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БОРБЕ У СРБИЈИ 
(у саставу Оперативне групе дивизија) 



1. ПОКРЕТ ПРЕКО НОВОПАЗАРСКОГ САНЏАКА 

Продор Црвене армнје преко Румуније, полови-
ном 1944. године, наговјештавао је одлучујућу битку 
за југоисточну Европу и успостављање јединственог 
фронта савезника на Балкану, у коме би НОВ Југосла-
вије била карика која би везивала фронт Англо-аме-
ричке војске у Италији са совјетским фронтом. 

У то вријеме НОП је развио снажну војну и поли-
тичку активност у свим крајевима Југославије. Врхов-
ни штаб је преко савезничких мисија одржавао везе са 
савезницима — са СССР-ом, Великом Британијом и Сје-
дињеним Америчким Државама, а успостављена је би-
ла и веза са покретима отпора у Италији, Грчкој и Бу-
гарској. Знатно је био порастао и оперативно-страте-
гијски и политички значај Србије за даљи развој 
НОП-а у Југославији и на Балкану. 

У таквој ситуацији Врховни штаб НОВ и ПОЈ је 
донио одлуку да прикупи јаке снаге, састава девет ди-
визија, у источној Босни, Санџаку и Црној Гори, које 
би у погодном моменту продрле у Србију и спојиле се 
са снагама под командом Главног штаба Србије, које 
су дејствовале у јужној Србији и водиле жестоке бор-
бе на комуникацијама у долинама Јужне и Западне Мо-
раве. Послије тога требало је главне снаге оријенти-
сати према Шумадији и Београду. 

План дејства Врховног штаба НОВ и ПОЈ предви-
ћао је слиједеће груписање снага и задатке јединица: 

— Оперативна група дивизија састава: Друга проле-
терска, Пета крајишка и 17. источнобосанска, са прос-
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торије Берана наступаће преко Пештера и новопазар-
ског Санџака, прећи Ибар на дјелу комуникације Ко-
совска Митровица—Рашка и преко Копаоника, продо-
ром у Топлицу, спојити се са снагама у јужној Срби-
ји. Послије тога она би прешла Западну Мораву, ос-
лободила Горњи Милановац и Аранћеловац и ушла у 
састав Првог пролетерског корпуса. 

— Први пролетерски корпус, у прво вријеме сас-
тава: Прва пролетерска и Шеста пролетерска личка ди-
визија, из рејона Пљеваља наступаће преко Златибора, 
а потом прећи Западну Мораву на дијелу Ужице—Ужи-
чка Пожега, заузети Сувобор и продирати на просто-
рију Лазаревац—Ваљево. 

— Дванаести ударни корпус, састава 16. и 36. вој-
воћанска дивизија, из рејона Чајниче—Вишеград на-
ступаће преко планине Таре и избити на комуникацију 
Ваљево—Лозница. 

— Једанаеста крајишка и Двадесет осма славонс-
ка дивизија из рејона Зворник—Братунац, прећи ће ри-
јеку Дрину у ширем рејону Љубовије, продирати пре-
ма Крупњу и ући у састав 12. корпуса. 

На другој страни, Нијемци су предузели офанзи-
ву снагама 5. и 15. корпуса из састава 2. тенковске ар-
мије, у којој су, поред својих снага ангажовали четни-
ке, муслиманску милицију и албанске националисте 
против НОВЈ и ПОЈ у Црној Гори, источној Босни и 
Србији, са тежиштем напада на главне снаге под ко-
мандом Главног штаба НОВ и ПО за Србију — на 21., 
22., 23., 24 и 25. српску дивизију. У овој офанзиви, коју 
су назвали „Тријумф" и „Халали", против јединица 
НОВ на југу Србије Нијемци су ангажовали слиједеће 
снаге: 27. и 29. бугарску дивизију, Српски добровоља-
чки корпус, Руски добровољачки корпус, Четничку гру-
пу јуришних корпуса састава Церски, Равногорски, Ва-
љевски и Расински четнички корпус са преко 8.000 чет-
ника, Ресавску четничку групу и Косовски четнички 
корпус са око 5.000 четника и четири полицијска бата-
љона Нијемаца са преко 2.000 војника. 

С обзиром на овакав однос снага, јединице под ко-
мандом Главног штаба Србије тешко су одолијевале 
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притиску иадмоћиијег непријатеља. Због тога је Врхов-
ни штаб НОВ и ПОЈ наредио команданту Оперативне 
групе дивизија, генералу Пеку Дапчевићу да са диви-
зијама Оперативне групе што прије крене преко но-
вопазарског Санџака, преће Ибар и преко планине Ко-
паоника продре у Топлицу и помогне јединицама под 
командом Главног штаба за Србију, а да уништење оп-
кољеног непријатеља у изворном дијелу Лима, у рејо-
ну Андријевица—Плав—Гусиње, препусти снагама кој Ј 
остају под командом 2. корпуса — 3. и 37. санџачкој 
дивизији и партизанским одредима. 

Оперативна група дивизија се прикупила на прос-
торији Калудра—-Заграће—Бабине. Јединице 17. диви-
зије су прикупљене до краја 27. јула у ширем рејону 
села Бабине, а 6. бригада је већ била у селу Драгосава. 

Двадесет осмог јула 1944. 17. дивизија, као лијево-
крилна колона Оперативне групе дивизија, отпочела је 
наступни марш општим правцем села Бабине—Орахо-
во—Суви До—Глоговик—Опово, прешла пут Косовска 
Митровица—Нови Пазар у рејону Шанац, на планини 
Рогозна, и до 12.00 часова 2. августа, послије четири 
дана марша, прикупила се на слиједећим простори-
јама: 

— Шеста бригада у селима Војсалићи—Хамзићи— 
Шалиновиће, 

— Друга крајишка у Гашеву и Николићима, и 
— 15. мајевичка у Гардијељу и Цекотама. 
Десно од 17. дивизије, као централна колона, нас-

тупала је 2. пролетерска дивизија правцем Заграће— 
Крушевица—Жуљевићи—Берберовићи, а 5. крајишка, 
као деснокрилна колона, још јужније правцем Калу-
дра—Тур ј ак—Тутин—Рудине. 

На правцу наступања 17. дивизије налазиле су се 
слиједеће непријатељеве снаге: дијелови борбене гру-
пе „Клемпер"; на линији села Лагатори—Турјак, борбе-
на група „Бедл", а по дубини до ријеке Ибра сеоска 
муслиманска милиција; на територији Санџака 5. мо-
торизовани полицијски њемачки пук састава четири 
батаљона са четом тенкова, сем једног батаљона који 
се налазио у јужној Србији; у Новом Пазару мусли-
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манска легија и дијелови моторизованог њемачког пу-
ка „Брандербург", у долини Ибра, од Косовске Митро-
вице до Рашке главнина 3. њемачког полицијског мо-
торизованог пука, и у Косовској Митровици један пук 
Руског заштитног корпуса. 

Поред наведених снага за одбрану Ибра, Нијемци 
су у то вријеме отпочели са привлачењем 1. брдске ди-
визије која је пристизала из Грчке. Истовремено су при-
купљали и привлачили четничке снаге у рејон Копао-
ника1 

Бригада је, у току марша, као претходница дивизи-
је, водила борбу са мјесном муслиманском милицијом, 
у којој су погинули курири штаба бригаде Бошко Са-
вић и Свето Тадић. Мобилисано је 10 младића, док их 
је 18 са 2 пушкомитраљеза дошло у бригаду добровољ-
но. Они су од раније били на окупу и изводили су у 
Санџаку мање акције. 

Пред избијање бригадне колоне на пут Косовска 
Митровица—Нови Пазар, непријатељ је — Нијемци и 
Бугари јачине око 250 војника — запосјео положаје 
у рејону Шпанца к. 1320. Извићачи бригаде, који су се 
кретали на челу колоне, открили су благовремено при-
суство непријатеља и колона је заустављена. За борбу 
су се развили 1. и 3. батаљон, који су неопажено поди-
шли и напали непријатеља. Послије краткотрајне бор-
бе он је био разбијен и натјеран у бјекство према Но-
вом Пазару. Губици непријатеља били су 25 мртвих, 
које је оставио на бојном пољу, и 15 рањених војника, 
док су 2 Нијемца заробљена. Заплијењен је један брдски 
топ 88 мм са 75 граната и уништена су једна борна 
кола. Послије испаљене муниције по непријатељу, који 
је одступао према Новом Пазару, затварач је изваћен 
и закопан, а топ је остао неуништен. У Новом Пазару 
је послије тога настала паника, па су непријатељеви 
војници почели бјежати према Рашкој. 

Властити губици су били 2 мртва и 6 рањених бо-
раца. Погинули су замјеник команданта 1. батаљона 
Бранко Рубеж и замјеник командира чете Славко Мај-

1 Архив VII, к. 76А, док. бр. 53/3; кутија 43, док. бр. 19. 
и 20; к. 76А, док. бр. 1/2. 
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сторовић. Теже су рањеие другарице Минка Реџић, ом-
ладински руководилац у 3. батаљону, и Драгица Та-
минџић Гара — болничарка. 

Одлуком предсједништва АВНОЈ-а од 24. јула 1944. 
за постигнуте заслуге у народноослободилачкој борби 
и показану храброст бораца и старјешина и ширење 
братства и јединства југословенских народа и народ-
ности, Шеста источнобосанска НО ударна бригада про-
глашена је пролетерском и одликована Орденом народ-
ног ослобоћења. 

За одлуку предсједништва АВНОЈ-а штаб и бора-
чки састав бригаде сазнали су у току марша преко но-
вопазарског Санџака. Био је то снажан подстрек за сва-
ког борца и старјешину бригаде, односно за бригаду 
као цјелину. Нису изостала ни честитања другова из 
осталих бригада и штаба дивизије. У свим јединицама 
настало је весеље, а овај догаћај су штабови батаљона 
и штаб бригаде искористили за јачање морално-полити-
чког расположења и борбене готовости бригаде. У то-
ку четвородневног марша у свим јединицама бригаде 
пјевале су се партизанске пјесме и на сваком застанку 
играло се коло, а мећу јединицама је настало право 
такмичење. Посебно се истицала група око штаба бри-
гаде, борци пратећег вода, курири и борци позадинских 
јединица. Носилац весеља био је Милојица Пантелић, 
замјеиик политичког комесара бригаде, иначе секретар 
дивизијског комитета. Једна од најомиљенијих њего-
вих пјесама била је „Црни врху крају од Србије", коју 
су заједно са њим, јашући на коњима, пјевали бригадни 
курири у покрету на челу бригадне колоне. Због тога 
је члановима штаба бригаде и свим борцима теже пала 
погибија бригадних курира Савића и Тадића. 

Без обзира на напоре и дужину, ово је био један 
од најлепших маршева који су извели борци и старје-
шине шесте бригаде. 

У току покрета 2. крајишка се у два наврата су-
кобила са дијеловима борбене групе „Клемпер", поли-
цијским снагама ојачаним тенковима и муслиманском 
милицијом, а 15. мајевичка бригада је одбила интер-
венцију непријатеља са правца Сјенице. 

511; 



2. ПРИПРЕМЕ И НАСИЛНИ ПРЕЛАЗАК ПРЕКО ИБРА 

Чим су јединице прешле пут Косовска Митровица 
—Нови Пазар, отпочеле су припреме за прелазак пре-
ко Ибра. 

Утврђено је да се главнина непријатељских снага 
налази иа десној обали Ибра; да су сви објекти на де-
сној обали припремљени као упоришта, посебно Лешак, 
Дрен, Рудница и Лепосавићи, око којих су изграћени 
вишеспратни бетонски бункери за сталне посаде, опа-
сани минским пољима и жичаним препрекама и мећу-
собно повезани у јединствен ватрени систем, да непри-
јатељ појачава ова упоришта довлачењем свјежих сна-
га десном обалом Лима од Косовске Митровице и да 
дуж комуникације на десној обали патролирају мото-
ризоване оклопне полицијске снаге. 

Анализом заплијењених непријатељских докуме-
ната утврћени су распоред, јачина и називи непријатељ-
ских снага, и то: 

— 3. и 4. батаљон, Трећег моторизованог полициј-
ског пука са четом тенкова; 

— 1. и 2. батаљон 5. пука Руског заштитног кор-
пуса;-' 

— један батаљон 24. бугарске дивизије, 
— два батаљона Српске државне страже, 
— снаге муслиманске милиције, 
— батаљон 12. тенковског пука за посебну намјену, 
— оклопни гренадирски батаљон; 
— оклопни патролни воз на жељезничкој прузи од 

Рашке до Косовске Митровице.3 

Ове снаге су сачињавале борбену групу „Ибар" под 
командом њемачког полицијског потпуковника Гроса.4 

Поред тога, у покрету од Пећи према овом рејону био 
је 14. пук и 7. планински батаљон 7. СС „Принц Еуген" 
дивизије. 

2 Архив VII микрофилм, НАВ-Н-Т-ЗИ — дневни извјеш-
тај Команде за Југосисток од 9. августа 1944. 

3 Зборник 1/9, док. бр. 60 и 67, стр. 131 и 135. 
4 Архив VII, микрофилм, НОВ-Н-Т311, филм 102, снимак 

757, диевни извјештај Команде за Југоисток од 20. јула 1944. 
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Окосницу одбране непријатеља у долини Ибра чи-
нила је 1. брдска њемачка дивизија, чије су предње 
јединице пристизале из Грчке у рејон Косовске Митро-
вице, а неке од њих биле су већ у покрету дуж десне 
обале Лима према боку 1. крајишке бригаде, 5. диви-
зије, која се налазила на десном крилу наступајућег 
поретка. Из Новог Пазара и Рашке, према лијевом кри-
лу 17. дивизије, био је у покрету 696. батаљон њемач-
ке пољске жандармерије и двије батерије 201. бригаде 
јуришних топова, док су 2. и 3. августа на просторију 
Новог Пазара и Рашке пристизали 2. и 3. батаљон 5. 
моторизованог полицијског пука. 

Непријатељ је намјеравао да снагама борбене гру-
пе „Ибар" спријечи насилни прелазак Оперативне гру-
пе дивизија преко Ибра, а затим да обухватним деј-
ством са бокова од Косовске Митровице и Новог Паза-
ра разбије снаге Оперативне групе и одбаци их одакле 
су и дошле. 

Штаб Оперативне групе дивизије је одлучио да из-
врши насилни прелазак преко Ибра на дијелу од Ибар-
ске клисуре до села Рубнице, на широком фронту, са 
све три дивизије у првој линији и тежиштем напада 
на правцу централне колоне — 2. пролетерске дивизије, 
на одсјеку Лепосавић—Лешак, уз једновремено обез-
бјећење бокова и позадине. 

Планом напада је утврћено да се поруше све ста-
ничне зграде, жељезничка постројења, мостови, пропу-
сти, тунели и бункери на путу и жељезничкој прузи, а 
за што је била предвићена цивилна радна снага. 

Седамнаеста дивизија је добила задатак да са про-
сторије Риково—Требиће—Баре форсира Ибар и по-
руши комуникацију на одсјеку Лешак—Рудница, с 
тим да обезбиједи лијеви бок од Рашке и позадину од 
Новог Пазара. Десно од 17. дивизије, са просторије Ву-
чја Локва—Опова—Бербериште, на дијелу од Лепоса-
вића до Лешка, нападала је 2. пролетерска дивизија, 
као централна, а на десном крилу на одсјеку јужно од 
села Лепосавићи 5. крајишка дивизија, с тим што је обе-
збиједила десни блок са правца Косовске Митровице. 
Почетак напада за крилне дивизије био је предвићен 
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за 21.00 час, а за централне за 22.00 часа 3. августа 1944. 
године. 

Шеста пролетерска бригада је добила задатак да у 
садејству са 2. пролетерском бригадом 2. пролетерске 
дивизије десно, и 15. мајевичком бригадом лијево, на-
падне непријатеља, преће ријеку и поруши све објек-
те на одсјеку Лешак, укључно — Требичка ријека. У 
току дана са свим старјешинама бригаде, од команди-
ра вода до команданта батаљона, извршено је извића-
ње ријеке, прецизно су одрећени прелази за све једи-
нице и организовано мећусобно садејство. На лијевом 
споју утврћено је садејство са старјешинама 15. маје-
вичке бригаде. У свим четама, борцима је објашњен 
политички и војнички значај предстојеће операције, 
а извршен је био и темељан преглед наоружања и по-
пуна јединица са муницијом. Срећене су позадинске 
јединице — бригадна интендантура и радни водови ба-
таљона — ради веће покретљивости. 

Непријатељ је знао за намјере Оперативне групе 
дивизије, па је предузео бројне акције. У току дана 
је дијеловима 1. брдске и 7. СС „Принц Еуген" дивизи-
је из долине Ибра вршио активна дејства, са циљем 
да овлада положајима Дугачка коса—Добро брдо — 
село Бербериште; 

— на одсјеку 6. бригаде, у вријеме њених интен-
зивних припрема, непријатељ је снагама од једног бата-
љона са 50 коњаника, уз подршку артиљерије, напао 
положаје бригаде, али је противнападом одбијен и пре-
бачен преко Ибра; 

— на десном крилу је 54. брдски ловачки батаљон 
1. брдске њемачке дивизије, уз подршку авијације на-
пао 1. крајишку бригаду на положају Лескова—Кади-
њача, са намјером да ослободи пут Косовска—Митро-
вица—Нови Пазар, преко планине Рогозне, и омогући 
спајање са снагама 656. батаљона пољске жандармери-
је и дијелова 5. полицијског пука, које су истовреме-
но наступале са правца Рашке и Новог Пазара на лије-
ви бок 17. дивизије; 

р — око 17.00 часова непријатељ је снагама ојача-
ног батаљона изненадио јединице 15. мајевичке брига-
де у рејону Риково—Требиће и уз подршку артиљери-

514; 



је, послије трочасовне борбе, овладао гребеном Липо-
вице к. 972 и продужио наступање према селу Јабла-
ница, гдје је задржао. Тиме су били угрожени лијеви 
бок и позадина дивизије. Петнаеста бригада је пос-
јела положаје на брду Буквик и испред села Требиће, 
и добила задатак да поврати изгубљене положаје; 

— пред почетак напада непријатељ је са правца 
Косовске Митровице, на жељезничку станицу Лешак, 
довукао 2. батаљон 14. брдског пука 7. СС „Принц Еу-
ген" дивизије, а са правца Краљева оклопни воз са 
три тенка и посадом. 

Напад јединица Оперативне групе отпочео је по 
плану. Сви покушаји 1. и 3. батаљона да у току ноћи 
заузму Лешак у три узастопна јуриша, остали су без 
успјеха. Непријатељ их је обасипао митраљеском и ми-
нобацачком ватром из оклопног воза, и вишеспратних 
бункера и других утврћења. И 2. батаљон, који је на-
падао на лијевом крилу, трпио је јаку ватру са лијевог 
бока, гдје је требало да напада 15. мајевичка бригада, 
која је у то вријеме водила борбе око брда Липовица. 

Да би избјегле веће губитке јединице бригаде су 
се повукле пред зору и посјеле положаје на линији: 
источне падине Крстац—Кршаља. 

Око 06.00 часова, 4. августа, 150—200 Нијемаца на-
пало је уз подршку артиљерије, на 2. батаљон преко 
Спасовице, у намјери да га одбаце од ријеке, али је у 
садејству са 1. батаљоном одбачен на десну обалу ри-
јеке. Минобацачи су тукли по непријатељском упориш-
ту Лешак. Неколико мина погодило је оклопни воз, али 
без већих резултата. 

Лијевокрилна колона, 2. крајишка бригада, успје-
ла је у току ноћи да се са два батаљона пребаци преко 
Ибра у рејон Руднице. Један батаљон је остао на лије-
вој обали и затворио правац од Рашке. Покушај не-
пријатеља да са 7 тенкова и пјешадијом, коју је довукао 
на 40 камиона, у току дана продре од Рашке према Ле-
шку остао је без успјеха. 

У зору 4. августа 15. мајевичка је извршила против-
напад, поново заузела брдо Липовицу и натјерала не-
пријатеља на повлачење. На тај начин се знатно попра-
вила ситуација на лијевом крилу дивизије. 
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На десном крилу 6. пролетерске, 2. пролетерска ди-
визија је у току ноћи 3 /4. августа разбила непријате-
ља у рејону Црни врх, прешла Ибар на одсјеку Горњи 
Крњин—Језерине и прикупила се на просторији Дрен 
—Кајково—Мекинић. У исто вријеме 6. бригада је из-
вршила напад на упориште у ЈТешаку и везивала непри-
јатељеве снаге, што је знатно утјецало на успјех једи-
ница 2. пролетерске дивизије при преласку преко 
Ибра. 

Ноћу 4/5. августа 1. и 3. батаљон 6. бригаде су из-
вршили демонстративне нападе на непријатељева утвр-
ћења у Лешку. На тај начи су помогли 15. мајевичкој 
бригади да се лакше одвоји од непријатеља и заједно 
са штабом дивизије пребаци преко Ибра на одсјеку 
преласка 2. пролетерске, који је био добро брањен. По-
слије пребацивања 15. мајевичке, пребациле су се све 
јединице 6. бригаде преко ријеке у рејону села Дрен, 
и до 12.00 часова прикупиле су се на просторији села 
Мијоковићи—Планиница, обезбјећујући се од Лешка.5 

На тај начин све јединице Оперативне групе диви-
зија, укључујући и 6. пролетерску бригаду, прешле су 
преко комуникације Косовска Митровица—Рашка и 
извршиле постављени задатак. 

Губици непријатеља били су: 128 погинулих, 123 
рањена и 22 заробљеника. Потпуно је разбијен и униш-
тен 2. батаљон 14. пука 7. СС „Принц Еуген" дивизи-
је. Уништено је: 5 тенкова, 9 камиона, 1 мотоцикл и 
разорено 150 метара жељезничке пруге. 

Властити губици су износили: 18 погинулих и 35 
рањених бораца. Из 6. бригаде погинули су: Самид Џе-
бо из Брчког, Лазар Јовић из Земуна и Јовић Милан из 
Земуна. 

Послије преласка преко Ибра завршена је прва ета-
па продора Оперативне групе дивизија према Топлици, 
у којој је она постигла велики успјех. 

