
ТРЕЋА АРМИЈА 
У ПРОБОЈУ ФРОНТА 
НА ДРАВИ И ДУНАВУ 

Задатак 3. армије био је да изврши пробој дела 
стратегијског фронта на Драви и Дунаву и да потом, 
у случају да 1. армија не успе да пробије фронт у 
Срему, ударом са севера из рејона Валпово — Осијек 
ка Ђакову, у садејству с Јужном групом дивизија 
1. армије, одсече снаге непријатеља у Срему од поза-
дине и уништи их источно од Винковаца. У другом 
случају, ако 1. армија изврши пробој дела стратегиј-
ског фронта у Срему, 3. армија је имала задатак да, 
у садејству с 6. славонским корпусом, продире на за-
гхад правцем Осијек — Нашице — Вировитица — 
Копривница — Вараждин — Марибор. 

Припреме за пробој фронта на Драви отпочеле су 
непосредно по доласку јединица 3. армије у Барању, 
после напуштања вировитичког мостобрана, а наро-
чито после уништења непријатељског мостобрана 
код Болмана. 

Поступајући по директиви Врховног команданта, 
Штаб 3. армије је по доласку у Барању отпочео са из-
радом чамаца и понтона и с прикупљањем грађе за 
мостове. На том послу су ангажовани и инжиње-
ријски органи. У Штабу армије и штабовима диви-
зија као и инжињеријски батаљони дивизија. При-
мера ради, наводимо податак да је од 23. фебру-
ара до 9. марта израђено 130 чамаца, 34 понто-
на носивости 12 т, 800 весала и више другог по-
требног алата и прибора неопходних при форсирању 
река. Поред тога, извођени су радови на изградњи 
рампи за силазак у Драву и градњу моста преко 
Драве носивости 12 т. 

Почетак непосредних припрема команди и једи-
ница 3. армије за форсирање Драве и Дунава и пробој 
дела стратегијског фронта у Срему и источној Сла-
вонији уследио је по повратку команданта 3. армије 
са саветовања код Врховног команданта ЈА крајем 
марта 1945. 

Једна од првих мера била је одлука Штаба 
армије да штабови дивизија могу, према потреби, 
ради обезбеђења тајности, да изврше исељавање ци-

вилног становништва у појасу поред Драве дубине 10 
па и више километара. 

Пошто је примио директиву Генералштаба ЈА од 
3. априла, Штаб 3. армије је донео одлуку да главне 
снаге армије групише у рејону Торјанци — Болман 
— Јагодњак и да с њима форсира Драву у рејону 
Валпова. Помоћне снаге према, овој одлуци, требало 
је да буду груписане у рејонима Дарда — Биље и 
Каравуково — Бач и да са њима форсира Драву у 
рејону Осијека и Дунав у рејону Даља. 

У духу донете одлуке, Штаб 3. армије је 4. апри-
ла издао заповест којом је наредио да се ноћу 4/5. и 
5/6. априла изврши прегруписавање јединица армије 
ради извршења предстојећег задатка. 

Шеснаеста дивизија имала је задатак да једном 
бригадом поседне леву обалу Драве од коте 88 код 
Подгајачког рида па закључно до коте 89 код шуме 
Вучје топоље, а са две пешадијске бригаде. Артиље-
ријском бригадом и Штабом дивизије да се групише 
у рејону Торјанци — Нови Бездан ради припремања 
јединица за форсирање Драве. 

Тридесет шеста дивизија имала је задатак да јед-
ном бригадом поседне леву обалу Драве од коте 89 
код шумеВучје топоље па до коте 88 код ловачке куће 
Будвај, а са две пешадијске бригаде, Артиљеријском 
бригадом и Штабом дивизије да се прикупи у рејону 
Болман — Јагодњак ради припремања за форсирање 
Драве. 

