
Пети дио 

НА ОДСТУПНОМ ПРАВЦУ ЊЕМАЧКИХ СНАГА 

Средином љета 1944. године почеле су операдије снага НОВЈ за ослобо-
ђење источних крајева Југославије (Србије и Македоније). Прво је у јуж-
ну Србију продрла ударна група дивизије (2. пролетерека. 5. крајишка и 
17. источнобосанска), а послије ње су то учинили 1. пролетерски и 12. вој-
вођански корпус који је, у наступању преко западне Србије, Врховни 
штаб оријентисао ка Београду. Ускоро су се тим корпусима придружиле 
и 11. крајишка и 28. славонска дивизија које су. у вријеме ослобођења 
Тузле, кренуле преко Дрине за Србију. Од тих снага Врховни штаб је, 
средином септе.мбра 1944. године. образовао 1. армијску групу НОВЈ и 
додијелио јој задатак да ослободи Београд. У јужној и у источној Србији 
оперисали су под командом Главног штаба НОВ и ПОЈ Србије, 13. и 14. 
корпус. Њихова су дјејства у септембру усмјерена на комуникације у до-
лини Мораве и у позадину њемачких снага које су покушавале да обра 
зују фронт дуж југословенско-бутарске границе. 

Истовремено су снаге НОВ и ПОЈ у Македонији. под командом Главног 
штаба, развијале офанзивна дјејства на цијелој територији Македоније. 
посебно на комуникацијама којима су почеле одступати гвемачке снаге 
из Грчке. 

Тако је НОВ и ПОЈ дочекала почетак расплета на Балкану са три СВОЈС 
Јаке фупације у источним крајевима земл>е. Оне су довеле у тешку си-
туацију њемачке снаге које су добиле задатак да образују фронт на ис-
точним границама Јутославије. Врховни командант, маршал Тито, из-
вршио је координацију дјејстава тих групација са снагама Црвене армије, 
коЈе су, преко Румуније и Бугарске, избиле на наше источне границе. 
Крајем септембра 1944. године почеле су заједничке операције за ослобо-
ђење Србије и Београда. Тим је, поред осталог, спријечено извлачење ње-
мачких снага из Грчке долином Мораве преко Београда. Цијела група ар-
мије »Е« је била присилзена да се извлачи на запад, преко Санџака и јуж-
ног дијела западне Србије, на Вишеград и дал>е преко Сарајева и долином 
Босне - на сјевер. Тако је источна Босна поново постала врло значајно 
оперативно подру-чје и за НОВЈ и за непријателд.') 

1) Види шире о операциЈама з& ослобођење источних крајева Југославије: »Ослободилачки 
рат«, 2 стр. 265-326 и 345-383 
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Дјејства око Почетком октобра 1944. Врховни штаб је упутио ди-
Рогатице и рективу 3. корпусу да у циљу успостављања извла-
Горажда чења њемачких снага из Србије и Санџака темељи-

то поруши све важније комуникације у источној 
Босни. У духу те директиве 27. дивизија је, 10. октобра, добила задатак 
да изврши темељито рушење друмова Хан-Пијесак - Власеница - Дри-
њача - Зворник и Зворник - Цапарде и да на погодним мјестима изведе 
радове за поставлање минских поЈва.2) Нешто касније, Штаб 3. корпуса 
је оријентисао главнину 27. дивизије на комуникације Сарајево - Вишег-
рад ради њиховог темељитог рушења и дјејства на њемачке снаге које се 
буду извлачилетим правцем.3) Одјејствима 16. муслиманске бригаде на 
том подручју види скицу бр. 18. 
Покрет 16. муслиманске бригаде ка новом оперативном подручју, које је 
добила 27. дивизија, почео је 16. октобра. Она се прво прикупила на про-
стору села Осмаци и Подборогово.4) Из тог рејона је, са Штабом Дивизије, 
извршила покрет преко Папраће и Цикота ка Власеници са задатком да 
уз пут похвата четничке групе на које наиђе. Марш је извршен у ба-
таљонским колонама с намјером да се што боље прочешл>а земљиште и 
пронађу и униште четници који су ометали рад војно-позадинских влас-
ти и народноослободилачких одбора.5) Међутим, четничке групице су се 
извукле или вјешто прикриле испред колона, па готово нигдје није било 
значајније борбе.6) Послије једнодневног одмора у Власеници, Бригада 
се, 20. октобра, пребацила на подручје села Соколовића.7) Сутрадан је 
стигла вијест да је ослобођен Београд. Била је то једна од највећиих ра-
дости коју су борци и старјешине доживјели ове ратне године. У једини-
цама је спонтано почела пјесма и почасна паљба из свег наоружања - а 
одмах послије тога су по селима одржани зборови који су се претворили 
у весел^е војеке и народа.8) 
На подручју Романије тада је непријатељ имао доста јаке снаге. Током 
1944. године јединице НОВ и ПОЈ повремено су боравиле у овим краје-
вима, јер су их, због оперативних потреба и тешкоћа у снабдијевању, за 
краће, а некад и дуже вријеме напуштале. Пространа подручја била су 
пуста: села попаљена или напуштена, а народ избјегао у градове или, пак. 
у крајеве који нису доживјели гакво разарање и уништавање. Све је то 
олакшало непријатељу (усташким и домобранским и четничким једини-
цама) да се учврсте у појединим упориштима и да терором покушају оне-
могућити рад организација НОП-а. Међутим, и у тим доста тешким ус-
ловима организације КПЈ. СКОЈ-а, Народног фронта, као и органи на-
родне власти активно су дјеловали у свим крајевима.9) 

2) Зборник НОР-а, Ш30 наређење Штаба 3. корпуса од 10. X 1944. док. бр. 33. 
3) Исто. 
4) АВИИ, заловијест Штаба 27. дивизије од 16. X 1944, к. 1111, бр. рег 26/6. 
5) Исто, заповијест Штаба 16. муслиманскебригаде од 17. X1944. к. 1112. бр. рег. 45/2. (Пре-
тходних дана четници су напали и заробили партизанску стражу код школе у селу Доњем 
Залуковику). 
6) Историјат, стр. 29 
7) Зброник НОР-а, 1У/30, док. бр. 75. 
8) Сјећан* аутора. 
9) Зборник НОР-а, 1У/30, извјеиггај Штаба 3. корпуса Врховном штабу НОВ и ПОЈ од 5. X 
1944. док. бр. 20. 
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Усташко-домобранске снаге су обезбјеђивале жел>езничку пругу Сараје-
во - Вишеград са дијеловима 1. усташког стајаћег дјелатног здруга и 8. по-
садног здруга. У рејону Рогатице су се налазили 2. и 3. батал>он 1. усташ-
ког здрута, чије су двије чете биле распоређене у Сокоцу и Подроманији. 
С тим снагама непријатељ је обезбјеђивао друм Вишеград - Рогатица -
- Сарајево.10) 
На ширем подручју Романије биле су и јединице четничког Романијског 
корпуса подијел>ене у мање групе, које су избјегавале борбу са јединица-
ма НОВЈ јачим од батаљона.'1) 

Цијенећи ситуацију на додијел>еном оперативном подручју, Штаб 27. ди-
визије је одлучио, 22. октобра, да са 16. и 29. бригадом разбије најјачу неп-
ријател>еву групацију и ослободи Рогатицу како би могао овладати кому-
никацијама између Вишеграда и Сарајева и темељито их порушити. У 
оквиру тога је 16. муслиманска бригада добила задатак да се са подручја 
Соколовића пребаци у рејон села Сел>ани и Стрмац (источно од Рогатице, 
у захвату друма за Вишеград), ту изврши рушење друма и са полазних 
положаја налинији: к. 669-Градац- Гулије.к. 710-Потпећ,саглавнином 
снага крене у напад на непријател>а у Рогатици. Са западне стране тре-
бало је да напада 20. романијска бригада. Почетак напада је предвиђен за 
4 часа 23. октобра.'2) 

Пошто је Штаб Дивизије нарочито нагласио значај рушења комуникаци-
је, Штаб 16. бригаде је за напад на непријател>а у Рогатици ангажовао 1. 
и 3. батаљон, чету 4. батал>она. извиђачку чету и топовски вод док је 2. 
батал>он оставио у рејону села Стрмац и Сел>ани са задатком да темељито 
поруши друм и обезбиједи напад од Вишшграда, а 4. батал>он оставио је 
у селу Шаторовићи ради обезбјеђења на правцу од Жепе.13) 

У то вријеме су снаге 5. корпуса НОВЈ предузеле нападна дјејства у ре-
јону Травника. Непријател>ева команда је главнину усташких снага из 
Рогатице упутила ка Травнику, управо у вријеме када се 27. дивизија 
припремала да изврши свој задатак. Осјетивши опасност да би губитак 
Рогатице отежао остварење њихових планова, Нијемци су ка Рогатици и 
Вишеграду упутили, 21. и 22. октобра, 7. СС-извиђачки батаљон.14) Те 
промјене у гарнизону Рогатнца нису биле уочене на вријеме. 