У извјештају командант 14. пука 7. СС дивизије 
Михаил Гроз поред осталог каже: 

5 Зборник том I, књ. 9, бр. док. 182. 
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„. . .14 . пук моторизовано пребачен на Ибар, Штаб 
и Први батаљон код с. Лепосавић, Други батаљон код 
Лешак. Запречавање неуспјело, 2. батаљон скоро пот-
пуно уништен."6 

Може се закључити да су одлуком Врховног шта-
ба НОВ и ПОЈ о продору јаких снага у Србију, преко 
Ибра према Топлици и преко Златибора према Запад-
ној Морави, знатно поремећени планови њемачког ко-
мандовања за Југоисток, и да је командант 2. тенков-
ске армије био доведен у недоумицу о даљем избору 
тежишта борбених дејстава и груписању снага на овом 
дијелу војишта. О томе Војни командант Србије, ге-
нерал Фелбер, каже: 

„ . . . Када је 4. августа успјело јачим Титовим је-
диницама да пресјеку у Ибарској долини једну од двије 
жељезничке пруге које воде у Грчку, у Београду су 
задржана сва војна лица, возови са људством које се 
враћало и одлазио на одсуство и допунски транспор-
ти — од њих формиране јединице за узбуну и реорга-
низована одбрана Београда."7 

3. ЧЕТНИЧКИ СЛОМ НА КОПАОНИКУ 

Брз покрет Оперативне групе дивизија преко ново-
пазарског Санџака и избијање у долину Ибра, примо-
рали су Нијемце да ослабе притисак на групу дивизи-
ја у Топлици и да према Копаонику упуте јаче четни-
чке снаге — Четврту групу јуришних корпуса, састава: 
Церски, Ваљевски, Равногорски и Косовски корпус, ја-
чине око 10.000 четника, претежно мобилисаних, која 
је била концентрисана на просторији: Блаце—Мрамор 
—Суво Рудиште, док се Ресавски четнички корпус већ 
налазио на просторији Разбојна—Брус—Кнежево. 

У исто вријеме су Нијемци, Бугари и љотићевци 
појачали своје гарнизоне у Куршумлији, Блацу, Брусу 
и Крушевцу. 

6 Архив VII, док. 3/4, к. 72. 
7 Архив VII, к. 43, док. 2/1. 
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Према замисли Врховне команде Драже Михаило-
вића Копаоник је представљао „кључ одбране Србије". 
Замисао команданта 4. групе јуришних корпуса, мајора 
Рачића била је: не дозволити јединицама Оперативне 
групе дивизија продор преко Копаоника у александро-
вачку Жупу и спајање са групом дивизија под коман-
дом Главног штаба НОВ и ПО за Србију у Топлици, а 
потом у садејству са Нијемцима и Бугарима крилним 
обухватом набацити и уништити партизанске снаге у 
долини Ибра. 

Копаоник је највећа планина у Србији, која запа-
дним, нешто стрмијим, падинама доминира Ибарском 
долином, а источним, и нешто блажим, долинама То-
плице и Расине. Дјелимично пошумљен, највећим ди-
јелом са травнатим покривачем без оштрих гребена и 
камена, са врховима високим преко 2.000 метара, Ко-
паоник је питома планина. Својим пространством, бла-
гим падинама, превојима и широким пропланцима, вео-
ма је подесан за груписање, развој и борбена дејства 
крупних јединица. Цијела просторија има релативно 
добру путну мрежу, слабо је насељена и доста сиро-
машна. 

Да би осујетио намјере четника, штаб Оператив-
не групе дивизија је у току ноћи 5/6. августа издао на-
рећење за покрет јединица према гребену Копаоника, 
а 6. августа општу заповијест за разбијање четника. 

Борци и старјешине нашли су се пред извршењем 
потпуно новог задатка, за који су се припремали већ 
пола године. Ситуација и услови у којима се извршава 
тај одговорни задатак имали су посебан политичко-
-психолошки аспект: 

— јединице НОВЈ су биле бројчано мале, али из-
ванредно наоружане, посебно аутоматским оружјем, и 
са јаком ватреном моћи; 

— скоро сви борци су били чланови Партије или 
СКОЈ-а, прекаљени у борби, и искусни борци и стар-
јешине; 

— морално-политичко стање у јединицама било је 
изванредно, дисциплина и одговорност на веома висо-
ком нивоу; 
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— био је ирисутаи прикривени страх како ће је-
динице бити прихваћене у Србији и велика одговор-
ност и мотивација сваког борца да се изврше поставље-
ни задаци; I 

— војно-политичка ситуација на Балкану, а посе-
бно у Србији, у то вријеме се повољно развијала. 

Све је то било присутно у свијести бораца и стар-
јешина тих августовских дана кад су се први пут на-
шли на територији Србије. 

Седамнаеста дивизија је добила задатак да насту-
пајући правцем: Брзеће—Мрамор—Крива Ријека — се-
ло Мачковац, разбије четнике, продужи покрет и из-
бије у рејон раскрснице путева сјеверно од села Ме-
лентије и обухватом са сјевера, у садејству са 2. проле-
терском дивизијом, ослободи Брус. 

Десно од 17. дивизије, правцем: Брложник—Брус, 
наступала је 2. пролетерска дивизија са задатком да 
заузме Брус. Пета крајишка је задржана у резерви, на 
просторији Бело Поље—Судимље—Чакотар, са задат-
ком да контролише долину Ибра, извића у правцу Кур-
шумлије и Разбојне и буде спремна за увоћење у борбу. 

Око пола ноћи 5 /6. августа отпочео је покрет пре-
ма Копаонику. Шеста пролетерска бригада је, у улози 
претходнице главне дивизијске колоне, зором крену-
ла правцем села Планиница—Кнежево—Брзеће. За њом 
се кретала 15. мајевичка и штаб дивизије са дивизиј-
ским дијеловима. 

Друга крајишка, као лијевокрилна колона, крета-
ла се правцем: село Камен—Бело Брдо, према јужним 
падинама највишег гребена на Копаонику. 

По избијању на линију села Оглавље—Кнежево — 
к. 1213, Шеста пролетерска је напала Церски јуришни 
корпус састава три бригаде, око 1.500 четника. Посли-
је жестоке двочасовне борбе у садејству са једним ба-
таљоном 15. мајевичке и 2. пролетерском бригадом 2. 
пролетерске дивизије четници су били присиљени на 
повлачење и јединице НОВЈ су овладале положајима: 
Брложник—село Брзеће. Даљи покрет Шесте и сусјед-
них бригада четници су зауставили са положаја: Брес-
тачка чука—Плочник—Огледна к. 1349 — с. Ливаће. 
У исто вријеме 2. крајишка је наступала према гребе-
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ну Копаоника, али је противнападом четника, уз фан-
фаре и војне трубе, задржана на гребену Бећиревац. 
Бригада се повукла на положаје Мрамор—Кнежевска 
чука, где је у садејству са 6. и 15. мајевичком сприје-
чила даље наступање четника. 

Око 17.00 часова Церски и Ваљевски четнички кор-
пус извршили су противнапад на десни бок борбеног 
распореда из рејона Огледна—Плочник и одбацили 1. 
батаљон 6. бригаде, који је држао положаје на брду 
Јастребац, али су дочекани снажном ватром јединица 
6. пролетерске, 15. мајевичке и 2. пролетерске бригаде, 
које су држале положаје на релативно малом фронту. 
Развила се борба прса у прса, нарочито на споју Шесте 
и 2. пролетерске бригаде, око раскрснице путева изме-
ћу Брложника и Бришевца. У борбу су из резерве уба-
чени 3. батаљон Шесте и 2. батаљон Мајевичке брига-
де. Четници су одбијени и присиљени да се повуку на 
полазне положаје Огледна—Плочник. Тако је пропала 
намјера четника да већ у првом противнападу одбаце 
бригаде 17. и 2. пролетерске дивизије и спријече њи-
хово даље напредовање. 

Пошто је оцијенио да главне снаге Оперативне гру-
пе дивизија продиру преко Кнежева и Брзеће пре-
ма Брусу, командант четничке групе јуришних корпуса 
је, у току ноћи 6/7. августа, помјерио Равногорски и 
Ваљевски корпус према Сувом Рудишту и Панчићевом 
врху. Они су посјели положаје Панчићев врх к. 2017 — 
Бећиревац, у намјери да бочним дејством изврше удар 
на лијеви бок 17. дивизије, док је на правцу Разбојна— 
Брус оставио Расински корпус. На тај начин је било 
угрожено лијево крило Оперативне групе дивизија, о 
чему је командант 17. дивизије обавијестио командан-
та Оперативне групе и указао на постојећу опасност. 

Да би осујетио намјере четника штаб Оперативне 
групе дивизија 7. августа издао је заповијест8 да 5. кра-
јишка дивизија са двије бригаде, са просторије Бере-
кари—Блажево, лијекрилним обухватом правцем Воје-
тин—Суви Јелак, у садејству са 17. дивизијом, разби-

8 М. Морача, Ратни дневник, страна 264, Војноиздавачки 
завод, Београд, 1962. 
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је непријатеља у рејону Суво Рудиште, а једну брига-
ду држи у резерви на просторији Чокотар—Бело Поље 
са задатком да контролише све правце који из долине 
Ибра изводе у позадину јединица према Копаонику. 

Седамнаеста дивизија је имала задатак да наступа 
правцем Брзеће—Мрамор—Мачковац, с тим да са гла-
вним снагама садејствује са 5. дивизијом у ликвида-
цији четника у рејону Суво Рудиште, док је 2. проле-
терска имала задатак да продужи наступање према 
Брусу. Општи напад је био предвићен за 8. август. На 
правцу наступања 17. дивизије налазиле су се снаге Ра-
вногорског и Ваљевског корпуса. 

Јединице дивизије наступале су у три колоне и до-
биле слиједеће задатке: 

— деснокрилна колона, 15. мајевичка бригада да 
наступа правцем: Гочманци—Ливаће—Ниневац к. 896. 
Паљевштица. Пошто овлада положајима Орљак к. 783 
— Градиште требало је да продужи наступање преко 
Црног врха и Лазине према путу Брус—Милентије. 

— средња колона, 6. пролетерска бригада да нас-
тупа правцем: Брзеће—Мрамор к. 1304 — Мокро. По-
што у садејству са 2. крајишком овлада положајима 
Обрадова чука к. 1430 — Палеж к. 1474, да продужи 
наступање правцем Борје к. 1380 — Градиште к. 952 — 
Кобиљачко брдо, пресијече пут Брус—Милентије и са 
сјевероистока нападне непријатеља у Брусу. 

— лијевокрилна колона, 2. крајишка бригада, да у 
садејству са 6. пролетерском што прије овлада положа-
јима Мрамор к. 1304 — Шиљача к. 1625, потом наступи 
правцем Брусина к. 1402 — Каменита глава к. 862, пре-
сијече пут Брус—Александровац и обезбиједи лијеви 
бок дивизије. 

Пошто је примијетио колебање код четника, штаб 
6. бригаде је издао заповијест за покрет јединица при-
је него што је добио заповијест од стране штаба диви-
зије. Сва три батаљона бригаде су, са минобацачима 
на рукама бораца, користећи знаке распознавања до-
бијених од заробљених четника, кренула у први сум-
рак 7. августа са линије Брложник—Јастребац, преко 
Брзеће, према гребену Копаоника. До зоре 8. августа у 
садејству са 15. мајевичком овладала је положајима: 
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Мокро—Палеж—Мрамор—Шиљача—Јелица—Обрадо-
ва чука. 

У исто вријеме 15. мајевичка је овладала положа-
•јима Орљак—Ниневац. 

Друга крајишка бригада је, наступајући општим 
правцем Мрамор—Леденица, задржана снажним отпо-
ром четника на положајима Бећиревац, десно и лије-
во од Дубоке Ријеке. 

У току ноћи 7/8. августа 1. и 4. бригада 5. дивизи-
је наступале су општим правцем Војетин—Суви Јелак. 
Продором 4. крајишке измећу Леденица и Миланова вр-
ха и обухватним дејствима 1. крајишке на Милановом 
врху, уз садејство са 2. крајишком, која је на себе на-
вукла главне снаге, четници су разбијени и присиљени 
да се у нереду повлаче према Јошаничкој Бањи. 

Највиши врх и главни гребен Копаоника био је у 
рукама 17. и 5. дивизије у јутарњим часовима 8. ав-
густа. 

Непријатељ је, у зору 8. августа јачине око 350 че-
тника, изненадио 2. чету 1. батаљона на положаји-
ма на Обрадовој Чуки. Борци чете и четници су се били 
измјештали и захваљујући храбрости бораца и снала-
жљивости старјешина, посебно замјеника политичког 
комесара Стевана Клашње и командира чете Реџе Го-
лића, чета се извукла и спојила са главнином батаљо-
на. Противнападом батаљона четници су одбачени. 

За вријеме краткотрајног затишја, измећу 04.00 и 
05.00 часова 8. августа 1944., група од око 150 четника, 
која се нашла одсјечена у позадини бригаде у шуми 
око потока Паљевштица, 4 км сјевероисточно од Брзе-
ћа, успјела је да се пробије на споју измећу 1. и 3. ба-
таљона и низ Мраморски поток побјегне у правцу Црне 
Ријеке уз минималне губитке. 

Да би на неки начин одржао борбени поредак сво-
јих снага, командант 4. групе четничких јуришних кор-
пуса наредио је 3. јуришном корпусу да из рејона Бру-
сина—Бусије, 8. августа у 05.00 часова предузме напад 
на положаје 6. пролетерске бригаде правцем: Шиљача 
—Сребреница, и по могућности збаци партизанске сна-
ге са Сувог Рудишта. Напад четника отпочео је тек око 
12.00 часова. Главне снаге су наступале према положа-
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јима које су држали 2. и 3. батаљон, а помоћне према 
1. батаљону који се налазио на десном крилу. Развила 
се жестока борба за положаје Мрамор—Ждребна—Ши-
љача. Четници су били вишеструко бројно надмоћни-
ји и груписани на уском фронту. Нападали су у група-
ма за пробој у неколико таласа — стрељачких строје-
ва по дубини, а четнички официри са пиштољима и ма-
шинкама нагонили су четнике на јуриш. Иза борбеног 
поретка четника кретала се, присиљена, већа група на-
рода. Послије трочасовне борбе сви покушаји четника 
да збаце 2. и 3. батаљон са поменутих положаја остали 
су без успјеха. Поред упорности 2. и 3. батаљона успје-
ху је допринијела и јака бочна ватра 1. батаљона са 
положаја Мокро—Палеж. 

У овој борби, поред осталог, заплијењен је један 
противтенковски топ 57 мм на воловску вучу, са 74 
гранате. У вријеме најжешће борбе волови су се са то-
пом без послуге нашли измећу стрељачких стројева и 
кренули према положајима 2. и 3. батаљона, заобишли 
положаје на Ждребној и нашли се иза командног мје-
ста команданта 2. батаљона, на коме се налазио и ко-
мандант бригаде. Поред огромне галаме и позива на ју-
риш уз фанфаре и војничке трубе, чуо се и нечији про-
доран глас из стрељачког строја четника: „Повлачимо 
се браћо, зар не видите да су и волови на страни ко-
муниста". 

Пошто је напад одбијен главнина четника се пову-
кла у правцу Криве Ријеке, док су испред положаја бри-
гаде остале слабије снаге. Штаб бригаде је оцијенио да 
однос снага и услови земљишта не дозвољавају гоње-
ње четника, посебно зато што је примјетио да из по-
задине четника пристижу свјеже снаге. 

Послије краткотрајне паузе, незадовољан резулта-
тима борбе, командант четничког корпуса је наредио 
нови напад, који је почео око 17.00 часова. И овога пу-
та напад је одбијен. Јединице бригаде су прешле у про-
тивнапад и до мрака овладале положајима Камена 
Глава—Борја, а четници су одступили преко Мачков-
ца у правцу села Трсије. По завршеној борби настало 
је хватање и разоружавање четника који су се разбије-
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ни пробијали према Јошаничкој Бањи. Заплијењен је 
још један топ 75 мм, са неколико граната. 

Ноћу 7. августа, док су воћене борбе на гребену Ко-
паоника, једна група четника је напала на бригадну 
болницу и позадинске дијелове бригаде у Брзећу. На-
пад је одбијен, а два борца су погинула, док је неколи-
ко рањено. Један од погинулих био је командир брига-
дне коморе Миладин Драгић, родом из Какња. Са њим 
у исто вријеме у редовима бригаде налазио се и његов 
син Јово Драгић. 

У борбама на Копаонику погинули су: Давидовић 
Нећо из Лопара, Бак Светозар из Земуна, Бурћевић Об-
рад из Земуна, Фелнер Ханс из Минхена, Фелнер Сеп 
из Минхена, Катић Савка из Орашја, Медић Бранко из 
Лопара, Ратковић Петар из Земуна, Суљагић Ризах из 
Брчког, Шкријељ Синан из Тутина, Васић Велисав из 
Братунца, Вусланин Назим из Тутина, Вусланин Рах-
ман из Тутина. Рањено је било 11 бораца. 

Енергичан напад бригаде првог дана борбе, добро 
садејство са сусједним бригадама, а нарочито са 2. 
пролетерском, брзо продирање на гребен Копаоника и 
заузимање доминантних положаја на фронту од неко-
лико километара и расијецање борбеног поретка четни-
ка, а посебно упорност бригаде и одбијање четничког 
противнапада са правца Крива Ријека — добрим дије-
лом је омогућено успјешно разбијање четника на Ко-
паонику. 

За вријеме борби на Копаонику бригада је зароби-
ла преко 150 четника, а заплијенила 2 топа, 4 пушко-
митраљеза, 1 минобацач, 150 пушака, неколико аутома-
та и пиштоља, 4 јахаћа коња, 8 волова који су вукли то-
пове, веће количине муниције и другог ратног матери-
јала. 

До краја дана, 8. августа, 2. пролетерска је осло-
бодила Брус и продрла у александровачку Жупу. У ис-
то вријеме окончана је тродневна борба за Копаоник. 

У борби за Копаоник Оперативна група је убила 
462, ранила 314 и заробила 646 четника. Заплијењено 
је: 2 пт топа, 2 средња и 2 лака минобацача, 8 митраље-
за, 19 пушкомитраљеза, око 900 пушака, 7 аутомата, 
19 пиштоља, 5 сигналних пиштоља, 1 радио-станица, 20 
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кола митраљеске и пушчаис муниције, 10 кола арти-
љеријске и минобацачке муниције, 80 коња са возећим 
кухињама, већи број кола са храном и другом ратном 
опремом, 2.000.000 динара и други ратни материјал. У 
борбама на Копаонику остварено је свестрано садејст-
во 6. и 2. пролетерске бригаде. Посебно су се истакли 
два батаљона 2. пролетерске, Трећи батаљон 6. и Дру-
ги батаљон 15. Мајевичке бригаде са командантом Ни-
колом Пантелићем, који је погинуо у борби за Брло-
жник. 

4. У АЛЕКСАНДРОВАЧКОЈ ЖУПИ 

Потучена четничка група јуришних корпуса у то-
ку борби 6., 7. и 8. августа успјела је да извуче главни-
ну својих снага и одступи у правцу Јошаничке Бање 
и Трстеника. До потпуног разбијања четничке групаци-
је није дошло из више разлога. У првом моменту штаб 
Оперативне групе дивизија и штабови дивизија нису 
располагали поузданим подацима о груписању и намје-
рама четника. Постојала је и опасност да Нијемци ин-
тервенишу из долине Ибра, због чега је штаб опера-
тивне групе задржао комплетну 5. дивизију у резерви. 
Њено касно увоћење у борбу, омогућило је командан-
ту 4. групе јуришних корпуса да на вријеме процијени 
ситуацију, открије намјере Оперативне групе и избјег-
не потпуно уништење. 

Четнички покрет у Србији је, веома брзо пропао 
као војна снага и као политичка формација са својом 
идеологијом, што показује да није имао дубљег кори-
јена у народу. У то су се увјерили борци и старјешине 
јединица убрзо послије доласка у додир са народом у 
александровачкој Жупи. 

Цио овај крај био је под четничком контролом од 
повлачења партизанских јединица 1941. године. Народ 
је био заплашен, посебно од „црних тројки" — кољача 
и зликоваца који су били страх и трепет јер су побили 
много поштених и недужних људи. Од народа и заро-
бљених четиика сазнало се да је, одмах послије про-
дора партизанских јединица на Копаоник, о партизани-
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ма кружила парола: „не бојте се, хватају само „црне 
тројке"! То је допринијело бржем разбијању и пора-
зу четничких јединица, а у народу је врло брзо проди-
рала истина о НОБ-у и партизанским јединицама. Са 
заробљеним четницима на Копаонику и у Жупи пос-
тупали су као и у другим крајевима — пуштани су ку-
ћама или примани у јединице, док су зликовци и ко-
љачи са доста успјеха хватани и спровоћени у више ко-
манде да им се суди. 

Рањене четнике, кад год је било времена, парти-
зани су превијали и збрињавали, а за теже рањенике су 
мобилисали сеоска кола да их возе кућама. 

С друге стране, партизански борци од народа нису 
смјели ништа да узимају. Забрањено је било примање 
хране, пића, воћа итд. дијелом из предострожности, а 
дијелом због одржавања дисциплине, реда и односа 
према народу. 

Све је то остављало повољан утисак на народ, који 
је трован лажима и четничком пропагандом о партиза-
нима и комунистима. 

У току политичких и других припрема и процјена 
шта јединице очекује у Србији, борци су имали слич-
на осјећања као прије двије године када се бригада 
припремала за покрет на Мајевицу. Сада је, мећутим, 
ситуација била другачија, јер бригада више није била 
сама, већ је наступала у Србију у борбеном поретку 
крупних јединица НОВ — дивизија и корпуса, и већ 
се јасно уочавало да је крај рата и да су побједа и кона-
чно ослобоћење земље близу. Та осјећања су сви при-
падници бригаде преносили на народ Жупе, Шумади-
је и осталих крајева Србије, па их је народ веома брзо 
искрено прихватио као пријатеље, другове и ослобо-
диоце. 