Педесет прва дивизија добила је задатак да 
Једном бригадом поседне леву обалу Драве од коте 88 
код ловачке куће Будвај па закључно са Стевкином 
адом, а једном другом бригадом од Стевкине аде па 
закључно са селом Подрављем код Осијека. Једна пе-
шадијска бригада, Артиљеријска бригада и Штаб 
дивизије требало је да се прикупе у рејону Дарда — 
Јагодњак ради припремања за форсирање Драве. 
Осма војвођанска бригада, која се налазила у Бачкој 
на левој обали Дунава од ушћа Драве па закључно до 
Плавне, имала је задатак да се припреми за форси-
рање Дунава. 
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3. армија у форсирању река Драве и Дунава и разбијању 
немачког фронта 11—14. априла 1945. 

Поступајући по напред наведеној заповести, све 
дивизије 3. армије су од 4. до 6. априла поселе своје 
одсеке на левој обали Драве и разместиле јединице 
по селима Барање, како је било предвиђено заповеш-
ћу Штаба армије. 

Штабови дивизија, са својим командантима бри-
гада, извршили су 5. априла командантско извиђање 
Драве с циљем да утврде најпогоднија места прелаза 
— десантна, скелска и мостовна, као и да прикупе све 
податке потребне за доношење одлука и форсирање 
реке. При том је утврђено да је Драва широка између 
200 и 300 м, да су јој обе обале пошумљене, да је брзи-
на протицања воде 1,5 м у секунди, да је дубока до 
6 м и да су јој обале стрме и подлокане. 

Све дивизије су на својим одсецима отпочеле са 
непрекидним извиђањем непријатеља с циљем да се 
тачно утврди систем одбране непријатеља на десној 
обали Драве и Дунава. У том циљу вршене су акције 
насилног извиђања. 
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У току 6. априла, у Петловцу код Белог Мана-
стира начелник инжињерије 3. армије одржао је пре-
давање официрима штабова дивизија, бригада и бата-
љона о форсирању река. После овога предавања у 
свим пешадијским батаљонима одржани су састанци 
са командирима чета, водова и одељења на којима су 
им разјашњена сва питања о току форсирања река и 
задацима који их очекују на другој обали. 

Увече 6. априла, на једном рукавцу Драве извр-
шена је са две пешадијске бригаде вежба у форсира-
њу реке, где је практично показано како се врши 
прилажење реци, укрцавање, превожење, искрцава-
ње и продирање ради образовања мостобрана. 

У току 7. априла и наредних дана дивизијама су 
била распоређена пловна средства за форсирање река, 
како она која су израђена у радионицама, тако и она 
која су добијена на послугу од јединица 3. украјин-
ског фронта Црвене армије. 



Превожење јединица 1. војвођанске бригаде приликом фор-
сирања Драве, 12. априла Ш45 (из албума генерала Жике 
Стојшића) 

Седмог априла, командант 3. армије обавестио је 
команданта 3. украјинског фронта о предстојећим 
операцијама 1. и 3. армије и предложио му да, ради 
што бољег садејства 3. армије и 3. украјинског фрон-
та, Драву код Доњег Михољца форсирају и јединице 
1. бугарске армије и да образују мостобран у рејону 
Свети Ђурађ — Подравски Подгајци и на тај начин 
садејствују с 3. армијом у извршењу њеног задатка. 
Овај предлог је прихваћен, па је одлучено да 24. пе-
шадијски пук 3. бугарске дивизије форсира Драву 
код Светог Ђурђа, недалеко од Доњег Михољца. У 
вези са оваквом одлуком, Штаб 3. армије је 7. априла 
обавестио Штаб 16. дивизије да ће два батаљона 
24. пешадијског пука, у исто време кад и јединице 
16. дивизије, форсирати Драву ради успостављања 
мостобрана у рејону Светог Ђурђа и сппечавања 
снага непријатеља да из рејона Доњег Михољца 
угрозе бок 16. дивизије. Поред тога, Штабу 16. диви-
зије било је наређено да при форсирању Драве и 
успостављању мостобрана, а и касније у току борби 
у рејону Доњег Михољца, одржава тесну борбену ве-
зу са 24. пешадијским пуком. 

