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1941. ГОДИНА 

А П Р И Л 

6. април 

8. април 

10. април 

11. април 

12. април 

13. април 

14. април 

15. април 

Напад сила Осовине на Југославију. 

Немачка авијација бомбардује Приједор. 

Дијелови 14. оклопне дивизије (њемачке) са прав-
ца Крижеваца ушли у Загреб. 
у Загребу, послије уласка њемачких јединица, 
објављено стварање квислиншке Независне Др-
жаве Хрватске. 
Сељаци из Чаракова покушавају да продру у 
Приједор ради пљачке војне коморе која се по-
влачи кроз град. 

Четврта батерија артиљеријског дивизиона 17. 
ратног пука са Баља изнад Бос. Костајнице пру-
жа снажан отпор непријател)у. 

Р1з правца Бос. Дубице у Приједор улази прет-
ходница њемачких моторизованих снага. 

У Приједор улазе њемачке моторизоване трупе 
које на улазу у град дочекују вјерски представ-
ници предвођени градоначелником, изражавајући 
том приликом лојалност грађана. 

Југославенска Врховна команда затражила од 
њемачке Врховне команде да се обуставе непри-
јател>ства и успостави примирје. Нијемци нису 
прихватили никакве услове, већ су захтијевали 
безусловну капитулацију. 

ЦК КП.Ј издао проглас иародима Југославије у 
коме је осудио стварање НДХ и дао пуну по-
дршку припадницима југославенске војске која 
пружа отпор нападачу. 
Дијелови 16. њемачке моторизоване дивизије за-
робили на Палама југославенску Врховну ко-
манду и прихватили капитулацију југославен-
ских снага у Босни. 
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— У Београду у шта&у 2. њемачке армије потписана 
безусловна капитулација југославенске војске 
(ступила на снагу 18. априла у 12,00 ч). 

— Поглавник НДХ Анте Павелић издао законску 
одредбу којом се у НДХ уводе ванредни судови 
за суђење по кратком поступку. 

— У Бечу министри иностраних послова Њемачке 
и Италије отпочели дводневни саетанак на коме 
су, на основу Хитлерових директива, дефинитмв-
но утврдили распарчавање Југославије. 

— У Приједор долази усташки капетан Дасовић са 
усташама из Загреба и организује усташку власт. 

— У Загребу поглавник НДХ Анте Павелић одржао 
говор у коме је позвао усташе на уништење Срба, 
Јевреја и Цигана. 

— Поглавник НДХ Анте Павелић издао законску 
одредбу о расној припадности, која је послужила 
као основ за прогоне Срба, Јевреја и Цигана у 
усташкој држави. 

М А Ј 

1. мај — ЦК КПЈ издао првомајски проглас радном народу 
Југославије у коме објашњава узроке слома и не 
признаје распарчавање Југославије. 

6. мај — Нијемци хапсе прве таоце у Приједору међу ко-
јима се налазио и др Младен Стојановић. 

—1У Приједору котарски предстојник др Лукатело 
почиње са пљачком, односно уцјењивањем имућ-
нијих Срба и Јевреја. 

— На путу између Приједора и Љубије код с. Ље-
скара убијена 4 затвореника из Љубије. Ово су 
прве жртве на ширем подручју приједорског 
среза. 

мај п. — У Загребу одржано Мајско савјетовање КПЈ . 

Ј У Н И 

4. јуни — У њемачком посланству у Загребу одржана кон-
ференција представника НДХ и Шемачке на ко-
јој је ријешено да се из НДХ исели око 200.000 
Срба у Србију. 

јуни п. — У шумарској кући на Шехитлуцима (код Б. Луке) 
одржано обласно савјетовање К П Ј за Босанску 
крајину на коме су разматране организационо-
-политичке мјере око припремања устанка; пре-
нијете одлуке и закључци Мајског савјетовања 
К П Ј ; постављени задаци да се партијске органи-
зације боре против политике окупатора и усташа 
на распиривању мржње између Срба, Хрвата и 

17. април 

21. април 

ЧП 0ГГГ,М1Т 
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Муслимана; одређени чланови Обласног во-јног 
руководства — Комитета. 

ЈУНИ 

ЈУНИ с. 

19. јуни 

22. јуни 

У Приједору д јелује Мјесни комитет К П Ј у са-
ставу: Марјановић Слободан, секретар; Миџић 
Есад, члан; Стојановић Илија, члан; Брковић Ду-
шан, члан. 
У Бос. Дубици дјелује Мјесни комитет КПЈ у са-
ставу: Шиљеговић Бошко, секретар; Лукетић Ни-
кола, члан; Ћелам Ахмет, члан. 
У Бос. Новом дјелује Мјесни комитет КПЈ у са-
ставу: Капетановић Хајро, секретар; Заим Дизда-
ревић, члан; Шурлан Мићо, члан; Цимеша Миле, 
члан и Цува ј Мелита, члан. 

У Бањој Луци формиран Обласни војни комитет 
за Босанску крајину. Именовани срески војни по-
вјереници за срезове: Бос. Грахово, Бос. Петро-
вац, Кључ, Бос. Крупу, Бос. Нови, Бос. Дубицу, 
Приједор, Прњавор, Ја јце и Мркоњић-Град и ру-
ководиоци диверзантских група. 
У срезовима: Приједор, Бос. Дубица, Бос. Нови 
оформљени војни комитети који су имали зада-
так прикупљање оружја , стварање група по се-
лима ради припрема устанка. 
На иницијатлву М.јесног комитета Приједор фор-
мирана ћелија КПЈ у селу Брезичанима. 

Осман Карабеговић, члан ОК К П Ј за Бању Луку 
одржао састанак са члановима Мјесног комитета 
К П Ј за Бос. Нови у вези са припремама за ди-
зање устанка. 

У раним јутарњим часовима њемачка војска из-
ненада напала СССР. . . 
Поводом напада Њемачке на СССР ЦК К П Ј из-
дао проглас у коме позива народе Југославије на 
устанак. 
Коминтерна упугила телеграм ЦК К П Ј ; тражи 
предузимање свих по-требних мјера да би се по-
могла и олакшала праведна борба совјетског на-
рода. 
Нападом Њемачке на СССР отночиње х а ј к а на 
комунисте у градовима. Већина комуниста успје-
ва да се пребаци у села и на та ј начин избјега-
вају хапшења. У Приједору су од комуниста је-
дино ухапшени др Младен Стојановић и Џевад 
Гламочанин. 

ЈУНИ к. Изласком компромитованих другова из Приједора 
за секретара МК К П Ј за Приједор постављен је 
друг Мухарем Суљановић. 

Ј У Л И 

3. јули — У Приједору отпочиње транспортовање српских 
породица у логор Цапраг код Сиска. 
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У Београду одржана историјска сједница Полит-
бироа ЦК К11Ј под руководством друга Тита на 
КОЈОЈ је одлучено да се од саботажа и диверзије 
пређе на општи устанак. 

На Шехитлуцима код Бање Луке одржан саста-
нак Обласног војног руководства за Бос. крајину 
на коме је члан Војног комитета при ПК КПЈ за 
БиХ прењео директиве ЦК КПЈ о отпочињању 
устанка и закључке ПК КПЈ за БиХ о форми-
рању оружаних акција и диверзија. 

Импровизирајући пожар у усташком затвору и 
искористивши пометњу која је настала, др Мла-
ден Стојановић бјежи из затвора и преко Гомје-
нице и Орловаца долази у село Паланчиште. 

У Приједору су другови Осман Карабеговић и 
Јосип Мажар одржали састанак са Вељом Стсј-
нићем 'и Милошем Шиљеговићем, војним П О В Ј С -
реницима за срезове Приједор и Бос. Дубицу. На 
састанку су поднесени извјештаји о извршеним 
припремама и стању војне организације у при-
једорском и дубичком срезу. 

У селу Орловцима код Приједора под руковод-
ством секретара Обласног комитета КПЈ за Бос 
крајину одржан проширени састакак среских 
војних повјереника за Приједор, Бос. Нови и Бос. 
Крупу на коме је пренијета директива ЦК КПЈ 
за дизање устанка, разрађен план припрема и 
првих акција, формирано више припремних гру-
па (одреда). Именовани су срески војни штабовч 
за Приједор, Бос. Нови и Бос. Дубицу, а Осман 
Карабеговић и Младен Стојановић су сачињавали 
неку врсту регионалног (оперативног) штаба за 
читаву Козару. 

У с. Међувођу, на састанку партијског руковод-
ства за Бос. Дубицу, по директиви секретара 
Обласног комитета К П Ј за Бос. крајину форми-
ран Срески војни штаб за Бос. Дубицу, пренијета 
директива за почетак устанка и одређена прва 
акција за сутрадан (међутим, до првог сукоба је 
дошло истог дана при крају састанка). 

Партизанске припремне групе са Козаре, праћене 
ненаоружаним народом, извршиле прве акције. 
Тог и идућег дана су заузеле Бос. Костајницу, на-
пале Бос. Дубицу и уништиле постројења и ж и -
чару рудника угља у Љештанима, жандармериј-
ске станице Кнежица, Добрљин, Сводна, Драго-
тиња, општине Брезичани и Паланчиште и на 
више мјеста покидале жељезничку пругу Прије-
дор — Бос. Нови. 

У градовима и поткозарским селима почео терор 
усташа. Рачуна се да је само у Приједору убијено 
око 700 Срба. 



А В Г У С Т 

1. август 

5. август 

10. август 

13. август 

15. август 

19. август 

20. август 

21. август 

22. август 

Устанак је захватио с. Миљаковце, Ра»"~пиће, 
Гачане и Ћелу у приједорском срезу. 

Устаници водили борбу на Крушковцу. Убијен 
један усташа. 

Отпочело по градовима прекр^тавање српског 
живља на римокатоличку вјероисповјест. 

Код с. Паланчишта Ударна десетина (устаника) 
разбила је једну комбиновану њемачко-усташку 
колону и натјерала је на повлачење у Приједор. 
Рањено више непријатељских војника од чега су 
3 њемачка војника подлегла ранама. 

На Кнежици (између Приједора и Бос. Дубице) 
под руководством Османа Карабеговића, члана 
Обласног комитета КПЈ за Бос. крајину, одржано 
савјетовање двадесетак руководилаца устанка у 
срезовима Приједор, Бос. Нови и Бос. Дубица. 
Претресено стање у одредима и резултати првих 
борби; критикована тактика фронтова и неврше-
ње диверзија; формирано јединствено руковод-
ство — штаб 2. козарске партизанске чете (одно-
сно одреда) за Бос. нрајину (у који су ушли Мла-
ден Стојановић и Осман Карабеговић); поставље-
ни задаци: формирање више ударних одреда (гру-
па) по угледу на већ формирану ударну десетину, 
брже наоружање итд. 
Јаком пушчаном ватром нападнута жељезничка 
станица Волиња, као и непријатељска стража на 
мосту. 

На цести Приједор — Козарац приједорска удар-
на десетина убила њемачког мотоциклисту. 

Група устаника напала жељезничку станицу Сво-
дна и покидала телефонску линију. 

Непријатељ наступа на линији Казарац — Сво-
дна уз подршку артиљерије из Приједора, успје-
ва продријети у с. Велико и Мало Паланчиште, 
као и Црну Долину гдје пали куће. 

Из с. Мракодола (Бос. Костајница) протјерана 
два вода домобрана у Коста-Јницу. 
Четири усташка и домобранска батаљона, ојача-
на мањим њемачким дјеловима, нападом из При-
једора, Љешљана, Благаја , Добрљина, Костајнице 
и Дубице пробили фронтове козарских устаника, 
заузели села испод Козаре и у њима извршили 
бројна убиства, пљачке и паљевине оа циљем 
застрашивања становништва. Према наређењу 
штаба 2. партизанске чете (одреда) за Бос. кра-
Јину, у духу одлука савјетовања у Међувођу, нао-
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ружани борци су . се послије жилавих борби по-
вукли у планину Козару. 

22 23. август — Срушена жељезничка пруга и разорен мост на 
прузи ДобрЈвин — Бос. Новн код с. Равница. 

август д.п. — У Бос. Новом приликом растурања летака „Бра-
ћо Муслимани" проваљена омладинска организа-
ција. Ухапшено око 20 омладинаца. 

август к. — Послије напуштања (разбијања) фронтова и тзв. 
прве непријатељске офанзиве на Козару прије-
дорска партизанска група дијели се на два дије-
ла. Један дио одлази на терен Карана, док други 
дио са штабом иде у правцу Лисине. 

С Е П Т Е М Б А Р 

9. септембдр 

10. септембар 

У Бањој Луци одржана Окружна скојевска кон-
ференција. Присуствовало око 80 омладинаца. 

На Лисини (врх пл. Козаре), под руководством 
штаба 2. партизанске чете за Бос. крајину, одр-
жано шире војно-политичко савјетовање на коме 
је • размотрена ситуација послије напуштања 
фронтова, извршена реорганизација јединица 
(умјесто пет партизанских одреда формирана при-
једорска, дубичка и новскољешљанска партизан-
ска чета) и пуна преоријентација на партизански 
начин ратовања, а штаб чете се преименовао у 
2. штаб чета (нешто касније у штаб Козарског 
НОП одреда). 

У Приједору ухапшен секретар МК К П Ј друг 
Мухарем Суљановић. 

У Мљечаници испод Витловске извршена заклет-
ва 1. и 2. чете. 

У Приједору одржана шира конференција углед-
них Муслимана среза на којој су осуђени усташки 
покољи српског народа и наоружавање олоша. 
Усвојеном резолуциЈом конференција се оградила 
од метода које су усташе спроводиле тражећи 
њихову смјену итд. 

25. септембар — На Пастиреву штаб Козарског НОП одреда сазвао 
велики народни збор и одржао смотру своје ј е -
динице (заклетва 3. чсте). Овом смотром је за -

у^с вршен једномјесечни период припрема и органи-
.. зационог учвршћења Козарског НОП одреда. 

септембар п.п. 

20. септембар 

23. септембар 

26.- септембар 

29/30. септембар 

Извршен напад на жељезничку пругу Добрљин 
— Волиња код с. Демисовца. 

Друга чета Козарског НОП одреда разоружала 
посаду жандармеријске станице Драксенић. 
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О К Т О Б А Р 

8/9. октобар — Трећа чета ојачана водом 1. чете Козарског од-
реда извршила је напад на жељезничку станицу 
Сводна. Покидана је пруга, као и тт-линиј-а. За -
плијењен је први тешки митраљез на Козари. 

10/11. октобар — Друга чета ојачана водом 1. чете Козарског од-
реда извршила је напад на непријатељску поса-
ду у с. Драксенићу. Погинуо Милан Китоњић, бо-
рац 1. чете. 

октобар п. 

23. октобар 

октобар 

октобар 

На Козари је оформљена 4. костајничка чета и 
5. градишка чета Козарског одреда. 

Снаге 2. крајишког (козарског) НОП одреда зау-
зеле Г. Подградце, спалиле пилану „Нашичка" и 
жанд. ст. и разоружале милицију и домобранску 
чету (заплијењено 240 пушака). Неколико усташа 
и жапдарма одржало се у школи до сутрадан к а -
да су успјели да се извуку. 

Према наређењу ГШ НОП одреда за БиХ, у сми-
слу столичких одлука, Козарски НОП одред преи-
менован у 2. кра јишки НОП одред. 

Формиран Окружни комитет К П Ј за Козару (но-
сио називе: за Приједор, за територију 2. к р а ј и -
шког одреда, за Приједор, Бос. Нови, Бос. Дубицу 
и Бос. Градишку). 

Н О В Е М Б А Р 

новембар п.п. 

15/16. новембар 

20. новембар 

21. новембар 

24/25. новембар 

25. новембар 

Формирана 0. моштаничка чета 2. крајишког (ко-
зарског) одреда. 

Двије чете 2. крајишког НОП одреда разоружале 
посаду ж. ст. Брезичани. 

Дијелови 2. крајишког (козарског) одреда сруши-
ли мост на ријеци Орловачи. 
Јединице 2. крајишког (козарског) одреда разру-
шиле све пирамиде и коте које би могле послу-
жити непријатељу за оријентацију. 

Непријатељска авиЈација 
око Моштанице. 

бомбардовала терене 

Једна чета 2. крајишког (козарског) одреда запа-
лила иилану код Козарца и порушила 5 мостова 
на путу Козарац — Мраковица. 

Јаче домобранске и њемачке снаге (ојачани до-
мобрански 5. и 11. пјешадијски пук, њемачки 369. 
П5'к и мањи дијелови усташа, жандарма и њема-
чке 718. пјешадијске дивизије) извршиле концен-
тричан напад на 2. кра јишки НОП одред. Одред 
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26. новембар 

28. новембар 

1. децембар 

5. децембар 

7. децембар 

10. децембар 

11. децембар 

је вјештим маневрима избјегао сударе са јачим 
снагама и зашао непријатељу за леђа. Непри-
јатељ је прокрстарио цијелу Козару и вршио ре-
пресалије побивши 200 сељака. Трећег дана на-
пад је обустављен, а на Козари је остављено витпе 
мањих посада. 

Код с. Јабланице (Бос. Градишка) усташе натје-
рале у ријеку и побиле око 170 сељака који су 
похватани у нападу на пл. Козару, а око 200 д је -
чака и дјевојчица одвеле у Дубицу. 

Једна патрола 2. крајишког (козарског) одреда 
спријечила пљачку села Шмитрани, Глигићи и 
Суботићи. 

Д Е Ц Е М Б А Р 

Једна чета 2. крајишког одреда извршила напад 
на ж. ст. Хађимехтићи. Непријатељ имао 2 поги-
нула војника. 
Одбијен напад усташа из Костајнице који су по-
шли у села ради пљачке. 

У трочасовној борби на Мраковици снаге 2. кра-
јишког одреда готово потпуно уништиле 2. бата-
љон домобранског 11. пјешадијског пута. Заро-
бљено 190 а убијено преко 90 домобрана. У борби 
погинуо члан ОК К П Ј за Козару Драгоја Миља-
товић Шварц, народни херој. 

Дио снага 2. крајишког одреда извршио напад 
на Шпанунг у Коштарици, па је онемогућен рад 
жичаре Добрљин — Љешљени. 

Јединице 2. крајишког одреда срушиле мост 
(15 м дуг) на цести Мраковица — Козарац. 
Једна чета 2. кра^ишког одреда извршила је на-
пад на ж. ст. Д. Драготиња. Заробљено 18 а по-
гинуло 5 непријатељских војника. Губици чете — 
5 рањених партизана. 
Непријатељ одбачен од с. Грбаваца. 

Одбијен поновни покушај непријатеља да продре 
у с. Грбавце. Заробљено 3 домобрана и 3 усташе. 
Заплијењена 2 пушкомитраљеза, 15 бомби и 6 
пушака. 
Миниран бетонски мост на цести Приједор — Ко-
зарац. 
Запаљена школа у с. Брезичанима због стацио-
нирања непријатељских снага. 
Дијелови 3. чете 2. крајишког одреда напали су 
ж. ст. Равнице. Непријатељски војници побјегли, 
стражара занаљена. 
Запаљена школа у с. Д. Водичево. 
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12. децембар — Јединице 1. чете 2. крајишког одреда спријечиле 
допрему стоке на сајам у Приједор. 

— Запаљена школа у с. В. Жуљевица . 
— Одржан велики народни збор у с. Мразовцима. 

14. децембар — Запаљена школа у с. Г. Драготиња. 

15. децембар — Једна чета 2. крајишког одреда уништила је ре-
зервоар за воду (Бубњарица) којим се служила 
Костајница. 

— Одржан велики народни збор у с. Слабињи. Го-
ворено о циљевима и задацима НОБ-а. 

16. децембар — У краткој борби на Турјаку дијелови 2. крајишког 
одреда заробили чету 1. домобранског пјешадиј-
ског пука са свим наоружањем и опремом. 

— Непријатељ бомбардовао положаје око Турјака и 
покушао од Подградаца да продре, но јединице 
2. крајишког одреда одбиле су напад. 

— Одржан велики народни збор у с. Маринима. 

Једна чета 2. крајишког одреда извршила је на-
пад на Пољопривредну школу у Бос. Дубици. За-
плијењено је 8 крава, 4 коња итд. 

У школи с. Водичево (на Уметаљци) 3. чета 2. 
крајишког одреда уништила домобранску 5. чету 
Бјеловарског допунеког батаљона и уништила 
уређаје ж и ч а р е рудника Љешљани. 

Код с. Драксенића патрола једне чете 2. кра ји -
шког одреда заробила је два домобрана, општин-
ског стражара и лугара. 
Патроле 2. крајишког одреда заплијениле жито 
које је било намијењено пијаци у Бос. Дубици. 

На Широком Бријегу (Козара) одржано војно-по-
литичко савјетовање ОК К П Ј за Козару и 2. кра-
јишког одреда: извршена анализа рада од почет-
ка устанка, као и стање у том одреду и позадини; 
указано на тактичка искуства из дотадашњих 
борби; постављени задаци у погледу формирања 
резервних (омладинских) чета, учвршћења НО од-
бора, рада са женама и омладином, чишћења де-
структивних елемената: донијета одлука да се је-
динице реорганизују у три батаљона (што је кра -
јем мјесеца и учињено). 

24. децембар — Једна чета 2. крајишког одреда упала у с. Коло-
нија — Дубрава, гдје је спалила архиву општине. 

— Снаге исте чете ушле су у села Буквик, Газин 
Луг и Буковац. 

25. децембар — Једна чета 2. крајишког одреда одбила је напад 
усташа на с. Мракодол. 

26. децембар — Патрола једне чете 2. крајишког одреда заробила 
домобранску патролу јачине 8 људи са свом опре-
мом. 

— Повучена непријатељска посада из с. Орахова. 

17. децембар 

17/18. децембар 

19. децембар 

21. децембар 
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27/28. децембар 

29. децембар 

30. децембар 

27. децембар — Непријатељ пошао да пљачка с. Церовљане, али 
након краће борбе је протјеран. 

— Вод једне чете 2. крајишког одреда упао је у 
с. Машиће и запалио сједиште романовачке оп-
штине. 

— Патрола једне чете 2. крајишког одреда заплије-
нила у чардаку бега Џинића у с. Омарској 28 ко-
мада стоке и 50 метричких центи жита. 

— Ухваћен и стријељан шпијун и војник домобран-
ства Бранко Радић (нанијео зла око Сводне). 

Дијелови 2. крајишког одреда уништили жанд. 
станицу и општиноку архиву у селима Драксе-
нићу, Орахови и Романовцима. 

Патрола једне чете 2. крајишког одреда ухватила 
је код с. Омарске 8 усташа. 

Вод усташа из Јасеновца пошао у пљачку с. Гра-
дина. На њих је отворена ватра тако да је само 
петорици успјело да побјегну. Том приликом на-
ши бацачи су тукли непријатељско упориште у 
Јасеновцу. 

— ГШ НОП одреда за БиХ упутио у Подгрмеч др 
Младена Стојановића ради помоћи на консоли-
дацији 1. крајишког одреда. 

децембар к. — На конференцији чланова К П Ј 1. батаљона 2. 
крајишког одреда и са терена изабран Срески 
комитет К П Ј за Бос. Нови у саставу ОК КПЈ за 
Козару. 

— На збору у с. Подградцима изабран општински 
НО одбор. 

децембар — На иницијативу ПК СКОЈ-а за БиХ отпочео рад 
на оснивању Народноослободилачког савеза омла-
дине Босне и Херцеговине (НОСОБиХ) као ма-
совне организације удружене српске, муслиман-
ске и хрватске омладине Босне и Херцеговине. 

— На конференцији сеоских НО одбора села Ку-
љана, Добрљина, Г. и Д. Водичева изабран оп-
штински НО Добрљин. 
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1942. ГОДИНА 

Ј А Н У А Р 

Непријатељске снаге покушале да разбију бло-
каду Бос. Дубице. Друга чета 2. батаљона 2. кра-
јишког одреда одбила непријатеља који је имао 
6 погинулих и 3 рањена војника. 

Између Приједора и Козарца 1. чета 2. батаљона 
2. крајишког одреда порушила жељезничку пру-
гу, срушила оклопни воз и заробила 16 домобрана. 
Једна патрола 2. крајишког одреда нападнута у 
Лакташима од жандарма и усташа. 
Непријатељ покушао продријети у с. Драксенић. 
Снаге 2. батаљона 2. крајишког одреда натјерале 
непријатеља у бјекство. 
Код Бос. Дубице заплијењено 4 вагона кукуруза, 
што је подјељено сиромашним сељацима. 

Прва чета 3. батаљона 2. крајишког одреда пору-
шила 2 моста на цести Приједор — Бања Лука. 

Један вод 3. батаљона нападнут у с. Романовци-
ма. Вод је успјео да протјера непријатеља и за -
роби 5 војника са опремом. 
Патрола једне чете 1. батаљона убила усташу на 
цести Добрљин — Бос. Иови. 

Дио снага 3. батаљона напао је стражару Паву-
ље на жељ. прузи Омарска — Пискавица. 
Извршен напад на с. Врбашку. Непријатељ до-
био појачање, те су се снаге 3. батаљона повукле 
са плијеном — 1 п. митраљез и нешто пушака и 
муниције. 

Дијелови 1. батаљона 2. крајишког одреда гаузе-
ли Блага ј (на прузи Приједор — Бос. Нови) и 
спалили жељезничку станицу, све државне згра-
де, творницу гипса и уређаје жичане жељезнице. 
Тиме су пруга и пут Ириједор — Бос. Нови били 
прекинути више мјесеци. Посада (један вод 7. 
чете домобранског 12. пјешадијског пука) углав-
ном је заробљена. 
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— Осам партизана 1. батаљона 2. крајишког одреда 
упали у оклопни воз на жељезникој прузи При-
једор — Бос. Нови и разоружали посаду од 20 до-
мобрана. Акција није потпуно успјела јер је ло-
ж а ч одмах покрену воз, те су па.ртизани морали 
искочити на улазу у Приједор. 

6. јануар — Непријатељ је покушао да продре на слободну 
територију с. Бистрице. Дијелови 3. батаљона од-
били су покушај непријатеља. 