Услови за политички рад са народом, организова-
ње и укључивање у НОП и револуцију, били су веома 
повољни. 

Присуство и терор окупатора — Нијемаца и Буга-
ра, и квислинга Недића, Љотића и Драже Михаилови-
ћа над народом, а посебно над симпатизерима и активи-
стима НОП-а, оставило је дубок траг у овом крају. Чет-
ници су пред наш одлазак развили јаку пропаганду про-

526; 



тив НОВ, а посебно против пролетерских јединица и 
КПЈ. Према изјавама многих мјештана, говорили су на-
роду да партизани и комунисти куд год пролазе праве 
пустош, силују жене и убијају српски народ. У свим 
селима мјештани су се посебно жалили на команданта 
Кесеровића, његов режим и терор који је спроводио 
преко црних тројки. Ради тога је, поред осталог, један 
од прворазредних задатака старјешинског кадра био 
разобличити планове окупатора и његових слугу. 

На сузбијању непријатељске пропаганде, преко по-
јединачних разговора, скупова по селима и разних при-
редби, ангажован је цјелокупни састав бригаде, посе-
бно старјешински. Тежиште рада политичких радника, 
од вода до бригаде, било је у то вријеме на овом зада-
тку. Кроз разговоре са мјештанима, преко мањих ску-
пова, зборова и приредби са културно-забавним програ-
мом, упућивани су позиви свима које су четници мо-
билисали да се сврстају у редове НОВ, а да ће бити ка-
жњени само они који су се ставили у службу окупа-
тора, вршили разна злодјела и терор над народом. 

У Александровцу је 1. августа послије подне одр-
жан велики збор, на коме се окупио народ из мјеста и 
села, говорили су командант и замјеник политичког ко-
месара 2. крајишке бригаде. Присуствовала је и група 
бораца 6. бригаде, на челу са командантом и полити-
чким комесаром. Послије збора одржана је приредба 
на којој је културна екипа 17. дивизије извела култур-
но-забавни програм, а сличне приредбе су одржане у 
Брусу и свим већим селима Жупе, прије свега у онима 
у којима су се налазили штабови батаљона. 

Истовремено се приступило и формирању органа 
народне власти, мјесних и сеоских НО одбора. 

Велику помоћ у разобличавању четничке пропаган-
де штабовима батаљона пружали су симпатизери и 
политички радници у позадини, као и поједине поро-
дице. 

За врло кратко вријеме пале су у воду све махина-
ције окупатора и његових слугу и народ се увјерио ко 
су прави борци за слободу. Мјештани појединих села 
и чланови новоформираних НО одбора натјецали су се 
ко ће пружити већу помоћ нашим јединицама и угос-
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тити борце „евоје" чете и „свог" батаљона који су се 
налазили у њиховом селу. Посебно су се истицали мје-
штани и одборници у селима Новаци и Трнавци. Рад-
ни водови батаљона и позадински органи бригаде при-
времено су прекинули са припремањем и кувањем хра-
не. Овај задатак су на себе предузели мјештани села 
у којима су се налазиле јединице. Ријетки су примјери 
у НОР-у да је народ својој војсци припремао тако бо-
гату, разноврсну и квалитетну храну као народ Жупе 
борцима 6. пролетерске бригаде, а посебно народ се-
ла Новаци. 

При штабу дивизије организован је мобилизациј-
ски центар за пријем нових бораца. Већ првих дана у 
јединице су почели стизати нови борци, првенствено 
ћаци-омладинци, за које није било довољно оружја. 

Седамнаеста дивизија је имала задатак да очисти 
Жупу од разбијених четничких група, затвори правац 
према Крушевцу и дејствује на комуникацију Круше-
вац—Трстеник и пут Крушевац—Разбојна, да среди 
и одмори јединице и врши попуну јединица новим бор-
цима. Послије борби на Копаонику бригада се преба-
цила у Александровачку Жупу и у времену од 9. авгу-
ста до 6. септембра повремено водила борбе затварају-
ћи правце према Крушевцу и Трстенику и контролишу-
ћи путеве Крушевац—Разбојна и Крушевац—Трсте-
ник. У садејству са 15. мајевичком и 2. крајишком 
учествовала је у борбама са четницима који су поно-
во овладали Брусом и Александровцем. 

Мећутим, затишје је кратко трајало. Већ 13. ав-
густа преко 3.000 Нијемаца, Бугара и четника напало 
је положаје 6. бригаде са правца Крушевца, а 15. маје-
вичке са правца Куршумлије, са намјером да преко 
Разбојне продру у Брус и обезбиједе пут Крушевац— 
Разбојна.9 

На положаје 6. бригаде нападали су Бугари и чет-
ници, који су послије вишечасовне борбе одбијени и 
присиљени на повлачење, док су Нијемци одбацили је-
динице 15. бригаде на лијеву обалу Расине и овладали 
Разбојном. 

9 Зборник 1/9, док. бр. 182, стр. 505. 
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У поподневним часовима бугарске јединице и чет-
ници извршили су поновни напад на 3. батаљон 6. бри-
гаде из рејона села Себечевац, преко Павлова брда у 
правцу села Злегиње, и из долине Расине према селу 
Иелије, чиме је знатно угрожен десни бок бригаде. 
Истовремено је одбијен напад четника на правцима 1. 
и 2. батаљона. Пошто је ојачан са једном четом 1. бата-
љона, која се нашла у резерви, 3. батаљон је успио да 
заустави даље наступање непријатеља са линије села 
Келије — Набрће и задржи Расинску клисуру у сво-
јим рукама. 

На правцу 3. батаљона убачена је 16. августа у бор-
бу једна чета Нијемаца и непријатељ је обновио напад. 
Послије двочасовне борбе задржан је, а затим против-
нападом одбачен и присиљен на повлачење. Непријатељ 
је имао преко 50 мртвих и рањених. Поред осталих, уби-
јена су и 2 бугарска официра, од којих је један био 
замјеник команданта батаљона, док је један подофи-
цир тешко рањен и заробљен. Бригада је имала 3 поги-
нула, 1 теже и 3 лакше рањена борца. Сви тешки рање-
ници су, преко 2. пролетерске дивизије, са аеродрома 
у селу Гајтан авионима пребачени за Италију. 

У исто вријеме, на правцу Разбојна—Блаце, 15. 
мајевичка и јединице 2. пролетерске дивизије разбиле 
су непријатеља у рејону Јанкове клисуре и наставиле 
гоњење према Блацу. 

Послије ових борби и повлачења непријатеља пре-
ма Крушевцу и Блацу све јединице 17. дивизије су за-
узеле раније одрећене положаје. 

Дан касније, јединице 21. дивизије посјеле су Јан-
кову клисуру, а 15. бригада се помјерила на просторију 
Разбојна—Равни—Златари. 

За попуну јединица под командом Главног штаба 
Србије, прекомандована су 17. августа из састава 17. ди-
визије 52 руководиоца: 28 војних, 8 политичких, 9 сани-
тетских, 5 интендантских и 2 обавјештајна — од којих 
18 из састава 6. пролетерске бригаде. Замјеник полити-
чког комесара 6. бригаде Милојица Пантелић распоре-
ћен је за политичког комесара 25. српске дивизије, за-
мјеник команданта бригаде Никола Звицер за коман-
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данта 5. српске бригаде. Неђо Богичевић комесар 2. ба-
таљона за политичког комесара бригаде. Мирко Буја-
ковић замјеник команданта батаљона и Слободан Бај-
четић командир чете за команданте батаљона, Лазо Ин-
ћић политички комесар чете за политичког комесара 
батаљона итд. 

За замјеника команданта 6. бригаде одрећен је ма-
јор Чедо Букић, командант 1. батаљона, а нешто кас-
није за замјеника комесара бригаде Милан Обрадовић, 
до тада политички комесар батаљона у 2. крајишкој 
бригади. За команданта 1. батаљона одрећен је капетан 
Целестин Матулић, а и остала упражњена мјеста попу-
њена су из редова 6. бригаде. 

Када је 24. августа стигла вијест о успјесима Цр-
вене армије и њеном наступању преко Румуније, и о 
наступању савезника према Паризу, у Брусу и Алексан-
дровцу су организовани велики зборови народа и вој-
ске, а у селима у којима су били смјештени штабови 
батаљона организован је разговор са мјештанима, по-
себно са омладином. Велику помоћ у информисању цје-
локупног састава, а преко штаба бригаде и народа, пру-
жао је штабу бригаде штаб 17. дивизије, који је свако-
дневно припремао и у неколико примјерака достављао 
радио-вијести, у којима су описивани догаћаји на свим 
фронтовима, а посебно у нашој земљи. 

Овај период је искоришћен за још интензивнији 
политички рад са народом, а одржане су и политичке 
конференције у свим већим селима на којима су би-
рани делегати за Антифашистичко вијеће народног ос-
лобоћења Србије. Велика пажња посвећена је учврш-
ћивању НО одбора као истинских органа народне вла-
сти. 

Док су се јединице 17. дивизије налазиле на широ-
кој просторији Жупе, 4. четничка група јуришних кор-
пуса се, послије неуспјеха на Копаонику, срећивала и 
реорганизовала на лијевој обали Западне Мора-
ве. Напад на јединице 17. дивизије отпочела је 26. ав-
густа, ради заузимања Бруса и Александровца. Намје-
ра јој је била да овлада Жупом и да спријечи даљи 
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продор јединица НОВЈ преко Западне Мораве према 
Шумадији.10 

Пошто је преко команданта 4. групе корпуса био 
обавијештен о дотадашњим борбама са јединицама 
Оперативне групе дивизија, Дража Михаиловић је по-
слао избјегличкој влади у Лондону радиограм-извјеш-
тај, у коме се каже: 

„Почетком овога мјесеца једна јача група кому-
ниста пребацила се из области Берана преко Рожаја и 

; Тутина у правцу Копаоника. Шестог овога мјесеца ова 
комунистичка група успјела је да потисне наше дије-

! лове са Копаоника и да овлада Брусом и Александров-
• цем, а потом се јачи део ове групе упутио преко Коса-
• нице. У областима Куршумлије воде се борбе са овом 

групом. У Топлици и Јабланици почели су да се при-
купљају делови комунистичких јединица који су тамо 

ј разбијени у току прошлог мјесеца. Наше јединице врше 
припреме за поновну акцију у правцу Копаоника, Топ-

ј лице и Јабланице, где се налазе главне комунистичке 
снаге у Србији."11 

Напад четника из долине Западне Мораве на по-
ложаје 2. крајишке бригаде отпочео је на два правца: 
са два корпуса правцем Стари Град—Прапратина—Ви-
лац, и даље у правцу Александровца, а са једним кор-
пусом у правцу Бруса.12 

Четничка Расинска група, састава четири корпуса, 
добила је задатак да нападне 15. мајевичку бригаду са 
југа, из рејона Парлог—Церова—Гари, и наступа пре-
ко Разбојне у правцу Бруса и Александровца. 

Из рејона Крушевца, са положаја Вучак—Пакаш-
ница, лијевом обалом Расине, наступали су један њема-
чки полицијски батаљон и један одред Српске државне 
страже у правцу Александровца, на положаје 6. проле-
терске бригаде.18 

10 Архив VII, бр. рег. С-В 11.758 — Заповијест штаба Ра-
синско-топличке групе корпуса од 25.8.44, бр. рег. С-В-11.299/1. 
— депеша штаба 4. групе корпуса од 25.8.44. 

11 Архив VII микрофилм Билећа, филм 17/А, снимак 290—1. 
12 Архив VII, рег. бр. С-В-11299: наређење штаба 4. групе 

корпуса од 25.8.1944. 
13 Архив VII бр. рег. С-В-11587 — Заповијест штаба Ра-

синско-Топличке групе корпуса од 25.8.44. 
У овом нападу учествовало је око 11.000 четника. 
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У то вријеме је 21. српска дивизија затварала пра-
вац према Куршумлији, а 5. крајишка са једном брига-
дом на десној обали Расине према Крушевцу, другом 
правац Блаце—Разбојна, а трећом правац ка Копаони-
ку, који из долине Ибра изводи преко Мрамора пре-
ма Брусу. 

У 07.00 часова 27. августа, отпочео је концентричан 
напад четника из свих праваца. Нарочито јак притисак 
био је са правца Трстеника и села Стопања. Око 16.00 
часова 2. крајишка бригада је била присиљена да под 
притиском надмоћнијих снага повије десно крило, по-
вуче се и посједне положаје на линији Плато—Камени-
та глава. Непријатељ је заузео Александровац. У исто 
вријеме један четнички корпус је обилазио 2. крајиш-
ку бригаду преко Жељина у правцу Бруса. 

Истовремено је отпочео и напад на положаје је-
диница 6. пролетерске бригаде са правца Крушевца и 
из долине Расине. Сви покушаји Расинско-топличке 
групе корпуса, 5. полицијског њемачког пука и дијело-
ва Српског добровољачког корпуса, да са правца Кру-
шевца одбаце 6. бригаду остали су без успјеха. Мећу-
тим, избијањем четника у рејон Александровац, на спо-
ју измећу 6. пролетерске и 2. крајишке, лијеви бок и 
позадина 6. пролетерске били су угрожени, а нарочито 
2. батаљон на положајима Илијина глава. У мећувре-
мену је прекинута и телефонска веза са штабом диви-
зије. 

Наредног дана је 6. пролетерска бригада, у садеј-
ству са 10. бригадом 5. дивизије, одбила напад непри-
јатеља са правца Разбојне. Сви покушаји непријатеља 
да се пробије у правцу Бруса остали су без успјеха.14 

Штаб Оперативне групе дивизија донио је одлуку 
да снагама 17. дивизије води маневарску одбрану и пу-
сти четнике дубље у александровачку Жупу, а затим 
свим снагама преће у одлучан противнапад. 

14 Зборник том I, књ. 11, бр. док. 95: Извјештај штаба 
Друге крајишке бригаде од 1.9.1944, бр. док. 178: Извод из 
Операцијског дневника 17. дивизије; Архив VII бр. рег. С-В-
-11492: Извјештај штаба 3. јуришног корпуса од 27.8.1944, 
бр. рег. С-В-1095/1: Депеша штаба 3. јуришног корпуса од 
27.8.1944. 
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Јединице 17. дивизије водиле су 28. августа жес-
токе борбе у полуокружењу. Нарочито јак притисак 
непријатељ је вршио на 6. пролетерску и 15. мајеви-
чку, као и на 4. крајишку бригаду, која се налазила 
на Копаонику. При крају дана 15. и 2. бригада 17. ди-
визије морале су напустити Брус. Да не би дошло до 
окружења дивизије, штаб бригаде је маневром једи-
ница у току ноћи посјео повољне положаје Дугин Брег 
— с. Љубинци и затворио правце према Александров-
цу и Разбојни. 

У 01.00 час 29. августа 1944. штаб Оперативне гру-
пе дивизија је издао заповијест за напад,15 и наредио да: 

— Прва крајишка бригада 5. дивизије и 6. брига-
да 21. дивизије нападну непријатеља општим правцем: 
село Штитари — село Ратаје и ударе непријатеља у 
лијеви бок; 

— Двадесет прва дивизија без 6. српске бригаде 
нападне правцем Криви Брод—Ратаје; 

— Седамнаеста дивизија без 2. крајишке бригаде 
напада правцем село Пржановци—Александравац; 

— Пета крајишка дивизија, без 1. крајишке бри-
гаде, ојачана са 2. крајишком бригадом, нападне прав-
цем Нераће—Лупоглава, с тим да крилне јединице на-
падну у 20.00, а остале јединице у 21.00 час 29. августа. 

Без обзира на успјех четника и заузимање Алексан-
дровца и Бруса, обје четничке групације су се нашле 
у неповољном положају. Зато је командант 4. групе ју-
ришних корпуса, 29. августа 1944., благовремено наре-
дио извлачење главних четничких снага испод удара је-
диница Оперативне групе дивизија с тим да посједну 
вододјелницу измећу Расине и Западне Мораве на по-
ложајима: Виљац Поглед—Павлово брдо—Парлог, а 
расинској четничкој групи да посједне Парлог, с тим да 
Шумадијска четничка јуришна бригада што дуже и 
чвршће брани Лупоглав к. 734.16 

15 Зборник том I, књ. 11, бр. док. 73. 
16 Архив VII, бр. рег. С-В-4460/2: Извјештај штаба Шума-

дијске јуришне бригаде од 31.8.1944; бр. рег. С-В-6352: Извјеш-
тај штаба 5. јуришног корпуса од 31.8.1944; бр. рег. С-В-17124: 
Извјештај штаба 2. косовског корпуса од 1.9.1944. 
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Напад партизанских јединица је отпочео на врије-
ме и одвијао се по плану. Све до избијања пред водо-
дјелницу и положаје главних четничких снага, четни-
ци нису пружали јачи отпор, а послије краткотрајних 
окршаја на вододјелници разбијени су и натјерани на 
повлачење у долину Западне Мораве. Истовремено су 
се повукли и 5. њемачки моторизовани полицијски пук 
и одред Српске добровољачке гарде у правцу Кру-
шевца. 

Тако су Жупа и Расина поново ослобођене, а за 
непријатеља заувијек изгубљене. 

У борбама од 26. до 30. августа 1944. погинуло је 
467 четника, заробљено 87 и рањено је 235. Губици је-
диница Оперативне групе износили су 13 мртвих, 61 
рањени и 6 несталих бораца. Губици 17. дивизије: 10 
погинулих и 42 рањена борца. 

На достигнутој просторији јединице 6. бригаде су 
остале све до 6. септембра. Ту су се сређивале, попу-
њавале и припремале за предстојећа дејства. 

Поред младића који су долазили добровољно, пре-
ко штаба 17. дивизије из 23. српске дивизије дошло је 
2. септембра у бригаду 146 бораца и 6 другарица, а 4. 
септембра 62 борца и 3 другарице. Већина ових бора-
ца је у претходном периоду ступила добровољно у је-
динице 23. дивизије, а мећу њима је било и оних који 
су 1941. године припадали Озренском (Нишки Озрен) 
и Јастребачком партизанском одреду. Било је то вели-
ко освјежење за јединице бригаде. И друге бригаде 17. 
дивизије примиле су нове борце. У бригади је 6. сеп-
тембра било 695 бораца и 59 другарица. 

Комуникацијом Крушевац—Трстеник кретала се 
5. септембра око 10.00 часова колона од око 200 камио-
на Нијемаца, коју је надлијетала једна ескадрила сов-
јетских авиона ЈАК и наносила јој значајне губитке. 
Чим је примијетио покрет Нијемаца 2. батаљон се пом-
јерио према комуникацији и дејствовао у лијеви бок 
колоне. Тога дана су јединице 2. и 1. батаљона одбиле 
и напад једног одреда Српског добровољачког корпу-
са, који је нападао преко села Горњи Ступањ у правцу 
Илијинград и обезбјећивао покрет њемачкој колони 
која се кретала према Трстенику. Четници су разбијени 
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и иабачеии у долину Западне Мораве, док је један дио 
одступио према Крушевцу. 

5. ПОНОВО У ДОЛИНИ ИБРА (И ИЗБИЈАЊЕ У ; 
РЕЈОН ЧАЧКА) 

Група дивизија под командом Главног штаба НОВ 
и ПО за Србију — 2. пролетерска, 22. 23. 24. и 25. — 
ослободила је почетком септембра градове: Сврљиг, 
Блаце и Куршумлију. Тежиште дејства пренијела је 
на комуникације Врање—Ниш и Ниш—Крушевац. 
Први пролетерски корпус — 1. пролетерска и 6. личка 
пролетерска дивизија — избио је преко Златибора на 
лијеву обалу Западне Мораве и припремао се за напад 
на Ужичку Пожегу и Ужице, док је 12. корпус — 16. 
и 36. дивизија — форсирао Дрину у рејону Брода, сје-
верно од Вишеграда, и преко планине Таре наступао 
према хсомуникацији Ужице—Бајина Башта. 

Постигнути успјеси НОВ и избијање јединица Цр-
вене армије на границе Јутославије приморали су Ни-
јемце да убрзано повлаче трупе из Грчке, долинама Вар-
дара, Мораве и Ибра према Београду, а Бугаре да свој 
окупациони корпус повуку из Србије у Бугарску. 

Румунија је изашла из Тројног пакта 23. августа 
и прешла на страну савезника.17 

Продором јаких снага НОВЈ — осам дивизија пре-
ма Шумадији и пет дивизија према јужном и западном 
Поморављу, завршена је прва етапа плана Врховног 
штаба НОВ ПОЈ о преношењу борбених дејстава у Ср-
бију. Створени су сви услови да се у садејству са тру-
пама 3. украјинског фронта Црвене армије приступи 
другој етапи — ослобођењу Београда. 

Совјетски Савез је 5. септембра прекинуо дипло-
матске односе са Бугарском и објавио јој рат, а 8. сеп-
тембра су трупе Црвене армије из Добруџе прешле ру-
мунско-бугарску границу и отпочеле наступање на ши-
роком фронту преко Бугарске према источној граници 
Југославије. 

17 Београдска операција, стр. 76—78 и 110—111. Војно-
историјски институт, Београд, 1964. 
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У ноти совјетске владе Бугарској, поред осталог, 
речено је: 

„ . . . могло се очекивати да ће Бугарска искорнсти-
ти овај погодни моменат, и, послије Румуније и Фин-
ске, да се одрекне прогерманске политике, да прекине 
са Немачком и да се придружи антихитлеровској коа-
лицији демократских држава. Упркос свему томе, Бу-
гарска и данас отказује да раскине са Немачком. 

На основу тога, Совјетска влада раскида све од-
носе са Бугарском и изјављује да се не само Бугарска 
налази у ратном стању са Совјетским Савезом, у как-
вим се она у ствари и раније налазила, но и Совјетски 
Савез од сада ће се налазити у ратном стању са Бу-
гарском".18 

Под руководством Бугарске радничке партије из-
био је 9. септембра устанак бугарског народа и обра-
зована влада Отеченственог фронта. 

У таквој ситуацији је Врховни штаб НОВ и ПОЈ на-
редио штабу Оперативне групе дивизија, 1. пролетер-
ском и 12. ударном корпусу, да што брже продру према 
сјеверу, овладају масивом Рудник—Сувобор, а потом 
наставе кроз Шумадију и западну Србију према Бео-
граду. 