На поменутом састанку код команданта 3. укра-
јинског фронта командант 3. армије је, такође, тра-

жио помоћ у муницији и бензину и подршку једног 
пука ракета БМ-13 (,,каћушеи) или, уколико то није 
могуће, да дивизион ових оруђа, који је до тада по-
државао 3. армију, снабде са 3 — 4 борбена комплета 
ракетних пројектила. По овом питању командант 
3. украјинског фронта се сагласио и наредио да се 
3. армији пружи извесна помоћ у муницији и бензину 
и подршка једног дивизиона „каћуша" приликом 
форсирања Драве. 

ОБОСТРАНИ РАСПОРЕД СНАГА И 
ЗАДАЦИ ЈЕДИНИЦА 

После повлачења са мостобрана код Болмана, 
немачка 11. ваздухопловна пешадијска дивизија је 
21. и 22. марта посела за одбрану десну обалу Драве. 
Њен распоред почетком априла 1945. био је следећи: 
111. ловачки пук од Жестиловца, код Доњег Михољ-
ца, до Чрнковаца; 21. ловачки пук од Чрнковаца до 
Валпова; 22. ловачки пук од Валпова до Адолфовца: 
111. артиљеријски пук: један дивизион у рејону Ја-
бука (Аљмаш) — Даљ, други дивизион у рејону 
Осијека а трећи дивизион у рејону Валпова; 111. про-
тивтенковски дивизион у рејону Бизовца; 111. про-
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Укрцавање јединица 6. бригаде 51. дивизије у чамце при-
ликом форсирања Драве, 12. априла 1945 (из фото-архиве 
Војног музеја у Београду) 

Борци 1. батаљона 12. војвођанске бригаде 51. дивизије 
приликом форсирања Драве, код Јосиповца, 12. априла 1945 
(из фото-архиве Војног музеја у Београду) 

Борци 1. батаљона 12. војвођанске бригаде 51. дивизије 
приликом форсирања Дунава, код Батине, 11. новембра 1944 
(из фото-архиве Војног музеја у Београду) 

тивавионски дивизион у рејону Чепина; 111. физи-
лирски батаљон у рејону Ернестинова; 111. допунски 
батаљон у рејону Трпиње; 111. инжињеријски бата-
љон у рејону Бијелог Брда; 111. пук за снабдевање у 
рејону Маркушице. 

Поред јединица 11. ваздухопловне пешадијске 
дивизије, пред фронтом 3. армије налазиле су се и 
јединице 2. усташког стајаћег здруга од пет батаљона 
који је бранио фронт на Драви од Адолфовца (сада 
Вишњевац) па до ушћа Драве у Дунав, затим једини-
це 606. пука за осигурање које су браниле фронт на 
Дунаву од ушћа Драве до Вуковара и територијални 
пук усташке милиције „Барања" у рејону Осијека. 

Укупна јачина ових снага износила је око 15.000 
војника са око 150 артиљеријских и минобацачких 
оруђа и једном четом тенкова. 

Штаб 3. армије је 10. априла у 23.50 часова издао 
заповест у којој су задаци 3. армије и њених једини-
ца били одређени на следећи начин: 

,,Наша армија има задатак да са главнином снага 
форсира Драву а са мањом снагом Дунав, разбије не-
пријатељску одбрану у рејону Валпово — Осијек, 
потом продужи даље надирање ка југоистоку у циљу 
обухватања Осијека са јужне стране и брзог проди-
рања ка линији Винковци — Стари Микановци, на 
којој се повезати са левим крилом I армије, а на 
простору између Осијека и Вуковара са десним кри-
лом I армије. При томе обезбеђивати се од Ђакова и 
Нашица. . 

По извршењу тог задатка наша Армија свим сна-
гама окреће фронт и предузима брзо продирање ка 
западу општим правцем Д. Михољац — Вировитица 
— Вараждин уз подршку тенкова ширећи се улево 
до линије Стриживојна — Пакрац — Чазма (искључ-
но), а у десно до Драве. Лево од нас продираће I Арми-
ја општим правцем Брод — Н. Градишка. 

Западно од нае једновремено, форсирање Драве 
на свом сектору врше јединице I бугарске армије." 

