепак, во 1942 година се иселувале само оние кои имале 
одобрение од германската воена команда во Белград.30 

Паралелно со иселувањето на Србите, власта го одзела нивниот 
имот и во одделни краеви пристапила кон ревизија на аграрната реформа 
спроведувана меѓу двете светски војни.31 За иселувањето на српските 
колонисти детално биле известувани властите во Софија најчесто во 
почетокот на 1942 година. Се бележеле сите имоти кои останале празни по 
иселувањето на колонистите, бројот на куќите кои веднаш биле вселиви 
или оштетени. За секоја општина се водела евиденција за слободните 
обработливи површини кои останале празни, а им припаѓале на 
колонистите, при што се давале предлози за големината на парцелите што 
требале да се доделат на локалното население. Најмногу напуштени имоти 
имало во Скопско, Штипско, Кочанско, Светиниколско, Битолско, 
Прилепско, Кумановско, Радовишко, односно „онаму каде колонизацијата 
била најсилна“.32 Освен извршеното иселување на Србите, бугарската 
власт го уништувала и српското културно влијание во Македонија.33 

Новонастанатата воено-политичка ситуација поттикнала 
активности на лица, на кои во периодот меѓу двете светски војни власта 
им одзела земја заради спроведување на колонизацијата. Таква била 
акцијата на 61 жител од село Горни Балван, општина Горно Балванска, 
околија Свети Николе, кога преку поднесеното колективно барање од 3 
јули 1941 година, до министерот за земјоделство на Бугарската влада 
побарале бугарската држава да им ги врати одземените ниви за потребите 
на поранешната колонија Нова Батања. Покрај овој случај, 5 жители на 
село Крупиште, општина Горно Балванска, околија Свети Николе, на 19 
јули 1941 година упатиле колективно барање до обласниот директор во 
Скопје и барале да им бидат вратени или отстапени за работа нивите 
бидејќи на истите порано биле населени колонисти Срби. Во однос на 5-те 
жители на село Крупиште, ним можело да им се додели земја само за 
времено обработување, додека прашањето за сопственоста требало да се 
уреди по законска постапка.34 

Во врска со сопственоста на одземените имоти, во извештајот на 
потполковникот на 55. охридски пешадиски полк на бугарската војска, 
упатен до командантот на 15. пешадиска дивизија во Битола, на 18 мај 
1942 година, се вели дека граѓани од Охрид на кои „во минатото српскиот 

                                                            
29 ДАРМ, 1.135.2.194/575-576. 
30 Б. Митровски, цит. дело, 322. 
31 В. Ачкоска, цит. дело, 85-86. 
32 Б. Илиевски, цит. ракопис, 178-179. 
33 Растислав Терзиоски, Неколку нови документи за односот на бугарскиот 

окупатор кон народностите во Македонија, Зб. Скопје во НОВ 1942, Скопје 1975, 294. 
34 ДАРМ, 1.142.1.77/441-443. 
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режим“ им ја одзел земјата во месноста Дебело Поле и им ја доделил на 
доселени Срби, подготвувале вооружен напад за да станат сопственици на 
своите поранешни имоти. Заради избегнување на судирот меѓу 
поранешните сопственици и Србите, будноста била зголемена и во таа 
насока биле известени полицискиот началник и кметот на градот да 
преземат соодветни мерки, а се истакнувало и дека се преземени мерки за 
иселување на Србите. Битолската обласна дирекција укажала да се 
преземат безбедносни мерки за да се избегне „преземање на законот во 
свои раце“ сè до оној момент додека не се решело прашањето со 
иселувањето на односните Срби35.36 

Приливот на Србите од Македонија во Србија (под германска 
окупација) значел отворање на прашања за животниот опстанок на 
иселените во текот на војната, односно појавата на ваквиот (несигурен) 
елемент, прифаќањето на истиот од тамошната власт и неговото 
вклопување во новиот поредок подразбирало обезбедување на 
сместување, (ис)храна, работа и др. што само по себе барало материјални 
средства и организација на системот за успешно реализирање на овие 
работи. Притоа, треба да се има предвид и ситуацијата во Србија поради 
востанието во 1941 година. 

Од изложеното е видливо дека иселувањето на Србите од 
Македонија, како и на другото население, за што само нешто во кратки 
црти напишавме, резултирало да се случат промени на етничката карта во 
Македонија во првата година од воспоставувањето на бугарската 
окупација. 

РЕЗИМЕ 
  
 По окупацијата на дел од Кралството Југославија, бугарската власт 
на територијата на Македонија почнала да спроведува политика на 
протерување на Србите и уништување на српското културно влијание. До 
1 јули 1941 година биле иселени 15.690 лица, до 1 септември од Скопје 
биле иселени 19.453 лица и од административната единица Скопска 
област вкупно биле иселени 26.451 лице. Во септември 1941 година, 
германската команда во Србија времено го забранила преселувањето во 
Србија, но во 1942 година се иселувале само оние кои имале одобрение од 
германската воена команда во Белград. 
                                                            

35 Според еден упатен извештај од 26 јануари 1942 година до областниот 
полициски началник во Битола, во Охрид живееле 12 колонизирани црногорски семејства 
кои биле оземјени со доста земја, а бројот на членовите на семејствата изнесувал 79 лица. 
Во еден друг упатен извештај од 5 јуни 1942 година до обласниот директор во Битола е 
посочено дека во Охрид живееле „13 семејства Црногорци, кои се нарекуваат така, но тие 
се чисти Срби испратени од поранешната српска власт, како колонизатори“ и биле 
оземјени. ДАРМ, 1.139.1.36/82-84. 

36 ДАРМ, 1.139.1.88/307. 
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 SUMMARY 

 
After the occupation of part of the Kingdom of Yugoslavia, the 

Bulgarian authority on the territory of Macedonia began to realize a policy of 
expulsion of the Serbs and destruction of the Serbian cultural impact. Until July 
1, 1941, 15,690 people were emigrated, until September 1, from Skopje were 
emigrated 19,453 people and from the administrative unit Skopje district 26,451 
people were emigrated in total. In September 1941, the German command in 
Serbia temporarily banned the resettlement in Serbia, but in 1942 were 
emigrated only those who had approval from the German military command in 
Belgrade. 
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