7. јануар — Патрола 2. чете 2. батаљона 2. крајишког одреда 
заплијенила у с. Г. Јеловац 1.100 кг кукуруза, вла-
сништво издајника и усташког сарадника Марка 
Дрче. 

9/10. јануар — Патрола 3. батаљона 2. крајишког одреда запа-
лила школе у с. Бакинцима, Крнетама, Машичи-
ма и Береку. 

11. јануар — Трећи вод 1. чете 1. батаљона 2. крајишког од-
реда разоружао стражу код жељезничког моста 
у с. Брезичанима (на прузи Приједор — Бос. Но-
ви), срушио мост и уз помоћ сеоских резервних 
чета (омладинаца који су војно-политички обуча-
вани и припремани за ступање у одред) покидао 
пругу и тт-везе у дужини од 2,5 км. 

12. јануар — Снаге 3. батаљона 2. крајишког одреда протје-
рале непријатеља из с. Дубрава — Колонија. 

12/13. јануар — На жељезничкој станици Драготиња једна чета 
1. батаљона 2. крајишког одреда разоружала вод 
домобрана, демолирала жељезничку станицу и 
станична постројења. 

13. јануар — Снаге 3. батаљона 2. крајишког одреда напале не-
пријатељско упориште у с. Кукуљама. Убацива-
њем бомби у школу непријатељу нанијети губици 
од 13 мртвих. 

— Дијелови снага 1. батаљона 2. крајишког одреда 
одбили су непријатељски напад на с. Брезичане. 

— Други вод 1. чете 1. батаљона 2. крајишког одреда 
за вријеме напада на Драготињу порушио је тт-
-стубове између Сводне и Благаја . 

13/14. јануар — Дијелови снага 1. батаљона 2. крајишког одреда 
извршили су препад на непријатељску посаду у 
с. Равницама и код Стрижанског моста. 

14. јануар 

15. јануар 

Један вод 2. батаљона 2. крајишког одреда из-
вршио је напад на општину Паланчиште. Зграда 
општаше је запаљена. 

Око два батаљона домобрана и усташа из Јасе-
новца потиснули чету 2. крајишког одреда, упали 
у слободна села под пл. Просаром: Градину, Чу-
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клинац, Драксенић и заклали преко 150 лица, за -
палили преко 100 кућа и опљачкали сву стоку. 

Једна чета 3. батаљона 2. крајишког одреда зау-
зела и спалила жељезничку станицу Хађимехтић 
(на прузи Приједор — Баља Лука) и заробила 
вод домобрана. 

Извршена евакуација становништва с. Равница и 
Пољавница под заштитом снага 1. батаљона због 
честих упада непријатеља. 
Дио снага 1. батаљона извршио опсједања Ље-
шљана, дочекао непријатељску сатнију и разбио 
је. Заплијењене веће количине хране, 16 пушака 
и 4. п.митрал>еза. 

Једна чета 2 крајишког одреда спалила жељез-
ничку станицу Драготиња и покидала 2 км тт-
-веза. 

Дијелови 2. крајишког одреда заузели и запалили 
жељезничку станицу Козарац и разоружали вод 
домобрана. 

Дијелови 1. батаљона 2. крајишког одреда извр-
шили препад на Бос. Костајницу и са једним во-
дом упали у град и минирали градски водовод 
Бубњарицу. 
Дио снага 3. батаљона 2. крајишког одреда из-
вршио је напад на мост преко Јабланице. 
Дио снага 1. батаљона 2. крајишкот одреда одбио 
напад усташа и домобрана који су из Добрљина 
покушали да продру на слободну територију. 
Патрола 1. чете 2. батаљона 2. крајишког одреда 
заробила усташу Дервиша Кадуновића. 

Непријатељ извршио напад на с. Чуклинац. Дио 
снага 2. батаљона 2. крајишког одреда одбио је 
напад и спријечио непријатеља да пљачка и 
убија. 
Патрола 3. батаљона 2. крајишког одреда запа-
лила школу у с. Маховљанима и заплијенила 
вагон кукуруза и 100 л петролеја бега Ибрахим-
беговића из Елезагића. 
Једна патрола 3. батаљона 2. крајишког одреда 
покидала тт-везе на цести Бања Лука — Гради-
шка. 
Патрола 1. чете 2. батаљона 2. крајишког одреда 
заробила у близини Козарца ДЕа оружника под 
ратном спремом. 

Снаге 2. батаљона 2. крајишког одреда разориле 
жељезничку пругу у дужини од 50 м између Ко-
зарца и Приједора. 
Дио снага 3. батаљона прекопао је цесту Бања 
Лука — Градишка и порушио тт-везу. 
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Дио снага 3. батаљона 2. крајишког одреда из 
засједе у с. Јелићкој заробио је 55 домобрана са 
свом опремом. 
Дио снага 3. батаљона одбио је покушај неприја-
теља да продре у с. Романовце. 

Непријатељске снаге повукле се из Љешљана. 
Дијелови снага 1. батаљона 2. крајишког одреда 
заплијенили веће количине -намирница и експло-
зива. 
Дио снага (1. чета) 1. батаљона 2. крајишког од-
реда уз учешће резервних чета разорио је пругу 
на више мјеста између Драготиње и Брезичана. 
Дио снага 2. батаљона 2. крајишког одреда напао 
је непријатељске снаге у с. Градини. Убијено 4 
усташе. Истовремено је извршена евакуација Ду-
бичке Равни. 
Дио снага 3. батаљона 2. крајишког одреда одбио 
је непријатељске нападе на с. Машиће и Вилусе. 

Патрола 1. чете 2. батаљона 2. кра јишког одреда 
заробила 2 усташе из Козарца (Хасана Диздаре-
вића и Адема Бешића). 
Патрола 3. батаљона 2. крајишког одреда одбила 
напад непријатеља на с. Елезатиће. 
Дијелови снага 1. батаљона 2. крајишког одреда 
рушили пругу између Равница и Бос. Новог. 

Дио снага 1. батаљона 2. крајишког одреда мини-
рао је воз са усташама који су ишли из До-
брљина. 

Дијелови 2. крајишког одреда (1. чета 2. батаљо-
на) заузели су већи дио Козарца и спалили ар-
хиве у државним установама, али посаду нису 
ликвидирали. 
Патрола 3. батаљона 2. крајишког одреда запа-
лила је у с. Марићка касарну и развалили мост 
на путу Омарска — Градина. 
Непријатељсна артиљерија из Приједора тукла 
с. Божиће, а авијација бомбардовала с. Бистрицу 

Изабран општински НО одбор Паланчиште. 
Изабран општински НО одбор Омарска. 
Изабран општински НО одбор санске општине у 
с. Маринима. 

Патрола 2. чете 1. батаљона 2. крајишког одреда 
отворила је ватру на непријатеља који је копао 
ровове изнад Костајнице. Убијена 2 усташе, а 
3 рањено. 

Дио снага (1. и 2. вод 1. чете) 1. батаљона 2. кра-
јишког одреда минирао је 4 моста на прузи Бре-
зичани — Сводна. 
Дијелови снага 1. батаљона 2. крајишког одреда 
покидали тт-везе између Волиње и Добрљина и 
Добрљина и Равница. 



29. ј ануар 

30. ј ануар 

31. ј ануар 

1ануар к. 

Јануар 

Дијелови снага 1. батаљона 2. кра јишког одреда 
дигли у ваздух воз са пружним радницима код 
с. Брезичана . Заробљено је 13 домобрана и 1 њ е -
мачки војник. 

Патрола 1. батаљона 2. кра јишког одреда мини-
рала је Ж у т и н с к и мост на прузи између Бос. Но-
вог и Б л а г а ј а . 

Дио снага 3. батаљона 2. кра јишког одреда ми-
нирао је мост на прузи између Козарца и Х а џ и -
мехтића. 
Дио снага 3. батаљона (2. и 3. чета) 2. кра јишког 
одреда извршио је напад на непријатељско упо-
риште у с. Маховљанима. Напад није успио. 

Одлуком штаба 2. кра јишког оД|>еда формиране 
су још дви је чете. и то: 4. чета 2. батаљона (Ми-
љаковачка) и 4. чета 3. батаљона (Марићка). 

ОК К П Ј за Козару издао проглас Србима, Х р в а -
тима и Муслиманима поводом усташких злочина. 
Одржане припремне конференције омладине за 
ф о р м и р а њ е скојевских актива у с. Божићи , Г. 
Јеловац, Паланчиште , Г. и Д. Орловци, Г. и Д. 
Гаревци, Чиркин Поље и Балтине Јаруге. 
Први батаљон 2. кра јишког одреда издао упут-
ство о задацима НО одбора на подручју д јелова-
ња батаљона. 

Ф Е Б Р У А Р 

1. фебруар — Једна патрола 2. батаљона 2. кра јишког одреда 
минирала је мост на цести Приједор — Козарац. 

— Дио снага 2. батаљона 2. К Н О П одреда минирао 
је пругу између Приједора и Козарца . 

— Минери 1. батаљона 2. К Н О П одреда поставили 
мину између Бос. Новог и Равница. Непри јатељ-
ска патрола открила мину, али ју је извлачењем 
активирала од чега је погинуло неколико непри-
јатељских војника. 

— Дио снага 2. батаљона 2. К Н О П одреда узнемири-
вао непријатеља који се забарикадирао у једној 
кући у с. Козарцу. 

2. ф е б р у а р — Према претходном договору посада ж. ст. Сводна, 
ко ју је сачињавала 10. чета домобранског 11. п ј е -
шадијског пука, предала се дијеловима 1. бата -
љона 2. К Н О П одреда. 

— Дио снага 1. батаљона 2. К Н О П одреда прот је -
рао је непријатеља који је покушао да продре у 
с. Пољавнице и Равнице. Запаљена је ж. ст. Р а в -
нице и миниране скретнице. 

3. ф е б р у а р — Дио снага 2. батаљона 2. К Н О П одреда извршио 
је напад на ж. ст. Балтине Б а р е и Пејиће (на 
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прузи Приједор — Сански Мост). Непријатељске 
посаде су разоружане, а станичне зграде спаљене. 

— Непријатељска посада повукла се из рудника Ра-
севци. Дијелови снага 2. батаљона 2. КНОП од-
реда заплијенили веће количине гаса, корде и 
електричних утгаљача. 

— Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда у за јед-
ници са позадинским четама протјерале неприја-
теља који је покушао да продре у с. Врбашку. 

4. фебруар — Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда одбио је 
непријатеља који је покушао да продре у с. Рав-
нице и Пољавнице. Непријатељ имао 10 мртвих 
и више рањених. 

— Дио снага 2. батаљона 2. КНОП одреда разрушио 
је пругу код с. Равница и уништио један непри-
јатељски воз. 

5. фебруар — Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда одбио је 
напад непријатеља из с. Ивањске. 

6. фебруар —' Дио снага 1. батаљон 2. КНОП одреда минирао је 
мост на потоку Прљуговцу. Истовремено је разо-
рено 40 м пруге између Бос. Новог и Равница. 

7. фебруар — Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда одбио је 
непријатеља који је покушао да продре у с. Во-
дичево и Куљане. 

— Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда извршио 
је напад на непријатељска утврђења у с. Омар-
ској. Због жилавог отпора непријатеља наше 
снаге биле су приморане да се повуку, а непри-
јатељ се током дана повукао према Пискавици. 

8. фебруар — Снаге 2. батаљона 2. КНОП одреда извршиле су 
напад на непријатељску посаду у Расаднику код 
Приједора. Заробљено је 7 домобрана са пушка-
ма и 1 п. митраљезом. 

9. фебруар — Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда одбио је 
покушаје негтријатеља да продре у с. Крнете, Ма-
шиће и Елезагиће. 

— Дио снага 2. батаљона 2. КНОП одреда минирао 
је и разрушио 3 моста на прузи Приједор — Ко-
зарац. 

— Дио снага 2. батаљона 2. КНОП одреда прекопао 
је цесту Приједор — Дубица на више мјеста. 

— Једна патрола 1. батаљона 2. КНОП одреда пре-
бацила се преко р. Саие и успоставила везу са 
1. КНОП одредом. 

9/10. фебруар — Дио снага 1. батаљона минирао је 40 м дуг мост 
на р. Стригови (на цести Костајница — Бос. Нови). 

— Једна патрола 1. батаљона 2. КНОП одреда заро-
била је два непријатељска војника у с. Брези-
чани. 
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11/12. фебруар — Дио енага 3. батаљона 2. КНОП одреда минирао 
је Стрижански мост на цести Бос. Нови — До-
брљин, као и пругу на више мјеста. 

— Једна патрола 1. батаљона 2. КНОП одреда оне-
способила је Пољопривредну школу у Бос. Ду-
бици. 

12. фебруар — Дијелови 3. батаљона 2. КНОП одреда заузели су 
ж. ст. Пискавица, разоружали 15 домобрана и 
уништили све станичне инсталације и државне 
зграде у селу. 

— Непријатељ из Добрљмна минобацачима тукао 
оближња села. 

12/13. фебруар — Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда минирао 
је мостове на прузи и цести Приједор — Бос. 
Нови. 

13. фебруар —' Непријатељска артиљерија са положаја на Ба-
нији тукла положаЈе 1. батаљона 2. КНОП одреда. 

14. фебруар — Једна патрола 2. батаљона 2. КНОП одреда за-
плијенила је на рибњаку Саничани веће коли-
чине рибе, гаса, бензина и другог материјала. 

— Патрола 2. батаљона 2. КНОП одреда дигла у 
зрак мост на прузи Приједор — Козарац. 

— Једна патрола 2. батаљона 2. КНОП одреда из-
вршила је претрес с. Г. Пухарске код Приједора. 

— Дио онага 1. батаљона 2. КНОП одреда срушио је 
150 м пруге између Добрљина и Бос. Новог. 

— Непријатељ покушао да продре у с. Јошик ради 
пљачке сијена, но дијелови 2. батаљона 2. КНОП 
одреда су га онемогућили. 

16. фебруар — Патрола 2. батаљона 2. КНОП одреда сукобила се 
са непријатељском засједом коју је протјерала у 
Бос. Дубицу. 

17. фебруар — Њемачка 718. пјешадијска дивизија (без два ба-
таљона), ојачана мањим дијеловима других једи-
ница, отпочела десетодневне борбе против 3. ба-
таљона 2. КНОП одреда. Продрла је из Бос. Ду-
бице у Приједор и успоставила саобраћај на пру-
зи Приједор — Бос. Дубица. 

фебруар — У с. Божићима, Г. Јеловац, Г. и Д. Орловци, Г. и 
Д. Гаревци, Чиркин Поље и Балтине Јаруге фор-
мирани су активи СКОЈ-а који су бројали од 3 
до 7 чланова. 

— Формиран актив СКОЈ-а за села Г. и Д. Води-
чево, Куљане и Мравопоље. 

фебруар п.п. — У с. Бистрици формирана Козарска пролетерска 
чета од провјерених бораца свих јединица 2. 
КНОП одреда. 

фебруар Формирани НО одбори у с. Миљаковци, Гачани, 
Ракелићи и Саничани. 
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М А Р Т 

1. март 

2. март 

Снаге 2. батаљона 2. КНОП одреда микирале мост 
на цести Приједор — Козарац. 
Позадинске чете уз заштиту париизанских једи-
ница 2. КНОП одреда обориле више стабала пре-
ко цесте Приједор — Бос. Дубица. 
Снаге 1. батаљона 2. КНОП одреда порушиле 
пругу Добрљин —1 Стрижански мост у дужини од 
400 м. 
Једна патрола 3. батаљона 2. КНОП одреда ушла 
у с. Шимиће гдје је била дочекана ватром. 
Одржана конференција у с. Церовици уз при-
суство око 100 људи и жена. 

Дијелови снага 1. батаљона 2. КНОП одреда од-
били непријатељску патролу уз губитке од 1 по-
гинулог и три рањена непријатељска војника. 
Снаге 1. батаљона у сукобу са непријатељем у 
Мљечаници убиле 15 непријатељских војника. 
Дио снага 1. батаљона разорио је пругу изимеђу 
Блага ја и Бос. Новог. 
Дио снага 2. батаљона 2. КНОП одреда сукобио 
се са непријатељском патролом у с. Уремовцима. 
Убијено 16 њемачких војника. 

3. март 

март п. 

4. март 

Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда минирао 
је 3 моста на прузи Брезичани — Приједор. 
Дијелови снага 1. батаљона (5. чета) ушла је у 
с. Шурковац код Љубије. 
Дио онага 3. батаљона одбио је непријатеља који 
је продирао у с. Јурковицу, гдје је опљачкао и 
попалио 7 кућа. 
Дијелови 3. батаљона 2. КНОП одреда извршили 
су напад на с. Колонија — Дубрава. 

У с. Липовцу (код Бање Луке) четници напали 
народни збор, који је организовао замјеник ко-
манданта Оперативног штаба за Бос. крајину др 
Младен Стојановић. У оштрој борби погинуло 13, 
рањено 12 и несгало неколико бораца Пролетер-
ског батаљона. Међу рањеним био де и др Мла-
ден Стојановић. 

Једна десетина 1. батаљона 2. КНОП одреда из 
засједе напала непријатељску патролу и заро-
била 7 непријатељских војника. 
Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда напао не-
пријатељску комору (10 кола). Убијено и рањено 
више њемачких војника. 
Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда одбио је 
непријатеља који је пошао у с. Буснове ради 
пљачке. 

5. март Око 150 усташа, домобрана и Нијемаца продрли 
су у с. Брезичане, гдје су запалили око 50 кућа. 
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— Дио снага 1. Оатаљона 2. КНОП одреда напао је 
њемачку комору на цести Дубица — Приједор. 
Побијени су коњи и 7 војника који су били у 
пратњи. 

— Д и ј е л о в и 1. батаљона 2. КНОП одреда дочекали 
су око 60 непријатељских војника на цести Ду-
бица — Приједор. Погинуло 13, а рањено преко 
20 непријатељских војника. 

— У с. Волару домаће усташе напале патролу 1. ба-
таљона 2. КНОП одреда. 

— Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда напао је 
непријатељску стражу код Бронзаног Мајдана. 
Заробљено 9 домобрана, док је 1 погинуо. 

— Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда одбио је 
покушај непријатеља да продре у с. Пискавицу 
ради пљачке. 

— Непријатељска артиљерија тукла села уз цесту 
Дубица — Приједор, као и положаје 2. батаљона. 

6. март — Непријатељ напада сектор 2. батаљона 2. КНОП 
одреда, али је овај напад одбијен уз непознате 
губитке непријатеља. 

6/7. март — Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда извршио 
је претрес с. Батра (код Бос. Градишке). 

— Дијелови снага 3. батаљона 2. КНОП одреда узне-
миравали непријатељске посаде у с. Лакташима, 
Јаблану, Тополи и Шимићима. 

7. март — У с. Подградцима одржана Прва окружна конфе-
ренција СКОЈ-а за Козару. Изабран ОК СКОЈ-а 
за Козару и пренијете су директиве за форми-
рање организација НОСОБиХ-а. 

— Јединице 3. батаљона 2. КНОП одреда извршиле 
су напад на непријатељско упориште на 15. кило-
метру. Заробљена су 3 домобрана. 

— Трећи батаљон 2. КНОП одреда извршио је пре-
трес с. Мичија. 

7/8. март — Снаге 2. батаљона (двије чете) 2. КНОП одреда 
извршиле су напад на непријатељско упориште 
Хаџибаир код Бос. Дубице. Заробљено 13 домо-
брана и 5 легионара, а погинуло 15 усташа и 
домобрана. Батаљон је имао губитке од 3 мртва 
и 3 рањена партизана. 

8. март — Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда одбио је 
напад непријатеља на с. Кривају . 

— Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда одбио је 
напад усташа из Блага ј -Јапре . 

9. март — Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда одбио је 
непријатељски напад на с. Буснове. 

— Засједа 1. батаљона 2 КНОП одреда отворила ва-
тру на 3 аутомобила на цесги Дубица — Прије-
дор. Аутомобили онеспособљени и у њима убијена 
2 њемачка војника и 2 цивила. 
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— Одржана конференција у с. М. Жуљевица уз 
присуство 40 људи. 

10. март —• Трећи батаљон 2. КНОП одреда одбио напад не-
пријатеља на с. Пискавицу. 

— Засједа 1. батаљона 2. КНОП одреда зашшјенила 
у Равном гају 6 кола која су возила намирнице 
за Нијемце у Бос. Дубицу. 

— Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда срушио 
је око 850 м жељезничке пруге између Бос Новог 
и Благаја . 

— Пет партизана 1. батаљона 2. КНОП одреда од-
били нанад 60 — 70 усташа из Сухаче. 

— Одржана конференција у с. В. Жуљевици уз при-
суство 140 људи. 

март п.п. — Одржане конференције у с. Бистрици, Ораховој, 
Међеђи, Војскови и Ћели. 

— У с. Бистрици почео рад војно-политички курс 
омладине. Курс је похађало око 70 младића. 

— У с. Војскови организована женска радна група. 

11. март — Снаге 3. батаљона 2. КНОП одреда одбиле непри-
јатељски напад на с. Крива ју и Буснове. 

— Дио онага 1. батаљона 2. КНОП одреда минирао 
пругу према Приједору и припуцао на ж. ст. Бре-
зичани. 

— Непријатељ у јачини од око 1.200 војника из До-
брљина, Журинског моста и од Куле напао по-
ложа је 1. батаљона 2. КНОП одреда. Непријатељ 
је опљачкао и запалио неколико кућа у Равни-
цама, Пољавници и Жуљевици. Дијелови 1. ба-
таљона протјерали су непријатеља. 

— Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда прекопао 
цесту Бос. Дубица — Бос. Костајнмца на 6 мјеста. 

— Патрола 2. батаљона 2. КНОП одреда привукла се 
непријатељу у с. Брекиљи и јаком ватром нани-
јела му знатне губитке. 

— Пошто су претходно разрушили рудник жељеза 
у Љубији и евакуисали њемачке породице, њема-
чка 718. п јешадијска дивизија и 923. ландесши-
цен-батал?он отпочели да напуштају Приједор и 
Љубију. У четверодневним борбама они су се про-
били у Бос. Дубицу. Послије тога су 1. и 2. КНОП 
одред поновно блокирали Приједор. 

13. март — Непријатељ у јачини од 3.000 војника из Кла -
шница, Тополе, Шимића, Јаблана и Мичја напао 
наша слободна поткозарска села. Снаге 3. бата-
љона 2. КНОП одреда протјерале су непријатеља. 

14. март — Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда онемогу-
ћио је непријатеља да продре у с. Брезичане. 

14/15. март — У с. Стригови, у кући Микана Тубића, одржана 
је среска конференција СКОЈ-а за срез Бос. Но-
ви. Изабран је Срески комитет и секретари оп-
штинских комитета. 
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15. март 

15/16. март 

16. март 

17. март 

21. март 

22/23. март 

23. март 

24. март 

24/25. март 

25. март 

Непријатељска авијација бомбардовала с. Грбавце 
- Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда спалио је 

мост преко р. Стригове на цести Добрљин — Ко-
стајница. 
Засједа 5. чете 1. батаљона 2. КНОП одреда до-
чекала је непријатељску патролу и убила два 
војника. 

Снаге 2. батаљона, ојачане дијеловима 1. и 3. 
батаљона 2. КНОП одреда, заузеле су неприја-
тељско упориште Козарац. Заплијењено 100 пу-
шака, 2 тешка митраљеза, 5 п.митраљеза, муни-
ције и остале ратне опреме. 

Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда минирао 
на 17 мјеста пругу између Брезичана и Прије-
дора. 
Дио снага 1. батаљона минирао водовод у бли-
зини Добрљина. 

Снаге 1. батаљона 2. КНОП одреда уништиле су 
ж. ст. Брезичани коју је непријатељ раније на-
пустио. 
Испред надмоћнијег непријатеља дио снага 3. ба-
таљона 2. крајишкот одреда био приморан да се 
повуче, те је непријатељ заузео с. Турјак, Ки-
јевце, Драгеље и Лужане. 

Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда одбио на-
пад непријатеља на с. Врбашку. 

Снаге 1. батаљона 2. КНОП одреда минирале 
оклопни воз на прузи Бос. Нови — Добрљин. 

Одбијен напад непријатеља од Равница и Пољав-
ница и ометана оправка пруге. 
На Козари, на војно-политичком савјетовању ОК 
КПЈ за Козару и 2. КНОП одреда под руковод-
ством члана Повјереништва за Бос. крајину, до-
нијета одлука да се у саставу 2. крајишког одре-
да формира Ударни (противчетнички) батаљон, 
као и 4. батаљон овога одреда са задатком затва-
рања правца од Бање Луке (терен Марићка, Б у -
снови, Пискавица, Ивањска). 

Снаге 1. батаљона 2. КНОП одреда напале непри-
јатељску стражару између Добрљина и Стрижан-
скон моста. Заробљено 58 домобрана. 

Код с. Водичева, на прузи Бос. Нови — Костај -
ница, дијелови 1. батаљона 2. КНОП одреда за -
робили 59 домобрана из 7. чете бјеловарског до-
пунског батаљона. 

Снаге 1. батаљона 2. КНОП одреда из засједе на-
пале непријатељску комору која је ишла за Бос. 
Нови и убиле 4 непријатељска војника. 
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Снаге 5. чете 1. батаљона 2. КНОП одреда про-
тјерале непријатеља који је из Сухаче продирао 
на слободну територију и палио села. 
Непријатељ напада на терен 3. батаљона, који га 
је протјерао уз осјетне губитке. 
У с. Челинцу (код Бање Луке) Оперативни штаб 
НОП и ДВ за Бос. крајину, према наређењу ГШ 
НОВ и ДВ за БиХ, од Козарске и Грмечке проле-
терске чете и Дрварског пролетерског вода фор-
мирао пролетерски батаљон Оперативног штаба 
НОП и ДВ за Бос. крајину. 

Снаге 1. батаљона 2. КНОП одреда дочекале и 
повратиле око 200 усташа који су покушали про-
дријети у с. Равнице и Церовицу. 

Један домобрански и један жандармеријски ба-
таљон из Бос. Новог послије тродневних борби 
пробили положаје 1. и 2. крајишког НОП одреда 
и окружени непријатељским посадама у Прије-
дору и Љубији дотурили муницију и храну. 