Истом заповешћу Штаба 3. армије задаци диви-
зија одређени су на следећи начин: 

Шеснаеста дивизија једном бригадом форсира 
Драву код Гатског рида, а другом код Свете 
Ане, око 5 — 7 км северозападно од Валпова, са за-
датком да у ,,брзом налету" ослободи Бистринце и 
Белишће, потом главним снагама продире на југ и са 
запада напада положаје непријатеља у рејону Вал-
пово, а једном бригадом успоставља везу са 24. пу-
Љш 3. бугарске дивизије и обезбеђује десни бок ди-
визије на мостобрану. По овладавању линшом мосто-
брана Гат — Мачковац пустара — поље Шимановци 
— шума Зверињак јужно од Валпова, дивизија треба 
да продире на југ правцем Харкановци — Кошка 
ради спајања са јединицама 6. корпуса. 

Тридесет шеста дивизија с једном бригадом фор-
сира Драву код Нардске скеле а другом бригадом 
источно од Нарда, и ,,у брзом налету" ослобађа Нард 
а потом, уводећи на мостобран и 3. бригаду, продужа-
ва напад главним снагама — са две бригаде ка Вал-
пову, спаја се с јединицама 16. дивизије јужно од 
Валпова и у садејству са њима ослобађа Валпово, а 
помоћним снагама продире ка Шагу, штити леви бок 
дивизије и успоставља борбену везу с јединицама 
51. дивизије. 

По ослобођењу Валпова и избијању на десну 
обалу реке Карашице, 36. дивизија продире на југо-
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Борци 36. дивизије после преласка Драве одлазе на положај 
код Валпова, 12. априла 1945 (из фото-архиве Војног музеја 
У Београду) , 

исток правцем Бизовац — Чепин — Тењски Антуно-
вац, са југа напада положаје непријатеља јужно од 
Осијека и, у садејству с јединицама 51. дивизије, 
ослобађа овај град. 

По ослобођењу Осијека, 36. дивизија треба да 
наступа правцем Осијек — Ернестиново — Иванково 
западно од Винковаца, где ће се спојити с јединицама 
Јужне групе дивизија 1. армије и затворити опера-
тивна клешта ради окружења и уништења дела сна-
га немачког 34. армијског корпуса источно од линије 
Осијек — Винковци — Жупања. 

Педесет прва дивизија са две бригаде форсира 
Драву на одсеку ушће реке Карашице у Драву — 
кота 88 на десној обали Драве јужно од Стевкине 
аде, са задатком да ослободи Јосиповац а потом, 
обезбеђујући се ка Осијеку, главним снагама врши 
напад на положаје непријатеља у рејону Петријеваца 
и ослобађа ово село. 

По ослобођењу Петријеваца, Јосиповца и Крави-
ца, 51. дивизија успоставља мостобран на јужним 
ивицама ових села а потом, обезбеђујући се према 
Бизовцу, главним снагама продире ка Осијеку, осло-
бађајући Вишњевац и Ретфалу и, у садејству с једи-
ницама 36. дивизије, слама отпор непријатеља на за-
падној ивици Осијека и ослобађа овај град. 

Осјечка бригада, без једног батаљона, форсира 
Драву северно од села Бијело Брдо, ослобађа ово село 
и спаја се са јединицама 8. бригаде, а потом заједно 
са њима наступа ка Осијеку и у садејству с јединица-
ма 36. дивизије ослобађа Осијек. 

Осма војвођанска бригада форсира реку Дунав 
између Даља и Борова, ослобађа Даљ, Веру и Јабуку 
(Аљмаш), и спаја се код Борова с јединицама 1. арми-
је, а потом са Осјечком бригадом код Бијелог Брда. 
Бригада по извршењу ових задатака, заједно са 
Осјечком бригадом продире ка Осијеку, успоставља 
везу с јединицама 36. дивизије и у садејству са њима 
ослобађа град. 