Према добијеном задатку батаљони 16. муслиманске бригаде су 22. ок-
тобра навече кренули из Соколовића и у селу Сел>анима изненадили и 
заробили 20 милиционера са пушкомитрал>езима, машинком и 19 пуша-
ка. Из тог рејона су ојачани 1. и 3. батаљон прешли у напад. Брзо су са-
владали истурена обезбјеђења (заплијенивши 9 сандука муниције) и из-
били на периферију Рогатице. Ту су наишли на јак отпор и пошто је изо-

10) Исто, док. бр. 21. 
11) Детаљни подаци о непркјатељским енагама у јееен 1944. на територији Босне и Херце-
овине налазе се и у отвјештају Штаба 5. корпуса НОВЈ Врховном штабу НОВ и ПОЈ од 25. 

XI 1944. (Зборник НОР-а, ГУ/30. док бр. 112). 
12) Зборник НОР-а, ГУ/30, заповијест Штаба 27. дквизије од 22. X 1944. док. бр. 46. 
13) Исто, заповијест Штаба 16. муслиманске бригаде 22. X 1944, док. бр. 48. 
14) Ието, наређење Штаба 27. дивизије од 23. X 1944, и напомена 2, док. бр. 49. 
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стао напад 20. романијске бригаде (која је закаснила). Штаб 16. бригаде Је 
у свануће наредио да се повуку на полазне положаје.15) 
Изјутра 23. октобра је Штаб 20. романијске бригаде обавијестио да ».. .јаке 
њемачке моторизоване снаге продиру од Вишеграда преко Рогатице ка 
Соколцу...« Међутим.та информација нијебиласасвимтачна. Не знајући 
то, Шгаб је Дивизије, на основу тог извјештаја. наредио да се обустави на-
пад на Рогатицу и да 16. муслиманска бригада настави са рушењем друма 
и да дубинским засједама спречава продирагве неиријате.тва од Вишегра-
да ка Рогатици. Исти задатак је имала и 20. романијска бригада на друму 
од Рогатице ка Соколцу.16) 
ПослиЈе извлачења батаљона 16. муслиманске бригаде на полазне поло-
жаје. из Рогатице су кренуле поменуте н>емачке јединице ка Вшпеграду. 
Пошто батаљони нису оставили засједе на друму, непријатељ је несме-
тано стигао на простор села Стрмац и Пешурићи, гдје се. вјероватно, за-
држао ради склањања препрека и оправке друма. У 10,30 часова је Штаб 
Бригаде наредио 2. батаљону да у току наредне ноћи поново поруши 
друм и постави засједе између Пешурића иСјемећа. Осгали батаљони су 
задржани на положајима према Рогатипи 7) У току ноћи 23/24. октобра 
је 16. муслиманскабригадарокирала4. и 3. батаљон пакомуникацију Ро-
гатица-Соколац са задатком да је поруши и спријечи саобраћај па њој.18) 
Међутим, изјутрарано, 24. октобра, 29 романијскабригадаје самоиници-
јативно напала и потпуно разбила непријатеља у Рогатици и брзо осло-
бодила варошицу.19) На то нису реаговале њемачке снаге у рејону Стр-
мац и Пешурићи, већ су у току дана неемепно извршиле покрет до 
Вишеграда. У таквој ситуациЈи, 20. романијска сригада је помјсрена за-
падно од Рогатице с цил>ем да настави гоњење неприЈател>а ка в* 'хнпици 
Прачи, а 16. муслиманека бригада је добила задатак да са диЈел< >м снага 
остане у ширем рејону Рогатице. ради рушења комуникација, и да са два 
батал>она нападне њемачку групу у рејону Стрмац и Пешурићи јер се 
није знало да је она 24. октобра већ стигла у Вишегра;; 2:) Када су и ба-
таллни изјутра наредног дана избили на Сјемећ, нису наишли на т -ри-
јател>а, али су на више мјеста порушили друм и заприЈечили га обара ^м 
стабала.21) 

У току 25. окгобра је Штаб Дивизије ријешио да с дијелом снага 16 мус 
лиманске бригаде запосЈедне реЈон Горажда ради рушења комуникација 
и мобилизације нових бораца На тај задатак су упућени 3 и 4 батал>он 
и извиђачка чета,22) под непосредном командом Шл аба Бригаде Они су 
у ток>" 26. октобра извршили марш из рсЈона Рогатице и преко жел>ез-

15) Ис-горијат, стр. 10, и Збориик НОР-а, ГУ/30. док. бр. 75. 
16« Јборник НОР-а, 1У/30, док. бр. 49. 
171 АВИИ. к. 1112, заповијест Штаба 16 м у с л и м а н с к е б р и г а д е од 23 X 944 бр р е г 48/2 
18» Исто. заповиЈест Штаба 16 муслиманске б р и в д е о д 23 X 1144 б р р е г 49/2. 
19) Зборник НОР-а. П//30, док. бр. 75 
20) АВИИ. к. 1112. иповијест Штаба 16. м у с л и м а н с к е бригаде 24 X 1944. бр р е г 50/2 и 
51/2 
21) ИСТСЈ. извјешта; Штаба 16. муслиманске б р и т а д е Штабг- ">7 д и в т и Ј е о д 25 X 1944 б р . 
рег. 2/3. 

22) Исто, заповиЈест Штаба 16 муслиманске брип.де • р.ч 25. '. 44 бр. рег .2/2. 
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ничке станице Месићи и села Јабуке навече стигли у Горажле, гдје су 
лако рачбили непријател>а (око 200 милиционера из Санџака) и зароби. п 
20 милиционера (са 2 пушкомитраљеза и другим наоружањем) који су 
ступили у Бригаду.23) Тих дана су руководства Бригаде и батаљона об-
новили народноослободилачке одборе у Рогатици и Горажду и преду-
зели мјере да се од јсдиннца муслиманске милиције образује партизан 
ски одред у рејону Горажда.24) 
Главш! задатак Бригаде све до почетка новембра је био рушење комуни-
кација. на1Х)чито на друмовима, у реЈонима Горажда и Рогатице У то 
вријеме јединице нису имале експлозива и минерског материЈала. па су 
рушења вршена приручним алатом КОЈИ се могао наћи на лицу мЈеста и 
пал>ењем дрвених мостова. Батал>онп су од становнишга образовали 
радне чете које су ангажовали на рушењу друмова. Покушај да се по-
руши жел^езнички мост на Дрини. код ушћа Лима, није успио. На таЈ за-
датак је упућен 3. батаљон, али га није нмао чиме извршити. Због свега 
тога резултати рушен>а комуникација нису били у сразмјери са напреза-
Јвем јединица.25) Како ће се касније видјети, непријатељ је брзо оправио 
све порушене комуникације. 

Крајем октобра 16. муслиманска бригада била је ч 
слзедећем распореду: 1. батаљон у Рогатинн. 2 ба 
та.'вон - на Сјемећу. 3. батал>он - у Међеђи и 4. ба-
тал>он са извиђачком четом у Јабуци, изнад Гораж-
да. Намјера Штаба Дивизије била је да, иослије 

рушења комуникација, што прије прикупи Бригаду на друму између 
Вишефада и Рогагице, да би она ирва примила борбу са њемачким сна-
гама које се буду повлачиле тим иравцем и присилила их да се развију 
како би главнина Дивнзије имала времена да се уведе у борбу на наЈпо 
годнијсм мјесту.26) 

Међутим, непријатељ је. умјесто из Вишеграда - прво пошао у напад из 
Сарајева ка Рогатици. Још 27. ок гобра на операгивно подручје Дивизијс 
стигла је (из рејона Тузле) 19. бирчанска бригада, која је тог дана збацила 
усташеса Црвених стиЈена на Романији. Већ сутрадан непријатељЈеупу-
тио 1. усташки дјелатни здруг, оЈачан њемачким јединицама, ка Романи-
ји са задатком да овлада изгубл>еним положајем и настави надирање ка 
Соколцу (гдје је имао посаду) и Рогатици. Наредних дана дошло је до 
жестоких борби на Романији. Штаб 27. дивизије је намјеравао да са 19. и 
20. бригадом, ноћу 31. октобра. заузме Соколац, а да послије тога одбапи 
непријател>аса Романије. Поштосу претходног данаусташе изненадним 

23) Исто, извјештаЈ Штаба 16. муелиманскебригаде Штабу 27. днвизије,од27. X1944,бр. рег 
3/3 н Зборник НОР-а, 1У/30, док. бр. 75, (Међу заробл>еним био је и раниЈе поменути коман-
дант милиције Чебо. Он и још неколнко његових саралника су стрнјел>ани -.»бог почињених 
Јлочина над народом) 
24) Историјат, стр. 30 (У погледу прелажења муслиманске милиције на нашу страну Штаб 
Бригаде Је. поучен раниЈим искуством. био опЈЈавдано скептичан Види цнт. док. АВИИ. к. 
1112, бр. рег. 3/3) 
25) Зборник НОР-а, ГУ/30. зановијес-г Штаба 27. дивизије од 28. X1944. док. бр. 55 и 75, АВИИ. 
к. 1112, бр. ЈЖГ. 3/3 
28) Зб<Јрник НОР-а, ГУ/30, заповијест Штаба 27. дивизије од 29. X 1944, док. бр. 55. 