Првих дана септембра, на правцу наступања Опера-
тивне групе дивизија у западну СрбијуиШумадију, ра-
според непријатељских снага био је слиједећи: на ли-
јевој обали Западне Мораве од Крушевца до Трстени-
ка четничко Расинско-топличка група корпуса, 2. четни-
чки косовски корпус и 2. њемачки полицијски батаљон; 
у долини Ибра 3. и 5. пук Руског заштитног корпуса и 
посљедњи ешелони 21. њемачке брдске дивизије на пу-
ту за Ниш; на лијевој обали Ибра, на правцима према 
Ариљу и Гучи Јаворски и Пожешки четнички корпус, 
а из Вишеграда преко Ужица, у покрету према Шума-
дији, 7. СС „Принц Еуген" дивизија. 

Да би убрзао покрет, штаб Оперативне групе 
дивизија издао је 6. септембра нарећење за покрет је-

18 Внешнаја политика Советского Сојуза в период Оте-
чественој војни, том II, Москва ОГИЗ, 1946, (стр. 182—183) или 
Петар Вишњић: „Операције за ослобоћење Србије 1944.", стр. 
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диница преко Ибра, општим правцем: Жељин—Гоч— 
Чемерно—Овчарско-кабларска клисура—Рудник. 

Пошто је 2. пролетерска дивизија претпотчињена 
Главном штабу НОВ и ПО Србије, у састав Оператив-
не Групе дивизија ушла је 21. српска дивизија. 

Седамнаеста дивизија је у улози деснокрилне коло-
не кренула правцем: Александровац—село Гоч—Гуча 
—Овчарско-кабларска клисура. Двадесет прва дивизи-
ја се кретала јужније у правцу Ужичке Пожеге, а 5. 
крајишка дивизија, као лијевокрилна колона, у прав-
цу Ужица. Шестог септембра, 6. пролетерска бригада је 
у улози средње колоне 17. дивизије, отпочела покрет 
правцем: село Велика Врбица—село Гуча и до 19.00 
часова избила у Преров, гдје је заноћила. Друга кра-
јишка бригада, као деснокрилна колона, кретала се у 
исто вријеме и у току дана избила у рејон Добра Вода— 
Брезјак. Петнаеста мајевичка бригада са штабом ди-
визије, као лијевокрилна колона, стигла је у току да-
на у рејон Бурмази—Буково брдо. Шеста пролетерска 
бригада је избила 7. септембра на десну обалу Ибра, а 
за њом су се кретали штаб дивизије и 15. мајевичка 
бригада. Шеста бригада је19 имала задатак да ликви-
дира сва упоришта непријатеља на дијелу комуникаци-
је у долини Ибра од села Мало Мурје до жељезничке 
стаиице Полумир, поруши све објекте и постави обез-
бјећење са праваца Рашке и Краљева и на тај начин 
обезбиједи прелазак штабу 17. дивизије и 15. мајеви-
чкој бригади. 

Према прикупљеним подацима до краја дана, на 
жељезничкој станици Полумир било је свега 40 припа-
дника Руског заштитног корпуса, распорећених у више-
спратне бетонске бункере и друга утврћења за одбрану 
чвора. До других података о непријатељу извићачка и 
обавјештајна служба, као ни штаб бригаде, нису дош-
ли у току дана. 

Пошто је оцијенио да снаге непријатеља нису ја-
ке, штаб бригаде је одлучио да са 2. и 3. батаљоном 
ликвидира непријатељско упориште у Полумиру, по-

19 Архив VII к. 982, бр. док. 1/1. 
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руши жељезнички мост на Ибру и обезбиједи прелазак 
осталим снагама. 

Међутим, у току вечери, пред сам почетак напада 
који је предвиђен за 21.30 часова, из Рашке је присти-
гла жељезничка композиција у којој је било 1.200 Ни-
јемаца на путу за Краљево. На вагонима су биле вели-
ке ознаке Црвеног крста, које су Нијемци поставили 
бојећи се бомбардовања од стране савезничке авијаци-
је. Послије кратког задржавања требало је да компо-
зиција по реду вожње настави даље. 

Пошто је заповијест за напад већ била издата, све 
припреме извршене и јединице подишле, напад 6. про-
летерске је отпочео у заказано вријеме. Послије крат-
котрајне, али врло жестоке борбе и снажног јуриша, 
јединице 2. и 3. батаљона нису успјеле да заузму По-
лумир. Штаб бригаде је одлучио да дијелом снага бло-
кира непријатеља у утврћењу, а главнину оба батаљо-
на пребаци преко Ибра. V току борбе из Рашке је при-
стигла још једна колона — дијелови 1. брдске њемач-
ке дивизије са коњском запрегом. Пошто су 2. и 3. ба-
таљон прешли ријеку и обрнули фронт, док су двије че-
те остале на десној обали, у борбу је убачен и 1. ба-
таљон, па је непријатељ био блокиран и није успио да 
крене даље. 

Наредног дана је стигла из Рашке још једна не-
пријатељева колона од 30 до 40 возила, која се посли-
је краткотрајне борбе са жељезничком композицијом 
пробила према Краљеву. За њима су кренули и дијело-
ви 21. брдске дивизије на коњску вучу. Непријатељ је у 
току покрета трпио јаку минобацачку, митраљеску и 
пушчану ватру са обје стране ријеке, а послије њего-
вог повлачења Полумир је очишћен и прелаз преко мо-
ста ослобоћен. 

Исте ноћи је 2. крајишка бригада, код жељезничке 
станице Добре Стране, напала на посаду непријатеља, 
уништила 3 камиона и један мотоцикл, који су били у 
покрету према жељезничкој станици Полумир, и пре-
бацила се на лијеву обалу Ибра, док су узводно, на 
лијевом крилу бригаде, јединице 21. дивизије водиле 
жестоку борбу и дјеломично се пребациле преко Ибра. 
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У току ноћи 8/9. септембра преко Ибра су се пре-
бацили 1. батаљон Шесте, штаб дивизије и 15. мајеви-
чка бригада. 

Према провјереним подацима и извјештају који 
је штаб бригаде добио у току наредног дана из Краље-
ва, 8. августа је, крајем дана у Краљево стигла компо-
зиција у којој је било око 300 мртвих и рањених не-
пријатељских војника. Само на одсјеку прелаза 6. бри-
гаде непријатељ је имао преко 100 мртвих и рањених, а 
11 Нијемаца је заробљено. Заплијењено је: 1 пушкоми-
траљез „шарац", 50 мина за минобацач и преко 30 пу-
шака. Уништена су 2 камиона. 

Бригада је имала 8 мртвих и 17 рањених бораца. 
Погинули су: командир чете Јован Пригодић, полити-
чки комесари чета Стево Филиповић и Боко Пајић, ин-
тендант 3. батаљона Леон Папо, Младен Делић и Рајко 
Гемовић оба из Земуна. Поред осталих, теже је рањен 
командир чете Мијо Ињац. 

Без обзира на јачину непријатеља и положај у ко-
јем су се нашле јединице, 6. бригада је овај задатак 
извршила са успјехом, и била је похваљена од штаба 
дивизије. О томе у дневнику штаба 17. дивизије и књи-
зи Глиге Мандића: 17. источнобосанска дивизија, на 
страни 236 пише: „Борци и старешине Шесте пролетер-
ске бригаде показали су велику храброст и сналажљи-
вост. Посебно су се истакли командант бригаде коман-
данти 1. и 3. батаљона и командири чета Мило Ињац и 
Буро Вученовић".20 

Пошто су прешле Ибар јединице бригаде су се, 
у току 9. септембра, прикупиле на просторији села Ста-
вово. 

Бригада је продужила покрет 10. септембра у 04.00 
часа преко планине Чемерно. У току дана се размјес-
тила на просторији села Полижница, 2. крајишка у се-
лу Пропљеница, а 15. мајевичка са штабом дивизије у 
селу Полиш—Црни Врх. 

Пета крајишка дивизија је 10. септембра ослобо-
дила Ивањицу. и продужила покрет према Ариљу, а 21. 
дивизија заузела Гучу. 

20 Зборник 1/11, док. бр. 182, стр. 473. 
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Шеста бригада је 11. септембра продужила покрет 
и прикупила се до краја дана на просторији села Гу-
беревци, 15. мајевичка у селу Каони, а 2. крајишка на 
просторији села Брезовица. Штаб дивизије је био у се-
лу Властељице.21 

Извићачки дијелови 15. бригаде су у току дана у 
селу Буковица, заробили 180 мобилисаних младића, са 
којима су четнички официри изводили обуку. Већина 
од њих је ступила одмах у бригаду. 

Културна екипа 17. дивизије извела је 20. септем-
бра увече успјелу приредбу са културно-забавним про-
грамом у селу Губеревци за борце 6. пролетерске бри-
гаде и народ околних села. Приредба је одржана пово-
дом избијања јединица Црвене армије на југословен-
ску границу, зближавања новопридошлих и старих бо-
раца и повезивања са народом овога краја, који је 
1941. био на страни НОБ-е и у њој активно учествовао. 

До тада је 1. пролетерски корпус разбио четнике 
на Јеловој гори и преко Маљена и Повлена надирао 
према Ваљеву и Лазаревцу, створивши услове за про-
дор Оперативне групе дивизија у Шумацију. 

Седамнаеста дивизија је добила задатак да 13/14. 
септембра овлада њемачким упориштем на Овчару, док 
су 21. и 5. дивизија нападале непријатељеве гарнизоне 
у Пожеги и Ужицу. 

Шеста пролетерска бригада је смјенила 2. краји-
шку бригаду и на сјеверним падинама Јелице плани-
не посјела положаје и затворила правац Чачак—Гуча. 
Ноћу 13/14. септембра 2. батаљон је извршио демон-
стративан напад на Чачак, овладао спољном одбраном 
и пробио се у центар града, али је под притиском око 
200 Нијемаца, 150 љотићеваца и 60 припадника Руског 
заштитног корпуса био присиљен да се до зоре пову-
че на полазне положаје. Заробљено је шест четника и 
болница са преко 60 рањеника из борби на Копаони-
ку, која је била смјештена на периферији града. Сви 
покушаји Нијемаца, љотићеваца, бјелогардејацаичет-
ника да у току 14. септембра одбаце јединице бригаде 

21 Зборник 1/12, док. 203, стр. 509. 
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са достигнутих иоложаја остали су без успјеха. Непри-
јатељ је сваки пут одбијен уз велике губитке. 

У исто вријеме 15. мајевичка бригада је смјени-
ла јединице 5. крајишке дивизије на просторији Ива-
њица—Ариље, док се 2. крајишка помјерила према Ов-
чару, ради рушења пруге и пута Чачак—Пожега. По-
слије врло јаке минобацачке и митраљеске ватре, по-
сада је у поновљеном нападу разбијена, па је у паници 
побјегла низ окомите падине Овчара према Западној 
Морави. На улазу у Овчарско-кабларску клисуру 3. ба-
таљон 2. крајишке бригаде напао је њемачку мотори-
зовану колону од 10 возила, од којих је 8 заплијенио: 
6 специјалних са великом радио-станицом и два ками-
она са опремом. 

Двадесет прва и 5. дивизија нису успјеле овладати 
непријатељским упориштима у Пожеги и Ужицу, јер 
је непријатељ пред сам почетак напада ојачао упори-
шта јединицама 7. СС „Принц Еуген" дивизије, које су 
се пробиле кроз положаје 37. дивизије са правца Више-
града. 

Из наведеног се може закључити да је дуже анга-
жовање 21. и 5. дивизије око Пожеге и Ужица одуда-
рало од директиве Врховног штаба НОВ и ПОЈ у којој 
је стајало да Оперативна група дивизија мора што при-
је да избије на гребен Рудник—Сувобор, поред осталог 
и због тога што је 1. пролетерски корпус већ наступао 
према Ваљеву и Лазаревцу. У таквој ситуацији су пос-
тојали сви услови да јединице 17. и 21. дивизије зауз-
му Чачак и брже продиру према Руднику. 

6. ОСЛОБОБЕЊЕ ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА 

Сходно нарећењу Врховног штаба НОВ и ПОЈ од 
14. септембра 1941. да се јединице не ангажују око 
већих градова у долини Западне Мораве већ да што при-
је избију на гребен Рудник—Сувобор, командант Опе-
ративне групе дивизија је у 14,45 часова 14. септембра 
наредио покрет преко Западне Мораве према Руднику 
и Букуљи, с тим да у наступању ослободе Горњи Ми-
лановац, Рудник и Аранћеловац. 
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Седамнаеста дивизија је добила задатак да из рејо-
на Гуче, 15/16. септембра преће комуникацију Чачак— 
Пожега и преко села Горијевница најподеснијим ма-
невром, ноћу 16/17. септембра, овлада непријатељевим 
гарнизоном у Горњем Милановцу, а потом затвори 
правац: Чачак—Горњи Милановац и Крагујевац—Гор-
њи Миладиновац и на тај начин обезбиједи десни бок 
Оперативне групе дивизија.22 

У то вријеме су се сјеверно од Чачка, на Љубићу, 
на правцу наступања 17. дивизије, налазиле снаге Ја-
ворског четничког корпуса. У Горњем Милановцу било 
је 600 четника и око 120 припадника Српског добро-
вољачког корпуса и припадника недићеве страже. На 
комуникацији Чачак—Прељина—Горњи Милановац, на 
положајима Брћанске клисуре, било је око 350 четника. 

Шеста пролетерска бригада, као деснокрилна коло-
на, прешла је 15. септембра до 19.00 часова без отпо-
ра Западну Мораву, измећу манастира Ваведеније и 
жељезничке станице Пријевор, и продужила у правцу 
села Вранић. По избијању на раскрсницу путева изме-
ћу села Вранић и Трбушани, бригада је изненадила око 
450 четника Јаворског четничког корпуса, који је био 
разбијен на Јеловој гори и у покрету за Чачак ту зано-
ћио. Захваљујући помрчини, вјетру и киши, четници 
су послије краткотрајне борбе успјели да се без већих 
губитака извуку и побјегну за Чачак. Према изјавама 
мјештана командант Јаворског четничког корпуса је 
побјегао само са машинком и у доњем вешу. Убијено 
је 10, рањено 11, а заробљено 15 четника. Заплијењено 
је 18 пушака, 1 радио-станица, комора и корпусна ар-
хива.23 

Лијевокрилна колона, 2. крајишка, штаб дивизије, 
15. мајевичка и позадински дијелови 21. дивизије, пре-
шла је то вријеме Западну Мораву и заноћила на про-
сторији Овчар Бања—село Ражићи. 

Послије борбе у рејону Вранића, 6. пролетерска 
бригада је продужила покрет и у току 16. и ноћу 16/17. 
септембра разбила четнике, овладала Брћанском кли-
суром и комуникацијом Прељина—Горњи Милановац. 

22 Зборник 1/12, док. бр. 38 и 43, стр. 88 и 97. 
23 Зборник 1/12, док. 203, стр. 559. 
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По избијању на комуникацију бригада се сукобила 
са групом од око 300 четника, коју је послије кратко-
трајне борбе разбила. Четници су се повукли у Горњи 
Милановац, а јединице бригаде су порушиле жељезни-
чку пругу на више мјеста, на дијелу од Прељине до Гор-
њег Милановца, у дужини од по неколико стотина ме-
тара. 

Петнаеста мајевичка бригада је продужила покрет 
преко села Савинац и напала на гарнизон Горњи Ми-
лановац, дуж пута Таково—Горњи Милановац, преко 
села Брусница, док је 2. крајишка брзим покретом и 
лијевокрилним обухватом са сјевера пресјекла одступ-
ницу четничкој групацији која је покушала да се из-
вуче из Горњег Милановца према Руднику. 

У борби која је трајала до поподне ликвидирана 
је и посљедња група четника која се забарикадирала у 
тврдим зградама у центру града. 

Јужно од Г. Милановца у с. Брћани погинуо је у 
борби са четницима Буро Вученовић командир 2. чете 
2. батаљона, родом из Далмације, а живео у Руми до 
доласка у бригаду. Погинули су још Богуновић Милан 
из Руме и Стефановић Милосав из Крагујевца. 

У Горњем Милановцу је заробљено 539 четника, не-
дићеваца и љотићеваца, мећу којима су била 4 офици-
ра и 11 подофицира. Заплијењено је 377 пушака, 3 ми-
траљеза, 8 пушкомитраљеза, 10 пиштоља, око 30.000 ме-
така, 12 товарних коња и 2 кола разног војничког ма-
теријала.24 

У току припрема за напад на Горњи Милановац, 
група одабраних бораца 6. пролетерске, наоружана ау-
томатским оружјем, на челу са обавјештајним офици-
ром бригаде Рајком Глигоревићем, пребацила се преко 
Бријеснице и измећу Малог и Великог Тујана убацила 
у позадину четника. Пред сам почетак напада 15. ма-
јевичке бригаде на гарнизон у Горњем Милановцу на-
пала је на четнички штаб, који се налазио у селу Лу-
њевица и изазвала код четника прави метеж и панику. 
Четници су побјегли у правцу села Враћевшница. 

24 Зборник 1/12, док. 203, стр. 559. 
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За вријеме подилажења јединица и у току напада 
на Горњи Милановац у бригаду је ступило 57 омлади-
наца и једна омладинка, од којих је неколико до краја 
рата израсло у врсне четне и батаљонске руководиоце. 
Један од њих, Војо Марјановић, постао је кроз кратко 
вријеме командир вода и најбољи нишанџија на пушко-
митраљезу „шарац", ради чега је и добио надимак 
„Шарџија", а Станимир Јовановић, звани Зец, постао 
примјеран командир чете. Од њих 57, у борбама до кра-
ја рата, изгубило је животе 28. Јуначком смрћу поги-
нула је и другарица Наталија Петровић Ната, референт 
санитета батаљона, чије име носи Омладински дом у 
селу Велеречи код Горњег Милановца. 

У Горњем Милановцу је 18. септембра одржан ве-
лики народни збор, на којем су се окупили мјештани 
и народ околних села, а навече је одржана приредба 
са културно-забавним програмом, којој је присуство-
вао велики број граћана и представници из све три бри-
гаде и приштапских јединица дивизије. Формирана је 
и команда мјеста. У овом крају револуционарне тради-
ције имају дубоко коријен у народу, посебно мећу омла-
дином. Због тога је народ Горњег Милановца и околине 
врло предусетљиво дочекао партизанске борце. Вели-
ку помоћ штабовима батаљона и бригада пружили су 
политички радници, који су за сво вријеме рата, од 
краја 1941. године, када су партизанске јединице биле 
присиљене да напусте Ужице, западну Србију и Шума-
дију, па све до поновног доласка, остали на овом тере-
ну, борили се, политички дјеловали у позадини непри-
јатеља и одржавали везу са народом. 

Док је 17. дивизија водила борбу за ослобоћење 
Горњег Милановца и рушила комуникацију у Брћан-
ској клисури, 5. крајишка дивизија је брзим продором 
избила на гребен Букуље и заузела Аранћеловац, а 21. 
дивизија сјеверно од Горњег Милановца и заузела Руд-
ник. У таквој ситуацији, 17. дивизија је добила зада-
так да се помјери према Маљену и обезбиједи позади-
ну главних снага — 1. пролетерски корпус и Оператив-
ну групу дивизија, и дејствује на комуникацију Ужи-
це—Чачак. 
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Шеста пролетерска бригада је кренула 19. септем-
бра преко Такова у правцу Сувобора. До краја дана 
размјестила се на просторији Брајића и Горњих Бања-
на и посјела положаје на Рајцу и гребену Сувобора. 

Друга крајишка је у исто вријеме, извршила пок-
рет и размјестила се на просторију Љиг—село Славко-
вица, док је 15. мајевичка, помјерена на просторију 
Прањани, затворила правце који од Пожеге и Чачка из-
воде према Такову и Брајићима. Дијелом снага обез-
биједила је привремени аеродром у рејону Прањани. 

7. ПОКРЕТ И БОРБЕ У РЕЈОНУ КОСЈЕРИН—ЈЕЛОВА 
ГОРА 

Избијањем 1. пролетерског и 12. ударног корпуса 
на масив Сувобора, Маљена и Повлена, а Оперативне 
групе дивизија на Рудник и Букуљу, ослобоћен је ве-
лики дио Шумадије и западне Србије. Ослобоћењем 
Аранћеловца, Лазаревца, Љига, Ваљева, Крупња и Гор-
њег Милановца успостављен је јединствен фронт снага 
НОВЈ на овом дијелу војишта и створени услови за 
даља успјешна дејства према главном оперативном 
стратегијском циљу — Београду, као и за пресијецање 
комуникација које долином Ибра, преко Краљева и 
Крагујевца, изводе према Београду. 

Ради успјешнијег командовања, одлуком Врховног 
штаба НОВЈ, ове три групације су ушле у састав Пр-
ве армијске групе. Команду над 1. армијском групом 
преузели су командант 1. пролетерског корпуса Пеко 
Дапчевић и политички комесар Мијалко Тодоровић.25 

Брз продор јединица 1. армијске групе преко Руд-
ника и Сувобора, олакшан је добрим дијелом и 
борбеним дејством релативно јаких снага НОВЈ у по-
задини непријатеља — 2. шумадијске НО ударне бри-
гаде, Космајског и Шумадијског НО партизанског од-
реда, са преко 4.000 бораца, које су прије избијања гла-

25 Завршне операције за ослобођење Југославије 1944— 
—1945, стр. 88—90; Кут. 28, бр. рег. 1/4—1 и Депеша ВШ од 15. 
9. 1944. 
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вних снага водиле успјешне борбе у рејону Рудник— 
Венчац—Букуља против удружених снага непријатеља 
— Нијемаца, недићеваца и четника, наносиле им вели-
ке губитке и онемогућавале мобилизацију бораца за 
попуну четничких редова. Велики одјек у народу има-
ло је ослобоћење градова, а посебно разбијање њема-
чких моторизованих колона у рејону Аранћеловца и 
заробљавање већег броја четничких воћа и кољача из 
овога краја, као и ослобаћање 50 талаца из хотела „Шу-
мадија", мећу којима је било и неколико жена. Пошто 
су били премлаћени и изнемогли неки од талаца су на 
носилима пренесени у болницу. 

