
УСПЕШНЕ ДВОМЕСЕЧНЕ БОРБЕ 

У тешким жестоким борбама у источној Босни јануара и феб-
руара 1945. године јединице 23. бригаде 45. дивизије бориле су 
ce против Немаца, четника Драже Михаиловића и мањих је-
диница усташа, домобрана и зеленокрадоваца. У тим борбама 
постигнути су значајни резултати у уништавању непријатељс-
ке живе силе и технике, али и уз велике сопствене људске и 
материјалне губитке. 

Из борбеног строја непријатеља избачено je 959 војника и 
старешина (210 Немаца, 20 усташа и домобрана и 729 четни-
ка), од којих 488 погинулих (110 Немаца, 20 усташа и домоб-
рана и 358 четника), 427 рањених (100 Немаца и 327 четника), 
несталих 12 четника и 32 четника су заробљена. 

Велики су били и сопствени губици. Из борбеног строја 
било je избачено 380 бораца и руководилаца, од којих 72 по-
гинула, 233 рањена и 75 несталих (од ових ce двадесетак вра-
тило у јединицу). Велика јунаштва у овим борбама показали 
су војни и политички руководиоци. Међу погинулима су и ма-
јор Трајко Јовановић Јосиф, политички комесар бригаде, Ми-
лан Мајсторовић Корчагин, помоћник политичког комесара 2. 
батаљона, Благоје Стефановић, командир 2. чете 2. батаљона, 
водници Душан Милијић из 1. чете 1. батаљона и Александар 
Димитријевић из 3. чете, 1. батаљона и два десетара - Борисав 
Војиновић из 2. чете 4. батаљона и Стеван Обрадовића из 3. 
чете 1. батаљона. Рањено je шест руководилаца, међу којима 
и Boja Драговић, политички комесар 4. батаљона, Стеван Мар-
ковић, командир 2. чете 1. батаљона, Драгољуб Милосавље-
вић, помоћник политичког комесара 2. чете 1. батаљона. По-
гинуле су и четири другарице: Меланија Ивановић, болничар-
ка бригадне противколске чете, Евица Ивковић, болничарка 
бригадне пратеће чете, Загорка Јеличић, болничарка у 3. ба-
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таљону, a у борбама код Кртова Зорка Јуретовић. По пресуди 
војног суда, 1. јануар 1945. године, у селу Цапарде стрељан je 
пред бригадним стројем Христивоје Јовановић, командир ми-
нобацачке чете 3. батаљона. 

Ово je био »период значајних успеха наше јединице. За ре-
лативно кратко време наше су јединице успеле да одузму до-
ста терена од усташа, четника, зеленокадроваца и Немаца и 
да ослободе неколико важних и јаких њихових упоришта. Нa 
сектору 45. дивизије очишћења су готово сва упоришта која 
су имала задатак бочног обезбеђења комуникације у долини 
р. Босне... У овом временском периоду одузета су и очиш-
ћена од непријатеља важна и јака упоришта као: Какмуж, 
Сочковац, Карановац, Бољанић, Конопољиште, Бријесница и 
друга«, пише у извештају штаба 45. дивизије.310' 

Овим значајним успесима 45. дивизије допринела je и 
њена 23. српска бригада. 

Велики губици руководећег кадра у овом периоду захте-
вали су и значајне кадровске промене. Дајемо само најважније 
промене извршене у бригади и батаљонима у фебруару 1945. 
године. 

За политичког комесара бригаде постављен je капетан 
Марко Шубашић, уместо мајора Трајка Јовановића Јосифа, 
који je погинуо 7. фебруара; капетан Бранко Ијачић поста-
вљен je за помоћника политичког комесара бригаде, уместо 
капетана Марка Шубашића; за команданта 1. батаљона поста-
вљен je заставник Милан Икраш, уместо Бранислава Петрони-
јевића, који je постављен за команданта 2. батаљона; помоћ-
ника политичког комесара 2. батаљона постављен je Алексан-
дар Борћевић, на место погинулог Милана Мајсторовића Кор-
чагина; за политичког комесара 4. батаљона постављен je Љу-
бомир Анђелковић, на место тешко рањеног Boje Драговића. 

310) 36. НOP, I У , д о к . 3, 7, и 24. 
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