Борбе 
на друму 
Рогатица -
Вишеград 
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наладом потиснуле 19. бригаду ка Гласинцу, одустало се од напада на Со-
колац и организована је одбрана с цил>ем да се спријечи продор усташа 
ка Рогатици.27) 
Како су дијелови 1. усташког здруга наставили продор, 1. новембра је по-
чело и прегруписавање 16. муслиманске бригаде. Штаб Дивизије желио 
је да је прикупи код Рогатице и да с њом организује одбрану између села 
Гучева и Ковања. Међутим, то није реализовано, јер је због надирања 
непријателл Бригада морала да се уводи у борбу по дијеловима. Прво је 
ангажован 1. батаљон, који се 2. новембра послије борбе на Рабру (триг. 
1083) повукао на положаје изнад Гучева. Истог дана се у покрету од Го-
ражда 3. батаљон сукобио с усташама код села Враголова и нанио им гу-
битке од 4 мртва и 10 рањених (уз своје губитке од 1 мртвог, 1 рањеног 
и 4 нестала борца). Пред надмоћнијим непријатељем тај батаљон се по-
вукао у село Ћемановиће, гдје је у току дана стигао и 4. батаљон ,28) Увече 
2/3. новембра усташе су ушле у напуштену Рогатицу. 

Због тога је 16. муслиманска бригада заузела положаје сјеверно од Рога-
тице, на линији између села Гучева и Шаторовића. Непријатељ је с дије-
лом снага продужио наступање из Рогатице ка Вишеграду (с ци.љем да 
тамо пребаци мостовни материјал), а са главнином прешао у одбрану Ро-
гатице. Да би се открио непријател>ев распоред и везале његове снаге, 1. 
батаљон је упућен на Луњ (триг. 875), доминантну тачку изнад Рогатице, 
са задатком да га препадом заузме, у чему није било успјеха. Истовреме-
но је главнина Бригаде кренула у напад на непријате.љеву колону (42. ње-
мачка мостова колона са усташким дијеловима који су је штитили), која 
је маршовала ка Вишеграду. У рејону села Стрмац и Сел>ани она је заус-
тааљена. Требало је сутрадан да се на њу продужи напад, али се од тога 
одустало, јер су 10 савезничких транспортних авиона избацили са око 
300 падобрана велику пошиљку оружја, муниције и друге опреме за 27. 
дивизију. Пошто је дио падобрана вјетар понио према Рогатици, све једи-
нице Бригаде су прво кренуле да спријече усташе да их покупе, а послије 
су ангажоване и на сабирању пошиљки у рејонима свог распореда.29) 

У току 4. новембра Штаб Дивизије је одлучио да сутрадан у 4 часа 16. мус-
лиманска и 20. романијека бригада нападну непријател>а у Рогатици и 
његову колону која је била зауставл>ена у рејону села Стрмац и Сел>ани 
У нападу на Рогатицу ангажовани су 1. и 4, док су 2. и 3. батаљон упућени 
у напад на колону. Међутим, непријатељева колона је у току ноћи 4/5. но-
вембра кренула ка Вишеграду, па су 2. и 3. батаљон наишли на празне 
положаје. Они су одмах приступили правл>ењу запрека на друму и по-
ставили се у дубинску засједу у правцу Вишеграда. Чете батаљона које 
су нападале на непријател>а у Рогатици избиле су до првих кућа. Ту су 
зауставл>ене. Имале су 2 погинула (један од њих је био Станко Мењић, 
командир чете у 4. батаљону) и 6 рањених бораца. Основни узрок неусп-

271 Збормик НОР-а 1УУ30. док бр 75 
28) 'ЗГх>рник НОР-а, IV/30, извјештај Штаба 27. диви-зије од 16 XI1944, док. бр. 90, ИсториЈат. 
стр. 30 Ибрахим Лојић, Ратни дневмик. »Ослобођен^е«, Сарајево, од 5 IX 1973 
29) Зборник НОР-а, 1У/30. док. бр. 90 (око 40 падобрана с пошилжом Је нало неприЈател>у у 
руке у Рогатици,аоко30 су уграбиле четничке и милицијске групе којесубиле прикривенг-
пооколним шумама). 
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јеха је био у неједиовременом нападу тих батаљона и у томе што јединице 
20. бригаде нису заузеле Луњ.30) 
У свануће Штаб Бригаде је обуставио напад, јер су престале борбе на од-
ејеку 20. бригаде, а у међувремену је стигло обавјештење да од правца 
Вишеграда креће друга моторизована колона. С положаја код Рогатице 
је извучен 4. батаљон са бригадним топовским водом и хитно упућен на 
Тмор (триг. 1342) са задатком да у том рејону ојача одбрану 2. и 3. батаљо-
на. Уекоро је дошло до борбе са њемачком колоном, од око 30 камиона, 
која се враћала из Вишеграда пошто је тамо превезла мостови парк. У за-
штити камиона биле су усташе и неколико тенкова. Један дио колоне се 
пробио у Рогатицу, а други је одбачен у Вишеград. Непријатељ је имао 30 
мртвих и 15 рањеннх, а батаљони су имали 2 мртва и 5 рањених. Униш-
тени су или оштећени 1 тенк и 2 камиона.31) 

Послије борби 5. новембра Штаб Дивизије је привремено одустао од 
даљих напада на непријател>а у Рогатици и ријешио да распореди диви-
зију тако »... да све бригаде заједно чине једну велику дубинску засједу 
на комуникацији Соколац- Рогатица- Вишеград...« И даље је за све бри-
гаде био основни задатак р^шење те комуникације и напад на неприја-
тел>а кад крене било ка Вишеграду или, пак, из н>ега ка Сарајеву. У ок-
виру тога, 16. муслиманска бригада је остала оријентисана ка друму из-
међу Рогатице и Вишеграда са задагком да главнину држи у рејону села 
Шаторовићи и Стрмац, а да истуреним засједама до Сјемећа контролише 
друм и врши рушења на њему. Овог пута Бригади је додијел>ен експло-
зив и један број противтенковеких нагазних мина, па је израда препрека 
била лакша и ефикаснија.32 ) 

Наредних дана није било значајнијих борби. Батаљони су цијело вријеме 
рушили друм, а минерски вод је на више мјеста поставио минске препре-
ке. Једино се извиђачка чета, када је пошла у правцу Вишеграда, сусрела 
на Врању (к. 1386) са око 200 усташа, које је, препадом, натјерала на по-
влачење.33) 

Очекивало се скоро наилажење њемачких снага од Вишеграда. Јединице 
су припремане за тај догађај преко конференција које су одржане по че-
тама и батаљонима. И непријатељ се у Рогатици мање-више ограничио 
на одбрану. Само је 9. новембра извршио један испад према 1. батаљону, 
који га је брзо одбацио.34) 

Да би добио више оперативне слободе у предетојећим борбама, Штаб Ди-
визије поново је ријешио да 16. и 20. бригада 11/12. новембра заузме Ро-
гатицу,адаједанбатал>он 16. бригаде поруши жељезнички мост наДри-
ни код Међеђе.36) 

30) Иото. ИсториЈат, стр. 30-31 
31) Исто. 
32) Зборник НОР-а, ГУ/30, заповијеет Штаба 27. дивизије од 5. XI 1944, док. бр. 69 
33) АВИИ, к. 1111, док. бр. рег. 18/1-22, к. 1112, извјенггај Штаба 16. мус-лиманске бригаде 
Штабу 27. дивизије од 7. XI 1944, бр. рег 5/3 
34) Исто. 
35) Зборник НОР-а, ГУ/ЗО, заповијест Штаба 27. дивизије од 10. XI 1944, док. бр. 80 
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У напад на непријатеља у Рогагици упућени су, у 24 часа 11. новембра, 
1, 2. и 4. батаљон. Они су на одсјеку Берхамовина-Твичијак савладали 
непријател>еву одбрану и предњим дијеловима пробили се у варошицу. 
Све до пред свануће је вођена жестока борба. Непријатељ се грчевито 
5ранио из тврдих зграда и са Луња, кључа одбране Рогатице, који једи-
нице 20. бригаде нису заузеле. Опет је напад обуставл>ен. а батаљони су 
се повукли у рејоне ранијег распореда. Бригада је имала 2 мртва и 6 ра-
њених. Непријател>еви губици нису утврђени.38) 
У међувремену је, 12/13. новембра, 3. батал>он са техничким водом, чији 
је командир био Рел>а Реметић, неопажено избио у рејон Међеђе, одакле 
се одмах упутио ка жел>езничком мосту преко Дрине, код ушћа Ј1има. 
Њемачко обезбјеђење било је на десној страни. Пошто је познавао мост, 
командир је припремио експлозив и са групом минера поставио га и ак-
тивирао електричним путем. Тек послије рушења моста у ријеку Нијем-
ци су отворили ва гру из митраљеза, минобацача и топова. Под заштитом 
мрака, 3. батаљон се са минерима без губитака повукао и 13. новембра 
стигао у еастав Бригаде.37) 
Тог дана 16. муслиманска бригада је била у сл>едећем распореду: 1. ба-
гаЈБОн у селу Бранковићи, 2. батаљон - у селу Стрмац, 3. батаљон - на 
брду Равне (јужно од друма Вишеград - Рогатица) и 4. батаљон у селу Ок-
ругло. Претходног дана је Штаб Бригаде одржао састанак са штабовима 
батал>она на којем их је упознао да се ускоро очекује наилазак њемачких 
снага од Вишеграда.Том приликом разрадио је и објаснио начин борбе с 
непријател>ем. С обзиром на временске услове и могућност смјештаја, 
батаљони су размјештени у села (од којих је већина била напуштена и по-
паљена), мање или више удал>ена од друма.38) Због тога су истурили за 
сједе. Оне су имале задатак да прихвате борбу с непријател>ем и присиле 
га да се развије и тако створе вријеме батаљонима да изиђу на евоје по-
ложаје. План је био да борбу прво прихвати 1. батаљон на Сјемећу и да 
омогући 2. и 3. батал>ону да изиђу на положаје изнад села Стрмац и М. 
Тмор (к. 1249). Када Нијемци продру у њихову висину, требало је да их 
нападну у бок, а 1. батаљон из позадине. За то вријеме је 4. батаљон морао 
да спријечи продор непријател>а из Рогатице у позадину 2. и 3. батаљона. 
У исто вријеме тај батал>он је имао улогу бригадне резерве.39) 
Нијемци су до тада прикупили јаке енаге у рејону Вишеграда. Била је то 
борбена група »Шојерлен« у јачини од преко петнаест батаљона.40) Њени 
предњи дијелови избили су 11. новембра у Вишеград, гдје се налазио 7. 

