
ЗАКЉУЧАК 

Приморска оперативна група je формирана као јединица са посебним задат-
ком. У Црногорском приморју, Боки Которској и јужној Далмацији, као и у њиховом 
залеђу, требало je онемогућити учвршћивање квислиншких и колаборационис-
тичких снага, које су, како je цијењено, на том простору могле бити веома опасне. 
Није се смјело допустити да им Њемци, приликом повлачења, предају власт на 
овом простору, а такође се није смјело допустити да те снаге ту дочекају англо-
америчке трупе при њиховом могућном искрцавању на наше тло, и да им се 
представе као савезници. Исто тако, по могућности, требало je спријечити да се 
представници колаборациониста преко Јадрана повезују са савезницима у 
Италији или другим земљама. Предуслов за све то било je разбијање снага 
окупатора и њихових помагача и онемогућавање тим снагама да користе 
комуникације на Приморју и у залеђу. На крају, требало je ослободити ово 
подручје и обезбиједити потпуну контролу над њим. 

Када je Група формирана Њемци су овој територији придавали велики 
значај, јер су туда водиле за њих веома важне комуникације: од Скадра, преко 
Бара, односно преко Подгорице, за Боку Которску и даље за Дубровник, а преко 
Никшића и Требиња (односно Билеће) за Мостар. Тим комуникацијама, особито 
оном приморском, одржавана je веза југа Балкана са његовим северозападним 
дијелом, а била je могућна и евакуација њемачких снага из Албаније и Грчке. 
Сем тога и многе предислокације јединица обављене су овим правцима, нарочито 
оним приморским. 

Посебно je било важно за Њемце да се на овом приморском појасу држе 
утврђења из којих би спречавали англо-америчке снаге да се искрцају на југос-
ловенско тло и тиме угрозе бок и позадину њемачких снага на југоистоку, тј. 
окупационе снаге Балкана. За тај задатак, у недостатку јачих сопствених, њима 
су биле добродошле и бројне квислиншке и колаборационистичке јединице, над 
којима су обезбјеђивали релативно сигурну контролу. 

Због тога се Приморска оперативна група, већ на својим првим корацима 
сусрела са јаким и добро утврђеним противником, спремним да своје позиције 
дуго и упорно брани. Сама релативно малобројна, иако од почетка ангажована, 
нарочито у ширем рејону Никшића, Група доста дуго није могла да оствари 
значајније успјехе. Непријатељ je био бројнији, технички опремљенији, особито за 
одбрану, темељито припремљен, па су његова реаговања на активности Групе 
готово редовно била веома оштра. Због тога Група, својим борбеним резултатима, 
доста дуго није испуњавала очекивања претпостављених команди. Ипак, 
наведене комуникације су стално биле угрожене, а доста често и у прекиду. Она 
преко Никшића, западно од града, готово стално je била под партизанском 
контролом. А у периоду опсјежнијих операција у сјеверном дијелу Црне Горе, иако 
су овдје дјеловале помоћне снаге Њемаца и њихових помагача, а и партизанске, 
Приморска оперативна група, у садејству са снагама из Херцеговине, непријатељу 
je увелико спречавала слободу маневра, а главним партизанским снагама сигурно 
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штитила јужни бок. При том су квислиншке и колаборационистичке снаге често 
биле ефикасно тучене, тако да су оне још више паралисане него окупаторске. 