Народ Шумадије је, а посебно омладина, са оду-
шевљењем дочекивао јединице НОВЈ, обавјештавао о 
покрету, јачини и саставу њемачких и четничких сна-
га ;откривао четничке зликовце и активно учествовао 
у борбама за ослобоћење села и градова. 

Нијемци су се, у недостатку снага, опредијелили за 
одбрану појединих упоришта дуж комуникације Кра-
љево—Крагујевац—Београд и комуникације у долини 
Велике Мораве. Циљ им је био да онемогуће даље на-
ступање јединица НОВЈ према Београду до пристиза-
ња јединица групе армија „Е", које су се повлачиле из 
Грчке и биле под јаких притиском јединица под ко-
мандом Главног штаба за Србију и савезничке авијаци-
је која је дејствовала по циљевима у долинама Ибра и 
Мораве. 

Пошто су сви прилази са југа према Београду већ 
11. октобра били чврсто затворени, њемачко командо-
вање је одлучило да групу армија „Е" повлачи доли-
ном Западне Мораве, лијевом обалом Дрине и долина-
ма ријека Босне и Дрине према сјеверу. 

Према заповијести штаба 1. армијске групе,26 17. 
дивизија је, као њена резерва, добила задатак да се по-
стави на просторији Косјерић—Прањани, контролише 
правце који из долине Дрине изводе према Косјерићу 
и комуникацију Ужице—Бајина Башта, онеспособи ко-
муникацију Ужице—Чачак, извића и прикупља податке 

26 Зборник 1/12, док. 99, стр. 243. 
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о јачини, распореду и покрету непријатеља у гарнизо-
нима Ужице, Бајина Башта, Пожега и Чачак и одржа-
ва везу са 21. дивизијом на просторији Горњег Мила-
новца. 

Према заповијести штаба 17. дивизије 6. пролетер-
ска бригада је извршила покрет 22. септембра и без ве-
ћег отпора четника ослободила Косјерић. Послије кра-
ћег одмора јединице бригаде су извршиле покрет и ра-
змјестиле се на просторију: Рибашевика—Дрмановина 
—Варда, на комуникацији Ужице—Ваљево. Штаб бри-
гаде, приштапске и позадинске јединице остале су у Ко-
сјерићу, а извићачки вод је упућен на комуникације 
Ужице—Варда и Дуб—Рогачица, са задатком да изви-
ћа и прикупља податке о непријатељу. 

Приликом покрета према Косјерићу, 1. батаљон, 
који се налазио у претходници бригаде, разбио је већу 
групу четника, која се послије разбијања Главне чет-
ничке групације на Јеловој Гори и продора 1. пролетер-
ског корпуса преко Сувобора, била прикупила у рејон 
Хумка, а другу у рејону села Николићи. У Косјерићу 
је заплијењена четничка радионица за оправку наору-
жања. 

Пошто су јединице бригаде очистиле рејон Јелове 
Горе, распорећене су на просторији села Каран—Вар-
да—Рибашевина. 

На просторији села Душковци—Глумач—Граница 
била се размјестила 2. крајишка бригада, са задатком 
да затвори правац од Пожеге према Маљену и поруши 
комуникацију Пожега—Чачак, док је 15. мајевичка ос-
тала у рејону Прањани—Горњи Милановац. 

На овој просторији јединице бригаде су остале све 
до 8. октобра 1944. године. У Косјерићу је формирана 
команда мјеста и мјесни народноослободилачки одбор. 
За команданта мјеста наименован је поручник Мило-
ван Хрвачевић, замјеник команданта 3. батаљона, а на-
редних неколико дана формирани су народноослободи-
лачки одбори у свим већим селима. У овом кратком 
периоду јединице бригаде су биле свакодневно ангажо-
ване на прогањању мањих група четника које су се кре-
тале око Јелове Горе, Варде и Буковика. 
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При штабу дивизије поново је 25. септембра фор-
миран средњи партијски курс, који су похађала 32 
друга и 3 другарице из састава чета и батаљона, од ко-
јих 13 из 6. пролетерске бригаде. У исто вријеме на ин-
тендантски курс при штабу 1. армијске групе упућена 
су из 6. бригаде 3 економа чета и 1 интендант бата-
љона. 

Двадесет шестог септембра из 17. дивизије отишао 
је на нову дужност начелник штаба, потпуковник Вука-
шин Суботић, а на његово мјесто именован је мајор Ра-
тко Вујовић, до тада командант 15. мајевичке брига-
де.27 

За попуну јединица 17. дивизије штаб 1. армијске 
групе упутио је 28. септембра 311 бораца и 16 другари-
ца, а из 1. пролетерске дивизије 33 војна и политичка 
руководиоца. Од њих је у 6. бригаду распорећено 145 бо-
раца, 6 другарица и 20 руководилаца, мећу којима Сре-
тко Трикић, Гавро Јарић, Бранко Љиљак, Дмитар Ла-
тиновић, Богдан Латиновић, Стојан Плавша, Митар Ку-
бурић, Мићо Керкез и други. 

У овој групи новоприспјелих бораца били су бор-
ци из Космајског и Шумадијског одреда и омладинци 
добровољци. 

Истог дана за попуну 1. коњичке бригаде 1. армиј-
ске групе из састава 6. бригаде упућено је 15 бораца. 

С обзиром на велики прилив бораца и долазак ко-
мандног кадра из 1. пролетерске дивизије, на предлог 
штаба бригаде, штаб 17. дивизије је одобрио формира-
ње 4. батаљона. Формирање је обављено у Рибашевини, 
а у састав батаљона су ушле слиједеће јединице:28 

— из 1. батаљона, 1. чета без 2. десетине 2. вода; 
— из 2. батаљона, 2. чета, без 1. десетине 2. вода, и 
— из 3. батаљона 1. чета, без 1. десетине 1. вода. 
За команданта батаљона одрећен је капетан Срето 

Трикић, за замјеника команданта капетан Гавро Ја-
рић, за политичког комесара Славко Крстић, до тада 
комесар чете у 2. батаљону, а за замјеника политичког 
комесара Пеко Алфонс. Истом наредбом Милован Хр-

27 Зборник 1/2, док. 19 и 108, стр. 243 и 267. 
1 28 Архив VII, к. 989, док. бр. 10/4. 
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вачевић, који је привремеио био на дужности коман-
данта мјеста у Косјерићу, распорећен је на дужност 
оперативног официра у штабу бригаде. 

Формирању батаљона, које је обављено на свечан 
начин, присуствовали су мјештани села Рибашевина и 
чланови штаба бригаде. Послије формирања батаљон 
је задржан у бригадној резерви. 

По нарећењу штаба дивизије, расформирана је 1. 
октобра и бригадна болница. Од њеног људства форми-
рана је бригадна амбуланта у којој су се задржавали 
рањеници за чије лечење није било потребно више од 
10 дана. 

Тога дана штаб бригаде је обавијештен да су једи-
нице 3. украјинског фронта Црвене армије код Кла-
дова и Неготина прешле на југословенску територију, 
што је изазвало одушевљење мећу борцима и старје-
шинама. 

Народ овога краја, и поред терора окупатора и до-
маћих издајника, остао је вјеран демократским тради-
цијама и социјалистичким идејама које су у овом кра-
ју и цијелој Србији посијали Димитрије Туцовић и ње-
гови другови, и одакле су 1941. зрачиле нове идеје и 
стварани планови о новој Југославији. Сви зборови и 
конференције по селима били су добро посјећени, а 
сарадња команди јединица и органа нове народне вла-
сти била је врло добра. О томе би се могло навести 
више примјера. 

Један од њих је излазак ћака, професора и настав-
ника из Ужица у јединице 6. бригаде. Наиме, у врије-
ме доласка бригаде у ужички крај, у Ужицу су се на-
лазили ћачки избјеглички домови „Црвени крст" и 
„Коштица". У њима су били смјештени младићи и дје-
војке који су са својим породицама 1941. године ин-
тернирани од стране окупатора из других крајева Ју-
гославије и они који су побјегли од усташког покоља 
и терора у Србију. Били су то ћаци 5. и 6. разреда ги-
мназије. Један број ових младића и дјевојака премјеш-
тен је крајем 1943. и у првој половини 1944. из Врњач-
ке бање у Ужице. Мећу ћацима оба дома било је више 
напредних омладинаца и чланова СКОЈ-а. У то врије-
ме управник дјечијег дома „Црвени крст" био је учитељ 
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Милорад Давидовић, члан КПЈ још од 1939. године и 
члан Среског комитета КПЈ у Осијеку. Са Давидови-
ћем у домовима су радили Гојко Шкоро и Бранислав 
Бабић као васпитачи, и Цветко Брајевић као инструк-
тор. 

Везу са овом групом, преко Антонија Мијатовића, 
одржавао је Милан Вилић у току окупације секретар 
Окружног комитета за Ниш. Прије доласка јединица 
17. дивизије преко ове везе је отишло 10 омладинаца у 
партизане, мећу њима и Никола Еулум, док је једа-
наестог — Мирослава Јелића, ћака 6. разреда гимназије, 
ухватила четничка тројка, одвела на Златибор и 10. ок-
тобра заклала. 

Постојала је опасност да сви напредни омладинци 
буду ликвидирани. Сем тога четничка команда је била 
донијела одлуку да ћаке оба дома мобилише и одведе 
у састав Златиборског четничког корпуса. 

Пошто су Давидовић, Шкоро и Бабић дознали за 
намјере четника преко једне другарице (Крстић сада 
Шкоро) службеника експозитуре комесаријата за изб-
јеглице у Ужицу, предложили су управнику оба дома 
да се дјеца привремено распусте и да се прикупе по-
четком септембра. Предлог је усвојен и тако је нам-
јера четника пропала. 

Ноћу 29 /30. септембра, по директиви Давидовића, 
Шкоро, Бабић, Брајевић и Бела Марјановић неопажено 
су изашли из Ужица. На путу за Јелову гору дошли су 
у штаб 2. батаљона 6. бригаде и јавили се команданту 
Ради Чорку. Предложили су му да заједничком акци-
јом све младиће-ћаке, васпитаче и службенике домова, 
који желе да се сврстају у редове НОВ, извуку из Ужи-
ца. Заједнички су разрадили план. Пошто је ноћ била 
тамна и падала слаба киша, у први сумрак једна чета 
2. батаљона, на челу са замјеником комесара батаљона 
Пеком Алфонсом неопажено је дошла у двориште до-
ма „Коштица" у којем су ћаци оба дома били спремни 
за полазак. У вријеме када се чета налазила у двори-
шту и на прилазима дома на обезбјећењу, кроз Ужице 
је прошла њемачка колона од 93 возила на путу из Ча-
чка за Вишеград. Затим се чета са 28 ћака и 4 омла-
динке повукла и дошла у састав батаљона. Наредне 
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ноћи акција је поновљена. Са четом је изашло још 25 
ћака са којима и управник дома Милорад Давидовић. 
Давидовић је по доласку у бригаду за врло кратко ври-
јеме постао политички комесар чете. Погинуо је 28. ја-
нуара 1945. у селу Хасе код Бијељине, као политички 
комесар чете, заједно са својом другарицом Душанком, 
борцем 6. пролетерске бригаде, која је са њим изашла 
из Ужица. 

У наредних неколико дана, преко ове везе, у једи-
нице 6. пролетерске бригаде из Ужица и околних села 
дошло је још 30 бораца, првенствено радника. Од 60 
ћака и васпитача који су изашли из Ужица, 30 је по-
гинуло до краја рата у редовима 6. пролетерске. Из ре-
дова ужичких ћака, који су том приликом ступили у 
6. пролетерску бригаду израсло је неколико врсних ру-
ководилаца, политичких радника и виших официра 
ЈНА.29 

У вријеме док су се јединице бригаде реорганизо-
вале, у рејону Јелове Горе, Варде и Буковика појавиле 
су се 5. октобра веће групе четника. Брзом интервенци-
јом 2. и 3. батаљона четници су натјерани у бјекство 
према Повлену, Бајиној Башти и планини Тари. 

Једна чета 3. батаљона за вријеме чишћења тере-
на спустила се из Варде у рејон Рогачице, где је остала 
цијели дан. Пошто су сазнали да су то борци 6. про-
летерске бригаде, мјештани са лијеве обале Дрине до-
шли су у Рогачицу да их поздраве. Тако су деманто-
ване велике лажи непријатеља, које је ширио у наро-
ду овога краја, да је 6. источнобосанска бригада униш-
тена још у седмој непријатељској офанзиви.30 

У батаљонима су 3. октобра формирани радни во-
дови, чији је задатак био да припремају храну и поп-
рављају одјећу и обућу. У сваком воду било је по 20 
бораца. Реорганизована је и бригадна интендантура, у 
којој су била 32 борца. 

Ноћу 6/7. октобра дијелови 1. и 4. батаљона извр-
шили су демонстративан напад на Ужице. У граду је 
настала паника, а једна моторизована колона од неко-

28 Зборник 1/13, стр. 141. 
30 Зборник 1/12, док. 99 и 108, стр. 243 и 267. 

552; 



лико камиона, на коју је на излазу из Ужица отворе-
на шгграљеска ватра, иобјегла је ирема Пожеги. 

8. БОРБЕ ЗА ОСЛОБОБЕЊЕ КРАГУЈЕВЦА 

Првих дана октобра јединице 3. украјинског фрон-
та, у садејству са јединицама 14. корпуса НОВЈ, нас-
тупале су преко источне Србије према долини Мора-
ве. Прва армијска група НОВ налазила се на просто-
рији Аранђеловац—Лазаревац—Ваљево—Сувобор, во-
дила борбу и припремала се за даљи продор према Бео-
ограду, а јединице 12. корпуса у рејону Цера и Лозни-
це наступале су према Шапцу. Избијањем овако јаких 
снага у Шумадију и западну Србију и на комуникацију 
Краљево—Крагујевац—Београд, на дијелу Топола— 
Младеновац, створени су услови за бржи продор пре-
ма Београду. Тиме су биле угрожене комуникације ко-
је од Скопља, преко Ниша и Краљева, воде за Београд, 
а преко којих је њемачка команда за Југоисток одржа-
вала везе између јединица за одбрану Београда и сна-
га групе армија „Е" које су се повлачиле из Грчке. 

На положајима испред 1. армијске групе налазиле 
су се снаге њемачке армије групе „Србија", које су 
браниле прилазе Београду, и комуникације Краљево— 
Крагујевац—Београд и Ниш—Младеновац—Београд. 
Дио снага ове групе бранио је комуникацију Круше-
вац—Краљево. У саставу армијске групе „Србија" на-
лазиле су се слиједеће јединице: 

— дијелови 7. СС „Принц Еуген" и 117. ловачке ди-
визије, која је пристизала из Грчке преко Краљева и 
Крагујевца у Београд; 1. пук дивизије „Бранденбург"; 
пук „Тврћава Београд"; 5. пук за осигурање жељезни-
ца; два пука Руског заштитног корпуса (РЗК); дијелови 
2. и 3. полицијског добровољачког пука и више само-
сталних батаљона31, те 1. и 2. пук Српског добровоља-
чког корпуса, док су се у зони 12. ударног корпуса на-

31 Јуришни батаљон 2. оклопне армије, Падобрански ба-
таљон „Бранденбург", 202. оклопни батаљон, 837. батаљон за 
осигурање, као и неколико ланденшицен батаљона. 
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лазили: четничка 4. група јуришних корпуса, Церско-
-мајевичка група корпуса; 3. пук Српског добровоља-
чког корпуса и дијелови Српске добровољачке страже, 
које је помагао 5. СС полицијски моторизовани пук; 
те 3. пук белогардејског Руског заштитног корпуса и 
595. моторизовани батаљон пољске жандармерије.32 

Док су се јединице 17. дивизије налазиле у рејону 
Косјерић—Варда—Јелова гора—Прањани, вршиле по-
пуну људством и реорганизовале се; затварале правце 
који из рејона Западне Мораве изводе према Ваљеву и 
Сувобору дејствовале на комуникацији Ужице—По-
жега—Чачак, 5. дивизија је водила жестоке борбе у ре-
јону Топола—Аранћеловац—Венчац и Букуља, а Дваде-
сет прва на комуникацији Прељина—Горњи Милано-
вац—Рудник. Двадесет првог септембра 7. СС „Принц 
Еуген" дивизија и 2. батаљон 5. полицијског њемач-
ког пука, брзим продором из Чачка преко Прељине за-
узели су Горњи Милановац, а 22. септембра Рудник и 
Тополу. Вјештим маневром и снажним противнападом 
21. дивизија је поново одбацила непријатеља и 23. сеп-
тембра ушла у Горњи Милановац. Покушај 7. СС ди-
визије, 5. полицијског пука и 1. пука дивизије „Бран-
денбург", уз подршку 202. оклопног батаљона и са-
дејство са четницима, да 28. септембра потисну 5. кра-
јишку дивизију и заузму Аранћеловац остао је без ус-
пјеха, а непријатељ је у овој борби претрпио велике 
губитке. По завршеној борби 7. СС дивизија је упу-
ћена према Нишу, а одбрану у рејону Топола преузео 
је 14. брдски ловачки пук, ојачан са једном дивизијом 

32 Архив VII, к. 43, бр. рег. 2/1: Послератна изјава генера-
ла Фелбера, к. 76А, бр. рег. 57/За: Послератна изјава генерала 
Меј Андреаса, микрофилм НАВ-Н-Т-311, филм 193, снимак 332; 
Телеграм команде Југоистока од 8. 9. 1944, микрофилм НАВ-
-Н-Т-311, филм 93, снимак 355—62: Дневни извјештај команде 
Југоистока од 9. 9. 1944, микрофилм НОВ-Н-Т-311, филм 193, 
снимак 678—82: Дневни извјештај команде Југоистока од 17. 
9. 1944, микрофилм НАВ-Н-Т-311, филм 193, снимак 770—82: 
Дневни извјештај команде Југоистока 19. 9. 1944, микрофилм 
НАВ-Н-Т-314, филм 32, снимак 104: Телеграм команде Југоистока 
од 15. 9. 1944; Павле Бабац: „Операције Прве армијске групе 
у западној Србији од 21. септембра до 14. октобра 1944. годи-
не", Војноисторијски гласник, 6/1956, стр. 60. 
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7. артиљеријског пука и дијеловима дивизије „Бран-
денбург".33 

Неуспјехом акције успорен је покрет дијелова 4. 
СС полицијске оклопне дивизије и 18. брдског полицијс-
ког пука с југа према Београду. Нијемци су били при-
морани да сав саобраћај пребаце на долину Велике 
Мораве, од Ниша, преко Смедерева, према Београду.34 

У таквој ситуацији, а ради повезивања са јединица-
ма Црвене армије, које су предњим дијеловима избиле 
у долину Мораве, штаб 1. армијске групе је наредио 
да се све дивизије помјере напријед. 

Седамнаеста дивизија добила је задатак да се по-
мјери у рејон Рудник—Доња Шаторња—Горња Треш-
њевица.35 

Према заповијести штаба 17. дивизије, јединице 
6. пролетерске бригаде су ноћу 7 /8. септембра неопаже-
но напустиле положаје које су држале према Ужицу 
и кренуле усиљеним маршем преко села Душковци и 
Прањани за Горњи Милановац. Са бригадом се кретао 
и штаб 17. дивизије. Испред 6. бригаде кретале су се 
свака својим правцем 15. мајевичка и 2. крајишка. У 
току покрета измијењен је задатак 17. дивизије. Наре-
ћено је да дијелом снага смијени јединице 21. дивизије 
и затвори правце који из Чачка и Крагујевца изводе 
према Горњем Милановцу и Руднику. Пошто је избила 
у рејон Горњег Милановца 6. пролетерска бригада је 
смјенила јединице 21. дивизије и заузеле положаје: 

— Први батаљон: В. Вујан—Јасике и затворио пра-
вац од Кнића; 

— Трећи батаљон: с. Брћани—Змајевац и затворио 
правац од Прељине; 

33 Архив VII, к. 11, рег. бр. 10/1: Заповијест штаба 14. СС 
пука од 27. 9. 1944, бр. рег. 14/19: Историјат 7. СС дивизије, к. 
782А, бр. рег. 44/3: Извјештај штаба 5. дивизије од 23. 10. 1944. 
микрофилм НАВ-Н-Т-311, филм 193, сиимак 962—5: Дневни 
извјештај команде Југоистока од 26. 9. 1944; Зборник 112, бр. 
док. 201: Извод из Операцијског дневника штаба 1. пролетер-
ског корпуса. 

34 Архив VII микрофилм НАВ-Н-Т-311, филм 285, снимак632. 
35 Зборник 1/13, док. бр. 53 — заповијест штабу 17. ди-

визије. 
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— четврти батаљон у рејону села Доња Врба и 
затворио правац од Крагујевца; 

— Други батаљон у селу Велереч, а штаб бригаде 
у Горњем Милановцу. 

Тек што су јединице, послије врло напорног дво-
дневног марша, запосјеле положаје, штаб 17. дивизије 
је наредио даљи покрет бригаде према комуникацији 
Крагујевац—Топола.36 Пошто су јединице бригаде из-
биле у рејон Врачевшница—Рамача—Страгари, почеле 
су се утврђивати. Према Крагујевцу и Книћу упућени 
су извићачки органи са задатком да прикупљају подат-
ке о јачини, саставу и покретима непријатеља. 

Друга крајишка је у исто вријеме посјела пут Кра-
гујевац—Топола и утврћивала положаје у рејону раскр-
снице путева села Чумић—Страгари и Рамача—Чумић. 
Петнаеста мајевичка пребацила се источно од пута 
Крагујевац—Топола, запосјела путеве Рача—Церовац и 
Церовац—Чумић и затворила правац према Крагујевцу. 

Истовремено су се јединице 21. дивизије пребациле 
преко пута Крагујевац—Топола и припремале за на-
пад на непријатеља у рејону Велика Плана. Пета диви-
зија је посјела путеве Младеновац—Паланка и Палан-
ка—Топола и вршила припреме за ослобоћење Сме-
деревске Паланке и Тополе. 