36) Исто, док. бр. 90. и АВИИ, к. 1111, бр. рег. 18/1-22. 
37) Исто. 
38) Штаб дивизије је 14. иовембра био наредио да се 16. муслиманска бригада ЈОШ нешто 
више новуче од друма у села која нису била попал>ена и напуштена - да би имала бол>е ус-
лове за војни и политички рад у јединицама (АВИИ, к. 1111. бр. рег. 28/6). Међутим, то на-
ређење није реаличовано, јер је непријатељ почео напад од Вишеграда. 
39) АВИИ, к. 1112, з а п о в и Ј е с т Штаба 16. м у с л и м а н с к е б р и г а д е од 13. XI 1944. год., б р . р е г . 
55/2. 
40) Борбену групу »ШоЈерлен« сачињавале су сљедеће јединице: један полицијски пук (три 
батал>она), 639. пук за осигурање »Еберл ј̂н« (три баталлна), ваздухопловни пук »Бремер-. 
'три батаљона). два жел>езничка баталлна, четири баталона бјелогардејаца (изРуског за-
штитног корпуса) и двије противавионске батерије. (Зборник НОР-а. 1У/30, напомена 2. уз 
док. бр. 91, стр. 546). 
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допунски батаљон из 7. СС-дивизије. Претходница борбене групе »Шо-
јерлен« - њемачки ојачани батаљон »Шлутербах«4') кренула је, 14. новем-
бра, из Вишеграда ка Рогатици. Око подне њени предњи дијелови упали 
су у засједу 1. батаљона. која им је нанијела губитке. Том приликом један 
десетар је скочио на камион и руском машинком (добошем) убио шофе-
ра. Од ударца добош се искривио.42) Непријатељ је био присил>ен да се 
заустави и развије за борбу. За то вријеме су 2. и 3. батаљон залосјели 
иредвиђене положаје. Под заштитом артиљеријске ватре, тенкова и ок-
лопних кола Нијемци су покушали да се пробију друмом ка Рогатици. 
Међутим, пред препрекама су их јаком ватром зауставиле јединице 2. и 
3. батаљона са одстојања од 50 до 100 ме гара, док су чете 1. батаљона 
вршиле бочни притисак. Развила се врло жестока борба у којој се непри-
јатељ до пада мрака морао повући од села Пешурића ка Сјемећу. У току 
ноћи 14/15. новембра главнина 16. муслиманске бригаде (1,2. и 3. ба-
таљон) извршила је два иапада у рејону Сјемећа с цил>ем да разбије Ни-
јемце и одбаци их ка Вишеграду. Цијелу ноћ се водила борба. Неприја-
чељ је стјеран на сам друм, на коме је под заштитом јаке ватре, нарочито 
иротивавионских топова (гзв. флакова), спријечио разбијање свог борбе-
ног поретка 43) 

У свануће напад је обуставл>ен - да се јединице прикупе и среде, попуне 
муницијом и приме храну. Батаљони су, међутим, задржани у непосред-
ном додиру са непријател>ем, па су га и у том предаху, ватром аутомат-
ског оружја, спречавали да рашчисти препреке и оправи друм. До подне 
су извршили неколико мјеетимичних напада којим су спречавали неп-
ријател>еве дијелове да отворе пут ка Рогатици. Послије подне је главни-
на Бригаде поново извршила снажан напад. Шумом покривено земљиш-
те омогућило је да ее борба води на врло блиском одстојању (30-50 мета-
ра) и да се код непријате.ља изазове колебање. Положаји око друма: Рав-
не (к. 1147) и Мали Тмор (к. 1249) прелазили су овог дана неколико пута 
из руке у руку. Од барутних гасова створила се измаглица у шуми. јер 
је вријеме било мирно. Она је не само штипала за очи и надраживала но-
севе него је у неку руку била на појединим мјестима и својеврсна димна 
завјеса која је прикривала наш и непријател>ев борбени поредак. У мо-
менту када је главнина претходнице борбене групе »Шојерлен« почела да 
одступа, непријатељ је интервенисао са јаким снагама из Вишеграда (мо-
торизовани дијелови са тенковима и артњљеријом). Концен грацијом ар-
тиљеријске ватре успио је прво да заустави наш напад, а онда да се, пред-
вече 15. новембра, пробије кроз раепоред 2. и 3. батаљона ка Рогагици.44) 

Главнина 16. муслиманске бригаие осталаје и ноћу 15/16. новембра на по-
ложајима изнад друма Рогатица - Вишеград. Послије готово непрекидне 
четрдесетчасовне борбе Штаб Брпгаде је батаљонима дао кратак предах, 
да се одморе, и наредио им да ман>е дијелове (у јачини од вода до четс' 
оставе у засједама на погодннм мјестима надруму. Такоје, изјутра 16. но-

41) Н а Ј и в и свих тих и>емачких Једииица потичу од пречимена н.ихових команданата 
42) Сјећшдо Салима Ћерића. 
43) Историјат, стр. 31.3борннк НОР-а, ГУ/30,док. бр. 90, Ибрахим Лојић.цит. чл„ »Ослобо 
ђење« 6. и 7. IX 1973. 
44) Исто. 
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вембра. 2. чета 2. батат.она из засједе код села Стрмца уништила камион 
и убила 10 њемачкпх војника.45) 
Док је главнина Бригаде водила борбу са њемачким снагама које су на-
ступале од Вишеграда, њен 4. батал>он и 20. романијска бригада су. при-
тиском ка Рогатици, спријечили усташе да из тог упоришта крену у сус-
[Х-т предњим дијеловима борбене групе »Шојерлен«.46) 

45) ИсториЈат, стр 31. 
46) Зборник НОР-а, IV/30. лок. бр. 90, и Историјат, стр. 31. 
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Прије подне 16. новембра је Штаб Дивизије ријешио да за краће вријеме 
из борбе извуче 16. муслиманску бригаду, јер је оцијенио да је она усп 
јешно извршила добијени задатак47). а да са главним снагама (19. бирчан-
ска и 20. романијска бригада), дјејством са сјевера и југа на друму Рога-
тица - Соколац, успорава продор њемачких колона ка Сарајеву и наноси 
им што веће губитке. У заповијести коју је издао у 12 часова наредио је 
да се 16. муслиманска бригада постави са два батал>она на линији село Гу-
чево-Голетица (триг. 1011) са задатком да одатле вриш притисак на неп-
ријател>а на друму источно и западно од Рогатице, а да остале јединице 
повуче на простор села Ошкопл>е и Думањићи ради одмора и сређивагва 
Он је планирао да је убрзо цијелу употријеби за удар у леђа непријател>а 
западно од Рогатице.48) 

Протекле тродневне борбе (од 14. до 16. новембра) спадају међу уепјеш-
нија дјејетва 16. муслиманске бригаде. Према операцијеком извјештају 
Штаба 27. днвизије у тим борбама она је нанииела непријатељу губитке 
од око 100 мртвих, 150 ран>ених и 5 заробл>ених, уништила - 15 камиона 
и оштетила 10 тенкова, борннх кола и других возила. Заплијењена су 2 
пушкомитрал>еза, 20 пушака. радио-станица и веће количине муниције 
и друге војне опреме. Бригада је имала 6 мртвих, 5 несталпх и 25 рањених 
бораца и руководилаца.49) 

У наступању од Вишеграда ка Рогатици непријател> се кретао у колони 
без бочних обезбјеђења. Када је његова претходница наишла на главнину 
16. муслиманске бригаде, колона се зауставила, камиони су паркирани 
поред пута, а непријател>ева пјешадија је. подржана артил>еријом и тен-
ковима, вршила фронтални напад. настојећи да тако ослободи друм. Ме-
ђутим, фронтални напад текао је споро, а за то вријеме је непријатељева 
главнина, слабо обезбијеђена са бокова, трпјела губитке Поучени тим 
искуством, Нијемци су у пробијању од Рогатице ка Сарајеву истурали с 
једне и са друте стране друма јаке побочнице и на важнијим топограф-
ским тачкама оставл>али етал не посаде које су обезбјеђивале прилаз дру-
му.50) 
Према добијеној заповијести од Штаба Дивизије, 16. муслиманска брига-
да се поподне 16. новембра повукла на простор села Бранковићи и Оеова, 
а наредног дана су три батаљона помјерена у села Шаторовићи, Осово, 
Ошкопл>е и Закомо да би били на повољнијем положаЈу за нападе на неп-
ријателд западно од Рогатице. Ради стицања увида у ситуацију на про-
стору између Вишеграда и Рогатице Штаб Бригаде је упутио чету 2. ба 
таљона са чланом штаба батаљона у рејон брда Врањ (к. 1386), 11 км ваз-