Колаборационисти су из Приморја понекад успијевали да пошаљу неку 
делегацију у Италију, чак и уз помоћ Њемаца, али тамо нијесу наилазили на 
очекивани пријем: нити су имали пуномоћја, нити су по дотадашњем раду, готово 
редовно у наслону на окупатора, уливали повјерење својим саговорницима. И 
понека војна мисија, нарочито америчка, која je ступала у везу са четницима на 
овом подручју, није била од велике помоћи. Подгријавале су неосноване наде 
да од њих може да се очекује подршка, али подршку стварно нијесу 
обезбјеђивале. Искрцавања, какво су четници очекивали и прижељкивали, 
уопште није било. А и подршка неких Енглеза искрцаних у Дубровнику, пошто 
су партизани ослободили овај град, испала je више у свери пропаганде и необ-
јективног приказивања борбеног учинка искрцаних снага, што je релативно брзо 
онемогућено, тако да готово никаквог ослонца четници нијесу добили у тим 
снагама. Енглези су чак и Војислава Лукачевића, који им je пришао као 
пријатељима од којих очекује помоћ, предали партизанским властима. А с 
пропашћу његове „операције" пропала je свака могућност да се четници 
представе као савезници англо-америчких снага. Због тога, колико je ос-
лобођење Црне Горе од Њемаца представљало тријумф за ослободиоце, пар-
тизане, толико je за четнике и сепаратисте представљало трагедију и коначан 
слом, јер су они своју судбину до краја везали за окупатора. 

Што je вријеме више одмицало, реална снага Приморске оперативне групе 
je расла и ефекат њених дејстава бивао сразмјерно већи. Због тога je, у 
завршници, тај ефекат био врло велик. Уз садејство снага из Херцеговине, ос-
лобођени су: дио Херцеговине, јужна Далмација, и дио Боке, а затим снаге Групе 
самостално, преостали дио Боке, Црногорско приморје и стару Црну Гору. 
Најзначајнији појединачни успјех постигнут je онемогућавањем 21. брдског ар-
мијског корпуса да се извуче преко Никшића, ка Мостару. Осујећен je план на 
коме je Хитлер лично много инсистирао за очување „јужне границе НДХ". 
Двадесет први корпус тамо никад није стигао, а закаснио je и за одбрану Дрине. 
Сем тога je у тим борбама имао тако много губитака, да ни одбрана Дрине, а 
касније ни Сарајева, његовим пристизањем није добила колико je очекивано, јер 
он тада није представљао нимало респективну снагу. 

Послије ослобођења Црне Горе, Приморска оперативна група je имала 
довољно снага и да сигурно обезбиједи ослобођену територију и да настави 
дејства, у склопу осталих снага НОВЈ, знатно јачим него што их je на формирању 
имала. Због тога се са сигурношћу може рећи да je, гледано у цјелини, веома 
успјешно извршила задатак који јој je био намијењен. 
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Дјелови Приморске оперативне групе на маршу 

Брдски артиљеријски дивизион 2. корпуса пребацује са кањоном Мораче ка 
Спужу и Даниловграду у прољеће 1944. године 















Борци 6. црногорске бригаде у борби око Никшића 

Борци 6. црногорске бригаде у борбама око Даниловграда 



Омладина je допремала муницију на артиљеријске положаје 

Партизанска артиљерија у борбама око Леденица 



Дјелови 2. далматинске пролетерске бригаде у покрету у околини Грахова 

Енглеска артиљерија на положајима изнад Боке Которске 



Дјелови 2. далматинске пролетерске бригаде у борби око Никшика 

Њемачки војници заробљени уЛеденицама 





Блажо Јовановик, Никола Гажевић, Мило Медиговић, Божо Јованови!i и 
други на прослави ослобођења Вара 

Дјелови 10. херцеговачке бригаде улазе у ослобођени Херцег-Нови 





!јелови Приморске оперативне групе прелазе преко Сушице, у току борби за 
слобођење Даниловграда 

здинице 1. бокељске бригаде улазе у ослобођени Даниловград 





Божо Јовановић, командант, Јово Михаљевик, помоћник политичког комесара 
1. бокељске бригаде и Милош Бубања, члан Политодјела Приморске оперативне 
групе прелазе Лим, испод порушеног моста у Бијелом Пољу 

Уништена њемачка техника на путу Подгорица - Колашин 



У предаху користило се партизанско буре за дезинсекцију 

Чишћење оружја пред сљедећу борбу 
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