Десетог октобра Врховни командант НОВ послао 
је команданту 1. армијске групе директиву, у којој се 
каже: 

„Најкасније 11, а ако је икако могуће и данас 10 
ов. мј. Твоје јединице требало би да се сретну са једи-
ницама Црвене армије код Паланке, Велике Плане, Доње 
Раче или код Брзана, где су се већ јуче пребациле преко 
Мораве иретходнице Црвене армије. Једно одељење Цр-
вене армије налази се на пола пута између Крагујевца 
и Брзана као побочна заштитница. Једно одељење налази 
се код Мале Плане, а главнина ће вјероватно већ данас 
стићи на ово мјесто. 

Овдје ће Твоје јединице бити посађене на камионе 
и брзо кренути у правцу Београда. У том правцу крећу 
крупне снаге Толбухина са једним ојачаним тенковским 
корпусом. Једна Твоја дивизија мора по сваку цијену 
бранити комуникацију Крагујевац — Топола. Шаљите 

36 Зборник 1/13, док. 76 и 83, стр. 189 и 207. 
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хитно брза извићачка одељења напријед ради контакта 
са дијеловима Црвене армије. Све ове операције су у 
споразуму са Толбухином са којим држимо тијесан кон-
такт. Политички је важно, а то је и моја жеља, да наше 
јединице прве уђу у Београд."37 

Истог дана, око 22.00 часа, штаб 17. дивизије је до-
био од штаба 1. армијске групе нарећење, у коме се 
каже: 

„ . . . по сваку цијену држите комуникацију Крагу-
јевац — Топола. Одељења Црвене армије налазе се из-
међу Брзана и Крагујевца. Упутите један Ваш батаљон 
да се споји са тим дијеловима. У Тополи се налази ње-
мачки гарнизон од 700 војника са којима једна Краји-
шка бригада води борбу. Пеко"38 

У вези са тим штаб 17. дивизије је наредио шта-
бовима 15. и 2. крајишке да одмах упуте по једну чету 
са задатком да успоставе везу са предњим одјељењем 
Црвене армије. 

Батаљони 6. бригаде помјерили су се напријед 11. 
октобра и посјели положаје: 1. батаљон у рејону села 
Добрача; 2. батаљон села Рамача и Кнежевац; 3. ба-
таљон село Велики Шењ—Дрењак; 4. батаљон је био 
у селу Угљаревац у бригадној резерви, а штаб брига-
де, позадински дијелови и бригадна амбуланта у Уг-
љаревцу. 

Једанаестог и 12. октобра 117. ловачка њемачка ди-
визија са правца Крагујевца је нападала моторизова-
ним колонама на положаје 15. мајевичке бригаде и на 
положаје 2. крајишке бригаде са правца Тополе, али 
је сваки пут уз велике губитке одбијена. Захваљујући 
упорној одбрани 15. и 2. крајишке, прекинуте су везе 
измећу њемачких снага у Крагујевцу и Тополи. 

Друга крајишка бригада је дијелом снага 12. окто-
бра садејствовала у нападу на њемачко-четнички гар-
низон у Тополи са 10. бригадом 5. крајишке дивизије 
и 14. мотострељачком бригадом Црвене армије. 

Спајањем дивизија 1. армијске групе НОВЈ и је-
диница 3. украјинског фронта совјетска армија у рејо-

87 Зборник 1/13, док. 97. 
- 38 Архив VII, к. 37, док. бр. 3/35—2. Н. -
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ну Смедервска Паланка—Топола—Младеновац, одсту-
пннца Њемцима према Београду је пресјечена. 

Борбеним дејствима у рејону Крагујевца обезби-
јећен је главним снагама маневар према Београду, док 
је њемачка армијска група „Е" присиљена на повлаче-
ње долином Западне Мораве према Вишеграду. 

За извршење тог задатка биле су одрећене 17. исто-
чнобосанска НОУ дивизија и 93. и 113. стрељачка ди-
визија 68. стрељачког корпуса Црвене армије. 

Да би одржали мостобран у рејону Чачак—Краље-
во—Крагујевац и омогућили повлачење снагама групе 
армија „Е" преко Косова, долином Ибра и Западне Мо-
раве преко Ужица и Вишеграда на лијеву обалу Дрине, 
њемачка команда је формирала 14. октобра 34. армиј-
ски корпус од снага које су се повлачиле преко Велике 
Мораве из источне Србије, са тежиштем одбране у 
рејону Крагујевца. 

За одбрану Крагујевца Нијемци су формирали 
борбену групу „Фишер", а ангажоване су биле слије-
деће јединице: дијелови 7. СС „Принц Еуген", 117., 181. 
и 297. њемачке дивизије; два батаљона 1. брдске диви-
зије; као и мањи број морнара и авијатичара — уку-
пио око 6—7.000 војника са 25 тенкова, око 100 топова 
и минобацача и неколико батерија двоцијевних и чет-
вороцијевних противавионских топова и неколико 
авиона. 

Нијемци су око Крагујевца организовали два појаса 
одбране са системом утврћења на свим прилазима гра-
ду, бетонским и дрвено-земљаним бункерима, који су 
били повезани рововима и саобраћајницама. Испред 
ровова су поставили минска поља и неколико редова 
бодљикаве жице. На свим важним путевима на улазу 
у град и по дубини одбране, на раскрсницама и по-
јединим блоковима тврдих зграда, организовали су 
чворове одбране, а у граду су на неколико мјеста фор-
мирали покретне моторизоване одреде за интервенциј у 
на угроженим правцима, и све то увезали у јединствен 
систем ватре и отпора. 

Спољни појас одбране протезао се линијом: село 
Доња Сабанта—село Букорово—Котријане—село Ма-
ршић—село Јовановац—село Петровац—село Дивос-
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тин—Врлетина страна—Змајевац—село Драгобраћа— 
село Грошница. 

У току ириирема за напад на Крагујевац, долином 
Западне Мораве, са обе стране ријеке, од Крушевца 
преко Трстеника, наступале су 2. пролетерска дивизи-
ја НОВ и 223. стрељачка дивизија 64. корпуса Црвене 
армије. 

Под притиском 45. дивизије 14. корпуса НОВ и је-
диница 64. корпуса совјетске армије, Нијемци су 13. 
октобра напустили Параћин и Нуприју, а 17. октобра 
пошто су минирали све мостове и пријелазе на ријеци 
Билици, били су присиљени да напусте и Јагодину (Све-
тозарево). 

Планом напада на непријатељев гарнизон у Крагу-
јевцу предвићено је да 93. стрељачка дивизија обухва-
том са сјеверозапада, 113. стрељачка дивизија са југо-
истока и 17. дивизија НОВ са сјевера изврше концентри-
чан напад, ослободе град, а потом наступају према 
Краљеву и Чачку.39 

Штаб 17. дивизије је 13. октобра у 13.00 часова из-
дао заповијест за напад.40 Шеста бригада је добила за-
датак да се са три батаљона помјери на просторију 
Велика коса—Рогојевац—Змајевац и затвори правце 
Кнић—Страгари и Крагујевац—Враћевшница, да у то-
ку борби за Крагујевац нападне непријатеља и осло-
боди Кнић, а потом да се постави на просторију Бум-
барево Брдо—Кнић—Гружа и чврсто затвори комуни-
кације које из долине Западне Мораве преко Груже и 
Кнића изводе према Крагујевцу. Са једним батаљоном 
требало је да обезбиједи дивизијску болницу у селу 
Страгари. 

Петнаеста мајевичка бригада је добила задатак да, 
чим јединице совјетске армије крену у напад, са про-
сторије села Церовац—Десиморовац наступа правцем 
село Поскурица—Велико брдо, и у садејству са једи-
ницама совјетске армије ослободи Крагујевац, а потом 
преузме гарнизону службу. Друга крајишка бригада је 
остала и даље на положајима у ширем рејону Чумић— 
Овсиште у резерви 17. дивизије. Моторизована колона 

39 Београдска операција, стр. 257. 
40 Зборник 1/13, док. 154, стр. 357. 
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Нијемаца је, 13. октобра иредвече извршила напад на 
путу Крагујевац—Топола а пошто је дочекана снажном 
ватром 15. бригаде била је присиљена да се врати у 
Крагујевац. 

На просторији села Церовац—Лужница, 13/14. ок-
тобра, пристигли су један пјешадијски и један арти-
љеријски пук 113. дивизије Црвене армије. Планом је 
било предвићено да ове снаге нападају са линије села 
Петровац—Јовановац према центру града, и садејст-
вују са 15. мајевичком бригадом. 

Око 10.30 часова 14. октобра, 1. чета 1. батаљона 
6. пролетерске бригаде, на челу са командиром чете 
Стојаном Плавшом и политичким комесаром Орханом 
Топчићем, сусрела се са јединицама Црвене армије 
у рејону села Велики Шењ. Био је то дуго очекивани 
сусрет бораца и старјешина двије савезничке армије, 
које су се од почетка рата 1941. заједнички бориле за 
исте циљеве. Срели су се борци совјетске армије са 
борцима НОВЈ, који су им 1941. први притекли у по-
моћ и разбуктали пламен отпора у дубокој позадини 
хитлерове „непобједиве" армије. Стигли су браниоци 
Москве и Стаљинграда, који су на лећима хитлерових 
фашиста дошли до Крагујевца, ломећи све отпоре на 
свом побједоносном путу и наносећи смртоносне удар-
це заједничком непријатељу. Дошли су уз сагласност 
Врховног команданта и Националног комитета Југо-
славије да помогну борцима НОВ при ослобоћењу Бе-
ограда. 

Борце 6. пролетерске бригаде су наредних дана ра-
дознало посматрали борце јединица совјетске арми-
је. На изразима њихових лица и држању у борби при-
мјећивали су њихову непоколебљиву вјеру у побједу, 
висок морал на једној, али и велики замор на другој 
страни. Није било времена да се тај дан организовано 
и свечано заједнички прослави, јер су и једни и други 
одмах кренули да удруженим снагама ослободе Кра-
гујевац. У одлучујућем обрачуну са непријатељем, по-
сљедњег дана борбе за ослобоћење Крагујевца, борце 
6. бригаде је посебно обрадовало дејство артиљери-
је за непосредну подршку, а нарочито смртоносни ра-
фали вишецијевних „каћуша". 
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Сусрет са борцима совјетске армије увећао је 
снагу и вјеру у побједу код бораца 6. пролетерске бри-
гаде, што је вишеструко коришћено, не само у припре-
мама и борби за Крагујевац већ и касније. Поводом 
сусрета са борцима совјетске армије штаб 6. пролетер-
ске бригаде је, истога дана, послао телеграм Врхов-
ном команданту другу Титу, штабу 1. армијске групе и 
борцима совјетске армије. 

Пошто је требало да се борци бригаде у овом на-
паду сусретну са јаким њемачким снагама и нападну 
на добро организован систем одбране, у свим једини-
цама бригаде извршене су, пред почетак напада, све-
стране припреме. Свим старјешинама бригаде скрену-
та је пажња на добру сарадњу, садејство и одржава-
ње везе са командама и јединицама совјетске арми-
је, посебно ноћу, како не би дошло до мећусобне 
борбе. 

С обзиром на прилив великог броја нових бораца 
и младих старјешина, и на карактер добро организова-
не одбране Нијемаца, извршене су и најнепосредније 
припреме за заузимање појединих објеката. Са свим 
старјешинама, почев од десетара, извршено је извића-
ње непријатељевих положаја и усаглашени су зада-
ци по јединицама и објектима. Формиране су групе 
бомбаша и групе за савладавање жичаних препрека и 
прављење пролаза у минским пољима и објашњен је 
начин њиховог савладавања. Ове групе су биле сас-
тављене од најбољих бораца, прије свега добровоља-
ца, мећу којима се јавио велики број омладинаца који 
до тада нису ни учествовали у жешћим борбама. Одре-
ћене су и јединице за убацивање и дејство у позади-
ни нелријатељских положаја. 

Утанчано је и дејство и подршка минобацача и 
артиљерије са јединицама пјешадије. 

Сви борци бригаде упознати су са злочинима које 
су Нијемци починили 1941. године, не само у Крагу-
јеовцу већ и у осталим градовима Србије: Краљеву, 
Чачку, Нишу, Горњем Милановцу и другим мјестима, 
у којима су поубијали по неколико хиљада недужног 
слободарског српског становништва. 
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До краја дана, 14. октобра, све јединице су поди-
шле спољњем појасу одбране непријатеља, а у 20.30 ча-
сова, послије краткотрајне артиљеријске припреме, от-
почео је општи напад. 

Пошто на правцу Дивостин—Крагујевац, до поче-
тка напада није стигао пук совјетске армије, како је 
било планирано, штаб 17. дивизије је измјенио зада-
так 6. пролетерској бригади. Други батаљон је добио 
задатак да напада дуж пута Дивостин—Крагујевац, а 
десно од њега преко села Станови, 3. батаљон. До краја 
дан, 15. октобра, 2. и 3. батаљон овладали су се-
лима Мале Пчелице и Станови, гдје су заустављени. 
Други батаљон је одржавао везу са јединицама 15. ма-
јевичке бригаде, која је нападала на правцу села Деси-
мировац—Виногради. 

У исто вријеме је 1. батаљон кренуо из рејона се-
ла Рогојевац, избио у рејон раскрснице путева код се-
ла Драгобраћа, посјео тунел и превој Вучковица и чвр-
сто затворио правце од Краљева и Кнића према Крагу-
јевцу. 

Непријатељ је у неколико наврата покушао да од-
баци батаљоне 6. пролетерске бригаде са достигнутих 
положаја, али није успио захваљујући упорности бо-
раца и добрим припремама. 

Око 16.00 часова 1. батаљон је напао на жељезни-
чку станицу Драгобраћа, у којој се затекао мјешовити 
воз, запалио 19 цистерни нафте и 2 вагона војне опре-
ме. Убијено је 18 Нијемаца. 

Све јединице су 16. октобра продужиле напад. Не-
пријатељ је пружао жилав отпор на спољњем појасу 
одбране. Око 10.00 часова, 16. октобра, на положаје 6. 
пролетерске бригаде пристигле су јединице 51. пука 
93. стрељачке дивизије совјетске армије. У току дана 
извршене су припреме за заједнички напад. Према до-
говору штаба 6. пролетерске бригаде са командантом 
51. пука, на споју измећу 2. и 3. батаљона Шесте, у 
борбу су уведена два батаљона 51. пука совјетске ар-
мије. Главни удар нанесен је дуж пута Дивостин—Кра-
гујевац, преко Шумарица. У првом јуришу батаљони 
су успјели да пробију одбрану непријатеља на неколи-
ко мјеста, али су били одбијени. Напад је обновљен 
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крајем дана, али без већих резултата, па су батаљони 
били присиљени да се повуку на положаје до којих су 
доспјели у првом нападу. 

За то вријеме је 1. батаљон напао на жељезничку 
станицу Кнић, растјерао посаду Нијемаца и четника 
и запалио композицију воза од 10 вагона ратног мате-
ријала. Одмах пошто је окончана ова акција, једна 
њемачка моторизована колона, од 40 камиона и неко-
лико тенкова, покушала је да се од Краљева пробије 
према Крагујевцу. Захваљујући упорној одбрани 1. ба-
таљона непријатељ је био присиљен да се повуче пре-
ма Краљеву. 

Пошто је постојала опасност да непријатељ ин-
тервенише са јачим снагама са правца Краљева, као 
и да снаге из опкољеног Крагујевца покушају да се 
пробију према Краљеву, команданти 51. пука и 6. про-
летерске бригаде, су се договорили да један батаљон 
51. пука и 3. батаљон 6. пролетерске бригаде тежиште 
борбе пренесу на комуникацију Крагујевац—Краљево 
и још чвршће затворе обруч. У том погледу су издали 
нарећење и предузели одговарајуће мјере. 

У мећувремену је 15. мајевичка бригада, у садеј-
ству са једним пуком из састава 113. стрељачке диви-
зије и уз подршку артиљерије, заузела Велико брдо, 
Винограде и Сушичко поље, али су обе јединице на 
улазу у град дочекане снажном одбраном противника. 

У току 17. и 18. октобра 2. и 3. батаљон 6. бригаде, 
у садејству са батаљонима 51. пука и уз подршку ар-
тиљерије, пробили су одбрану непријатеља на правцу 
Дивостин—Крагујевац, преко Шумарица. Покушаји 
непријатеља да одбаци 2. и 3. батаљон Шесте и бата-
љоне 51. пука и ослободи комуникацију Крагујевац— 
Краљево нису успјели. 

Истовремено је 15. мајевичка бригада заузела ае-
родром, а јединице 113. дивизије овладале су рејоном 
село Мечковац—Кошутњачки вис—Мотино брдо. Не-
пријатељ се повукао у центар града, одакле је, корис-
тећи раније утврћене четврти и тврде објекте, пружао 
жилав отпор. 

Штаб 6. пролетерске бригаде је привукао 4. бата-
љон и, у току ноћи 17 /18. септембра, увео у борбу на 
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споју између 2. батаљона 6. и 15. бригаде, дуж пута 
Дивостин—Крагујевац. 

Бочним дејством 4. батаљона и фронталним дејст-
вом јединица совјетске армије, 6. и 15. бригаде, Нијем-
ци су били присиљени на повлачење. 

Деветнаестог октобра 2. и 3. батаљон 6. бригаде и 
два батаљона 51. пука совјетске армије, водили су цио 
дан жестоку борбу са групом која се пробијала према 
Краљеву састављена од дијелова 14. пука 7. СС дивизи-
је и 749. пуком 117. дивизије, непосредно на излазу 
из Крагујевца. У исто вријеме 1. батаљон је водио бор-
бу са моторизованом колоном Нијемаца, која се кре-
тала из Краљева према Крагујевцу с намјером да по-
могне извлачење снага из Крагујевца. 

Тек крајем дана дијелови 14. и 549. њемачког пу-
ка успјели су, уз велике губитке, да се пробију према 
Краљеву, док је главнина била присиљена да се пову-
че у Крагујевац. 

Деветнаестог октобра, на лијево крило бригаде, 
на одсјеку напада четвртог батаљона, стигла је једна 
чета од 7 тенкова Т-34 и два одјељења „каћуша", које 
су у први сумрак неутралисале непријатељске ватре-
не тачке. У току ноћи 19/20. октобра извршене су све 
припреме, а рано 20. октобра, послије снажне арти-
љеријске припреме уз подршку тенкова и артиљерије, 
све јединице су кренуле у напад за ослобоћење Кра-
гујевца. 

Батаљон 51. пука и 4. батаљон 6. бригаде, уз подр-
шку тенкова, напали су од Дивостина дуж пута, и у 
садејству са 15. бригадом, која је наступала преко Ви-
нограда, продирали су према центру града до градског 
парка, али су заустављени снажним отпором неприја-
теља. Трећи батаљон и дијелови 51. пука нападали су 
дуж пута Драгобраћа—Крагујевац. Након двочасовне 
борбе непријатељ је извршио противнапад и одбацио 
их на полазне положаје. 

У току 20. октобра непријатељ је сужавао фронт, 
постепено се повлачио и упорно бранио центар града, 
око „Војнотехничког завода", споменика палим борци-
ма од 1912. до 1918, цркве, гимназије и окружног суда. 
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Крајем дана, непријатељ је напао на положаје 3. 
батаљона 6. пролетерске и једног батаљсма 51. пука 
и уз велике губитке, са око 200 возила и око 2.000 вој-
ника, пробио се према Краљеву.41 Преостали дијелови 
непријатеља, у току ноћи 20/21. октобра, пружили су 
жилав отпор из појединих утврћених зграда и тврдих 
објеката у којима су држали и граћане. У зору су, ко-
начно, и ова упоришта ликвидирана, и 21. октобра, око 
10.00 часова, Крагујевац је ослобоћен. Било је то та-
чно на трогодишњицу најтрагичнијег крагујевачког да-
на — 21. октобра 1941. — када је фашистички окупа-
тор стријељао 7.000 Крагујевчана. 

У седмодневним борбама за ослобоћење Крагујев-
ца непријатељ је претрпио велике губитке: на прила-
зима граду убијено је око 400 непријатељских војни-
ка и официра, више од 400 је рањено и 157 заробље-
но, а на улицама града наћено је 2.127 мртвих непри-
јатељских војника и старјешина; заплијењено је: 11 
топова, 11 минобацача, 24 митраљеза, 20 пушкомитра-
љеза, 15 аутомата, 20 пиштоља, око 10.000 пушака, 20 
тромблонских пушака, неколико противтенковских пу-
шака, 200 ручних бомби, око 250.000 пушчаних мета-
ка, као и неколико складишта разне опреме и хране. 
Уништена су 4 топа, 31 камион, 2 воза са 19 вагона 
нафте и 12 вагона опреме, 20 кола опреме са запреж-
ном вучом са 40 коња и 20 мотоцикла. Заплијењене 
тенкове, камионе, двоцијевне и четвороцијевне против-
авионске топове задржале су јединице Црвене армије. 
Властити губици су били: 57 погинулих, 189 рањених 
и 28 несталих бораца.42 

Шеста пролетерска бригада је нанијела непријате-
љу слиједеће губитке: 155 погинулих, 270 рањених и 74 
заробљена војника, од којих 58 Нијемаца, мећу који-
ма 1 официр, 12 бјелогардејаца и 4 четника. Уништила 
је: 18 камиона, 4 тенка и 20 двоосовинских кола. 

Заплијењено је: 7 топова, од којих 4 са јединица-
ма 51. пука Црвене армије, 6 теплшх и лаких минобаца-
ча, 5 тешких митраљеза, 24 пушкомитраљеза, 9 аутомата 
7 полуаутоматских пушака, 12 тромблона, неколико 

41 Архив VII, к. 982, док. бр. 51—1/1. 
42 Зборник 1/14, док. бр. 151, стр. 434. 
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пиштоља, већи број пушака и веће количине одјеће и 
друге војне опреме. Заплијењено је и 34 двоосовних 
кола са 68 коња.48 

Чим је град био ослобоћен, јединице 6. пролетерс-
ке бригаде су се прикупиле, и без задржавања изврши-
ле покрет и размјестиле се на просторији Рогојевац— 
Кутлово—Страгари. Петнаеста мајевичка је задржана 
у Крагујевцу, а 2. крајишка је остала и даље у рејону 
Топола—Овсиште—Чумић. Штаб дивизије је остао у 
Крагујевцу. 