Шести корпус продире правцем Папук — Крнди-
ја — Подгорач — Кошка, са задатком да мањим сна-
гама спречи придолазак непријатељских резерви из 
рејона Нашица ка Валпову, а главним снагама про-
дире правцем Кошка — Харкановци, с циљем ра-
стројавања позадине непријатеља који се брани код 
Валпова и ради спајања с јединицама 16. дивизије. 

Поред тога, у заповести Штаба 3. армије били су 
одређени задаци авијације, артиљерије, инжињерије 
и везе, као и рокови за извршење припрема и почетак 
форсирања Драве. Готовост јединица за извршење 
задатка била је одређена за 22 часа, а почетак форси-
рања за 23 часа 11. априла. 
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Група бораца 36. дивизије на кратком одмору после форси-
рања Драве, 12. априла 1945. 

ТОК И РЕЗУЛТАТИ ОПЕРАЦИЈЕ 3. АРМИЈЕ 

У ноћи 11/12. априла у 23.00 часа на фронту 
3. армије отпочело је, без артиљеријске припреме, 
форсирање Драве са шест пешадијских бригада на 
шест места прелаза, а Дунава једном бригадом на јед-
ном месту прелаза. У исто време Драву су форсирале 
и јединице 2. батаљона 24. пука 3. бугарске дивизије 
у рејону Светог Ђурђа. 

На одсеку прелаза 16. дивизије први талас је без 
борбе прешао Драву. Међутим, непријатељ је отворио 
ватру из митраљеза на други талас али је и он, уз 
подршку артиљерије, успео да се искрца на десну 
обалу. На тај начин, јединице из прва два таласа 
омогућиле су да се до 2.30 часова превезу и остали 
делови 1. и 2. војвођанске бригаде и отпочне са пре-
вожењем дивизијеке артиљерије. 

Пошто је у току ноћи 11/12. априла превезла 
преко Драве све своје борбене јединице, 16. дивизија 
је 12. априла око 6 часова ујутро образовала мосто-
бран ширине 4 а дубине 3 км. Њен задатак је био 
да 2. бригадом продире на запад ка Светом Ђурђу а 
1. и 4. бригадом да отпочне борбе за ослобођење Бе-
лишћа, што јој је и успело око 14 часова. Потом је, 
у садејству с јединицама 36. дивизије, отпочела бор-
бе за ослобођење Валпова које је са успехом окон-
чала око 23 часа. 

Крајем дана, 12. априла, јединице 16. дивизије 
су у борбама које су трајале око 24 часа успеле да 
овладају мостобраном ширине око 12 и дубине око 
7 км и избију на линију Чрнковци — Велишковци — 
Тиборјанци — Виноградци — Валповачка Горица — 
Валпово. 

После форсирања Драве, 12. априла 1945, ово митраљеско 
одељење из 6. војвођанске бригаде 36. дивизије жури на 
нови положај у Славонији (из фототеке „Борбе") 
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Противтенковска батерија 1. војвођанске бригаде у борби 
са немачким тенковима на фронту у Подравини, априла 1945 
(из албума генерала Жике Стојшића) 

ноћи 12/13. априла, ове две бригаде су продужиле 
са нападом на положаје непријатеља у рејонима 
Петријеваца и Јосиповца, али нису успеле да осло-
боде ова села. 

На месту прелаза Осјечке бригаде, северно од 
Сарваша, био је у току ноћи извршен неопажен 
прелаз свих јединица бригаде, које су потом осло-
бодиле ово село. Међутим, непријатељ се брзо опора-
вио од изненађења и противнападом присилио ову 
бригаду да напусти Сарваш и да се, сем неких мањих 
јединица, повуче преко Драве. 

На месту прелаза 8. војвођанске бригаде, јужно 
од Даља, није успео покушај форсирања Дунава. Не-
пријатељ је снажном ватром принудио први талас да 
се врати на леву обалу реке. Исто тако, ни наредни 
покушаји јединица ове бригаде да у току ноћи 11/12. 
априла форсирају Дунав нису успели. Тек у 19 ча-
сова 12. априла њима је пошло за руком да се искр-
цају на десну обалу реке и после жестоке борбе обра-
зују мостобран, подиђу непријатељевим положајима 
у рејону Даља, али нису успеле и да га ослободе. 