Дијелови 1. батаљона 2. КНОП одреда послије 
краћег отпора заузели с. Блага ј - Јапру (код Бос. 
Новог) и заробили посаду (11. чету домобранског 
2. пјешадијског пука). 

Непријатељске снаге нападају на терен 3. и 4. 
батаљона пљачка јући и палећи. Наше јединице 
супротстављају се непрмјатељу наносећи му гу-
битке. 

Дио снага 3. батаљона 2. крајишког одреда одбио 
је напад непријатеља на с. Шмитране и Субо-
тиће. 

Непријатељске снаге из Ивањске нападају терен 
4. батаљона. Снаге поменутог батаљона одступају 
и прегруписавају се. 
Дијелови снага 1. батаљона извршили су напад 
на непријатељско упориште у с. Равској . Ухва-
ћено 7 усташа. 

Непријатељ пребацује своје снаге из с. Драгеља 
у с. Грбавце. Снаге 3. батаљона 2. КНОП одреда 
дочекују и прогоне непријатеља. 
Нападом на штаб 4. КНОП одреда и његову бол-
ницу у с. Јошавци отпочео четнички пуч у 4. 
КНОП одреду. Четници су у болници побили све 
болесне и рањене партизане међу којима и начел-
ника Оперативног штаба НОП одреда за Бос. 
крајину др Младена Стојановића, секретара ОК 
КПЈ за Б а њ у Луку Милана Личину и члана ПК 
СКОЈ-а за БиХ Р а ј к а Боснића, народне хероје. 

У свим селима босансконовског среза формиране 
су омладинске радне групе које су једном недељ-
но помагале породицама палих бораца и онима 
чији су домаћини у партизанима у обављању 
пољских радова. 



А П Р И Л 

1. април 

2. април 

април п. 

6. април 

6/7. април 

7. април 

8. април ' 

9. април 

12. април 

13. април 

14. април 

16. април 

У с. Маричкој прикупљени су и одабрани борци 
1. и 2. батаљона који су ушли у састав Ударног 
батаљона 2. крајишког НОП одреда. Овај бата-
љон је одмах послије прикупљања ступио у бор-
бу против четника на простору Бања Лука, Брон-
зани Мајдан, Хан-Кола. 

Патрола једне чете 2. батаљона 2. КНОП одреда 
сукобила се са 20 усташа. Убијено је 3 усташе. 
Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда напао је 
непријатељско упориште у с. Равској. Село је 
спаљеио због непријатељеког држања и учество-
вања у пљачки слободне територије. 
Дио снага 3. батаљона 2. КНОП одреда дочекао 
непријатеља и нанијео му губитке од 7 погину-
лих и више рањених. 

У с. Међувођу формиран Срески комитет К П Ј за 
Бос. Дубицу. 

Једна патрола 1. батаљона 2. КНОП одреда ухва-
тила усташу Ивана Мартиновића. 

Јединице 1. батаљона 2. КНОП одреда минирале 
пругу између Добрљина и Волињског моста. 

Непријатељ напада на терен 1. батаљона 2. КНОП 
одреда, али је био присиљен да се повуче. У бјегу 
непријатељ оставио двоја кола са муницијом. 

Непотпун 3. батаљон домобранског 12. п јешадиј -
ског пука, ојачан са три чете усташа и жандар-
ма, уз подршку 6. авиона извршио испад из Бос, 
Новог у правцу с. Жуљевице ради пљачке. Про-
тивнападом 1. батаљона 2. КНОП одреда усташе 
и домобрани су дијелом разбијени и одбачени. 

Дио снага 2. батаљона 2. КНОП одреда извршио 
је напад на страже око Бос. Дубице. Страже про-
тјеране у град, а њихова упоришта спаљена. 

Штаб 1. батаљона 2. КНОП одреда издао проглас 
домобранству. 

Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда спалио 
села Волар, Шурковац и Калајево. Заплијењено 
80 комада говеда која су пљачком отета из села 
слободне територије. 

Спаљено с. Горња Пухарска чије се становни-
штво непријатељски односило према НОБ-и и 
учествовало у пљачки села слободне територије. 

Штаб 2. крајишког НОП одреда и ОК КПЈ за Ко-
зару издали заједнички проглас народу поводом 
убиства др Младена Стојаиовића. 
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16/17. април — Дио снага 2. батаљона 2. КНОП одреда пребацио 
се преко ријеке Саве и заплијенио 208 комада 
свиња које су усташе одузеле од српског живл.а. 
Убијена 3 усташе. 

17. април — Десетина једне чете 2. батаљона 2. КНОП одреда 
отворила ватру на авион који је кружио изнад 
аеродрома у Приједору. На аеродрому рањено 6 
непријатељских војника и оштећен један ауто-
мобил. 

18. април — Засједа једне чете 2. батаљона отворила ватру 
на један моторни чамац на р. Сави и убила јед-
ног усташу. 

19. април — Непријатељ продро у с. Јошик и запалио неко-
лико кућа. Дио снага 2. батаљона 2. КНОП од-
реда протјерао непријатеља ухвативши једног 
усташу. 

— Штаб 2. крајишког НОП одреда издао наредбу 
о промјени назива одреда у 2. кра јишки НОН 
одред „Младен Стојановић". 

20/21. април — Снаге 3. батаљона 2. КНОП одреда напале су 
непријатељско упориште у с. Кијевцима (утврђе-
но рововима и бодљикавом жицом). Непријатељ 
је протјеран из утврђења уз губитке 30 погину-
лих и 2 рањена војника. Заплијењен 1 п.митра-
љез, 10 пушака, 2 сандука муниције, 1 сандук 
бомби и остале опреме. 

21. април — Једна десетина чете 2. батаљона плотунском паљ-
бом оборила непријатељски авион који је носио 
800 кг соли за Приједор. Авион се срушио код 
жељ. ложионице у Приједору. 

22/23. април — Два батаљона (1. и 2) 2. КНОП одреда извршили 
неуспјео напад на Бос. Дубицу. 

25. април — Једна патрола 1. батаљона 2. КНОП одреда ухва-
тила 25 разоружаних домобрана у близини При-
једора, чијим оружјем су се наоружале домаће 
усташе. Усташа који је пратио домобране стри-
јељан је, а домобрани пуштени. 

26. април — Дио снага 1. батаљона 2. КНОП одреда извршио 
је напад на чуварну бр. 5 код Бос. Новог. Послије 
краће борбе разоружано је 12 домобрана са свим 
наоружањем и опремом. 

28. април — Послије краће борбе дијелови 1. батаљона 2. 
КНОП одреда заробили 44 домобрана који су 
обезбјеђивали жељезнички мост на р. Сртижини 
на прузи Бос. Нови — Костајница. 

април к. — У Подгрмечу, на заједничком састанку штабова 
1. и 2. крајишког и банијског НОП одреда, фор-
миран привремени оперативни штаб за коорди-
нацију дејства у долини р. Уне. 
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М А Ј 

1. мај — Свечано прослављен међународни празник рада 
у свим јединицама 2. КНОП одреда уз учешће 
народа, са политичким и културким програмом. 

4. мај — Привремени оперативнл штаб 1. и 2. крајишког 
одреда упутио извјештај Оперативном штабу за 
Бос. крајину о припремама за напад на Прије-
дор. 

5. мај —' Патрола једне чете 4. батаљона 2. КНОП одреда 
сукобила се са непријатељском патролом и убила 
2 непријатељска војника. 

— Снаге 3. и 4. чете 1. батаљона 2. КНОП одреда 
извршиле су напад на чуварницу пруге између 
Бос. Новог и Равница. Заробљено 34 домобрана и 
1 усташа. Пруга уништена у дужини од 15 км. 

6. мај — ВШ НОП и ДВ Југославије издао упутство о ор-
ганизацији и начину функционисања обавјештај-
не службе у партизанским јединицама. 

— Патроле 4. батаљона 2. КНОП одреда сукобиле 
се са непријатељским патролама. 

мај п. — У с. Међувођу, према наређењу штаба 2. КНОП 
одреда уређен аеродром за прихват првих парти-
занских авиона. 

8. мај — Вод усташа преко р. Саве покушао да продре на 
терен 3. чете 2. батаљона 2. КНОП одреда. Једна 
десетина ове чете дочекала непријатеља при 
искрцавању и нанијела му тешке губитке. 

9. мај — Трећа сатнија домобрана и око 150 легионара из 
Приједора пошла у с. Миљаковце и Ракелиће ра-
ди пљачке. Четврта чета 2. батаљона, потпомог-
нута 3. четом 4. батаљона 2. КНОП одреда, посли-
је вишечасовне борбе потисла непријатеља за-
давши му губитке од 30 погинулих. Заплијењено 
12 пушака, 2 тешка митраљеза и друге опреме. 

11. мај — Снаге 3. и 4. чете 1. батаљона 2. КНОП одреда 
напале су непријатељска упоришта на прузи Бос. 
Нови — Равнице. Заробљена 104 домобрана и за -
плијењен 1 сатник оа свом оггремом. 

— Ударна чета 1. батаљона 2. КНОП одреда у са-
дејству 3. чете Банијског НОП одреда срушила 
вијадукт дуг 60 метара код Волиње. 

14. мај — Оперативни штаб за Бос. крајину издао је запо-
вјест потчињеним јединицама за напад на При-
једор. 

15. мај — У Бањој Луци четнички пук „Мањача" потписао 
уговор са усташама о заједничкој сарадњи у бор-
би против НОП-а. 
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16. мај — Дијелови 2. и 1. крајишког НОП одреда и Ваниј-
ска пролетерска чета, под руководством Опера-
тивног штаба НОП за Бос. кра јину , заузели При-
једор савладавши посаду (10 домобранских чета 
из састава 2, 10. и 11. п јешадијског пука и Сан-
ског посадног батаљона, и нешто усташа, ж а н -
дарма и милиционера). Заробљено је 1.100 домо-
брана и 200 усташа и жандарма , а заплијењено 
1.200 пушака , 15 п.митраљеза, 8 митраљеза, 5 ми-
нобацача, 2 хаубице, 1 оштећенм авион и велике 
количине муниције, санитетског материјала и 
опреме. 

— У Бос. к р а ј и н и изашао први број листа „ К р а ј и -
ш к е партизанске новине". Издавао га је Обавје-
ш т а ј н и биро Оперативног штаба НОП и ДВ за 
Бос. кра јину . 

17. ма ј — Дијелови 1. и 2. КНОП одреда за.узели Љубију , 
чи ја се посада повукла у Бос. Нови. Постројењн 
рудника ж е љ е з а заплијењена су неоштећена. У 
Љуби ји је одмах формирана радионица Опера-
тивног штаба за Бос. кра јину која је, између 
осталог, израђивала авионске бомбе и направила 
два оклопна аутомобила. 

ма ј д.п. — На Витловској (на Козари) отпочела рад штампа-
ри ја Оперативног штаба НОП за Бос. кра јину . 

19. ма ј — У ослобођеном Приједору формиран Срески ко-
митет С К О Ј - а за Приједор. 

20. мај — Удружене усташко-четничке снаге напада ју на 
терен 4. батаљона 2. К Н О П одреда. 

21. ма ј — У с. Ламовитој формирана 1. к р а ј и ш к а НОУ бри-
гада. 

— Поновљен напад усташа и четника са правца 
Ивањске, снаге 4. батаљона 2. К Н О П одреда р а з -
биле и нат јерале непријатеља у бјекство. 

23. мај — Пилоти Ф р а њ о К л у з и Руди Ч а ј е в а ц авионима 
типа „потез" и „бреге" побјегли са бањалучког 
аеродрома на К р и ј е код Приједора, на слободну 
територију. 

25. ма ј — Пет усташких чета из Јасеновца прешло р. Саву 
и продрло до с. Драксенића одакле су их протиз-
нападом дијелови 2. и 3. батаљона одбацили пре-
ко ријеке. 

— У Приједору, на иницијативу НО одбора При је -
дор, одржана конферепција 22 општинска НО од-
бора са територије 2. К Н О П одреда. К о н ф е р е н -
ција је, поред осталог, истакла потребу да се 
предузму што брже и ефикасни је мјере за о ж и в -
љ а в а њ е привреде. 

28. ма ј — Код с. Пискавице 1. к р а ј и ш к а НОУ бригада и 
4. батаљон 2. К Н О П одреда одбили напад јачих 
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30. мај 

31. мај 

мај 

1. јуни 

2. јуни 

3. јуни 

4. јуни 

дијелова домобранске бањалучке бригаде (1. ју-
ришног багаљона и 1. батаљона 1. пјешадијског 
пука) и четничког пука „Мањача" из Бање Луке 

На р. Сани (низводно од Јасеновца) дијелови 2. 
батаљона 2. КНОП одреда заробили један шлеп 
са посадом и заплијенили 10 тона кукуруза и 
другог материјала. 

У Приједору одржан велики омладински збор 
коме је присуствовало преко 10.000 омладине са 
подручја Козаре. 
У Приједору, у просторијама Дома културе (хо-
тел Балкан) одржана Окружна конференција 
СКОЈ-а за Козару. 
Формиран Срески комитет СКОЈ-а за Бос. Гра-
дишку. 

Ј У Н И 

Усташка Црна легија, ојачана домобранским ди-
јеловима и тенковима, отпочела напад из Бос. 
Дубице и Јасеновца. Она је до 3. јуна избила на 
сјевероисточне падине пл. Просаре и остварила 
мостобран дубине 15 км. Противнападом 2. бата-
љона и дијелова 3. и Ударног батаљона 2. КНОП 
одреда уз подршку једног авиона 4. јуна неприја-
тељ је разбијен а затим у ноћи одбачен преко 
р. Саве. У тим борбама је пошнуо водник вода у 
Ударном батаљону Миле Мећава, народни херој, 
а заплијењена су два тенка. 

Дијелови четничког пука „Мањача" заузели с. 
Бронзани Мајдан потиснувши дијелове 4. бата-
љона 2. КНОП одреда у с. Марићку и с. Писка-
вицу. Тиме је непријатељ успоставио везу са 
окруженим усташко-домобранским гарнизоном у 
Санском Мосту. 
Друга чета у сарадњи 3. чете 1. батаљона 2. 
КНОП одреда напала непријатељско упориште 
код Добрљина. Том приликом је заробљено 5 
домобрана са оружјем. 

Снаге 1. чете 1. батаљона 2. КНОП одреда из-
вршиле су напад на непријатељске положаје из-
над Костајнице. Напад није потпуно успио. 
Омладинска чета 1. батаљона 2. КНОП одреда 
узнемиравала непријатељске страже код Добрљи-
на, те заплијенила 1 митраљез и 2 п.митраљеза. 
Ово је било прво ватрено крштење омладинске 
чете. 

Први партизански пилоти Фрањо Клуз (на авио-
ну „потез") и Руди Чајавец (на авиону „бреге"), 
народни хероји, извршили први борбени задатак: 
бомбардовали и митраљирали Б а њ у Луку, аеро-
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дром Залужане и једну колону усташке Црне ле-
гије у повлачењу из с. Орахове према Бос. Ду-
бици. Пошто му је над Залужанима авион био 
оштећен, тешко рањени Руди Чајавец се спустио 
код с. Кадињана и ту, да не би пао у руке чет-
ника, извршио самоубиство, а његов стријелац 
(Јазбец) је заробљен и касније у Загребу стрије-
л>ан. 

— У заштити дијелова 3. чете 1. батаљона 2. КНОП 
одреда прекоиавана цеста између Бос. Новог и 
Блага ја и Бос. Новог и Равница. 

— Непријатељ покушао продор преко терена 4. чете 
1. батаљона 2. КНОП одреда, али су његове на-
мјере осујећене. 

5. јуни — Патрола 1. чете 1. батаљона 2. КНОП одреда спу-
стила се до непријатељских ровова у близинч 
Костајнице и припуцала на непријатеља убивши 
2 војника. 

— Снаге 4. чете 1. багаљона 2. КНОП одреда из-
вршиле претрес и чишћење с. Сухаче. 

7. јуни — Снаге 3. чете 1. батаљона 2. КНОП одреда из-
вршиле су напад на непријатељска упоришта 
Кулско брдо и Избу изнад Бос. Новог. Заробље-
на су три домобрана, заплијењен 1 митраљез, 1 
п.митраљез и 3 пушке. 

— Партизански авион са пилотом Фрањом Клузом, 
узлетивши са базе у Међувођу, бомбардовао и ми-
траљирао неххријатељске гарнизоне у Двору на 
Уни и Бос. Новом и растурио летке, као и над 
Бос. и Хрв. Дубицом, Бос. и Хрв. Костајницом. 

10. јуни — Њемачка борбена група „Вестбосниен" састава: 
дванаест њемачких пјешадијских, један тенковски, 
један пионирски батаљон и два дивизиона арти-
љерије, пет мађарских монитора и око двадесет 
пет усташких и домобранских батал>она са извје-
сним бројем четника и милиционера (укупно око 
35—40.000 војника), подржана од неколико еска-
дрона авијације, отпочела операцију на Козару 
(која је тра јала до 30. јула) у којој је окружила 
2. КНОП одред (5 батаљона са 3.500 бораца, 1 
авион, 2 тенка, 2 оклопна аутомобила и 4—6 то-
пова) с циљем да га уништи. Међутим, захваљу-
јући херојском отпору и јединству народа и је-
диница, одред је у борби у окружењу разбио и 
уништио десетак непријатељских (домобранских, 
усташких и њемачких) батаљона. Понесен успје-
сима, оцјенио је да може одбранити Козару. Али. 
када је у похоршаној ситуацији предузео пробој, 
оптерећен великим збијегом и бројним рањени-
цима, претрпио је знатне губитке; ипак се дије-
лом пробио, а дијелом је разбијен у мање гру-
пице, те је избјегао уништење. До к р а ј а јула не-
пријатељ је два пута прокрстарио Козару и Про-
сару, уништио већи број рањеника, села опљач-
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као а неколико десетина хиљада становника ии-
тернирао у логоре и преселио их у друге крајеве. 

— На окружној конференцији К П Ј за Козару (20. и 
21. IX. 1942) губици 2. кра јишког одреда су про-
цјењени на око 1.700 погинулих, рањених и неста-
лих, укључујући и 500 убијених рањеника. Не-
пријатељски губици су оцјењени на преко 7.000 
избачених из строја. Заплијењено је преко 2.500 
пушака, 200 п.митраљеза и 24 минобацача, а уни-
штено и оштећено 11 тенкова. Према њемачким 
подацима њемачке јединице имале су 79 поги-
нулих и 187 рањених, а домобранске 475 погину-
лих, 725 рањених и 510 несталих при чему нису 
урачунати они домобрани који су се у међувре-
мену вратили у јединице. 

— Дијелови њемачке оклопне групе „Ведел" (два 
батаљона моторизоване пјешадије, батаљон тен-
кова и један артиљеријски дивизион из Бање 
Луке) продрли су и заузели Приједор. Изнена-
ђена Команда мјеста, са заштитном четом, вели-
ким бројем грађана и позадинским руководстви-
ма пробила се под борбом на Козару. 

— Код Радосавске дијелови 1. кра јишке бригаде 
разбили су 1. батаљон 1. домобранског п јешадиј -
ског пука. 

— Снаге Ударног батаљона 2. КНОП одреда у садеј-
ству Ударног батаљона 1. КНОП одреда изврши-
ле су иапад на непријатељску посаду у с. Су-
хачи. Напад није успјео, јер се непријатељ по-
вукао на домипирајуће положаје изнад села. 

11. јуни — Дијелови њемачке оклопне групе „Ведел" продо-
ром из Приједора заузели ЈВубију изненадивши 
новоформирану 5. чету 1. батаљона 2. КНОП од-
реда. 

14. јуни — Код с. Славића (близу Бање Луке) дијелови 1. 
кра јишке бригаде разбили домобрански 1. јуриш-
ни батаљон и тиме јединице западног одсјека од-
бране Бање Луке (око три батаљона домобрана и 
нешто четника) одбацили на полазне положаје. 

— На мосту Ирљуговац (на путу Бос. Нови — При-
једор) дијелови 2. КНОП одреда уништили 3 и 
оштетили 2 њемачка тенка и заробили 5 њемач-
ких официра. 

— Прва чета 4. батаљона 2. КНОП одреда у с. Ло-
мовитој (код Вучковаца) сукобила се са неприја-
тељем, те га присилила на одступање уз знатне 
губитке. 

14/15. јуни — Код с. Дубраве (близу Костајнице) дијелови 2. 
КНОП одреда уништили ојачани 2. батаљон до-
мобранске 2. брдске бригаде. 

16. јуни — Непријатељ у јачини 3 сатније наступа на сек-
тор 4. батаљона 2. КНОП одреда (Кукићи). По-
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слије трочасовне борбе 4. чета 3. батаљона 2. 
КНОП одреда присилила непријатеља на повла-
чење. 

Четврти батаљон 2. КНОП одреда напада непри-
јатеља који се укопао на цијелом свом сектору 
Након краће борбе непријатељ је потиснут на це-
сту Приједор — Бања Лука. 

Пошто је осам дана успјешно задржавала јаче 
непријатељске снаге у рејону с. Бронзаног Мај -
дана и Пискавице, 1. кра јишка бригада се из-
вукла преко р. Сане и тиме избјегла потпуно 
окружење за које је непријатељ ангажовао ње-
мачку борбену групу „Ведел", западни одсјек од-
бране Бање Луке, дијелове домобранске брдске 
бригаде и четничког пука „Мањача" и посаду 
Санског Моста. 

Снаге 4. батаљона 2. КНОП одреда поновиле на-
пад од претходног дана и потиснуле непријатеља 
до цесте. 

На одсјеку Вилић брдо — Похарина брдо дије-
лови 2. КНОП одреда разбили око два батаљона 
домобранске брдске бригаде. Око 450 војника је 
избачено из строја, али створена бреша није иско-
ришћена за пробој. 

На Поглеђеву дијелови 2. КНОП одреда у седам-
наесточасовној борби разбили ојачани 1. батаљон 
усташко-домобранске 1. брдске бригаде „Анте 
Павелић". 
Засједа дијелова 2. КНОП одреда одбила напад 
непријатеља који је из Б јела јаца и Маглајаца 
похитао у помоћ својим снагама на Поглеђеву. 
Трећи батаљон 1. кра јишке бригаде пребацио се 
преко р. Сане на терен Карана (Козара) и отпо-
чео чишћење тог дијела од непријатеља. 

Непријатељ, потпомогнут артиљеријом и авија-
цијом, напада на цијелом сектору 4. батаљона 
2. КНОП одреда који се повлачи у брда. Када је 
непријатељ дошао на блиско одстојање, засут је 
јаком ватром и био присиљен да се повуче на 
полазне положаје. 

Снаге 3. батаљона 1. кра јишке бригаде напале су 
непријатељске снаге у с. Петковцу (на цести При-
једор — Бос. Нози). Непријатељ побјегао оста-
вивши доста опреме. 
Дијелови 2. КНОП одреда водили жестоке борбе 
са непријатељским снагама које су се концентри-
сале око цесте Приједор — Бос. Дубица. 

На положајима с. Г. Јеловац — с. Мирковац ди-
јелови 2. КНОП одреда разбили 3. батаљон домо-
бранске 4. брдске бригаде. Погинуло 150 и заро-



26, јуни 

27. јуни 

29/30. јуни 

30. јуни 

3. јули 

3/4. јули 

4 5. јули 

5. и 6. јули 

бљено 60 непријатељскмх војника, а заплијењено 
150 пушака, 20 п.митраљеза, неколико митраљеза 
и 1 минобацач. 

Непријатељ покушао продор на линији Крњин — 
Кукићи — Капетанов Точак. Ове положаје је 
држала 1. чета 4. батаљона 2. КНОП одреда. На--
кон жестоке седмочаоовне борбе непријатељ је 
био ирисиљен на повлачење. 

Мањи дијелови 3. батаљона 1. кра јишке бригаде 
извршили су препад на Крушковац гдје је не-
пријатељ поправљао пут. Заплијењена су 3 к а -
ми&на и заробљена 3 непријатељска официра. 

Дијелови 4. батаљона 2. КНОП одреда извршили 
су- јуриш на 3 сатније усташа на вису Крњин и 
заплијенили противтенковски топ са 120 граната, 
4 п.митраљеза, 20 пушака и један мали бацач. 

Трећи батаљон 1. кра јишке бригаде и једна чета 
1. батаљона 2. КНОП одреда извршили напад на 
непријател»ска упоришта Капела, Хасина стража 
и Равни гај. Непријатељ је истјеран из ровова 
и имао је око 20 попшулих. 

Ј У Л И 

Штаб 2. КНОП одреда издао заповјест својим је-
диницама за извршење пробоја из непријатељског 
обруча на Козари. 
Два батаљона 1. кра јишке бригаде са дијеловима 
1. батаљона 2. КНОП одреда послије двочасовне 
борбе заузели Добрљин. Заробљен је 3. батаљон 
домобранског 3. пјешадијског пука (305 војника и 
официра), а жељ. станица, пилана, сепарација, 
електрична централа и воЈне зграде су спаљене. 
Наши губици 1 погинуо и 2 рањена. 

У рејону Планице (на комуникацији Приједор — 
Бос. Дубица) дио снага 2. КНОП одреда (1. бата-
љон, Ударни батаљон и мањи дијелови 3. и 4. 
батаљона) разбио је један њемачки и два домо-
бранска батаљона и са преко 10.000 избјеглица 
пробио се из окружења на Козари. 

Главнгша снага 2. КНОП одреда (са рањеницима 
и већим дијелом збијега) под командом Оператив-
ног штаба за Козару покушала да се у рејону 
Планице пробије из окружења на Козари. И по-
ред обострано високих губитака због велике над-
моћности непријатеља пробио се само мали број 
бораца. 

Снаге 2, 3. и 4. батаљона 2. КНОП одреда под 
борбом одступају у правцу Витловске. 
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На Витловској одржано савјетовање командног 
кадра и чланова К П Ј ради спасавања живе силе 
и наоружања. Одлучено да се преостали дио сна-
га одреда разбије у мање групе које би се инди-
видуално пробиле, односно зашле за леђа непри-
јатељу. 