Дио снага совјетске армије, које су учествовале у 
ослобоћењу Крагујевца, оријентисан је према Книћу 
и Краљеву. 

У седмодневним борбама око Крагујевца цјелоку-
пни састав бригаде је стекао драгоцјено искуство. Овај 
период се карактерише фронталном и упорном борбом 
за коју јединице нису имале довољно искуства, сем из 
напада на Тузлу и борби око Сарајева крајем 1943. го-
дине. У почетку напада на спољну одбрану непријате-
ља јединице су са успјехом савладавале отпор непри-
јатеља. Мећутим, напад на добро организовани и утвр-
ћени појас, за непосредну одбрану града, био је много 
тежи. Раније искуство, да нападом из покрета и брзим 
продором кроз мећупросторе и дејством из позади-
не, у овом случају, посебно у првом нападу, није дало 
одговарајуће резултате. 

Извршена је свестрана борбена и политичка при-
према, чак је борцима указано да не би требало дозво-
лити да ни један војник совјетске армије у нападу буде 
испред партизанских бораца, а најчешће су батаљони 
нападали паралелно, измијешани по фронту (један 
наш, један совјетски). Но, поред тога било је доста 
грешака, нарочито у почетку. 

Први напади су се одвијали стихијно. Борци 17. ди-
визије су истрчавали напријед да би показали да не 
заостају са борцима совјетске армије, а старјешине су 
губиле контролу над јединицама. Јављали су се и про-
блеми у споразумијевању, због непознавања језика. 

48 Није тачан податак у Зборнику 1/14, да је у Крагу-
јевцу заплијењено само 20 пушкомитраљеза, јер је само Шеста 
заплијенила 24. 
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Партизанске старјешине нису имале искуства у 
постављању задатака и одређивању циљева за артиље-
рију која је подржавала напад. У споразуму са коман-
дантом 51. пука организована је непосредна подршка 
јединица бригаде артиљеријом, тенковима и миноба-
цачима. Ради усмјеравања артиљеријске ватре, на ко-
мандна мјеста штабова батаљона распорећене су стар-
јешине совјетске армије. То је помогло да се објекти 
и брже савладају један по један, и уз мање губитке, а 
потом утврђују. Пошто није било алата за утврђивање 
позајмљиван је од мјештана, који су заједно са борци-
ма копали ровове и правили заклоне. Првих дана бор-
бе организација садејства са јединицама совјетске ар-
мије, због нашег неискуства, текла је нешто спорије. 
Међутим, већ петог дана борбе, а посебно у посљед-
њем јуришу и општем нападу на непријатеља, када је 
подршку наших батаљона, поред властите артиљерије, 
вршила артиљерија и тенкови јединица совјетске ар-
мије, садејство је било много боље. 

У току борби становници Крагујевца су масовно 
учествовали у борби и са одушевљењем дочекивали 
борце 17. дивизије и јединице совјетске армије. На сто-
тине нових бораца ступило је у јединице 17. дивизије. 

Бригада је имала осјетне губитке, нарочито у прва 
2—3 дана борби за Крагујевац. 

Погинуо је Петар Поткоњак, командир чете у 4. ба-
таљону и Деса Тодић, помоћник политичког комесара 
чете у 1. батаљону. Првоборац, и ученица из Зенице, 
Деса је била једна од најомиљенијих другарица у бри-
гади. Сахрањена је у Дивостину. 

Бригада је имала и доста рањених. Поред осталих, 
рањени су командант 4. батаљона Сретко Трикић, Сто-
јан Плавша, командир чете, и омладински руководи-
лац бригаде Боса Митић. Погинули су и: Бабић Ранко 
из Земуна, Борош Гојко из Земуна, Бугарин ЈТазар из 
Старе Пазове, Бурћевић Милован из Крагујевца, Ху-
ремовић Изет из Братунца, Јанковић Богољуб из Бра-
тунца, Марјановић Божидар из Сопота, Мићановић 
Живан из Шековића, Михајловић Бошко из Шековића, 
Михајловић Цветко из Бијељине, Милић Милутин из 
Горњег Милановца, Миленковић Војислав из Проку-
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пља, Обрадовић Борће из Инћије, Павловић Драгиша 
из Горњег Милановца, Вујовић Манојло из Билеће. 

Прије напада на Крагујевац у батаљонима су фор-
мирани пратећи водови, састављени од једног одјеље-
ња минобацача и два одјељења тешких митраљеза, а 
послије ослобоћења града формиране су четврте чете 
и противтенковски водови по батаљонима и пратећа 
чета бригаде. Од заробљених топова формиран је арти-
љеријски дивизион и противтенковска батерија.44 

Тако је бригада знатно ојачала ватрену моћ. 

9. БОРБЕ НА ПРОСТОРУ КРАЉЕВО—ЧАЧАК 
— Под командом ГШ Србије — 

Падом Крагујевца и притиском 2. пролетерске ди-
визије НОВ и 233. дивизије Црвене армије на Краљево, 
комуникација долином Ибра преко Краљева, Чачка, 
Ужица и даље према Сарајеву, којом су Нијемци из-
влачили снаге Групе армија „Е", била је угрожена. Ра-
ди тога су Нијемци одлучили да Краљево бране по 
сваку цијену као мостобран, све док и посљедњи еше-
лон долином Ибра не проће кроз њега. 

Да би ојачали одбрану у рејону Краљева, Нијемци 
су из састава маршевских колона издвајали дијелове 
104. дивизије и проширили рејон одбране. Спољна ли-
нија одбране Краљева протезала се линијом Гружа— 
сјеверне падине Котленика — село Бријесница—Пре-
љина—Видова. Непосредну одбрану Краљева организо-
вала је 7. СС „Принц Еуген" дивизија, чији су дијело-
ви бранили Крагујевац, и јединице из ешелона који 
су били у пролазу кроз Краљево према Чачку, које су 
повремено убациване у борбу. 

У долини Западне Мораве налазиле су се знатне 
њемачке снаге из састава 34. армијског корпуса. 

У времену од 20. до 23. октобра, 113. и 93. стреља-
чка дивизија совјетске армије без једног пука, пову-
чене су на сјевер. Седамнаеста дивизија је привреме-

44 За командира пратеће чете бригаде одрећен је Деси-
мир Смиљанић. 
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но препотчнњена Главном штабу Србије, а добила је 
задатак да се 23. и 24. октобра помјери у долину За-
падне Мораве, посједне положаје од Прељине до Кот-
леника, активно дејствује и не дозволи продор непри-
јатеља на правцима који преко Груже и планине Вујан 
изводе на сјевер. У исто вријеме 23. српска дивизија је 
стигла у рејон сјеверно од Чачка. Распоред снага НОВЈ 
25. октобра био је слиједећи: 

— 23. српска дивизија на положајима Видова— 
Пријевор—Вранић; 

— 51. пук 93. стрељачке дивизије совјетске арми-
је на положајима на комуникацији Прељина—Горњи 
Милановац, у рејону Брћанске клисуре; 

— 17. дивизија на положајима села Мојсиње укљу-
чно Бријесница—Бумбарево Брдо; 

— 223. стрељачка дивизија без једног пука на по-
ложајима: село Витковац — село Срдаковац — село 
Лесковац комуникација Краљево—Крагујевац, а арти-
љеријски пук на ватреним положајима у рејону села 
Вранеш. 

Двадесет трећег октобра 6. бригада је добила зада-
так да се са просторије Рогојевац—Угљаревац—Стра-
гари помјери у рејон Топола—Чумић. Тек што су пред-
њи дијелови стигли у овај рејон, услијед измијењеног 
задатка 17. дивизији, штабу 6. бригаде је нарећено да 
се са бригадом врати у рејон Груже,45 па је 24. окто-
бра без 4. батаљона, који је остао у рејону Топола— 
Овсиште, кренула усиљеним маршем у двије колоне: 
десна правцем Топола—Страгари—Враћевшница, а ли-
јева правцем Висиште—Чумићко брдо—Угљаревац— 
село Баре,46 гдје је преноћила и сјутрадан продужила 
покрет према Бумбареву Брду и Книћу. Око 18.00 часо-
ва, 25. октобра, 1. и 2. батаљон из покрета су напали 
непријатеља, који је користећи одсуство снага НОВЈ на 
овом правцу запосјео положаје: Бријеснички крш — 

45 Послије ослобођења Крагујевца, према првобитном 
плану требало је да 17. дивизија крене према Београду у са-
став 1. армијске групе. Ради тога је Шеста бригада помје-
рена из рејона Кнића у рејон Тополе. 

46 Архив VII, к. 989, бр. док. 27/4. 
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Бумбарево Брдо. Послије двочасовне борбе непријатељ 
је присиљен на повлачење преко села Бријеснице пре-
ма Мрчајевцима и Лађевцима. 

Избијањем 1. и 2. батаљона у рејон Бријеснице и 
Вољевча био је угрожен пут Краљево—Чачак, на лије-
вој обали Западне Мораве. Ради тога су Нијемци при-
вукли свјеже снаге и 26. октобра, уз јаку подршку ар-
тиљерије и тенкова, извршили противнапад и одбаци-
ли оба батаљона на положаје Бријеснички крш — ли-
јева' обала Бријесничког потока — село Гунцати—Вин-
грдић. Штаб бригаде је у току дана увео у борбу 3. 
батаљон на десном крилу борбеног распореда и преко 
Бријесничког крша, десним обухватом, заузео Попово 
брдо. До краја дана непријатељ је извршио један про-
тивнапад с намјером да одбаци јединице бригаде са 
достигнутих положаја, али није успио. Фронт се на 
крају стабилизовао. 

Крајем дана, 26. октобра, у рејону села Гунцати 
стигао је један батаљон совјетске армије. V току ноћи 
26 /27. октобра извршене су припреме, а 27. октобра у 
зору, послије краткотрајне артиљеријске припреме, от-
почео је општи заједнички напад на јединице борбене 
групе „Фишер", на лијевој обали Западне Мораве. Циљ 
овог напада је био да се овлада југозападним падина-
ма М. Вујана и Котленика, пресијече комуникација Пре-
љина—Краљево и непријатељ присили да своје ешело-
не повлачи десном обалом Западне Мораве од Краље-
ва према Чачку. 

У току 27. и 28. октобра воћене су жестоке борбе, 
али без већих резултата. Батаљони су у три узастопна 
јуриша, уз подршку артиљерије, одбацивали неприја-
теља и пресијецали пут Мрчајевци—Лаћевци, али су 
сваки пут противнападом свјежих непријатељевих мо-
торизованих снага, уз подршку артиљерије и тенкова, 
одбацивани на полазне положаје. 

Напад је обновљен 30. октобра и 1. новембра. И 
поред изричитог нарећења штаба 17. дивизије, располо-
жења цјелокупног састава бригаде, а посебно команд-
ног кадра, доброг садејства са батаљоном совјетске ар-
мије и јаке подршке артиљерије, јединице 6. бригаде 
нису успјеле да овладају дијелом комуникације Мр-
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чајевци—Лађевци. Није успио ии напад 2. крајишке 
на одсјеку Прељина—Мрчајевци, ни напад 51. пука 93. 
стрељачке дивизије на Чачак. 

У току петодневних борби јединице бригаде су 
претрпјеле осјетне губитке. У бригаду је тих дана 
ступио велик број нових и неискусних бораца, и једи-
нице бригаде су се налазиле у фази реорганизације. 
Ради тога је штаб 17. дивизије наредио да све једини-
це пређу у активну одбрану на достигнутим положаји-
ма, да користе до тада постигнута искуства у даноноћ-
ним активним дејствима, наносе губитке непријатељу и 
спречавају му покрет лијевом обалом Западне Мораве. 

Штаб 6. бригаде је 30. октобра добио Билтен ВШ 
за мај-август 1944., по коме 6. бригада носи назив: Ше-
ста пролетерска НОУ источнобосанска бригада.47 

Првог новембра отпочео је једномјесечни период 
борби око положаја на превоју Бумбаревог брда и бо-
равка 6. бригаде на просторији Груже: Марино брдо 
к. 670 — Стојисовић—Бријеснички Крш—Вољевца— 
Марково Брдо к. 683. 

У рејону Прељина—Трепча налазила се 2. крајиш-
ка, а на просторији Кнић—Гружа—Крагујевац 15. ма-
јевичка бригада. Штаб дивизије био је у Крагујевцу. 

Шестог новембра дивизију је напустио политички 
комесар потпуковник Бранко Петричевић Каћа, а на 
његово мјесто постављен је Миленко Стојаковић, до 
тада политички комесар 15. мајевичке бригаде.48 

До краја новембра непријатељ је свакодневно по-
кушавао да одбаци јединице бригаде. Користећи иску-
ства у ноћним борбама, батаљони су често продирали 
до пута Мрчајевци—Лаћевци, а Нијемци су вршили 
противнапад. У том периоду изражена је велика обо-
страна активност, а на крају је, ипак, распоред снага 
остао исти. Непријатељ је вршио нарочито јак прити-
сак на десном крилу бригаде, тако да је борба око Бри-
јесничког крша неколико пута воћена прса у прса. Ра-
ди тога је концем новембра на лијевом крилу 6. бри-
гаде поново убачен један батаљон совјетске армије. У 

47 Архив VII, к. 989, док. бр. 33/4. 
48 Архив VII, к. 44, рег. бр. 14—3/6. 
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добро припремљеном и синхронизованом нападу непри-
јатељ је одбачен у долину Западне Мораве, али су ба-
таљони и овога пута противнападом непријатеља били 
присиљени да се повуку на полазне положаје и наставе 
са утврђивањем. 

Седмог новембра група од 40 бораца из 2. бата-
љона, под командом замјеника команданта Николе 
Мораче, ухватила је злогласног попа Николића, родом 
из села Грбице, у народу названог „Гробички поп", са 
2 четничка официра и 3 четника, који су се кретали у 
позадини партизанских снага у рејону планине Рудник. 
Грбички поп био је познат у народу овога краја као ко-
љач још из времена 1941. године, када је злостављао 
народ и убијао активисте и симпатизере НОП-а. Сви 
заробљеници су предати органима народне власти у 
Крагујевцу, а спроводници су имали много муке док 
су их спроводили кроз улице Крагујевца до команде 
мјеста. Граћани су добро познавали Грбичког попа и 
сви су као један хтјели на улици да му суде. Ова гру-
па бораца похваљена је од штаба 17. дивизије 29. но-
вембра.48 

Од првог до 15. новембра, у борбама око Бумба-
ревог брда, бригада је имала 41 погинулог и 110 ра-
њених. Погинули су: Букић Бранко из Србице, Бурић 
Мирослав из Трстеника, Буровић Милутин из Титовог 
Ужица, Гавриловић Живадин из Кнића, Јевтовић Ра-
домир из Крагујевца, Јоцић Александар из Сопота, Ла-
заревић Радивоје из Горњег Милановца, Лазаревић 
Драгица из Чачка, Лазовић Драгомир из Чачка, Лукић 
Лазар из Старе Пазове, Маџаревић Предраг из Крагу-
јевца, Максимовић Радомир из Кнића, Манојловић Љу-
бивоје из Тополе, Миковић Маринко из Горњег Мила-
новца, Миливојевић Милосав из Раче, Милорадовић 
Милун из Кнића, Милосављевић Милан из Раче, Мило-
шевић Васо из Билећа, Минић Драган из Кнића, Миро-
вић Драгиша из Кнића, Николић Чедомир из Кнића, 
Николић Љубиша из Кнића, Новаковић Чедомир из 
Медвеће, Павићевић Светолик из Кнића, Петровић Ми-
ленко из Кнића, Продановић Љубодраг из Кнића, Раић 

48 Архив VII, к. 982, бр. рег. 20—9. 
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Миливоје из Лознице, Симић Драгиша из Ваљева, Се-
ленић Радомир из Кнића, Смиљаковић Будимир из Тр-
стеника, Солуић Милан из Горњег Милановца, Терзић 
Милош из Кнића, Тодоровић Коста из Кнића, Уроше-
вић Живорад из Кнића, Веселиновић Емилија из Тито-
вог Ужица, Вучићевић Љубисав из Кнића, Живановић 
Маријан из Сопота. 

Послије вишедневних борби и преморености бо-
раца 6. бригаду су смијениле јединице 15. мајевичке 
бригаде 15/16. новембра. Послије смјењивања бригада 
се прикупила на просторији села Добрача—Рамача— 
Враћевшница—Баре. Наредна четири дана јединице су 
се организационо учвршћивале и одмарале, а за то ври-
јеме Нијемци су из долине Мораве са већом групом 
четника са гребена Котленика извршили напад на Ма-
јевичку бригаду и поново овладали положајима Бри-
јеснички крш—Бумбарево Брдо—Марково брдо. Због 
тога је Шеста бригада враћена у рејон Кнића и, у са-
дејству са 15. бригадом и једним батаљоном совјетске 
армије, одбацила је непријатеља у долину Западне Мо-
раве. Петнаеста бригада је извучена, из борбе, посје-
ла нове положаје. 

Поновни покушај Нијемаца из долине Мораве и 
четника са планине Котленик да у неколико наврата, 
у времену од 20. до 28. новембра, одбаце јединице бри-
гаде и продру у рејон Кнића није успио. Нарочито же-
стоке борбе воћене су ноћу 24/25. и 25/26. новембра. 
Захваљујући храбрости бораца и израженој самоини-
цијативи старјешинског кадра у четама и батаљонима, 
бригада је у току једномјесечних борби око Бумбаре-
вог брда са успјехом извршила све задатке које је по-
ставио штаб 17. дивизије. 

„У борбама на положајима Прељина — Мрчајевци 
— Бумбарево брдо — с. Гунцати 17. дивизија нанијела 
је непријатељу следеће губитке: око 190 убијених и 260 
рањених. Заробљено је 4 официра, 1 подофицир и 14 вој-
ника. Заплијењено је: 2 пушкомитраљеза, 5 аутомата, 
124 пушке, 10 пиштоља, 44 ручне бомбе и 12 сандука 

I митраљеске и пушчане муниције. Сопствени губици 72 
погинула, 152 рањена, 7 контузованих и 37 несгалих. Из-
губљено 5 пм и 32 пушке."50 

50 Глиго Мандић: њ д. стр. 273. • ; / 
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Пред штабом 6. бригаде стајали су и други значај-
ни задаци. Поред основног задатка, да спријечи про-
дор на ослобођену територију Шумадије у правцу То-
поле, штаб бригаде, штабови батаљона и команде чета 
били су заузети формирањем нових јединица и орга-
низационим учвршћивањем брцгаде. Од краја септем-
бра до краја новембра у бригаду је ступило око 2000 
нових бораца. Наиме, чим је бригада прешла Западну 
Мораву почели су стизати нови борци, првенствено ом-
ладинци, мећу којима је било чланова СКОЈ-а, а и чла-
нова КПЈ. Само са територије општине Кнић у брига-
ду је ступило 630, Крагујевца 470, Титовог Ужица 126, 
Горњег Милановца 68, Аранћеловца 86, Раче 117, Бато-
чине 79, Светозарева 42 бораца итд. Све те борце тре-
бало је равномјерно и правило распоредити, водећи ра-
чуна о годинама старости, занимању и образовању, и 
учврстити новоформиране чете и самосталне водове у 
батаљоне, пратећу, чету везе и инжињеријску чету 
бригаде. 

Поред тога отпочео је и врло интензиван рад на 
војностручном и идеолошко-политичком образовању 
цјелокупног састава бригаде. Користећи се ранијим ис-
куством, штабови батаљона и команде чета отпочели 
су са извоћењем војностручне наставе, првенствено из 
предмета борбене обуке, наставе гаћања са наоружа-
њем, инжињеријске и политичке наставе. Посебно ин-
тензиван рад на овом плану одвијао се у јединицама 
батаљона који се налазио у резерви, као и у приштап-
ским јединицама бригаде. 

Већ крајем новембра бригада је била организацио-
но срећена и прерасла је у савремену борбену једини-
цу, способну да извршава и најтеже задатке. Цјелоку-
пни састав, а посебно старјешински, стекао је извјесна 
искуства у воћењу фронталне борбе, што је, иако уз 
велике губитке, дало врло добре резултате. 

Много труда уложио је старјешински кадар на пла-
ну политичког уздизања бораца. Од малог броја ста-
рих и већег броја младих бораца у четама, требало је 
створити хомогене и у морално-политичком погледу 
чврсте војничке колективе. 
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Треба имати у виду да су борци који су дблазили 
у бригаду са територије Србије, већ при крају рата за-
узимали готово све осиовне положаје командира одје-
љења и водова и водних делегата, а дијелом и дужно-
сти у командама чета. Требало је учинити огроман на-
пор у васпитању и образовању нових бораца и створи-
ти услове за њихово брже војничко и политичко саз-
ријевање, да се на борбеним традицијама бригаде кале 
у завршним борбама за ослобоћење земље. 

И на борбеном путу кроз Србију бригада је разви-
јала братство и јединство и проносила борбене тра-
диције. V њеним редовима налазили су се борци мно-
гих националности. 

Тако је у долини Ибра из једног њемачког тран-
спорта ослобоћена група од око 20 заробљеника сов-
јетских граћана, младих људи, који су припадали не-
кој радној јединици, и сви су ступили у бригаду. Брзо 
су се уклопили у војне колективе, како у борбама та-
ко и у политичком и културном животу бригаде. Мно-
ги су били веома добри борци, а неки су и одлико-
вани. Кад су јединице совјетске армије послије борби 
око Краљева упућене на сјевер, стигло је нарећење да 
се сви борци, совјетски граћани, предају совјетским 
војним властима. Било би нормално да су се они због 
тога радовали, али не, молили су нас да их не упућу-
јемо, јер су жељели да остану у бригади. 