47) У уводном дијелу заповијестн од 16 XI1944. Штаб 27 дивизије изнио је сљедеће о бор-
бама 16. муслиманске бригаде: »Наша XVI бригада водила је три дана тешке и упорне борбе 
са непријател>ском претходницом на простору Вран»-Пешурићи. Не жалеНи труда и нало-
ра.борци и руководиоци XVIмуелиманскебригаде, покиши и с н и Ј е г у , вршеКиснажне к о н -
транападе развијали су тродневну битку са непријатељем и нанијели му гобитке од преко 
130 избачених из строја. уништивши 15-18 камиона. не рачунајући у овај број уништене 
или оштећене камионе од нагазних мина. У овим борбама до пуног изражаја дошлоје наше 
противоклопно оруђе. .« (Зборник НОР-а, 1У/30, док. бр. 91). 
48) Исто. 
49) Исто, док. бр. 90. 
50) Зборник НОР-а, 1У/31, операцијски извјештај Штаба 27. дивизиЈе Штабу 3. корпуса од 1. 
XII 1944, док. бр. 4. 
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душне линије источно од Рогатине. да из засједе нападне непријатеља на 
друму и да. по могућности. ухваги живог њемачког војника 1 

Пошто су батал>они. који су се повукли са друма Вишеград Рогатица, 
били Јако премореии, то је у почетку (16. до 18. новембра) у нападнма на 
непријателк! западно од Рогатице ангажован само 4 бата.т>он. који је од 
села Гучева дјејствовао преко Среднице <к 9521 Тај је положај више пута 
прелазио из руке у руку У исто вријеме су дијелови 3 оа чач.она, са Го-
летице. вршилн демонстративне испаде према Рога! ит Чета 2 батал>о 
на која је упућена на Врап> из заеједе ЈС 17. н (ве.мбра сачс .... сдну ко-
лону и убила 10 Нијемаца. Мсћутим, нијејој пошло $а рук<'М ухвати 
живог непријатељског војника.82) 
У наступаљу из Рогатице према Сарајеву неприЈатељје. 18 новембра. от-
ворио пут и избио до пред Хан-Рудине Заузети простор му ЈС омогућио 
да издужи колону у којој Јебилооко 400 моторних возила >камиона. грак-
тора, борних кола и нешто тенкова).53) 
Општи напад на тако развученог непријател>а извршен је у 4 часа 19 по-
вембра. У току напада је 4. батаљон 16. муслиманске бригаде. послије 
двочасовне борбе. прво сгјерао неприЈател>а са Средшше. нанијевши му 
губитке од 2 мртва и 8 рањених. док Је 3. бататнон. са Голатице. поново 
вршио демонстративни напач на Рогатицу.54) Мада је 6н<) збачен саокол 
иих висова на друм. неприЈатељ ЈЕ успио да спријечи прсспјсцање СВОЈС 
колоне на више дијелова и да у ток>- дана поврати дио ич| \ б.'!>ених поло-
жаја.55) 
ЗатојеШтабДивизијеријешиодасе.у 18часова 19. новембра, лоново из-
врши општи напач Као п раније. 19. бирчанска и 20. романиЈска бригада 
су нападате непријате.љеву колону на друму, једпа са СЈСвера. а друта са 
ј̂ та; 16. муслиманска бригада ЈС добила задатак да поново напада непри-
Јате.ља правцем село ГЧ'чево-Средница, апи сада са два батаљона (4 и 
двије чете 1. батаљона1. а да са 3. батат>оном поново врши демонстратив-
ни напад са Голегице на Рогатицу 56) У току ноћи све тс1 јс-динице су из-
вршиле задагак: етјераче су непријагеља са С р е д н п ц е ;1 пзбапиле из 
строја преко 30 његових војнпка. ади нису упале у колону.57) По запови-
јести Штаба Дивизије борба Је настаа-нена и у току дана (20. новембра)58> 
У садјејству са јединицама 20. бригаде. 1. и 4. батал.ои су избили на цесту 
(од Ковањадо Хан-Рудина). Нијемци су тада интервенисачи резервом и 
јаком артиљериЈОм па су се они повукли на иолазне положаје. Тог дана 
избацили су из строја око 30 неприЈатељских војника, а сами су имали 2 
мртва и 4 рањена 59' 

51) АВИИ, к. 1112, заповијест Штаба 16. муслиманске бригаде од 16 XI 1944, бр. рег. 56/2. 
52) Историјат, стр, 31. 
53) 'Зборник НОР-а, 1У/31, док. бр 4 
54) Исто и Историјат стр. 31. 
55) Исто. 
56) Зборник НОР-а. ГУ/30. заповијест Штаба 27 дивизиЈе од 19. XI 1944. V 10 часова, док. бр. 
101, и АВИИ, к. 1111, заповијест Шгаба 27. дивизије од 29. XI 1944, бр рег. 32/6 
57) Историјат, стр. 31-2. 
58) АВИИ, к. 1111, бр. рег. 33/6. 
59) Историјат. стр. 32. 
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И поред тога пгго је еавезничка авијација извршила јако бомбардован»е 
непријател>еве колоие од РЧ дина до Хан-Стјенице. као п саме Рогатице, 
жемачка борбена група »ШоЈерлен« успјела је, 20. новембра предвече, да 
изврши пробој положаја 19 и 20. бригаде код Рабра и Хан-Стјенице и да 
отвори пут ка Сарајеву .60!) У томе јој је значајну помоћ пружила једна 
борбена група коју јој је у еусрет упутио 5. СС-армијски корпус из Сара-
јева, као и дијелови 1 усташког здруга из Соколца.61) 
У међ>Ђремену Је чета 2 багаљона. која ЈЕбила у засједи иа друму Вишег-
15ад-Рогатица, код села Се.Чкша уншптила камион и мотоцикл и убила 3 
њемачка војника и више их ранила. Исто такоје н извиђачка чета. у селу 
Џимрије, распршила групу четника и заплијенила архиву Рогатичке чет-
ничке брнгаде.62) 
Када је извршио пробој из Рогатице према Сарајеву. непријатељ је поста 
вио стална бочна обезбјеђењадуж друма. Све до 24. новембра су јединипе 
27. дивизије међу којима и 16. муслиманска брнгада (углавном 1. 3. и 4. 
батал>он1 - продужиле повремене нападе на та обезбјеђења. ати не више 
еа ранијим интензитетом и упорношћу 63) 
Пошто су на простору гдје ее напазила 27 дивизија готово потпуно исцр-
ољене Ј)езерве хране. ријешено Је да два батаљона 16. муслиманске бри-
гаде претресу села у Жепн н пзврпхе реквизшшЈу жита и стоке. Др\та дг»а 
батаљона 1. и 3. су оетати на С В О Ј И М положајима. Акција у Жепи је усп-
јешно извршеиа 24. ноиембра. Заробл»ени су са оружјем двојица усташа, 
1 милиционер п 1 че: ник Истог дана је 3. батаљон одбио напат Нијемаца 
на Голетицу, наиијевши им губитке од 8 мртвих и 6 рањених.64) 
Наредна три дана главнина 16. муслиманске бригате је извучена из до-
дира еа ненријатељем и ангажована на прикупл>ању савезничке попшл> 
ке која је била бачена! !а широком прос гору од платше Деветака до Жепе 
и еела Калиманића.®5* 

Сјемећ Пошто је 27 дивизија у протеклим борбама озбиљно 
угрожавала и успоравала покрете њемачких једи-

ница од Вишеграда преко Рогатице ка Сарајеву, непријатељ је настојао да 
овлада ширим простором источне Босне како би отежао дјеЈтва 3. кор-
пуса на својим одступним правцима, образовао фронт на Дрини и при-
хватио своје снаге које су се повлачиле преко јутозападне Србије (од 
Краљева, преко Чачка и Ужица ка Вишеграду). У том циљу довео је по-
јачања на подручје Бијељина-Брчко, овладао Зворником, Дриња"()М и 
Братунцем66) и. крајем новембра. почео продор од Соколца ка Власеннш' 
с 1 шл>ем да и са тог правца избије на Дрину. Још 21. новембра је команда 
њемачке групе арм е »Е« одлучила да се отвори комуникацијски правап 

В01 Зборник НОР-а. IV "V. бр 4 
Н11 Исто, ГУ/ЗО. лок бр 104 напомена 5 на стр 597. 
В2) Истори]г.1 р 32 
63) Збормик НОР а. 1\'/31 док. бр. 4. 
64) Исто. 
65» Игто. 