Јединице 6. корпуса нису успеле да у току 10. 
априла разбију делове немачке Полицијске дивизије 
„Штефан" у рејону Ветова и превоја између Папука 
и Крндије. Наредног дана 11. априла, 6. корпус је, 
услед напада оклопних снага непријатеља у рејону 
Ветова, био принуђен да пређе у одбрану и да се по-
вуче у рејон Бискупци — Торањ — Тренково. Два 

На одсеку прелаза 36. дивизије непријатељ је 
отворио снажну ватру на први талас, али није успео 
да спречи његово искрцавање на десну обалу и јуриш 
на своје бункере и положаје. Током борби прса у 
прса борци 3. и 5. бригаде су овладали непријатељ-
ским предњим положајима на обали Драве и омогу-
ћили осталим таласима неометано превожење преко 
реке. У току борби вођених ноћу 11/12. априла, једи-
нице 3. и 5. бригаде успеле су да образују своје мо-
стобране, да крену у напад на положаје непријатеља 
у рејону Нарда и око 11 часова 12. априла ослободе 
ово село. 

У поподневним и ноћним часовима 12. априла 
јединице 3. бригаде су садејствовале са 16. дивизијом 
у борбама за ослобођење Валпова, а јединице 5. и 6. 
бригаде успеле су да ослободе Шаг и Ладимировце. 
На тај начин, после 24 часа борбе, био је образован 
мостобран ширине и дубине око 8 км. 

На одсецима прелаза 51. дивизије форсирање је, 
такође, отпочело без артиљеријске припреме. Једи-
нице 7. војвођанске бригаде успеле су да се под же-
стоком непријатељском ватром искрцају на десну 
обалу Драве код ушћа Карашице и да на јуриш 
заузму положаје непријатеља. На тај начин били су 
створени услови за превожење осталих јединица 7. 
и 12. бригаде, које су током дана 12. априла, водећи 
веома жестоке и напорне борбе, успеле да образују 
мостобран ширине око 5, дубине око 2 км. У току 
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дана касније, 13. априла увече, 6. корпус је без ко-
мора кренуо преко Пожешке котлине ка источним 
обронцима Крндије и 15. априла у преподневним ча-
совима избио у рејон Паучје — Дрењски Слатник — 
Подгорје. 

Током једнодневних борби јединице 3. армије 
успеле су да форсирају Драву и Дунав и да на десној 
обали образују, мање-више, солидне мостобране 
за наставак операције. Највећи успех ове армије је у 
томе што је успела да овлада рејоном Валпова и да 
у великом степену већ првог дана борби озбиљно 
наруши оперативни поредак немачког 34. армијског 
корпуса на фронту 11. ваздухопловне пешадијске 
дивизије. 

Наредног дана, 13. априла, јединице 3. армије 
продужиле су да са образованих мостобрана насту-
пају ка Доњем Михољцу, Нашицама и Осијеку. 

Шеснаеста дивизија је 13. априла продужила да 
2. бригадом води борбе за ослобођење Подравских 
Подгајаца и Бачкинаца, док је 4. бригадом ослободи-
ла Боцањевце, Зелчин, Лацић и Беничанце. Једи-
нице 1. бригаде су током борби овог дана ослободиле 
Маријанчанце, Ивановце и Харкановце, избивши до 
краја дана у рејон Кошке. 

Тридесет шеста дивизија је током 13. априла 
јединицама 5. бригаде ослободила Ладимировце и 
Сатницу а у садејству с 51. дивизијом Петријевце, 
Јосиповац и Кравице. Трећа и 6. бригада ове дивизи-
је водиле су огорчене борбе са непријатељем у рејону 
Бизовца и Саматоваца, које је успела да ослободи тек 
око пола ноћи између 13/14. априла. 