Престао организован отпор непријатељу на Ко-
зари. 

Прва кра јишка бригада, 1. кра јишки и Банијски 
одред и мањи дијелови 2. крајишког одреда, под 
руководством Оперативног штаба за Бос. кра -
јину, напали Бос. Нови са циљем растерећења 
остатака 2. КНОП одреда окружених на Козари. 
Због велике надмоћности непријатеља (њемачко-
-усташке посаде), упркос обострано високим гу-
бицима, напад није успио. 

Непријатељске снаге отпочеле са „чишћењем" 
Козаре и одвођењем народа у логоре. 

Непријатељ, незадовољан акцијом чидЉења Ко-
заре, прегруписавањем својих снага пбдузима но-
во чишћење терена Козаре из пет праваца. 

На Патрији (на путу Приједор — Бос. Дубица) 
четири чете 2. КНОП одреда напале усташки 
батаљон „Девчић" (из њемачке борбене групе 
„Боровски") и одбациле га у с. Д. Јеловац. 

Након завршеног чишћења пл. Козаре и пл. Про-
саре њемачка борбена група „Вестбосниен" поче-
ла чишћење простора између ријека Сане и Уне 
и комуникације Бос. Дубица — Приједор. Главна 
колона ове борбене групе окружила је на Пасти-
реву 1. батаљон и 2. чету Ударног батаљона 2. 
КНОП одреда, али су се они, подјељени у колоне, 
до 30. јула без већих губитака пробили на пл. 
Козару, док је непријатељ још неколико дана 
„пречешљавао" празан простор. 

Непријатељске снаге спојиле се на подручју Сво-
дне, те је тиме завршена посљедња фаза велике 
непријатељске офанзиве на Козару. 

А В Г У С Т 

У с. Бошњацима (код Санског Моста) према ди-
рективи ВШ НОП ДВ Југославије од два бата-
љона 2. КНОП одреда (4. и Ударни) и једног ба-
таљона 1. КНОП одреда Оперативни штаб за Бос. 
крајину је формирао 2. кра јишку НОУ бригаду. 

Прикупљени 2. КНОП одред на Козари бројао 
је 750 људи, 650 пушака, 35 п.митраљеза и 50 
рањеника. Формирана су три батаљона са 11 чета. 



август п.п. — Дијелови 2. КНОП одреда имали су 4 сукоба са 
непријатељским патролама у којима је неприја-
тељ имао 15 погинулих. 

16. август •— Врховни командант НОП и ДВ Југославије Јосип 
Броз Тито издао упутство Оперативном штабу за 
Бос. крајину да се припреми заузимање Бос. Гра-
хова, Мркоњић-Града и Ј а јца ради проширења 
ослобођене територије и стварања чвршћег ослон-
ца за предузимање дејстава ка Санском Мосту, 
пл. Козари и р. Уни. 

19. август — На Иалежу одржано савјетовање и смотра свих 
јединица 2. КНОП одреда. На смотри је књижев-
ник Скендер Куленовић први пут рецитовао сво-
ју, тим поводом написану поему, „Стојанка мајка 
Кнежопољка". 

25. август — Снаге 2. КНОП одреда бројале су: 900 људи са 
800 пушака и 40 п.митраљеза. 

август д.п. — Да би спријечиле пљачку непријатеља по напу-
штеним поткозарским селима, снаге 2. КНОП од-
реда поставиле су непријатељу 6 засједа и убиле 
9 непријатељских војника. 

— Други КНОП одред имао је слиједеће јединице: 
чету Ударног батаљона, 1, 2. и 3. батаљон. 

27. август 

28. август 

август 

У ране јутарње часове непри.јатељ је изненада 
напао логор чете Ударног батаљона 2. КНОП од-
реда. Непријатељ је одбијен уз губитке од 1С 
мртвих и 7 рањених, док је чета Ударног бата-
љона имала 2 погинула и 1 рањеног борца. 
У Приједору на градској пијаци јавно је обје-
шена другарица Мира Цикота, секретар МК КП.Ј 
за Приједор, која је ухваћена на Козари током 
офанзиве. 

Прва кордунашка бригада ослободила је око 900 
козарске дјеце из концентрационог логора у Ј а -
стребарском. 
У Приједору усташка полици.ја ухапсила је 184 
активиста НОП-а и већину интернирала у кон-
центрационе логоре. 

ВШ НОП и ДВ Југославије издао проглас народу 
Боса.нске крајине у коме га позива да ступи у 
редове НОП и ДВ Југославије и поведе још од-
лучнију борбу против ок}'патора и квислинга. 

С Е П Т Е М Б А Р 

3. септембар — Патрола 3. чете 3. батаљона 2. КНОП одреда до-
чекала код Моштанице пљачкаше са пет пари 
коња који су из Дубице кренули у пљачку опу-
стошених села. Коњи су заплијењени, а пљач-
каши стријељани. 
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6. еептембар — Патрола 1. чете 3. батаљона 2. КНОП одреда за -
робила у с. Срефлијама 3 домобрана са свом опре-
мом. 

7. септембар — Патрола 2. чете 3. батаљона 2. КНОП одреда 
сукобила се са непријатељском патролом и уби-
ла 2 непријатељска војника и 2 заробила. 

9. септембар — Непријатељ у јачини двије сатније кренуо са 
Мраковице у правцу Витловске. Засједа 3. бата-
љона 2. КНОП одреда дочекала заштитницу не-
пријатеља, те заплијекила 2 пушке, 1 п.митраљез, 
2 пара коња и нешто санитетског материјала. 

11. септембар — Један вод 1. чете 2. батаљона 2. КНОП одреда 
ослободио 55 цивила (заробљених паргизанских 
породица из Срема) који су под заштитом усташа 
обављали радове на пустим пољима Кнежице. 

15. септембар 

16/17. септембар — 

17. септембар 

Патроле 2. батаљона 2. КНОП одреда попалиле 
већу количину сијена, сламе и пшенице коју је 
непријатељ спремио за извоз. 
Патрола једне чете 1. батаљона 2. КНОП одреда 
растјерала групу радника која је у шуми Јело-
вачи сјекла дрво за Шумску управу у Прије-
дору. 

Друга чета 1. батаљона 2. КНОП одреда у Брки-
ћима код Љешљана заробила 22 жандарма са 
пушкама и 1.200 метака. 

Снаге 1. и 2. чете 2. батаљона 2. КНОП одреда 
спријечиле непријатеља у намјери пљачке с. Ко-
шуче. Непријатељ имао 4 погинула војника. 

18. септембар — На Карану дијелови 2. КНОП одреда (1. бата-
љон) разбили један одред (јачине чете) домобра-
на и жандарма заробивши 62 непријатељска во ј -
ника са свим наоружањем и опремом. 

19/20. септембар 

20. септембар 

Ударна десетина 2. чете 2. батаљона 2. КНОП 
одреда спалила мостове на рјечицама Мљечаници 
и Комленцу на цести Бос. Дубица — Бос. Ко-
стајница и Бос. Дубица — Приједор. Приликом 
паљења мостова наишао камион са усташама у 
коме је убијено 12 усташа. 
Једна десетина 2. чете 2. батаљона 2. КНОП од-
реда сакупила све досељенике који су недавно 
дошли из Херцеговине, упознала их са циљевима 
НОБ и упозорила да напусте поткозарска села, 
што су ани одмах прихватили. 

На Козари у присуству 55 делегата свих ћелија 
К П Ј отпочела дводневна Окружна конференција 
КПЈ за Козару. Извршена је детаљна критичка 
анализа рада и држања комуниста за вријеме 
козарске операције; размотрена је ситуација на-
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кон завршетка борбених дејстава; постављени су 
задаци: отклашати посљедице и оживљавати 
борбу. 

21. септембар — Постављена засједа једној сатнији усташа која 
се кретала из Подградаца. Убијена 2 неприја-
тељска војника. 

23. септембар — Од дијелова 2. КНОП одреда према наређењу 
Оперативног штаба за Бос. кра јину формирана 
је 5. кра јишка (козарска) НОУ бригада. 

— На дан формирања бригада је имала 1.100 бо-
раца распоређених у 4 батаљона и наоружана са 
940 пушака и 40 п.митраљеза. 

— Усташка јединица која је логоровала у с. Палан-
чишту извршила је масован покољ. Убијено је 
око 300 жена, дјеце и стараца. 

—1 Патрола 1. чете 3. батаљона 5. кра јишке бригаде 
запалила је 3.000 гајби које је непријатељ прк-
премио у с. Кијевцима за извоз шљива. 

27/28. септембар — Четврта и 5. чета 1. батаљона 5. кра јишке бри-
гаде заробиле су у с. Подошкој 12 жандарма, у 
с. Пертињи 5 домобрана, а у с. Бачванима 1 ж а н -
дармског наредника. Заплијењено је 15 пушака, 
18 пари одијела и 2 кола са коњима. 

28. септембар — Засједа 1. чете 2. батаљона 5. кра јишке бригаде 
на Крушковцу заплијенила је 2 пара волова за -
једно са колима, власништо усташе Кравоса. 

29. септембар — Снаге 2. и Ударног батаљона 5. кра јишке бригаде 
поставиле засједе на Бубену, Крушковцу, Гро-
бовцу, Комленцу, Дворишту, Милановића брду 
и Поглеђеву, те дочекале усташе које су ишле у 
пљачку и послије краће борбе убиле 28 усташа и 
заплијениле нешто крава, коња и волова. 

О К Т О Б А Р 

3. октобар 

6. октобар 

7. октобар 

Трећа чета 2. батаљона 5. кра јишке бригаде до-
чекала непријатеља у с. Кадин Јеловац и убила 
25 усташа и Нијемаца. Заплијењено је 8 пушака, 
23 грла говеда и нешто муниције. Уништена 4 
непријатељска камиона. 

Јаче непријатељске снаге из Бос. Новог пошле 
са намјером пљачке и паљења села, али снаге 
1. батаљона 5. кра јишке бригаде борбом су се 
супротставиле и протјерале непријатеља. 

Засједа 3. чете 2. батаљона 5. кра јишке бригаде 
дочекала је јаче непријатељске снаге које су се 
кретале из Бос. Дубице према Комленцу. Убијено 
15 непријатељских војника. 
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-— Засједа 1. чете 2. батаљона 5. кра јишке бригаде 
у с. Дворишту водила борбу са Нијемцима и том 
приликом убила 1 официра и 5 војника. 

8. октобар — Засједа 1. и 2. чете 3. батаљона 5. кра јишке бри-
гаде дочекала је непријатељску колону на путу 
Бос. Дубица — Мраковица и убила 6 непријатељ-
ских војника. 

12. октобар — Патрола 2. чете 3. батаљона 5. кра јишке бригаде 
у ноћи се сукобила са непријатељском патролом 
и теже ранила 2 непријатељска војника. 

— Дијелови снага 1. батаљона 5. кра јишке бригаде 
прекинули су жељезничку пругу Приједор — Бо-
сански Нови на 6 мјеста. 

13. октобар — Патрола 1. батаљона 5. кра јишке бригаде у бли-
зини Бос. Костајнице сукобила се са непријатељ-
ском патролом и заробила једног домобрана. 

— Непријатељ у јачини 58 Нијемаца и усташа кре-
тао се из Бос. Новог према с. Равницама, али је 
снагама 1. батаљона 5. кра јишке бригаде, протје-
ран уз губитке 6 раљених војника. 

19. октобар — Трећа чета 3. батаљона 5. кра јишке бригаде во-
дила борбу са јачим непријатељским снагама код 
манастира Моштанице. Непријатељ имао 20 по-
гинулих војника. Заплијењен један п.митраљез. 

— Главнина њемачке 714. пјешадијске дивизије са 
домобранским, усташким и четничким дијеловима 
(преко 10 батаљона) отпочела концентричан на-
пад (подухват „Козара") ради поновног чишћења 
Козаре. Пета кра јишка НОУ бригада је избјегла 
одлучне сударе, па се, склонивши рањенике, 21. 
и 24. октобра у два правца пробила у Подгрмеч. 
До 27. октобра непријатељ је крстарио Козаром 
вршећи релресалије, а у с. Јеловцу и Паланчишту 
побио око 620 људи, жена и дјеце. 

20. октобар — Приликом пробоја са Козаре у правцу Подгрме-
ча 3. батаљон 5. кра јишке бригаде сукобио се са 
непријатељем на цести Приједор — Козарац, сло-
мио отпор и заробио 9 домобрана, док је 4. бата--
љон код г. Гареваца сломио непријатеља. 

23/24. октобар — Снаге 1. батаљона 5. кра јишке бригаде извршиле 
су покрет преко пруге и р. Сане између Прије-
дора и Бос. Новог и пробиле непријатељске ли-
није између Сугаче и ЈБубије. 

октобар к. — Преостали дијелови Пролетерског батаљона Бос. 
крајине пребацили се на терен Козаре из Сла-
воније. 
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Н О В Е М Б А Р 

3. новембар — ДиЈелови 714. њемачке пјешадијске дивизије оја-
чани домобранима и усташама са линије Бос. Но-
ви — Љубија — Сански Мост отпочели наступа-
ње у Подгрмеч са циљем успостављања одбрам-
беног појаса „Југозапад" за обезбјеђење рудника 
Љубије. Схвативши то наступање као интервен-
цију према Бихаћу, 5. и 6. кра јишка бригада до 
8. новембра спријечиле су његово посједање и 
разбиле двије нападне колоне. 

18. новембар — Снаге 1. и 2. батаљона 5. кра јишке бригаде лик-
видирале непријатељско упориште у Сухачи, те 
надиру у правцу Љубије. 

23. новембар — Дијелови 5. кра јишке бригаде у садејству дије-
лова 2. кра јишке бригаде извршиле напад на не-
пријатељску посаду у ЈБубији. Акција није успје-
ла због велике надмоћи и отпора Нијемаца. 

новемоар д.п. 

26. новембар 

26/27. новембар 

Дијелови 5. кра јишке (козарске) бригаде преба-
цили се из Подгрмеча на терен Карана. 

Дијелови снага 5. кра јишке бригаде разрушили 
пругу и путеве на комуникацији Приједор — Бос. 
Нови — Бос. Костајница. 

Двије бригаде 1. босанског ударног корпуса НОВ.Т 
(1. и 2. кра јишка бригада) извршиле су напад, 
продрле у Бос. Нови и заробиле 1. батаљон до-
мобранског 12. пјешадијског пука и хаубичку ба-
терију, али град нису заузели јер је непријатељу 
стигло појачање из Костајнице и Приједора (ди-
јелови домобранске 2. и 3. брдске бригаде и двије 
њемачке тенковске чете). У 1. кра јишкој бригади 
било је 35 погинулих и 106 рањених. 

новембар — Народ Козаре враћа се из ропства (Славоније) 
у своја попаљена и опустошена села. 

Д Е Ц Е М Б А Р 

10. децембар — У борбама које је водила 5. кра јишка бригада 
код Старе ријеке погинуо командир чете Томица 
Шпановић, народни херој. 

14. децембар — Приликом покушаја испада Нијемаца из Бос. Но-
вог јединице 5. кра јишке бригаде дочекале их 
и убиле око 150 непријатељских војника. 

17. децембар — Код с. Митровића у близини Приједора 3. бата-
љон 1. кра јишке бригаде разбио њемачку колону 
јачине батаљона и нанио јој губитке од 80 мрт-
вих и 6 заробљених. 

671 



19. децембар — Јаче непријатељске снаге кренуле из Приједора 
у правцу Санског Моста, али су снагама 1. кра -
јишке бригаде протјеране до Топића Брда, а за -
тим су снаге ове бригаде прочисгиле подручје 
с. Миљаковаца и Ракелића. 

— У већини срезова Бос. крајине одржани су сре-
ски зборови, односно конференције омладине. 
Изабрани су делегати за конгрес УСАОЈ-а. 

26 27. децембар — Јединице 5. кра јишке бригаде извеле су акције 
на Блага ј , Мартин Брдо и Драготињу. Акције на 
Блага ј и Мартин Брдо нису успјеле, док је у 
Драготињи ликвидирана непријатељска посада 
од 19 доморана који су заробљени. 

27/28. децембар 

29/30. децембар 

Пета кра јишка НОУ бригада, убачена у позадину 
непријатељског фронта, послије краће борбе зау-
зела Блага ј , гдје је заробила чету домобрана и 
заплијенила 130 пушака, 3 митраљеза, 5 п.митра-
љеза и друго. Истовремено је код Блага ја пору-
шено 5 км жељезничке пруге у правцу Приједора. 

На прузи Бос. Нови — Костајница 1. батаљон 5. 
кра јишке бригаде уништио два моста на р. Стри-
жини и разоружао је обезбјеђење од 52 домобра-
на заплијенивши 46 пушака, 7 п.митраљеза, 5 сан-
дука муниције, као и друге војне опреме. Том 
приликом разорено је 3 км жељезничке пруге, 
као и телефонске линије. 
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1943. ГОДИНА 

Ј А Н У А Р 

10. јануар — У с. Омарској дијелови 1. кра јишке бригаде на-
пали дијелове домобранског добровољачког бата-
љона из Баље Луке, али су се послије четверо-
часовне борбе повукли због јаког отпора. Пруга 
између Ивањске и Омарске порушена. 

12/13. јануар — Јединице 2. кра јишке бригаде напале неприја-
тељске посаде у Драготиљи и Брезичанима. На-
пад је послије краће борбе обустављен због до-
ласка оклопног воза. Пруга Приједор — Бос. 
Нови је порушена у дужини од 3 км, а неприја-
тељу су нанијети губици од 10 погинулих. 

13. јануар 

18. дануар 

20. јануар 

21. јануар 

У Кнежици јединице 5. КНОУ бригаде напале гу 
жандармеријску и њемачку посаду. Послије де-
веточасовне борбе биле су присиљене да се по-
вуку уз губитке од 2 мртва и 6 рањених. Непри-
јатељ имао 5 погинулих и рањених жандарма. 
Код Мартин Врда јединице 2. КНОУ бригаде од-
биле су напад 2. батаљона домобранског 5. п јеша-
дијског пука и једне њемачке чете из Приједора 
и принудила их на повлачење у полазни гарни-
зон. Непријатељ имао 4 погинула и 12 рањених, 
а 2. КНОУ бригада 10 погинулих и рањених бо-
раца. 

У с. Карађорђеву (код Бос. Градишке) дијелови 
2. КНОУ бригаде послије двадесеточасовне борбе 
савладали су жандарме убивши 2, ранивши 7 и 
заробивши 20 жандарма. Заплијењено 2 п.митра-
љеза и 27 пушака. 

Код с. Врбашке и с. Драгеља (Бос. Градишка) 
јединице 2. КНОУ бригаде одбиле су напад 4. 
усташког батаљона из Бос. Градишке и једног 
њемачког батаљона из Тополе и принудиле их 
на повлачење у полазне гарнизоне. Непријатељ 
је имао 9 погинулих и 28 рањених. 

Непријатељска посада из Кнежице и Јеловца по-
вукла се у градове. 
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— Штаб IV дивизије НОВЈ наредио 5. КНОУ бри-
гади да се са подручја Козаре пребаци на терен 
Подгрмеча у рејон Паланке. 

21/22. јануар — На путу Бања Лука — Бос. Градишка јединице 
2. и 5. КНОУ бригаде напале домобране и ж а н -
дарме у с. Клашницама и другим упориштима. 
те заузеле с. Крнете и с. Клашнице. У Клашница-
ма запалили зграду општине и жандармеријску 
станицу. 

јануар к. — Формиран је Окружни комитет СКОЈ-а за Ко-
зару (други по реду) који је имао 3 члана. 

— На терену Козаре д јелује 50 скојевских органи-
зација са 459 чланова. 

Ф Е Б Р У А Р 

20. фебруар — Према наређењу штаба I босанског ударног кор-
пуса од 3. батаљона 5. КНОУ бригаде и 2. чете 
1. батаљона 2. КНОУ бригаде и једне чете 6. 
КНОУ бригаде формирана је 12. кра јишка НОУ 
бригада. 

25. фебруар — На цести Приједор — Бос. Дубица дијелови 5. 
КНОУ бригаде дочекали и запалили 3 неприја-
тељска камиона. Том приликом ухваћено је 20 
њемачких војника. 

— Дијелови домобранске 4. пјешадијске дивизије 
и њемачке снаге из Приједора и Бос. Новог на-
пали 5. КНОУ бригаду на Карану. У борбама до 
27. фебруара бригада је претрпјела велике гу-
битке и повукла се дубље у Козару. 

фебруар — Формиран општински НОО Врановац. 
— Формиран одбор А Ф Ж - а у с. Календарима. 

М А Р Т 

5. март 

14. март 

25. март 

На шумској прузи Бос. Градишка — Г. Подград-
ци дијелови 5. КНОУ бригаде напали и спалили 
два усташко-домобранска воза. Убијено 8, рање-
но и заробљено 15 усташа и домобрана. 

Други батаљон 5. КНОУ бригаде послије трочасов-
не борбе заузео је Добрљин. Заробљено је 90 до-
мобрана и 4 официра. Батаљон је имао 1 по-
гинулог и 4 рањена борца. Заплијењено је: 1 ми-
нобацач, 1 митраљез, 2 п.митраљеза, 55 пушака, 
12 еандука ручних бомби и 4 сандука миноба-
цачке муниције. 

Између ж. станице Брезичани и Сводна (на пру-
зи Приједор — Бос. Нови) 1. батаљон 5. КНОУ 
бригаде напао је непријатељски теретни воз. По-
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гинуло је 6 њемачкмх војника и 3 усташе, а ра-
њено 16 њемачких војника. 

25/26. март — На Карану усташко-домобранске и њемачке сна-
ге из Приједора, Костајнице и Вос. Новога на-
пале 5. КНОУ бригаду. Послије дводневне борбе 
непријатељ је, претрпивши велике губитке, при-
нуђен на повлачење у полазне гарнизоне. Бри-
гада је имала 5 погинулих и 4 рањена борца. 

март д.п. —1 Пета КНОУ бригада упутила је на терен Под-
грмеча око 50 рањеника и промрзлих бораца из 
IV непријатељске офанзиве на лијечење у Цен-
тралну болницу. 

— У с. Балтама код Козарца оформљен је одбор 
А Ф Ж - а . 

— У с. Јохови код Бос. Дубице оформљена је пио-
нирска оргавизација. 

— У с. Дубрави, у кући Дејановића одржана је Сре-
ска конференција УСАОЈ-а за Бос. Нови. 

А П Р И Л 

2. април 

3. април 

18. април 

24/25. април 

април п.п. 

На цести Приједор — Бос. Дубица засједа 4. ба-
таљона 5. КНОУ бригаде дочекала је један ка -
мион у коме се налазило 10 радника и 2 њемачка 
војника. Приликом борбе погинула су 3 радника. 
Рањени Нијемци умрли су у Приједору. 
У послијеподневним часовима непријатељ у ја -
чини од око 250 војника и једним брдским топом 
кренуо из Приједора, као и са једном сатнијом 
од Студене. Непријатељ је протјеран у Приједор 
и Студену. Убијено је 19, а рањено 17 неприја-
тељских војника. 

Непријатељ у јачини од око 180 војника наступа 
из Приједора према с. Паланчишту. Из засједе 
га дочекали дијелови 5. КНОУ бригаде. Неприја-
тељ је био присиљен да се повуче уз губитке од 
8 погинулих и 11 рањених војника. Заплијењена 
су 2 шмајсера и нешто муниције. 
У послијеподневним часовима 5 непријатељских 
авиона у више наврата бомбардовали и митраљи-
рали села Козаре (сектор Приједора). 

У Добрљину 1. батаљон 5. КНОУ бригаде разо-
ружао 42 домобрана. 

Група од 17 бораца 4. батаљона 5. КНОУ бригаде 
упала у Приједор, побила 12 стражара у логору 
„Циглана" и ослободила 120 затвореника; 64 здра-
ва бивша затвореника ступила у бригаду. 

Народу Козаре дјељена помоћ у храни и одјећи 
од Врховног штаба НОВЈ. 
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април С. — Омладина с. Јохове извршила акцију на кидању 
тт-линије Бос. Дубица —• Бос. Костајница. Уни-
штено око 3 км линије. 

април д.п. — У Мирковцу (Шиљеговића гај) формирана 3. ду-
бичка омладинска радна бригада „Зоја Козмо-
дамјанскаја". 

М А Ј 

1. мај — Свечано прослављен празник рада, те извршена 
смотра 5. КНОУ бригаде код манастира Мошта-
нице. 

6. мај — Одржани у више села традиционални (ђурђевски) 
зборови војске и народа. 

7. мај — Са линије Бос. Дубица — Бос. Костајница — Бос. 
Нови — Приједор — Лијевче поље — Бос. Гради-
шка дијелови 114. њемачке ловачке дивизије и 
домобранског 2. корпуса (укупно 9 батаљона) от-
почели десетодневни концентрични напад (опе-
рација „Улрих") ради уништења 5. КНОУ бри-
гаде на Козари и Просари. Бригада је вјештим 
маневрима избјегла сукобе са јачим непријатељ-
ским колонама и готово без губитака се одржала 
на Козари. 

— Приликом непријатељског подухвата „Урлих" де-
сили су се неки интересантнији случајеви као 
нпр. у с. Међувођу гдје је једна снаша украла 
пушку од Нијемца и донијела је партизанима. У 
Јабланици дЈеца су ухватила њемачког војног 
пса, увукли га у ступу и умлатили. 

18. мај — Код с. Брезичана (на прузи Приједор — Бос. Но-
ви) 1. батаљон 5. КНОУ бригаде уништио је из 
засједе њемачки транспортни воз од 2 локомо-
тиве и 20 вагона. Погинуло је 45 њемачких вој-
ника и 5 официра. Заробљено је 55 њемачких вој -
ника. 

26. мај — Према наређењу штаба 2. босанског ударног кор-
пуса од 5. батаљона 5. КНОУ бригаде, прездра-
велих бораца 1. и 2. КНОУ бригаде са терена Ко-
заре, те новоприспјелих омладинаца формиран је 
Козарски НОП одред. (Одред је за 20 дана нара-
стао на 10 чета). 