ЗбоЈт I!'|Г> ! IV''.н ЛавЈсппч-1 • ШтабаЗ. корпуса Штабу 27. дивизнје оситуациЈН у 
исто ИОЈБ<» 41 22 XI 1Н44 ч<»к Б | '5 
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Соколац-Власеница-Дрмњача-Зворник са борбеним групама »Ајзеле« и 
»Фихум«.87) Прва борбена група прикупила се. 23/24. новембра, у Подро-
манији, а друга дан-два касније у Рогатици. Пошто пред собом нису има-
ли наших јачих снага. предњн дијелови групе Ајзеле избили су, без зна-
чајнијег отпора и тешкоћа. 27. новембра пред Хан-Пијесак.68) 
Штаб 27. дивизије у почетку је цијенио да тај продор према Хан-Пијеску 
има за циљ бол>е обезбјеђење Сокоца, а евентуално и бочно дјејство на 
наше јединице које су вршпле стални притисак на друму Рогатица-Со-
колац. Међутим, закључио је да му тај продор не спутава оперативну сло-
боду у извршавању добијеног задатка. Имао је податке о томе да је неп-
ријатељ добро обезбиједио друм од Рогатице ка Сарајеву, којим је готово 
непрекидно текло поатачење јединица групе армија »Е«. Због тога је 27. 
новембра ријешио да једним изнеиадним нападом близу Вишеграда по-
ново успори НЈемачке снаге и нанесе им што веће губитке.69) У том циљу 
образовао је групу ударних батаљона (три из 16. и два из 20. бригаде) која 
је требало да се 28. новембра прикупи у селу Обадн (4 км ваздушне линије 
западноод Дрине, код села Старог Брода) и ноћу 28/29. новембра изврши 
напад на колоне које се буду кретале друмом од села Горн>е Лијеске до 
Сјемећа.70) Ноћни напад је предвиђен поред осталог и због тога што је 
непријатељ, послије неколико успјешних бомбардовања његових колона 
од стране савезничке авијације, већи дио својих покрета на друму 
Вишеград-Рогатица-Сарајево вршио ноћу.71) 

Од полазног рејона за напад јединице су биле удал>ене 15-20 км ваздушне 
линије (односно најман>е 10 чаеова марша). Да би се учинили покретљи-
вијим, батал>они су оставили своје позадинске дијелове и понијели јед-
нодневне оброке сухе хране.72) 
Из састава 16. муслиманске бригаде на добијени задатак одређени су 2. 
3. и 4. батал>он. а 1. батаљон је остао са позадннекнм дијеловима Бригаде 
у рејону села Осова.73) 
Покрет је изведен ноћу 27/28. и у току дана 28. новембра. Све јединице су 
стигле у полазни Јзејон (села Обади) у предвиђено вријеме. Ту је детал.-
није разрађен п.тан напада и у 20 часова батаљони су кренули ка друму. 
Ради обезбјеђења од Рогагице, упућен је 4. батаљон ка јужним падинама 
Јастребице (к. 1230 и к. 1180), док су 2. и 3. добили задатак да се развију 
од Хан-Брда до Сјемећа. Лијево од њих развили су се батаљони 20. рома-
пијске бригаде. Све јединице су избиле пред друм у батаљонским коло-
нама око 1,30 часова 29. новембра. На том дијелу пута непријатељ није 
пмао обезбјеђење, па су му батаљони неопажеио ирншли на блиско од-

67) Борбену групу »Ајзеле«, назпану по њеном команданту, сачињавали су један батал>он, 
вод пионнра н артил>еријски днвизион из састава њемачке 11. ваздухопловне пољске ди-
визије. Борбена група »Фихум« имала је СС пук. Скендербег и полицијске јединице. (Види: 
'Зборник НОР-а, ГУ/ЗО, стр. 672, напомена 2). 
68) Исто. 
69) Зборник НОР-а, 1У/30, заповијест Штаба 27. дивизије за 27. XI 1944, док. бр. 118. 
70) Исто. 
71) Зборник НОР-а, Р//30, депеша 3. корпуса Врховном штабу, новембар 1944, док. бр. 130, 
стр. 764. 
72) Зборник НОР-а, Р//30. док. бр. 118. 
73) АВИИ, к. 1111. бр. рег. 18/1-22. 
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стојање. Управо у том моменту пред њима је у покрету била моторизо-
вана колона с пригушеним свјетлима. По звуку мотора закључило се да 
је врло дугачка. Из четних и водних колона одмах се развио стре.љачки 
строј и готово једновремено, од Врања до Г. Лијеске, кренуо у напад 
(Види скицу број 19). Испред фронта напада батаљона 16. муслиманске 
бригаде колона је стала минут-два прије него што је на њу отворена ватра. 
Лијепо се чула њемачка комаида о застанку.74) 
На ватрени препад батаљона борбени дијелови из колоне одговорили су 
жестоком ватром. Нарочито су ефикасно тукла два нротивавионска ма-
локачибарна топа (флака) који су били постааљени на камионима. Чете 
које су биле ближе друму брзо су упале у 1вемачки распоред и почеле па-
лити камионе. Оне које су биле нешто удаљеније или су. пак. имале пред 
собом јачи отпор непријате.ља водиле су жестоку борбу цио сат. На од-
сјеку напада батаљона 16. бригаде отпор је почео да јењава када су бом-
бама савладане посаде на флаковима.75) То је учинио с групом бомбаша 
Авдо Мосоровић. командир чете из 2. батаљона.76) Јединице су се проби-
ле до камиона и других моторних возила и блиском ватром сломиле по-
с-љедњи отпор. Одмах се ириступило паљењу и уништавању возила. 
Неки камиоии били су пуни лешева. Изненадна блиска ватра из аутомат-
ског оружја покосила је војнике у њима. С пода неких од њих цурила је 
крв. У већини камиона налазила се муниција и војна опрема. али и раз-
норазна роба, почев од жеиских евилених чарапа и грчких цигарета до 
разних дрангулија као штосу (у ратно вријеме) свијећњаци. лампе и лус-
тери.77) 
Истовремено, на десном крилу распореда батаљона 16. бригаде дио коло-
не који није био захваћен ударом покушао је да иомогне нападнутим ди-
јеловима. Међутим. главнина 3. батаљона. која је билау засједи, дочекала 
је Нијемцеи послије жестоке борбе одбацила их назад. ТимејеЗ. батаљон 
створио вријеме батаљонима 16. и 20. бригаде да неометано униште сва 
моторна возила и друту опрему колоне.78) »Резултат јебиовелик« - каже 
се у операцијеком извјештају Штаба 27. дивизије »запаљено је 96 камио-
•а, 26 луксузних аутомобила, 62 мотоцикла, 2 трактора. Укупно 186 мо-
горних возила. Уништена 2 флака, запаљено око 1.000.000 метака и ог-
ромна количина остале спреме и хране. Заплијењено 87 пушака, 3 пуш-

74) Сјећање аутора. 
75) Исто. 
76) М. Тополовац, Јунак Шеснаесте муслиманске, Фронт слободе. Тучла,25. III1945. године. 
77) Милош Зекић, командант 27. дивизије, у чланку Велики успјех 27. ударне дивизије 
НОВЈ (Фронт слободе, Тузла, 8.11945) о нападу на ту кодону између осталог пише: »... Чело 
колоне-избија на 100 метара пред цесту . .. Таман у том моменту чујемо и глас неког швап-
ског официра који њиховој колони камиона даје пет минута одмора. Пред нама колона ка-
миона са упал>еним лампама као бескрајно дути низ уличних свјетљтжи... Огворио се ура-
ган наше ватре са свих страна. Непријатељ је био невјероватно изненађен. У почетку је пру-
жао отпор неорганизовано. Само су се >флакови« брзо снашли и очајнички су отворили ват-
ру на нас... Нијемци су искакали из камиона. пуцали из јаркова, покушавали да се ухвате 
првих коса уз цесту, али су страшно гинули... Најзад, услиједио је смјели јуриш наших чета 
на цесту... Први запаљени камион разлио је црвену свјетлост по млијечној магли ко]а Је ви-
сила над нашим главама... (ускоро) огроман пожар ширио се вишеградском цестом и оба-
сјавао широки простор около...« 
78) Салим Ћерић: Напад 16. муслиманске и 20. романијске бригаде на њемачку моторизи-
рану колону. Источна Босна у НОБ-у, 2, стр. 692. 
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кбмитраљеза, 5 пикаваца. 21 пиштољ... Укупни непријатељски губици у 
пвој акцији око 500 избачених из строја (од тога преко 300 мртвих). Поред 
осталог. убијено је 10 виших официра у камионима, међу њима један пот-
пуковник. Заробл>ено 15 Нијемаца, Талијана и Бугара (од којих 2 офнци-
ра и подофицира)«.79) 
Укупни губици јединица које су извршиле тај напад били су 10 мртвих 
и 21 ран>ени борац. од тога је 16. муслиманска бригада имала 4 мртва и 
6 рањених.80) Међу погинулима био је и Мустафа Хасић, један од нај-
бољих и најхрабријих политичких комесара чете у Бригади. 
Све до сванућа јединице су остале на друму, палећи моторна возила. Од 
врло великог плијена само је мали дио понијет, јер се није имало чиме 
евакуисати. Због тога су велике количине муниције и друге опреме за-
паљене заједно са моторним возилима. Цио друм од села Г. Лијеске до 
Врања био је претворен у једну дугачку буктињу у којој су неколико ча-
сова одјекивале експлозије муниције, граната и другог.8') Непријатељ 
није интервенисао из Рогатице ни из Вншеграда. У 7 часова батаљони су 
повучени са друма и у току дана се пребацили у ранија мјеста свог рас-
пореда.82) 
Док је колона, раздрагана и весела, газила путем кроз шуму, неко је на-
једном запјевао: 
»Кад је борба на Сјемећу била 
Ту смо Шваби поткресали крила!« 
Тај се стих понавл>а неколико пута. На крају су га прихватила сва три ба-
гаљона 16. муслиманске бригаде и тог дана су њиме као рефреном за-
вршавали и почињали пјесме. 
Битан чинилац у поетизању великих резултата у нападу на непријате.т>а 
на Сјемећу било је остварено изненађсчве. Нијемци нису очекивали да ће 
се јединице 27. дивизије појавити на дијелу друма који је ближе Вишег-
раду. па ту нису имали стално обезбјеђење. Сем тога, да би се постигло 
изненађење, изабрано је мјесто гдје је пут усјечен у страну па се напад 
вршио одоздо ка горе. Такође у покрегу к рејону напада изабрана је оби-
лазна маршрута и тиме је сачувана тајност акције.83) Поучен гим пора-
зом, непријатељ је одмах и на том дијелу комуникације иоегавио бочна 
обезбјеђења. 
Послије краћег одмора, Штаб 16. муслиманске бригаде упутио је 1. де-
цембра два батаљона (1. и 4) са замјеником команданта Бригаде у село 
Бранковиће с-а задатком да из тог рејона крену на друм и иоставе заеједу 
непријатељу код ВраЈва и Сјемећа. Нијемци су на том одсјеку већ били 