Педест прва дивизија је 13. априла водила 
огорчене борбе за ослобођење Петријеваца, Јосипов-
ца и Кравице. Њена 12. бригада је, у садејству с 5. 
бригадом 36. дивизије, ослободила Петријевце у 13.45 
часова, а 7. бригада, такође у садејству с јединицама 
5. војвођанске бригаде, Јосиповац и Кравице, а потом 
продужила надирање ка Осијеку правцем Вишњевац 
— Ретфала — Осијек. 

ОСЛОБОЂЕЊЕ ОСИЈЕКА 

Пошто су у првим часовима 14. априла успеле 
да савладају веома жесток отпор у рејону Бизовца 

и Саматоваца, јединице 3. бригаде 36. дивизије про-
дужиле су са продирањем ка Осијеку обухватајући 
град са јужне стране. 

Исто тако, пошто су приближно у исто време 
ослободиле Јосиповац и Кравице, 7. и 12. бригада 51. 
дивизије, после жестоких борби, савладале су отпор 
непријатеља у рејонима Адолфовца (Вишњевац) и 
Ретфале и око 4.30 часова 14. априла ушле са запада 
у Осијек. 

Такође, у нападу на положаје непријатеља 
источно од Осијека узеле су видног учешћа и једи-
нице Осјечке и 8. војвођанске бригаде. Оне су у по-
подневним часовима 13. априла овладале Јабуком, 
Сарвашом, Вером, ноћу 13/14. априла разбиле спољ-
ну одбрану непријатеља источно од Осијека и 14. 
априла у 2 часа ујутро продрле у Доњи град а у 3 
часа и у центар Осијека, када је престао даљи отпор 
непријатеља. Осијек је ослобођен. 

У току операције форсирања Драве и Дунава, 3. 
армија је успела да разбије одбрану непријатеља на 
десној обали ових река од Валпова до Даља, овлада 
рејоном Осијека и онемогући непријатељу поседање 
предвиђеног и благовремено уређеног дела фронта у 
источној Славонији између Валпова и Ђакова. 

Током двоиподневних борби 3. армија је, уз по-
дршку ЈРВ, нанела непријатељу озбиљне губитке и 
постигла крупан оперативни успех. Због тога је вр-
ховни командант маршал Тито својом наредбом од 
14. априла похвалио јединице 1. и 3. армије за по-
стигнуте успехе у пробоју сремског фронта. У по-
хвали је написано: 

,,После тродневних огорчених борби наше трупе 
пробиле су јако утврђене непријатељске положаје 
на сремском фронту, форсирале реку Драву и Дунав 
на сектору од Борова до Подравских Подгајаца — 
западно од Валпова, и реку Саву на сектору од Брч-
ког до Орашја, сломиле отпор непријатеља и напре-
дујући на запад више од 50 километара на јуриш 
заузеле и ослободиле градове: Винковце, Осијек, Ву-
ковар, Валпово и Жупању. Осим тога ослобођено је 
више насељених места, међу којима Товарник, Даљ, 
Оток, Борово, Церна, Стари и Нови Микановци, Че-
пин и Кошка. 

Гоњење разбијеног непријатеља наставља се на 
широком фронту долином Саве и Драве према западу. 

У овим борбама потучене су 41. и 11. немачка 
дивизија, 3. и 12. Павелићева дивизија и већи број 
самосталних немачко-усташких формација. У руке 
наших трупа пао је велики број заробљеника и 
огромне количине оружја и ратног материјала. 

За извођење ових победа нарочито су се истакле 
пешадијске, артиљеријске, тенковске, инжињеријске 
и коњичке јединице под командом генерал-лајтнан-
та Пеке Дапчевића, генерал-лајтнанта Косте Нађа и 
генерал-мајора Милутина Мораче. Изванредну помоћ 
трупама на земљи пружила је наша авијација својим 
одличним садејством у току целог трајања операција. 

Изражавам своју захвалност свима борцима и 
руководиоцима јединица, које су извојевале ове сјај-
не победе. 

Нека је слава палим јунацима за ослобођење на-
ше отаџбике." 
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Командант 3. армије генерал-лајтнант Коста Нађ у разговору 
са једним заробљеним непријатељским војником, априла 
1945 (из албума генерала Жике Стојшића) 