27. мај — На Козари одржана Окружна конференција 
СКОЈ-а у присусгву делегата 102 скојевска ак-
тива. Претресен је дотадашњи рад, попуњена ру-
ководства и донесене одлуке да се убрза ства-
рање и учвршћивање организација УСАОЈ-а и 
пионира, као и радних чета. 
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29. мај — Маршујући са Козаре за средњу Босну, 5. КНОУ 
бригада разбила је мању жандармеријско-домо-
бранску посаду, заузела Клашнице (код Бање Лу-
ке) и прешла ријеку Врбас. 

Ј У Н И 

1. јуни 

6. јуни 

9. јуни 

16. јуни 

20. јуни 

23. јуни 

26. јуни 

28. јуни 

Према наређењу Врховног штаба НОВ и ПОЈ 
формирана 11. ударна дивизија у чији састав су 
ушли 5. и 12. КНОУ бригада и Бањалучки и Ко-
зарски НОП одред. 

Дијелови Козарског одреда напали су неприја-
тељски воз на прузи Приједор — Бос. Нови. Воз 
је уништен, а у њему је нашло смрт 70 њемачких 
војника и 80 легионара. 

На Козари почела дводневна Окружна конфе-
ренција К П Ј за Козару, којој је присуствовало 
127 делегата. Пошто је претресено стање свих ор-
ганизација, одлучено је да се предузму м.јере за 
обнову органа власти и за бржу попуну Козар-
ског НОГ1 одреда да би овај могао примити за-
датке 5. КНОУ бригаде. 

У с. Котуровима (Бос. Дубица) на конференцији 
којој је присуствовало 150 делегата НО одбора 
са Козаре изабран је Окружни народноослободи-
лачки одбор за Козару. 

Организаци.ја СКОЈ-а на терену Козаре има 103 
актива са 892 члана. 

Обласни комитет КПЈ за Бос. крајину упутио је 
писмо свим организацијама на терену у вези са 
препремама за што организованије обављање 
жетве. 

Засједа Козарског одреда заробила је осам ж а н -
дарма из станице у с. Ужарима када су поку-
шали да се пробију у с. Грбавце. 

На цести Приједор — Бос. Дубица засједа Козар-
ског одреда заробила је два домобрана. 

Јуни д.п. Формирана 10. моштаничка омладинска 
бригада „Миле Мећава' ' . 

радна 

Ј У Л И 

1. јули — Јача патрола Козарског одреда у с. Јелићкој за -
робила 4 четника. 

3. јули — Дијелови Козарског одреда послије краће борбе 
ликвидирале су жандармеријску станицу у с. Ло-
мовитој. Убијено је 6 жандарма, 2 рањена а оста-
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12. јули 

22. јули 

26. јули 

28. јули 

29. јули 

30. јули 

ли заробљени. Заплијењено је: 22 пушке, 1 п.ми-
траљез, 6.000 метака, 20 бомби и 20 комада ће-
бади. 

Снаге Козарског одреда давале су заштиту по-
задинским омладинским радним бригадама при 
жетви пшенице, коју је непријатељ чувао у с. 
Драксенићу и Међеђој. Пожњевено је око вагон 
пшенице, док је већа количина уништена. 

Снаге 1. батаљона Козарског одреда упале су у 
Ислам Љубију те заплијениле 1.000 кг соли, 2 пи-
саће машине, радио-апарат и друго. 
Патрола 1. батаљона Козарског одреда на цести 
Бос. Нови — Приједор (код Благаја) убила 3 и 
заробила 4 домобрана. 
На прузи између Волиње и Добрљина једна па-
трола 1. батаљона Козарског одреда убила је 4 
усташе. 

На цести Драксенић — Бос. Дубица снаге 3. ба-
таљона Козарског одреда дочекале групу од 70 
непријатељских војника који су пошли у косидбу 
жита. Заробљено је 7 легионара и 1 Нијемац. За -
плијењено је 8 пушака и 1 п.митраљез. 

Између ж. ст. Волиња и Добрљина снаге 1. ба-
таљона Козарског одреда уништиле су њемачко-
-домобрански транспортни воз. Погинуло је 140 
непријатељских војника, углавном Нијемаца, а 
заробљено је 22 домобрана и 2 усташе. Заплије-
њено 37 пушака, 1 стројница, 5 револвера, 252 блу-
зе, 272 хлаче, 290 пари ципела и доста веша. 
На цести Приједор —• Бања Лука засједа 2. ба-
таљона Козарског одреда дочекала је два непри-
јатељска камиона. Један камион успјео је да по-
бјегне док је други спаљен. Погинуло или рањено 
25 њемчаких војника. 

Снаге 3. батаљона Козарског одреда напале су 
непријатељоко упориште 15 км између Подгра-
даца и Бос. Градишке. Акција није потпуно успје-
ла. Заробљено је 11 домобрана са пушкама и 
муницијом. 

Код ж. станице Пискавица, на прузи Приједор — 
Бања Лука снаге 2. батаљона Козарског одреда 
извршиле су напад на њемачки авион типа „јун-
керс 58" који се ту спустио. Посада авиона по-
бјегла је у правцу непријатељских бункера, док 
су борци 2. батаљона пришли авиону и запа-
лили га. 

јули — За 15 дана омладина паланчишке општине, иако 
је општина најсиромашнија у срезу, сакупила је 
за болницу 15 кг сира, 49 кг кајмака, 209 комада 
ја ја итд. 
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— У току 15 дана омладинске радне чете у босан-
сконовском срезу дале су 4.840 радних дана; 

— 150 омладинаца и омладинки са терена Руковског 
(срез Бугојно) отишла на Козару и Грмеч да са-
купља жито. 

—• На подручју босансконовског среза формирани су 
одбори УСАОЈ-а (срески, општински и сеоски). 

А В Г У С Т 

5. август 

6. август 

17. август 

25. август 

31. август 

На цести Бос. Дубица — Приједор у непосредној 
близини Приједора снаге 2. батаљона Козарског 
одреда напале су непријатељску колону, те том 
приликом заробиле 9 легионара са свом опремом 
и убиле 5 војника. 

На цести Бос. Градишка — Бања Лука засједа 
ударне чете Козарског одреда напала је кола у 
којима су се возили Нијемци. Од бачених бомби 
пошнуло свих 15 Нијемаца. Заплијењено 6 пу-
шака, 1 п.митраљез и 1 стројница. 
Засједа ударне чете Козарског одреда дочекала 
је на цести Дубрава — Градишка групу усташа. 
Убијена 2 и рањена 2 усташе. 
Дио снага 1. батаљона Козарског одреда напао 
један камион на цести Бос. Дубица — Костајница. 
Убијена 3, а заробљена 2 домобрана. 

У с. Блага ју (на прузи Приједор — Бос. Нови) 
1. батаљон Козарског одреда без борбе заробио је 
чету домобрана са свом ратном спремом. 

Патрола 3. батаљона Козарског одреда дочекала 
је у Лијевчу жандармеријску патролу и убила 
8 жандарма, а заробила 6. Заплијењено је 8 пу-
шака, 500 метака и 5 пари ципела. 
Код с. Брезичана (на путу Приједор — Бос. Нови) 
Козарски одред дочекао је у засједи противтен-
ковски извиђачки батаљон њемачке 373. легио-
нарске дивизије, те у борби уништио 1. чету про-
тивтенковског батаљона, 32 аутомобила, 9 мото-
цикла, 3 противтенковска топа 50 мм, а запли-
јењено, поред осталог, 6 противтенковских то-
пова оа 1.450 граната. Том приликом погинуо је 
секретар Среског комитета КПЈ за Приједор Или-
ја Бурсаћ. 

Седам њемачких и домобранских батаљона из 
Приједора, Бос. Новог, Бос. Костајнице и Бос. 
Дубице отпочели акцију чишћења против Козар-
ског одреда. Одред је, међутим, избјегао ударе 
непријатељских главних колона, па је и акција 
послије два дана обустављена без постигнутог 
успјеха. 
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август Дубичка омладинска пољопривредна радна бри-
гада, око 1.500 омладинаца и омладинки, пожње-
ли су једне ноћи жито са 350 дунума кра ј самога 
логора у Јасеновцу. 

С Е П Т Е М Б А Р 

4. септембар — Дијелови Козарског одреда разбили двије бојне 
усташа код Добрљина. Убијено 16 усташа. Запли-
јењен 1 камион, 1 радио-станица и доста друге 
опреме. 

5. септембар — Отпочео дводневни рад Обласне конференције 
А Ф Ж - а за Бос. крајину на којој је изабран 
Обласни одбор А Ф Ж - а . 

8. септембар — Објављена безусловна капитулација Италије. 
— На Козари према наређењу штаба II босанског 

ударног корпуса од Козарског НОП одреда фор-
мирана 11. кра јишка (козарска) ударна бригада 
у саставу од 3 батаљона. 

13. септембар — На ж. станици Блага ј (на прузи Приједор — Бос. 
Нови) диверзантска група Подгрмечког одреда 
минирала пругу и уништила оклопни воз у коме 
је погинула сва посада од 84 непријатељска во ј -
ника. 

20. септембар — На Обласној конференцији УСАОБиХ-а за Бос. 
крајину изабран Обласни одбор УСАОБиХ-а. 

23. септембар — Дијелови снага 11. КНОУ бригаде и једна чета 
Козарског одреда извршили су напад на неприја-
тељску посаду у с. Сводној. Заплијењено је 20 
пушака, 2 п.митраљеза, ка ои друга опрема. 

24. септембар — Дијелови 11. КНОУ бригаде извршили су напад 
на утврђено непријатељско упориште Петковац 
(на прузи Приједор — Бос. Нови). Том приликом 
заробљено је 62 непријатељска војника са ору-
ж јем и осталом опремом. Овом акцијом ослобо-
ђен је пролаз курира и материјала преко р. Сане. 

— Снаге 1. и 4. багаљона 11. КНОУ бригаде из-
вршиле су напад на непријатељско упориште у 
Добрљину и том приликом разбиле два батаљона 
усташа и заузели мјесто. 

26. септембар — На Окружној конференцији А Ф Ж - а изабран је 
Окружни одбор А Ф Ж - а за Козару. 

септембар — Формиран је Срески комитет СКОЈ-а за Бос. Гра-
дишку. 

О К Т О Б А Р 

1. октобар — Патрола 11. КНОУ бригаде заробила је на прузи 
6 домобрана са 5 пушака и 1 стројницом. 
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2/3. октобар — Дијелови 11. КНОУ бригаде покидали пругу у 
дужини од 3.500 метара. 

3/4. октобар — Дијелови козарског одреда рушили пругу код с. 
Д. Драготиње. 

5. октобар — Наредбом Врховног команданта НОВ и ПОЈ пре-
именовани су: I босански ударни корпус у III 
ударни корпус НОВЈ; II босански ударни корпус 
у V ударни корпус НОВЈ. 

— Дијелови 11. КНОУ бригаде дочекали неприја-
тељску колону која се кретала из Омарске, 
Ивањске и Козарца и послије вишесатне борбе 
потиснули је. 

6. октобар — Код рудника Љубије један батаљон подгрмечког 
одреда порушио је на више мјеста жељезничку 
пругу, уништио транспортни воз и разорио ж и -
чару. 

30/11. октобар — Прва чета Козарског одреда извршила напад на 
предстражу града Приједора. Заробљено је 9 до-
мобрана са оружјем и опремом. Патрола исте 
чете 1И група минера покидали су пругу између 
Приједора и Козарца. 

12. октобар — Један вод 2. чете Козарског одреда сачекао је 
непријатељску патролу на прузи код Д. Драго-
тиње, заробио је и разоружао. 

12/13. октобар — Бос. Дубицу заузели 11. кра јишка бригада и је-
динице Козарског одреда послије 12-часовне бор-
бе протиз батаљона домобранског 12. п јешадиј -
ског пука и батаљона усташа. Заробљено је 128 
домобрана и 5 официра, а заплијењено је: 322 пу-
шке, 7 п.митраљеза, 3 митраљеза, 3 бацача, 15 
аутомата и другог ратног материјала. У Бос. Ду-
бици порушен је мост на р. Уни. 

13. октобар — Непријатељске снаге из Приједора изашле у пот-
козарска села (у смјеру Дубице) ради пљачке 
Након краће борбе непријатељ је био присиљен 
да се повуче у град. 

— Снаге 11. КНОУ бригаде и дијелови Козарског 
одреда напустили Бос. Дубицу. 

14/15. октобар — Два батаљона 8. КНОУ бригаде и Подгрмечки 
одред послије краће борбе против 2. батаљона 
домобранског 3. брдског пука заузели рудник 
гвожђа Љубију. Порушени су руднички уређаји 
и електрична централа. Погинуло је 11 неприја-
тељских војника, а заробљено 185 домобрана и 
13 официра. Заплијењена су 2 противтенковска 
топа, 1 брдски топ, 1 бацач, 6 ручних бацача, 3 
митраљеза, 14 п.митраљеза, 13 аутомата и 230 пу-
шака. 
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15. октобар — Снаге 11. КНОУ бригаде напуштају Бос. Дубицу. 
— Снаге Коза.рског одреда из засједе су дочекале 

непријатељску колону на цести Приједор — Ко-
зарац, те послије једночасовне борбе нанијеле јој 
губитке од 15 погинулих, 20 рањених и 4 заро-
бљена. 

17. октобар — На путу Приједор — Бос. Нови дијелови 11. 
КНОУ бригаде срушили су 3 моста и 4 км тт-ли-
није. 

— Дијелови 11. КНОУ бригаде напали су неприја-
тељске бункере на прузи Приједор — Бања Лука, 
те запалили 5 бункера и покидали пругу и мо-
стове на више мјеста. 

17/18. октобар — Дијелови Козарског одреда разрушили су пругу 
Приједор — Бос. Нови на више мијеста између 
Блага ја и Мартин Брда. 

18. октобар — Непријатељ из Бос. Новог покушао са оклопним 
возом и двије сатније војника оправку пруге, но 
снаге Козарског одреда су му онемогућиле рад. 

—1 Дијелови 11. КНОУ бригаде напали су неприја-
тељску колону јачине једне бојне која се кретала 
из правца Ивањске, те послије жестоке борбе 
вратили је на полазни положај . 

28/19. октобар — Дијелови снага Козарског одреда срушили мост 
на прузи код Сводне. 

— Дио снага 11. КНОУ бригаде уништио 6 непри-
јатељских бункера на прузи између Козарца и 
Омарске. Том приликом прекинута је пруга на 
неколико мијеста, а порушена су 3 моста. 

!9. октобар — Дио снага 11. КНОУ бригаде спријечио је непри-
јатеља да поправи пругу Бос. Нови — Приједор. 
Том приликом попинуло је 10 непријатељских 
војника. 

— Дио снага 11. КНОУ бригаде извршио је напад 
на Пискавицу. Спаљена је ж. станица, као и сви 
бункери, миниран је мост између Пискавице и 
Омарске дуг 15 м. Зароблзено је 35 домобрана са 
свим наоружањем. 

— Дијелови 11. КНОУ бригаде извршили су напад 
на пругу Козарац — Омарска гдје је уништено 
6 бункера и порушен 1 мост. 

19/20. октобар — Дио снага Козарског одреда уништио је мост на 
Ужарима код Блага ја дуг 18 м. 

20. октобар — Дио снага 11. КНОУ бригаде ометао непријатеља 
да изврши оправку пруге Приједор — Бос. Нови. 

— Четврти батаљон 11. КНОУ бригаде извршио је 
акцију на Омарску, но послије четворочасовне 
борбе није успјео да овлада непријатељским утвр-
ђењима. 
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21. октобар 

22. окгобар 

23. октобар 

Дио снага 11. КНОУ бригаде у сарадњи са дије-
лом Козарског одреда спријечио је непријатеља 
у раду на оправци пруге. Истовремено је пруга 
срушена на још николико мијеста. 

Дио снага Козарског одреда дочекао је код Свод-
не непријатеља који се кретао у заштиги 6 тен-
кова, те му нанијели знатне губитке. 
Дијелови 11. КНОУ бригаде запалили су напу-
штену ж. станицу у Омарској, као и бункере на 
осигурању пруге. 
Јединице 11. КНОУ бригаде спровеле су мобили-
зацију у Марићкој. 

Дио снага Козарског одреда напао је неприја-
тељско упориште у с. Драготиња. Напад није 
успио. 
Патроле 11. КНОУ бригаде извршиле су претрес 
с. Омарске, Марићке, Крива је и Буснова у по-
трази за четницима. Ухваћено је 5 четника. 
Трећи батаљон 11. КНОУ бригаде дочекао је на 
цести Приједор — Козарац јаку непријатељску 
колону која се кретала под заштитом тенкова. 
Уништена су 3 камиона. 

24. октобар —' Два батаљона 6. КНОУ бригаде у петочасовној 
борби у рејону Рибњака и с. Миљаковаца сприје-
чили су продор два ојачана батаљона домобрана 
из Приједора у Сански Мост. Погинуло или ра-
њено више домобрана, а заробљено 10. Бригада 
је имала 3 погинула и 20 рањених. 

28 29. октобар — Једанаеста КНОУ бригада према наређењу шта-
ба 4. дивизије пребацила се преко р. Сане и зау-
зела положај према Приједору ради спријечава-
ња непријатељског продора према Љубији и Сан-
ском Мосту. 

30. октобар — У такмичењу које је почело 19. септембра а з а -
вршило се 30 октобра (такмичење је објавио Об-
ласни одбор УСАОЈ-а) за Бос. крајину најбол^е 
се на терену показала новска радна бригада, која 
је дала 14.477 радних дана и убрала 24.235 сепета 
кукуруза. 

— У прикупљању хране за НОВ и болнице најбоље 
се показао дубички срез, а од општина костај-
ничка, док је од села најбоље резултате имало 
село Дервиши. Од појединаца највише су се иста-
кли у прикупљању Драгиња Башић и Ра јко Гња-
товић из села Доњи Гаревци. 

октобар д.п. — Одржан војно-политички курс на Козари. 

Н О В Е М Б А Р 

2. новембар — Између Бос. Новог и Добрл,ина Козарски одред 
минирао пругу и уништио локомотиву и 2 вагона 
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транспоргног воза. Погинуло 60 њемачких вој-
ника. 

4. новембар — На терену Козаре радила су 4 среска и 15 ои-
штинских комитета СКОЈ-а са 122 скојевске гру-
пе. Укупно је било 1.012 чланова СКОЈ-а . 

6. новембар — Група минера Козарског одреда уништила једап 
мост, као и 70 метара пруге Приједор — Бос. 
Нови. 

7. новембар — Одржана смотра Козарског одреда. 

12. новембар — Између Приједора и Бос. Новог Козарски одред 
минирао пругу и напао непријатељски воз. Спа-
љеио је 10 вагона, а оштећени су локомотива и 
неколико вагона. Заробљена су 22 непријатељска 
војника, док се извјестан број утопио у ријеци 
Сани. 

17. новембар — Између Приједора и рудника Љубије 11. КНОУ 
бригада спријечила је продор двају домобранских 
батаљона и послије петочасовне борбе одбацила 
их у полазни гарнизон Приједор. 

19. новембар — Два батаљона 11. КНОУ бригаде у садејству јед-
ног батаљона 6. КНОУ бригаде дочекали непри-
јатеља који се кретао правцем Приједор — Ј у -
говци, Приједор — Љубија, Приједор — Сански 
Мост. Послије петочасовне борбе непријатељ се 
повукао на полазне положаје. 

20. новембар — У Лијевчу пољу према наређењу штаба V удар-
ног корпуса НОВЈ формиран Градишко-лијев-
чански одред јачине 80 бораца. 

— На прузи Костајница — Бос. Нови Козарски од-
ред мином избацио из шина непријатељски тран-
спортни воз, а затим га напао. У двочасовној 
борби погинуло, рањено и у р. Уни се подавило 
150 непријатељских војника, а заробљено је 50 
њемачких војника и 2 официра. Козарски одред 
имао је 7 погинулих и 11 рањених. 

20—24. новембар — Једанаеста КНОУ бригада пребацила се на десну 
обалу ријеке Сане. 

25. новембар —• Један вод 11. КНОУ бригаде сачекао је непри-
јатељску патролу и заробио 9 домобрана. 

— Непријатељ, искрцавши се из воза у Равницама 
и Церовици, отпочео да убија недужно цивилно 
становништво. Убијено је 111 лица (жена и д је -
це). Четврти батаљон 11. КНОУ бригаде притекао 
је у помоћ становништву, те је уз борбу протје-
рао непријатеља који је оставио 15 погинулих. 

27. новембар — У Мркоњић-Граду завршила је дводневни рад 
Оснивачка скупштина ЗАВНОБиХ-а. 

— Након извршене артиљеријске припреме непри-
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28. но-вембар 

29. новембар 

30. новембар 

новембар 

јатељ у јачини 3 сатније и 4 тенка кренуо из 
Приједора у правцу Топића Врда. Снаге 6. КНОУ 
бригаде послије жестоке борбе уништиле су један 
тенк и протјерале непријатеља у Приједор. 

Дијелови 11. КНОУ бригаде уништили су 250 м 
пруге и 500 м тт-линије између Добрљина и Рав -
ница. 

Дијелови 11. КНОУ бригаде на положајима Свод-
на — Петковац дочекали су непријатељску па-
тролу. Убијено је 5 усташа и порушена пруга на 
више мијеста. 

Дио снага 11. КНОУ бригаде порушио је пругу 
на четири мјеста између Пољавница и Равница. 

На терену ОК КПЈ за Козару д јелују 4 среска 
комитета К П Ј и 96 партијских ћелија са 528 чла-
нова КПЈ, 270 кандидата К П Ј и 1.012 скојеваца. 
У времену од 30. септембра до 30. новембра број 
чланова УСАОЈ-а на Козари је повећан за 1.373 
члана. У истом периоду формирана су 2 хора, 2 
дилетантске групе, 3 аналфабетска течаја. Отво-
рена су 54 омладинска дома и одржане 164 при-
редбе. 

Д Е Ц Е М Б А Р 

1/2. децембар — Дио снага Козарског одреда извршио је напад на 
четнички штаб у с. Пискавици. Четници, осје-
тивши напад, успјели су да побјегну. 

3. децембар — Непријатељ из Приједора јачим снагама напада 
положаје 6. и 8. КНОУ бригаде у правцу с. Хам-
барине. Послије шесточасовне борбе непријатељ 
се уз губитке око 50 погинулих и рањених пову-
као. Оштећен је један непријатељски тенк. 

— Дијелови снага 11. КНОУ бригаде извршили су 
фингирани напад на ж. станицу у Приједору. 

3,4. децембар — Засједа Козарског одреда дочекала је на прузи 
Пискавица — Омарска групу непријатељских 
војника и убила их. 

5. децембар — Непријатељ је у јачини једне бојне и 4 тенка 
пошао из Приједора у правцу положаја 11. КНОУ 
бригаде. Први батаљон 11. КНОУ бригаде доче-
као је снажном ватром непријатеља, те га поти-
снуо назад у Приједор уз губитке од око 30 мрт-
вих и рањених непријатељских војника. 

7. децембар — У с. Верићима и с. Ламовитој 11. КНОУ бригада 
из засједе напала 1. батаљон 384. пука њемачке 
373. легионарске дивизије и послије осмочасовне 
борбе одбациле га ка с. Омарској онемогућивши 
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му да продре у Приједор. Погинуло и рањено већи 
број њемачких војника, док је 11. бригада имала 
3 погинула и 11 рањених бораца. 

9. децембар — Јединице 11. КНОУ бригаде дочекале и побиле 
непријатељску патролу. Заробљено је 13 неприја-
тељских војиика. 

— На Пискавици јединице 11. КНОУ бригаде доче-
кале непријатељски воз. Уништена локомотива и 
4 вагона. 

10. децембар — Непријатељ из Приједора са два ојачана бата-
љона 373. легионарске дивизије и 7 тенкова на-
пао положаје 0. КНОУ бригаде (с. Ћела, Миља-
ковци). Послије осмочасовне борбе разбијен не-
пријатељ повукао се у Приједор оставивши доста 
мртвих и један уништени тенк који је наишао на 
мину. 

—1 Диверзантска група Подгрмечког одреда уништи-
ла је два непријатељска воза, и то један у Б л а -
гају а други у Сводној. 

11. децембар — Снаге Козарског одреда дочекале су непријатеља 
који је из Костајнице пошао у пљачку села, те 
послије краће борбе разбио га заплијенивши му 
38 коња са колима. 

13. децембар — Два батаљона 11. КНОУ бригаде извршила су ак-
цију на ж. станицу Пискавица, гдје је заробљено 
10 домобрана, 6 п.митраљеза, 1 тешки митраљез, 
1 бацач мина и доста муниције. 

15. децембар — Прва и 2. чета Козарског одреда из засједе доче-
кала непријатељску патролу на прузи између 
Брезичана и Сводне и убили 11 непријатељских 
војника. 

15/16. децембар — Минерс-ка група Козарског одреда покидала је 
пругу између Д. Драготиње и Брезичана у ду-
жини од 900 метара. 

16. децембар — Други батаљон 11. КНОУ бригаде извршио је 
претрес с. Ивањске и Шимића. 

17. децембар — Први батаљон 11. КНОУ бригаде у засједи на 
прузи Бос. Нови — Добрљин дочекао једну не-
пријатељску патролу. Убијена 4 непријатељскн 
војника, а заробљен један. 

18. децембар — Дио снага 1. батаљона 11. КНОУ бригаде разру-
шио пругу и 4 км тт-линије између Волиње и 
Бос. Новог. 

— Други батаљон 11. КНОУ бригаде извршио је ми-
нирање моста дугог 15 м на прузи између Ми-
шиног Хана и Ивањске. 

18/19. децембар — Снаге 3. ба.таљона 8. КНОУ бригаде срушиле 1 км 
пруге између Приједора и Бос. Новог. 
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— Минерска грутга Козарског одреда дигла је у 
ваздух мост на прузи између Добрљина и Во-
лиње. 

19. децембар — Други батаљон 6. КНОУ бригаде порушио је 1 км 
пруге између Козарца и Омарске. 