79) Зборшш НОР-а, 1У/31. шгг. док. 4. (У Историјату, стр. 32, помиље се да су батаљони 16. 
муслиманске бригаде у току борбе 29. XI1944. уништили 75 моторних возила, убили око 150 
непријатељских војника, заробили 9 Нијемаца.а заплијенили 80 пушака, 2 пушкомитрал>е-
за, 4 машинке, 12 пиштол>а и уништили 2 противавионска топа »флак«), 
80) Зборник НОР-а, 1У/31, док. бр. 4. Историјат, стр. 32. 
81) Осам година послије рата, 1953. видјели су се на Сјемећу,поред пута.олупине изгорјеле 
н>емачке моторизације. Сјећање аутора. 
82) Сјећање аутора. 
83) Ширу анализу услова који су допринијели успјеху на Сјемећу види: Салим Ћерић, цит. 
чл.. Источна Босна у НОБ-у, 2, стр. 689-93. 
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поставили стално обезбјеђење. Када је 1. батаљон, сутрадан, пришао цес-
ти, његове извиђачке групе су откриле непријатаља у рововима и бунке-
рима. Батаљон је прешао у напад. Међутим, 4. батаљон је заобишао неп-
ријатеља на положајима и поставио у засједу чету која је пропустила пре-
тходницу једне мање њемачке колоне. Када је 1. батаљон кренуо у напад 
с циљем да збаци непријател>а с положаја и стави друм под ватру, 4. ба-
таљон је напао главнину колоне. Чете 1. батаљона су упапе у ровове и за-
узеле неколико бункера. Послије трочасовне борбе, Нијемцима је стигло 
појачање које је бочним нападом присилило батаљоне на повлачење. У 
тој борби погинули су Мустава Алатовић, пушкомитраљезац. и Радомир 
Милановић Лале, помоћник политичког комесара 1. батаљона,84) а рање-
но је 5 бораца, док су изгубл>ена и 2 пушкомитраљеза.85) 

Послије тога је 16. муслиманека бригада остала на ранијем простору сје-
верно од Рогатице, вршећи у току 3. и 4. децембра извиђање и нападе са 
мањим јединицама на непријател>а на цести. Штаб Бригаде је ријешио да 
се наредних дана напади врше са појединим батаљонима. Тако је 5. де-
цембра упућен 4. батаљон да се у рејону Сјемећа, на погодном мјесту, по-
стави у засједу. Када је тамо стигао, батаљон је и овог пута наишао на 
непријател>ево обезбјеђење. Одмах се помјерио према Вишеграду и из-
јутра у 5 сати 6. децембра напао њемачку колону на мјесту гдје није било 
обезбјеђења. Том приликом убијена су 22 непријате.љева војника, за-
паљено је 6 камиона, уништен 1 противтенковски топ и 1 противавион-
ски топ (флак) а заплијењено је, између осталог, 1 митраљез, доста одјеће 
и обуће. Батаљон је имао 2 мртва и 9 рањених.86) 
То је била посљедња борба 16. муслиманске бригаде са њемачким једи-
ницама које су у јесен 1944. године одступале од Вишеграда ка Сарајеву. 

Морално- Од доласка на Романију до 6. децембра 1944. године 
-политичко 16. муслиманска бригада је била у непрекидним по-
стање бригаде у кретима и борбама. Само у току новембра !вене једи-
јесен 1944. нице су водиле седамнаест борби. У том времену 
године она је постигла значајне војне резултате: убила је 

преко 320, ранила (по процјени Штаба Бригаде) пре-
ко 200 и заробила 65 непријатељеких војника и официра; у борби је за-
плијенила 7 пушкомитрал>еза, 1 митраљез, 5 машинки и 142 пушке, а 
уништила 113 камиона, 1 тенк, 2 мотоцикла, 3 противавионска топа 
(флака), 1 противтенковски топ и 1 радио-станицу и велику количину 
ситног наоружања, разне муниције и друге војне опреме. Њени губици су 
били 20 мртвих (од тога 6 чланова КПЈ), 5 несталих и 71 рањен борац и 
руководилац. 
Ти резултати показују да се Бригада учврстила као војна јединица. Она 
је од ослобођења Тузле до доласка у рејон Рогатице удвостручила своје 
бројно стање и нарасла на преко 800 бораца и руководилаца. Од доласка 

84) Радомир Милановић Лале је ступио у 16. муслиманску брш-аду у вријеме борби » ос-
лобођен>е Тузле. Као ученик припадао је напредном омладинском покрету. У редовима 
Бригаде истакао се као храбар борац, добар друг и политички активан омладинац. Збг тога 
је постао политички комесар чете, а касније и партијски руководилац баталлна. 
85) Историјат. стр. 33, АВИИ, к. 1111, бр. рег. 18/1-22. и сјећање Асима Хоџића. 
86) Исто. 
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на Романију, у њене редове добровољно је ступило или мобилисано пре-
ко 50 борада из рејона Горажда и Рогатице. Готово све људство којим су 
се попуњавале јединице Бригаде од септембра било је раније у разним 
непријателзеви м формацијама, највише у 13. СС-дивизији и зеленом кад-
ру. Највећи број нових бораца већ је имао доста војничког искуства (сте-
ченог у борби против јединица НОВЈ), а уз то већина је претходно про-
шла кроз војну обуку у њемачким наставним центрима и јединицама. 
Битан борбени недостатак код новог људства је било несналажење и из-
вјесно зазирање од ноћних борби.87) Отуда је у току октобра и новембра 
у војној обуци у свим јединицама Бригаде посебна панаћа поклоњена 
обуци у ноћним борбама. У том циљу је написано упутство о извођењу 
ноћних борби. То упутство је послато у све јединице. Када чете нису биле 
у борбеном додиру с непријател^ем, даване су ноћне узбуне и сл. Посте-
пено, до краја новембра, ти нови борци су се свикли на услове борбе 
ноћу.88) 
Међутим, основни проблем код нових бораца су била разна схватања и 
навике с којим су дошли из непријатељских формација. До њиховог до-
ласка 16. муслиманска бригада је оцијењена од стране Штаба Дивизије за 
политички и војнички најсређенију јединицу у саставу 27. дивизије. Али 
се у октобру и првих дана новембра осјећао извјестан пад тих вриједнос-
ти у Бригади, јер за протекло вријеме није било могуће савладати све не-
гативности које су се јавиле наглом попуном, иако је политички рад био 
врло интензиван.89) У томе је, наравно, било и пропуста и несналажења, 
као и потцјењиван>а потреба тако интензивног псшитичког рада. То је на-
рочито било карактеристично за 1. батаљон па су у новембру, једном пре-
наглом одлуком Штаба Бригаде, смијењени политички комесар батаљо-
на и сви политички комесари чета.90) 

Нови борци, иако су дошли из непријатељских редова, примл>ени су у је-
диницама Бригаде са пуно пажње и имали су исти третман као и борци 
који су раније ступили у НОВЈ. Тежило се да се и тим односом код њих 
што прије створи осјећај припадности НОП-у и Народноослободилачкој 
војсци. Све је то утицало да је, на примјер, било мало случајева дезертер-
ства бораца који су раније били у 13. СС-дивизији.91) 