Сличан је случај био и са Хансом. Наиме, мећу за-
робљеним четницима на Копаонику био је један њема-
чки дезертер из падобранског батаљона који се припре-
мао за десант на Дрвар у Трстенику. Установили су да 
да се зове Ханс Хандерланд из Беча и да је прије мје-
сец дана пребјегао из падобранског батаљона са жељом 
да ступи у партизане, али је наишао на четнике и ос-
тао са њима. Требало је да сјутра буде спроведен у 
штаб бригаде. Мећутим, сјутрадан су положаје брига-
де напали четници и Нијемци, и Ханс је прикључен 3. 
батаљону да носи муницију пушкомитраљесцу. Мећу-
тим, он се у току борбе показао као вјешт и храбар 
борац. Послије двадесет дана постао је десетар, пос-
лије два мјесеца командир вода, а почетком децембра 
члан КПЈ. Почетком 1945. био је рањен у борбама за 
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Бијељину и послат у армијску болниду у Шабац. По-
слије прездрављења, у јуну, навратио је у своју бри-
гаду и посјетио ратне другове. Касније је послат иле-
гално у Беч — гдје му се губи траг. 

Поред послова на војностручном и морално-поли-
тичком уздизању јединица, штаб бригаде и иггабови 
батаљона били су ангажовани и на формирању органа 
народне власти — НО одбора. V свим већим селима 
— Гружи, Враћевшници, Борчу, Топоници, Бумбареву 
Брду, Гунцатима и другим, формирани су сеоски НО 
одбори, а у Книћу општински НО одбор. Носиоци ово-
га посла били су мајор Реља Лукић, комесар бригаде, 
и Рајица Бекић, политички радник у позадини, са гру-
пом политичких руководилаца у позадини. У свим ве-
ћим селима одржане су успјеле приредбе, са ггрогра-
мом који је припремала културна екипа штаба 17. ди-
визије, које су биле врло добро посјећене. 

У току 42 дана борби и боравка у овом крају Шу-
мадије, народ и борци бригаде престављали су једин-
ствену цјелину. Успјесима јединице доприносили су и 
стари борци са Дера и Сувобора, Страцина и Кајмак-
чалана. Неки од њих су и по неколико часова бора-
вили са борцима бригаде у рововима. Долазили су да 
подучавају и храбре младе борце. У споразуму са оба-
вјештајним органима бригаде пребацивали су се ноћу 
у позадину и доносили податке о мјесту, распореду, ја-
чини и наоружању непријатеља у долини Западне Мо-
раве. 

Једне вечери дошла су двојица у штаб 1. батаљона 
и предложили да се са групом бораца провуку кроз ње-
мачке положаје до села Лаћеваца, које се налази на пу-
ту Мрчајевци—Краљево, и да у кући једног домаћи-
на похватају групу Нијемаца која сваке вечери долази 
у кафану да пије. Предлог је усвојен и група се прову-
кла кроз њемачке положаје, изненадила Нијемце, тро-
јицу убила, а двојицу довела у штаб бригаде. 

Са групом извићача поново су кренула два одва-
жна „стара борца", ухватили и довели 4 непријатељ-
ска војника из састава Руског заштитног корпуса. 

Заједно са синовима Шумадије на овим положаји-
ма борили су се стари борци — потомци хусинских ру-
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дара, синови Бирча, Романије, Мајевице, Дрвара и ле-
генДарне Козаре, Лике и Далмације, борци са Ловћена 
и Дурмитора, Кадињаче, Топлице и Јабланице и из мно-
гих крајева и окршаја широм Југославије. Многи од 
њих нали су у борбама у ратном походу од Кнића до 
Дравограда — у борбама на Варди, за Бијељину, око 
Зворника, за Брчко, Жупању, Бјеловар, Крижевце, Сло-
вен Градец и друга мјеста. Гинула је та младост под 
заставом 6. пролетерске бригаде — Срби, Хрвати, Му-
слимани, Црногорци, Словенци, Македонци — синови 
и кћери свих наших народа и народности, и у тој бор-
би својим животима и крвљу ковали братство и једин-
ство народа и народности Југославије. 

Поред редовног снабдијевања преко позадинских 
органа дивизије, било је организовано и додатно снаб-
дијевање бригаде преко новоњормираних органа наро-
дне власти, са одјећом, опремом и храном: жене и ом-
ладинке плеле су и доносиле џемпере, рукавице, шало-
ве, а понеке и везене мараме. И поред првокласне ис-
хране, пред бригадном амбулантном и батаљонским 
превијалиштима, редовно је чекао ред жена и дјевоја-
ка да новоприспјеле рањенике понуде печењем, мли-
јеком, сиром, кајмаком, колачима и разним врстама 
воћа, Долазили су и стари ратници са запрежним ко-
лима пуним хране, на којима се вијорила југословен-
ска застава. 

За читаво вријеме рата интендантски кадар бри-
гаде — економи чета, интенданти батаљона и руково-
диоци бригадне интендантуре нису имали мање посла 
око снабдијевања јединица. Цио проблем сводио се на 
то како сву ту храну подијелити и рационално утро-
шити. 

Ова пракса није престала ни послије борби око 
Бумбаревог Брда. Путовали су Гружани и други Шума-
динци за бригадом све до краја рата. На камионима 
или заггрежним колима доносили су поклоне и храну 
борцима 6. пролетерске бригаде — на положаје око 
Бијељине, Зворника, Брчког, Жупање, Бјеловара, Кри-
жеваца, па чак и Дравограда, а у борбама за Бјељину 
и око мостобрана на Дрини и сами, са пушком у ру-
ци, заједно са борцима бригаде учествовали су у борби. 
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Посљедњег дана рата, 15. маја 1945., на ту тему је 
изашао ванредни број бригадног листа са карикатуром 
на насловној страни, коју је направио стари борац 6. 
бригаде, Јосип Локобауер, звани Буш. На карикатури 
је приказана раскрсница путева под снијегом, са путо-
казом на којем је писало: „Сјеверни пол 2 километра". 
Испод путоказа је стајао војник са бркајлијом у шу-
мадијском одијелу, са торбом преко рамена, који је 
питао: „Је ли овде прошла Шеста пролетерска?". Ри-
јетко је ко успио да карикатуром дочара и прикаже 
повезаност народа једног краја са својим борцима као 
Буш. Био је то риједак примјер у историји нашег 
НОР-а. 

10. ПОКРЕТ ПРЕКО КОСЈЕРИБА И БОРБЕ 
НА ВАРДИ 

У другој половини новембра свакодневно су при-
стизале њемачке колоне преко Косова, долином Ибра, 
у рејон Краљева, и појачавале одбрану Краљева и Ча-
чка и комуникацију Краљево—Чачак—Ужице—Више-
град. Била је то једина комуникација којом су Нијем-
ци извлачили моторизоване снаге и жељезничке тран-
спорте из Грчке и југа Балкана. 

Дивизије НОВ — 2., 17., 23., 25. и 45., развучене су 
на широком фронту и без подршке оклопних једини-
ца и артиљерије, нису биле у стању да пресијеку и одр-
же комуникацију у долини Западне Мораве и сприје-
че повлачење ешелона групе армија ,,Е". 

Ноћу 27/28. новембра штаб њемачког 34. армиј-
ског корпуса, отпочео је са извлачењем снага из до-
лина Ибра и из рејона Краљева. Седма СС „Принц Еу-
ген" дивизија, пошто је порушила све мостове на ри-
јекама и на свим раскрсницама и погодним мјестима 
поставила минска поља, напустила је лијеву обалу Иб-
ра и рејон Краљева, и под заштитом јединица 104. ди-
визије повлачила се по дијеловима десном обалом За-
падне Мораве према Чачку. У исто вријеме борбена 
група „Фишер", на лијевој обали Западне Мораве, чвр-
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сто је бранила положаје Травник—Бријесница—Мрча-
јевци—Мојсиње и село Коњевићи и отпочела повлаче-
ње према Чачку, по дијеловима. 

Штаб 6. пролетерске бригаде, пошто је уочио на-
мјере непријатеља и процијенио ситуацију, наредио 
је благовремено припрему јединица за општи напад на 
центар борбеног поретка — дуж пута Бумбарево брдо 
—Бријесница—Мрчајевци. Обухватним дејством из ре-
јона Поповог брда и Тавника, непријатељ је већ у пр-
вом јуришу био присиљен на повлачење. Први, 2. и 4. 
батаљон послије двочасовне борбе заузели су Бријесни-
цу и село Лаћевце. У исто вријеме 3. батаљон је бочним 
дејством са сјевера пресјекао пут Мрчајевци—Бријес-
ница. Приликом наступања развила се жестока борба 
око ватрених положаја артиљерије непријатеља у рејо-
ну Бријесница. При наступању преко села Бечићи и из 
рејона Тавника јединице су на више мјеста наишле на 
противпјешадијска минска поља, на којима су поред 
мина Нијемци постављали и дијелове војне опреме и 
наоружања — пушке, пиштоље, машинке, двогледе, 
торбице и друго. Због недовољног искуства бораца и 
неопрезности старјешина, неколико бораца је изгуби-
ло животе на минским пољима. 

Напад је врло успјешно подржавао артиљеријски 
дивизион и противтенковска батерија 17. дивизије, не-
посредним гаћањем. 

У овој борби непријатељ је имао више мртвих и 
рањених. Заплијењен је топ, којег су Нијемци били 
минирали, 2 минобацача, 2 тешка митраљеза, 4 пушко-
митрахвеза, 3 машинке, 30 пушака, 11 пиштоља, 3 дво-
гледа, 10 сандука пушчане и митраљеске муниције и 
веће количине другог ратног материјала. Уништен је 
један камион и заплијењен један аутомобил. 

Властити губици су били 8 погинулих и 29 рање-
них бораца. 

Приликом повлачења Нијемци су за одмазду, због 
сарадње са јединицама бригаде у претходним борбама, 
у Бријесници поубијали преко 250 мјештана, првенст-
вено старих људи, жена и дјеце. Само из породице Јан-
ковић стријељали су 17 чланова. При наиласку кроз 
Бријесницу чланови штаба бригаде су наишли на бу-

580; 



нар пун лешева стрнјељаннх мјештана, а на површини 
воде, по лешевима се копрцало једно рањено дијете, 
које није имало ни двије године. Покушај бригадног 
љекара др Ладислава Ледерера Лација и другог особ-
ља бригадне амбуланте да га спасу, није успио. 

Приликом гоњења непријатеља, један камион ко-
манде позадине 6. бригаде, са неколико бораца, и дру-
ги са послугом топа на моторну вучу, наишли су на 
минска поља, при обилажењу порушених мостова, пр-
ви преко потока Зујевац, а други преко Вијетинске ри-
јеке. Мине су уништиле оба камиона, а топ оштетиле. 
Погинула су 4 борца, а неколико их је рањено. На ис-
тим мјестима прије њих наилазила је пјешадија, али 
без икаквих посљедица. 

Шеста пролетерска и 15. мајевичка бригада осло-
бодиле су 29. новембра село Мрчајевци и Мојсиње, и 
продужиле гоњење непријатеља према Прељини и Ча-
чку, док је 1. батаљон 6. бригаде ушао у Крал>ево ко-
је је непријатељ већ напустио. 

У току ноћи 30. новембра, 1. батаљон се, газећи на-
бујалу Мораву и помоћу ужади, чамаца и приручног 
материјала, пребацио на десну облау. Да би стигао у 
састав бригаде, наставио је покрет најкраћим путем 
са намјером да преће Западну Мораву у Чачку. 

Пред вече 1. децембра батаљон је стигао пред Ча-
чак и укључио се на десном крилу у борбени распоред 
3. српске бригаде 2. пролетерске дивизије, која је те но-
ћи нападала на непријатељев гарнизон у Чачку. Посли-
је краткотрајне артиљеријске припреме, око 20.00 ча-
сова, батаљон је кренуо у напад. Под борбом и уз по-
влачење Нијемаца, батаљон је око 23.00 часа 1. децем-
бра ушао у Чачак, а јединице 2. пролетерске дивизије 
нешто касније. Кад је батаљон избио пред мост у Ча-
чку, Нијемци су га дигли у ваздух. 

У овом нападу погинула су два борца, док их је не-
колико рањено, а мећу њима и командир чете Саво 
Слијепчевић. 

Слиједећег дана, уз помоћ граћана, мост је дјели-
мично поправљен, тако да је батаљонска комора са 
преко 20 запрежних кола могла да преће на лијеву оба-
лу Мораве. У току марша батаљонски инжињерци су 
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разминирали пут Чачак—Прањани. Батаљон је 4. де-
цембра увече, послије 6 дана самосталног дејства, сти-
гао у састав бригаде, кад су се њене јединице припре-
мале за покрет према Варди и Дубу. 

Главнина 6. бригаде је наставила гоњење неприја-
теља лијевом обалом Западне Мораве и у току дана, у 
садејству са 15. мајевичком бригадом, овладала Љуби-
ћем. Покушај обје бригаде да у току ноћи прећу Запа-
дну Мораву и продру у Чачак није успио. 

За вријеме напада на Љубић и на прилазима Ча-
чку, непријатељ је имао 20 погинулих и преко 50 ра-
њених. Властити губици су били 9 погинулих, 45 ра-
њених и 11 контузованих бораца на минским пољима. 

Повлачење посљедњих ешелона групе армија „Е" 
долином Западне Мораве карактеришу жестоке борбе 
за Пожегу, Ужице и комуникације: Пожега—Ужице— 
Вишеград, Ужице—Бајина Башта и Ужице—Рогачица. 

Послије ослобоћења Чачка Врховни штаб НОВ и 
ПОЈ је наредио Главном штабу Србије да од 2. проле-
терске, 23., 25. и 45. српске, 17. источнобосанске и 28. 
славонске дивизије формира Јужну оперативну групу. 
Групи је постављен задатак да форсира Дрину, дејст-
вује на правцу: Зворник—Тузла—Добој, спријечи да-
ље повлачење непријатеља ка Брчком и примора га на 
повлачење заобилазним правцем преко Вишеграда и 
Сарајева, и на тај начин обезбиједи лијеви бок Опе-
ративне групе дивизија на сремском фронту.51 

Командант Главног штаба Србије оријентисао је 
2. пролетерску и 25. српску дивизију према Пожеги и 
Ужицу, а 17. и 45. дивизију према Бајиној Башти и Љу-
бовији, с тим да се постепено оријентишу према Лоз-
ници. Двадесет трећу српску дивизију одмах је упутио 
преко Ваљева за Крупањ.52 

Другог децембра штаб 17. дивизије издао је сли-
једеће нарећење: „Шеста пролетерска извршиће покрет 
преко Косјерића и напасти непријатеља у Дубу, чвр-
сто посјести пут Дуб—Рогачица, а потом напасти не-
пријатеља у Бајиној Башти и Рогачици." Друга краји-

51 Зборник 1/15, док. 170, стр. 442; Заврпше операције за 
ослобођење Југославије 1944—45, стр. 204. 

52 Зборник 1/15, док. 202, стр. 591. 
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шка је добила задатак да у садејству са 45. дивизијом 
ликвидира непријатељско упориште у Ужицу, а 15. ма-
јевичка да дијелом снага затвори пут Ужице—Ваљево, 
а главним снагама из рејона Кадињаче садејствује са 
2. крајишком бригадом у нападу на Ужице. 

Међутим, с обзиром на брзо реаговање непријате-
ља и новонасталу ситуацију јединице су добшхе нове 
задатке.33 Наиме, непријатељ је, да би обезбиједио што 
повољније услове за извлачење својих снага од. Ужица 
иреко Дуба и Рогачице, долином Дрине према Љубо-
вији, гдје је већ имао подигнут понтонски мост, тежи-
ште одбране на овом дијелу фронта организовао у ре-
јону Ужице—Јелова гора—Варда—Дуб. Четнаести 
пук 7. СС „Принц Еуген" дивизије је у току 3. децем-
бра потиснуо дијелове 45. дивизије са Јелове горе и 
овладао дијелом комуникације Ужице—Јелова. гора— 
Варда. , 

У таквој ситуацији је 2. крајишка, 4. децембра, на-
пала непријатеља у рејону Јелове горе и послнје жс-
стоке борбе, која је трајала све до поноћи 475. деце-
мбра, овладала Јсловом гором. Непријатељ јс одступио, 
дијелом према Ужицу, а дијелом преко Дуба за Рога-
чицу. Бригада је 5. децембра продужила настуиање, а 
6. децембра заузела Дуб, и пресјекла пут Ужице—Ро-
гачица. 

Јединице 6. бригаде су биле у покрету правцем Пре-
љина—Прањани—Косјерић, и до краја дана, 3. децем-
бра, размјестиле су се у ширем рејону Косјерића. Чет-
вртог децембра око 21.00 час бригада је продужила по-
крет према Варди и Дубу: десна колона, 2. и 3. бата-
љон, штаб бригаде и приштапске јединице, правцем Ко-
сјерић—Сеча река—Варда, а лијева колона, 1. и 4. ба-
таљон, правцем Дрмановина — село Тупајићи—Глог. 

Нијемци су положајима око пута Јелова гора— 
Варда придавали велики значај. Ради тога су упутили 
нове снаге, одбацили 2. крајишку и поново овладали 
Јеловом гором и комуникацијом од Јелове горе до 
Варде. ' ' 

53 Зборник 1/15, стр. 277. 
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У току покрета штаб 6. бригаде обавијештен о ус-
пјеху 2. крајишке. Међутим, о пристизању свјежих сна-
га непријатеља у рејон Јелове горе није имао никак-
вих података, све док се претходница бригаде није су-
кобила са непријатељем. 

Једанице су се из покрета развијале у борбу, а не-
пријатељ је пружао жилав отпор. Упорно је бранио 
Церје—Глог и Црни врх. С обзиром да је фронт непри-
јатеља био развучен, убацивањем јединица кроз међу-
просторе и дејством чета из позадине и на бокове, био 
је присиљен да се брани по дијеловима у поменутим ре-
јонима. Послије трочасовне борбе бригада је овлада-
ла Јеловом гором и комуникацијом од Варде до Кон-
дира, а непријатељ се у нереду повлачио према Рога-
чици и Дубу. По заробљеним Нијемаца закључено је 
да је положаје на Варди и Јеловој гори бранио 67. лан-
деншицен пук и дијелови 104. немачке дивизије, који 
су послије одступања 14. пука 7. СС дивизије упуће-
ни у овај рејон. 

У овој борби непријатељ је имао преко 30 мртвих, 
које је оставио на бојном пољу, и више рањених. Заро-
бљено је 10 Нијемаца. Уништено је 10 камиона, запли-
јењено 5 товарних коња, 2 пушкомитраљеза, око 30 пу-
шака и друшг ратног материјала. Властити губици су 
били: 3 поганула и 11 рањених, међу којима и замје-
ник команданта 3. батаљона, капетан Гавро Јарић, који 
је и поред брзе интервенције љекара, подлегао ранама. 
Сахрањен је заједно са командантом 4. батаљона 2. 
крајишке, Пером Вукојевићем, који је претходног да-
на погинуо у истом рејону. 

Послије разбијања непријатеља батаљони су наста-
вили гоњење, и у току ноћи 6 /7. децембра 2. и 4. бата-
љон ослободили су Дуб, а 3. батаљон је пресјекао ко-
муникацију Дуб—Рогачица и продужио покрет за Ро-
гачицу. 

Истовремено је непријатељу стигло појачање са 
правца Рогачице и Ужица. Развила се жестока борба, 
која је трајала до 12.00 часова 7. децембра. Нарочито 
јак притисак непријатељ је вршио са правца Рогачице, 
на десно крило 6. бригаде. Противнападом 3. и 4. бата-
љона непријатељ је натјеран у долину Дрине. 
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У овој борби уииштеио је 6 камиона, а заплијење-
но је 5 товарних коња и други ратни материјал. 

Лијево од 6. пролетерске, 2. крајишка је водила же-
стоке борбе са непријатељем који је интервенисао са 
правца Ужица. У њима је уништила 1 тенк, 2 борна ко-
ла и већи број камиона, и заплијенила веће количине 
опреме. 

Ноћи 7 /8. децембра положаје 6. пролетерске бри-
гаде преузеле су јединице 45. дивизије, а бригада се 
прикупила у рејону Варде. 

Послије тродневних борби у рејону Јелове горе 
и Варде и пресијецањем комуникације Ужице—Баји-
на Башта, непријатељ је био онемогућен да извлачи 
своје снаге десном обалом Дрине и присиљен да прео-
стале дијелове из ширег рејона Ужица повлачи преко 
Вишеграда, Рогатице и Соколца на сјевер. 

У четвородневним даноноћним борбама 17. дивизи-
ја је убила и ранила око 480, заробила 52 војника и 
официра, а заплијенила: 101 пушку, 33 аутомата, 21 
пушкомитраљез, 1 бацач мина, 13 пиштоља, 60 санду-
ка пушчане и митраљеске муниције, 20 сандука мина 
за бацач, 12 товарних коња и другу ратну опрему. Уни-
штила је: 39 камиона, 2 борна кола и 62 товарна коња. 
Губици дивизије: 35 погинулих, 167 рањених и 7 не-
сталих бораца.54 

У борбама од 27. новембра до 6. децембра из 6. 
бригаде погинули су: Андрић Живко из Кнића, Бано-
вић Олга из Травника, Чупка Стјепан из Вареша, Бо-
кић Новак из Братунца, Боковић Милутин из Кнића, 
Борћевић Војислав из Лазаревца, Илић Адам из Кни-
ћа, Илић Момчило из Кнића, Јовановић Добривоје из 
Кнића, Јовановић Драгић из Кнића, Катић Марко из 
Лазаревца, Катић Влајко из Беочина, Крецуљ Спасоје 
из Земуна, Крсмановић Радослав из Крагујевца, Лукић 
Живота из Крагујевца, Луковић Милан из Кнића, Лу-
кић Милован из Горњег Милановца, Марковић Раица 
из Кнића, Мијаиловић Милорад из Аранћеловца, Ми-
лошевић Миодраг из Кнића, Митровић Жарко из Ваље-
ва, Нешић Душан из Аранћеловца, Панић Живко из 
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Бијељине, Петковић Раденко из Кнића, Радисављевић 
Александар из Кнића, Радивојевић Живомир из Лаза-
ревца, Радоњић Живадин из Кнића, Радосављевић Бо-
рислав из Ражња, Срећковић Драгољуб из Сопота, То-
шић Бојислав из Љига, Урошевић Милан из Кнића, Уро-
шевић Милован из Кнића, Урошевић Живоин из Кни-
ћа, Васиљевић Раденко из Осечине. > 
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