20. децембар — Дио снага 8. КНОУ бригаде водио је борбу са 
непријатељем који је од Блага ја пошао ка Свод-
ној ради поправке пруге. Непријатељ се уз гу-
битке од 6 мртвих и два оштећена блиндирана 
вагона повукао у Благај . 

-— Снаге 2. батаљона 6. КНОУ бригаде у засједи на 
прузи и цести Козарац — Омарска водиле борбу 
са непријатељем који се кретао из Козарца. Н а -
кон неколико часова борбе непријатељ је био при-
сиљен да се повуче. 

Снаге Козарског одреда покидале су пругу из-
међу Добрљина и Волиње на 8 мијеста. 

Снаге 1. батаљона 6. КНОУ бригаде и једна чета 
2. батаљона 11. КНОУ бригаде извршиле су на-
пад на Нискавицу. Непријатељ, послије првих 
пуцања побјегао. Заплијењено је нешто муниције 
и опреме. 

Први батаљон 11. КНОУ бригаде извршио је на-
пад на Добрљин. Акција иије успјела. 

Други батаљон 11. КНОУ бригаде напао групу 
непријатељских војника у шумама код Пухар-
ске (Приједор), која је имала намјеру да сјече 
дрво. Погинуло је више непријатељских војника. 

—' Четврти батаљон 11. КНОУ бригаде у засједи на 
прузи Бос. Нови — Костајница дочекао је једну 
непријатељску патролу и заробио је. 

24. децембар — Снаге 2.батаљона 6. КНОУ бригаде порушиле су 
око 2 км пруге и тт-линије између Козарца и 
Омарске. 

— Дио снага 8. КНОУ бригаде дочекао је неприја-
тељску колону, која се кретала из Приједора у 
правцу с. Бишћана, и гтослије жешће борбе нат је-
рале га на повлачење. 

26. децембар — Дио снага 2. батаљона 11. КНОУ бригаде у за -
сједи на прузи између Ивањске и Пискавице до-
чекао је непријатељску патролу јачине 40 вој-
ника. Након краће борбе услијед доласка непри-
јатељског оклопног воза наше снаге се повукле 

20/21. децембар 

21. децембар 

22. децембар 

23. децембар 

27. децембар — Једна чета 4. батаљона 11. КНОУ бригаде у за -
сједи на прузи код Мартин Брда дочекала је не-
пријатеља и отворила жестоку ватру, но усли-
јед премоћи непријатеља чета се морала повући. 
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28. децембар — Извршен је нокрет јединица 11. КНОУ бригаде 
у правцу Бос. Дубице и Бос. Градишке. 

29. децембар — Једна чета 1. батаљона 6. КНОУ бригаде поки-
дала је пругу између Приједора и Козарца на 
5 мијеста. 

— Четврти батаљон 6. КНОУ бригаде рушио је пру-
гу између Омарске и Пискавице. 

— Јаче непријатељске снаге у заштити тенкова из 
Приједора пошле су у правцу с. Цикота гдје су 
наишле на засједу 4. батаљона 8. КНОУ бригаде. 
Након жестоке борбе непријатељ је био присиљен 
да се повуче уз знатне губитке. 

31. децембар — Покрет наших јединица према Бањој Луци и 
Бос. Градишки. 

— Главнина V ударног корпуса НОВЈ, ојачана две-
ма бригадама I пролетерског ударног корпуса 
НОВЈ (укупно 8 бригада, 5 одреда, 3 артиљериј-
ска дивизиона формираних у 5 група), отпочела 
је прву бањалучку операцију с циљем да заузи-
мањем Бање Луке, Бос. Градишке и Приједора 
привуче на себе јаче њемачке снате из источне 
Босне и тиме олакша одбрану I I I ударног кор-
пуса НОВЈ. Прве три групе заузеле су већи дио 
Бање Луке, али због неуспјеха четврте групе да 
заузимањем Бос. Градишке спријечи долазак по-
јачања опкољеном гарнизону напади су обустав-
љени 2. јануара. Погинуло је и рањено око 600 
и заробљено 990 непријатељских војника, док су 
јединице НОВЈ имале око 200 погинулих и 400 
рањених бораца. 
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1944. ГОДИНА 

Ј А Н У А Р 

1. јануар — Ноћу уочи 1. јануара дијелови снага 8. КНОУ 
бригаде у близини Витесоваца разориле су 500 м 
пруге Приједор — Бос. Нови. Сутрадан је з а -
сједа исте јединице онемогућила непријатељу по-
правку пруге. 

1/2. јануар — Дијелови снага 8. КНОУ бригаде срушили око 
700 м пруге Приједор — Вос. Нови. 

2. јануар — Снаге 11. КНОУ бригаде послије неуспјелог на-
пада на Бос. Градишку под притиском неприја-
теља повлаче се у с. Грбавце. 

2/3. јануар — Дијелови снага 8. КНОУ бригаде настављају са 
рушењем пруге Приједор — Бос. Нови. 

3. јануар — Са линије Дервента —1 Теслић — Сарајево — Ко-
њиц — Јабланица и из Бање Луке главнина ње-
мачког 5. СС брдског армијског корпуса отпочели 
операцију са циљем одбацивања I пролетерског 
ударног и V ударног корпуса НОВЈ са главне ко-
муникације Славонски Брод — Сарајево — Мо-
стар. Требало је брзим продором разбити њихове 
јединице и избити у долину р. Врбаса, одакле 
одмах продужити дејства главнином ка Ливањ-
ском и Дувањском пољу, а слабијим дијеловима 
преко Козаре ка долини р. Уне. Операција је 
тра јала до 24. јануара. 

— Једанаеста КНОУ бригада у покрету према с. 
Јабланици, Совјаку, Гор. Подградцима и Мило-
шеву Брду. 

— Дијелови непријатељских снага успјели су да се 
пробију у с. Ивањску. У борби са Санским од-
редом непријатељ је имао неколико погинулих и 
рањених. 

— Засједа 8. КНОУ бригаде спријечила неприја-
теља да поправи пругу Приједор — Бос. Нови. 
Непријатељ имао 4 погинула и 3 рањена војника. 
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5. јануар — Непријатељ у јачини 3 тенка и 12 камиона вој-
ске кренуо из Бос. Новог на поправку пруге 
према Приједору. Снаге 8. КНОУ бригаде доче-
кале су из засједе непријатеља, те послије огор-
чене борбе присилиле га да се повуче. Уништен 
је један камион, 10 непријатељских војника уби-
јено и 14 рањено. 

6. јануар — Снаге 4. батаљона 6. КНОУ бригаде уништиле су 
око 500 м пруге између Омарске и Пискавице. 
Истовремено је уништено око 30 тт-стубова. 

— Дијелови снага 8. КНОУ бригаде онемогућили су 
непријатељу поправку пруге Приједор — Бос. 
Нови. 

7. јануар 

јануар 

10. јануар 

Извршен распоред снага 11. КНОУ бригаде на 
терену Козаре. 
На засједу 8. КНОУ бригаде наишла непријатељ-
ска патрола која је имала 1 погинулог и 2 ра-
њена. 

Снаге 1. батаљона 11. КНОУ бригаде поставиле 
засједу на прузи код с. Д. Драготиња и сачекале 
непријатеља. Непријатељ је имао 22 погинула 
војника, док наше снаге једног. 
Четврти батаљон 11. КНОУ бригаде извео је ак-
Цију. 

Јаче њемачке, усташке и домобранске снаге из 
Бос. Градишке и с. Ивањске отпочеле напад на 
слободну територију Козаре, али су их 6, 8. и 
11. КНОУ бригаде, Козарски и Градишко-лијев-
чански одред разбили и одбацили у полазне гар-
низоне. 
Први и 3. батаљон 11. КНОУ бригаде извршили 
су акцију на непријатељско упориште у с. Д. Дра-
готиња. Пошто је непријатељ био утврђен, акци-
ја није успјела. 
Снаге Градишко-лијевчанског одреда воде ж е -
стоке борбе са Њемцима и Черкезима који од 
Градишке надиру ка селима Требовљани и Врба-
шка. 

11. јануар —' Први батаљон 11. КНОУ бригаде сукобио се са 
непријатељем који је покушао да се пробије из 
Брезичана. Непријатељ је протјеран. 

— Непријатељ наставља са продором на сектору 
Градишко-лијевчанског одреда. Снаге одреда воде 
непрекидне борбе и пред јачим непријатељским 
снагама повлаче се у дубину и штите војну бол-
ницу у Буковици која се евакуише. 

— Непријатељ непознате јачине наступа од Ивањ-
ске преко Верића у правцу Ломовите. 

12. јануар — Спаге Градишко-лијевчанског одреда послије 
концентрисања код с. Војскове пребацују се у 
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13. јануар 

залеђе непријатеља и контролишу терен евога 
сектора. 
Непријатељске снаге из правца Градишке и 
Ивањске спојиле се на Лисини. 
Други батаљон 11. КНОУ бригаде на положајима 
Бешића Пољана дошао у сукоб са претходницом 
непријатељске колоне, која се кретала висом Ко-
заре преко Мраковице. Непријатељ је имао 5 по-
гинулих и рашених војника. 
Непријатељ у јачини једне бојне кренуо из Бос. 
Новог преко Блага ја ка с. Битасовцима. 
Трећи батаљон 8. КНОУ бригаде протјерао га на 
полазни положај . 

Дијелови снага Козарског одреда сукобили се са 
непријатељем на цести Приједор — Бос. Дубица. 
Број непријатељских жртава непознат. 

3 3/14. јануар — Десетина 2. батаљона 8. КНОУ бригаде вршила 
претрес Тукова код Приједора. Приликом пре-
треса дошло је до сукоба са непријатељском ми-
лицијом. 

14. јануар — Једанаеста КНОУ бригада у покрету према Ко-
туровима и Војсковој за напад на непријатељску 
колону (јединице 1. козачке дивизије) која се кре-
тала од Г. Подградаца преко с. Јабланице, Вој-
скове, Котурова и даље. 

15. јануар — Јединице 11. КНОУ бригаде гоне непријатеља са 
терена Козаре. 

16. јануар — Снаге 11. КНОУ бригаде прогоне непријатеља 
који се кретао између с. Међувођа у правцу с. 
Брекиње. 

— Снаге Козарског одреда напале су непријатеља 
у с. Грабашници, који се послије краће борбе 
повукао уз губитке од 32 рањена и погинула. 

18. јануар — Први батаљон 11. КНОУ бригаде на положају код 
с. Бабинца дошао је у сукоб са непријатељем 
који је пошао са намјером да пљачка. Јачина не-
пријатеља: 150 Черкеза и усташа са 30 колских 
запрега. Непријатељу су нанесени губици од 11 
мртвих. Заплијењено је 18 коња са амовима и 
нешто оружја и муниције. 

•— Диверзантска група Козарског одреда уништила 
је 40 метара пруге и тт-линије између Добрљина 
и Бос. Новог. 

19. јануар — Диверзанти Козарског одреда прекинули су на 
неколико мјеста пругу између Врезичана и Д. 
Драготиње. 

19/20. јануар — Дио снага 6. КНОУ бригаде разорио је 2 км пру-
ге и тт-линије између Омарске и Пискавице. 

44* 691 



Први и 3. батаљон 6. КНОУ бригаде извршили су 
напад на непријатељске бункере дуж пруге из-
међу Приједора и Омарске. Уништен један бун-
кер. 

Дио снага Козарског одреда прекопао је на више 
мјеста цесту Козарац — Приједор. 

Једна чета 1. батаљона 6. КНОУ бригаде покидала 
је пругу на 4 мјеста између Козарца и Петровог 
Гаја. 

Четврти батаљон 8. КНОУ бригаде водио је ж е -
стоку борбу са непријатељском колоном на ре-
лацији ЈБубија — Миска Глава — Жуне. 

На прузи Бања Лука — Приједор, између с. 
Омарске и с. Пискавице, дијелови 6. КНОУ бри-
гаде мином уништили непријатељски воз и пет 
вагона. Непријатељ је претрпио губитке од око 
18 погинулих и 34 заробљена војника. 

На путу Приједор — Бос. Нови 8. КНОУ бригада 
напала је непријатељску колону од 156 камиона 
и 20 тенкова и уништиле 11 камиона. Дио колоне 
пробио се за Бос. Нови, а други дио повратио се 
у Приједор. 

Непријатељ кренуо из Блага ја у правцу с. Ви-
тасоваца. Дочекан и повраћен уз губитке од ди-
јела снага 8. КНОУ бригаде. 

Први батаљон 11. КНОУ бригаде сукобио се са 
непријатељем који се кретао са јачим снагама од 
Брезичана и Д. Драготиње у правцу с. Г. Драго-
тиња. Непријатељ имао око 10 мртвих и више 
рањених. 
На прузи Приједор — Козарац дио снага 3. ба-
таљона 6. КНОУ бригаде уништиле су један не-
пријатељски оклопни воз. 
На прузи Приједор — Бос. Нови снаге 8. КНОУ 
бригаде омеле су непријатеља у оправци пруге. 

Дио снага 11. КНОУ бригаде покидала је пругу 
између Брезичана и Драготиње. Покидано је око 
око 2 км пруге. 
Четврти батаљон 11. КНОУ бригаде који се на-
лазио у засједи на прузи Сводна — Петковац до-
шао ]е у сукоб са непријатељском патролом. Не-
пријатељ је имао 4 погинула и 5 рањених. Са 
наше стране није било губитака. 
Дио снага 8. КНОУ бригаде уз помоћ козарске 
омладине срушио је 4 км пруге између Сводне 
и Блага ја . 
Минобацачко одјељење 6. КНОУ бригаде тукло 
је непријатеља који је пошао са намјером да по-
прави пругу између Козарца и Приједора. Непри-



28. јануар 

29. јануар 

30. јануар 

51. јануар 

јатељ је протјеран уз губитке од 8 погинулих и 
ран>ених војника. 

Непријатељ у јачини једног вода наишао је на 
засједу 8. КНОУ бригаде и претрпио губитке од 
1 погинулог и 4 рањена непријатељска војника. 

Дијелови 8. КНОУ бригаде извршили су неуспјео 
напад на с. Блага ј нанијевши непријатељу гу-
битке од око 9 погинулих и 23 рањена уз соп-
ствене губитке: 2 погинула и 15 рањених бораца. 
Дио снага 11. КНОУ бригаде сачекао је неприја-
тељску патролу на прузи Бања Лука — Приједор. 
Убијено је десет непријатељских војника и више 
рањено. 
Снаге Козарског одреда напале су непријатељ-
ско упориште Добрљин. Непријатељ је имао 2 
мртва и 7 рањених. 

Између с. Блага ја и с. Петковца 4. батаљон 8. 
КНОУ бригаде напао је домобранску колону ј а -
чине двије чете и нанио јој губитке од око 7 по-
гинулих и 23 рањена, а он је имао 7 рањених 
бораца. 

Дио снага Градишко-лијевчанског одреда саче-
као је у засједи групу СС-оваца; 4 СС-овца уби-
јена, више рањених. 

Ф Е Б Р У А Р 

1. фебруар — Дио снага 8. КНОУ бригаде онемогућио је непри-
јатеља који је покушао да поправи пругу При-
једор — Бос. Нови. Непријатељ имао 3 погинула 
и 7 рањених. 

2. фебруар — Непријатељ ]е из правца Приједора и Бос. Но-
вог пошао у намјери да поправи пругу. Дио сна-
га 8. КНОУ бригаде онемогућиле су намјеру и 
повратиле га у полазне гарнизоне. 

— Четврти батаљон и техничка чета 11. КНОУ бри-
гаде извршиле су напад на непријатељске бун-
кере на прузи Приједор — Козарац. Уништена 
2 бункера и покидана пруга на 3 мјеста. 

— На прузи Бос. Нови — Добрљин непријатељ от-
крио мину коју су поставиле снаге Козарског 
одреда. Приликом вађења мина експлодирала, а 
истовремено наше снаге отвориле ватру на не-
пријатеља који је претрпио губитке од 15 поги-
нулих. 

3. фебруар — Градишко-лијевчански одред дочекао је усташе 
који су из Бос. Градишке пошли ка ослобођеној 
територији. Убијено 10 усташа и више неприја-
тељских војника. 
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4. фебруар — Одржана конференција чланова штаба 11. КНОУ 
бригаде уз присуство замјеника к-данга дивизије 
и штабова батаљона. 

5. фебруар — Други батаљон 11. КНОУ бригаде сукобио се са 
непријатељском колоном која се кретала цестом 
Приједор — Козарац, а у саставу је имала 11 ка -
миона и 2 тенка. Батаљон је приморао неприја-
теља да се поврати у Приједор. 

—1 Трећи батаљон 11. КНОУ бригаде осигуравао 
превоз жита за Подгрмеч. 

— Градишко-лијевчански одред водио борбу са не-
пријатељем који је из Бос. Градишке изашао у 
правцу ослобођене територије. Непријатељ по-
враћен уз губитке од 8 погинулих. 

6. фебруар — Дио снага Козарског одреда одбио је покушај не-
пријатеља да из Бос. Костајнице пљачка села на 
ослобођеној територији. 

7. фебруар — На прузи Приједор — Бања Лука снаге 6. КНОУ 
бригаде напале су непријатељски воз и приси-
лиле га да се поврати у Бању Луку. 

— Уз заштиту снага 11. КНОУ бригаде пребацивано 
жито са Кскваре за Подгрмеч. 

8. фебруар — Други и 4. батаљон 11. КНОУ бригаде спровели 
мобилизацију у с. Козарцу. 

— Дио снага 6. КНОУ бригаде прикрао се до чет-
ничког логора у с. Омарској те бомбама засуло 
непријатеља. Рачуна се да је непријатељ имао 
око 20 погинулих и више рањених. 

9. фебруар — Трећи батаљон 11. КНОУ бригаде и дио снага 
Козарског одреда дигли су у ваздух непријатељ-
ски транспортни воз на прузи између Бос. Новог 
и Равница, те на њега из засједе отворили ватру. 
Непријатељу је из Бос. Новог пошла помоћ у 
оклопном возу, но и оклопни воз је излетио из 
шина наишавши на разорену пругу. Такођер је 
на мину наишао и један непријатељски тенк који 
је пошао у помоћ. Непријатељ је имао око 50 
погинулих и више рањених. Губици снага 11. бри-
гаде су 4 погинула и 6 рањених бораца. 

— Извршена смјена положаја између 6. и 8. КНОУ 
бригаде. 

— Непријатељ из Приједора јаким снагама успјева 
да продре у с. Миљаковце. Снаге 8. КНОУ бри-
гаде бочним нападима успјеле су да врате не-
пријатеља у полазни гарнизон. 

— Трећи батаљон 11. КНОУ бригаде у засједи пре-
ма ж. станици Козарац за вријеме приредбе коју 
је организовала глумачка екипа у Козарцу. 

10. фебруар — Други батаљон 11. КНОУ бригаде спровео је мо-
билизацију људства у с. Омарској. 
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11. фебруар — Први батаљон 11. КНОУ бригаде вршио је моби-
лизацију у Лијевчу пољу, док је други у Омар-
ској и Пискавици. 

15. фебруар — Непријатељ у јачини једне бојне легионара и 
нешто Нијемаца у ране јутарње часове кренуо је 
из Приједора у правцу с. Ризвановићи у три ко-
лоне. Патроле 6. КНОУ бригаде примјетивши не-
пријатеља отпочеле су борбу, но непријатељ је 
напао протуколско одјељење и заробио проту-
колски топ. Успјешним маневрисањем снаге 6. 
КНОУ бригаде наапле су непријатеља с бока и 
протјерале га у Приједор. 

16. фебруар — Други батаљон 11. КНОУ бригаде у близини Ко-
зарца водио борбу против једног домобранског ба-
таљона ојачаног са три тенка и нанио му губитке 
од око 15 погинулих и 20 рањених. Губици бата-
љона износили су 6 рањених бораца. 

— Градишко-лијевчански одред вршио је мобили-
зацију у Лијевча пољу. Приликом проласка кроз 
неослобођену територију патроле овог одреда 
ухватиле су 6 усташа који су се налазили код 
кућа на одсуству. 

17/18 фебруар Дио снага 8. КНОУ бригаде рушио пругу Прије-
дор — Бања Лука код ж. станице Хаџимехтић. 
Срушено око 400 м пруге. 

—' Дијелови 11. КНОУ бригаде на ж. станици Пи-
скавица порушили скретнице и резервоар за воду. 

20. фебруар — Други батаљон 11. КНОУ бригаде водио је борбу 
са непријатељем на прузи између Омарске и Пи-
скавице. Непријатељ имао губитке од 3 мртва и 
15 рањених. 

— Непријатељ, да би спријечио мобилизацију у Ли-
јевча пољу коју је спровео Градишко-лијевчан-
ски одред и дијелови 11. КНОУ бригаде, успо-
ставио је жандармеријске станице у селима: Це-
ровљани и Колонија — Дубрава. Градишко-ли-
јевчански одред одмах је извршио напад на ж а н -
дарме који су побјегли оставивши 2 погинула. 
Зграде у којима су биле станице спаљене су. 

21. фебруар — Јединице 8. КНОУ бригаде послије четворочасов-
не борбе одбиле су испад њемачких и четничких 
снага из Приједора у правцу с. Бастаса, нанијев-
ши им губитке од око 6 погинулих и 13 рањених 
уз сопствене губитке од 3 погинула и 7 рањених 
бораца. 

— Диверзантска чета Козарског одреда дигла је у 
зрак између Сводне и Блага ја 230 м жељезничке 
пруге. 

— Други и 4. батаљон 11. КНОУ бригаде налазили 
су се у засједи на прузи између Добрљина и Бос. 
Новог. На засједу је наишла непријатељска па-
трола којој су у помоћ ггришле непријатељске 
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снаге од Стрижанског моста, као и помоћ возом 
од Новог и Добрљина. Услијед надмоћности не-
пријатеља наше јединице повукле се. Борба је 
трајала 4 сата. Непријатељ имао 11 мртвих и 18 
рањених. Губици 11. бригаде — 4 погинула и 8 
рањених бораца. 

22. фебруар — Други батаљон 11. КНОУ бригаде спровео моби-
лизацију људства у с. Радосавска. 

23. фебруар — У већини јединица у баатљонима прослављена 
26-та годишњица Црвене армије. 

24. фебруар — Трећи и 4. батаљон 11. КНОУ бригаде у засједи 
на прузи Бос. Нови — Добрљин. Засједа није 
успјела услијед неисправности мине. 

28. фебруар — Дијелови снага 11. КНОУ бригаде на прузи из-
међу Бос. Новог и Добрљина дигли у ваздух је-
дан непријатељски мјешовити воз. Помоћ која је 
упућена из Волиње возу морала се повући усли-
јед јаке минобацачке ватре. Непријатељ имао око 
100 погинулих. 

— Први батаљое 6. КНОУ бригаде дочекао је не-
пријатељску колону која се кретала од Бос. Но-
вог ка Приједору. Након четворочасовне борбе 
и пристизања тенкова у помоћ непријатељ се про-
био. Имао је око 30 погинулих и рањених. 

— Дио снага 8. КНОУ бригаде порушио је пругу 
између Козарца и Омарске. 

— Диверзантска група Козарског одреда минирала 
је цесту Блага ј — Сводна. На мину је наишао 
непријатељски блиндирани аутомобил са поса-
дом од 8 њемачких војника. Аутомобил је уни-
штен. 

— Патрола Градишко-лијевчанског одреда ухватила 
је једног жандарма и једног усташу. 

29. фебруар —' Једна чета 11. КНОУ бригаде имала је сукоб са 
непријатељем на положају Глигино Брдо. Непри-
јатељ је одбијен уз губитке од 3 погинула вој-
ника. 

— Диверзантска група Градишко-лијевчанског од-
реда минирала је мост који се налази 15 км пре-
ма Градишкој и онеспособила га. 

М А Р Т 

1. март — Дио снага 6. КНОУ бригаде одбио је непријатељ-
ски напад из Приједора и протјерао је неприја-
теља у град. 

— Дио снага 11. КНОУ бригаде водио је борбе са 
непријатељем који је пошао из Приједора у с. 
Божиће и Гаревце ради пљачке. Непријатељ је 
потиснут уз губитке од 15 погинулих и већи број 
рањених. 
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2. март 

3. март 

4. март 

4/5. март 

5. март 

7. март 

март 

В/9. март 

9. март 

Једна чета 11. КНОУ бригаде имала је мањи су-
коб са непријатељем; убијена су 2 непријатељска 
војника. 

- Снаге 11. КНОУ бригаде на линији Бос. Нови — 
Приједор и Приједор — Козарац имале су три 
сукоба са непријатељем у којима је непријатељ 
имао 14 мртвих и већи број рањених. Губици 11. 
бригаде — два рањена борца. 

На путу Бос. Нови — Приједор дијелови 11. 
КНОУ бригаде напали су непријатељску колону 
јачине 1.000 војника и нанијели јој губитке од 
100 мртвих и рањених војника и од око 50 уби-
јених коња. Бригада је имала 14 погинулих и 14 
рањених бораца. 
Дијелови 11. КНОУ бригаде напали су неприја-
теља у с. Гаревцима, те му нанијели губитке од 
око 20 погинулих и више рањених. 

Дио снага 8. КНОУ бригаде порушио је 200 м ж е -
љезничке пруге код ж. станице Пискавица. 

У рејону ж. станице Дубочај (на прузи Прије-
дор — Бос. Нови) њемачке и усташке јединице 
из Приједора напале су 6. КНОУ бригаду. Бри-
гада је у једнодневној борби нанијела неприја-
тељу губитке од око 80 погинулих и рањених, 
док је она имала 5 погинулих и 25 рањених. 

Непријатељ је у три колоне кренуо из Приједора 
у правцу с. Миљаковци и Ракелићи. Дијелови 8. 
КНОУ бригаде су га дочекали и протјерали у 
Приједор. 
Дио снага 11. КНОУ бригаде протјерао је једну 
непријатељску сатнију из с. Балте Јаруге која 
де пошла са намјером да пљачка. Непријатељ 
одбијен уз губитке 5 погинулих и више рањених. 