87) Архив ЦКСК Боснеи Херцеговине, извјеиггај политичкогкомесара 27. дивизије Облао-
ном комитету КПЈ за источну Босну, 7. XI 1944, бр. рег. 161/3293. 
88) СјеКа!М' аутора. 
89) У цит. извјештају политичког комесара 27. дивизије од 7. XI1944. (Архив ЦК СК Босне 
и Херцеговине, бр. рег. 161 /3293) износи се да је за поел>едњи мјесец дана у 16. муслиманској 
бригади »... одржано по три до четири конференције са сваким батаљоном и по три до пет 
четних конференииЈа на којима су прорађиване одлуке АВНОЈ-а и ЗАВНОБиХ-а. државни 
уређај (федерација и монархија). муслимани у федералној Босни и Херцеговини. жене у 
НО борби, о значају XVI муслиманске бригаде. о звању патитичхог комесара у НОВЈ, о 
СССР-у уопште и у овом рату, о Црвеној арм ији. о октобарској револуцији. о КП Ј. НО борби, 
о споразуму Тито - Шубашић. те низ дургих чланака из Нове Југослави)е«. 
90) Исто (У току новембра у Бригади су одржани састанци свих политичких комесара и по-
моћника комесара, као и политичких делегата и посебан састанак политичких комесара ба-
таљона). 
91) Исто СУ току октобра и до 7. новембра из 16. муслиманске бригаде дезертирало је око 
60 бораца. Углавном то су били бивши милиционери из рејона Горажда и Рогатице и бивши 
зеленокадровци из долине Спрече. ВеКина је побјегла својим кућама, а мањи број - непри-
јатељу). 
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II поред тешких смјештајних услова и готово свакодмевиих борби, у 
свим јединицама Бригаде био је жив културно-просвјетни рад. 
Културно-просвјетни одбори су се редовно састајали, органичовали 
описмензавање, одржаван^е предавања из географије (о Југославији и 
другим земл>ама које су се бориле у Антихитлеровској коалицији), изда-
вање џепних новина, увјежбавање хорова и гоме слично.92) 
У новембру се 16. муслиманска бригада налази»па у рејоиу који је станов-
ништво још раније готово потпуио напустило. Села су била празна. без 
ичег живог. Због тога су јединице биле, тако рећи, без контакта са наро-
дом, изузев оних акција у Жепи гдје су успостаа-ћене извјесне везе са та-
мошњим Муслиманима. Ту и тамо по шумама су се криле групице чет-
ника и милиционера. затим - дезертера из домобранских, ачи и из једи-
иица НОВЈ. Сви су они избјегавачи борбу и сусрете са јединицама 27. ди-
визије, тежећи да преживе рат и дочекају његов крај. апи за свој рачун. 
Покушавало се - али без значајиијег успјеха, да се и те групице упознају 
са прогласом о амнестији припа'№ика квислиншких формација.93) 

С обзиром на такву ситуацију на терену, исхрана јединица се ослањапа 
на допремање из корпусних база, а мањим дијелом на плијен од непри-
јател>а и на реквизицију. Интендантура је била добро организована и усп-
јешно је остваривапа своје задатке.94) 
У овом периоду су. с обзиром на статне борбе, р\-ководства у Бригади по-
себну пажњу поклагвата бригадном санитету. Ранлници су благов{земе-
но евакуисани из борбених редова и упућивани на лијечење у бригадну 
или дивизијску болницу. Радп оспособ.вдвања санитетског кадра из чета 
и бататЈОна, при Штабу Бригаде је одржан санитетски курс.95) 
Почетком децембра 1944. године партијска организација 16. муслиман-
ске бригаде имапа је 25 партијских ћелија и један актив (у бригадној бол-
ници). Укупно је бројала 122 ч.пана и 11 кандидата. од тога у 1. батагону 
је било 17 чланова КГ1Ј и 4 кандидата, у 2. батал>ону - 25 чланова и 2 кан-
дидата, у 3. баталону - 23 члана. у 4. батаљону - 26 чланова и у Штабу и 
ириштапским јединицама Бригаде - 31 члан и 5 кандидата за члана 
КПЈ.96) 
Партијска организација је и у овом периоду, као и раније, остваривапа 
своју руководећу улогу ангажовањем на рјешавању свих значајнијих 
проблема јединица. Чланови КПЈ и СКОЈ-а су били носиоци политичког 
дјелованта. Све теме које су политички комесари прорађивапи са борци-
ма претходно су проучаване на ћелпјама и комунисти и кандидати били 
су задужени да их објаш1вавају на конференцијама и у слободном вре-

921 Исто. 
93) Архив ЦК СК Босне и Херцеговине. извјештај политичкогкомесара 27. дивизијеОблас-
ном комитету КПЛ за источну Босну од 4. XII 1944. бр. рег. 13/3100. 
94) Исто. 
95) Исто. 
96) Институт за историју СараЈево, фото-снимци извјештаја партијског руководиоца 16. 
муслиманске бригаде Обласном комитету КПЈ за источну Босну од 1. XII1944. (оригинал 
у Архиву ЦК Боене и Херцеговине), кутија Обласног комитета КПЈ за источну Босну. к\т. 
бр. 4892 и 293. 
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Вригадна радио-станица на застанку, новембра 1944. године. 

мену. Поред тога, у организацијама је био интензиван и теоретски рад. У 
протеклом периоду су обновљене сљедеће теме: 

»а) Најпотребније ствари из брошура: „Учење о партији", 
б) Предавање о ћелији, 
ц) Реферат о кадровима од Димитрова, 
д) Најосновније ствари о позадинским апастима.«97) 

Исто тако као што се знала бавити актуелним питањима која је наметао 
развој рата и револуције, као и међународних односа, партијска органи-
зација Бригаде је умјела да уочава и рјешава и она »ситна« питања која су 
значајна за живот и борбу јединица. Тако, на примјер, у 1. батаљону она 
је рјешавала питања борбености и офанзивног духа (јер неки политички 
комесари чета нису показивали очекивану борбеност, па су, поред оста-
лог, и због тога смијењени), чувања аутоматског оружја, ношења муни-
ције, објашњавања задатака које Бригада има на комуникацијама Вишег-
рад-Сарајево. У новоформираном 3. батаљону рјешавани су проблеми 
његовог организационог сређивања и учвршћивања, па се, захваљујући 

97) Исто. 
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томе, овај батаљон нзравнао у погледу сређености са осталим батаљони-
ма Бригаде, итд.98) 
Скојевска организација је имала запажену улогу у животу јединица и 
била ослонац партијској организацији у рјешавању свих проблема. Кра-
јем новембра 1944. имала је двадесет актива, четири батаљонска комите-
та, комитет приштапских јединица и бригадни комитет. Укупно је тада 
у Бригади било 122 члана СКОЈ-а.99) 
У цитираном извјештају партијског руководиоца од 1. XII1944. године се 
о раду скојевске организације у Бригади између осталог каже и сљедеће: 
»... Теоретеки рад се базира на проради СКОЈ-евског материјала. Велику 
помоћ указује СКОЈ-евска оргаиизација политичким комесарима, наро-
чито у културном раду. 
Проблеме СКОЈ-евска организација рјешавала је успоредо са Партијом. 
Најважнији проблем СКОЈ-евске организације у нашој бригади је био 
омасов.љење и осамостаљење СКОЈ-евске организације. Овај проблем је 
у приличној мјери ријешен, али има могућности још бо.ље да ее ри-
јеши«.'00) 
У протеклом периоду дошло је до значајнијих кадровских промјена у 16. 
муслиманској бригади. 
У Штабу Бригаде за замјеника команданта постављен је (у првој полови-
ни новембра) капетан Спасо Мичић. до тада замјеНТж команданта 19. 
бирчанске бригаде. Он је. почетком децембра. постављен за команданта 
Бригаде, јер је мајор Салим Ћерић премјештен на дужност начелника 
Штаба 38. дивизије НОВЈ. Такође је и политички комесар Бригаде Мухи-
дин Бегић премјештен на дужност у Шгаб 3. корпуса. а за политичког ко-
месара поставл>ен је Асим Хоџић, дотадашњи помоћник политичког ко-
месара Бригаде; на дужност помоћника политичког комесара Бригаде 
постављен је Ћамил Казазовић. до тада помоћник политичког комесара 
2. батаљона. Мајор Ервнн Салцбергер Станко, начелник Штаба Бригаде, 
премјештен је у Штаб Корпуса, а интендант Бригаде Цемал Фејзо пре-
мјештен на дужност начелника интендантуре 27. дивизије.'01) 

У исто вријеме су извршене и кадровске измјене у батаљонима: 
У 1. батаљону за поли гичког комесара постављен је Авдо Муратбеговић, 
за замјеника команданта Перо Девић, а за помоћника политичког коме-
сара Мех.медалија Карић. 
У 2. батаљону је на мјесто команданта батаљона, послије одлаека Мирка 
Симића за замјеника команданта 19. бирчанске бригаде, поставл>ен Му-
мин Тракошевић. а за помоћника политичког комесара батаљона Ахмет 
Ђонлагић. 

98) Исто. 
99) Историјски архив Тузла. фото-копија изнјештаја Бригадног комитета СКОЈ-а 1(1. мус-
лимаиске бригаде Обласном комитету СКОЈ-а за ИСТОЧНУ Босну од 23. XI 1944. бр. рег. 
212/11. 
100) Исто као напомена 93. 
101) АВИИ. к. 1112, наредба Штаба 16. муслиманске бригаде бр. 4 од 8. XI1944. бр. рег. 56/6 
и к. 408, наредба Штаба 3. корпуса бр. 157 од 8. XII 1944, бр. рег. 5/1-5,и сјећање аутора. 
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У 3. батаљону је за политичког комесара поставл>ен Абдулах Мујановић 
(јер је дотадашши политички комесар упућен на курс). 
У 4. баталлну је за замјеника команданта поставл>ен Цвико Зеленовић. 
а за помоћника комесара батаљона Матија Туњић, до тада политички ко-
месар чете у том батаљону. 

215 