Дио снага 11. КНОУ бригаде и Козарског одреда 
извршиле су акцију на непријатељско упориште 
у с. Утолица (Костајница). Након краће борбе 
непријатељ побјегао оставивши 9 мртвих усташа. 
Заплијењено је 6 пушака, 3.000 метака и друге 
опреме. 
Једна чета 11. КНОУ бригаде водила је борбу са 
четницима у Пискавици. 
Диверзантска група Козарског одреда минирала 
је цесту Хрв. Дубица — Костајница. На мину је 
наишао камион са њемачким војницима. 

Јединице 8. КНОУ бригаде срушиле су 200 м ж е -
љезничке пруге и уништиле улазне и излазне 
скретнице на ж. станици Пискавица. 

Други батаљон 11. КНОУ бригаде водио је борбу 
са непријатељем који је пошао из Козарца у 
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околна села са циљем пљачке. Непријатељ је од-
бијен уз губитке од око 6 погинулих. 

На просторији с. Бишчани — Ризвановићи — 
Хамбарине (код Приједора) 6. КНОУ бригада у 
садејству двије чете 8. КНОУ бригаде напала 
њемачке и усташко-домобранске снаге, те посли-
је двочасовне борбе одбацила их у Приједор на-
нијевши им губитке од око 70 погинулих и више 
рањених. Губици наших јединица су 7 погинулих 
и 18 рањених. 

Трећи батаљон 11. КНОУ бригаде водио је борбу 
са непријатељском патролом, која је имала за -
датак да осигура пруту више с. Брезичана. Не-
пријатељ је имао 5 погинулих; наше снаге нису 
имале губитака. 

Дио снага 3. батаљона 11. КНОУ бригаде поки-
дао је 1.500 м пруге између Брезичана и Драго-
тиње. 
Дио снага 4. батаљона 11. КНОУ бригаде из за -
сједе на прузи Сводна — Петковац дочекао не-
пријатељску патролу и убио 2 непријатељска 
војника. 
Диверзанти Козарског одреда покидали су 150 м 
жељезничке пруге Бос. Нови — Добрљин и 10 м 
тт-линије. 

У Туковима (код Приједора) 2. батаљон 8. КНОУ 
бригаде напао милицију и нанио јој губитке од 
око 35 погинулих. Губици батаљона — 7 рањених 
бораца. 

Диверзантска чета Козарског одреда уништила 
је 35 м жељезничке пруге и 300 м тт-линије из-
међу Бос. Новог и Добрљина. 

Други батаљон 11. КНОУ бригаде покидао је из-
међу Сводне и Блага ја пругу у дужини од 1.500 м. 
Минерски вод техничке чете 11. КНОУ бригаде 
поставио је двије нагазне мине код с. Драготиње. 
Први батаљон 8. КНОУ бригаде на прузи Омар-
ска — Пискавица оштетио је локомотиву оклоп-
ног воза и убио 2 непријатељека војника. 
Дијелови Градишко-лијевчанског одреда суко-
били су се са непријатељем у с. Шимићи. Уби-
јено је 12 СС-оваца и 8 легионара. 

Други батаљон 11. КНОУ бригаде покидао је 300 м 
пруге између Блага ја и Сводне. 
Снаге Козарског одреда одбиле су покушај не-
пријатеља да изађе из Бос. Дубице. Заплијењено 
4 коња и 2 кола. 

Трећи батаљон 11. КНОУ бригаде покидао је 
2.500 м пруге између Блага ја и Мартин Брда. 



Снаге Козарског одреда одбиле су непријатељ-
ску побочницу која је обезбјеђивала транспорт 
на комуникацији од Добрљина према Бос. Новом 

Први и 2. батаљон 8. КНОУ бригаде на прузи 
Бања Лука — Приједор између Омарске и Писка-
вице дочекале су непрмјатељски воз. У борби је 
убијено 40 непријатељских војника, а заробљено 
45. Заплијењено 4 шарца, 9 стројница, 7 пишто-
ља, 33 пушке, 15 бомби, муниције и другог. 
Д р у ш батаљон 11. КНОУ бригаде напао је не-
пријатеља који је покушао да поправи покидану 
пругу између Блага ја и Сводне. Убијено је 8, а 
рањено 6 непријатељских војника. Батаљон је 
имао 1 рањеног борца. 

Диверзантска група Козарског одреда поставила 
је нагазну мину на цести Блага ј — Сводна. 
Одржан је народни збор у с. Божићи (заселак 
Радаковићи) на коме је учествовао 1. и 3. бата-
љон 11. КНОУ бригаде. 
Приликом мобилизације људства у Лијевчу по-
љу двије чете Градишко-лијевчанског одреда во-
диле су борбу са СС трупама и жандармима. Не-
пријатељ је имао 25 рањених и погинулих, док 
је одред имао 2 рањена борца. М поред неприја-
тељске препреке успјео је да мобилише 65 но-
вих бораца. 
На прузи Бос. Нови — Костајница 2. и 3. батаљон 
11. КНОУ бригаде уништили су непријатељски 
теретни воз од 45 вагона. Непријатељ је претрпио 
губитке од 37 погинулих и рањених. 
Дио снага 8. КНОУ бригаде уништио је непри-
јатељски оклопни воз на прузи Приједор — Бања 
Лука код ж. станице Хаџимехтићи. Непријатељ 
је имао 20 погинулих, док 8. бригада није имала 
губитака. Заплијењено је 5 митраљеза, 1 топ „Пи-
то", 18 граиата, 20 бомби и 4.000 метака. 

Дијелови 1. и 4. батаљона 11. КНОУ бригаде на-
пали су непријатељску колону која се кретала 
цестом Ивањска — Козарац и нанијели јој гу-
битке од 15 мртвих и 10 рањених. Снаге 11. бри-
гаде имале су 2 рањена борца. 
Градишко-лијевчански одред у сукобу са непри-
јатељем у Лијевчу пољу нанио је непријателл' 
губитке од 25 погинулих и рањених. Губици од-
реда —• 2 рањена борца. 
На прузи Бос. Нови — Приједор дијелови 11. 
КНОУ бригаде (2. и 3. батал»он) уништили су не-
пријатељски воз од 8 вагона и нанијели му гу-
битке од око 40 погинулих и рањених. Заробљено 
6 непр. војника. Губици 11. бригаде — 3 погинула 
и 2 рањена борца. 

Козарски одред водио је борбу са непријатељем 
који је потпомогнут артиљеријом покушао да иза-

699 



24. март 

25. март 

26. март 

27. март 

28. март 

29. март 

31. март 

ђе у с. Г. Водичево ради пљачке. Након троча-
совне борбе непријатељ је повраћен уз губитке 
од 3 погинула. 

Снаге 1. и 4. батаљона 11. КНОУ бригаде суко-
биле су се са непријатељском колоном која се 
кретала од Ивањске ка Приједору код с. Верића. 
Непријатељ је имао 20 погинулих и 25 рањених, 
док су губици 11. бригаде износили 3 погинула 
и 5 рањених. 

Дијелови снага 3. батаљона 11. КНОУ бригаде 
извршили су напад на непријатељску патролу 
која је осигуравала пругу на брду Липа. Патрола 
је уз губитке од 4 погинула протјерана. 
На прузи Бос. Нови — Приједор између Блага ја 
и Сводне диверзантска група Козарског одреда 
дигла је у ваздух непријатељски теретни воз. По-
гинула су 4, а рањено 5 непријатељских војника. 

Снаге 4. батаљона 6. КНОУ бригаде сачекале су 
непријатеља (око 150 војника) који се кретао ли-
јевом обалом р. Сане од Приједора ка Бос. Но-
вом, те му нанијела губитке од 15 погинулих и 
7 рањених. Непријатељ је био присиљен да про-
мјени правац кретања. 
Снаге 8. КНОУ бригаде напале су непријатељ-
ско упориште у Козарцу, као и околне бункере. 
Напад није успио. 
Топовско одјељење 11. КНОУ бригаде брдским 
топом тукло је аеродром у Приједору. Убијен 1, 
а рањено 6 непријатељских војника. Оштећен 1 
авион. 

Четврти батаљон 6. КНОУ бригаде из засједе до-
ч-екао непријатељску колону која је била у прат-
њи воза од Приједора за Бос. Нови. Непријатељ 
је имао 12 погинулих и рањених војника. 

Снаге Козарског одреда водиле су борбу са не-
пријатељем који је из Добрљина и Сводне нади-
рао на слободну територију у четири правца. У 
борби која је тра јала цијелог дана непријател, 
се, запаливши неколико кућа уз губитке од 7 
погинулих и 13 рањених, повукао. 

У ране јутарње часове легионарске, домобранске 
и четничке снаге из Приједора напале су поло-
ж а ј е 4. батаљона 8. КНОУ бригаде. Послије пет 
часова борбе непријатељ је био приморан да се 
повуче уз губитке од 18 погинулих и 8 рањених. 

На прузи Приједор — Бос. Нови 4. батаљон 6. 
КНОУ бригаде напао је из аутоматског оружја 
непријатељски воз и присилио га да се врати у 
Приједор. Непријатељ је претрпио губитке од 12 
погинулих и 8 рањених. 
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1. април 

3. април 

4. април 

5. април 

6. април 

7. април 

А П Р И Л 

Четврти батаљон 6. КНОУ бригаде с лијеве оба-
ле Сане тукао је непријатељску колону која је 
ишла у пљачку Драгогиње. 

Муслиманска милиција из Приједора у јачини 
једне сатније напала је снаге 6. КНОУ бригаде 
у с. Хамбаринама. Послије краће борбе непри-
јатељ је уз губитке 6 погинулих и 3 рањена по-
бјегао у Приједор. 
Снаге 4. батаљона 11. КНОУ бригаде извршиле су 
акцију на непријатељско упориште у с. Маши-
ћима. Убијено је 16 непријатељских војника, а 
заплијењено: 1 п.митраљез, 4 пушке, 1 телефон 
и 3.000 метака. 

Четврти батаљон 8. КНОУ бригаде поставио за-
сједу на прузи Козарац — Омарска. Непријатељ 
открио засједу, убијена 2 борца. 
Између с. Блага ја и Мартин Брда два батаљона 
(2. и 3) 11. КНОУ бригаде напали су непријатељ-
ски воз, уништили 30 вагона и 2 локомотиве. Не-
пријатељу су нанесени губици од 63 погинула и 
24 заробљена војника. Заплијењена већа количина 
муниције и другог материјала. Губици батаљона 
1 погинуо и 3 рањена борца. 
Дио снага Козарског одреда претресао двије уста-
шке куће код Приједора. Конфисковано је неко-
лико комада говеда, а заплијењено нешто војни-
чке опреме. Ухваћен је један усташки омладинан 
који је признао нека злодјела, па је стријељан. 

У Санском Мосту почело Обласно савјетовање 
К П Ј за Бос. крајину. Анализирана је спољнопо-
литичка и унутрашња ситуација и постављени су 
задаци за будући рад. Савјетовање је завршено 
6. априла 1944. године. 
Снаге 8. КНОУ бригаде поставиле су засједу на 
прузи између Козарца и Приједора. Воз наишао 
на мину која је затајила. 

У ране јутарње часове један батаљон 373. легио-
нарске дивизије „Тигар" заједно са четницима 
извршио је напад на положај 4. батаљона 8. 
КНОУ бригаде. Непријатељ је био приморан да 
одступи уз губитке. 

Снаге 2. батаљона 6. КНОУ бригаде, прешавши 
ријеку Сану између Сводне и Благаја , напале су 
непријатеља и убиле 7, а раниле 2 непријатељска 
војника. 
Други и трећи батаљон 11. КНОУ бригаде водио 
је борбу са непријатељем на линији Добрљин — 
Блага ј — Грабашница — Марини — Јутрогошта, 
чије су намјере биле опкољавање наших снага 
Непријатељ је успио да се попне на Каран и Па-
стирево, но истога дана повукао се у полазне гар-
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низоне. Имао је 20 погинулих и 10 рањених, док 
је 11. бригада имала 3 погинула и 6 рањених и 2 
нестала борца. 

7/8. април — Дио снага 8. КНОУ бригаде поставио је засједу 
између Омарске и Пискавице. Непријатељ из 
Ивањске наишао је на засједу те је након краће 
борбе био приморан да се повуче уз губитке од 
6 мртвлх. 

— Први багаљон 11. КНОУ бригаде порушио је 2 км 
пруге између Омарске и Козарца. 

— Снаге Козарског одреда срушиле су 400 м пруге 
између Блага ја и Мартин Брда. 

8. април — Снаге 6. КНОУ бригаде у садејству са снагама 
11. КНОУ бригаде срушиле су пругу између 
Сводне и Блага ја на више мијеста и разориле 
један мост. 

8/9. април — Први батаљон 8. КНОУ бригаде протјерао је из 
Тукова у Приједор одред муслиманске милиције. 

— Чегврти баталлн 8. КНОУ бригаде разрушио је 
1.000 м пруге између Козарца и Омарске. Срушена 
су два моста у дужини од 5 м. 

9. април —' Непријатељске снаге из Приједора напале су по-
ложа је 8. КНОУ бригаде у с. Хамбаринама, те по-
слије краће борбе непријатељ се уз губитке од 
2 погинула повукао. 

— Трећи батаљон 11. КНОУ бригаде покидао је на 
6 мијеста пругу између Рељића камена и Брези-
чана. Непријатељ је том приликом интервенисао. 
те је у сукобу имао 5 погинулих и 4 рањена. Гу-
бици 11. бригаде —• 3 погинула и један рањеи 
борац. 

10. април — Четиици Мијатовића из засједе дочекали патролу 
8. КНОУ бригаде и убили 2 борца. 

— Четници из засједе убили и ранили 2 члана ин-
тендантуре 8. бригаде. 

— Дио снага Козарског одреда претресао кућу чет-
н.ичког командира у близини Приједора. Конфи-
сковано је 5 грла говеда која су подјељена сиро-
машном становништву на слободној територији. 

13. април — На прузи Козарац — Приједор снаге 8. КНОУ 
бригаде уништиле су воз и нанијеле непријате-
љу губитке од 96 погинулих војника. 

— Непријатељ напустио све положаје око Козарца 
и Омарске тако да се на прузи од Ивањске до 
Приједора не налазе непријатељске снаге. 

— На прузи између Блага ја и Бос. Новог дијелови 
снага 11. КНОУ бригаде дигли су у ваздух локо-
мотиву и 6 вагана са непријатељском војском. 
Убијено и рањено више од 40 непријатељских 
војника. 
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Између Приједора и ж. станице Козарац дије-
лови 8. КНОУ бригаде уз помоћ омладине пору-
шили жељезничку пругу у дужини од 9 км. 
Трећи батаљон 6. КНОУ бригаде кидао пругу из-
међу Блага ј а и Сводне. 
Снаге 4. батаљона 6. КНОУ бригаде дочекале су 
непријатељску колону која се кретала из При-
једора за Бос. Нови и убиле 6 непријатељских 
војника. 
Снаге Козарског одреда претресале су четнички 
логор у Трокуту. Ухваћена су два четника и за -
плијењена је једна пушка. 
Диверзантска чета Градишко-лијевчанског одре-
да минирала је мост дуг 20 м на 15 км према Бос. 
Градишки и потпуно га онеспособила. 
Диверзантска чета Козарског одреда покидала је 
250 м пруге између Добрљина и Волиње. 
Диверзантска чета Подгрмечког одреда избацила 
је из шина непријатељски патролни воз на прузи 
Бос. Нови — Благај . Уништена је локомотива и 
5 вагона. Погинула су 32 непријатељска војника, 
а 27 је рањено. 

Снаге 6. КНОУ бригаде дочекале су из засједе 
непријатељски камион на комуникацији Прије-
дор —1 Бос. Нови. Убијено је 11 непријатељских 
војника. Заплијењено је нешто оружја и опреме. 
Диверзантска чета Козарског одреда порушила је 
255 м жељезничке пруге између Бос. Новог и 
Костајнице. 
Четврти батаљон 11. КНОУ бригаде вршио је пре-
трес с. Шимића, Мичја и Ужара и том приликом 
убио 4 усташе. 

Дио снага 11. КНОУ бригаде извршио је неуспје-
ли напад на непријатеља у Добрљину. Неприја-
тељу су нанијети губици од око 20 мртвих. 
Снаге Градишко-лијевчанског одреда протјерале 
су непријатеља који се пребацио преко р. Саве 
на слободну територију и запалио неколико кућа. 
Диверзанти Подгрмечког одреда избацили су из 
шина воз на прузи између Брезичана и Драго-
тиње. Уништена су 4 вагона и оштећена локомо-
тива. 

Снаге 3. батаљона 6. КНОУ бригаде поиидале су 
130 м пруге између Приједора и Бос. Новог. 

Приликом пребацивања 3. батаљона 6. КНОУ 
бригаде на терен Козаре дошло је до сукоба са 
непријатељем, који је имао 10 погинулих и 11 ра-
њених војника. 
Јединице Козарског одреда обезбеђивале су сјет-
ву у околини Бос. Дубице, Костајнице и Добр-
љина. 
Диверзантска чета Козарског одреда дигла је у 
ваздух 100 м пруге између Равница и Бос. Новог. 
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19/20. април 

20. април 

21. април 

22. април 

23. април 

Четврта ударна дивизија и дијелови 10. и 39. ди-
визије напали су дијелове 373. легионарске ди-
визије и домобранске 3. брдске бригаде и четнике 
у Приједору али напад није успио због слабих и 
недовољних ирипрема, јаких утврђења и упорне 
одбране непријатеља. Непријатељ је претрпио гу-
битке од око 250 погинулих и рањених и 20 заро-
бљених. Губици јединица НОВЈ: 26 погинулих и 
112 рањених. 

Непријатељска авијација бомбардовала положаје 
6. и 8. КНОУ бригаде у с. Хамбаринама, Миља-
ковцима и Ћели. 

Јединице Козарског одреда разориле су 100 м 
пруге између Бос. Новог и Добрљина и 280 м тт-
-линије. 
Градишко-лијевчански одред водио је цијело при-
је подне борбу са непријатељем који је изишао 
из Дубице, те га протјерао назад. 

Дио снага 11. КНОУ бригаде покидао пругу из-
међу Блага ја и Мартин Брда. Покидано је 4.500 м 
пруге. 
Снаге Козарског одреда заузимају положаје више 
Бос. Костајнице. 

На прузи Бос. Нови — Приједор дијелови 11. 
КНОУ бригаде (4. батаљон) мином су уништили 
3 вагона транспортног воза и непријатељу нани-
јели губитке од око 50 погинулих. 
Дио снага 11. КНОУ бригаде покидао је 3.000 м 
пруге између Брезичана и Драготиње. 
Непријатељски авиони бомбардовали су с. К и -
јевци у срезу Градишка. Људских жртава није 
било. 

25. април 

25/26. април 

26. април 

27. април 

28. април 
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Један батаљон 11. КНОУ бригаде водио је борбу 
са непријатељем на висовима, више пруге код 
Брезичана. Непријатељ протјеран уз губитке 9 
војника. 
Са протуколским топом тучено непријатељско 
упориште Мартин Брдо. 

Диверзантска чета Козарског одреда покидала је 
3 км пруге између Брезичана и Драготиње. 

Непријатељ се кретао по Вранићу и пошао у 
села. Први батаљон 11. КНОУ бригаде присилио 
га да се повуче према Мартин Брду и Приједору. 

Четврти батаљон 11. КНОУ бригаде водио борбу 
са непријатељем између Мартин Брда и Пет-
ковца. 

На прузи Бос. Нови — Приједор (код Петковца) 
дијелови 11. бригаде срушили су транспортни воз 



29. април 

30. април 

1. мај 

2. мај 

3. мај 

4. мај 

и уништили 10 вагона. Непријатељ је имао гу-
битке од 100 погинулих и 150 рањених. Бригада 
је имала 1 погинулог и 6 рањених бораца. 
На линији Нови — Приједор код с. Брезичана 
снаге 11. КНОУ бригаде водиле борбу са непри-
јатељем који је имао 13 погинулих и 16 рањених. 
Наши без губитка. 
На прузи између Бос.Новог и Равница снаге 11. 
КНОУ бригаде дигле су у зрак непријатељски 
војни транспортни воз. Убијено је 100, а рањено 
150 непријатељских војника. Батаљон је имао 
губитке од 1 погинулог и 6 рањених бораца. 

Снаге Градишко-лијевчанског одреда напале су 
код Тополе на комуникацији Градишка — Бања 
Лука непријатељску колону. Запаљен је један 
камион и убијена 3 непријатељска војника. 

Први батаљон 11. КНОУ бригаде извршио је 
неуспјелу акцију на непријатељско упориште 
Машићи. Убијена 4 оружника. 

М А Ј 

Снаге 2.батаљона 11. КНОУ бригаде водиле су 
борбу са непријатељем који је изашао из Прије-
дора у с. Паланчиште у намјери пљачке. Непри-
јатељ је протјеран уз губитке 2 убијена и 3 ра -
њена војника. 
Снаге 4. батаљона протјерале су непријатеља који 
је из Приједора зашао у с. Драготињу и Марине 
са намјером да пљачка. Непријатељ је протјеран 
уз губитке од 10 убијених и 20 рањених војника. 

У Дрвару отпочео тродневни рад II конгреса 
УСАОЈ. 
Између Козарца и Петровог Гаја Козарски одред 
разрушио је 5 км пруге. 
Четврти батаљон 11. КНОУ бригаде извршио је 
акцију на непријатељске положаје код Брези-
чана. Протјеравши непријатеља из ровова, бата-
љон је нанио непријатељу губитке од 10 мртвих 
и 12 рањених. 

Трећи батаљон 11. КНОУ бригаде на прузи До-
брљин — Волиња мином уништио непријатељску 
патролу у јачини од 10 војника. 
Снаге 4. батаљона 11. КНОУ бригаде минирале 
су непријатељски воз на прузи Брезичани — Дра-
готиња, послије чега се водила борба. Неприја-
тељ је имао губитке од 15 мртвих и више рање-
них. Батал»он је имао 4 погинула и 5 рањених. 

Чете 2. батаљона 11. КНОУ бригаде водиле су 
борбу са непријатељем који је изашао из При-
једора према с. Ћели. Непријатељ је одбијен уз 
губитке од 10 мртвих и више рањених. 
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са непријатељем на Пастиреву. Непријатељ одби-
— Снаге 3. батаљона 11. КНОУ бригаде сукобиле се 

јен уз губитке од 6 мртвих и више рањених. Б а -
таљон имао 2 рањена. 

5. мај — Јединице 2. батаљона 11. КНОУ бригаде из за -
сједе у Д. Гаревцима убиле 2 четника и 1 усташу. 

— Диверзантска чета Козарског одреда дигла је у 
ваздух теретни воз на прузи између Добрљина 
и Волиње. 

— Диверзантска чета Козарског одреда у садејству 
3. батаљона 11. КНОУ бригаде ва прузи Бос. Нови 
— Приједор дигла у ваздух непријатељски воз. 
Уништена су 3 вагона. Непријатељ је имао 15 
мртвих и рањених. 

— Четврти батаљон 11. КНОУ бригаде покидао је 
на 5 мјеста пругу између Блага ја и Мартин Брда. 

6. мај — Снаге 1. батаљона 11. КНОУ бригаде водиле су 
борбу са непријатељском колоном на цести При-
једор — Козарац, а која је имала за циљ да оси-
гура пролаз непријатељу који се кретао из Бање 
Луке за Приједор. Непријатељ је успио пробити 
се у Приједор уз губитке 25 погинулих и рање-
них војника. Губици батаљона — 5 рањених 
бораца. 

— Снаге 3. батаљона 11. КНОУ бригаде сукобиле се 
са непријатељем на Пастиреву. Непријатељ је 
протјеран за Добрљин уз губитке 3 погинула вој-
ника. 

7. мај — Патролу 1. батаљона 11. КНОУ бригаде сачекалп 
су четници у засједи на Симатовића главици и 
том приликом погинула су 3 борца. 

8. мај — Дијелови 373. легионарске дивизије из Приједора 
заузели су рудник гвожђа ЈБубију, који су бра-
нили дијелови 4. ударне дивизије. 

— На путу Приједор — Сански Мост дијелови 8. 
КНОУ бригаде и 2. батаљон 11. КНОУ бригаде 
водили су једнодневну борбу против дијелова 373. 
легионарске дивизије и нанијели им губитке од 
око 30. погинулих и 45 рањених. Губици бригада 
— 7 погинулих и 5 рањених. 

9. мај — Диверзантска чета Козарског одреда минирала је 
воз на прузи Бос. Нови — Равнице. 

11. мај —' Двије колоне њемачке 373. легионарске дивизије 
— једна наступајући из Приједора према Козар-
цу, а друга из Приједора према с. Ћели успјеле 
су окружити дио јединица 4. ударне дивизије. 
Послије оштре борбе јединице 4. ударне дивизије 
су извршиле пробој на р. Гомјеници и преко 
пруге Приједор — Козарац избиле на пл. Ко-
зару. Непријатељски губици су износили 15 по-
гинулих и више рањених. Губици јединица НОБ.Ј: 
14 мртвих, 39 рањених и 104 нестала борца, из-
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губљена су 4 минобацача, 5 п.митраљеза и 50 пу-
шака (ради се о 3. и 4. батаљону 11. КНОУ бри-
гаде, као и дијеловима 8. КНОУ бригаде). 

— Из Приједора колона њемачке 373. легионарске 
дивизије продрла кроз положаје јединица 4. удар-
не дивизије НОВЈ и ушла у Сански Мост, али се 
истог дана повукла у Љубију и Приједор. 

13. мај — Између с. Равница и с. Добрљина (на прузи Вос. 
Нови — Костајница) диверзантске чете Козарског 
одреда мином оштетиле њемачки оклопни воз. 
Погинуло је 20 њемачких војника. 

-— Други батаљон 11. КНОУ бригаде водио борбу са 
непријатељем који је изашао из Љубије. Непри-
јатељ је оио присиљен да се повуче. 

14. мај —1 Дијелови 11. КНОУ бригаде (1. и 2. батаљон) во-
дили трочасовну жестоку борбу против неприја-
тел>а који се из Љубије кретао према Санском 
Мосту. Непријатељ је претрпио губитке од 22 по-
гинула и 29 рањених. Бригада је имала 6 рање-
них. 

15. мај — На прузи Приједор — Бос. Нови Градишко-ли-
јевчанеки одред срушио је непријатељски воз. 
Погинуло је и рањено 70 непријатељских војника. 

16. мај — Снаге 2. баталлна 11. КНОУ бригаде дошле су 
у сукоб са четницима у с. Бусновима. Погинула 
су 3 четника. 

17. мај — Први батаљон 11. КНОУ бригаде дошао у сукоб 
са четницима на Панића гробљу. Убијена 2 чет-
ника. 

19. мај — Диверзантска чета Градишко-лијевчанског одре-
да дигла је у ваздух теретни воз на прузи из -
међу Блага ја и Бос. Новог. 

20. мај — Четврти батаљон 11. КНОУ бригаде водио борбу 
са непријатељем који је нападао положаје бата-
љона око Љубије. Непријатељ имао 2 погинула 
војника. 

21. мај — Непријатељска авијација бомбардовала Под-
градце. 

24. мај — Између с. Сводне и Блага ја (на прузи Приједор 
— Бос. Нови) Подгрмечки одред срушио непри-
јатељски транспортни воз и уништио локомотиву 
и 5 вагона. 

— Онаге 4. батаљона 11. КНОУ бригаде водиле борбу 
са непријатељем око Љубије. Непријатељ одби-
јен уз губитке 6 погинулих и 8 рањених војника. 

25. мај —1 Савезничка авијација бомбардовала Бос. Нови. 
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26. мај 

29. мај 

30. мај 

2. јуни 

4. јуни 

9. јуни 

14. јуни 

17. јуни 

24. јуни 

26. јуни 

28. јуни 
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На прузи Добрљин — Бос. Нови диверзантска че-
та Козарског одреда мином уништила неприја-
тељски теретни воз од 7 вагона. У возу је поги-
нуло 12 непријатељских војника. 

Око 40 англо-америчких авиона бомбардовало 
Приједор. Уништено је око 250 кућа и 3 њемачка 
и домобранска склоништа. Погинуло је 31, а ра -
њено више лица. 

Јединице 4. ударне дивизије одбиле напад непри-
јатеља који је из Љубије и Приједора покушао 
да продре у Сански Мост. Губици непријатеља 
око 25 мртвих. 

Ј У Н И 

На прузи Приједор — с. Сводна дијелови 4. ди-
визије 5. корпуса мином срушили непријатељски 
воз и уништили 5 вагона. Погинуло је 21, рањена 
су 3 и заробљено је 5 непријатељских војника. 

На прузи између Бос. Новог и с. Брезичана Гра-
дишко-лијевчански одред срушио непријатељски 
воз. Погинуло је и рањено око 70 непријатељских 
војника. 

Јединице 4. ударне дивизије 5. корпуса изврши-
ле неуспио напад на Козарац који су браниле 
њемачке и усташке јединице. Непријатељ је имао 
10 погинулих и 15 рањених. 

Код с. Тополе јединице 4. ударне дивизије 5. 
корпуса послије четворочасовне борбе против не-
пријатеља спасиле 5 америчких авијатичара који 
су се спустили падобранима. 

Код с. Добрљина дијелови 11. КНОУ бригаде у 
садејству са дијеловима Козарског и Градишко-
-лијевчанског одреда минама уништили непри-
јатељски воз од 11 вагона. Непријатељ је имао 
око 40 погинулих и већи број рањених. Губици 
наших јединица — 4 рањена борца. 

На прузи с. Брезичани дијелови 11. КНОУ бри-
гаде мином уништили локомотиву и 8 вагона. 
Непријатељ је имао једног погинулог и 3 рањена. 

На ријеци Сави између села Бистрице и с. Ора-
хове Градишко-лијевчански одред ватром из про-
тивтенковске пушке потопио усташки брод који 
је пловио од Бос. Градишке за Јасеновац. 

Дијелови 4. и 39. дивизије извршили неуспио на-
пад на Козарац. Губици непријатеља: 35 погину-
лих и 30 рањених војника. Наши губици: 6 по-
гинулих и 6 рањених бораца. 



30. јуни 

3. јули 

4. јули 

6. јули 

8. и 9. јули 

9. јули 

30. јули 

12. јули 

15. јули 

17. јули 

21/22. јули 

У Санском Мосту почело Друго засједање 
ЗАВНОБиХ-а. 

Ј У Л И 

У селу Здени код С. Моста одржана Прва Зе-
маљска конференција НОП-а БиХ. На њој је 
основан НО фронт БиХ. Око 150 присутних де-
легата изабрало је Извршни одбор НО фронта 
БиХ. 

Дијелови 4. дивизије 5. ударног корпуса послије 
вишечасовне борбе одбацили непријатеља који је 
из Љубије наступао према с. Бришеву. 

На комуникацији Приједор — Б. Лука дијелови 
11. КНОУ бригаде напали домобранску колону 
јачине пука и послије трочасовне борбе нанијели 
јој губитке од 70 мртвих војника. 

У Подградцима под Козаром одржана је Друга 
Оружна конференција УСАОЈ-а за Козару која 
је разматрала резултате из борбе и изградње. 
Конференцији је присуствовало 430 делегата. 
Изабран је нови Окружни одбор УСАОЈ-а. 

Једанаеста КНОУ бригада заузела Козарац који 
су браниле усташе. У борби је погинуло 206, а 
рањено 58 усташа, док је бригада имала 8 мртвих 
и 16 рањених бораца. 

У с. Подградцима у присуству 430 делегата за -
вршила дводневни рад Друга Окружна конфе-
ренција УСАОЈ-а за Козару. 

На путу Приједор — Козарац главнина 11. КНОУ 
бригаде напала непријатељску колону и нани-
јела јој губитке од 57 погинулих и 65 рањених 
(а сама имала 3 рањена борца). 

Шеста КНОУ бригаад напала четнике у с. Гом-
јеници, протјерала их у Приједор и нанијела им 
губитке од 30 погинулих. Бригада је имала 4 ра-
њена борца. 

На путу између Приједора и Козарца 11. КНОУ 
бригада водила осмочасовну борбу против два 
непријатељска батаљона и нанијела им губитке 
од 124 погинула и 114 рањених во-јника, док је 
сама имала 4 погинула и 15 рањених бораца. 

Једанаеста КНОУ бригада у садејству са Козар-
ским и Градишко-лијевчанским одредом напала 
Бос. Дубицу коју су браниле усташе. Напад није 
успио због доласка појачања непријатељу. У 
борби је избачено из строја око 150 усташа. Бри-
гада је имала 2 погинула и 18 рањених бораца. 
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28. јули — Наредбом штаба V ударног корпуса од Козар-
ског, Градишко-лијевчанског и Тимарског НОП 
одреда формирана је Козарска група НОП од-
реда. 

јули — Код с. Алишића удавио се у р. Сани командант 
батаљона 11. КНОУ бригаде Бранко Поповић, на-
родни херој. 

А В Г У С Т 

август п. — Из састава V ударног корпуса изашла је 11. удар-
на дивизија. Она је преко источне Босне упућена 
ка Србији. 

— Код Мањаче (близу Жепча) у борби против ње-
мачких војника погинуо командант 5. КНОУ бри-
гаде Раде Кондић, народни херој. 

8. август — На Обласној изборној конференцији изабран 
Обласни одбор НОФ-а за Бос. крајину. 

11. август — На прузи ЈБз'бија — Приједор 3. батаљон 6. КНОУ 
бригаде мином уништио воз. Погинуло је 35 не-
пријатељских војника. 

15. август — Дијелови Козарске групе одреда заузели уста-
шко упориште у с. Бачани, убили 20 и ранили 
30 усташа, заплијенили 3 пушке и спалили 3 ва-
гона пшенице и 10 вагона сјемена. 

20. август — Дијелови 6. КНОУ бригаде заузели с. Хамбарине 
и одбацили непријатеља у Приједор. 

23. август — На путу Приједор — Љубија дијелови 11. КНОУ 
бригаде напали усташку колону. оПгинуло је 36 
усташа међу којима и један поручник. Заплије-
њено 3 п.митраљеза, 21 пушка и 2.000 метака. 
Уништена су 5 кола са запрегом. Губици 11. бри-
гаде — 3 рањена борца. 

27. август — Између Добрљина и Волиње дијелови Козарске 
групе одреда напали су њемачки транспортни воз. 
Погинуло је 35 и рањено 20 њемачких војника, 
уништено је 6 вагона. Један партизан је погинуо, 
а 10 је рањено. 

август к. — Одржана Друга Обласна конференција А Ф Ж - а 
за Бос. крајину. 

С Е П Т Е М Б А Р 

1/2. септембар — На прузи Добрљин — Бос. Нови дијелови Козар-
ског одреда порушили три моста и уништили 
15 км тт-линије. 
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3. септембар — Ком с. Лушци Паланке завршено дводневно обла-
сно савјетовање СКОЈ-а за Босанску крајину. 
Присуствовали су чланови и секретари окружних 
и среских комитета СКОЈ-а, бригадни комитети 
и Комитет СКОЈ-а 4. ударне дивизије. 

4. септембар — Савезничка авијација бомбардовала Бос. Нови и 
Двор на Уни. 

6/7. септембар — Јединице 4. ударне дивизије, Козарског, Тимар-
ског и Подгрмечког НОП одреда V корпуса осло-
бодиле су Приједор и Љубију, као и упориште на 
путу Приједор — Бос. Нови, које су бранили ње-
мачки војници, усташе и четници. У тим борба-
ма непријатељ је претрпио губитке од 1.035 мрт-
вих, 714 рањених и 552 заробљена. Губици 4. 
ударне дивизије: 32 погинула и 121 рањених бо-
раца. Заплијењено 4 хаубице, 2 брдска топа, 10 
минобацача, 11 митраљеза, 28 п.митраљеза, 43 ау-
томата, 784 пушке, 71 пиштољ, 250.000 метака, 
1.000 граната разних калибара и много друге 
ратне опреме. 

7. септембар — Дијелови 6. КНОУ бригаде чистили терен између 
Приједора и Љубије. 

— Два батаљона 11. КНОУ бригаде чистили терен 
између Приједора и Бос. Новог. 

8. септембар — Трећи батаљон 8. КНОУ бригаде, три батаљона 
6. КНОУ бригаде и два батаљона 11. КНОУ бри-
гаде дочекали непријатељску колону од око 2.000 
војника, која се из Љубије пробијала према Бос. 
Новом, код с. Цикота и на прелазу ријеке Сане 
готово је уништила. Непријатељ претрпио велике 
губитке, мањи дијелови пробили се до Бос. Но-
вог. 

— Домобрански 1. батаљон 11. ловачког пука, који 
се налазио на положајима између Бос. Новог и 
с. Добрљина, прешао на страну јединица 4. удар-
не дивизије (Групе козарских одреда). 

13. септембар — Из с. Ивањске један домобрански батаљон са свом 
опремом прешао на страну јединица 4. ударне 
дивизије V корпуса НОВЈ. 

14. септембар — Између Бос. Новог и Добрљина дијелови Козар-
ске групе одреда минама порушили жељезничку 
пругу на 40 мјеста. 

15. септембар — Дијелови 4. ударне дивизије извршили напад и 
заузели усташко-домобранско упориште — с. 
Ивањску. 

16. септембар — Штаб V корпуса НОВЈ издао заповијест потчиње-
ним јединицама за напад на Бању Луку и Бос. 
Градишку. 
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— Трећи батаљон 6. КНОУ бригаде напао усташку 
милицију у с. Драгочају. Милиција се разбје-
жала оставивши 15 погинулих. 

17. септембар — Дијелови 39. дивизије V корпуса НОВЈ напали 
непријатељско упориште у с. Петричевцу и уста-
шко-домобранску колону јачине 340 војкика из-
међу с. Мотике и с. Драгочаја нанијевши непри-
јатељу губитке од 18 погинулих и 27 рањених. 

— Дијелови 4. ударне дивизије заузели су с. К л а -
шнице без борбе. Предала су се 172 домобрана 
са 1 минобацачом, 12 п.митраљеза, 10 аутомата, 
140 пушака, 20 пиштоља и 15.000 мегака. 

18. септембар — Отпочела друга баљалучка операција 5. ударног 
корпуса НОВЈ против њемачких, усташко-домо-
бранских и четничких снага (јачине око 15.000 
војника) с циљем дасе заузме просторија Бања 
Лука —1 Бос. Градишка — Котор-Варош. Послије 
тродневних борби заузета је скоро цијела Бања 
Лука изузев утврђења Каштел. Међутим, непри-
јатељу је стигло појачање, па град није потпуно 
заузет а операција се завршила тек 27. септембра. 
Губици непријатеља: велики број мртвих, а пре-
дало се или је заробљено 3.366 војника. Запли-
јењене су велике количине наоружања и друге 
ратне опреме. Губици V корпуса: 154 погинула 
борца. 

10/19. септембар — Јединице V корпуса сломиле спољњу одбрану 
Бање Луке и окружиле непријатеља у двије од-
војене групе: у центру града и у Каштелу. 

19. септембар 

20. септембар 

22. септембар 

25. септембар 

27. септембар 
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Јединице V корпуса наставиле жестоке борбе у 
Бањој Луци, нарочито за Хипотекарну банку, 
Бански двор и Бановину. 
Шеста КНОУ бригада заузела Учитељску школу, 
Фабрику дувана и Команду мјеста у Бањој Луци. 

• Тринаеста КНОУ бригада 39. дивизије заузела 
предграђе Лауш, продрла у Бању Луку и уни-
штила непријатеља у зградама жандармеријског 
пука и жељезничке станице. 

Јединице V ударног корпуса ликвидирале непри-
јатељске одбране у центру Бање Луке (изузев 
Каштела. 
Три батаљона 11. КНОУ бригаде водила жестоку 
борбу код с. Дубраве са непријатељском колоном 
која напада од Бос. Градишке. Непријатељ је од-
бачен уз губитке од 31 погинулог војника и 1 уни-
штена борна кола. 

Из Дервенте кренула њемачка борбена група 
„Рудно" да деблокира своје снаге у Бањој Луци. 

Наступајући из Бос. Градишке ради деблокаде 
снага у Бањој Луци, њемачка борбена група 



„Панвиц" одбацила 8. и 13. КНОУ бригаду на 
источне падине Козаре и продрле у Шибића Хан. 

27/28. септембар — Наступајући од Дервенте ка Бањој Луци, ње-
мачка борбена група „Рудно" у рејону с. Клашни-
ца форсирала р. Врбас и образовала мостобран. 

28. септембар — У рејону с. Клашница спојиле се њемачке бор-
бене групе „Рудно" и „Панвиц", затим продужиле 
дејства ка Бањој Луци и деблокирале посаду. 
Јединице 5. корпуса повукле су се на источне 
падине Козаре и околину Бање Луке. 

О К Т О Б А Р 

1. октобар — На подручју Среског комитета К П Ј за Бос. Нови 
има 364 члана СКОЈ-а. Сви чланови су земљо-
радници. Постоји Срески комитет од 5 чланова, 
6 општинских комитета са 54 члана и 38 сеоских 
група. 

12. октобар — Према наредби штаба V корпуса НОВЈ од Козар-
ске групе одреда (Козарског, Градишко-лијевчан-
ског и Тимарског) и нових бораца формирана је 
20. КНОУ (козарска) бригада. 

25. октобар — Други батаљон 20. КНОУ бригаде напао је непри-
јатељско упориште Добрљин. Упориште није лик-
видирано. Непријатељски губици непознати. 

26. октобар — Трећи батаљон 20. КНОУ бригаде одбио испад 
непријатеља на слободну територију из Бос. Гра-
дишке. Непријатељ имао 5 погинулих и 9 рање-
них зојника. 

28. октобар — Дијелови 20. КНОУ бригаде одбили испад ње-
мачких и усташких јединица из с. Добрљина ка 
с. Куљанима и нанијели им губитке од 20 поги-
нулих и 15 рањених војника. 

31. октобар — Засједа 2. батаљона 20. КНОУ бригаде дочекалг 
непријатељску патролу код Пауковића Брда и 
убила 6 непријатељских војника. 

октобар — На изборним конференцијама изабрани срески 
одбори НОФ-а за срезове Бос. Дубица и Бос. 
Градишка. 

Н О В Е М Б А Р 

2. новембар — Снаге 2. и 3. батаљона 20. КНОУ бригаде послије 
деветочасовне борбе одбиле су испад 2.500 уста-
ша из Бос. Дубице. према слободној територији 
Козаре. 
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7. новембар — У аутомобилској несрећи на путу између Трав-
ника и Зенице погинуо замјеник к-данта 4. ди-
визије Ранко Шипка, народни херој. 

10. новембар —' Један вод 2. батаљона 20. КНОУ бригаде код с. 
Машића дочекао је из засједе непријатељску 
патролу која је потиснута уз губитак од 2 п о ш -
нула непријатељска војника. 

12. новембар — Минерска чета 20. КНОУ бригаде покидала је 
пругу на 90 мјеста између Бос. Новог и Волиње. 

14. новембар — Јединице 4. батаљона 20. КНОУ бригаде дигле су 
у ваздух непријатељске бункере на Пауковића 
брду. 

15. новембар — ДиЈелови снага 4. батаљона 20. КНОУ бригаде 
водили борбу са Черкезима код с. Машића. 

— Трећи батаљон 20. КНОУ бригаде извео је фин-
гирани напад на непријатељско упориште Кул-
ско брдо код Бос. Новог. 

16. новембар — Отпочео тродневни рад пленарне сједнице Обла-
сног НО одбора за Бос. крајину. 

18. новембар — На прузи Бос. Нови — Костајница 4. батаљон 23. 
КНОУ бригаде заузео ж. станицу Равнице нани-
јевши усташама губитке од 15 рањених и 5 по~ 
гинулих. 

20. новембар — Снаге 2. батаљона 20. КНОУ бригаде протјерале 
су непријатеља који је упадао на слободну те-
риторију из Тополе. 

24. новембар — Дијелови 2. батаљона 20. КНОУ бригаде одбили 
су непријатеља у јачини од 250 усташа и Черке-
за који су пошли у пљачку слободне територије 

26. новембар — Четврти батаљон 20. КНОУ бригаде уништио је 
код Волињског моста 2 непријатељска камиона 
и том приликом убио 12 њемачких војника. 

29. новембар — На конференцији НОФ-а за Козару изабран је 

Окружни одбор НОФ-а. 

Д Е Ц Е М Б А Р 

2. децембар — Четврти батаљон 20. КНОУ бригаде тукао непри-
јатеља на лијевој обали р. Уне. 

5. децембар — Извиђачка чета 20. КНОУ бригаде водила борбу 
са непријатељем који је изашао из Бос. Дубице. 
Непријатељ је повраћен уз губитке од 2 погинула 
војника. 

8. децембар — Минерска група 20. КНОУ бригаде покидала је 
360 м пруге између Добрљина и Волиње. 
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15. децембар 

17. децембар 

19. децембар 

— Први батаљон 20. КНОУ бригаде напао неприја-
тељско упориште Клашнице. Напад није успио. 

— На подручју Окружног комитета СКОЈ-а за Ко-
зару има 1.694 члана СКОЈ-а . 

— Дијелови 20. КНОУ бригаде одбили напад 6 сат-
нија усташа и домобрана из Бос. Новог ка сло-
бодној територији нанијевши им губитке од 15 по-
гинулих, 25 рашених и 1 заробљеног. 

20. децембар — Код Бос. Новог дијелови 20. КНОУ бригаде на-
пали љемачку колону јачине око 800 војника и 
нанијели јој губитке од 10 погинулих и 3 заро-
бљена. 

23. децембар — Непријатељ јачине 350 усташа из Добрљина на-
пада положаје 3. батаљона 20. КНОУ бригаде. 
Послије једночасовне борбе непријатељ је приси-
љен на повлачење уз губитке 8 погинулих и 8 
рањених. 

25. децембар —1 Минерска група 20. КНОУ бригаде покидала је 
пругу на 58 мјеста између Добрљина и Бос. Но-
вог. 

27. децембар — Мањи дијелови 20. КНОУ бригаде срушили код 
Равница 672 м пруге. 

30. децембар — Непријатељ у јачини од 200 усташа и домобрана 
изашао у с. Рамиће које су напали мањи дијело-
ви 20. КНОУ бригаде. Непријатељ се повукао уз 
губитке 10 погинулих, 15 рањених и 1 заробљен. 
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1945. ГОДИНА 

Ј А Н У А Р 

2. јануар — Једна патрола 20. КНОУ бригаде код с. Ба -шна 
напала групу од 15 усташа у колима која су се 
кретала из Бос. Дубице. Усташе побјегле. 

4. јануар — Једна чета 20. КНОУ бригаде напала из засједе 
колону од 200 милиционера код с. Думбраве и на-
нијела им губитке од 6 погинулих и 10 рањених. 

6. јануар — Дијелови 20. КНОУ бригаде напали су неприја-
тељско упориште Чекрек на путу Бос. Нови — 
Костајница, али због јаког отпора нису га зау-
зели. 

8. јануар — Један батаљон 20. КНОУ бригаде напао је непри-
јатељску милицију у с. Шимићима. Непријатељ 
је протјеран уз губитке од 10 погинулих и 6 ра-
њених. 

15. јануар 

18. јануар 

19. јануар 

24. јануар 

Мањи дијелови 20. КНОУ бригаде ометали ва-
тром оправку пруге између Добрљина и Волиње. 

Мањи дио снага 20. КНОУ бригаде напао је не-
пријатељски воз између Добрљина и Равница. 
Непдијатељ имао 8 погинулих и 12 рањених. 

Минерска група 20. КНОУ бригаде порушила је 
пругу између Равница и Бос. Новог у дужини од 
360 м. 

Мањи дијелови 20. КНОУ бригаде напали су уста-
шку милицију у с. Шимићима. Непријатељ је 
разбијен и протјеран у правцу Клашница. 

Ф Е Б Р У А Р 

7. фебруар — У Лијевчу пољу код с. Г. Долина јединице 53. ди-
визије V корпуса НОВЈ напали и разбили чет-
нике и усташе и нанијели им велике губитке. 
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13. фебруар 

17. фебруар 

19. фебруар 

21. фебруар 

22. фебруар 

11. март 

25. март 

5. април 

Спајањем Подгрмечког и Козарског војног подру-
чја према наређењу штаба V корпуса формирана 
команда Приједорског војног подручја. 
Од дијелова 20. КНОУ бригаде одбијен покушај 
непријатеља из Костајнице да пљачка с. Мра-
кодол. 

По снагама 20. КНОУ бригаде извршен напад на 
непријатељска упоришта: Доњу, Средњу и Нову 
Тополу. Због пристизања пом-оћи нападнутим по-
садама дијелови 20. бригаде морали се повући. 
Непријатељ претрпио губитке од 105 погинулих 
и 55 заробљених. Губици бригаде 12 погинулих и 
16 рањених бораца. 

На линији с. Пољавнице — с. Медићи дијелози 
20. КНОУ бригаде напали и послије деветочасов-
не борбе разбили око 400 усташа и нанијели им 
губитке од 27 погинулих и 30 рањених уз соп-
ствене губитке од 8 погинулих и 21 рањених бо-
раца. 

Јединице 20. КНОУ бригаде послије осмочасовне 
борбе одбиле испад њемачко-усташких јединица 
са линије Бос. Нови — с. Добрљин —' Дубица. 

Јединице 20. КНОУ бригаде одбиле испаде ње-
мачких, усташко-домобранских и четничких сна-
га из Бање Луке, Дубице и с. Добрљина ка сло-
бодној територији Козаре. 

М А Р Т 

Расформиран Обласни НОО за Бос. крајину (са 
осам постојећих окружних НО одбора) и доније-
та одлука да се формирају три окружна НО од-
бора (Бања Лука, Травник и Бихаћ). Окружни 
НО одбор за Бању Луку (од 60 чланова) и Окру-
ж н и народни суд (од 8 чланова) изабрани су на 
Окружној конференцији одржаној тог дана у 
Приједору. 

На подрчују Среског комитета К П Ј за Бос. Ду-
бицу има 692 члана СКОЈ-а. Социјални састав: 
сељака 690, интелектуалаца 1, ђака 1. 

А П Р И Л 

Јединице Друге (II) армије ЈА прешле у опшги 
напад против њемачких и усташких јединица 
општим правцем Добој — Бања Лука — Бос. Но-
ви. (Координирајући дејства 1. армије ЈА дуж 
десне обале р. Саве, оне су до 2. маја ослободиле 
територију сјевероисточне и сјеверозападне Бо-
сне). 
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22. април — Јединице 10. дивизије V корпуса ЈА ослободиле 
Башу Луку пошто су се њемачке и усташко-до-
мобранске јединице углавном извукле у правцу 
Бос. Градишке. 

23/24. април — Јединице 2. армије ЈА послије вишечасовне бор-
бе против њемачко-усташких јединица ослобо-
диле Бос. Градишку и исте ноћи прешле на ли-
јеву обалу р. Саве и ослободиле Стару Градишку. 

24. април — Наредбом Генералштаба ЈА расформирани шта-
бови II и V ударног корпуса ЈА, а њихове диви-
зије ушле у састав 2. армије, изузев 37. и 53. ди-
визије које су потчињене штабу I I I корпуса ЈА. 

28. април — Четрдесет и пета дивизија Друге армије ЈА од-
бацила њемачко-усташке снаге на лијеву обалу 
р. Уне и ослободила Бос. Дубицу. 

М А Ј 

1. мај — Послије четвородневне опште борбе против дије-
лова њемачке 373. легионарске дивизије и уста-
шко-домобранских јединица 39. дивизије Друга 
армија ЈА ослободила Бос. Нови и Двор на Уни 
те наставила гоЈвење непријатеља према Бос. 
Костајници. 

2. мај — Јединице 28. дивизије Друге армије ЈА послије 
петодневне борбе одбациле према Петрињи дије-
лове усташке 7. и 8. бригаде и ослободиле Бос 
Костајницу. 

9. мај — У Сарајеву одржан Први конгрес УСАОБиХ-а. 
— Дан побједе. 

15. мај — Завршене операције ЈА за ослобођење Југосла-
вије. 

718 


